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Editorial

Poznámky pod čarou věnované
životopisným údajům lékařských
osobností pocházejí z  publikace
Vokurka, M., Hugo, J. et al. 
Velký lékařský slovník. 4. vydání.
Praha: Maxdorf, 2004. 
Lékařské slovníky nakladatelství
Maxdorf naleznete také na
http://www.slovniky.cz

Vážení čtenáři a spolupracovníci!

Několik týdnů před vydáním tohoto čísla našeho časopisu jsme vám zaslali letošní vědeckou pří-
lohu, Klinické studie v diabetologii, věnované zejména otázkám prevence diabetu. Předpokládáme, že
u Vás vzbudily stejný zájem jako ty loňské. Obdobnou zkušenost máme i se suplementy, a proto vyda-
vatel, návazně na mimořádné číslo v roce 2004, jehož tématem byl inzulín glargin, připravuje další
supplementa věnovaná především otázkám praxe. 

Kazuistiky v diabetologii se redakce snaží zlepšovat a rozvíjet podle čtenářských připomínek a přá-
ní. Proto jsme zavedli již ustálenou přílohu Endokrinologie. V tomto 3. ročníku zahajujeme pod titul-
kem „Poznejte blíže“ představování diabetologických center, a to rozhovory s koordinátory a kazuis-
tikami jejich pracovníků. Z redakčních záměrů vám již teď prozradíme, že některá čísla vedle diabetu
obsahově více zaměříme na vybraná témata – například v č. 3 to bude obezita, v č. 4 hypertenze.

V tomto čísle jsme se snažili aktuálně reagovat na náměty čtenářů a na dění v diabetologii a endo-
krinologii, kupříkladu na první implantaci izolovaných ostrůvků v IKEM v rozhovoru s prof. MUDr.
V. Bartošem, DrSc., průkopníkem transplantace pankreatu v Československu. Prvé zde prezentujeme
Pediatrické centrum diabetologie při Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze, jehož kazu-
istiky otiskneme v čísle následujícím. Jistě si všimnete novinky, kterou zavádíme v obou našich časo-
pisech, tedy i v Kazuistikách v pneumologii – namísto medailónků osobností, které působily v nedáv-
ných desetiletích, to budou medailóny velkých postav dějin lékařství se vztahem k oborům našeho
působení.

Odborné nakladatelství GEUM, kde vycházejí nejen knižní publikace, ale například také každo-
ročně aktualizovaný Pomocník diabetologa a náš časopis, přichází nyní se zcela novým projektem. Již
v září vyjde první číslo čtvrtletníku Sestra v diabetologii, jehož šéfredaktorem je Mgr. Karel Vízner
a vedoucí redaktorkou PhDr. Eva Wićazová. Partnery tohoto časopisu jsou Sekce sester České dia-
betologické společnosti ČLS JEP a Diabetologická sekce České asociace sester. Mnohé z diabetolo-
gických sester neotálely a nový časopis si již předplatily. Potěšující je, že si jeho dodávání již zajisti-
la i řada diabetologů, což nás překvapilo stejně jako před třemi lety nečekaný ohlas sester na první
čísla Kazuistik v diabetologii. 

Při vykročení na cestu přeji novému odbornému časopisu věrné čtenáře z pracovišť zdravotnictví
a sociální péče v ČR a SR, která se podílejí na péči o diabetiky. Přeji mu také spolehlivé autorské
zázemí, jehož základnou budou nejen sestry, jež se na odborném fóru nebo v tisku již prezentovaly,
ale i ty, které tuto zkušenost dosud nemají, a přitom jsou nabity cennými poznatky z práce s diabeti-
ky a jejich nejbližšími a mají co říci kolegyním a lékařům. Proto se obracím na naše čtenáře, české
a slovenské lékaře v nemocnicích, poliklinikách, léčebnách, lázních, domovech i soukromých zdra-
votnických zařízeních: vybízejte sestry k samostatné tvorbě příspěvků, a tam, kde to bude ku prospě-
chu věci, pomozte nejen radou, ale třeba i jako jejich spoluautoři.

S přáním příjemných letních dnů
Juraj Szántó

Obrázek na obálce:

Taraxacum officinale agg.
Smetánka lékařská

Druh rostliny, o kterém se
většina z nás domnívá, že jej
důvěrně zná. V poslední
době bylo však v rámci rodu
Taraxacum rozlišeno jen
v Evropě více než 1500
drobných, většinou apomik-
tických druhů. I ve střední
Evropě jsou jich dnes rozli-
šovány řádově stovky
a jejich studium vyžaduje
hlubokou specializaci. Lai-
kům důvěrně známá pampe-
liška tak pro odborníky zna-
mená složitý systematický
oříšek.

foto: Geum – Mgr. Karel Vízner
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Diabetická gastroparéza 
jako důsledek 
nevhodné farmakoterapie

Vladimír Kojecký, Lubomír Švestka
Interní klinika IPVZ, Baťova krajská nemocnice ve Zlíně 
a Spolupracující centrum WHO pro studium diabetu

Souhrn:
Kazuistika popisuje případ gastroparézy u nemocné s diabetes mellitus 2. typu

vzniklé nejspíše jako důsledek léčby více léky s anticholinergní aktivitou.

Summary:
Diabetic gastroparesis as a result of unsuitable pharmacotherapy

This case describes a gastroparesis in diabetic woman, with type 2 diabetes mellitus
which probably developed as result of treatment with several anticholinergic drugs.

Kojecký, V., Švestka, L. Diabetická gastroparéza jako důsledek nevhodné farmakoterapie. 

Kazuistiky v diabetologii 3, č. 2: 4 – 6, 2005.

Klíčová slova: 
� diabetes mellitus
� gastroparéza

Keywords: 
� diabetes mellitus
� gastroparesis

PARKINSON JAMES (vysl. párkinsn, 1755–1824) – britský lékař a chirurg, který v r. 1817 přesně popsal ochrnutí s třesem a nazval ho „paralysis agitans“. Třetí charakteristiku
nemoci – ztuhlost – přidal později Charcot, který také nemoc po P. pojmenoval. Do r. 1912, kdy Američan J. G. Rowntree uveřejnil článek o osudu J. Parkinsona, byl objevitel 
choroby prakticky neznámý. Parkinson byl totiž otevřeným kritikem britského establishmentu, zastáncem francouzské revoluce a členem tajných spolků usilujících o život krále. Je
autorem prvního popisu smrtelné perforace appendixu. Viz parkinsonismus, P. nemoc, P. krize, parkinsonský. (Zdroj: Velký lékařský slovník)

Úvod:
Dlouhotrvající diabetes mellitus je spojen s poruchou funkce

řady orgánů včetně zažívacího traktu (GIT). Za typického před-
stavitele gastrointestinální dysfunkce se považuje gastroparéza.
Postihuje až 1/3 diabetiků, především 1. typu. Gastroparéza má pro
nemocné řadu nepříznivých důsledků. Zhoršuje stav výživy, mění
spotřebu inzulínu a kompenzaci diabetu, což spolu s potížemi sni-
žuje kvalitu života nemocných. Na gastroparézu se v praxi větši-
nou myslí až při zvracení, a tak zůstává často nepovšimnuta.

Kazuistika:
64letá nemocná s diabetem 2. typu trvajícím 10 let, který je

kompenzován inzulínem. Dále se léčí pro hypertenzi, hyperlipo-
proteinémii, koxartrózu. Pacientka před dvěma lety prodělala
infarkt myokardu. Měla zjištěnu ulceraci žaludku indukovanou
nesteroidními antiflogistiky.

Pacientka je dlouhodobě léčena Dopegytem, enalaprilem, hyd-
rochlorothiazidem, depotními nitráty, Anopyrinem a digoxinem.
Pro bolesti kloubů sama ještě nepravidelně užívá diklofenak.

Zhoršení chuti k jídlu se v kolísající intenzitě objevilo asi před
půl rokem, po úmrtí manžela. Potíže byly nejprve přičítány psy-
chickému traumatu s depresivním laděním. Nemocná proto pře-
chodně užívala dosulepin. Přes zlepšení nálady zažívací obtíže
trvaly. Byla odeslána ke gastroskopii. Zde byly nalezeny ojedině-
lé afty antra. Pro pozitivitu Helicobacter pylori byla dále přede-

psána eradikační léčba a nemocná přechodně užívala omeprazol.
Nezávisle na tomto vyšetření, a bez vědomí praktického lékaře,
navštívila dalšího odborného lékaře. Tento sonograficky zjistil
cholecystolitiázu, laboratorně hraniční výši celkového bilirubinu
(21 µmol/l) a vyslovil podezření na biliární původ potíží. Při kon-
trolní gastroskopii byl již nález normální. Nemocné byl doporučen
Cholagol a Algifen kapky při potížích. Ani tato léčba neměla val-
ného efektu, objevily se tlaky a bolest v epigastriu po jídle. Nemoc-
ná proto navštívila lékařskou pohotovost, kde jí byla předepsána
No-Spa (drotaverin). 

Praktický lékař předpokládal polékový původ dyspepsie, pro-
to jemu známou medikaci omezil, vysadil digoxin a Anopyrin.
Potíže trvaly dále. Nemocná jedla méně, za měsíc zhubla asi 5 kg,
objevila se zácpa. Byla odeslána k vyšetření (za hospitalizace)
k vyloučení maligního onemocnění.

