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O spolupráci
Zastávám názor, že pozitivní, dělná a kon-

struktivní spolupráce (a nemám nic proti zdra-
vé soutěži) je vždy obohacením. Shodou okol-
ností jsem v uplynulém týdnu jednal za Sestru 
v diabetologii o spolupráci a vzájemné propa-
gaci se zástupci hned dvou dalších časopisů. 
Na jedné straně obecně zaměřeného časopisu 
pro zdravotní sestry – Florence, který vydává 
nakladatelství Galén, na druhé časopisu s ješ-
tě užší specializací než je ta naše – periodika 
pod vedením Mgr. Klouda, vydávaného Českou 
podiatrickou společností – Podiatrických listů. 
Pokusíme se prezentovat partnerské časopisy 
našim čtenářům, s Podiatrickými listy pak plá-
nujeme také širší autorskou spolupráci. I kdy-
by toto úsilí nepřineslo našim časopisům ani 
jednoho nového čtenáře, věřím, že nebylo neúčelné. Bude mít smysl už jen jako důkaz, 
že jsme schopni spolupracovat, domluvit se a být si vzájemně užiteční. 

Myslím, že podobná schopnost by svědčila i ekonomice obecně a zvláště pak politice. 
Kdybychom všichni měli odvahu a sílu stát za svými závazky a sliby, byli ochotni na-
místo pomluv a nevraživosti spolupracovat a hledat výhody nejen pro sebe, ale i pro 
ostatní, byla by celá naše společnost výrazně dále.

Těší mne, že přijímáte široký oborový rozsah časopisu. Naším tématem není jen „čis-
tá“ diabetologie, ale také související oblasti – ostatní složky metabolického syndromu, 
jako jsou dyslipidémie, obezita, hypertenze, rovněž geriatrie, moderní metody hojení 
chronických ran, dietoterapie a další. Šíře zaměření se odráží i ve skladbě našich čtenářů 
a předplatitelů. Ne vždy nám sdělujete svou odbornost nebo pracoviště; přesto je zřej-
mé, že přibývá zájemců z řad nutričních terapeutů, sester domácí péče, LDN, interních 
i dalších oddělení nemocnic a ve značné míře i všeobecných a pediatrických sester. Ve 
druhé polovině roku připravíme analýzu struktury předplatitelů z hlediska odbornosti. 
Výsledky tohoto rozboru zveřejníme a budeme z nich také vycházet při rozhodování, 
které ze souvisejících a doplňujících oborů (mimo „základní“ diabetologii) budeme dále 
ve větší míře rozvíjet a preferovat na stranách Sestry v diabetologii.

Za velký úspěch pokládám naše partnerství jednání Sekce sester ČDS na letošních Lu-
hačovických diabetologických dnech. Suplementum, které při této příležitosti vzniklo, 
bylo dostupné přímo v Luhačovicích a nyní jej zasíláme všem řádným předplatitelům. 
Určitě budeme usilovat o to, aby se tato spolupráce stala v příštích letech dobrou tradi-
cí. Bližší informace o akci najdete v redakční reportáži uvnitř čísla.

Pro zbytek jara si vám dovoluji popřát mnoho krásných a š@astných dní, rozvážnou 
ruku ve volbách, úspěch a spokojenost ve vaší práci i osobním životě.

Těším se na vaše dopisy a e-maily.
 Karel Vízner
 šéfredaktor
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Inzulínová léčba u nemocných cukrovkou: 
historie, minulost a současnost

Jindřiška Perušičová
Diabetologické centrum FN v Motole
Interní klinika 2. LF UK Praha 

V tomto dílu se budeme věnovat pozdnímu období postinzulínové epochy, které 
je charakterizováno léčbou humánními inzulíny.

I když byly monokomponentní (MC) inzulíny výrazným pokrokem v inzulínové 
léčbě, především díky menšímu alergizujícímu vlivu, nebylo jejich podávání zcela 
oproštěno od vedlejších nepříjemných účinků. 

II. část: humánní inzulíny

Inzulínoterapie

70. a 80. léta
minulého století

Jedním z dalších přelomových roků 
v diabetologii byl rok 1978, ve kterém 
byla odstartována biosyntéza lidské-
ho inzulínu. Metody výroby humánní-
ho (HM) inzulínu byly dvě. Jednak cesta 
genetická (sekvence DNK pro tvorbu in-
zulínu byla vpravena do Escherichia coli 
nebo Sacharomycetes) a cesta semisyn-
tetická (výroba lidského inzulínu z vep-
řového). 

HM inzulíny postupně vytlačily z trhu 
MC inzulíny, protože jejich podávání ne-
jenže není tak často provázeno místními 
nebo celkovými alergickými reakcemi, ale 
jejich vstřebávání z podkoží je rychlejší 
a v porovnání s MC inzulíny byly potřeb-
né denní dávky inzulínu (pro zajištění ob-
dobné kompenzace diabetu) menší.

Sedmdesátá léta kromě HM inzulínů 
přinesla vytvoření nových strategií léč-
by inzulínem. Byly vytvořeny technické 
podmínky pro selfmonitoring glykémií 
samotným nemocným (glukometry, tes-
tovací proužky). 

Neméně důležité byly i nové aplikační 
možnosti: aplikátory inzulínu významně 
umožnily nemocným snadnější podává-
ní inzulínu i vícekrát denně s minimální 
bolestivostí a maximální přesností jed-
notlivých inzulínových dávek.

V roce 1974 byl vyzkoušen první 
„open-loop systém“ neboli kontinuální 
podávání inzulínu v intravenózní inzu-
línové pumpě. Později byla tato metoda 
vypracována pro kontinuální subkután-

ní inzulínovou infúzi (CSII), která je po-
užívána dodnes.

Klinické studie postupně přinesly jed-
noznačný důkaz o naprosté nutnosti po-
dávání vícečetných dávek inzulínu den-
ně, pokud je cílem léčby diabetika zajistit 
dostatečně uspokojivou kompenzaci dia-
betu, která by byla prevencí mikroangio-
patických komplikací. 

Velký význam začal být přikládán edu-
kaci nemocného jako nedílné součásti 
adekvátního léčebného postupu u diabe-
tiků 1. a 2. typu. Byly vypracovány růz-
né strategie a doporučení pro provádění 
skupinové edukace i edukace jednotlivců, 
a to jak v ambulantních podmínkách, tak 
při hospitalizaci. Později se etablovala 
i zcela nová odbornost – diabetologický 
edukátor a edukační sestra.

Nepochybuji o tom, že dnes již každý 
ví, co znamená pojem IIT neboli intenzi-
fikovaná inzulínová terapie. Dovolte mi 

jen připomenout, že náplní IIT zdaleka 
není jen vícečetné podávání inzulíno-
vých dávek během dne, ale jde o zcela 
nový „komplex“ opatření, vzájemně se 
doplňujících v přístupu k léčbě nemoc-
ných cukrovkou.

• V roce 1982 byla publikována definice 
IIT, která obsahuje základní body, je-
jichž splnění je nutné, pokud chceme 
označit léčebný přístup za „intenzifi-
kovanou inzulínovou terapii“:
1) edukační a reedukační kurs(y) pro 

nemocné,
2) selfmonitoring glykémií (4–7krát 

denně),
3) postupné zvyšování dávek inzulínu 

k dosažení cíle léčby,
4)  přídatné dávky inzulínu,
5)  telefonní kontakt se zdravotnickým 

personálem 24 hodin,
6)  skupinové hospitalizace a ambulant-

ní kontroly,
7)  kontakt s rodinou nemocného,
8)  v případě potřeby zajištění ambu-

lantní kontroly za 1 až 2 týdny. 
Minulost však ukázala, že ani HM in-

zulíny, ani IIT, ani vylepšené technické 
možnosti selfmonitoringu a nových apli-
kačních pomůcek pro inzulín nezajistily 
významnější zlepšení dlouhodobé kom-
penzace diabetu, nesnížily významně-
ji riziko hypoglykemických příhod, ani 
nezabránily manifestaci chronických 
cévních diabetických komplikací. Krát-
ce působící HM inzulíny aplikované do 
podkoží mají pomalejší nástup a delší 
dobu hypoglykemizujícího účinku, než 

Obr. 1: Inzulinémie po aplikaci bolusových dávek HM krátce působícího inzulínu a dvou bazálních 
dávek dlouze působícího inzulínu
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je potřebné pro snížení glykémií po jídle 
(a než je endogenní sekrece inzulínu po 
jídle u zdravých jedinců). Pro větší syn-
chronizaci jídla a účinku inzulínu je nut-
né podávat krátce působící HM inzulíny 
30 až 60 minut před jídlem. Navíc, jejich 
poločas účinku znamená nebezpečí hypo-
glykémií za 4 až 5 hodin po jídle, které-
mu je sice možné předcházet zařazením 
dopoledních a odpoledních přesnídávek/
svačin, ale tato jídla mohou jednak při-
spívat ke zvyšování hmotnosti a jednak 
vyvolávají zvýšení glykémií v těžko před-
vídatelných časových odstupech.

• Proč nejsou deklarované krátce pů-
sobící HM inzulíny dostatečně krátce 
účinné a svým hypoglykemizujícím 
vlivem nepostihují pouze dobu těsně 
po jídle, která je provázena zvýšenou 
potřebou inzulínu k využití a uložení 
glukózy z krve po jídle? 
Hlavní důvody jsou dva: 
1. Aplikace HM inzulínu do podkoží 

– do periferního řečiště je provázeno 
tendencí inzulínových preparátů tvořit 
okamžitě v subkutánním depu hexame-
ry (= šestice molekul inzulínu), které pro 
svou velikost neprocházejí stěnou kapi-
lár a doba potřebná k disociaci hexamér 
na diméry a monoméry (prostupující 
stěnou) je příčinou opožděného nástupu 
účinku inzulínu v periferní krvi (obrázek 
č. 2). Endogenní inzulín tvořený v B-buň-
kách pankreatických ostrůvků je také 
v podobě hexamérů, ale při první pasáži 
játry se mění na dimér a do periferního 
řečiště již přichází jako monomér.

2. Za normálních okolností je i malé 
zvýšení uvolnění inzulínu ze sekreč-
ních granul po jídle dostatečné k tomu, 
aby v játrech potlačilo tvorbu glukózy 
(glukoneogenezí nebo glykogenolýzou). 
U dia betiků 1. typu, u kterých zcela chy-
bí vlastní produkce inzulínu a je nahra-
zována aplikací inzulínu do periferního 
řečiště, je množství inzulínu, které se 
dostane do jater, nedostatečné a časově 
posunuté. Proto je také nedostatečně po-
tlačena jaterní produkce glukózy.

Máme tedy v rukou, pokud jde o slo-
žení HM inzulínu, identickou molekulu 
(stejnou sekvenci aminokyselin) jako je 
ta, kterou si vyrábí tělo v pankreatických 
B-buňkách, ale podáváme tento inzulín 
nefyziologickou cestou (místo přes por-
tální řečiště nejprve do jater a pak do 
periferní krve – nejprve do periferního 
řečiště, ze kterého se krev s inzulínem 
dostane k jaterním buňkám). 

Inzulínoterapie

V současné době máme na trhu k dispozici tyto skupiny HM inzulínů pod-
le délky působení: krátce působící, středně dlouze působící. Pro některé pa-
cienty mohou být výhodné předmixované inzulínové směsi z kombinace 
krátce a dlouze působících inzulínů.

Humánní inzulíny

typ název výrobce balení

rychle účinné – náplně do aplikátorů

Actrapid HM Penfill Novo Nordisk 5×3 ml

Humulin R Cartridge Eli Lilly 5×3 ml

Insuman Rapid OptiPen 100 M.J. Aventis Pharma 5×3 ml

Velosulin HM* Novo Nordisk 1×10 ml

rychle účinné – lahvičky

Actrapid HM 100 MJ/ML Novo Nordisk 1×10 ml

Humulin R Eli Lilly 1×10 ml

Insulin HM-R Zentiva 1×10 ml

střednědobě působící – náplně do aplikátorů

Humulin N Cartridge Eli Lilly 5×3 ml

Insulatard HM Penfill Novo Nordisk 5×3 ml

Insuman Basal OptiPen 100 M.J. Aventis Pharma 5×3 ml

střednědobě působící – lahvičky

Humulin N Eli Lilly 1×10 ml

Insulatard HM 100 MJ/ML Novo Nordisk 1×10 ml

Insulin HM-NPH Zentiva 1×10 ml

směsi – náplně do aplikátorů

Humulin M3 Cartridge Eli Lilly 5×3 ml

Insuman Komb 25 OptiPen 100 M.J. Aventis Pharma 5×3 ml

Mixtard 20 HM Penfill Novo Nordisk 5×3 ml

Mixtard 30 HM Penfill Novo Nordisk 5×3 ml

Mixtard 40 HM Penfill Novo Nordisk 5×3 ml

Mixtard 50 HM Penfill Novo Nordisk 5×3 ml

směsi – lahvičky

Insulin HM-Mix 30 Zentiva 1×10 ml

Humulin M3 Eli Lilly 1×10 ml

Mixtard 30 HM 100 MJ/ML Novo Nordisk 1×10 ml

Mixtard 50 HM 100 MJ/ML Novo Nordisk 1×10 ml

Obr. 2 : Molekula inzulínu jako hexamer a její sekrece do lumina kapilár po subkutánní injekci

*inzulín do inzulínových pump
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Neexistuje žádné nejlepší 
schéma platné pro všechny 
diabetiky

Způsobů, jak nahradit nemocnému chy-
bějící bazální a bolusové (po jídle) množ-
ství inzulínu, je mnoho. Schéma počtu 
dávek i množství injikovaného inzulínu 
je nutné vypracovat pro každého nemoc-
ného individuálně („šít léčbu na míru“). 
I když se za zlatý standard pokládá kom-
binace tří bolusových dávek krátce pů-
sobícího inzulínu před každým hlavním 
jídlem s jednou až dvěma dávkami dlouze 

působícího inzulínu (pro pokrytí potřeby 
bazální inzulinémie), jsou úpravy u kaž-
dého nemocného nutné. Záleží především 
na citlivosti nemocného k inzulínu, jeho 
stravovacích zvyklostech, úrovni fyzické 
aktivity a pracovní době, nicméně cíl léčby 
je u každého nemocného stejný – zajistit 
co možná nejfyziologičtější hladiny gly-
kémií nejenom nalačno, ale i kdykoliv bě-
hem dne. Strategie léčby musí brát v úva-
hu současně dva další aspekty: inzulínová 
léčba nemá vést k přibývání na hmotnosti 
a nemá vyvolávat hypoglykémie. 

Všem těmto požadavkům nejvíce vyho-
vuje podávání HM inzulínů v inzulínové 

pumpě (kontinuální inzulínová subku-
tánní infúze). Bohužel, z řady důvodů 
často nevyhovuje nemocným (psycho-
sociální bariéry a věk s menší manuál-
ní zručností) a z ekonomických důvodů 
nevyhovuje zdravotním pojišYovnám na 
celém světě. 

Požadavkům na přísnou kompenzaci 
diabetu bez hypoglykemických příhod 
a bez zvyšování hmotnosti s patřičný-
mi hladinami inzulínu v krvi před jíd-
ly i po jídlech mohou vyhovovat také 
nová inzulínová analoga – ale o nich až 
ve III. dílu.

Inzulínoterapie

Používání inzulínových pump 
v diabetologickém centru

Marie Jandová, Hana Kůsová, Zdeněk Rušavý
Diabetologické centrum, I. Interní klinika FN a LF UK Plzeň

Zkušenosti sestry s edukací a kontrolou pacienta léčeného inzulínovou pumpou

Léčba inzulínovou pumpou, kontinuální subkutánní inzulínová infúze (CSII), nej-
lépe napodobuje fyziologickou sekreci inzulínu a tím vede k dosažení normoglyké-
mie. Stabilní glykémie během dne blízká hodnotě 5 mmol/l je nejúčinnější prevencí 
pozdních diabetických komplikací.

Inzulínová pumpa umí pracovat v re-
žimu bazál – bolus. Bazál, kontinuální 
přívod inzulínu, lze nastavit v různých 
časových intervalech a slouží k udržení 
optimální hladiny glykémie po celý den, 
tedy i nalačno. Bolusová, jednorázová 
dávka je určena k jídlu nebo k jednorá-
zové korekci zvýšené glykémie. 

V diabetologickém centru FN Plzeň lé-
číme nemocné pomocí inzulínové pum-
py již od roku 1992.

Postup při zavedení 
inzulínové pumpy

Indikace

Léčbu inzulínovou pumpou indikuje 
vždy lékař. Důvody pro nasazení jsou: 
inzulínová rezistence, brittle (labilní) 
DM, pozdní komplikace včetně diabetické 

neuropatie, Dawn fenomén, dekompen-
zace diabetu, hypoglykémie, prekoncep-
ční příprava, přání nemocného.

Druh inzulínu

Do inzulínové pumpy lze použít pouze 
krátkodobě působící pufrovaný inzulín 
(Velosulin) nebo rychle působící analo-
ga (Humalog, NovoRapid). Druh inzulínu 
navrhuje lékař.

Výběr pacienta

V diabetologickém centru usilujeme 
o to, aby pacient byl hlavním a aktivním 
článkem léčby. Abychom podpořili tato 
úsilí, umožňujeme pacientům svobodný 
výběr pomůcek, které používají při léč-
bě diabetu. Vytvořili jsme pro tyto účely 
přehlednou tabulku parametrů inzulí-
nových pump. 

Pacienti jsou nejprve obecně seznáme-
ni s tím, jak vlastně tento přístroj pracu-
je, často si myslí, že je to něco co bude 
měřit glykémii a samo podle toho upra-
vovat dávkování inzulínu. Důležité je, 
aby si byl pacient vědom toho, že i když 
je inzulín tímto způsobem nejpřirozeněji 
aplikován, je stále nutný selfmonitoring 
a pacient je spolu s diabetologickým tý-
mem tím, kdo určuje velikost bazálu 
a velikost bolusu. Dále jsou pacientům 
předvedeny jednotlivé typy s jejich funk-
cemi. Pacienti mají možnost vyzkoušet 
si sami obsluhu a na cokoli se zeptat. 
Čas na rozhodnutí, kterou z nabízených 
pump si vyberou, je podle vzájemné do-
mluvy. Po konečném výběru je kontakto-
vána patřičná firma, která zajistí prvotní 
materiálové vybavení pacienta a náleži-
tou edukaci.

Edukace pacienta

Zahájení edukace se zúčastní lékař, 
edukátorka, firma. Edukace probíhá v ně-
kolika fázích. Nejdříve je nemocný po-
učen firmou o technických parametrech, 
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funkcích pumpy a spotřebním materiálu. 
Dostane domů videokazetu a manuál.

Léčbu inzulínovou pumpou zahajujeme 
vždy při hospitalizaci. Pacient přichází do 
nemocnice již seznámen se základní ob-
sluhou inzulínové pumpy. Sestra s ním zo-
pakuje nastavení času, bazálu, maximál-
ní dávky inzulínu (bazál, bolus), dočasný 
bazál, typy bolusu, wizard bolus. Ukáže 
výměnu kanyly, zásobníku, zastavení in-
zulínové pumpy, aplikaci bolusu, úpravu 
bazálu (podle schopnosti nemocného). 

Lékař vypočítá velikost bazálu a bolusů 
podle glykémií pacienta, jeho denního re-
žimu a dosavadních dávek inzulínu. Ses tra 
následně naprogramuje spolu s pacien-
tem inzulínovou pumpu, naplní zásobník 
a pomůže zavést kanylu. Během hospitali-
zace, která trvá tři až pět dnů, má pa cient 
několikrát možnost si základy zopakovat. 
Při propuštění musí pacient umět apliko-
vat bolus, zastavit pumpu, vyměnit ka-
nylu a zásobník a podle svých schopnosti 
i měnit bazál s ohledem na glykémie a na 
denní situaci (dočasný bazál na sport). 
Další sledování je uskutečňováno indivi-
duálně v ambulanci podle potřeby.

Ambulantní kontroly

Ke kontrole nemocný přichází s glu-
kometrem a deníčkem. Podle glykémií 
se upraví nastavení pumpy, zkontrolují 
se místa vpichu a v případě potřeby ses-
tra provede reedukaci v obsluze pumpy 
a zodpoví případné dotazy.

Kontrola použítí CSII

Od roku 2000 využíváme na pracovišti 
software ke stažení důležitých informa-
cí z většiny používaných inzulínových 
pump. Programy umožňují editovat pum-
pu přímo z počítače a také transportovat 
data z většiny osobních glukometrů. Díky 
tomu můžeme sledovat historii nastavení 
a obsluhy pumpy.

Software nám zpřístupní následující 
informace:

• aktuální nastavení pumpy: datum, 
čas, maximální bolusová dávka/hod, 

• bazální dávka inzulínu v průběhu 
24 hodin, poměr bazální a bolusové 
dávky,

• bolusová dávka (přehled aplikovaných 
bolusů, typ bolusu, čas aplikace),

• zastavení a nové spuštění pumpy,
• výměna kanyl,
• chybová hlášení.

Na základě těchto informací máme 
možnost zachytit nejrůznější chyby ne-
mocných. Pokles sebekontroly nemocné-
ho v čase po nasazení pumpy (podle poč-
tu naměřených glykémií), dlouhé časové 
intervaly mezi výměnou setu, záměrné 
nebo neúmyslné změny bazálu, opakova-
né vytažení kanyly v průběhu 24 hodin, 
zastavování inzulínové pumpy bez důvo-
du, vědomé vynechávání i přidávání bolu-
sů často z neopodstatněných důvodů. 

Rozbor těchto dat sestrou a lékařem 
v přítomnosti pacienta představuje 
vhodnou edukační pomůcku u všech pa-
cientů léčených inzulínovou pumpou.

Léčba inzulínovou pumpou je velmi 
drahá, ale u některých pacientů vysoce 
efektivní. 

Literatura
Jirkovská, A. Jak (si) léčit a kontrolovat dia-
betes. Praha: Panax, 2000.

Internetové stránky
www.medatron.cz
www.minimed.cz
www.aimport.cz
www.mte.cz
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Retinopatie

Syndrom časného normoglykemického 
zhoršení diabetické retinopatie

Hana Petřinová1, Ludmila Sonnleitnerová1, 2, Tomáš Sosna1, 2, Alexandra Jirkovská1

1Centrum diabetologie, IKEM Praha
2Oční oddělení FTN, Praha

V uvedené kazuistice autoři upozorňují na méně známé riziko rychlé kompenza-
ce dlouhodobě špatně kompenzovaného diabetika se stávající diabetickou retino-
patií. Změna na intenzifikovaný režim, přechod na inzulínovou pumpu či úspěšná 
transplantace pankreatu u diabetiků může vést k většinou přechodnému, paradox-
nímu zhoršení nálezu na očním pozadí. Zhoršení může nastat jak u diabetiků 1. ty-
pu, tak i 2. typu.