Objektivní nález byl až na obezitu (BMI 29,4 kg/m2), mírnou
hepatomegalii a palpační bolestivost v epigastriu bez nápadností.
Laboratorní screening byl normální, celkový bilirubin 20. Při sono-
grafii jsme potvrdili přítomnost cholestolitiázy. Jednalo se o solitární
kámen, který bývá příčinou obtíží jen vzácně. Normální byl nález na
žaludku a tlustém střevě. Po rozboru lékové anamnézy jsme původně
také přepokládali souvislost potíží s bohatou medikací. Ponechali
jsme jen enalapril, hydrochlorothiazid a izosorbitdinitrát. Přesto zaží-
vací obtíže nedoznaly významné změny. Zajímavý byl fakt, že
u nemocné byla během půl roku postupně snížena dávka inzulínu asi
o čtvrtinu, pro hypoglykémie především v postprandiálním období.
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DIABETICKÁ GASTROPARÉZA JAKO DŮSLEDEK NEVHODNÉ FARMAKOTERAPIE

Skutečnost, že šlo o diabetičku s nejasnými zažívacími potíže-
mi, provázenými destabilizací diabetu a bohatou farmakoterapií,
nás vedla k domněnce o možné poruše vyprazdňování žaludku.
Scintigrafií s tuhou stravou byla potvrzena gastroparéza (poločas
evakuace T 1/2 238 min.). Nemocná byla dále léčena itopridem
v dávce 150 mg/den. 

Do týdne zažívací potíže vymizely. Postupně se zvýšila potřeb-
ná dávka inzulínu na hodnoty shodné s dřívějšími. Při kontrolní
scintigrafii za 5 týdnů byla dokumentována úprava rychlosti eva-
kuace žaludku (T 1/2 48 min.).

Diskuse:
Termínem diabetická gastroparéza jsou označovány stavy

s různým stupněm poruchy evakuace žaludku. Někdy, méně přes-
ně, jsou pod tuto diagnózu zařazováni i nemocní se zažívacími
potížemi. Diagnóza gastroparézy by měla být vyhrazena pro
nemocné s extrémním prodloužením doby žaludeční evakuace
(více než 3 směrodatné odchylky normy). U menšího zpomalení je
vhodnější označení zpomalená evakuace žaludku.

Dříve se věřilo, že gastroparéza je důsledkem autonomní neu-
ropatie. V pracích, v nichž byla tato závislost sledována, však jed-
noznačný kauzální vztah nalezen nebyl. Existuje těsná korelace
mezi glykémií a motilitou žaludku. Při hyperglykémii dochází
k útlumu antrální peristaltiky, zvýšení kontrakcí pyloru a snížení
roztažnosti proximální části žaludku. Výsledkem je zpomalení eva-
kuace žaludku. Známý je vliv odchylek vnitřního prostředí orga-
nismu, hypokalémie, acidózy na motilitu zažívacího traktu.
Významné je nežádoucí tlumivé působení některých léků. Tento
vedlejší účinek nebývá u zdravých osob vyjádřen. U disponova-
ných osob, jejichž typickými představiteli jsou diabetici, se proje-
ví. Je na něj třeba myslet při léčbě spasmolytiky, léky s anticholi-
nergní aktivitou (inhibitory monoaminooxidázy, fenothiaziny
apod.) a opiáty. Toto byl případ naší nemocné. Na rozvoji gastro-
parézy se patrně podílela sumace nežádoucích účinků více léků (L-
DOPA, dosulepin, nitráty, spasmolytikum). Případ naší pacientky
je zajímavý i z jiného pohledu. Nikdo z lékařů neměl přesný pře-
hled o medikaci, kterou nemocná užívala. A tak snadno došlo ke
kumulaci nežádoucích účinků.

Vyšší výskyt gastroparéz je popisován u žen. Příčina známa
není. 

Tabulka č. 1: Diferenciální diagnóza diabetické gastroparézy

Ke zjištění gastroparézy není běžné rentgenové vyšetření
žaludku přínosné. Gastroskopie také nemá zásadní význam v dia-
gnostice. Obě vyšetření se provádějí nalačno, nejčastěji po celo-
nočním lačnění, kdy už v žaludku žádné zbytky nemusí být pří-
tomny. Gastroskopie je nezbytná k vyloučení jiné, organické
příčiny zhoršené pasáže (stenózy, esofagitis, vřed, bezoár). 

Potíže při zhoršené evakuaci žaludku jsou variabilní. Nejčas-
těji si nemocní stěžují na nauzeu, pocit tlaku, napětí v epigastriu,
časnou sytost, někdy i na pyrózu. Zvracení, obvykle považované
za typickou známku gastroparézy, se vyskytuje naprosto nekon-
stantně. Ani naše nemocná tento příznak, přes velké zpomalení
žaludeční evakuace, neměla. Někteří nemocní mohou být úplně
asymptomatičtí.

Rychlost evakuace žaludku má úzký vztah ke glykémii. Výše
postprandiální glykémie je určována řadou proměnných. Výchozí
hladinou glukózy, obsahem sacharidů ve stravě a jejich typem,
rychlostí štěpení polysacharidů, rychlostí absorbce glukózy ze
střeva, účinkem inzulínu, jaterním metabolismem glukózy. Rych-
lost dodávky živin do střeva jen jedním z faktorů, přesto existuje
těsný vztah mezi rychlostí evakuace a postprandiální glykémií.
Zpomalené vyprazdňování je spojeno se zpomalením resorpce
sacharidů a menším vzestupem glykémie. U osob s gastroparézou
je pozorováno snížení celkové spotřeby inzulínu.

Závěr:
Náš případ není neobvyklý. Diagnóza gastroparézy, pokud se

na ni cíleně nemyslí, je obtížná právě pro své necharakteristické
symptomy. Klinický dojem mohou modifikovat časté další patolo-
gické nálezy. Velký význam pro orientaci má anamnéza. Pečlivé
získání všech dostupných údajů je časově náročné, může nás však
navést správným směrem při hledání příčiny potíží.

Literatura:
Hep, A., Dolina, J. Dyspetické potíže u diabetiků. Vnitř. Lék. 46,
č. 11: 782 – 784, 2000.
Horowitz, M., O’Donovan, K. L., Jones, M. P. et al. Gastric emp-
tying in diabetes: clinical significance and treatment. Diabetic Med
19, 3: 177 – 194, 2002.
Kojecký, V. Diabetická gastroparéza a gastropatie. Vnitř. Lék. 50,
č. 11: 867 – 872, 2004.
Perušičová, J. Gastrointestinální komplikace při diabetes mellitus.
Vnitř. Lék. 50, č. 5: 338 – 343, 2004. 
Prášek, J. Vyšetření evakuační schopnosti žaludku pomocí radio-
nuklidů. Slov. Radiol. 11, č. 1: 60 – 63, 2004.

Infekce virové, herpes zoster
Pooperační stavy vagotomie, resekce žaludku, transplantace 

srdce/plic
Nemoci CNS trauma, tumory, m. Parkinson, sclerosis multiplex
Psychické choroby anorexie
Kolagenózy sklerodermie, SLE, polymyositis/dermatomyositis
Metabolické, hypothyreóza, hypoparathyreóza, elektrolytové
endokrinní choroby poruchy, ledvinové, jaterní selhání, insuficience

nadledvin, porfyrie, amyloidóza
Paraneoplázie karcinom prsu, malobuněčný karcinom plic, 

karcinom pankreatu
Neuromuskulární chronická intestinální pseudoobstrukce, 
choroby dystrofia myotonica
Léky anticholinergika, opiáty, L-DOPA, fenothiaziny

Vysvětlivky: 
CNS – centrální nervový systém, SLE – systémový lupus erytematodes

MUDr. Vladimír Kojecký
Interní klinika IPVZ
Baťova krajská nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín



7KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 2 / 2005

Ťažký organický psychosyndróm 
ako dôsledok intoxikácie inzulínom 
v suicidálnom úmysle – kazuistika

1Viera Tomášková, 1Ľubomír Vladár, 
2Alena Ľuptáková, 3Slávka Chomová, 
1Marián Mokáň
1I. Interná klinika
2Klinika anestézy a intenzívnej medicíny
3Psychiatrická klinika 
Martinskej fakultnej nemocnice, Martin

Súhrn:

V kazuistike ide o ženu vo veku 27 rokov s anamnézou požitia alkoholu, flunitraze-
pamu, triazolamu a samopodania dlhoúčinkujúceho inzulínu Semilente MC (40 IU/ml)
cca 200 IU s.c. v suicidálnom úmysle. Dôsledkom intoxikácie inzulínom, prolongovanej
hypoglykémie, bolo ťažké poškodenie mnestických a intelektových schopností a degra-
dácia osobnosti. 

Summary:
Severe organic psycho-syndrome as a result of insulin intoxication as a suicidal attempt 

This case describes 27-years-old woman with anamnesis of suicidal attempt. She took
alcohol, flunitrazepam, triazolam and self-administered long reacting insulin Semilente
MC (40 IU/ml) approx. 200 IU s.c. As a result of insulin intoxication and prolonged
hypoglycemia there was severe damage of mnestic and intellect abilities and a persona-
lity degradation. 

Tomášková, V., Vladár, L., Ľuptáková, A., Chomová, S., Mokáň, M. Ťažký organický psychosyndróm 

ako dôsledok intoxikácie inzulínom v suicidálnom úmysle – kazuistika. 

Kazuistiky v diabetologii 3, č. 2: 7 – 9, 2005.

Kľúčové slová:  
� intoxikácia inzulínom
� hypoglykémia

Keywords: 
� insulin intoxication
� hypoglycaemia

Úvod: 
Na samovraždu umiera denne na celom svete okolo 1000 ľudí,

asi 10 000 sa o ňu pokúša a približne 50 000 sa samovraždou vyhrá-
ža. V jednotlivých štátoch je veľký rozdiel vo výskyte samovrážd
a samovražedných pokusov. V Európe sa škandinávske štáty,
Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Slovensko a Maďarsko vyznačujú
vysokou mierou samovrážd (Kafka et al. 1993). 