Úvod

Jednou z nejzávažnějších mikrovasku-
lárních komplikací diabetu je diabetická 
retinopatie (DR). Je nejčastější příčinou 
slepoty ve vyspělých zemích a přes všech-
ny pokroky v péči o nemocné diabetem 
je nárůst této slepoty stálý a dramatic-
ký. Jednou z hlavních příčin vzniku DR je 
dlouhodobá hyperglykémie, která vede 
různými mechanismy k poruše mikrocir-
kulace cév sítnice.

Projevy diabetické 
retinopatie na očním pozadí

Prvými viditelnými změnami na oč-
ním pozadí jsou mikroaneurysmata (MA). 
Jsou považována za základní projev DR. 

Nejsou však specifickým projevem toho-
to onemocnění, neboY se objevují i při 
mnoha dalších očních, ale i systémových 
onemocněních. Dalším projevem DR jsou 
hemoragie (HM). Vznikají následkem de-
kompenzace MA či porušením stěn cév 
oka. Specifickým krvácením je krvácení 
do sklivce – hemophthalmus.

Pokračující DR se následně projevuje 
tvrdými exsudáty což jsou uloženiny li-
poproteinů v sítnic a formují se v oblas-
ti sáknoucích kapilár. V dalším průběhu 
onemocnění se objevují charakteristické 
změny na cévách především na žílách. Ho-
voříme o diabetické flebopatii. Předzvěs-
tí přechodu k nejzávažnější proliferativní 
formě DR, která může vést ke slepotě, jsou 
tak zvané intraretinální mikrovaskulární 
abnormality (IRMA), jejichž podstatou je 

těžká nedokrevnost sítnice. Novotvořené 
cévy se mohou vyskytovat na papile zra-
kového nervu či na sítnici. Neovaskulari-
zace v pozdních stádiích mohou být do-
provázeny fibrózní tkání. Pak hovoříme 
o fibrovaskulárních proliferacích, které 
postupně vedou až k odchlípení sítnice. 
Důležitým vyšetřením pro diagnostiku 
stadia diabetické retinopatie je fluores-
cenční angiografie.

Diabetická makulopatie
Pokles zraku především u nemocných 

diabetem 2. typu je nejčastěji způsoben 
edémem sítnice v oblasti žluté skvrny, ma-
kuly, místa nejostřejšího vidění na sítnici. 
Jeho příčinou je abnormální propustnost 
kapilár v oblasti makuly. 

Dělení diabetické retinopatie
Diabetickou retinopatii můžeme rozdě-

lit podle stupně změn na sítnic na dvě zá-
kladní formy a to na neproliferativní DR 
(NPDR) a formu proliferativní DR (PDR).
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Retinopatie

NPDR se dále dělí na počínající for-
mu, středně pokročilou a pokročilou 
formu. U proliferativní DR rozlišujeme 
místo kde se nacházejí proliferace, tedy 
na sítnici (NVS) a na papile zrakového 
nervu (NVD).

Specifickým doprovázejícím stavem 
je dia betická makulopatie (DMP). Ta 
se může vyskytovat jak u NPDR tak 
i u PDR.

Syndrom časného 
normoglykemického zhoršení 
diabetické retinopatie

Jde o přechodné zhoršení DR, k němuž 
může dojít po rychlém zlepšení kom-
penzace cukrovky u dlouhodobě špatně 
kompenzovaných diabetiků 1. i 2. typu, 
například po zahájení léčby inzulínem, 
zavedení intenzifikovaného inzulínového 
režimu, přechodu na léčbu inzulínovou 
pumpou či po transplantaci pankreatu. 
Rizikovým faktorem je rychlý pokles vy-
soké hladiny glykovaného hemoglobinu 
(HbA1c) a pokročilost retinopatie. 

Nejde o fatální komplikaci, ale klinický 
průběh nemusí být vždy benigní, v malém 
procentu případů může dojít i k trvalému 
poškození zraku. 

Doporučený postup při předpokláda-
ném rychlém poklesu glykémie:

• Středně pokročilá NPDR: oftalmolo-
gická kontrola každé 2 –3 měsíce

• Pokročilá NPDR a rozvíjející se 
PDR: okamžitá panretinální foto-
koagulace 

• Pokud je to možné, snažit se dlou-
hodobě těžce dekompenzovaného 
nemocného kompenzovat pomaleji 

(v průběhu několika měsíců)! V žád-
ném případě nesmí být toto riziko 
příčinou oddalování intenzifikova-
né terapie! 

V našem kazuistickém sdělení chceme 
upozornit na tuto problematiku, která je 
dosud poněkud opomíjena.

Kazuistika
V roce 1996 přišel na naše oddělení 

30letý diabetik 1. typu. Z anamnestic-
kých údajů vyplynulo, že se s diabetem 
léčí od 10 let věku. Od počátku nasazena 
inzulinoterapie 4krát denně. Kompenza-
ce byla dle jeho slov spíše horší.

V rodinné anamnéze uvedena sestra 
– diabetička 1. typu, žijící s diabetem 37 
let, na léčbě inzulínovou pumpou, bez 
očních komplikací. 

Při přijetí zjištěna hladina HbA1c 9,8 % 
– známka velmi neuspokojivé kompenza-
ce cukrovky. Z dalších komplikací diabe-
tu byla zjištěna u nemocného počínající 
forma neuropatie, hypertenze, hyperlipi-
démie a hypothyreóza. 

Při očním vyšetření byla na očním po-
zadí pacienta diagnostikována středně 
pokročilá forma neproliferativní DR (ob-
rázek č. 1). Od té doby byl pacient ve sle-
dování ambulance našeho oddělení. Přes 
edukaci byla stále kompenzace špatná 
(HbA1c kolísal mezi 7–  8 %), proto byla 
nemocnému navržena léčba inzulínovou 
pumpou. Pacient však pumpu dlouhodo-
bě odmítal. Až v roce 2003 byla zahájena 
tato terapie. V téže době byl nález na oč-
ním pozadí hodnocen stále jako středně 
pokročilá neproliferativní forma DR. Po 
zahájení intenzifikované léčby poklesl 

Obr. 1: Středně pokročilá NPDR s počínajícím 
makulárním edémem před zahájením intenzi-
fikované léčby inzulínovou pumpou (výchozí 
HbA1c 11,2 %).

Obr. 2: Tentýž pacient 3 měsíce po zahájení 
léčby. Jasná progrese nálezu – syndrom časné-
ho normoglykemického zhoršení (pokles HbA1c 
na 7,1 %).

v průběhu 3 měsíců HbA1c na 7 %. Záro-
veň si pacient uvědomoval zhoršení zra-
ku. Při vyšetření byla zjištěna progrese 
nálezu na očním pozadí a pacient byl 
doporučen k vyšetření kontrastní látkou 
(obrázek č. 2). Vyšetření však nepřineslo 
jasnou indikaci k laserové léčbě. Pacient 
byl intenzivně sledován oftalmologem 
v průběhu 1 roku, kdy se nález opět sta-
bilizoval. 

V posledním roce došlo ke zlepšení 
nálezu. Pacient je stále sledován oftal-
mologem. Aktuální HbA1c se udržuje při-
bližně na 7 %.

Závěr
Tato kazuistika poukazuje na nepříliš 

známý vedlejší účinek intenzifikované 
léčby diabetu. U našeho nemocného se 
po zahájení léčby paradoxně zhoršil ná-
lez na očním pozadí. Pacient byl nespo-
kojený a přikládal tento stav právě inzu-
línové pumpě.

Stav se však spontánně upravil v prů-
běhu několika měsíců a intenzifikovaný 
režim se projevil zlepšením nálezu na 
očním pozadí.

Tato kazuistika poukazuje na nutnost 
dobré informovanosti pacienta o všech 
aspektech intenzifikované léčby. Je nutno 
zdůraznit, že se jedná jen o přechodné 
zhoršení a že bez intenzifikované terapie 
by jistě došlo k výrazné a nevratné pro-
gresi nálezu. Takto se však stav upraví 
spontánně a může se po čase zlepšit, jak 
tomu bylo u našeho nemocného.
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Diabetes mellitus a onemocnění 
způsobená kvasinkami

Sylvie Špitálníková
Interní oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod

Dermatologie

Kvasinkové infekce kůže a sliznic patří k nejčastějším kožním onemocněním dia-
betiků. Mohou být prvním projevem cukrovky, vedoucím k jejímu odhalení. Průběh 
bývá vleklý a tyto infekce mají sklon se opakovat. Odpově] na léčbu nemusí být 
dostatečná. Těmito infekcemi opakovaně trpí asi čtvrtina diabetiků. Ženy bývají 
postiženy významně častěji. Obvykle jsou zasažena místa vlhké zapářky. Jako vý-
znamný faktor zde působí obezita. Počet onemocnění stoupá i v souvislosti s nárůs-
tem spotřeby antibiotik a hormonální antikoncepce. Kvasinkové infekce většinou 
vyvolávají pouze lokální příznaky, nikoliv celkové onemocnění, přesto není vhodné 
jejich správnou diagnostiku a včasnou léčbu podceňovat.

Mezi mykotické infekce řadíme i one-
mocnění vyvolaná kvasinkami. Kvasin-
ky jsou přítomny jako příležitostně pa-
togenní saprofyty i u zcela zdravých lidí, 
například v trávicím ústrojí. Své pato-
genní vlastnosti uplatňují při poklesu 
obranyschopnosti organismu, například 
u lidí oslabených jinými chorobami, při 
diabetes mellitus, malignitách, AIDS, při 
dlouhodobém užívání širokospektrých an-
tibiotik, cytostatik, glukokortikoidů. Zají-
mavým zjištěním je, že množství kvasinek 
na kůži a sliznicích u diabetiků a lidí, kteří 
nemají cukrovku, je shodné. V našich pod-
mínkách se setkáváme obvykle s kvasin-
kovými infekcemi způsobenými zástupci 
rodu Candida.

Kandidózy
Původcem bývá běžně Candida albicans. 

Je možné se setkat i s jinými patogeny 
z rodu Candida, například Candida tropi-
calis, Candida pseudotropicalis. Kandidó-
za se vyskytuje společně s bakteriálními 
infekcemi, při zhoršení celkového stavu, 
zvýšených teplotách, pocení, nemožnos-
ti pohybu a s tím souvisejícím omezením 
hygieny. Někdy může místní infekce na 
kůži nebo sliznici přerůst v infekci celko-
vou. U diabetiků, zejména při nedosta-
tečně léčené cukrovce, k tomu dochází 
snadněji.

Predisponující faktory pro vznik kan-
didóz:

• cukrovka,
• obezita,
• dlouhodobá léčba antibiotiky,

• hormonální vlivy – gravidita, per-
orální antikoncepce,

• snížení obranyschopnosti (TBC, ma-
ligní tumory, poruchy výživy),

• neprodyšné oblečení, alkalická mýd-
la, vlhká zapářka,

• práce ve vlhkém prostředí, výroba 
sladkého pečiva, zpracování ovoce.

Kandidová infekce na kůži a sliznicích 
bývá provázena svěděním až pálením. Ně-
kdy se stává zejména u starších a obéz-
ních pacientů, že si těchto projevů ne-
jsou vědomi. 

Oblasti těla, kde nejčastěji dochází 
k projevům kvasinkových nebo smíše-
ných (tj. kvasinkových a bakteriálních) 
onemocnění:

• Candidosis intertriginosa
Kandidóza kůže se projevuje především 

v kožních záhybech, a to především v in-
guinách, genitoanálně, pod prsy, v axi-
lární jamce. Obézní osoby bývají vlivem 
zvýšeného pocení a tření kožních záhy-
bů postiženy velmi často. Na překrvené 
spodině se tvoří tenkostěnné puchýřky
s mléčně zakaleným obsahem, které 
rychle splývají a praskají. Vzniká tak 
souvislé, přesně ohraničené, překrvené 
a mokvající ložisko, které svědí a pálí.

• Candidosis interdigitalis 
Infekce se vyskytuje na rukou i na no-

hou. Na rukou bývá nejčastěji postiženo 
meziprstí mezi 3. a 4. prstem ruky, na no-
hou jsou obvykle postižena všechna me-

ziprstí. Mohou se tvořit bolestivé ragády, 
léze pálí a svědí. 

• Vulvovaginitis candidamycetica
Tato infekce je pravděpodobně nejčas-

tější příčinou vaginálního fluoru. Na pro-
sáklé, zarudlé sliznici se opět objevují bě-
lavé povlaky, fluor je bělavý. Proces velmi 
svědí a pálí. S podobnými projevy se mů-
žeme setkat i u mužů při infekci sliznic 
glans penis a vnitřního listu předkožky – 
balanitis candidamycetica. Tato infekce se 
přenáší pohlavním stykem, proto je třeba 
vždy léčit i sexuálního partnera.

• Candidosis paronychii et onychii
Nehtový val je zduřelý, zarudlý, hladký, 

napnutý a také mírně bolestivý. Při tlaku 
se objeví kapka seriózně hnisavé tekutiny. 
Onemocnění velmi často postihuje ženy 
v domácnosti při časté práci s vodou, po 
manikúře či při práci s ovocem nebo pří-
pravě sladkého pečiva, cukrovinek apod. 

Kandidóza se nevyhýbá ani nehtům, 
na nehtové ploténce se vytvářejí příčné 
rýhy, nehet ztrácí lesk. Mění se zabarve-
ní nehtu od žlutohnědého až k zelenavé-
mu. Nehet zhrubne či se ztenčí a začne 
se rozpadat.

• Stomatitis candidomycetica
Na jazyku, ústních koutcích, dásních 

i bukální sliznici se objevují drobné bílé 
skvrny, které postupně splývají a pokrý-
vají se membranózními povlaky. Po strže-
ní bílých povlaků nebo v ústních koutcích 
(anguli infectiosi) vidíme zánětlivou reak-
ci. Vznik této formy kandidózy usnadňu-
je špatná ústní hygiena, špatně přiléha-
jící protézy, bezzubost. Infekce kandidou 
se může šířit dále na trávicí nebo dýchací 
ústrojí a tom tkví její nebezpečnost.

Kandidóza může postihovat také vnitřní 
orgány, hlavně dýchací cesty (bronchopneu-
monie), trávící ústrojí, ledviny, endokard, 
například po transplantaci chlopní.

Diagnóza
Patří do rukou zkušeného lékaře. Prová-

dí se na základě posouzení klinického ob-
razu onemocnění, mikroskopického vyšet-
ření. Lze použít i kultivační průkaz.

Diasestra_2006_2.indd   11 31.5.2006   1:07:19
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Lze vybrat více správných možností.

1. Které z uvedených skupin jsou riziko-
vé pro onemocnění kandidózou:
a) mladí lidé
b) pacienti léčení cytostatiky a imuno-
supresivy
c) diabetici
d) pacienti dlouhodobě léčení širo-
kospektrými antibiotiky
e) nemocní s AIDS

2. Vznik kvasinkových onemocnění 
podporuje:
a) snížená obranyschopnost organismu
b) obezita
c) špatná kompenzace diabetu
d) dobrá kompenzace diabetu

3. Nejčastější původce vyvolávající kva-
sinkové infekce u diabetiků jsou:
a) Pseudomonas aeruginosa
b) Trichofyton concentricum
c) Candida albicans
d) Cryptococcus neoformans

4. Jaké jsou nejčastější klinické projevy 
infekcí kvasinkami u diabetiků:
a) erytrasma
b) leukoplakie
c) candidosis intertriginosa
d) vulvovaginitis candidamycetica
e) erosio interdigitalis candidamycetica

5. Jak se kvasinkové infekce obvykle 
přenášejí:
a) přímým stykem s chorobnými ložis-
ky nemocného
b) půjčováním oděvů, ručníků, ložní-
ho prádla
c) půjčováním obuvi
d) ve sprchách, saunách, bazénech, ne-
mocnicích
e) prostřednictvím jiných hygienických 
pomůcek, např. pemzy, nůžek, apod.

6. Proč jim musíme u diabetiků věno-
vat zvýšenou pozornost a neprodleně 
je léčit:
a) mohou generalizovat
b) jsou bolestivé
c) mohou se stát vstupní branou bakte-
riální infekce, a tím ohrožují diabetika 
závažnými komplikacemi
d) velmi svědí

7. Candidosis intertriginosa vyvolanou 
kvasinkami lze zaměnit s:
a) Intertrigo simplex
b) erytrasma
c)  jinou bakteriální infekcí (stafylokoky, 
streptokoky, Pseudomonas)
d)  dermatofytózou

Test:
Správné odpovědi: 1. b, c, d, e; 2. a, 
b, c; 3. c; 4. c, d, e; 5. a, b, c, d, e; 
6. a, c; 7. a, b, c, d.

Diferenciální diagnostika 

Je nutné odlišit jiné mykózy, psoriázu, 
při výskytu lézí na sliznici fluor jiné etio-
logie, leukoplakii, slizniční projevy sekun-
dární syfilitidy aj. 

Terapie
Léčba je založena na lokální aplikaci 

antimykotik účinných proti kandidám 
(například cotrimoxazol, natamycin, 
econazol, miconazol, genciánová violeC, 
solutio Castelani). Léčbu přerušíme až 
za týden po zhojení lézí. Při rozsáhlém 
či systémovém postižení podáváme an-
timykotika celkově, například ketoko-
nazol, amfotericin B. Při recidivujících 
perianálních a perigenitálních kandidó-
zách je vhodné perorálně aplikovat nys-
tatin, případně jiná antimykotika, která 
se z trávícího ústrojí nevstřebávají.

Zásady prevence kandidóz

1. Trvale dobrá kompenzace cukrovky.
2. Osobní hygiena spojená s vysouše-

ním míst vlhké zapářky, případně 
záložky z gázy na tato místa.

3. Preventivní užívání zásypů, které 
obsahují přísady omezující množe-
ní kvasinek, na místa vlhké zapářky, 
například Devilan zásyp.

4. Nošení prádla a oděvů z přírodních 
materiálů, například bavlny.

5. Redukce tělesné hmotnosti.

Infekce vyvolané kvasinkami vyžadují 
dlouhodobou zevní terapii někdy kom-
binovanou i s léčbou vnitřní a důsled-
né dodržování preventivních opatření. 
Dobrá kompenzace diabetu je faktorem 
nezbytným pro úspěšnou léčbu a trvalé 
potlačení kandidózy.

Dermatologie
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Strašák dnešní doby
– obezita

Karolína Kabrnová
Endokrinologický ústav, Praha

Obezita se oprávněně stává strašákem dnešní doby. Podle údajů WHO (Světová 
zdravotnická organizace) je v současnosti na světě více než miliarda lidí s nadváhou 
a více než 300 miliónů lidí je obézních. Velmi znepokojivý je pak nárůst obezity mezi 
dětmi. Pro informaci: uvádí se, že deset procent dětí a dospívajících na celém světě 
má ve věku 5 až 17 let nadváhu a dvě až tři procenta jsou obézní, předpokládá se, že 
tato čísla budou stále stoupat. Nebezpečí dětské obezity spočívá především v tom, že 
nadváha nebo obezita přetrvá i do období dospělosti, kdy se zažité návyky mnohem 
hůř mění, zato prudce stoupají zdravotní rizika spojená s nadměrnou hmotností. 

Definice nadváhy a obezity 

Definujeme je jako zmnožení tuko-
vé tkáně nad optimální úroveň, která 
je u žen do 25 procent celkové hmot-
nosti a u mužů nad 30 procent celkové 
hmotnosti. 

Hlavní příčinou vzniku nadváhy nebo 
obezity je nerovnováha mezi příjmem 
a výdejem energie. Tato energetická 
dysbalance je výsledkem spolupůsobení 
vnějších faktorů s faktory genetickými. 
Dědičnost se podílí na vzniku obezity 
v 50 procentech případů, zbytek připadá 
na vlivy prostředí. O tom, že je obezita 
silně geneticky podmíněna, není pochyb 
a svědčí pro to řada studií. Nicméně pou-
ze velmi malá část obezit vzniká na pod-
kladě dědičnosti, kdy hovoříme o mono-
genních formách obezity. 

Hlavní princip celosvětového nárůs-
tu nadváhy a obezity spočívá v tom, že 
v současnosti žijeme v takzvaném toxic-
kém prostředí, které je charakterizova-
né nadměrným příjmem jídla a sedavým 
způsobem života. Zásadním problémem 
je zejména snížená pohybová aktivi-
ta, což souvisí s celkovou automatiza-
cí a „nedostatkem času“, nebo spíše ne-
ochotou trávit volný čas pohybem. Tento 
fenomén se opět velmi dotýká dětské 
populace.

Obezita sama o sobě dědičná 
není, náchylnost k ní ano 

Na nás a na našem životním stylu zá-
visí, jestli se uplatní dědičné dispozice 
nebo zda zůstaneme štíhlí. Dědičnost 
se uplatňuje různými způsoby, napří-

klad rozdílnou schopností spalovat zá-
kladní živiny (zejména tuky), velikostí 
klidového energetického výdeje, jídel-
ními preferencemi a stupněm spontán-
ní pohybové aktivity. Dědí se však také 
rodinné zvyklosti, tedy například výběr 
a množství konzumované stravy, sklon 
k pohybu apod. Dědičnost se také podílí 
na tom, jak snadné či naopak obtížné je 
pro nás zhubnout. 

Dalších faktorů, které předurčují vznik 
obezity, je mnoho. Recentní studie uka-
zují, že predisponujícím faktorem je niž-
ší socioekonomické postavení, deprese, 
úzkosti a stres, které řada osob řeší nad-
měrným příjmem jídla. Problém je v tom, 
že jídlo nás sice na krátkou dobu ukonejší 
a „pohladí“, poté však nastupují výčitky 
a bludný kruh se uzavírá.

Z výzkumů a pozorování vyplývá, že 
obézní jedinci mají v porovnání s oso-
bami s normální hmotností odlišné vzor-
ce jídelního chování, jiný vztah k jídlu 
i k sobě. Časté je nepravidelné jídlo, vy-
nechávání snídaní a obědů. Maximální 
porce jídla pak připadá na pozdní od-
poledne a večer. Dalším rysem je rychlé 
jedení bez dostatečné vědomé kontroly 
a snížená citlivost až porucha ve vnímání 
a uvědomování si pocitů sytosti a hladu. 
Typické je podceňování vlastních těles-
ných proporcí.