Glukóza je jediným energetickým substrátom pre tvorbu ATP
v nervových bunkách u neadaptovaných osôb. Až v priebehu 5-15
dní hladovania dochádza k adaptácii mozgových buniek na prísun
ketolátok. Ak dôjde k poklesu koncentrácie glukózy v krvi, viaz-
ne produkcia ATP v nervových bunkách podobným spôsobom ako
pri hypoxii (Cryer et al. 2003; Klener et al. 1999). Klinický obraz
hypoglykémie, resp. hypoglykemického syndrómu tvoria príznaky
z nedostatku glukózy v centrálnom nervovom systéme (neurogly-
kopénia) a príznaky z aktivácie sympatikochromafinného aparátu
(Mokáň 2005).

Kazuistika: 
27ročná pacientka, v predchorobí jeden pokus o suicidium

liekmi (približne rok dozadu) bola privezená v poobedných hodi-
nách na Urgentný príjem Martinskej fakultnej nemocnice v bez-
vedomí s anamnézou požitia alkoholu, flunitrazepamu (Rohypnol
cca 10 tbl.), triazolamu (Somniton; neznáme množstvo) a samo-
podania inzulínu Semilente MC 40 IU/ml, cca 200 IU s.c. v suici-
dálnom úmysle predchádzajúceho dňa pravdepodobne večer. 

Pacientka pri prijatí na Urgentnom príjme bola v bezvedomí,
nereagovala na oslovenie, na bolestivé podnety reagovala dece-
rebračnými kŕčmi, bola kardiovaskulárne stabilizovaná (dýchala
spontánne, frekvencia akcie srdca 80/min, TK 110/70 mmHg).
Neurológ stav hodnotil ako komatózny stav s prejavmi decerebrá-
cie najskôr pri protrahovanej hypoglykémii, intoxikácii, kumulá-
cia epi paroxyzmov primárne fokálnych so striedaním strán
a sekundárnou generalizáciou. Bol uskutočnený výplach žalúdka,
odobratý materiál na toxikologické vyšetrenie, podaný Carbosorb,
napojená infúzia 10% glukózy. 
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Patologické laboratórne výsledky: glykémia 3,4 mmol/l (po
podaní 40 ml 40% glukózy cestou RZP), kálium 3,5 mmol/l, leu-
kocyty 15,9; amyláza 17,7 µkat/l. Toxikologické vyšetrenie: moč
negatívny, krv – substopy triazolamu, zvratky negatívne, C-peptid
0,018 ng/ml, plazmatická hladina imunoreaktívneho inzulínu 82,1
mU/l. 

Detoxikačná liečba pokračovala na Metabolickej jednotke I.
Internej kliniky MFN, avšak cca po 3hodinovej hospitalizácii pre
kumuláciu krčových stavov s výpadkami dýchania bola pacientka
preložená na Kliniku anestézy a intenzívnej medicíny. Tam bola
pacientka v protrahovanej hypoglykemickej kóme, hypotenzná,
tachykardná, s nedostatočnou spontánnou dychovou aktivitou, pre-
to bola zahájená umelá pľúcna ventilácia. Po ústupe kŕčov bolo rea-
lizované CT mozgu; bez patologického nálezu. Dochádza k roz-
voju bronchopneumónie bilaterálne, v.s. postaspiračnej.
Komplexná liečba pozostávala o.i. z kontinuálnej aplikácie rozto-
ku glukózy (bolo podané celkovo cca 350 gramov glukózy za
prvých 24 hodín), substitúcie kália, metylprednisolon, Claforan,
Gentamycin, Thiopental, Fentanyl, manitol 20%, furosemid, Isop-
tin, digoxin, PK-Merz, Cerebrolysin, Nootropil, Fraxiparin.

Počas horeuvedenej liečby sa postupne respirácia zlepšovala,
pacientka na 3. deň spontánne ventilovala, avšak pretrvávalo bez-
vedomie. Opakované CT mozgu bolo bez patológie. Po neurolo-
gickej liečbe, vystabilizovaní vnútorného prostredia, kardiovasku-
lárneho systému a glykémií sa stav čiastočne zlepšil. Neurológ
však konštatoval semikómu po protrahovanej hypoglykémii s trva-
lým poškodením kortikálnych neuronálnych populácií s vysokými
energetickými nárokmi. Pacientka bola v apalickom stave, dýcha-
la spontánne dostatočne, spontánna toaleta dýchacích ciest a pre-
hĺtaci reflex bol zachovaný, výživa bola realizovaná cez nazogast-
rálnu sondu, kontrolný RTG hrudníka bez infiltratívnych zmien.
Hodnoty C-peptidu a hladina plazmatického inzulínu odobraté 18
hodín a 24 hodín po privezení na Urgentný príjem už boli v rám-
ci normy (C-peptid 1,7 ng/ml a 2,2 ng/ml, plazmatická hladina
inzulínu 17,8 mU/l a 15,7 mU/l). Po týždni bola pacientka prelo-
žená na pokračovanie v liečbe na Jednotku intenzívnej starostli-
vosti Neurologickej kliniky MFN. 

Neurológ nález pri prijatí hodnotil ako semikomatózny stav,
s kolísavým stavom bezvedomia, dysfunkciou diencephalicko-
subkortikálnou a kvadrupoškodením viac vľavo. Počas hospitali-
zácie pacientka postupne reagovala na algické a slovné podnety,
pri návšteve príbuzných bola lakrimózna, zmiernilo sa kvadrupo-
škodenie, zlepšila sa porucha vedomia. U pacientky však pretrvá-
vali poruchy v zmysle časovej a priestorovej dezorientácie, bra-
dypsychické myslenie s konfabuláciami, poruchy pamäti
a dezintegrácia osobnosti. Pri rehabilitácii niekedy spolupracova-
la, občas reagovala agresívne. Z interného hľadiska bola kardio-
pulmonálne, tlakovo stabilizovaná, laboratórne parametre v med-
ziach normy, bol preliečený uroinfekt. Prechodná ľahká elevácia
hepatálnych testov sa po nasadení hepatoprotektív upravila, stav
bol uzavretý ako toxická postmedikamentózna hepatopatia. Po
približne 2mesačnej hospitalizácii (58 dní) na Neurologickej kli-
nike bola pacientka preložená s diagnózou ťažký organický psy-
chosyndróm, amnesticko-konfabulatórny syndróm, stp. medika-
mentóznej intoxikácii v suicidálnom úmysle na pokračovanie
v liečbe, rehabilitáciu psychických funkcií a fatických porúch na
Psychiatrickú kliniku. 

Pacientka bola počas vstupného psychiatrického vyšetrenia
pasívna, spočiatku ľahko somnolentná, snažila sa vyhovieť výzvam.
Spontánna verbálna produkcia nebola prítomná na otázky odpove-
dala briskne, prakticky bez latencie, perseverovala, echolália. Psy-
chomotorika bola spomalená. Afektivita tupá, málo pohyblivá.
Myslenie stereotypné, početné konfabulácie, výrazné poruchy
vštepivosti pamäti. Orientácia miestom i časom porušená, osobou
rámcovo zachovaná, situáciu nechápala. V konaní hypobúlia, hypo-
aktivita, bezradnosť. Anamnesticky retro-anterográdna amnézia na
udalosti. Psychiater pri prijatí konštatoval ťažký organický psy-
chosyndróm s amnesticko-konfabulatórnou zložkou v popredí ako
následok intoxikácie inzulínom v suicidálnom úmysle. Osobnosť
s degradáciou, sekundárna agresivita ako následok ťažkého poško-
denia mnestických a intelektových schopností a z toho vyplývajú-
cej bezradnosti. 

Pacientka v priebehu 42dňovej hospitalizácie na Psychiatric-
kej klinike bola nastavená na nootropnú liečbu v kombinácii s níz-
kymi dávkami neuroleptík, túto liečbu dobre tolerovala (pri vyš-
ších dávkach nootropík bolo pozorované zvýraznenie
dynamogénie, naliehavosti, čo pri výraznejších poruchách pamäti
a intelektových schopností sekundárne viedlo k stimulácii bez-
radnosti a agresívnej pohotovosti). Pri doporučenej liečbe – Noo-
tropil, Minithixen, Erevit, pyridoxin, thiamin – bol prítomný urči-
tý trend k zlepšovaniu stavu. U pacientky bolo indikované
umiestnenie v rehabilitačnom zariadení a to aj dlhodobejšie. Pre-
chodne bola pacientka krátkodobo prepustená do domáceho ošet-
renia. Po prepustení bol doporučený dispenzár v rajonnej psychi-
atrickej ambulancii a rehabilitácia fatických funkcií
v logopedickej ambulancii. 

Diskusia: 
Množstvo a druh toxickej látky, spôsob a doba preniknutia do

organizmu, veľkosť distribučného objemu a biologický (eliminač-
ný) polčas toxickej látky, toto všetko sú faktory, ktoré rozhodujú
o ďalšom osude intoxikovaného organizmu ešte pred prvým kon-
taktom so zdravotníckymi pracovníkmi. Flunitrazepam a triazolam
patria do skupiny benzodiazepínových hypnotík s kratším biolo-
gickým polčasom, cca 2-6 hodín, benzodiazepíny všeobecne majú
veľkú terapeutickú šírku (Ševela et al. 2002). Predpokladáme, že
práve dlhá doba prednemocničnej fázy intoxikácie (min. 12-18
hod) spôsobila nález len minimálneho množstva – substopy ben-
zodiazepínov v krvi pri vstupnom vyšetrení, väčšina látky už bola
vstrebaná, biotransformovaná pečeňou a vylúčená obličkami. 

Klinický obraz hypoglykémie je daný predovšetkým kombi-
náciou príznakov súvisiacich s nedostatkom glukózy v nervových
bunkách a príznakov spojených s aktiváciou sympatoadrenálnej
odpovede. Pacient je zo začiatku nepozorný, nevie sa koncentro-
vať, potom nekľudný, porucha vedomia sa môže stupňovať od ľah-
kej somnolencie až po kómu, prípadne môže vzniknúť až exitus
(Chan et al. 1996; Hulín 2002; Mokáň 2005). 

Niekedy môže hypoglykémia viesť k agresivite, častý je tras
končatín, tachykardia, krvný tlak je väčšinou normálny. Vzácne
vedie hypoglykémia k provokovaniu epileptického záchvatu, prí-
ležitostne sa môže prejaviť ako mozgová cievna príhoda, zrejme
v dôsledku spazmu mozgových tepien v dôsledku adrenergnej
reakcie na hypoglykémiu (Klener et al. 1999). 
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Ťažká hypoglykémia môže byť sprevádzaná hemiplégiou či
hypokalémiou (únik kália do buniek účinkom inzulínu). Pri poru-
che vedomia môže dôjsť k aspirácii (Bartoš et al. 2003; Umemura
et al. 2001).

U našej pacientky bola zaznamenaná ľahká hyperamylazémia,
ktorá sa po niekoľkých dňoch normalizovala. Podľa Siegenthalera
sa zvýšené hladiny amylázy vyskytujú o.i. pri akútnom abúze alko-
holu, väčšinou je to amyláza pochádzajúca zo slinných žliaz. 

Protrahovaná hypoglykémia s kómou, rovnako ako časté ťaž-
ké hypoglykémie môžu viesť k ireverzibilnému poškodeniu moz-
gu. Majú za následok vznik psychickej lability, pomalé zhoršova-
nie pamäti, schopnosti sústrediť sa a vykonávať zadané úlohy,
znižovanie intelektu až vznik demencie a psychózy (Bartoš et al.
2003; Hulín 2002; Rosenthal et al. 2001). Úvodné prejavy hypo-
glykémie u našej pacientky ešte v prednemocničnej fáze intoxiká-
cie boli zrejme prekryté účinkom benzodiazepínov. Práve dlhá
prednemocničná fáza intoxikácie (pacientka bola privezená na
Urgentný príjem cca až po 12-18 hodinách od predpokladanej doby
suicídia) spôsobila ireverzibilné poškodenie mozgových funkcií
v dôsledku protrahovanej hypoglykémie, ďalšie prejavy hypogly-
kémie popisované v literatúre boli pozorované aj u našej pacient-
ky. Nízke hladiny C-peptidu v úvode a vysoká hladina imunore-
aktívneho inzulínu pri vstupnom vyšetrení svedčili o exogénnom
predávkovaní inzulínom a potlačení endogénnej produkcie inzulí-
nu; s odstupom času sa hladiny oboch parametrov normalizovali. 

Záver: 
Z uvedenej kazuistiky je zrejmé, že práve prednemocničná fáza

intoxikácie v tomto prípade spojená s protrahovanou hypoglyké-
miou rozhodla o ďalšom osude intoxikovaného organizmu. Ďalšia
komplexná zdravotnícka starostlivosť zmiernila následky intoxiká-
cie inzulínom, nemohla však zabrániť ťažkému poškodeniu mne-
stických a intelektových schopností, degradácii osobnosti. Rešti-
túcia motorických funkcií bola podstatne úspešnejšia ako
psychických, čoho dôkazom je pretrvávajúci ťažký organický psy-
chosyndróm. 
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Atypický diabetes mellitus 
1. typu u dospělých

Souhrn:

Atypický idiopatický diabetes 1b představuje zřejmě samostatnou nosologickou jed-
notku, zatím neznámé etiologie. Vzniká v dospělosti, má některé znaky diabetu 1. typu,
chybí však přítomnost protilátek proti beta buňkám pankreatu a typické predisponují-
cí HLA haplotypy. 

V této práci uvádíme dvě kazuistiky tohoto onemocnění, které pokládáme po klinic-
ké stránce za velmi poučné. 

Summary:
Atypical adult – onset type 1 diabetes

Atypical adult – onset type 1 diabetes (1b) represents new nosological entity. It is a
rare disease, representing only about 10 % of type 1 diabetes. It is characterized by cli-
nical signs of type 1 diabetes, however the islet cell antibodies are lacking as well as the
predisposing HLA haplotypes. We report on two cases of this atypical form of type 1 dia-
betes.

Šípová, I., Šimon, J. Atypický diabetes mellitus 1. typu u dospělých. 

Kazuistiky v diabetologii 3, č. 2: 10 – 12, 2005.

Klíčová slova: 
� diabetes mellitus 1. typu

Keywords: 
� type 1 diabetes mellitus

LANGERHANS PAUL (1847 – 1888) – německý patolog, profesor patologie ve Freiburgu. Byl průkopníkem barvicích metod v histologii, v r. 1869 popsal buněčné ostrůvky

v pankreatu, v kůži objevil dendritické buňky; jeho jméno je též spojeno s některými zoologickými objevy. Viz L. ostrůvky, L. buňky, L. adenom. (Zdroj: Velký lékařský slovník)

Úvod:
V roce 1997 American Diabetes Assotiation (ADA)

(ECDCDM 1997) navrhla rozdělit diabetes mellitus 1. typu (DM
1) (původně nazývaný inzulinodependentní) na 2 podskupiny. Prv-
ní podskupinou je DM 1a autoimunitně podmíněný, probíhající
u geneticky predisponovaných osob, v jehož patogenezi lze pro-
kázat protilátky proti beta buňkám Langherhansových ostrůvků,
dekarboxyláze kyseliny glutamové, inzulínu, proinzulínu a izofor-
mám tyrozinfosfatázy. Jsou prokázány asociace k antigenům HLA-
DR/DQ. 

Klinický průběh je ovlivněn agresivitou autoimunitního pro-
cesu. Zejména u DM 1a vzniklém v dospělosti může destrukce beta
buněk probíhat velmi pomalu a zbytková sekrece inzulínu může až
několik let bránit rozvoji ketoacidózy. Někdy je tento průběh DM
1 nazýván LADA (late autoimmune diabetes of adult). 

Často je sdružen s jinými autoimunitními onemocněními. 
Druhou podskupinou je DM 1b idiopatický s negativitou pro-

tilátek proti beta buňkám. U tohoto typu chybí predisponující HLA
haplotypy, DQA1/DQB1. Tento atypický DM 1. typu vzniká vět-
šinou až v dospělosti, nemocní jsou náchylní ke ketoacidóze
a vyžadují inzulinoterapii, jejíž dávka se během let může měnit.
Výskyt DM 1b není známý. Prevalence je zřejmě menší než 10 %

všech DM 1. typu. Zatím nejvyšší výskyt se uvádí v USA u afro-
americké a hispánské populace (Aguilera et al. 2004). V italské stu-
dii Tibertiho a spol. (2000) byl zjištěn atypický DM 1b jen u 2 osob
ze souboru 140 diabetiků 1. typu. 

Uvádějí se následující charakteristiky DM 1b: vznik DM v kte-
rémkoliv věku, negativní protilátky proti beta buňkám pankreatu,
chybění predisponujících HLA haplotypů nízká hladina C-pepti-
du, častější výskyt u mužů, nutnost přívodu exogenního inzulínu
pro sklon ke ketoacidóze.

V našem registru je přibližně 1000 pacientů dispenzarizova-
ných na našem pracovišti, v tomto počtu jsme doposud zachytili 6
diabetiků s podezřením na atypický DM 1. 

Pacient č. 1

Jedná se o 40letého muže s BMI 24 kg/m2, s diagnostikova-
ným diabetes mellitus od 25 let věku. V rodinné anamnéze byl
zaznamenán výskyt diabetu pouze u babičky nemocného a to dia-
betes mellitus 2. typu. Operován byl v dětství pro tříselnou kýlu
a v roce 2000 měl po úrazu operovánu páteř. Vojenskou službu
absolvoval bez úlev. Ve věku 25 let prodělal recidivují flebitidy dol-
ních končetin, současně pozoroval zvýšenou žíznivost. Jiné obtí-
že, tedy polyurii či váhový úbytek, nepozoroval. Byl vyšetřen
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interním lékařem, který zjistil hyperglykémii. Po dobu přibližně
1,5 roku byl léčen dietou a perorálními antidiabetiky (PAD), avšak
pro selhání léčby PAD byl převeden na léčbu inzulínem. Alkohol
nepije, kouřil příležitostně lulku. Pracoval jako řidič až do roku
2002, kdy měl operovanou levou patu pro defekt při syndromu dia-
betické nohy. V květnu roku 2003 byla zjištěna akutní Charcotova
osteoartropatie levé dolní končetiny, avšak nemocný na obtíže
s levou dolní končetinou poukázal až pozdě, v době, kdy došlo
k ireverzibilnímu zhroucení nožní klenby a k postupnému přecho-
du do chronické Charcotovy osteoartropatie. Neurologem potvr-
zena přítomnost diabetické polyneuropatie dolních končetin.
V prosinci roku 2004 byla pro diabetickou gangrénu provedena
amputace pravé dolní končetiny pod kolenem. U nemocného došlo
k rozvoji prosté diabetické retinopatie a diabetické nefropatie, kte-
rá se dramaticky projevila zejména v období septického stavu při
diabetické gangréně pravé dolní končetiny, před provedenou ampu-
tací pravé dolní končetiny pod kolenem. Renální funkce jsou uspo-
kojivé. U nemocného je léčena porucha lipidového metabolismu.
Rovněž byla diagnostikována mírně retrosternálně zasahující stru-
ma a subklinická hyperthyreóza, sonograficky zjištěny drobné ade-
nomy štítné žlázy. V dubnu 2003 byla u nemocného prokázána níz-
ká hladina C-peptidu (0,01 nmol/l). Od roku 2005 byl převeden na
léčbu inzulinovou pumpou, se současnou spotřebou 52 jednotek
inzulínu na den, což svědčí pro přítomnost inzulínové rezistence.
Nemocný je léčen ACE inhibitorem a statinem. 