Během života existují určitá období, 
kdy pravděpodobnost, že ztloustneme, 
je mnohonásobně vyšší. Mezi taková-
to období patří doba dospívání, nástup 
do zaměstnání, manželství, těhotenství 
a následné období, menopauza, užívá-
ní některých léků zvyšujících hmotnost 
(např. některá psychofarmaka, kortikoi-
dy), zanechání sportu nebo kouření. 

Nebezpečí nadváhy nebo obezity spo-
čívá ve zdravotních rizicích, která jsou 
s touto nemocí spojena.

Důsledkem obezity jsou:
• závažná metabolická a oběhová one-

mocnění – ischemická choroba srdeč-
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ní a infarkt myokardu, ateroskleróza 
mozkových tepen a cévní mozková 
příhoda, porušená glukózová tole-
rance a diabetes mellitus 2. typu,

• zvýšený krevní tlak,
• zvýšená hladina cholesterolu v krvi,
• gynekologické problémy, neplodnost,
• žlučníkové kameny,
• některé typy nádorů (zejména karci-

nom prsu, prostaty a tlustého střeva),
• opakované krátké zástavy dýchání 

(syndrom spánkové apnoe),
• onemocnění pohybového aparátu – 

zvýšená mechanická zátěž vede ke 
vzniku artrózy kyčelních, kolenních 
a hlezenních kloubů,

• kožní komplikace – ekzémy a mykó-
zy, celulitida,

• psychosociální komplikace – spole-
čenská diskriminace, nízké sebevědo-
mí, deprese, úzkosti, poruchy příjmu 
potravy (noční jedení, bulimie). 

Závažné a život ohrožující 
onemocnění je preventabilní 

Právě z důvodů závažnosti zdravot-
ních dopadů obezity jsou tak nezbytné 
prevence a včasná léčba. Terapie obezi-
ty musí být vždy komplexní, dlouhodo-
bá a individuální. Hned v úvodu je nutné 
zdůraznit, že se nejedná pouze o krátko-
dobou dietu, ale o celoživotní změnu ži-
votního stylu.

Cílem léčby není dosažení ideál-
ní hmotnosti, ale dosažení hmotnosti 
opti mální, kterou bude hubnoucí člo-
věk schopen dlouhodobě udržet bez vý-
raznějších potíží. Již pokles hmotnos-
ti o pět až deset procent výchozí váhy 
vede ke snížení mnoha zdravotních rizik. 
O úspěšnosti redukčního režimu pak roz-
hoduje především schopnost dlouhodobě 
udržet docílený hmotnostní pokles.

Pilířem v léčbě obezity je nízkoener-
getická dieta s omezením tuku, přiměře-
ná pohybová aktivita a úprava jídelních 
a pohybových návyků. 

V odůvodněných indikacích je nutné 
přistoupit i k farmakologické léčbě a u těž-
ších případů obezity k léčbě chirurgické.

V tomto prostředí se tedy nedědí ne-
moc sama o sobě, ale náchylnost k ní. 
Na nás pak je, jestli dovolíme genům 
zvítězit, nebo zdravou a hlavně přimě-
řenou stravou, správnými stravovacími 
návyky a vhodným pohybem v této hře 
vyhrajeme my.

Obezitologie
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Kazuistiky – hojení ran
Ivo Bureš, Jana Burešová, Diana Hanzlíková
Geriatrické centrum Krajské nemocnice Pardubice
Ústav zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 6Obr. 5

Kazuistika č. 1

• Pacientkou je diabetička s dlouhodo-
bě trvajícím defektem, který se ne-
hojil. 15. 4. 2003 přijata na oddělení 
po PTA (perkutánní transluminární 
angioplastika), kdy došlo opět k uza-
vření cévy. Spodina rány byla povlek-
lá s projevy nekróz (obrázek č. 1).

• 19. 4. rána málo sekretuje, proto 
jsme zvolili krytí, které zvlhčuje spo-
dinu a podporuje čištění – Tender-
Wet 24 denně (obrázek č. 2).

• 13. 5. Defekt se při dané terapii pěk-
ně vyčistil, ale postup hojení probí-
hal velmi pomalu (obrázek č. 3).

• Spodina defektu jen obtížně granu-
lovala, proto jsme zvolili k úpravě 
hojících procesů Promogran. Ten 
byl měněn jednou za 2 dny (obrá-
zek č. 4). 

• 24. 6. – Promogran kryjeme obva-
zem Tielle, později Release. Reakce 
spodiny defektu byla živější a došlo 
k výraznějšímu zmenšování (obrá-
zek č. 5).

• Za dva a půl měsíce od první apli-
kace Promogranu byl defekt téměř 
dohojen (obrázek č. 6).
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Hojení ran

Kazuistika č. 2

• Pacientem je mladý diabetik s de-
fektem po úrazu. Rozvinula se u něj 
gangréna a následovala amputace IV. 
a V. prstu. Rána se nehojila.

• Dosud aplikován Betadine. Po přijetí 
na naše oddělení jsme přešli pro po-
třebu vyčištění a navození granulace 
na krytí TenderWet 24. Celkově byla 
aplikována antibiotika, hyperbarická 
oxygenoterapie, kompenzován dia-
betes mellitus a zavedena nutriční 
podpora (obrázek č. 7).

• Po 14 dnech se již spodina začala 
čistit. Nahradili jsme proto denní 
převazy zvlhčujícím krytím (Intra-
site Conformable) s periodicitou 
převazů jednou za dva až tři dny 
(obrázek č. 8).

• Takto vypadala rána měsíc od zahá-
jení terapie (obrázek č. 9).

• Spodina je již čistá, nejsou přítom-
ny žádné klinické známky infekce, 
sekrece se mírně zvýšila (střední). 
Přešli jsme proto na pěnu Allevyn 
Compression a zvenčí jsme použili 
tlakový tampon, aby pěna konturo-
vala spodinu rány. Výměna probíhala 
za dva až tři dny (obrázek č. 10). 

• Po čtyřech měsících od zahájení te-
rapie (pěna byla aplikována i nadále) 
– (obrázek č. 11).

• Po šesti měsících byl defekt dohojen 
(obrázek č. 12).

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 11 Obr. 12
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Podiatrie

Speciální podiatrické 
vyšetření

Miroslav Havrda
Viceprezident České podiatrické společnosti

Jedním z hlavních „strašáků“ pacientů s diebetes mellitus je vznik tzv. diabetic-
ké nohy s opakovanými amputacemi prstců a následně i jedné nebo dokonce obou 
dolních končetin. Současná chirurgie i éra moderních převazových materiálů a an-
tibiotik sice dokáží divy, přesto je ale výhled pacienta na protézu nebo pohyb na 
invalidním vozíku vždy poměrně stresující.

Vyšetření tlaků chodidel pomocí PC 
podobarometrie

Obr. 2

Obr. 1
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Je jasné, že nejčastěji dochází k am-
putaci v důsledku špatného prokrve-
ní dolních končetin na periferii v rám-
ci mikroangiopatie či makroangiopatie. 
Podstatnou měrou může přispět distální 
diabetická neuropatie, zejména senzi-
tivního typu, kdy necitlivost může způ-
sobit při špatném obutí nebo hygieně 
nohou celou řadu komplikací na plosce 
nebo na prstcích, které mohou vyústit 
v suchou nebo mokrou gangrénu. Velmi 
důležitým faktorem je i kožní dystrofie 
s poruchou činnosti potních žláz a větši-
nou i rychlý rozvoj degenerativních změn 
kloubů nohy.

Diabetika ohrožuje 
především tvorba lytického 
vředu plosky nohy 

Zde není nejdůležitějším parametrem 
absolutní tlak, který musí ploska „unést“, 
ale daleko rizikovější je velikost tlaku 
v čase na jednotku plochy. Proto také do-
chází z těchto příčin nejčastěji k ulcera-
cím pod hlavičkami metatarsů, pod bříš-
ky prstců a méně pod patami.

Je jasné, že v podiatrické ordinaci musí 
kromě posouzení stavu své nohy dostat 
diabetik veškeré informace o prevenci 
vzniku diabetické nohy, rizikoví pacienti 
musejí absolvovat flebologické i neurolo-
gické vyšetření, měli by být zabezpečeni 
profylaktickou diabetickou obuví, měli 
by být poučeni o hygieně nohou a bot, 
v případě potíží by měli být odesláni na 
specializované pracoviště přístrojové me-
dicinální pedikúry (pokud není součástí 

podiatrického centra) a měli by mít zho-
toveny individuální vložky do bot.

Co by však mělo být vyšetřeno přede-
vším, je tlaková analýza z chodidel pro-
střednictvím PC podobarometrie (obrázek 
č. 1). Zatímco plantoskop (podoskop) by 
měl být součástí každé ordinace hodno-
tící stav a funkci nohou (tedy i v diabe-
tologické ordinaci), moderní podobaro-
metrické vyšetření již patří do výbavy 
špičkového podiatrického pracoviště. Je 
velmi zarážející, že celá řada ortopedic-
ko–protetických pracoviš7 vyrábí jako na 
běžícím pásu individuální vložky do bot 
(nejen pro diabetiky), které z velké čás-
ti nebo zcela hradí zdravotní pojiš7ovny 
(1 000 korun a více), a tyto vložky vzni-
kají bez kvalitní podiatrické diagnosti-
ky jako prostý odlitek patologické nohy. 
V mnoha případech jsou obě vložky zcela 
identické, i když již základní podiatrické 
vyšetření ukazuje, že každá vložka musí 
vypadat odlišně. Profit pacienta je potom 
velmi omezený a také ze strany zdravot-
ních pojiš7oven jde o plýtvání prostředky 
jejich pojištěnců.

Již několik let je na území České repub-
liky dostupná PC podobarometrie, která 
převratným způsobem dokáže výše po-
psané problémy nohy diabetika zachytit 
již ve stadiu rizika – tedy dříve než vznik-
ne preulcerózní stav nebo dokonce ulcus, 
který již pozná i laik.

Principem diagnostiky jsou piezoelek-
trické krystaly, jejichž deformaci dokáže 
počítač převést na veličinu tlaku v čase. 
Čím více senzorů má přístroj, tím je draž-
ší a měření přesnější.

V zásadě se používají dva základní prin-
cipy: podobarometrická deska o velikosti 
0,5, 1 nebo 2 metry, nebo systém tzv. „in-
soles“, kde jsou senzory ukryté ve spe-
ciálních vložkách, které se vsunou mezi 
nohu pacienta a speciální botu.

Při vyšetření na „desce“ se provádí nej-
prve vyšetření základního stoje. Pacient 
je svlečen do spodního prádla, postaví 
se do svého přirozeného základního sto-
je a fixuje několik vteřin bod před sebou. 
Okamžitě vidíme procentuální rozložení 
tlaků na levou i pravou nohu (vertikální 
– střední řez trupem), současně vidíme 
pomocí barevného spektra (čím teplejší 
barva, tím větší tlak) i stav plochonoží 
a maximální tlaky na jednotlivých oblas-
tech plosek (obrázek č. 2). Již větší asy-
metrie těžiště může znamenat podstatné 
riziko pro vznik tlakových vředů u přetí-
žené dolní končetiny. Software umožňu-
je i symetrický vertikální levopravý řez 
trupem, který nám tlakově v procentech 
porovnává vždy identické části obou no-
hou mezi sebou. Můžeme tedy porovnat 
tlaky například mezi oběma patami, stře-
donožími, metatarsy i prstci. Pokud bylo 
základní schéma ve vertikálním středním 
řezu ideálních 50 : 50 procent mezi levou 
a pravou nohou, zde se již může ukázat 
značná asymetrie mezi konkrétními po-
rovnatelnými částmi nohou. Například 
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Podiatrie

můžeme vidět, že pacient stojí na levém 
přednoží na 65 procentech a na zadonoží 
na 35 procent a na druhé noze je poměr 
tlaků opačný. Potom musíme hledat pří-
činu. Je na vině asymetrická coxartróza, 
skolióza nebo nestejná délka končetin? 

Po tlakové analýze stoje
by mělo následovat 
vyšetření chůze 

Zde se musí provést poučení pacien-
ta, je nutné jeho uvolnění a přiměřená 
spolupráce. Chůze se dá definovat tře-
mi základními charakteristikami: smě-
rem, délkou kroku a rychlostí. Pacient 
tedy provádí několik přirozených kroků 
směrem dopředu o stejné délce kroku 
se stejnou rychlostí. Abychom vyšetře-
ní pro pa cienta zjednodušili, používá-
me například pomocný koberec, který 
nastaví požadovanou délku kroku před 
vlastní měřicí desku (obrázek č. 3). Pa-
cient jde přímo k terapeutovi, rychlost 
nastavujeme pomocí metronomu. Vy-
šetření trvá podle šikovnosti i zdatnosti 

pacienta pět až deset minut. Sledujeme 
stojnou fázi jedné a následně i druhé 
nohy, naším cílem je dosáhnout přiro-
zené chůze (včetně patologie) pacienta 
a musíme zajistit pokud možno i stej-
nou dobu stojné fáze pro obě nohy. Po-
kud tomuto specializovanému vyšetření 
již předcházelo vyšetření na planto-
skopu, kineziologické vyšetření na po-
suvném páse (obrázek č. 4) a vyšetření 
pohybového aparátu na lůžku, je vše 
daleko jednodušší, nebo7 je již jasné, 
jak vyšetřovaný chodí a jak vypadá jeho 
„normální“ chůze. Vyšetření vyžaduje 
zkušenost a důležitá je i standardizace 

Obr. 3

podmínek nejen pro prvotní vyšetření, 
ale i pro případné kontroly v čase. 

Na monitoru PC nejprve vidíme ved-
le sebe tlakovou charakteristiku obou 
nohou. Můžeme porovnat, opět pomocí 
barevného spektra, „otisk“ obou nohou. 
Software umožňuje zastavovat stojné 
fáze obou nohou a porovnávat prostřed-
nictvím trajektorie odvalu a těžiště celou 
řadu základních charakteristik funkce 
nohou: kontakt pat, střední stoj, zátěž 
metatarsů i prstců. Okamžitě je zřejmé 
přetížení jednotlivých segmentů nohou, 
je vidět asymetrie odvalu, případná in-
suficience odrazu (obrázek č. 5). Vlastní 

Obr. 4
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Obr. 5

Obr. 6

č. 6) i matematickém přehledu (obrázek 
č. 7), který reportuje celou řadu důleži-
tých charakteristik podstatných pro po-
chopení správné funkce nohy. 

Kvalitní diagnostika 
předchází syndromu 
diabetické nohy a šetří 
výdaje pojiš7oven 

Pro „diabetickou nohu“ umí software 
přehledně „spočítat“ nejen maximální tla-
ky na plosce, ale umí vzít v potaz i časový 
údaj. Matematicky umí systém spočítat 

plochu jednotlivých integrálů (zobrazují 
tlakové charakteristiky jednotlivých čás-
tí nohy) – závislosti tlaků (osa y) a času 
(osa x) – a potom můžeme během několi-
ka vteřin prokázat riziková místa na noze, 
která je potřeba individuálně odlehčit 
a technicky na nich snížit zatížení. 

Podle mého názoru by měla být tato 
speciální podiatrická diagnostika prová-
děna u všech pacientů s projevy syndro-
mu diabetické nohy, a dále potom u všech 
rizikových pacientů, pochopitelně na zá-
kladě indikace diabetologa. 

Bohužel, v současném zdravotnictví 
platí zdravotní „pojiš7ovny“ až tehdy, 
když jde „o nohy“ – zejména amputace 
a následné protézy i protetické pomůc-
ky. Pokud by byl zdravotní systém nasta-
ven racionálně, musely by platit zejména 
kvalitní diagnostiku, nebo7 všude ve svě-
tě je prokázáno, že předcházení syndro-
mu diabetické nohy, případně i s menší 
spoluúčastí práceschopného pacienta, je 
daleko lacinější a efektivnější než léčba 
jeho následků. 

Kontakt
havrda@podiatrie.cz

Redukce hmotnosti při 
nefrotickém syndromu

Alena Radvanová, nutriční terapeut
Obezitologické centrum při II. interní klinice
FN u sv. Anny v Brně

Pacient, 54letý muž, byl nejprve sledován ambulantně v diabetologické a nefrolo-
gické ambulanci. Na diabetologii mu byl zapůjčen glukometr pro selfmonitoring. Při 
kontrolním sdělení profilů nalačno byla lékařem doporučena hospitalizace pro pře-
vedení na Insulin HM-Mix 30 v dávce 20 IU ráno, kterou pacient odmítl a podepsal 
revers. Nakonec pacient s hospitalizací souhlasil. 

Byl přijat v květnu 2005 na odděle-
ní II. interní kliniky s následující ana-
mnézou:

Farmakologická anamnéza: Lescol, 
Prednison a dalších asi 15 léků, které 
neuměl přesně pojmenovat.

Osobní anamnéza: operace prostaty 
v roce 2004, žilní trombóza, hypertenze, 
v roce 1995 infarkt myokardu, artróza 

obou kyčlí, v péči nefrologické ambu-
lance pro nefrotický syndrom, diabetes 
mellitus od roku 2004, t. č. při terapii 
kortikosteroidy. 

Objektivně: hmotnost 120 kg, výš-
ka 180 cm, BMI 37 kg/m2, TK 140/100 
mmHg, anasarka, obezita.

Laboratorní vyšetření: celkový cho-
lesterol 10,47 mmol/l, triglyceridy 

5,35 mmol/l, kyselina močová 447 µmol/l,
glykémie 6,5 mmol/l, HbA1c 8 %.

Lékařské doporučení znělo:

Dieta diabetická, redukční, doporučený 
příjem bílkovin a tekutin dle nefrologic-
ké ambulance a laboratoře. Na oddělení 
naordinována dieta č. 10. 

Po přečtení všech potřebných doku-
mentů a prokonzultování postupu s lé-
kařem jsem provedla u pacienta nutriční 
anamnézu, ze které vyplynulo, že pa-
cientovi jídlo nakupuje manželka, která 
je vyučenou kuchařkou, a nosí mu také 

„film“ stojných fází obou nohou je možné 
podrobně „pitvat“ v grafickém (obrázek 

Podiatrie

Fo
to

 K
ar

el
 V

íz
ne

r

Diasestra_2006_2.indd   20 31.5.2006   1:25:45



21

2/2006 � SESTRA V DIABETOLOGII

jídlo z kuchyně. Jí všechno „co se mu dá 
na stůl“ – dva krajíce chleba, dva rohlíky, 
nesledoval obsah tuku v potravinách, „mi-
luje polévky“, svačí nepravidelně, pohyb 
malý a pitný režim 1,5 l/den, sní „polovi-
nu normálního velkého talíře“.

Edukace za hospitalizace:

Po domluvě s lékařem byla pacientovi 
vysvětlena do domácího ošetření redukční 
dieta, byly vysvětleny principy diabetické 
diety a zohledněny i ostatní komorbidi-
ty. S pacientem byl proveden komplexní 
pohovor z hlediska stravovacího a pitné-
ho režimu. Byly mu také vydány všechny 
potřebné materiály. Pacient byl po sta-
bilizaci stavu propuštěn do domácího 
ošetřování.

Záznam kontrolního vyšetření 
v říjnu 2005 z diabetologické 
ambulance:

• Pacient bez výraznějších potíží, prodě-
lal uroinfekci, která byla přeléčena.

• Objektivně: hmotnost 125 kg, TK 140/
80 mmHg, bez známek dekompenza-
ce diabetu, hypoglykémie žádná

• Perorální antidiabetika + inzulín, 
dobrá kompenzace.

• Doporučení: dieta stejně, Glurenorm 
2×1 (1– 0 –1), Prednison 20 mg stří-
davě 1×1 a 1×1/2 + Insulin HM-
-Mix 30; při 20 mg Prednisonu 25 IU 
inzulínu ráno, při 10 mg Prednisonu 
20 IU inzulínu ráno.

• Krevní obraz: za 2 měsíce spolu 
s nefrologickou kontrolou. Přinese 
zprávu z nefrologické ambulance.

Z kontrolní 14denních až dvoumě-
síčních záznamů z diabetologické am-
bulance vyplývá aktuální dávkování 
zejména Prednisonu, Glurenormu a In-
sulinu HM-Mix 30 podle stavu pacien-
ta, glykemických profilů, laboratorních 
vyšetření i konzultace s nefrologickou 
ambulancí.

Poslední kontrola 
v diabetologické ambulanci 
v lednu 2006:

• Kolísání hmotnosti o 5 kg, nyní 
hmotnost 130 kg

• Terapie: snažit se dle možností udr-
žovat dietu, Insulin HM-Mix 30 
v dávce 24 IU při Prednisonu 20 mg 
a 20 IU při Prednisonu 15 mg; Glure-
norm 2×1 tbl.

• Zhoršení otoků, jinak bez obtíží
• Zlepšení kompenzace diabetu
• Laboratorní vyšetření:  glyké-

mie 4,5 mmol/l, kyselina močová 
495 µmol/l, triglyceridy 4,12 mmol/l, 
kreatinin 139 µmol/l, glykovaný he-
moglobin 7 %

• Pacient objednán na kontrolu za 2 
měsíce

Důležitá pro zlepšení celkové kom-
penzace a stavu pacienta je jeho spolu-
práce v provádění glykemických profilů 
a dodržování doporučení a telefonických 
konzultací.

K pacientovi se musí tedy 
přistupovat:

• Přísně individuální dietní režim, při-
hlížející ke stupni snížení renálních 
funkcí, ztrátám bílkovin močí a pří-
tomným dalším metabolickým poru-
chám.

• Redukovaný příjem bílkovin může 
ovlivnit progresi renální insuficience 
a snížit proteinurii.

• Postupuje se dle hodnoty sérového 
kreatininu, dusíkové bilance.

• Sérový kreatin 150–200 µmol/l – 
0,8 g bílkovin na kg/den, 250–400 
µmol/l – 0,6 g bílkovin na kg/den, 
kterou doplňujeme množstvím pro-
teinu odpovídajícímu proteinurii.

• Energetický příjem 150 kJ/kg/den, zo-
hledněn i energetický výdej, doplňu-
jeme podávání esenciálních amino-
kyselin a suplementačních nápojů.

• Při otocích – albumin a diuretika.
• Příjem sodíku dle aktuálního stavu.
• Upravený příjem tuků, farmakotera-

pie hyperlipoproteinémie.
• Zn, P, Ca vše dle laboratoře, klesá hla-

dina vitamínu D.
• Správná léčba všech ostatních po-

ruch.
• Při zhoršování stavu dialyzační tera-

pie až transplantace ledvin.
• Při normálních renálních funkcích je 

příjem všech základních živin jako 
u zdravých lidí.