Pacient č. 2

Jedná se o 55letou ženu s BMI 26,3 kg/m2, s diabetes mellitus,
který byl diagnostikován v 41 letech věku. V rodinné anamnéze
nebyl výskyt diabetu zaznamenán, sestra zemřela ve 34 letech na
karcinom děložního čípku, matka žije, je jí 79 let a je léčena pro
astma bronchiale. U nemocné, která prodělala v dětství běžné cho-
roby a jinak vážněji nestonala, se ve 41 letech projevila zvýšená
žíznivost, výrazný váhový úbytek, přestože hodně jedla, a zánět
rodidel. Byla vyšetřena gynekologem, který měl podezření
a později i laboratorně potvrdil prvozáchyt diabetes mellitus. Asi
týden byla nemocná léčena dietou a PAD, poté pro přetrvávající
hyperglykémii byla převedena na léčbu inzulínem v intenzifikova-
ném inzulínovém režimu. V roce 2002 byla u nemocné zahájena
léčba arteriální hypertenze. Užívá beta-blokátor, ACE inhibitor
a statin. Pracuje jako uklízečka. Nekouří, alkohol nepije. V lednu
2005 zjištěna hladina C-peptidu 0,01 nmol/l. Léčena inzulinovou
pumpou od ledna roku 2005, se současnou spotřebou inzulínu 49
jednotek na den. 

Diskuse: 
Uvádíme dvě stručné kazuistiky atypického diabetes mellitus

1. typu, který vznikl v dospělosti. Jde o poměrně vzácný typ imu-
nodependentního diabetu označovaný také jako diabetes 1b. Jeho
prevalence v naší populaci není známa, je charakterizován nízkou
hladinou C-peptidu a sklonem ke ketoacidóze. Od typického dia-

betu 1a jej odlišuje nepřítomnost protilátek proti beta buňkám Lan-
gerhansových ostrůvků a nepřítomnost predisponujících HLA hap-
lotypů. 

Diagnóza tohoto atypického DM 1 byla stanovena především
podle klinického obrazu v závislosti na nutnosti inzulínové léčby,
dále dle nálezu nízkého C-peptidu. C-peptid (connecting peptid)
spojuje inzulínové řetězce A a B. Stanovení jeho hladiny nám
umožňuje posoudit vlastní sekreci inzulínu. Neměřitelné hodnoty
C-peptidu nalačno a po stimulaci jsou jasnou známkou přítomnosti
diabetes mellitus 1. typu. Avšak i u DM 1. typu můžeme v obdo-
bí těsně po manifestaci onemocnění a někdy i první 2-3 roky cho-
roby nacházet normální i vyšší hodnoty sekrece inzulínu (než
dojde k úplné destrukci B-buněk). 

Markery imunitní destrukce B-buněk jsou autoprotilátky proti
ostrůvkům (ICA), autoprotilátky proti inzulínu (IAA), autoproti-
látky proti dekarboxyláze kyseliny glutamové (GAD) a autoproti-
látky proti tyrozinfosfatázám IA-2 a IA-2beta. 

Diagnóza idiopatického diabetu 1b se zatím stanovuje vylou-
čením přítomnosti typických autoimunitních protilátek. Zatím není
známá metodika, která by umožnila pozitivní průkaz. Uvádí se, že
u tohoto typu diabetu jsou přítomny protektivní haplotypy HLA
DG6 a současně přítomnost mutace Aspbeta57 (Lee et al. 2001).
V jedné z prací (Aguilera et al. 2004) byl vyšetřován také poly-

Pohlaví Muž Žena
Věk 40 55
Doba trvání DM Od r. 1989 Od r. 1990

(od 25 let věku) (od 41 let věku)
C-peptid (nmol/l) 0,01 0,01
BMI (kg/m2) 24 26,3

Diabetická retinopatie Ano Ano 
(prostá) (incipietní prostá)

Diabetická nefropatie Ano Ne
Diabetická 
polyneuropatie Ano Ne

Hypertenze Ne Ano
Cholesterol (mmol/l) 4,43 6,65
Triglyceridy (mmol/l) 1,23 0,46
Homocystein 12,4 10,0
Urikémie (µmol/l) 320 207
HbA1c 9,5 % 7,0 %
Mikroalbuminurie 15 0,04
Spotřeba jednotek 
inzulínu/den 52 49

RA: DM 1. typu Ne Ne
RA: DM 2. typu Ano Ne
anti GAD - -
anti IA2 - -

Charakteristiky a doposud provedená vyšetření u 2 z nich shr-
nujeme v následující tabulce:

1. pacient 2. pacient

CHARCOT JEAN-MARTIN (vysl. šarko, 1825 – 1893) – francouzský neurolog, zakladatel největší neurologické kliniky své doby, významná postava francouzského lékařství.

Navázal na úspěchy G. Duchennea, v r. 1882 se stal prvním profesorem nervových chorob ve Francii. Proslul metodou hledající souvislosti mez symptomy umírajícího pacienta

a výsledkem pitvy, přispěl k přiřazení konkrétních nervových funkcí určitým oblastem mozku, hledal vztahy mezi psychologií a fyziologií. Rozeznal roztroušenou sklerózu jako

samostatnou chorobu odlišnou od parkinsonismu, popsal syfilitickou a amyotrofickou laterální sklerózu. Jeho žákem a nástupcem na Salpetrière byl P. Marie, k dalším žákům pat-

řili V. Bechtěrev, E. Brissaud, G. Gilles de la Tourette, G. Marinescu aj. (Zdroj: Velký lékařský slovník)
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morfismus genu HNF1alfa a HNF4alfa (hepatocyte nuclear fac-
tor), které bývají přítomny u autosomálně dominantně dědičné for-
my diabetu MODY 1 a MODY 3 (Yamagata et al. 1996; Rissanen
et al. 2000). Tyto polymorfismy HNF u atypického diabetu
1b nebývají přítomny.

Atypický idiopaticky diabetes 1b je zřejmě specifickou noso-
logickou jednotkou, jejíž etiologie nebyla zatím objasněna. V naší
diabetologické ambulanci zatím dispenzarizujeme skupinu 6 paci-
entů velice suspektních pro tento typ diabetu, z nichž jsme před-
stavili dva. Celá tato problematika je zatím málo klinicky známa
a je nutno získat nové poznatky o patofyziologických mechanis-
mech této choroby. 
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Josef Charvát

Můj labyrint světa
Dlouho očekávaná memoárová kniha profesora MUDr. Josefa Charváta, DrSc. nevyšla sice loni, k 20. výročí úmrtí
této velké osobnosti československé endokrinologie, ale stejně vhodné je i její vydání letos, kdy jím založená III.
interní klinika slaví 60. výročí svého vzniku. Je 10. svazkem edice Almanach medicíny – společného projektu nakla-
datelství Galén a tiskárny Glos v Semilech.
Text této vskutku krásně vypravené knihy nezahrnuje celý profesorův život, pouze dvě jeho období, a to od dětských
let po léta 2. světové války, a léta 1953 až 1958. K vydání svých vzpomínek zřejmě nenašel za desítky let bývalého
režimu nakladatele, přesto k nim napsal ve věku 85 let své Autorské curriculum vitae, které se teď stalo úvodem k jeho
posmrtně vydané knize.
První část Charvátových memoárů nazvaná Napříč stoletím seznámí čtenáře s genealogií předků a s osudy chudé čes-
ké rodiny, do níž se narodil, se životem školáka, studenta a skauta, s jeho vojenskou službou za 1. světové války.
S údělem studenta medicíny a mladého lékaře, s některými z jeho učitelů a s jinými osobnostmi, s nimiž se dostal do
styku, včetně politiků a příslušníků šlechty. Pro pamětníky budou nejzajímavější jeho reminiscence na protektorát.
Část druhá, Zápisky z deníků, nezačíná založením kliniky, ale blázincem, který měl počátky sice hned po únoru 1948,
ale na pracovištích v celém státě se plně rozvinul zejména po smrti Stalina a Gottwalda. Byly to první roky po „sjed-
nocení zdravotnictví“, kdy došlo k neočekávané výměně peněz a kdy absolventi lékařského studia odcházeli do pra-
xe na umístěnky ne s titulem MUDr., ale promovaný lékař. Prof. Charvát si svědomitě zapisoval, co zažil i co slyšel
(včetně drbů) a své záznamy na mnoha místech posypal kořením lidového vtipu, místy však zachází až do nedůstoj-
ných vulgarismů a urážek. 
Začne-li knihu číst lékař, který promoval např. v roce 1952 nebo třeba i o několik let později, neodloží ji, dokud ji
nedočte celou – bez ohledu na smíšené pocity, jaké ve čtenáři mohou vyvolat často rozporuplné soudy autora, všemi
považovaného právem za nezpochybnitelnou odbornou autoritu našeho vnitřního lékařství. Zatímco – sám nestraník
– se oddaně věnoval léčbě nejvyšších představitelů KSČ a státu a mimořádnou péči věnoval zejména své věrné paci-
entce Martě Gottwaldové, nefair způsobem se vyslovuje o kolezích-internistech, kteří se stali členy strany, např. o Vla-
dimíru Pacovském, Otovi Dubovi aj. Připojený přehled funkcí, poct, vyznamenání a řádů dokumentuje, že zásluhy
prof. Charváta za éry socialismu byly plně uznány, což samo poněkud zpochybňuje objektivitu jeho pohledu.
Protichůdné postoje autora se snaží čtenáři velmi kultivovaně objasnit pořadatelka jeho textů Miroslava Sedloňová
ve svém doslovu nazvaném Stigma inferiority. Přes zmíněné výhrady je třeba poděkovat rodině, nakladateli a tiskár-
ně za knihu, která má nejen autobiografickou a faktografickou hodnotu, ale je zejména zrcadlem společnosti, vždy
poplatné etapám historie, které ji formují. Cenná je i obrazová příloha s řadou dokumentů a fotografií ze života Jose-
fa Charváta.

Galén, Praha, 2005, ISBN 80-7252-266-8, 1. vydání, váz., 569 stran 
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Souhrn:
Sekundární diabetes mellitus při onemocnění pankreatu vzniká na podkladě roz-

sáhlé destrukce pankreatické tkáně. Akutní pankreatitida patří mezi méně časté příči-
ny sekundárního diabetu. Vznik a další rozvoj sekundární cukrovky je po akutní pan-
kreatitidě závislý na rozsahu poškození pankreatické tkáně a možnosti její regenerace.
V tomto článku je uvedena kazuistika nemocného s nekrotickou formou akutní pankre-
atitidy, u kterého došlo ke vzniku sekundárního diabetu.

Summary:
Secondary diabetes

Secondary diabetes mellitus originated on the base of pancreatic tissue destruction.
Acute pancreatitis belongs to infrequent causes of secondary diabetes. Origin and furt-
her development was dependent on the extent of the damage to pancreatic tissue and
possibility of its regeneration. Clinical case of secondary diabetes originated in patient
with acute necrotic pancreatitis was presented.

Vyhnánková, I., Puškárová, G., Beneš, Z. Sekundární diabetes. 

Kazuistiky v diabetologii 3, č. 2: 13 – 14, 2005.

Klíčová slova: 
� sekundární diabetes
� akutní pankreatitida

Keywords: 
� secondary diabetes
� acute pancreatitis

Úvod:
Sekundární diabetes je stav přechodné nebo trvalé hypergly-

kémie, jehož příčinou není diabetes mellitus (DM) 1. typu, diabe-
tes mellitus 2. typu ani gestační diabetes. Příčina vzniku může být
získaná, a nebo na genetickém podkladě.

V etiologické klasifikaci diabetu a poruch glukózové homeo-
stázy (Americká diabetologická asociace – ADA 1997, WHO
1999) je termín sekundární diabetes nahrazen názvem ostatní spe-
cifické typy diabetu.

Mezi geneticky vzniklý sekundární diabetes patří geneticky
podmíněné defekty B buněk, které se projevují mírnou hypergly-
kémií (většinou v mladším věku). Označují se jako MODY typ 1
– 6 (maturity onset diabetes of the young). Podkladem je genetic-

ky podmíněný defekt molekuly glukokinázy, která funguje jako
glukózový senzor pro B buňku a při vzestupu glykémie vede ke
stimulaci sekrece inzulínu. Další skupinou genetických poruch
metabolismu sacharidů jsou genetické defekty účinku inzulínu,
abnormality inzulínových receptorů. Patří sem syndromy inzulí-
nové rezistence typu A a B. Typ A je způsoben genetickou poru-
chou inzulínového receptoru. Typ B je vyvolán cirkulujícími pro-
tilátkami proti inzulínovým receptorům a může být spojen
i s jinými projevy autoimunitního onemocnění. Dále sem patří
vzácný syndrom lipoatrofický diabetes a další.

Také řada endokrinopatií vede k poruchám glukózové tole-
rance a diabetu. Většinou jsou spojeny s hypersekrecí kontraregu-
lačních hormonů. Patří k nim akromegalie, Cushingův syndrom,

CUSHING HARVEY W. (vysl. kušing, 1869–1939) – americký neurochirurg, působil v Bostonu. C. přínos neurochirurgii vyplývá především z fyziologických výzkumů hypofý-
zy a hypothalamu včetně jejich tumorů, z nových technik v chirurgii mozku (zmenšujících úmrtnost z 90 na 8 %), z klasifikace mozkových nádorů, gliomů a meningiomů, i z jejich
odstraňování. Viz C. syndrom, C. vřed. (Zdroj: Velký lékařský slovník)

KLINEFELTER HARRY F. (vysl. klainfeltr, 1912) – americký lékař, endokrinolog a revmatolog, od r. 1965 mimořádný profesor na Johns Hopkins Medical School. Nalezený
syndrom feminizace se též někdy označuje jmény amerického endokrinologa E. C. Reifensteina (1908–1975), Klinefelterova spoluautora, a Fullera Albrighta. Viz K. syndrom.
(Zdroj: Velký lékařský slovník)

DOWN JOHN LANGDON H. (vysl. daun, 1828–1896) – anglický lékař (psaný též J. Langdon-Down). Většinu života pracoval v ústavu pro choromyslné, byl průkopníkem ergo-
terapie. Zabýval se degenerací potomků spřízněných rodičů, vytvořil klasifikaci duševních poruch podle rasové fyziognomie, která se ukázala jako mylná, přetrval pouze název
„mongolismus“. Viz D. nemoc, syndrom. (Zdroj: Velký lékařský slovník)

TURNER HENRY H. (vysl. ternr, 1892–1970) – americký lékař se zkušenostmi z Vídně a Londýna, později profesor vnitřního lékařství na oklahomské univerzitě, spoluzaklada-
tel americké endokrinologické společnosti. Viz T. syndrom. (Zdroj: Velký lékařský slovník)
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glukagonom, feochromocytom, tyreopatie, somatostatinom, aldo-
steronom a jiné. Potencionálně diabetogenní léky mohou působit
inhibici sekrece inzulínu nebo snižovat inzulínovou senzitivitu
(diuretika, beta-blokátory, psychotropní látky, glukokortikoidy,
interferon, tyreoidální hormony, diazoxid; toxický pro B buňky je
rodenticid Vacor a další). Sekundární DM mohou způsobit i někte-
ré infekční vlivy, jako je cytomegalovirus a kongenitální rubeola.
I některé genetické syndromy může provázet diabetes – např.
Downův syndrom, Klinefelterův syndrom, Turnerův syndrom
a další.

Nejčastější příčinou diabetu sekundárního původu jsou choro-
by pankreatu – pankreatogenní diabetes. Mezi příčiny vzniku pan-
kreatogenního diabetu patří: infekce, akutní pankreatitida a její
komplikace (pseudocysta, absces), chronická pankreatitida –
v Evropě chronická alkoholická pankreatitida, v tropických zemích
a Indii nealkoholická tropická kalcifikující pankreatitida, dále
hemochromatóza, postižení pankreatu nádorovým procesem,
resekční výkony na pankreatu a cystická fibróza pankreatu.

Kazuistika pankreatogenního diabetu:
V září 2002 byl přijat na chirurgickou kliniku FTN pro náhlou

příhodu břišní 34letý pacient s negativní rodinnou anamnézou
z hlediska diabetu. Byla indikována revize dutiny břišní, diagnos-
tikována těžká akutní hemoragická pankreatitida. Provedena dre-
náž dutiny břišní. Další den došlo k rozvoji septického šoku s mul-
tiorgánovým selháním. Dle CT břicha postiženo více než 70 %
parenchymu slinivky břišní. Po dvou týdnech od první operační
revize byla zjištěna infikovaná nekróza, provedena nekrektomie.
Pacient po dvouměsíční hospitalizaci na oddělení ARO FTN, kom-
plikované protrahovaným septickým stavem, přeložen na jednotku
intenzivní hepatogastroenterologické a nutriční péče II. interní kli-
niky FTN.

Etiologicky se při vzniku onemocnění uplatnil exces alkoholu,
bez anamnézy dlouhodobého ethylismu. Pacient je dispenzarizo-
ván v diabetologické a gastroenterologické ambulanci II. interní
kliniky FTN.

U nemocného byla před ukončením hospitalizace v listopadu
2002 hladina C-peptidu nalačno 1,16 nmol/l, za 2 měsíce (leden
2003) 0,23 nmol/l, v prosinci 2003 0,36 nmol/l a v září 2004 0,53
nmol/l.

V polovině roku 2003 náhle váhový úbytek (cca 4 – 5 kg). Pro-
vedená vyšetření s negativním nálezem, pouze CT břicha proká-
zalo rozvoj portální hypertenze s perigastrickými a perisplenický-
mi kolaterálami; změny na těle a kaudě pankreatu hodnoceny
nejspíše jako (po)zánětlivé se vznikem atrofie hlavy pankreatu.
Břišní ultrasonografie (doppler) se závěrem: vinutější cévy v oblas-
ti hilu sleziny, bez snížení průtokových rychlostí či dilatace ve vena
portae, která je volně průchodná. Váhový úbytek nejspíše v sou-
vislosti s objemnou hernií v jizvě po laparotomii. Nemocný udá-
val bolesti po jídle, minimalizoval příjem potravy. V listopadu
2003 provedena operace hernie v jizvě po laparotomii.

Pacient spolupracuje, dodržuje velmi přísně pankreatickou
a diabetickou dietu s úplným vyloučením alkoholu. Po vyrovnání
váhového přírůstku je pacientův BMI 19 kg/m2.

Je dobře kompenzován inzulinoterapií nízkými dávkami inzu-
línu, poslední hodnota glykovaného hemoglobinu (HBA1c) je 4,3
% (z února 2005).