Co tedy představuje redukce 
hmotnosti při nefrotickém 
syndromu?

• Obezita představuje komplikaci 
sama o sobě.

• Redukce hmotnosti je obtížná vzhle-
dem k užívání kortikosteroidů a dal-
ším přidruženým onemocněním. 

• Přednost má vždy celková stabiliza-
ce individuálního zdravotního stavu 
pacienta a léčba příčiny, v tomto pří-
padě hraje klíčovou roli proteinurie 
a stabilizace vnitřního prostředí.

Je třeba zdůraznit nutnost multidisci-
plinární péče. Redukce hmotnosti vzhle-
dem k terapii kortikosteroidy a dalších 
přidružených komplikací bude těžko 
realizovatelná. Bude mírná a postupná 
při postupném snižování dávek inzulí-
nu a Prednisonu. 

I mírná redukce povede ke zlepšení 
celkového stavu pacienta, který však 
musí být stabilizován delší dobu. U poly-
morbidního pacienta může být redukce 
hmotnosti až druhořadým úkolem. 

Literatura: 
Blaha, M. Vnitřní lékařství I, II díl. Brno: In-
stitut pro další vzdělávání pracovníků ve 
zdravotnictví v Brně, 1999.
Hainer, V. et al. Základy klinické obezitologie. 
Praha: Grada Publishing, 2004.
Teplan, V. Metabolismus a ledviny. Praha: 
Grada, 2000.
Zadák, Z. Výživa v intenzivní péči. Praha: 
Grada, 2002. 

Kontakt:
alena.radvanova@fnusa.cz
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Metody časné detekce 
aterosklerotických změn 

Jan Pi=ha
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Úvodní část

Kardiovaskulární onemocnění patří mezi hlavní příčiny úmrtnosti a nemocnosti 
v průmyslově vyspělých zemích; v tomto ohledu se na přední místo řadí i Česká 
republika. Tento nepříznivý stav je způsoben častým výskytem rizikových faktorů 
kardiovaskulárních onemocnění. Ta jsou téměř výhradně způsobena aterosklerotic-
kým procesem. Ateroskleróza je převážně zánětlivé onemocnění a je léčitelná.

Bludný kruh se uzavírá 
infarktem

Hlavním viníkem aterosklerotických 
změn jsou poruchy metabolismu lipidů, 
kouření, vysoký krevní tlak a poruchy 
metabolismu cukrů (diabetes mellitus). 
Podle našich současných znalostí je na 
počátku aterosklerotického procesu příliš 
vysoká koncentrace kulovitých částic – li-
poproteinů, které nazýváme LDL částice 
(z anglického Low Density Lipoproteins). 
Za fyziologických podmínek LDL částice 
kolují v krevním oběhu a prostupují en-
dotelem do okolních tkání, pro které jsou 
zdrojem cholesterolu. Jsou-li LDL částice 

v nadbytku, hromadí se v subintimálním 
prostoru. Zde pak mění svou strukturu 
(jsou oxidovány, glykovány). Takto změ-
něné LDL částice působí jako cizorodý 
materiál a vedou k aktivaci výstelky ar-
teriální stěny buněk – endotelu. Dochází 
k aktivaci buněk imunitního systému – 
monocytů. Ty se mění v mikrofágy, které 
LDL částice pohlcují, podobně jako bak-
terie nebo viry.

Na rozdíl od většiny ostatních buněk 
organismu nemají v sobě tyto makrofá-
gy zabudován ochranný mechanismus, 
který při větším množství cholesterolu 
v cytoplazmě znemožní jeho další přísun 
do nitra buňky. Makrofágy se tedy mohou 

naplnit lipidy až do kritického stadia, kdy 
jsou znehybněny a lapeny v cévním pro-
storu. Při trvající výrazné převaze LDL 
částic ztratí makrofágy schopnost pohy-
bu a mění se v takzvané pěnové buňky, 
které v cévní stěně odumírají, a jejich ob-
sah včetně pohlcených lipidových kom-
ponent se dostává zpět do cévní stěny. 
Spolu s lipidy se z makrofágů uvolňují 
další látky poškozující cévní stěnu. Do-
chází tak k další a výraznější aktivaci 
monocytů, jejich zvýšenému vstupu do 
cévní stěny, přeměně v ma krofágy a tím 
se uzavírá bludný kruh, který je pod-
statou vzniku aterosklerotického plátu. 
Tento plát se postupně vyvíjí a zvětšuje 
v průběhu měsíců a let a po určitém ob-
dobí se může projevit srdečním či moz-
kovým infarktem. 

Jasný signál – endoteliální 
dysfunkce

Ještě před vznikem aterosklerotického 
plátu dochází k poruchám funkce cévní 
stěny, především její výstelky – endote-
lu. To znamená, že daná tepna nespráv-
ně reaguje na podněty, které regulují její 
hlavní funkci – přenos živin a kyslíku do 
periferněji uložených orgánů a tkání or-
ganismu. Některými vyšetřeními je mož-
né zjistit tyto poruchy ještě před vzni-
kem aterosklerotického plátu. Říká se jim 
známky endoteliální dysfunkce. 

Výrazné snížení koncentrace LDL čás-
tic, především dietními a farmakologic-
kými opatřeními, vede k zastavení až 
vymizení aterosklerotických změn. Tato 
léčba snižuje úmrtnost i nemocnost na 
ischemickou chorobu srdeční až o desít-
ky procent. 

Statistická čísla jsou skutečně velmi 
impresivní. Při bližším pohledu je však 
také zřejmé, že desítkám procent pa-
cientů se i bez léčby daří dobře, na dru-
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hou stranu desítky procent pacientů mají 
klinické obtíže, i když jsou léčeni. Tento 
relativní neúspěch v medicíně jinak oje-
diněle účinné léčby, téměř srovnatelné 
s účinkem antibiotik, je dán rizikový-
mi faktory, které ještě neumíme změřit, 
přesně detekovat či ovlivnit a jejichž pod-
stata může být i ve vrozených vlastnos-
tech jednotlivých osob. 

Ideální je tedy identifikace pacientů, 
kteří by se obešli bez agresivní léčby, či 
naopak odhalení těch pacientů, které 
bychom měli léčit agresivněji (vyššími 
dávkami léků) než je obvyklé. Zásadní je 
tato informace i u pacientů bez klinické-
ho onemocnění, kteří mají pouze zvýše-
né hladiny rizikových faktorů, především 
krevních tuků a cukrů, a vysoký krevní 
tlak. U těchto pacientů je velice důleži-
té rozhodnout, zda vůbec zahájit léčbu 
farmaky, či zda se soustředit na dietní 
a obecně režimová opatření a s medika-
mentózní léčbou vyčkat. 

Metody vyšetření
Přímé zobrazení důležitých tepen kon-

krétního pacienta by umožnilo i přímo 
sledovat proces aterosklerotického posti-
žení a případně jeho ovlivnění léčbou. Ješ-
tě nedávno bylo možné zobrazovat pouze 
průsvity – odlitky – tepen angiografickým 
vyšetřením, kdy bylo nutné vstřikovat kon-
trastní látku přímo do tepny. Tato vyšet-
ření, která jsou stále zlatým standardem 
u pacientů se zjevnými projevy uzávěrů 
tepenného povodí, však jednak nezobra-
zují tepennou stěnu, jednak nejsou pou-
žitelná u zdánlivě zdravých osob. 

Každé vyšetření zaměřené na kon-
krétní onemocnění musí splňovat urči-
té podmínky spolehlivosti. Je to přede-
vším validita, což znamená, zda nám 
vyšetření skutečně poskytuje správnou 
informaci – konkrétně tedy zda skuteč-
ně zobrazujeme aterosklerotické změny 
v tepenné stěně (a ne například pouze 
nějaké adaptační změny v tepenné stě-
ně). Druhou nejdůležitější podmínkou 
je reprodukovatelnost. To znamená: 
„Poskytuje nám opakování vyšetření ve 
stejných podmínkách, za stejného sta-
vu (pacienta) stejný výsledek? Je tedy 
variabilita tohoto vyšetření dostateč-
ně uspokojivá (nízká), abychom mohli 
odlišit rizikové a méně rizikové osoby
a u jednotlivého pacienta spolehlivě ur-
čit přítomnost či progresi aterosklero-
tického postižení?” V neposlední řadě 
je důležitá i faktická a ekonomická do-
stupnost daného vyšetření. 

Ideální metodou by bylo neinvazivní 
přímé zobrazení stěny srdečních  /  koronár-
ních tepen. Jednou z nadějných metod je 
magnetická rezonance (MR) a rentgenolo-
gické vyšetření pomocí počítačové tomo-
grafie (CT). Metody zaměřené na koronár-
ní tepny mají metodická omezení daná 
především anatomickými poměry – va-
riabilním a vinutým průběhem koronár-
ních tepen, které jsou navíc v neustálém 
pohybu. Současně z hlediska ekonomické 
náročnosti není možné využívat těchto 
náročných metodik k vyšetřování větší-
ho počtu osob. 

Dalšími metodami, které se snaží od-
halit aterosklerotické postižení či sledo-
vat jeho průběh, jsou metody využívající 

ultrazvuk, které jsou poměrně dostupné 
(i cenově). Tyto metody však zobrazují 
pouze periferně probíhající tepny a na 
jejich základě můžeme pouze odhadovat 
stav centrálněji uložených tepen, jako 
jsou tepny koronární. Navíc tyto metody 
nejsou zcela standardizované.

Další skupina metod je založena na sta-
novení mechanických vlastností tepen. 
Jsou to jednak nové metody, které sledují 
rychlost šíření pulsové vlny na periferních 
tepnách, jednak do této skupiny patří 
jedna z nejjednodušších a nejvíce do-
stupných metod – měření poměru tlaků 
kotník  /  paže.

Poslední a nejvíce kontroverzní vyšet-
řovací metodou je vyšetření cév na očním 
pozadí, které je běžně prováděno v oftal-
mologii. Je totiž otázkou, zda jsou sle-
dované změny tepen na očním pozadí 
skutečně způsobeny aterosklerotickým 
procesem. Toto vyšetření je prováděno 
při diagnostice aterosklerotického pro-
cesu nejméně často (i když je velice vý-
znamné při určování změn při hyperten-
zi či při diabetes mellitus).

Závěrem lze shrnout, že ateroskleróza 
je především zánětlivé onemocnění, kte-
ré postihuje většinu naší populace a vede 
k projevům ischemické choroby srdeční 
a dalších onemocnění. K jejímu vzniku 
vede řada rizikových faktorů, u jednot-
livých osob se však jejich význam velice 
liší. Proto by při určování rizika jednotli-
vých osob a při stanovení terapie mohly 
hrát význam metody přímého zobrazení 
tepenné stěny, které však musí být valid-
ní a reprodukovatelné.

Kardiovaskulární onemocnění
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Náhradní sladidla
Josef Švejnoha

Nejobvyklejší definice náhradních (umělých, alternativních) sladidel říká, že se 
jedná o „přípravky sladké chuti, které jsou diabetikům nabízeny náhradou za řep-
ný cukr (sacharózu)“.

Jejich historie se začíná takřka před 
130 lety, v roce 1879, kdy američtí che-
mici Ira Remsen (1846–1927) a Constan-
tin Fahlberg objevili náhodně první ná-
hradní sladidlo – sacharín. Také hlavní 
druhy ostatních náhradních sladidel 
byly objeveny víceméně náhodně, jako 
vedlejší produkty při chemické syntéze 
jiných látek (v roce 1883 dulcin, v roce 
1937 cyklamáty, v roce 1965 aspartam 
a na počátku 70. let 20. století pak ace-
sulfam K). Více než 65 let se také vyrábí 
chemickou cestou sorbit.

Náhradní sladidla musejí 
splňovat několik důležitých 
kritérií

Především jsou to sladivost (intenzita 
sladké chuti), hygienické požadavky (ne-
smí být zdravotně závadná), měla by mít 
také dostatečný objem a hmotnost, měla 
by být stabilní (v rozmezí pH 2–9 při vý-
robě poživatin, při dlouhodobém skla-
dování a na působení světla), dále dobře 
rozpustná ve vodě, měla by být i relativ-
ně levná (ve srovnání s cenou cukru). 

Již z tohoto výčtu je zřejmé, že prak-
ticky žádné náhradní sladidlo nesplňuje 
všechna potřebná kritéria. Proto jejich 
výrobci jdou cestou směsí sladidel, což se 
stalo moderním celosvětovým trendem. 
Právě směsi sladidel umožňují například 
snížení energetické hodnoty při zachová-
ní potřebného objemu a hmotnosti (sor-
bit nebo fruktóza s aspartamem, sacha-
rinem nebo acesulfamem K). Další směsi 
sladidel dokáží překrývat pachuti (např. 
sacharin s aspartamem nebo fruktózou), 
případně umožňují nabídnout cenově 
dostupná náhradní sladidla kombinací 
dražšího a levnějšího sladidla (např. sa-
charin s aspartamem).

Výrobci sladidel dbají na to, aby při 
tepelném zpracování nedocházelo k tzv. 
Maillardově reakci, která se projevuje 
vznikem žlutého až hnědého zbarvení 
a karamelovým pachem. I tak má ale 

pečivo s náhradními sladidly obvykle 
světlejší barvu kůrky než pečivo obsa-
hující cukr. 

U některých umělých sladidel jsou Ko-
misí expertů pro potravinářské přísady 
(JECFA) při Světové organizaci pro výživu 
(FAO) a Světové zdravotnické organizaci 
(WHO) stanoveny denní přípustné dáv-
ky (tzv. ADI – Acceptable Daily Intake), 
tj. povolené množství sladidla na jeden 
kilogram tělesné hmotnosti a den. 

Strukturální různorodost 
ztěžuje jednotné roztřídění

Náhradní sladidla můžeme členit na-
příklad podle způsobu získávání: na látky 
přírodního původu a na látky připravené 
synteticky; podle chemického složení: na 
sladidla na principu sacharidů a na prin-
cipu aminokyselin; podle toho jak sná-
šejí tepelné zpracování; podle nutriční 
hodnoty: na energetická (kalorická) a ne-
energetická (nekalorická) a podle dalších 
hledisek např. na chemická umělá sladidla 
a náhradní cukry.

Pro účely třídění v tomto článku použi-
jeme poslední dvě výše uváděná hledis-
ka. Znamená to, že mezi neenergetická 
a zároveň chemická umělá sladidla za-
řazujeme sacharin, aspartam, cyklamát, 

acesulfam K, alitam, steviosid, neohes-
peridin C, sucralosu a thaumatin, mezi 
energetická sladidla a zároveň náhradní 
cukry pak řadíme fruktózu a sorbit.

Podívejme se blíže na tyto jednotlivé 
druhy náhradních sladidel.

Neenergetická (nekalorická) 
náhradní sladidla:

1. Sacharín je nejstarší a nejdéle použí-
vané náhradní sladidlo. Uvádí se, že jeho 
relativní sladivost je 300–500krát vyšší 
než u sacharózy. Má nulovou energetic-
kou hodnotu, je považován za stabilní 
sladidlo. Po vstřebání ze střeva se rych-
le vyloučí ledvinami. Jeho sladká chuO 
je doprovázena chutí hořkou a kovovou 
příchutí, proto je výhodné jeho použití 
ve směsích sladidel. Nehodí se samostat-
ně například k přípravě moučníků. Jeho 
denní přípustná dávka (ADI) je poměrně 
nízká – 0 až 2,5 mg na jeden kilogram 
tělesné hmotnosti a den. Jeho používání 
se nedoporučuje dětem do tří let, těhot-
ným ženám a kojícím matkám.

2. Cyklamáty jsou 20 až 30 krát sladší 
než cukr (díky této nízké relativní sla-
divosti je nutné používat poměrně vy-
soké dávky). Mají nulovou energetickou 
hodnotu a také lepší chuOové vlastnosti 
než sacharín. Tepelným působením se 
nemění. Jejich denní přípustná dávka 
(ADI) byla stanovena na 0 až 11 mg na 
jeden kilogram tělesné hmotnosti a den. 
Používají se hojně ve směsích sladidel. 
V minulosti byla zpochybňována jejich 
zdravotní nezávadnost, proto i u nás 
bylo jejich užívání na rozdíl od USA 
a zemí Evropské unie v minulosti po ur-
čitou dobu zakázáno. Ani dnes se jeho 
používání nedoporučuje dětem a těhot-
ným ženám.

Náhradní sladidla
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3. Aspartam je náhradním sladidlem, 
které obsahuje dvě aminokyseliny (ky-
selinu asparagovou a fenylalanin) a je 
proto přirozenou součástí bílkovin. Je 
100 až 200 krát sladší než cukr, má tak-
řka nulovou energetickou hodnotu. Jeho 
používání v potravinách je omezeno jeho 
nižší stabilitou (např. ztrátou sladivosti 
při vyšších teplotách již nad 30 stupňů 
Celsia). Jeho denní přípustná dávka (ADI) 
je velmi vysoká – byla stanovena na 0 až 
40 mg na jeden kilogram tělesné hmot-
nosti a den. Nemohou jej používat lidé 
trpící fenylketonurií.

4. Acesulfam K má relativní sladivost 
100 až 200 krát vyšší než cukr a také nu-
lovou energetickou hodnotu. Ve srovná-
ní se sacharínem má méně výrazné pří-
chuti. Je poměrně stabilní, snese teploty 
používané při pečení i sterilizaci při za-
vařování, proto se často využívá v peči-
vu, cukrovinkách, v ovocných a zeleni-
nových pokrmech i nápojích. Hojně se 
používá ve směsích sladidel. Jeho denní 
přípustná dávka (ADI) byla stanovena 
na 0 až 9 mg na jeden kilogram tělesné 
hmotnosti a den.

5. Alitam se skládá ze dvou aminoky-
selin (kyseliny asparagové a D-alaninu) 
a z jednoho nového aminu. Jeho sladivost 
je 2 000 krát vyšší než u cukru, má dob-
rou stálost i u vyšších teplot. Při delším 
skladování některých nápojů slazených 
tímto sladidlem však dochází k hnědému 
zbarvení i ke změně chuti.

6. Steviosid je glykosid, který je získá-
ván z listů jihoamerické rostliny Stevia re-
baudiana. Jeho sladivost je 300krát vyšší 
než u cukru. Sladká chuO je doprovázena 
hořkou pachutí, proto bývá často použí-
ván ve směsích s jinými sladidly např. 
při výrobě čajových směsí.

7. Thaumatin je sladidlo bílkovinné po-
vahy získávané ze západoafrického keře 
katemfe. Jeho sladivost je 1 500  krát vyšší 
než u cukru. Špatně snáší vyšší teploty, 
proto bývá často používán ve směsích 
sladidel nebo např. při výrobě žvýkaček, 
zubních past, ústních vod, apod.

8. Neohesperidin C je sladidlo, které 
je odvozené od přirozeného žlutého bar-
viva (flavonoidu) obsaženého v citruso-
vých plodech. Jeho sladivost je 1 500 až 
2 000  krát vyšší než u cukru. Jeho denní 
přípustná dávka (ADI) byla stanovena na 
5 mg na jeden kilogram tělesné hmot-
nosti. Používá se obvykle v kombinaci 
s jinými sladidly.

9. Sucralosa se vyrábí z řepného cuk-
ru. Její sladivost je 600 krát vyšší než 

u cukru, maximální denní přípustná 
dávka (ADI) byla stanovena na 15 mg na 
jeden kilogram tělesné hmotnosti. V or-
ganismu se neodbourává a je vylučová-
na beze změny. 

Energetická (kalorická) 
náhradní sladidla:

1. Fruktóza je ovocný cukr. Její ener-
getická hodnota odpovídá cukru – tj. cca 
17 kJ/100 g. Také její relativní sladivost 
je podobná cukru (pohybuje se v rozme-
zí 1 až 1,3  krát vyšší než sladivost sacha-
rózy). Naproti tomu je méně stabilní než 
cukr, což se například při pečení projevu-
je hnědnutím. Denní přípustné užívané 
množství by nemělo překročit 25 až 30 g. 
Ve větším množství může zvyšovat krevní 
tuky. V některých zemích se hojně užívají 
tzv. fruktózové sirupy, zejména při výrobě 
nealkoholických nápojů a cukrovinek.