Pacient již od překladu z ARO převeden na s.c. podávání inzu-
línu s diabetickou šetřící dietou s omezením sacharidů na 225 g den-
ně s negativní glykosurií. Další monitorace glykemických profilů
pacienta při intenzifikovaném inzulínovém režimu, lačné glykémie
opakovaně nad 7 mmol/l (mezi 7 – 8 mmol/l), postprandiální gly-
kémie do 10 mmol/l, glykosurie negativní při inzulínové substituci.

Diskuse:
Sekundární diabetes je méně častý po akutní pankreatitidě než

při její chronické formě. Výskyt sekundárního diabetu po akutní pan-
kreatitidě závisí na rozsahu destrukce pankreatické tkáně. Časná
hyperglykémie může být způsobena metabolickým rozvratem, vznik-
lým jako součást SIRS (systémové zánětové odpovědi organismu),
následnými septickými komplikacemi (septickou nekrózou), nebo je
již zřejmým projevem sekundárního diabetu při endokrinní insufici-
enci. V kritickém stavu se zvyšuje produkce glukózy (jaterní a renál-
ní glukoneogeneze), převyšuje periferní utilizaci glukózy. Tento
nepoměr je způsoben „stresovou“ inzulínovou rezistencí, která je
vyjádřena v játrech, ve svalové i tukové tkáni. Během stresu dochá-
zí k alteraci syntézy, distribuce nebo změněné funkci glukózových
transportérů, které mají důležitou roli při vstupu glukózy do buněk.
Rezistence na inzulín je vyšší u starších pacientů, což může mít kli-
nické důsledky. Stresová hyperglykémie je také ovlivněna zvýšeným
vylučováním kontraregulačních hormonů, což vede k relativnímu
nedostatku inzulínu; dále je ovlivněna i nutričními intervencemi.

Závěr:
Průběh a vznik sekundárního diabetu při akutní pankreatitidě

je demonstrován v uvedené kazuistice, v níž rozvoj diabetu odpo-
vídá závažnosti pankreatitidy s následným zlepšením v průběhu
rekonvalescence nemocného. Další průběh diabetu závisí na spo-
lupráci pacienta (dieta, abstinence) a reparaci zbylé nepoškozené
pankreatické tkáně.
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Bércový vřed – 
postrach stáří?

Dana Klevetová 
Geriatrická klinika 1. LF a VFN Praha

Souhrn:

Kazuistika poukazuje na problematiku výskytu ulcus crusis u diabetika vysokého
věku. Vyzdvihuje význam komplexního zhodnocení geriatrického pacienta za meziobo-
rové spolupráce s identifikací dalších možných rizik. Vývoj nemoci a věk nemocného
vyžaduje v souvislosti s polymorbiditou a také s opatřeními terciární prevence stanove-
ní dlouhodobého léčebného plánu, zajištění jeho pravidelného sledování odborníky a
ošetřování v domácím prostředí. 

Summary:
Ulcus cruris – the dread of the elderly?

The paper deals with the problems of the occurrence of ulcus cruris in elderly peo-
ple suffering from diabetes. He stresses the significance of a comprehensive evaluation
of geriatric patients embracing inter-disciplinary cooperation to identify further pos-
sible risks. Taking into consideration polymorbidity as well as measures of tertiary pre-
vention, the development of illnesses and the age of patients require a plan for longterm
treatment, assuring regular check ups by specialists and nursing in a home environment. 

Klevetová, D. Bércový vřed – postrach stáří? Kazuistiky v diabetologii 3, č. 2: 15 – 17, 2005.

Klíčová slova: 
� bércový vřed
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� ulcus cruris

BORREL AMÉDÉ (1867–1936) – francouzský bakteriolog, který společně s Albertem L.C. Calmettem vyvinul vakcínu proti dýmějovému moru, diagnostikoval ovčí neštovice,

zkoumal rakovinu a tuberkulózu. Viz Borrelia. (Zdroj: Velký lékařský slovník)

Úvod:
Onemocnění žilního systému dolních končetin patří k chro-

nickým chorobám, které snižují pracovní aktivitu, omezují pohyb-
livost, často recidivují a spolu s dalším onemocněním, zvláště ve
stáří, zhoršují kvalitu života. Dlouhodobé hojení je spojeno nejen
s tělesnou bolestí, ale připravuje jedince i o psychickou pohodu.
Ulcus cruris je v 10 % sdružen se současnou poruchou metabolis-
mu cukrů. 

V praxi je větší výskyt vředů venózního původu. Diabetická
angiopatie má podíl na vzniku smíšených vředů arterio-venózní
etiologie. Studie (Vohradníková 1987) zjistila vředy čistě arteriál-
ní v 10 %, vředy neuropatické ve 12 %. Vzácné jsou bércové vře-
dy infekčního původu. Důležitá je diferenciální diagnostika v sou-
vislosti s diabetem a dalšími chorobami. U diabetika musíme brát
v potaz čtyři základní faktory vzniku: aterosklerózu, infekci, neu-
ropatii a necrobiosis lipoidica.

Kazuistika:
Žena ve věku 74 let, vdaná, žije s manželem ve společné

domácnosti v panelovém domě. S většími nákupy, úklidy, příp.
cestováním jí pomáhá dcera.

Diagnóza: 

Ulcus cruris bilat., diabetes mellitus 2. typu v trvání osmi let.
Ischemická choroba dolních končetin, artróza velkých kloubů. Je
v péči praktického lékaře, do ordinace diabetologa nedochází. Gly-
kovaný hemoglobin pravděpodobně nebyl vyšetřován. Bližší infor-
mace o kompenzaci nejsou známy, self-monitoring neprovádí.
Zůstala nepoučena o možných komplikacích. Jediným dietním
opatřením, které dodržuje, bylo vypuštění sladkostí ze stravy. 

Anamnéza:

Před 12 lety se začala léčit pro ischemickou chorobu dolních
končetin. Později se objevily varixy, otoky, silná bolestivost nedo-
volovala rychlejší pohyb. O dolní končetiny příliš nepečovala, neno-
sila bandáže ani doporučené elastické punčochy. V lese se zranila
a drobná oděrka se nehojila. Šířila se do okolí i do hloubky. Navští-
vila dermatologa, který diagnostikoval bércový vřed a doporučil
aplikaci ichtyolu s olejem do vředu, do okolí gentiánovou violeť.
Vřed se nehojil, naopak se rozšiřoval, v okolí došlo ke ztvrdnutí
kůže, objevil se mikrobiální ekzém, erytém a s celkovými změnami
trofiky kůže se vřed infikoval. Nemocná byla pro značnou bolesti-
vost a rozsah vředu velikosti 10 x 15 cm se silnou exkrecí hospita-
lizována. Léčba pomohla zmírnit potíže, ale vřed přetrvával.
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Během několika měsíců se objevil vřed i na druhé noze – opět
hospitalizace. Nový vřed se zahojil, první perzistoval. Tak pokra-
čovala aplikace mastí různého složení. Situace se občas zlepšila,
občas zhoršovala, což se opakovalo v rozmezí osmi let. Pacient-
ka navštěvovala 3krát v týdnu kožního lékaře, občas dovezena
sanitním vozem pro zhoršení zdravotního stavu, pak si převazy
prováděla sama s kontrolou na kožní ambulanci podle potřeby.
Nyní pro zhoršení stavu navržena domácí ošetřovatelská péče
3krát v týdnu s aplikací rivanolové masti do vředu, do okolí stá-
le gentiánová violeť. 

Hodnocení defektu levé dolní končetiny:

Velikost: 20 x 10 cm, dva menší defekty nad patou 2 x 1,5 cm;
lokalizace: oblast lýtka; okolí: mírně zarudlé, otok kolem nártu,
kůže svědí a je suchá, drobná vyrážka; zápach a sekrece: sekrece
hojná, hnilobně páchnoucí, žlutavá (fáze: zánětlivá); bolest: trva-
lá, rušící spánek, bodavá, svíravá, škubavá, nemocnou hodnocena
číslem 7, depresivní ladění z chronické bolesti, která omezuje chů-
zi a soběstačnost.

Hodnocení defektu pravé dolní končetiny:

Velikost: 7 x 2 cm, 2 x 3 cm; lokalizace: v oblasti nad a pod
kotníkem; okolí: mírně zarudlé, kůže svědí, je macerovaná, bez
otoku; zápach a sekrece: hnilobně páchnoucí, hojná, žlutavá sekre-
ce (fáze: zánětlivá); bolest: škubavá, závislá na chůzi, budí ji v noci
při nevhodném pohybu, subjektivně hodnocena číslem 4.

V současné fázi vředu jsem zvolila koloidní hydroaktivní gelo-
vé krytí Flaminal, které je určeno pro rozsáhlé, silně secernující
rány. Praktický lékař volbu schválil a materiál předepsal. Během
měsíce se rána čistila, objevují se ostrůvky granulační, bolest ustu-
puje. Nemocná během této doby přijímá doplňkovou výživu
Resource – protein drink. Okraje vředu se stahují, rána se zmen-
šila sice jen o 1 cm, ale je to úspěch. Bolest ustupuje, nemocná se
cítí lépe, také lépe chodí a spí. Po letech nehojení má radost z malé-
ho krůčku ke zlepšení.

Postup ošetřování: 
Převaz ob den, koupel v řepíku nebo slabém roztoku Betadi-

nu, snesení nekróz, aplikace biolampy, lymfatická masáž dolní
končetiny, ošetření okolí kůže Menalind pastou, okraje zpevněny
Castellani roztokem, do vředu Flaminal + krytí Zetuvit a Peha
crepp, bandáž dolní končetiny.