2. Sorbit (sorbitol) se již déle než 65 let 
vyrábí hydrogenací glukózy (hroznového 
cukru) z cukru nebo škrobu. Jeho relativ-
ní sladivost ve srovnání se sacharózou je 
0,5 až 0,6. Jedná se o energetické sladidlo 
(100 g má 390 kcal, tj. 1 630 kJ), které zvy-
šuje glykémii. Jeho denní dávka nemá pře-
kročit 25 až 30 g. Je stabilní při tepelném 
zpracování – při vaření i pečení, proto je 
často využíváno v cukrovinkách, nápojích 
a pekárenských a konzervárenských vý-
robcích. Může mít projímavé účinky (uží-
vá-li se ho denně více než 20 g).
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Náhradní sladidla

forma (určení) výrobce energie slad. složení ověř.

název (distributor) kJ/100 g 1 2 3 4 5 6 7 8 jiná sladidla

prášková sladidla

Assugrin Hermes (Pfanner) 1 670 ekv. – – • • – – – • VZ

Clara na pečení 3× sladší Norvita 1 637 3× – – – • – • • – VZ

Clara na pečení za sorbit Norvita 1 697 0,63× – – – • – • • – VZ

Clio Premium Instantina (Untraco) 0 ekv. • • – – – – – – VZ

Dia sladidlo červené Timex Inc. 1 047 3× – – • • – – • – VZ

Dia sladidlo zelené (sněhové) Timex Inc. 330 ekv. – – • • – – – • VZ

Diachrom Agrobac 980 3× – – • – – – – • VZ

Diamant Krüger (Soma Praha) 1 000 ekv. • – – – • – – – VZ

Equal Merisant (LN Group) 1 616 ekv. – – • • – – – • VZ

Fantazie HB F&N dodavatelé 1 600 6× – – • – – – – • VZ

Fruktafam Nera Agro 1 680 5× • – – – – • – – VZ

Fruktopur Natura 1 700 1,3× – – – – – • – – VZ

Fruktóza Labeta 1 700 1,3× – – – – – • – – VZ

Ideal Sweet Lach-Ner 1 700 3× • – • • – • • – VZ

Irbis Big Sweet Irbis 1 700* 10× – – • – – – – – sacharóza VZ

Irbis Snowflake Irbis 1 700* 10× – – • – – – – • VZ

Irbis Sweet Irbis 1 700 3× – – • – – – – • VZ

Irbis Vločka Irbis 1 700* 10× – – • – – – – • VZ

Ovocný cukr F&N dodavatelé 1 670 1,3× – – – – – • – – VZ

Ovocný cukr ASP Czech – 1,3× – – – – – • – – VZ

Sladidlo S+S Lach-Ner 1 000 8× • – – – • – – – VZ

Sorbit potravinářský F&N dodavatelé 1 000 0,5× – – – – • – – – VZ

Sorbit potravinářský Lach-Ner 1 000 0,6× – – – – • – – – VZ

Sorbit se sacharinem F&N dodavatelé 1 000 ekv. • – – – • – – – VZ

Sorbit se sacharinem Lach-Ner 1 000 ekv. • – – – • – – – VZ

Spolafam Nera Agro 1 680 5× – – – • – • – – VZ

Sweet 2000 F&N dodavatelé 1 670 4× – – – • – • – – VZ

Vitar Sweet 3× sladší Vitar 1 700 3 – – • – – – – • VZ

tekutá sladidla

Diafan F&N dodavatelé 16 10× • – – • – – – – VZ

Huxol Veelmann (Kaumy) 4,2** – • • – – – • – – VZ

Kandisin Teekanne 105,1** – • • – – – – – – VZ

Tekuté stolní sladidlo T-String, Diavita 280* 3× – – – • • – – – VZ

směsi pro zavařování

Diažel VUC Praha – – – – – – – • • – glukóza VZ

Želírovací cukr DIA Labeta 1 660 – • – – – – • – – VZ

pomůcka při náhlé hypoglykémii

Wellion (tekutý cukr) Medtrust (Elekta) 1 266 – – – – – – • – – glukóza
sacharóza

VZ

Přehled náhradních sladidel
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Náhradní sladidla

forma (určení) výrobce energie složení ověř.

název (distributor) kJ/100 g kJ/tbl 1 2 3 4 5 6 7 8 jiná sladidla

tablety

Assugrin Hermes (Pfanner) 17 0,01 • – – – – – – – VZ

Clara aspartam + acesulfam K Norvita 1 089 – – • • – – – – – VZ

Clara aspartam + acesulfam K 
+ chrom

Norvita 1 089 0,87* – • • – – – – – VZ

Clara sacharin Norvita 1 356 1,08* • – – – – – • • VZ

Clara sacharin + chrom Norvita 1 350 1,08* • – – – – – • • VZ

Clio Premium Instantina (Untraco) 750* 0,45 • – • – – – – – VZ

Diachrom Agrobac – 2,77 – – • – – – • – VZ

Dianer T 110 Neo Nera Agro 0 0 • – – – – – – – VZ

Dianer T 500 Nera Agro nízkoenergetické sl. • – – – – – – – VZ

Dias Irbis 1 300* 1,3 • – – – – – • – VZ

Diaspon Nera Agro 969 0,58 – – • • – – – – neohesperidin VZ

Equal Merisant (LN Group) 1 500 – – – • • – – – – VZ

FAN sladidlo Aspartam F&N dodavatelé 2 167 1,3 – – • – – – • – VZ

FAN sladidlo
Aspartam-Acesulfam

F&N dodavatelé 1 354 0,8 – – • • – – • – VZ

FAN sladidlo
Cyklamát-Sacharin

F&N dodavatelé 0 0 • • – – – – – – VZ

FAN sladidlo Sacharin F&N dodavatelé 0 0 • – – – – – – – VZ

Huxol Veelmann (Kaumy) 85 0,05 • • – – – – • – VZ

Irbis Sweet Irbis 1 700 1,5 – – • – – – • – VZ

Kandisin Teekanne 121 0,09 • • – – – – – – VZ

Soma – Maxi Süss NP Pharma (Soma) 1 220* 0,55 – – • – – – • – VZ

Sualin Nera Agro nízkoenergetické sl. • – • – – – – – VZ

Vysvětlivky:

*  označené hodnoty jsou odvozeny na základě dalších uvedených parametrů
** kJ/100 ml   
slad. (sladivost):  ekv. (ekvivalentní), resp. vyšší (např. 5×) nebo nižší (např. 0,5×) v porovnání s řepným cukrem
složení:  1 – sacharin; 2 – cyklamát; 3 – aspartam; 4 – acesulfam K; 5 – sorbitol; 6 – fruktóza; 7 – laktóza; 8 – maltodextrin
ověř. (ověření): VZ – údaje ověřeny výrobcem nebo pověřeným distributorem

Tabulky Přehled náhradních sladidel byly zpracovány s použitím publikace Pomocník diabetologa 2006 
a všechny údaje jsou aktualizovány ke dni 10. května 2006.
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Onemocnění ledvin

Peritoneální dialýza
Božena Hájková
Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové

Jedná se o léčebnou metodu při selhání funkce ledvin, při níž se využívá jako 
membrána, přes kterou se čistí krev, vlastní pobřišnice (peritoneum). Pobřišnice po-
krývá nejen stěny dutiny břišní, ale i všechny nitrobřišní orgány, čímž se zvětšuje 
její účinná plocha. Principem peritoneální dialýzy (PD) je výměna látek mezi krví 
a peritoneálním dialyzačním roztokem. Při PD se do dutiny břišní napouští přes ka-
tetr, který je pevně zafixován ve stěně břišní, sterilní dialyzační roztok. Do tohoto 
roztoku přecházejí prostřednictvím sítě kapilár na pobřišnici podle koncentračního 
spádu nejrůznější zplodiny látkové výměny a také nadbytečná tekutina. V pravi-
delných intervalech, nejčastěji čtyřikrát denně, se tento roztok z břišní dutiny vy-
pouští a nahrazuje novým.

Rozdíl mezi PD 
a hemodialýzou

Při PD nastává tedy na peritoneální 
membráně stejný pohyb zplodin, vody 
i solí jako při hemodialýze. Peritoneum 
však propouští i malé množství bílko-
vin a naopak zpětně vstřebává glukó-
zu z dia lyzačního roztoku, což je třeba 
mít na zřeteli zejména u diabetiků. Pří-
tomnost koncentrované glukózy nebo 
jiného osmoticky aktivního činidla je 
nutná právě pro odstranění nadbytečné 
tekutiny. Peritoneální roztok má vzhle-
dem k obsahu glukózy vyšší osmolalitu 
než krev, proto z krve „nasává“ vodu do 
břišní dutiny. Glukóza však není ideální 
osmotickou látkou, rychle se vstřebává 

z roztoku do krve, její osmotický účinek 
je proto krátký a navíc způsobuje nežá-
doucí celkové metabolické poruchy – hy-
perglykémii, hyperinzulinémii a hyperli-
pidémii. V poslední době se proto stále 
více užívají místo glukózy například ami-
nokyseliny nebo polymery glukózy, jako 
třeba icodextrin.

Základní metody 
a provedení PD

Každá výměna, tedy vypuštění sta-
rého roztoku a napuštění nového, trvá 
při klasickém provedení asi 30 minut. 
Vlastní provedení PD je následující: do 
peritoneální dutiny se břišní stěnou, 
nejčastěji laparoskopicky, zavede perito-

neální dialyzační katetr. Dlouhodobě je 
nej užívanější Tenckhoffův peritoneální 
katetr vyrobený ze silikonového kauču-
ku. V intraperitoneálním segmentu, kte-
rý je bu` rovný nebo stočený, je katetr 
perforovaný a ve střední části je opatřen 
jednou či dvěma dakronovými manžeta-
mi usnadňujícími vhojení do břišní stěny 
a zakotvení kate tru na dně malé pánve. 
Na katetr se napojí koncovka, set ve tva-
ru Y, vak s peritoneálním dialyzačním 
roztokem a drenážní vak pro vypouště-
ný dia lyzát (obr. 1).

Vlastní výměna sestává z napuštění 
jednoho až tří litrů dialyzačního roztoku 
do peritoneální dutiny (10 min.), prodle-
vy roztoku v ní (30 min. – 8 hod.) a jeho 
následného vypuštění (20 min.). Dosud 
nejčastější formou PD je kontinuální am-
bulantní peritoneální dialýza (CAPD), při 
které nemocní provádějí tři až pět výměn 
za 24 hodin s tím, že noční prodleva trvá 
kolem osmi hod a spánek tedy není rušen. 
Nejčastějším schématem výměn roztoku 
při CAPD jsou čtyři výměny s dvoulitrovou 
náplní peritoneální dutiny sterilním dialy-
začním roztokem. Kromě krátké doby při 
výměně roztoku (asi 20 min.) je dialyzač-
ní roztok prakticky nepřetržitě v kontak-
tu s kapilárami peritonea, a dialyzování 
tak probíhá kontinuálně 24 hodin denně, 
sedm dní v týdnu, což je obdobné fyzio-
logické situaci při zachované funkci vlast-
ních ledvin (obr. 2 a 3).

Výměny dialyzačního roztoku je mož-
né zajistit také pomocí přístroje – auto-
matizovaná peritoneální dialýza (APD). 
Přístroj – cykler – provede podle napro-
gramování sérii krátkých výměn v noci 
a celý cyklus ukončí bu` vypuštěním 
dia lyzátu, nebo napuštěním dialyzační-
ho roztoku do peritoneální dutiny s ná-

Obr. 1: Swan-neck katetr se zatočeným vnitřním koncem, dvěma manžetami a koncovka spojující 
peritoneální katetr se setem prostřednictvím titanového konektoru

Obr. 2: Vyústění peritoneálního katétru v břiš-
ní stěně
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sledující jednou či dvěma ručními výmě-
nami ve dne.

S výukou PD začínáme během hospita-
lizace, kdy je pacientovi zaváděn katetr. 
Pokud si pacient není schopen výměny 
provádět sám, může se to místo něj nau-
čit kdokoliv jiný, kdo se potom bude o pa-
cienta starat. Výuku (edukaci) zajišOuje 
speciálně vyškolená dialyzační sestra, 
někdy ve spolupráci s odborným porad-
cem firmy dodávající vaky pro PD, zejmé-
na při zaškolování v obsluze přístroje pro 
APD. Sestry jsou klíčové osoby, které tráví 
s pacienty více času než lékař, navštěvu-
jí pacienty doma, zajišOují dodávku vaků 
přímo k pacientovi domů, informují pa-
cienta o možnostech léčby a během hospi-
talizace pacienta s ním provádějí výměny, 
dovedou rozpoznat počáteční komplikace 
(zánět v okolí katetru, poruchy vypouště-
ní) a včas na ně reagují.

Výhody a nevýhody PD ve 
srovnání s hemodialýzou

Hlavními výhodami PD oproti hemo-
dialýze je vyrovnaný stav vnitřního pro-
středí bez prudkých výkyvů koncentrace 
dusíkatých katabolitů, elektrolytů a vo-
dy, což se zřejmě podílí na lepší kontrole 
krevního tlaku v prvních letech po zahá-
jení PD, hemodynamické stabilitě a del-
ším udržení zbytkové funkce vlastních 
ledvin. Zbytková funkce vlastních led-
vin dává předpoklad pro lepší přežívání 
jak u hemodialyzovaných, tak u perito-

neálně dialyzovaných. Řada nemocných 
v malnutrici profituje z kontinuální re-
sorpce glukózy přes peritoneum.

U nemocných léčených PD je rovněž 
méně vyjádřena renální anémie, odpadá 
nutnost vytvořit cévní přístup k napojo-
vání na hemodialýzu, odpadá pravidelné 
dojíždění většinou třikrát týdně do dialy-
začního střediska k hemodialýze (pacienti 
léčení PD přicházejí pouze jednou za mě-
síc na kontrolu), neomezený příjem potra-
vin s vysokým obsahem draslíku – roztok 
pro PD neobsahuje draslík, u většiny paci-
entů i libovolný příjem tekutin.

Nevýhodou PD zůstává riziko infekč-
ních komplikací, zejména peritonitidy, 
a dále některé metabolické problémy vy-
plývající ze ztráty bílkovin přes pobřiš-
nici do dialyzačního roztoku, případně 
z resorpce nadměrně velkého množství 
glukózy z dialyzačního roztoku. Málo 
účinná léčba PD může být u velkých sval-
natých nebo obézních pacientů.

Kdy dáváme PD přednost?
Absolutní indikací pro PD je nemož-

nost zajištění cévního přístupu pro he-
modialýzu. PD je přednostní indika-
cí u nemocných s kardiovaskulárními 
chorobami, které mohou vést k hemo-
dynamické nestabilitě při napojení na 
mimotělní oběh při hemodialýze. Další 
důležitou indikaci pro PD představuje 
osobní preference pacienta, s výhodou se 
uplatňuje také u starších pacientů, kteří 
profitují ze šetrného dialyzačního léčení 
v domácím prostředí.

Kdy PD nelze provádět?
PD je kontraindikována u pacientů 

s rozsáhlými srůsty v dutině břišní, kte-
ré někdy znemožňují již samotné zave-
dení peritoneálního katetru, ale zejména 
omezují kontaktní plochu mezi dialyzač-
ním roztokem a peritoneem. Absolutní 
kontraindikací jsou rovněž karcinomató-
za peritonea a aktivní zánětlivá střevní 
onemocnění. Rovněž tam, kde se nelze 
spolehnout na spolupráci pacienta, nebo 
při nedostatečném sociálním zázemí tuto 
metodu léčby nevolíme.

PD a diabetes mellitus
Při léčbě chronického selhání ledvin 

u diabetiků je PD co do účinnosti srovna-
telná s hemodialýzou. U pacientů, kde je 
selhání ledvin jednou z komplikací diabe-

tu, bývají velmi často postižené i jiné or-
gány. Často bývá problematické vytvořit 
kvalitní cévní přístup (vzhledem k posti-
žení tepen aterosklerózou a tzv. mediokal-
cinózou), tito pacienti jsou často oběhově 
nestabilní, častěji mívají krvácivé kompli-
kace, při nichž hrozí poškození zraku. To 
všechno může mít vliv na rozhodování, 
kterou metodu dialyzační léčby zvolit.

PD se nabízí jako výhodná možnost vol-
by s eventuální možností aplikace inzulí-
nu do dialyzačního roztoku. Postupně se 
ale ukázalo, že intraperitoneální dávky 
inzulínu jsou dvakrát vyšší než subku-
tánní, neboO část inzulínu je degradová-
na v břišní dutině a část se absorbuje na 
povrch vaku či setu. Jinou nevýhodou pro 
diabetiky je obsah glukózy v dialyzačním 
roztoku, která se během dialýzy zčásti 
vstřebává, a to vyžaduje zvýšit dávku in-
zulínu. Glukóza vstřebaná z dialyzační-
ho roztoku peritoneem tvoří v průměru 
až 120 gramů za den. Větší přísun glukó-
zy může vyvolat sacharidy indukovanou 
hyperlipoproteinémii, a urychlit tak roz-
voj aterosklerózy. A v neposlední řadě je 
všeobecně u diabetiků větší riziko vzniku 
zánětlivých komplikací, a tudíž i větší ri-
ziko peritonitid.

Přežívání diabetiků léčených PD i he-
modialýzou je stejné, ale stále podstatně 
kratší v porovnání s ostatními diagnó-
zami. Nejčastější příčina úmrtí pacientů 
v chronickém dialyzačním léčení (peri-
toneálním i hemodialyzačním) nesouvi-
sí s urémií, ale s kardiovaskulárním one-
mocněním.

Transplantace peritoneálně dialyzova-
ných pacientů se provádí obvyklým způ-
sobem, shodná je i posttransplantační 
péče. Peritoneální katetr se odstraňuje 
přibližně za dva až tři měsíce, v případě 
potřeby se lze k PD po neúspěšné trans-
plantaci vrátit. Je možný i přechod na he-
modialýzu. PD tedy představuje součást 
komplexních postupů léčby chronického 
selhání ledvin.

Obr. 3: Pacient při provádění výměny
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Význam a možnosti 
testování glykémie

Jitřenka Venháčová, Petra Venháčová
Dětská klinika FN a LF UP Olomouc 

Stanovení koncentrace glukózy v krvi (glykémie) slouží jako nástroj laboratorní 
diagnostiky diabetes mellitus (DM), vyhledávání rizikových osob a současně jako 
nástroj kontroly diabetu.

S vývojem poznání i technických možností se mění kritéria kompenzace diabetu, 
vytyčené glykemické cíle, způsoby a metody měření glykémie i kritéria pro normál-
ní a patologické hodnoty.

I. část

Kdo, kde a jak provádí 
vyšetření glykémie

• Laboratorní pracovník: laboratoř 
zpracovává krevní vzorky za použití 
referenčních metod (metoda ID-GC/
MS: izotopová diluce – plynová chro-
matografie/hmotnostní spektromet-
rie pro plazmatickou glukózu).

• Pacient: selfmonitoring krevní glu-
kózy glukometrem mimo zdravotnic-
ké zařízení (SMBG). Glukometry po-
užívají reflektanční fotometrii nebo 
nověji elektrochemickou reakci ke 
stanovení glykémie.

• Zdravotnický pracovník: vyšetře-
ní v místě péče o pacienta (systém 
POCT) s použitím různých pomůcek 
a měřících přístrojů.

• Lékař a pacient: přístroje pro kon-
tinuální monitorování glykémie 
(CGMS) s použitím biosenzoru. Měří 
koncentraci glukózy v intersticiální 
tekutině na různém principu, např. 
s využitím impedanční spektrosko-
pie, iontoforézy a ampérometrie, 
elektromagnetické radiace, foto-
akustické technologie apod. 

Laboratorní vyšetření plazmatické 
venózní koncentrace glukózy bu` nalač-
no, nebo náhodně v průběhu dne, anebo 
v rámci orálního glukózového toleranční-
ho testu OGTT je důležité pro potvrzení 
diagnózy diabetu.

Pravidelné vyšetřování glykémie osob-
ním glukometrem pacienta v domácích 
podmínkách, tzv. selfmonitoring krevní 
glukózy (SMBG), je neodmyslitelnou sou-

částí intenzifikované inzulínové léčby dia-
betiků 1. typu, umožňuje upravovat léčbu 
podle aktuálních výsledků měření a spolu 
s dalšími laboratorními ukazateli (HbA1c, 
lipidy, ketonémie nebo ketonurie) slouží 
ke kontrole kompenzace. Okamžité sta-
novení glykémie při změně zdravotního 
stavu umožní záchyt akutních komplika-
cí – hypoglykémie a hyperglykémie. Stej-
ně významný je SMBG u gestačního dia-
betu, diabetiků 2. typu i u osob s MODY 
diabetem. 

Pokud se vyšetřuje glykémie ve zdravot-
nickém zařízení v místě péče o pa cienta 
– mimo laboratoř – s použitím různé 
techniky (analyzátor, glukometr, systém 
PCX Abbott), pak se tento systém vyšet-
řování označuje jako Point Of Care Testing 
– POCT. POCT umožňuje měření s oka-
mžitým zjištěním výsledku, monitorová-
ní a fyziologické pozorování v místě péče 
o nemocného, kdekoli je to potřebné (am-
bulance, lůžkové oddělení, jednotka inten-
zivní nebo metabolické péče, operační sál 
apod.), což přináší nejen výhody pro léka-
ře, ale i zlepšení kvality péče o nemocné-
ho. V případě POCT provádí odběr krve 
a vyšetření zdravotnický personál, který 
musí být dostatečně proškolen, výsledky 
měření zapisuje v dokumentaci a zodpo-
vídá za správné provedení měření. Super-
vizi má provádět laboratorní odborník. 
Přístroje používané pro POCT podléhají 
systému interní a externí kontroly s po-
rovnáním výsledků měření v laboratoři.

Pro posouzení dynamiky změn glyké-
mií v delším časovém intervalu (hodiny 
i dny) a zejména pro záchyt nepoznaných 
hypoglykémií lze využít systémy pro konti-

nuální monitorování glykémií CGMS. Konti-
nuální monitorování glykémie poskytuje 
informace o fluktuaci glykémií v průbě-
hu dne a umožňuje modifikovat terapii 
inzulínem léčených diabetiků, zejména 
pacientů léčených inzulínovou pumpou
a u diabetiků s porušeným vnímáním hy-
poglykémie. Nové real-time monitorovací 
přístroje mají alarmy pro prudké výkyvy 
glykémií a na displeji zobrazí výsledek 
měření. Při konvenčním monitorování 
glykémie čtyřikrát denně glukometrem 
nelze zachytit všechny nežádoucí výkyvy 
glykémií, podle aktuálně změřené glyké-
mie glukometrem nelze predikovat další 
vývoj glykémií. Měření glukometrem je 
však přesnější a podává aktuální informa-
ci o koncentraci glukózy v krvi. Při použi-
tí dostupných CGMS se měří koncentrace 
glukózy v intersticiální tekutině a tato 
koncentrace není ve chvíli měření shodná 
s koncentrací glukózy v krvi – změna v in-
tersticiální tekutině se projeví až za 10 až 
20 minut. Proto systémy pro CGMS jsou 
zatím jen doplňkem konvenčního selfmo-
nitoringu. Americká FDA (Food and Drug 
Administration) schválila zatím používá-
ní pěti CGMS: Medtronic MiniMed Gold, 
Guardian RT, GlucoDay Menarini, Gluco-
Watch G2 Biographer a FreeStyle Naviga-
tor. V Evropě je k dispozici další systém 
Pendra (Pendragon Medical, Švýcarsko). 
V České republice máme k použití CGMS 
firmy Medtronic MiniMed – Gold a nyní 
nově Guardian RT. Vývoj kontinuálních 
senzorů pokračuje dál a pozornost je vě-
nována zejména neinvazivním metodám 
ve vztahu k pacientům, velikosti a hmot-
nosti senzorů, a hlavně jejich přesnosti.

Glykémie a diagnostika 
diabetes mellitus

Rozhodující pro potvrzení diagnózy DM 
je stanovení koncentrace glukózy v plazmě 
žilní krve.

Bylo uváděno, že mezi hodnotami kon-
centrací glukózy v plazmě a séru nejsou 
významné rozdíly. Novější skandinávské 
studie zjistily, že hodnoty glukózy v plaz-
mě žilní krve nalačno byly o 0,3 mmol/l 
vyšší než hodnoty v séru.

Stanovení glykémie z kapilární krve 
glukometrem je pro diagnózu diabetu 
nevhodné a slouží jen jako metoda scre-
eningová. I když většina nových gluko-
metrů převádí výsledek měření z plné 
krve na krevní plazmu a rozdíl mezi glu-
kózou v plazmě kapilární a venózní je za 
běžných podmínek zanedbatelný, zvyšu-
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je se tento rozdíl výrazně po konzumaci 
sacharidů nebo po zátěži glukózou při 
OGTT (o 20 – 25 %). Podobně jsou rozdí-
ly i mezi koncentrací glukózy v plné krvi 
a v plazmě.

Podle kritérií Světové zdravotnické organi-
zace (WHO) a Americké diabetologické aso-
ciace (ADA) z roku 1997, převzatých Českou 
diabetologickou společností (ČDS) a Českou 
společností klinické biochemie (ČSKB), svěd-
čí pro diabetes mellitus:

• Glukóza ve venózní plazmě nalačno 
FPG (Fasting Plasma Glucose) 7 a více 
mmol/l (nutno potvrdit opakovaným 
měřením).

• Při přítomnosti symptomů diabetu ná-
hodná glykémie 11,1 a více mmol/l.

• Při OGTT koncentrace glukózy ve 
venózní plazmě ve 120. minutě po 
zátěži glukózou 11,1 mmol/l a více.

Hodnocení FPG (koncentrace glukózy 
v plazmě žilní krve nalačno):

• FPG pod 5,6 mmol/l – vyloučení diabetu,
• FPG 5,6 – do 6,9 mmol/l – zvýšená 

FPG neboli hraniční glykémie nalačno 
– HGL, též IFG (Impaired Fasting Glu-
cose) neboli prediabetes,

• FPG 7,0 a více mmol/l – diabetes mellitus.
HGL/IFG a DM musejí být potvrzeny opa-

kovaným měřením FPG. Je třeba po učit pa-
cienta, že skutečně musí být lačný, tj. ne-
smí před testem nic jíst minimálně 8 hodin, 
pít může jen čistou vodu.

Normální koncentrace glukózy v plaz-
mě žilní krve nalačno (FPG) byla dříve uvá-
děna do 6,1 mmol/l, od 1. 9. 2005 převzaly 
ČDS a ČSKB doporučení ADA ke snížení nor-
mální hodnoty FPG do 5,6 mmol/l. Horní li-
mit normy pro FPG je tedy 5,59 mmol/l.

Toto snížení FPG umožňuje vyhledávat 

osoby se zvýšeným rizikem diabetu. Po-
kud se zjistí opakovaně hraniční glyké-
mie nalačno, provádí se k vyloučení dia-
betu OGTT.

Orální glukózový toleranční 
test OGTT

Podle WHO se orální glukózový tole-
ranční test používá k potvrzení diagnózy 
DM v případě, že diagnóza DM není jed-
noznačně potvrzena nálezem FPG 7 a více 
mmol/l. Jedná se o stavy s hraniční FPG 
(5,6  –  6,99 mmol/l) nebo o situace, kdy FPG 
byla nižší než 5,6 mmol/l, ale podezření na 
poruchu tolerance glukózy bylo vysloveno 
na základě předchozích vyšetření (dříve 
zjištěná porucha tolerance glukózy IGT), 
nebo se jedná o jedince se zvýšeným ri-
zikem vzniku diabetu. Na rozdíl od WHO 
Americká diabetologická asociace nezařa-
dila OGTT mezi rutinní diagnostické testy 
k průkazu DM 1 nebo DM 2.

Dále se provádí OGTT jako test k průka-
zu gestačního diabetu.

Před provedením OGTT je třeba zacho-
vat lačnění po dobu 8 až 14 hodin. Je do-
poručeno tři dny před testem sacharidy 
ve stravě neomezovat, aby se nesnížila 
senzitivita testu, ale naopak zajistit jejich 
dostatečný přísun v potravě (minimálně 
150 g za den). Fyzická aktivita se před tes-
tem neomezuje. Nedoporučuje se kouření, 
které může ovlivnit výsledek testu podob-
ně jako malabsorpce.

Ke stanovení koncentrace glukózy se 
odebírá venózní krev a glukóza se vyšetřu-
je v plazmě, a to nalačno, a poté 120 minut 
po perorálním podání glukózy. U dospělých 
se podává 75 g glukózy (obvykle v rozto-

ku s čajem), u dětí 1,75 g glukózy na 1 kg 
hmotnosti, maximálně 75 g. Je třeba znát 
přesnou aktuální hmotnost dítěte. U dětí 
s podezřením na diabetes mellitus 1. typu 
lze současně vyšetřit v krvi C-peptid – jeho 
bazální hladinu a po stimulaci glukózou.
U dětí ve stadiu prediabetu se provádí IVGTT 
se stanovením inzulínu a C-peptidu.

Pro hodnocení OGTT je rozhodující kon-
centrace glukózy v plazmě žilní krve (PG) 
dvě hodiny po podání glukózy:

• PG pod 7,8 mmol/l – vyloučení DM,
• PG 7,8  –  pod 11,1 mmol/l – porušená 

glukózová tolerance PGT/IGT,
• PG 11,1 mmol/l a více – diabetes mel-

litus.

Nová doporučení provádění 
OGTT k průkazu gestačního 
diabetu

Doporučení WHO k diagnostice gestač-
ního diabetu používá stejného uspořá-
dání OGTT a stejného rozhodovacího 
limitu (PG 11,1 mmol/l) jako při diagnó-
ze diabetu 1. a 2. typu. ADA doporuču-
je modifikované provedení OGTT i po-
změněné hodnoty rozhodovacích limitů. 
Doporučení ČDS a ČSKB (z 13. 12. 2005) 
představuje kombinaci obou doporuče-
ní. Podává se 75 g glukózy a hodnotí se 
PG nalačno, za jednu a za dvě hodiny po 
zátěži. Normální FPG u těhotných je do 
5,5 mmol/l a dvě hodiny po zátěži do 
7,7 mmol/l. Pokud je glukóza v plazmě 
nalačno 5,6 mmol/l a více nebo dvě ho-
diny po zátěži glukózou nad 7,7 mmol/l,
je potvrzen gestační diabetes mellitus 
při splnění alespoň jednoho z uvedených 
dvou kritérií.
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Kdy vyšetřit glykémii

Pro screening diabetu 2. typu se dopo-
ručuje u nerizikových osob vyšetřit gly-
kémii nalačno jedenkrát za dva roky jako 
součást preventivních prohlídek.

U osob se zvýšeným rizikem DM 2 (výs-
kyt diabetu v rodině, věk nad 40 roků, obe-
zita, arteriální hypertenze, dyslipidémie 
a hyperlipidémie, výskyt PGT v anam néze, 
gestační diabetes, porod dítěte s hmot-
ností nad 4 000 g) se doporučuje vyšetřit 
glykémii jedenkrát ročně. Při přítomnosti 
symptomů diabetu je třeba vyšetřit gly-
kémii ihned.

Význam testování glykémie 
Pravidelné vyšetřování glykémie pa-

cientem (SMBG) je pouze jedním z ukaza-
telů kompenzace diabetu. Proto se spíše 
hovoří o glykemické kontrole. Zajištění 
normálních nebo téměř normálních glyké-
mií snižuje riziko pozdních komplikací. 

SMBG je doporučeno u všech pacientů 
léčených inzulínem. Kromě toho je vhod-
né u pacientů léčených preparáty sulfonyl-
urey nebo jinými sekretagogy a u všech 
pacientů, u nichž není dosaženo léčebné-
ho cíle. U diabetiků léčených inzulínem 
umožňuje pružnou úpravu dávek inzulí-
nu, záchyt hypoglykémií nebo hypergly-
kémií. Je nedílnou součástí intenzifikova-
né inzulínové terapie diabetiků 1. typu. 
Sebekontrola glykémie má rovněž význam 
pro životní prognózu diabetiků 2. typu, 
jak prokázala například studie ROSSO 
(RetrOspective Study Self-monitoring of 
blood glucose and Outcom in people with 
type 2 diabetes). Mortalita i výskyt nefa-
tálních komplikací diabetu (infarkt, cévní 
mozkové příhody, amputace, slepota, he-
modialýza) byly nižší ve skupině diabetiků 
2. typu provádějících selfmonitoring, a to 
bez ohledu na léčebný režim.
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Self-monitoring 
antikoagulační terapie

Jaroslava Sladká
Nakladatelství GEUM

V současné době není počet pacientů, kteří potřebují pro svou optimální léčbu 
pravidelnou kontrolu koagulace, právě malý. U nás trvale užívá v rámci preven-
ce vzniku život ohrožujících krevních sraženin antikoagulační léky asi 60 tisíc lidí 
(mezi nimi i děti a mladiství). Jedná se především o osoby dlouhodobě nehybné, po 
ortopedických operacích, rodičky s dědičnou žilní trombofilií nebo o pacienty po 
implantaci srdečních chlopní. 

Moderní diagnostická metoda je přínosem pro lékaře i pacienty

Antikoagulancia se dnes předepisují 
stále častěji také jako primární a sekun-
dární prevence akutních koronárních 
syndromů a cévních mozkových příhod, 
po chirurgických výkonech nebo v rámci 
onkologické léčby. 

Nejpoužívanějším antikoangulanciem 
je stále warfarin. Zhruba 80 procent ne-
mocných, u nichž je lék jednou nasazen, 
zůstává léčených po celý zbytek života. 
Pro tyto pacienty se stávají nedílnou sou-
částí léčby pravidelné kontroly hladin 
léku v krvi – protrombinový čas (vyjád-
řený ve standardizovaných jednotkách 
INR), zpravidla dvakrát do měsíce. Proce-
dura testování INR je zdlouhavá a vyža-
duje opakované návštěvy lékaře a labora-
torní analýzu. Ne vždy je také odebraná 
krev včas dopravena do laboratoře (tj. do 
dvou hodin), což může výsledek částečně 
zkreslit. Pacient pak na výsledek čeká ně-
kolik hodin nebo mu ho oznámí lékař až 
druhý den. Teprve pak si může v případě 
potřeby upravit dávku léku.

Nová metoda kontroly účinnosti proti-
srážlivé léčby, při které není nutný odběr 
krve do zkumavky, transport do labora-
toře ani zpětná komunikace s pacientem, 
je už běžně rozšířena na západ od našich 
hranic a je zde také hrazena pojišOovnou. 
Jedná se o přenosný bateriový přístroj 
(CoaguChek), který používá k testu kapku 
krve z bříška prstu a testovací proužek. 
Výsledek je znám za jednu až dvě minuty. 
Pacient tak získá (navíc bez traumatizují-
cího vpichu) aktuální informaci a může si 
ihned optimalizovat svou léčbu. 

V ČR proběhla na sedmi pracovištích (FN 
Brno, FN Hradec Králové, IKEM Praha, FN 
Motol, FN Ostrava, NsP Pelhřimov a VFN 
Praha) studie CoaguChek 2002. Jejím cí-
lem bylo porovnat INR zjištěná pomocí 
automatických analyzátorů a metodou 
CoaguChek. Vyšetřeno bylo 654 osob lé-
čených warfarinem. 

Na základě výsledků studie vydala Čes-
ká společnost pro trombózu a hemostázu 
ČLS JEP stanovisko, podle něhož je užití 

osobního analyzátoru protrombinového 
času spolehlivé v rozmezí INR 0,7 – 8,0. 
Dále se v něm uvádí, že přístroj umožňuje 
rychle získat validní výsledky INR, nebyl 
zjištěn statisticky významný rozdíl mezi 
vyšetřením INR v testovaných laborato-
řích a CoaguChek metodou. Je ho tak mož-
né použít v ambulancích angiologů, prak-
tických lékařů nebo přímo u edukovaných 
pacientů se sníženou pohyblivostí.

Přestože v ČR byl v sazebníku výkonů 
kód stanovení INR v ordinaci praktické-
ho lékaře již schválen (od 1. ledna 2006), 
není zatím předpoklad, že bude nasmlou-
ván VZP nebo jinými pojišOovnami. Pro 
jednotlivce představuje v současnosti 
pořízení vlastního přístroje náklady ko-
lem dvaceti tisíc korun. Strategie sledo-
vání účinku léku samotným pacientem 
už byla plně přijata u nemocných s cuk-
rovkou a dnes nikdo nepochybuje o tom, 
že je tento způsob oprávněný, zlepšuje 
kvalitu léčby i komfort pacientů.

Kontakt
sladka@geum.org
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Edukační program 
pro diabetiky

Olga Zbořilová
nutriční terapeut lázeňského hotelu Morava
Lázně Luhačovice, a. s.

v lázeňském hotelu Morava, Lázně Luhačovice, a. s.

V tomto článku bych ráda upozornila na tolik opomíjenou úlohu nutričního te-
rapeuta v lázeňství a především v edukačním programu pro diabetiky.

Lázeňský hotel Morava má ve vzdělávání diabetických pacientů dvacetiletou tra-
dici a se vší skromností i dvacetileté úspěchy. Bohužel stále ještě není výjimkou 
názor, s nímž se občas setkáváme. Dozvídáme se například, že diabetikům stačí 
v nemocnici „seřídit“ inzulín a tím veškerá péče končí. Je to dost možná vina i nás, 
nutričních terapeutů a asistentů, že je o nás a o významu naší práce zatím jen málo 
slyšet, ale výše uvedené tvrzení může vyjít pouze z neinformovaných úst.

Nutriční terapie

Význam a úloha
nutriční terapie
v edukačním programu

Pacienti k nám přicházejí zhruba po půl 
roce od zjištění diabetes mellitus (DM). 
Jejich informace o vlastním onemocnění 
a způsobu soužití s ním nezřídka bývají 
mizivé nebo dokonce naprosto liché. Pro 
začátek rozdělíme dietu podle množství 
sacharidů a energie. Našim pacientům 
podáváme diety doporučené ČDS (Českou 
diabetologickou společností):

• 175 g sacharidů – 6 150 kJ
• 225 g sacharidů – 7 400 kJ
• 275 g sacharidů – 9 000 kJ
Pro klienta se stává určující, kolik gra-

mů sacharidů za den má pozřít, a s tím 
i spojené množství jídelních dávek včet-
ně energetické hodnoty. Přitom klademe 
velký důraz na dvě slova: kolik (přesně 
stanovené dávky) a kdy (v pravidelných 
denních dávkách).

Mezi nejčastější chyby pacientů v po-
chopení principu diety patří snaha jíst 
co nejméně. Velice důležité je vysvětlení, 
že neplatí princip „čím méně, tím lépe“, 

ale že to, co je na diabetické dietě nejtěž-
ší, je slovíčko „přiměřeně“. Aby diabetici 
věděli, co a jak si počítat, vysvětlíme jim 
rozdělení jednotlivých živin. 

Bílkoviny – nenahraditelné, 
ale i nebezpečné

Bílkoviny zabezpečují zdravý růst a vý-
voj organismu. Obzvláště v dospívání jsou 
kvalitní živočišné bílkoviny nenahraditel-
né. Obdobná situace nastává například po 
operaci a při potřebě zhojení větších ran, 
tedy když je v organismu potřeba obnovit 
a vybudovat nové tkáně. Vedle nenahra-
ditelnosti bílkovin v lidském těle se mu-
sím zmínit i o škodlivosti jejich nadbytku. 
V posledních letech především v průmys-
lově vyspělé společnosti narůstá výskyt 
onemocnění dnou. To vzniká právě nad-
měrnou konzumací bílkovin. Při trávení 
se vytváří v těle enzym urikáza, který po-
máhá odvádět z těla kyselinou močovou 
– metabolický odpad při trávení bílkovin. 
Pokud nastane nesoulad v množství při-
jímaných bílkovin a uvedeného enzymu 
(aD už z nadměrné konzumace bílkovin či 
z nižší sekrece urikázy), začíná se kyselina 

močová v těle hromadit a koncentrovat. 
Po čase nevyhnutelně zkrystalizuje a tyto 
krystaly se usazují v kloubech. Na základě 
tohoto principu vzniká onemocnění dnou. 
Svou roli hraje mimo jiné životní styl, stra-
va a nepochybně i dědičnost, i když v této 
souvislosti nejčastěji hovoříme o tzv. „ge-
netice společného hrnce“. Znamená to, že 
špatné stravovací návyky z původní rodi-
ny jsou přenášeny do rodiny nové. 

Tuky – pohybem a vyváženým
jídelníčkem proti ateroskleróze

Kromě toho, že se tuky ukládají do stěn 
cév a tepen, mají v organismu i funkci pů-
sobící proti mechanickému a teplotnímu 
poškození, což znamená, že jsme schopni 
termoregulovat a že máme důležité orgá-
ny chráněny v tukových pouzdrech, která 
organismus neztrácí ani při dlouhodobém 
hladovění. Základní rozdíl mezi tuky živo-
čišnými a rostlinnými spočívá v obsahu 
nasycených a nenasycených mastných 
kyselin a v obsahu cholesterolu – rostlin-
né tuky cholesterol neobsahují.

• Nasycené mastné kyseliny – usazu-
jí se v cévách a tepnách a způsobují 
aterosklerózní onemocnění (vyskytu-
jí se v olejích lisovaných za tepla a ve 
většině živočišných tuků, za pokojo-
vé teploty v přirozeném stavu jsou 
v pevném skupenství).

• (Poly)nenasycené mastné kyseliny 
– společně s hrubou, nestravitelnou 
vlákninou čistí cévy a tepny a zabra-
ňují vzniku aterosklerotických one-
mocnění (vyskytují se v kvalitních, 
jednodruhových, za studena lisova-
ných olejích a v kachním sádle, za 
pokojové teploty v přirozeném pro-
středí jsou v kapalném stavu).

• Transmastné kyseliny – usazují se 
v srdci, jsou těžko odbouratelné (vy-
skytují se v nekvalitních olejích a ne-
kvalitních margarínech).

Problematika cholesterolu je mnohem 
složitější, než jak je nám v poslední době 

Bílkoviny Tuky Sacharidy

• živočišné (plnohodnotné) • živočišné • jednoduché (rychlé)

• rostlinné (neplnohodnotné) • rostlinné • složené (pomalé)

Tab. č. 1: Živiny (makroelementy)
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nastiňováno ze všech stran. Problém ne-
tkví ani tak v cholesterolu, jako spíše 
v jeho nadměrné konzumaci, která není 
vyvážena rovnoměrným příjmem vlákni-
ny a především dostatečným pohybem. 
Cholesterol potřebuje náš organismus 
pro metabolismus vitamínu D, pro výži-
vu jaterních buněk, pro tvorbu žlučových 
kyselin a řady hormonů. Pochopitelně kli-
enty nenabádáme k neřízenému pojídání 
živočišných tuků, snažíme se spíše klást 
důraz na pohyb a na vyvážený jídelní lís-
tek. Navíc bojujeme s vžitým omylem, že 
všechny oleje blahodárně působí na lid-
ský organismus a že margarínu můžeme 
zkonzumovat libovolné množství (znám 
jen máloco tak nezdravého jako nekvalit-
ní oleje a margaríny).

Sacharidy – alfa a omega 
pochopení diabetické diety

Důležité pro pacienty je pochopit, že 
odborné a marketingové označení se ne-
musí shodovat. Popisky na výrobcích typu 
light, dia, vhodné pro …, doporučeno tím 
a tím … neznamenají celkem nic. To, co 
učíme klienty znát a v čem se mají orien-
tovat, je složení výrobku. S tím souvisí 
rozdělení jednoduchých sacharidů: fruk-
tóza, glukóza, laktóza, maltóza, sacharóza. 
(Často se setkáváme s výrobkem označe-
ným dia, který obsahuje vysoké množství 
glukózového a fruktózového sirupu). Jed-
noduché sacharidy se začínají vstřebávat 
již v ústech, rychle přecházejí do krve 
a tím pádem rychle zvyšují glykémii, což 
není při léčbě diabetika žádoucí. Proto 
tyto sacharidy nedoporučujeme nekont-
rolovatelně zařazovat do stravy. Výjimku 

tvoří třeba ovoce, kde se rychlý vzestup 
glykémie zpomalí přítomností vlákniny. 
Podle poměru jednoduchých (glukóza + 
fruktóza) a složených (vláknina) sacha-
ridů dělíme ovoce na vhodné a nevhodné. 
I vhodné ovoce musíme zařadit do diabe-
tického režimu, nelze je ale konzumovat 
neomezeně a nekontrolovatelně. Zelenina 
je pro diabetiky dvojsečná zbraň. Mohou 
se jí dojíst v případě hladu (až na mrkev, 
hrášek a kukuřici se zelenina víceméně 
nepočítá do sacharidového režimu), na 
druhou stranu se často nají zeleninou do 
pocitu sytosti a přitom vynechají sachari-
dy, tím zvyšují riziko hypoglykémie (snědí 
jen maso a zeleninu bez přílohy).

Komplexní (složené) sacharidy nachá-
zíme v těchto formách: škrob, rozpustné 
a nerozpustné vlákniny (celulóza).

Tyto sacharidy nejčastěji najdeme v pe-
kárenských výrobcích. Pečivo dělíme na 
světlé, tmavé a celozrnné. Světlé pečivo se 
peče ze světlé, tzv. vysoko vymleté mou-
ky, která je zbavena zbytků a celozrn-
ných obalů, a proto je jeho vstřebávání 
v organismu snazší. V průběhu zažíva-
cích obtíží tedy zařazujeme pečivo svět-
lé, abychom trávení usnadnili, zatímco 
při redukci váhy, zvýšeném cholesterolu 
nebo právě při DM upřednostňujeme pe-
čivo celozrnné. To se vyrábí z tzv. nízko 
vymleté mouky, která obsahuje celozrny, 
díky nimž zpomaluje trávení sacharidů 
a vzestup glykémie. Problém představu-
je pečivo tmavé, které se vyrábí ze světlé, 
vysoko vymleté mouky a je pouze dobar-
vené. V lepším případě výrobce použije 
jako barvivo čekanku, v horším pak kulér 
(karamel rozpuštěný ve vodě). Vzhledem 
k tomu, že neexistuje celorepublikový re-
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Vitamíny

Mezi základní pojmy patří hypo a hy-
pervitaminóza.

Hypovitaminóza – nedostatek vitamínu, 
projevy podle daného vitamínu.

Hypervitaminóza – přebytek vitamínu, 
zvracení, průjem, křeče.

• Vitamín A – v živočišných zdrojích 
hovoříme o vitamínu A, v rostlin-
ných zdrojích o ß-karotenu, nachází 
se v kvalitních tucích, v mase, mlé-
ce, vejcích, v mrkvi a obilovinách. 
Působí na kůži a sliznice, jeho nedo-
statek způsobuje xeroftalmii, proto 
bývá někdy nazýván axeroftol.

• Vitamín D – zdrojem jsou především 
sluneční paprsky, které mění neak-
tivní formu vitamínu D pod kůží na 
aktivní, dalšími zdroji jsou kvalitní 
tuky a mléko. Nedostatek způsobuje 
křivici, osteoporózu a osteomalácii. 
Vzhledem k tomu, že vitamín D řídí 
metabolismus vápníku, bývá nazý-
ván kalciferol.

• Vitamín E – nachází se všude tam, 
kde začíná život – obilné klíčky, oříš-
ky, semínka, žloutek. Působí dobře na 
reprodukční orgány, zabraňuje před-
časnému stárnutí organismu, proto 
mu říkáme „vitamín života“, někdy 
bývá též nazýván tokoferol.

• Vitamín K – antihemoragický vita-
mín, napomáhá srážet krev při krvá-
civých stavech. Nachází se v hovězím 
mase, ve vnitřnostech, v krvi a kva-
litních tucích, rovněž jej najdeme 
v tmavých, výrazných druzích ovoce 
a zeleniny – kiwi, špenátu, brokolici, 
řepě. To je důležité zejména pro pa-
cienty léčené warfarinem, který ředí 
krev, tudíž není na místě do těla zby-
tečně přivádět vitamín, který krev 
přirozeně zahušDuje. Druhá funkce 
vitamínu K je lokální. Ve stěně tlus-
tého střeva zahušDuje stolici – odvádí 
vodu do organismu. Je to jediný vita-
mín, který si tělo umí vyrobit samo. 
U všech ostatních jsme odkázání na 
zdroj z venkovního prostředí. Pozor 
– vitamín K si organismus umí vytvo-
řit pouze pro potřebu tlustého stře-
va, nikoliv už pro srážlivost krve!

• Vitamín B1 – jedná se o celou řadu vi-
tamínů, nejvýznamnější je B1 – thia-
min, který je nezbytný pro fungování 
nervového systému, podporuje chuD 
k jídlu a trávení. Zdrojem jsou drož-
dí, játra, otruby, ovesné vločky, pše-
ničné klíčky… Ničí jej káva, alkohol, 
mořské plody a CO2. Nedostatek se 
projeví zhoršením paměti, únavou, 
dysfunkcí GIT (fatální nedostatek se 
projeví jako nemoc beri-beri).

• Vitamín B2 – riboflavin – pomáhá 
spalovat cukry, upravuje metabo-
lismus, napomáhá tvorbě trávicích 
enzymů. Nedostatek se projeví pras-
káním rtů, loupáním kůže okolo uší, 
zvýšenou mastivostí vlasů a červená-
ním očních víček. Zdrojem jsou opět 
kvasnice a dále mléko, sušené mléko 
a kakao.

• Vitamín B3 – niacin (kyselina niko-
tinová) – zajišDuje správnou funkci 
mozku, likviduje cholesterol v krvi, 
zmírňuje aterosklerotické projevy. 
Nedostatek se projeví nespavostí, 
neklidem a nesoustředěností. Zdro-
jem jsou kvasnice, žitný chléb, maso, 
slunečnicová semena a luštěniny.

• Vitamín B12 – kobalamin. Jeho sou-
část tvoří kobalt, na kterém dozrávají 
červené krvinky. Při jeho nedostatku 
tudíž organismus trpí anémií. Zdroji 
jsou kvasnice, hovězí maso a vnitř-
nosti.

B–vitamínů je celá řada, patří sem na-
příklad kyselina pantotenová, kyselina 
listová, biotin, PABA – kyselina paraami-
nobenzoová, inozitol, acetylcholin a bio-
flavonidy, citrin a rutin.

• Vitamín C – kyselina askorbová – 
kromě toho, že zabraňuje vzniku kur-
dějí, významně podporuje imunitní 
systém, snižuje hladinu cholesterolu 
a napomáhá hojení ran. Zdroji tohoto 
vitamínu jsou černý rybíz, zelí, šípky, 
brambory. Rovněž se hojně nachází 
v citrusech, odtud je náš středoevrop-
ský organismus vstřebává hůře než 
z plodin z našeho podnebného pásu. 
První příznak nedostatku vitamínu C 
je krvácení dásní.

Často slýcháme o tzv. antioxidantech. 
Patří sem vitamíny A, E, C. Antioxidanty 
odvádejí z těla volné radikály, což jsou lát-
ky způsobující rakovinu. K antioxidantům 
bývá řazen i koenzym Q10. Ten už však 
patří mezi minerály.

Minerály
Minerály se obyčejně vyskytují v pá-

rech proti sobě působících. V ideálním 
případě zajišDují rovnováhu v organismu 
formou pozitivní vodní bilance, jedná se 
o tzv. homeostázu. Udržení osmotického 
tlaku v organismu zabezpečují draslík se 
sodíkem – sodík osmotický tlak zvyšuje 
a draslík snižuje. Vzhledem k tomu, že 
největším zdrojem sodíku pro organis-
mus je NaCl – kuchyňská sůl, nasazujeme 
při zvýšeném krevním tlaku neslanou di-
etu. Nezařazuje se dieta bohatá na dras-
lík, neboD draslík kromě toho, že snižuje 
obsah sodíku v těle, také zpomaluje čin-
nost srdce. Zdárný vývoj kostí zajišDuje 
fosfor a vápník. MěW působí v játrech 
jako jed, který „pacifikuje“ ostatní škod-
livé látky, které se do jater dostanou při 
trávení. Protijed v organismu podobně 
zabezpečuje i zinek. Mezi minerály pů-
sobíci jednotlivě patří železo navázané 
v hemoglobinu, kobalt ve vitamínu B12, 
koenzym Q10 a další.

Pitný režim a vhodné nápoje
Často narážíme především u starších 

lidí na naprosto nedostatečný pitný re-
žim. Lidský organismus potřebuje denně 
cca 3 litry vody. Pochopitelně záleží na 
prostředí, ročním období a zaměstnání. 
Diabetikům doporučujeme různé vody 
(které je třeba střídat, aby zabránili usa-
zování minerálů), různé bylinné a ovoc-
né čaje. Silný černý, zelený, žlutý, šedý 
čaj a káva působí jako diuretikum, a pro-
to kontrolujeme jejich příjem. Napros-
to nevhodné jsou ovocné džusy a šDávy 
(aD už s označením dia nebo vhodné pro 

Vitamíny Minerální látky 

• rozpustné 
v tucích A, D, 
E, K

• Na, K, Cu,
Zn, P, Ca, 
koenzym 
Q10, …

• rozpustné v H2O
B–komplex, C

Tab. č. 2: Mikroelementy

gistr pekáren a jejich sortimentu včetně 
jeho složení, záleží pouze na samotných 
klientech, jaké pečivo si zvolí. U nás však 
obdrží veškeré informace k tomu, aby vo-
lili správně.

Dalším zdrojem komplexních sachari-
dů jsou přílohy. Doporučujeme pacien-
tům zařazovat brambory, rýži a těstoviny. 
Naopak nedoporučujeme knedlíky, a to 
ani houskové, ani bramborové. V domá-
cím stravování však záleží na volbě pa-
cienta.

Vyvážená strava musí obsahovat i slož-
ky, které sice neobsahují energii, jsou však 
pro tělo nebytné. Jde o mikroelementy.

Nutriční terapie

Diasestra_2006_2.indd   36 31.5.2006   0:14:57



37

2/2006 � SESTRA V DIABETOLOGII

dia betiky, nepřislazované atp.). Při tvor-
bě džusu nám všechna vláknina zůstane 
v odšDavňovači a to, co prolisujeme, je 
glukóza a fruktóza.

Velmi často se pacienti ptají na ná-
hradní sladidla a dia výrobky. Ideální by 
bylo naučit pacienty vyřadit sladké z jí-
delníčku naprosto. Pokud to není možné, 
naučíme je orientovat se v náhradních 
sladidlech. Sladidla pro diabetiky bohu-
žel často naprosto nevyhovují. Obsahují 
příliš jednoduchých sacharidů, nebo na-
opak příliš škodlivých látek.

Geriatrie

Na sacharidovém základě

• pro diabetiky nevhodná

Na nesacharidovém základě

• pro diabetiky možná

• kalorická – nekalorická

• dělíme je podle způsobu použití:
– na vaření,
– na pečení,
– na studenou kuchyni,
– na zavařování.

Tab. č. 3: Náhradní sladidla

Podle druhu použitých surovin dělíme 
obdobným způsobem i výrobky s ozna-
čením dia. Tím se vracím na začátek, kdy 
důležitější než všechna doporučení a ba-
revné nápisy zůstává složení výrobku.

Otázky na alkohol jsou vždy přítomny, 
ale tyto dotazy raději zodpovídám při 
individuálních edukacích. Ve skupině se 
jen ztěžka paušálně vysvětluje toto ne-
jednoznačné téma. Vedeme své edukan-
ty k zájmu a spolupráci na jejich zdraví. 
Výše uvedené informace jim poskytuje-
me standardně, ostatní záleží na nich sa-
motných. Mimo pravidelné nutriční po-
radny mají možnost kdykoliv se během 
pobytu poradit, zeptat se na co potřebují, 
a my jim rády odpovíme. 

Edukace pacientů symbolizuje poda-
nou ruku. Tvoří další článek v řetězu 
poznání, které jedině vede ke správné 
léčbě, a jak je známo, každý řetěz je tak 
silný jako jeho nejslabší článek. Vytvoř-
me tedy silný řetěz bez slabých článků. 
K tomu ale potřebujeme, aby se o nás vě-
dělo. Aby lidé věděli, že nás najdou a kde 
nás najdou. Nevím, jak ještě dlouho, ale 
zatím jsme tu a připraveni vám pomoci 
v boji s dietou.

Stáří není nemoc

Ivana Doleželová
Geriatrická klinika VFN a 1. LF UK Praha
Subkatedra geriatrie a gerontologie IPVZ Praha
(přednostka prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.)

S prodlužujícím se věkem se v praxi stále častěji setkáváme s fyziologickými pro-
jevy stáří, které samostatně nebo v kombinaci s polymorbiditou postupně zhoršují 
soběstačnost a jsou příčinou různého stupně imobility seniorů. Často jsou projevy 
stáří, především instabilita, poruchy chůze, zvýšená únavnost nebo inkontinence, 
zaměňovány za příznaky nemoci a takto postižení senioři jsou opakovaně vyšetřo-
váni nebo hospitalizováni na odborných pracovištích.

Kazuistika č. 1

Jak ale u handicapovaného seniora 
správně rozpoznat, zda se jedná o ne-
moc, léčitelnou a ovlivnitelnou, nebo zda 
se jedná o změny soběstačnosti a poru-
chy mobility v důsledku fyziologického 
stárnutí? Při správně provedené diagnos-
tice, s použitím vyšetřovacích technik 
současné geriatrie jsme schopni ve vět-
šině případů rozlišit symptomy fyziolo-
gického stárnutí (tabulka č. 1) od nemoci 
a zavést léčbu nebo doporučit seniorovi 
soubor režimových opatření, vedoucích 
ke zkvalitnění jeho života. Ne vždy se 
však tyto léčebné postupy setkávají u se-
niorů, laické veřejnosti i odborníků s po-
zitivním ohlasem. 

Společnost se v zásadě dělí na dvě sku-
piny s vyhraněnými názory – první sku-
pina je přesvědčena, že imobilita a ztrá-
ta soběstačnosti jsou vždy způsobeny 
nemocí a pacient se musí vyšetřovat, 
hospitalizovat a léčit. Druhá skupina na-
opak obviňuje z veškerých obtíží seniorů 

pouze stáří a preferuje jako řešení sníže-
né soběstačnosti různé formy výpomoci 
nebo ústavní ošetřovatelskou péči s ome-
zením lékařské péče pouze pro akutní 
stavy. Pravda je někde uprostřed. 

Stáří a nemoc
– léčit či ošetřovat

Každá ztráta soběstačnosti, každá imo-
bilita je způsobena stárnutím a ve většině 
případů i nemocí současně.

Na nás je odhalit velikost podílu ne-
moci a stárnutí na stavu nemocného tak, 
abychom mohli účinně léčit nebo odpo-
vědně ošetřovat. 

Předkládám ve dvou po sobě následují-
cích článcích k zamyšlení kazuistiky dvou 
více než 90letých pacientek, u kterých 
byla převážná většina obtíží způsobena 
stárnutím. Přesto obě nemocné trávily 
zbytek svého života ve zdravotnických 
zařízeních.

Somatické Psychické Sociální 

1. poruchy chůze
2. poruchy pohyblivosti
3. závratě
4. nestabilita
5. pády, úrazy
6. inkontinence
7. porucha termoregulace
8. porucha příjmu tekutin
9. porucha příjmu potravy
10. dekubity

1. demence
2. deprese
3. delirium
4. poruchy chování
5. maladaptace

1. ztráta soběstačnosti
2. závislost
3. izolace
4. týrání
5. zneužívání seniora
6. dysfunkce rodiny

Tab. č. 1: Symptomy a syndromy stáří (Topinková 2005)
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Kazuistika č. 1

• Sociální anamnéza
94letá žena se základním vzděláním, 

zaměstnáním dělnice, vdova, bezdětná. 
Nejbližší příbuzný – synovec. Nemoc-
ná žije v domě s pečovatelskou službou 
(dále DsPS).
• Osobní anamnéza

Choroby: diabetes mellitus 2. typu, lé-
čena dietou od roku 1988, bez diabetic-
kých komplikací. Chronická ICHS, infarkt 
myokardu (IM) přední stěny – 1998, od té 
doby byla kardiopulmonálně kompenzo-
vána, bez stenokardií. Hypertenze – dlou-
hodobě normotenzní na medikaci. Chole-
cystektomie, gynekologická operace pro 
myom a apendektomie. Žádná další one-
mocnění neměla. Je nekuřák, abstinent, 
abúzus léků popírá.
• Objektivní nález – pouze patologické 

změny
Astenická, na břiše pevné jizvy po ope-

racích staršího data, svalová síla slabší 
oboustranně symetricky na horních (HK) 
i dolních končetinách (DK), svalová atro-
fie končetin symetrická, gonartróza II. 
stupně. 

Krevní tlak (TK) a tepová frekvence (TF) 
naměřeny opakovaně ve fyziologických 
mezích (hodnoty TK kolem 135–140/70-
80 mmHg, TF kolem 78/min.). EKG opa-
kovaně – sinusový rytmus (SR), převodní 

intervaly v normě, bez čerstvých ische-
mických změn.

• První hospitalizace na Geriatrické kli-
nice VFN: 9. 11. – 23. 12. 2004
Proběhla po přeložení z interní klini-

ky, kde byla pacientka hospitalizována 
14 dnů. Důvodem přijetí byla ztráta sobě-
stačnosti při minerálovém rozvratu a de-
hydrataci na podkladě akutního průjmu 
při dietní chybě. Infekční etiologie průj-
mu nebyla prokázána. MMSE (test mi-
nimálních mentálních schopností) – 22 
bodů, ADL (test základních všedních čin-
ností) – 30 bodů při přijetí a 70 bodů při 
propuštění.

Inkontinence moči vyžadovala nasaze-
ní plenkových kalhotek. Průběh hospita-
lizace byl bez komplikací, pacientka po 
47 dnech hospitalizace zrehabilitovala 
chůzi a zlepšila soběstačnost. Dožadova-
la se propuštění do domácí péče. Bylo jí 
nabídnuto umístění do domova důchod-
ců – to ale rezolutně odmítla a na otázku, 
kdo bude zajišDovat ošetřovatelskou péči 
v budoucnu, nenacházela odpověW.

Byla propuštěna zpět do DsPS. Schopna 
chůze v nízkém chodítku. Obnovili jsme 
pečovatelskou službu (PC), zajistili přede-
psání nízkého chodítka a potvrzení pouka-
zu lékařem zdravotní pojišDovny.

Medikace při propuštění: famotidin
(Ulfamid 20 mg 0– 0 –1 tbl), kyselina ace-

tylsalicylová (Anopyrin 100 mg 0–1–0 tbl), 
ibuprofen (Ibuprofen 200 mg 1– 0 –1 tbl).

• Druhá hospitalizace na Geriatrické kli-
nice VFN: 4. 1. – 8. 2. 2006
Jednalo se opět o přeložení z interní kli-

niky, kde byla pacientka hospitalizována 
měsíc. Důvodem přijetí byla ztráta sobě-
stačnosti a delirantní stav. Příčina deliria 
zjištěna nebyla.

Nemocná byla nalezena policií oblečená 
na dně sprchového koutu poté, co vytopila 
byt sousedů. Příhoda proběhla bez zraně-
ní nemocné. Na příčinu pádu si nepama-
tovala. Ví pouze to, že nebyla schopna se 
samostatně postavit a zavřít vodu. Ještě 
při přijetí měla obavy, že se utopí. Na te-
koucí vodu v bytě měla vlastní vysvětlení: 
udávala, že byt sousedů vytopily vodár-
ny při opravě potrubí v ulici a že ji chtěli 
utopit (ověřeno – žádné práce v okolí bytu 
nemocné neprobíhaly).

MMSE – 23 bodů, ADL – 70 bodů při 
přijetí a 80 bodů při propuštění. Intermi-
tentně inkontinence moči.

Průběh hospitalizace byl bez kompli-
kací, pacientka po 67 dnech pobytu v ne-
mocnici zlepšila soběstačnost i mobilitu. 
V průběhu celé hospitalizace se delirantní 
stavy již neopakovaly a nebyly pozorová-
ny žádné psychotické příznaky, proto ne-
byla indikace k umístění do psychiatrické 
léčebny. Pacientka se dožadovala propuš-

činnost Hospitalizace I
příjem

Hospitalizace I 
propuštění

Hospitalizace II 
příjem

Hospitalizace II 
propuštění

Hospitalizace III 
příjem

Hospitalizace III 
propuštění

najedení
napití

samostatně
10 bodů

10 bodů 5 bodů 10 bodů 5 bodů 5 bodů

oblékání s pomocí
5 bodů

10 bodů 10 bodů 10 bodů s pomocí
5 bodů

5 bodů

koupání neprovede
0 bodů

0 bodů 5 bodů 5 bodů neprovede
0 bodů

0 bodů

osobní
hygiena

samostatně nebo 
s pomocí – 5 bodů

5 bodů 5 bodů 5 bodů 5 bodů 5 bodů

kontinence
stolice

občas inkontinentní
5 bodů

kontinentní
10 bodů

10 bodů 10 bodů 5  bodů inkontinence
0 bodů

kontinence
moče

inkontinentní
0 bodů

0 bodů 5 bodů 5 bodů inkontinence
0 bodů

0 bodů

použítí WC neprovede
0 bodů

samostatně
15 bodů

10 bodů 10 bodů neprovede
0 bodů

0 bodů

přesun
lůžko–židle

vydrží sedět
5 bodů

bez pomoci
15 bodů

10 bodů 15 bodů s malou pomocí
10 bodů

10 bodů

chůze po rovině neprovede
0 bodů

s pomocí do 50 m
10 bodů

10 bodů 10 bodů s pomocí do 50 m
10 bodů

10 bodů

Celkem bodů 30 bodů
vysoká závislost

75 bodů
lehká závislost

70 bodů
lehká závislost

80 bodů
lehká závislost

40 bodů
vysoká závislost

35 bodů
vysoká závislost

Tab. č. 2: ADL test – test základních všedních činností dle Barthelové u pacientky v kazuistice č. 1
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tění. Opět jí bylo nabídnuto podání žá-
dostí do DD, které nemocná znovu rezo-
lutně odmítla.

Byla propuštěna zpět do DsPS. Při pro-
puštění byla schopná samostatné chůze 
v nízkém chodítku. Zajištěny PC a služby 
domácí agentury (HC služby) včetně do-
mácí rehabilitace.

Medikace při propuštění: tiapride (Tia-
pridal 1 tbl na noc), meloxicam (Recoxa 
1– 0 –0 tbl), enalapril (Enap 5 mg ½– 0 –½ 
tbl), kyselina acetylsalicylová (Anopyrin 
100 mg 0–1–0 tbl). 

• Třetí hospitalizace na Geriatrické kli-
nice VFN: 28. 2. – 19. 4. 2006
Proběhla znovu po přeložení z inter-

ní kliniky, kde byla pacientka hospitali-
zována 18 dnů. Důvodem přijetí na in-
terní kliniku byla ztráta soběstačnosti 

a dehydratace, které vznikly již po dvou 
dnech pobytu doma po propuštění z ge-
riatrické kliniky.

MMSE – 17 bodů, ADL – 40 bodů při 
přijetí a 35 bodů při propuštění. Inkonti-
nence moči i stolice.

Pacientka byla oproti minulým poby-
tům pasivní, bez elánu do rehabilitace, 
preferovala lůžko, vyhledávala důvody, 
jak vynechat rehabilitační cvičení. Přes-
to se verbálně stále dožadovala propuš-
tění. Zůstávala trvale samostatně ne-
chodící a nedařilo se ji aktivizovat ani 
mobilizovat. V průběhu pobytu prodě-
lala broncho pneumonie, odléčena anti-
biotiky. Nemocné bylo znovu nabídnuto 
podání žádosti do DD, které zase rezo-
lutně odmítla.

Hospitalizace u nás byla ukončena po 
68 dnech překladem k dlouhodobé ošet-

řovatelské péči do léčebny dlouhodobě 
nemocných (LDN). Nemocná byla nadále 
inkontinentní, s vysokým stupněm závis-
losti (hodnoceno standardizovaným tes-
tem základních všedních činností podle 
Barthelové; ADL test viz tabulka č. 2).

Medikace při propuštění: kyselina ace-
tylsalicylová (Anopyrin 100 mg 0–1–0 tbl), 
enalapril (Enap 5 mg ½– 0 –½ tbl), diclofe-
nak (Dolmina 50 mg 1– 0 –1 tbl).

Rozbor kazuistiky č. 1
Pacientka byla hospitalizována na naší 

klinice celkem třikrát. Poprvé v roce 2004, 
kdy byla přijata ve stavu vysokého stup-
ně závislosti při dehydrataci, způsobe-
né akutním průjmem. Mírný kognitivní 
deficit a lehká závislost neumožňova-
ly nemocné zvládnou samostatně lehčí 
zdravotní problém, jako je průjem ali-
mentárního původu, v domácím prostře-
dí. Nemocná byla v krátkém čase zreha-
bilitována a propuštěna do DsPS ve stavu 
lehké závislosti. 

Znovu byla hospitalizována přibližně 
za dva roky, opět pro ztrátu soběstačnos-
ti po proběhlém delirantním stavu. Vy-
volávající příčina deliria nebyla zjištěna. 
I přes intenzivní skupinovou a individu-
ální rehabilitaci u ní nedošlo na konci po-
bytu k získání plné soběstačnosti a pa-
cientka byla propuštěna stejně jako při 
minulém pobytu kompenzovaná, ve sta-
vu lehké závislosti, chodící s chodítkem. 
Tento stav však trval pouze dva dny. Po 
dvou dnech byla nemocná rehospitali-
zována opět pro dehydrataci, tentokráte 
bez vyvolávající příčiny. Vývoj hospitali-
zací ukazuje tabulka č. 3, vývoj soběstač-
nosti znázorňuje graf č. 1. 

Datum
hospitalizace

Důvod přijetí Kognitivní funk-
ce při přijetí 
– MMSE

Soběstačnost při 
přijetí – ADL

Soběstačnost při 
propuštění – ADL

Propuštění kam Doporučené 
sociální řešení

9. 11. – 23. 12. 
2004

ztráta soběstačnos-
ti při dehydrataci

22 bodů
počínající kogni-
tivní deficit

30 bodů
vysoká závislost

75 bodů
lehká závislost

dům s pečovatel-
skou službou

domov důchodců 
ODMÍTÁ

4. 1. – 8. 2. 2006 stav zmatenosti 
– vytopila byt, na-
lezena oblečená ve 
sprchovém koutu – 
byt otevřen policií

23 bodů
počínající kogni-
tivní deficit

70 bodů
lehká závislost

80 bodů
lehká závislost

dům s pečovatel-
skou službou

domov důchodců 
ODMÍTÁ

28. 2. – 19. 4. 
2006

ztráta soběstačnos-
ti při dehy drataci 
dva dny po propuš-
tění z nemocnice

17 bodů
střední kognitivní 
deficit

40 bodů
vysoká závislost

35 bodů
vysoká závislost

umístění do LDN domov důchodců 
ODMÍTÁ

Tab. č. 3: Přehled hospitalizací pacientky v kazuistice č. 1 na geriatrické klinice VFN

9. 11. – 23. 12. 2004
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Graf č. 1: Vývoj soběstačnosti v průběhu hospitalizací pacientky v kazuistice č. 1
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Během dvou let došlo u nemocné k po-
klesu psychických rezerv v rámci fyziolo-
gického stárnutí mozku. I když nemoc-
ná opakovaně vykazovala za klidových 
podmínek pouze mírný pokles kognitiv-
ních funkcí, nezvládala již náročné situ-
ace a dostávala se do delirantního stavu. 
V této situaci jí hrozilo zdravotní ublí-
žení, mohla způsobit škody na majetku 
sobě i okolí. Vznik delirantního stavu nel-
ze předvídat a nelze jej preventivně me-
dikovat. Při kvalitní ošetřovatelské péči, 
kdy není nemocná vystavena stresovým 
situacím z řešení běžných denních úkolů, 
vykazovala trvale minimální kognitivní 
poruchu, nebyla delirantní. V celém prů-
běhu nemocničního pobytu nevykazova-
la psychotickou odchylku, pro kterou by 
bylo nutné podávat psychofarmaka nebo 
pacientku hospitalizovat na psychiat-
rickém oddělení. Z právního hlediska je 
nemocná za těchto okolností plně své-
právná, právně zodpovědná za své jed-
nání a svá rozhodnutí, není tedy důvod 
k podání návrhu na zbavení svéprávnos-
ti. Z vývoje stavu však bylo evidentní, že 
nemocná vyžaduje zařízení s celodenní 
péčí, kde by byla pomoc v případě nou-
ze i v noci, což DsPS svým charakterem 
péče nemůže splnit. K podání žádosti 
do takového zařízení je nutný souhlas 
a podpis nemocného, což pacientka tr-
vale odmítala.

Charakteristickým rysem změny osob-
nosti ve stáří je i změna náhledu na vlast-
ní schopnosti a možnosti. Senioři se přece-
ňují, odmítají uvažovat o své budoucnosti, 
trvají na návratu do domácího prostředí 
za každou cenu. Jejich cesta stářím je pak 
kolotočem nemocnice – domov – nemoc-
nice, intervaly pobytu doma se zkracují, 
pobyty v nemocnici se prodlužují, až pa-

cient končí trvale v léčebně dlouhodobě 
nemocných jako naše pacientka (tabul-
ka č. 4).

U naší nemocné se jako příčina pobytu 
opakovaně vyskytla dehydratace. Poprvé 
zapříčiněná průjmem z alimentárních 
důvodů, podruhé již bez příčiny. Typic-
kým projevem stárnutí je pokles pocitu 
žízně a úbytek tělesné vody. V případě 
mírného kognitivního deficitu a eventu-
álně i zvýšeného úbytku tekutin (průjem, 
horko, teplota) nedokáže senior sám do-
statečnou hydrataci zajistit. Dehydratace 
není nemoc, ale je mimo jiné i projevem 
fyziologického stárnutí. Dehydrataci se 
dá předcházet, dá se předvídat, hydrata-
ci lze regulovat. Při dobré ošetřovatelské 
péči pak nejsou nutné hospitalizace, jako 
tomu bylo u naší nemocné.

Během dvou let došlo u pacientky 
k výraznému poklesu fyzických rezerv, 
o čemž svědčí i prodlužující se doba 
k získání soběstačnosti při intenzivní 
rehabilitaci a zkracující se pobyty v do-
mácím prostředí (tabulka č. 4). Pacientka 
postupně nezvládá sebeobsluhu ve stan-
dardních podmínkách DsPS a po dvou 
dnech pobytu doma je opět hospitalizo-
vána pro dehydrataci na interní klinice, 
nyní již bez vyvolávající příčiny. Tento-
krát se i při intenzivní rehabilitaci již 
nedaří pacientku vertikalizovat, a pro-
to je překládána do léčebny dlouhodobě 
nemocných k dalšímu pobytu. Naše ne-
mocná však při překladu nemá žádnou 
dekompenzovanou chorobu, kterou je 
nutné dlouhodobě léčit, je metabolicky, 
tlakově a kardiopulmonálně kompenzo-
vána. Jediným problémem je zhoršující 
se mobilita a progredující ztráta sobě-
stačnosti jako důsledek fyzio logického 
stárnutí. 

Hospitalizace I
Pobyt 
doma

Hospitalizace II
Pobyt 
doma

Hospitalizace III

Délka 
pobytu

47 dnů
2 roky 

a 12 dnů
67 dnů

2 dny od 
propuštění

68 dnů
pokračuje v LDN  

Tab. č. 4: Přehled délky pobytů doma a v nemocnici Zhodnocení 

Pacientka vykazovala 12 symptomů 
z celkového počtu 21 v geriatrii uznáva-
ných symptomů stáří (tabulka č. 5), které 
progresivně negativně modifikovaly její 
soběstačnost a mobilitu. Dekompenzace 
základních onemocnění nebyla zjištěna. 
Nové onemocnění, které by měnilo sobě-
stačnost nemocné, se v průběhu posled-
ních dvou let také neobjevilo. Přesto kle-
sá její samostatnost a pacientka vyžaduje 
kompletní ošetřovatelskou péči. 

Na základě provedených vyšetření by 
pro nemocnou a pro její další život bylo 
přínosnější, kdyby byla umístěna do ji-
ného typu zařízení s možností celodenní 
péče ještě dříve, než došlo k těžké ztrá-
tě soběstačnosti. Pacientka již při první 
hospitalizaci nezvládala plně základní 
sebeobsluhu (ADL – lehká závislost) a se-
bemenší změna režimu a stavu musela 
být řešena hospitalizací na klinice inter-
ní a geriatrické.

Pacientce jsme opakovaně předkládali 
možnosti řešení jejího sociálního záze-
mí a upozorňovali na narůstající potřebu 
ošetřovatelské péče. Vždy odmítla jakéko-
liv nové řešení a stala se tak seniorkou, 
trávící zbytek svého života v nemocnici 
pod nepsanou diagnózou stáří.

Pokračování v příštím čísle

Somatické Psychické Sociální 

1. poruchy chůze
2. poruchy pohyblivosti
3. nestabilita
4. inkontinence
5. porucha příjmu tekutin

6. demence počínající
7. delirium
8. maladaptace

9. ztráta soběstačnosti
10. závislost
11. izolace
12. dysfunkce rodiny

Tab. č. 5: Symptomy a syndromy stáří u pacientky v kazuistice č. 1
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celková úspěšnost
při řešení testu

79,6%

Přílohou minulého čísla časopisu byl Velký test znalostí o diabetes mellitus 1. typu, který pro Vás sestavila MUDr. Helena Vávrová. Děku-
jeme všem našim čtenářům, kteří se rozhodli vyzkoušet své znalosti a zaslali nám svá řešení. 

Otázky byly podle stupně obtížnosti ohodnoceny buW jedním, nebo dvěma body. Test obsahoval 29 otázek hodnocených jedním bodem a 19 
otázek hodnocených dvěma body. Maximální celkový počet bodů byl tedy 67. V testech, které jsme od Vás obdrželi, byl nejvyšší dosažený počet 
bodů 66 (98,5% úspěšnost), nejnižší pak 45 (67,2% úspěšnost). Podrobné vyhodnocení testu je uvedeno v následující tabulce; v přehledu jednot-
livých otázek nejsou zahrnuty chybějící nebo neregulérní odpovědi (pokud jste např. označili více možností v rámci jedné otázky).

Redakční zprávy

Vyhodnocení testu z minulého čísla
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42 Redakční zprávy

1. inzulín je produkován:
a. B buňkami Langerhansových ostrůvků

2. C-peptid:
a. je spojovacím peptidem mezi řetězci A 

a B v molekule proinzulínu

3. molekula inzulínu:
c. je bílkovinná molekula tvořená 2 řetězci 

A a B, navzájem spojených bisulfidickými 
můstky

4. nejmocnějším stimulátorem sekrece in-
zulínu je:
b. glukóza podaná perorálně

5. diabetes mellitus 1. typu je:
b. stav chronické hyperglykémie způsobený 

nedostatkem inzulínu

6. diabetes mellitus 1. typu vzniká:
a. destrukcí B buněk v procesu, který ozna-

čujeme jako autoimunitní destrukce

7. diabetes mellitus 1. typu:
d. je výsledkem vlivů jak genetických tak 

vlivů zevního prostředí

8. mezi klinické známky hyperglykémie ne-
patří:
d. tachykardie, bledost, studený pot

9. mezi klinické známky neléčeného dia betes 
mellitus 1. typu nepatří:
d. horečka

10.  inzulín je anabolický hormon, který:
b. umožňuje vstup glukózy do inzulínsen-

zitivních buněk

11.  bazální sekrece inzulínu:
a.  tvoří zhruba polovinu celkové denní pro-

dukce inzulínu

12.  počet inzulínových receptorů v inzulín-
senzitivních tkáních:

d. při inzulínorezistenci se počet receptorů 
snižuje

13.  diagnostická kritéria diabetes mellitus 
1. typu – pokud jsou symptomy:

d. náhodná hyperglykemie ≥ 11,1mmol/l
a/nebo glykémie nalačno ≥ 7 mmol/l
(plazma)

14. iniciální manifestací diabetes mellitus 
1. typu je:

a. postprandiální hyperglykémie

15.  mezi katabolické hormony nepatří:
d. inzulín

16.  při hladovění se:
c. sekrece inzulínu snižuje 

17.  po jídle:
c. zvyšuje se periferní utilizace glukózy

18. ketokyseliny se objevují v organismu:
b.  při nedostatku inzulínu

19.  hluboké Kussmaulovo dýchání bývá nej-
častěji zaměněno za:

a. asthma bronchiale

20. zvracení při ketoacidóze bývá nejčastěji 
zaměněno za:

b. náhlou příhodu břišní

21.  polyurie při hyperglykémii bývá nejčas-
těji zaměněna za:

b. infekce močových cest

22.  deficit inzulínu vede:
a. ke zvýšené glykogenolýze

23.  k charakteristice ketoacidózy nepatří:
d. alkalóza

24.  diabetická ketoacidóza nevede:
d. k snížené produkci kyseliny acetoctové

25.  humánní inzulín se vyrábí:
b. rekombinantní DNA technikou

26. mezi krátce působící inzulíny nepatří:
d. Humulin N

27.  mezi inzulínová analoga s krátkým účin-
kem nepatří:

d. Levemir

28.  NPH inzulíny:
b. depotizace (prodloužení účinku) je dosa-

ženo přidáním protaminu

29.  mezi středně dlouho působící inzulíny 
nepatří:

c. Lantus

30.  po s.c. aplikaci se inzulín nejrychleji 
vstřebává:

c.  z břicha

31. NovoPen Junior dávkuje inzulín: 
b.  po 0,5 IU
 

32.  nástup účinku krátce působících analog 
inzulínu je:

d. 10  –20 minut od s.c. aplikace

33.  20 IU Mixtardu 30 HM obsahuje:
a. 6 IU rychlého a 14 IU NPH inzulínu

34.  Lantus má vrchol účinku:
d. nemá vrchol účinku

35.  pomalu působící analoga inzulínu (Lan-
tus, Levemir):

d. nemůžeme je mísit s žádnými inzulíny 
či analogy inzulínu

36.  glykovaný hemoglobin je ukazatelem 
kompenzace glykémie:

d. posledních 2 měsíců

37.  mikroalbuminurie: 
d. vyšetření mikroalbuminurie je klíčovou 

metodou k zachycení časných renálních 
změn

38.  sacharidy by měly tvořit v jídelníčku dia-
betika:

b. 50–60 %

39.  mezi monosacharidy nepatří:
c. sacharóza

40.  1 výměnná jednotka:
c. lze ji vyměnit za 250 ml mléka

41.  možné příčiny hypoglykémie:
b. nadbytek inzulínu

42.  late onset hypoglykémie: 
b. znamená, že se hypoglykémie dostaví 

až po několika hodinách po sportovním 
výkonu (i např. po 12 hodinách)

43.  první pomoc u pacienta s diabetes mel-
litus v hypoglykémii, který nepolyká:

a. podání glukagonu

44.  Somogyi fenomén:
d. je způsoben aktivací antiinzulárních hor-

monů při noční hypoglykémii

45.  při glykémii 15 mmol/l a více:
c. je třeba ihned vyšetřit ketolátky v moči 

a pokud jsou pozitivní ihned zvýšit dáv-
ku inzulínu, popřípadě přidat extradávku 
inzulínu

46. diabetes mellitus 1. typu se často sdru-
žuje s jinými autoimunitními nemocemi, 
ke kterým nepatří:

d. retinopatie

47.  v dětském věku se výhradně vyskytuje 
jen:

d. v dětském věku se nejčastěji vyskytu-
je diabetes mellitus 1. typu, ale může 
vzniknout i MODY a diabetes mellitus 
2. typu

48.  Frederick Grant Banting (1889    –1941):
a. je nositel Nobelovy ceny za objev inzu-

línu

Správné odpovědi  
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Sekce sester

Evropská unie hledá cesty, jak čelit 
hrozbě nárůstu diabetu druhého typu

Marie Libichová
předsedkyně Sekce sester ČDS

Jako člen české delegace jsem se zúčastnila pracovní konference ve Vídni, z níž 
přináším krátké resumé.

EU Conference on Prevention of Type 2 Diabetes, Vídeň, 15. – 16.  2. 2006

Každá členská země byla požádána 
o vyslání zástupců odborné diabetolo-
gické společnosti, státní správy a také 
sesterských sdružení. Za Českou dia-
betologickou společnost byl delegován 
prof. MUDr. Jan Škrha, CSc., který záro-
veň koordinoval diskusi v jedné z work-
shopových skupin, z Ministerstva zdra-
votnictví ČR byl přítomen MUDr. Pavel 
Březovský.

Rakousko jako předsednická země Ev-
ropského parlamentu zorganizovalo tuto 
konferenci na půdě svého ministerstva 
zdravotnictví (Federal Ministry for He-
alth and Women). Cílem bylo svolat zá-
stupce jednotlivých zemí EU, aby se po-
díleli na vytvoření konsensu o společném 
postupu, jak čelit hrozivě narůstajícímu 
výskytu diabetu druhého typu se všemi 
jeho doprovodnými komplikacemi. Nejen 
specifické pozdní komplikace diabetu, ale 
hlavně několikanásobně vyšší výskyt kar-
diovaskulárních onemocnění u diabetiků 
představují velkou hrozbu. Předmětem 
diskuse byla také otázka stále se zvyšu-
jících nákladů na léčbu diabetu a jeho 
komplikací. 

S ohledem na stoupající výskyt obezi-
ty a nezdravý životní styl přestává být 
diabetes druhého typu pouze věcí starší 
populace. Ve stále větším míře je nyní di-
agnostikován v mladších věkových sku-
pinách a dokonce i u dětí. 

Jednání probíhala v plenární části, na 
které vystoupili představitelé odborné 
veřejnosti, renomovaní diabetologové 
ze zemí EU a také představitelé rakouské 
státní správy, například ministryně zdra-
votnictví Maria Rauch-Kallat, evropský 
komisař Michael Hübel, a rovněž před-
stavitelka WHO Dr. Gojka Roglic.

V této plenární části byli všichni zú-
častnění seznámeni v několika příspěv-

cích se situací a požádáni, aby se pro 
další jednání rozdělili do čtyř worksho-
pových skupin, ve kterých se pokusí vy-
tvořit doporučení, jak postupovat v pre-
venci diabetu 2. typu. 

Témata řešená v jednotlivých sku-
pinách:

1. Prevence kardiovaskulárních chorob 
u diabetu

2. Management onemocnění – preven-
ce diabetických komplikací

3. Primární prevence diabetu 2. typu
4. Sociální společenské a demografické 

aspekty diabetu 2. typu
Já jsem si vybrala čtvrtou skupinu, 

kterou jsem pro sebe považovala za nej-
zajímavější. Spolupředsedala jí paní An-
ne-Marie Felton, předsedkyně Evropské 
asociace diabetologických sester (FEND), 
které jsem členkou. 

V této skupině jsme mimo jiné diskuto-
vali otázku narůstajícího výskytu diabetu 
u žen v graviditě, aD už diabetu gestační-
ho, nebo diabetu 2. typu, jeho včasného 
záchytu a kompenzace v průběhu gravi-
dity. Intrauterinní faktory jsou velmi dů-
ležité nejen z důvodu vrozených vývojo-
vých vad a porodní hmotnosti dětí, ale 
ovlivňují také další osud dětí z hlediska 
jejich inzulínové rezistence, obezity a vý-
skytu diabetu v příští generaci. 

Mluvčí všech čtyř skupin pak přednesli 
závěry ke každému tématu formou pre-
zentace na zasedání všech zúčastněných 
delegátů. Zpracované příspěvky budou 
dále zhodnoceny ustavenou komisí.a její 
konečná doporučení budou pak rozeslá-
na kompetentním orgánům jednotlivých 
zemí EU. 

Podrobnější informace o této konfe-
renci jsou k dispozici na internetových 
stránkách www.fend.org
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42. Diabetologické dny

Sekce sester

Obr. 2: Marie Libichová při své prezentaci

Obr. 1: Nad postery v sekci sester se hojně diskutovalo…
(V. Havlová a J. Kreuzbergová řídí diskusi u posterů)
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Letošním Diabetologickým dnům, kte-
ré se konají už tradičně koncem dubna 
v Luhačovicích, dominovala problematika 
edukace jako bazální součásti léčby dia-
betu. Klinické zkušenosti jasně potvrdily, 
že bez vzdělaných edukátorů, ke kterým 
může být pacient odeslán od diabetolo-
ga, případně praktického lékaře, nelze do 
budoucna zvládat tak „mnohovrstevné“ 
onemocnění, jakým cukrovka bezesporu 
je. Je také třeba stále opakovat známý fakt 
o souvislosti s prevencí závažných kom-
plikací, kterým lze v mnoha případech 
touto cestou účinně předejít.

Překážky pro realizaci dobře fungující-
ho systému edukace jsou – jak už je v tu-
zemských poměrech zvykem, především 
v oblasti úhrad (konkrétně zavedení nové-
ho edukačního kódu, jehož nositelem by 
byl edukátor, nelékař). Právě tato oblast je 
úzce spojena s prací sester a do budoucna 
lze tedy předpokládat, že jejich další vzdě-
lávání v oboru bude pro ně stejně důležité 
a hlavně nezbytné, jako je tomu u lékařů. 
Už dnes je na to třeba myslet a vytvářet 
v tomto směru „spolehlivé rezervy“. Dob-
rým dokladem toho, že se tak skutečně 
děje, byla i letošní luhačovická prezenta-
ce členek Sekce sester ČDS v rámci jejich 
pracovního dne.

Nejúspěšnější přednáškové 
prezentace a postery

V bloku jedenácti prezentací byly jen 
tři prosloveny lékaři a jejich zařazení 
mělo logiku – jednalo se o problemati-
ku diabetu a těhotenství, možnosti pre-
dikce diabetu a aktuální informaci o mo-
derní léčbě chronických kožních defektů 
u dia betiků.

Jedno z vystoupení bylo také věnováno 
životním zkušenostem diabetika – jednalo 
se tedy o pacientský pohled na vývoj one-
mocnění, možnosti jeho ovlivnění a „rea-
litu dne“, tj. problematiku osobního při-
jetí diagnózy a všech konsekvencí, které 
s tím souvisejí.

Ostatní prezentace sester byly zařaze-
ny do soutěžní kategorie, kterou vyhlási-
lo nakladatelství GEUM ve spolupráci se 
Sekcí sester ČDS. V této skupině předná-
šejících posuzovali tří nezávislí hodnoti-
telé několik hledisek – odbornou úroveň, 
grafickou úpravu a verbální zpracování 
přednášky. 

Hodnocení nebylo snadné, protože 
úroveň vystoupení byla téměř ve všech 
případech velmi dobrá, odrážela i míru 
osobních zkušeností a zajímavé postře-
hy z praxe. Jako nejlepší byla nakonec 
vyhodnocena Renata Šitová z Pediatrické 

kliniky 2. LF UK a FN Motol se svou pre-
zentací: Bezlepková dieta a diabetes melli-
tus 1. typu.

Podle stejných hledisek byly hodnoceny 
i vystavené postery. V této kategorii získa-
la nejvyšší počet bodů Šárka Eisenreicho-
vá z IKEM (spoluautorka I. Rubešová) za 
poster: Kombinovaná transplantace ledviny 
a slinivky břišní u diabetiků 1. typu. 

Udělena byla i mimořádná cena, kte-
rou získala Andrea Bukovská z lékárny 
FN v Martině. Jednalo se o zajímavý, ne-
tradiční poster: Rastlinné hypoglykemiká 
s výskytom v strednej Európe (s jeho časo-
pisovou podobou se budete moci setkat 
v některém z příštích čísel Sestry v dia-
betologii). 

Závěrem lze jen vyslovit podporu Sekci 
sester ČDS v její další činnosti, která má 
pro osud pacientů s diabetem mimořád-
ný význam.

(JS)

Zpráva z pracovního dne Sekce sester ČDS
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