Vzhledem k tomu, že se během měsíce stále tvořil značný
exsudát, se ukázalo v další fázi vhodnějším místo Flaminalu pou-
žít Grassolind (síťové krytí) a Aquacel, který zadržuje více exsu-
dátu, a tedy i bakterií z rány. Nemocná udávala zmírnění bolesti,
kterou hodnotila číslem 3. Lék na bolest brala pouze na noc. Rána,
teď již téměř bez sekrece, vstoupila do granulační fáze. Velikost
vředu na levé dolní končetině 15 x 9 cm, na pravé noze nemocná
téměř bolest nepociťuje, defekty 5 x 2 cm, 2 x 1 cm.

Komplikace:
Defekt se postupně dále zmenšoval, bolest ustupovala, sekre-

ce na obou končetinách minimální. Bylo možné hodnotit ránu ve
fázi granulační, při okrajích defektu přetrvávaly malé nekrózy. Vel-
ký zvrat přinesl jeden víkend, kdy bylo velmi teplo. Nemocná byla
doma, horko ji unavovalo, posedávala převážně na židli v kuchy-

BÉRCOVÝ VŘED – POSTRACH STÁŘÍ?

Obr. č. 1: Rána před léčbou

Obr. č. 2: Defekt po aplikaci Flaminalu

Obr. č. 3: Defekt po aplikaci Flaminalu
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BÉRCOVÝ VŘED – POSTRACH STÁŘÍ?

ni. Při převazu byla rána poseta 0,5 cm dlouhými bělavými červy
v žlutozeleném zapáchajícím povlaku. K infikaci rány pravděpo-
dobně došlo při uvolnění obvazu v důsledku škrábání nemocné. Ve
středu defektu jich bylo méně, avšak v místě nekróz byli červi
navrstveni na sobě, a to na obou dolních končetinách. Nemocná
udávala, že celou neděli měla silné bolesti a rána prosakovala.
Sama prý obvaz měnit nechtěla, volat sestře domácí péče ji nena-
padlo. Larvy pravděpodobně nakladla v bytě přítomná moucha
masařka.

Zděšenou pacientku převezli na chirurgickou ambulanci, kde
jí aplikovali analgetika i.m., nicméně pro velkou bolestivost jí
navrhli hospitalizaci. Druhý den přistoupili k odstranění červů
s povlaky v celkové anestezii a nabídli nemocné řešení defektů
transplantací vlastní kůže. Po týdnu byla propuštěna do domácího
ošetřování, kde jsme pokračovali v aplikaci Grassolind a Aquacel.
Asi po třech týdnech přistoupila na řešení defektu transplantací
a byla přijata k provedení tohoto výkonu. Výsledkem transplan-
tační terapie bylo zhojení některých ploch, menší okrsky zůstaly
defektní. Nadále byla indikována domácí ošetřovatelská péče. Pro
zhoršení situace v rodině pacientky bylo však brzy rozhodnuto
o jejím umístění v léčebně dlouhodobě nemocných. 

Diskuse:
Pacientka podceňovala drobná zranění i samotný fakt, že má

cukrovku. Je nutné přesvědčit nemocné o významu dodržování
dietní složky léčby a sledování hodnot glykémie z hlediska rozvo-
je diabetických komplikací. V případě ulcerace také objasnit sou-
vislost nehojení defektu s diabetes mellitus. 

V tomto případě dobře zafungovala i spolupráce sestry domá-
cí péče a praktického lékaře, který byl ochoten akceptovat jí navr-
ženou léčbu.

Závěr:
Pro úspěšný průběh domácí péče o diabetika s bércovými vře-

dy je důležité, aby sestra znala celkový stav, přidružené choroby
a vedle glykemických hodnot také ostatní výsledky vyšetření krve
(krevní obraz, albumin, C-reaktivní protein). Musí se zajímat o cel-
kovou životosprávu a o dodržování lékařem předepsané terapie
včetně dietních opatření. Při kontrole a ošetřování bércového vře-
du na jedné končetině nesmí být opomíjen a podceňován stav kon-
četiny druhé. Ke zmírnění bolesti a zkrácení doby léčby je třeba
zvolit vhodný materiál a podle fází hojení aplikovat moderní kry-
tí, což vyžaduje dobrou úroveň spolupráce s praktickým lékařem.
Nezbytným předpokladem úspěšné léčby je však získat k aktivní
spolupráci také pacienta. 
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Hormony a lidská mysl
Autor je velkou postavou současné medicíny a endokrinologie uznávanou nejen v ČR a v SR, ale i ve vzdále-
nějším zahraničí. Je u nás také oblíbeným popularizátorem vědy v podobě mluveného a tištěného slova, čehož
posledními doklady jsou např. knihy Křižovatky medicíny a Nové křižovatky medicíny, kterých podkladem byly
jeho rozhlasové rozhovory s redaktorem Ivo Budilem.
Ve své nové knize nevelkého rozsahu se zabývá vlivem hormonů na funkce a děje v lidském organismu a jed-
náním člověka účinkem produktů sekrece některých žláz. Endokrinolog se tak ve svých úvahách a výkladu
dostává do oblasti psychologie a psychiatrie, kde mu vzdělání lékaře-vědce a mnohaletá zkušenost dovoluje se
pohybovat se stejnou jistotou jako ve vlastní oboru. Předmluvu ke knize napsal prof. MUDr. Cyril Höschl,
DrSc., který ji doporučil všem, kteří se zajímají o integrující psychoneuroendokrinologii nebo si potřebují pro-
hloubit znalosti v rámci pre- či postgraduální přípravy.
V úvodu svého díla se autor zamýšlí nad pojmy duše a mysl, zhmotněnou v mozku, přičemž již zde poukazu-
je a jeho mimořádný význam v endokrinologii. V kapitole o hormonech, neurohormonech a mediátorech podá-
vá mj. přehled 19 orgánů se sekrecí hormonů s jejich označením a uvedení účinku. Zde vysvětluje i systém
zpětných vazeb, jímž se řídí sekrece hormonů z endokrinních žláz. Kapitola o nervstvu je přechodem k dalším,
kde se již detailněji zabývá vlivem hormonů jednotlivých žláz na mozkové funkce a jak se nich projevují endo-
krinní poruchy: štítná žláza a příštítná tělíska, slinivka břišní, pohlavní žlázy, nadledviny a hypotalamo-hypo-
fyzární systém. Závěrečné kapitoly věnuje autor endokrinologickým aspektům velkých problémů současnosti
a budoucnosti, jaké vidí ve stresu, v násilí, v obezitě, a z nemocí mozku zejména v demenci. 

Triton, Praha, 2004, ISBN 80-7254-433-0, 131 str., váz.
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Projevy a léčba 
chronické žilní nedostatečnosti

Sabina Švestková
Dermatovenerologická klinika FN Brno

Klinické projevy

Jedním z prvních zřejmých klinických příznaků chronické žil-
ní nedostatečnosti jsou křečové žíly. Velikost křečových žil se
může lišit od corona phlebectatica paraplantaris až po různé stup-
ně dilatace cév. Další progresivní změny při chronické žilní nedo-
statečnosti zahrnují rezavohnědou hyperpigmentaci a purpuru způ-
sobenou extravazací červených krvinek do dermis a soustřeďování
hemosiderinu v makrofázích (hemosiderinové pigmentace).
Obvykle bývají přítomny změny na kůži se zarudnutím, olupová-
ním, svěděním (příležitostně i macerací) a bývají označovány jako
stasis dermatitis. Dermatitida může být dále zhoršena přecitlivě-
lostí na aplikovanou lokální léčbu s klinickými projevy kontakt-
ního ekzému. Otok žilního původu – flebedém – vzniká v důsled-
ku hromadění tekutin při stáze žilní krve a vyskytuje se většinou
kolem kotníků, nejvýraznější večer a po námaze. Zprvu ještě do
rána mizí. S postupujícím rozvojem onemocněním jsou otoky pří-
tomny trvale. Atrofie blanche, definovaná jako hladké slonovino-
vě bílé atrofické plošky, které jsou skvrnité přítomností rozšíře-
ných kapilár, je popsána až u 38 % pacientů trpících chronickou
žilní nedostatečností. I když atrofie blanche byla pozorována v kon-
textu i s jinými cévními chorobami, téměř všichni pacienti trpící
atrofií blanche mají příznaky žilní inkompetence.Vředy vznikající
na podkladě bílé atrofie bývají velmi bolestivé a pomaleji se hojí.

U déletrvajícího onemocnění žilního systému může být kůže
na bércích tuhá, s fibroproduktivními změnami, které mohou nako-
nec postihovat celou distální třetinu bérce. Ten pak nakonec svým
tvarem připomíná láhev od šampaňského převrácenou dnem vzhů-
ru. Zatvrdnutí je typicky omezeno na střední část bérce a je proxi-
málně ostře ohraničeno od normální kůže. Atrofie kůže a abnor-
mální pigmentové změny jsou běžné. Lipodermatoskleróza,
termín používaný k popisu těchto klinických nálezů, je úzce spja-
ta s žilní nedostatečností a její výskyt je omezen na dolní končeti-
ny pacientů trpících chronickou žilní insuficiencí. Akutní zánětli-
vé změny mohou předcházet chronické fázi lipodermatosklerózy.
Rané stádium, hůře rozpoznatelné, vzniká nejčastěji v oblasti nad
kotníkem (obvykle uprostřed) a je charakterizováno více rozpíje-
jícím se, ne příliš ostře ohraničeným, velice jemným zarudnutím
a lesklou, teplejší indurací. Tato fáze se může vyvíjet bez obvy-
klých klinických příznaků žilního onemocnění a často vede k chyb-
né diagnóze a k záměně s jinými onemocněními, jako např. erysi-
pelem, celulitidou, nodózním erytémem a jinými panikulitidami
nebo morfeou. Lipodermatoskleróza často předchází vzniku bér-
cových vředů. Avšak sklerotická kůže není přítomna trvale, což
znamená, že při patogenezi bércových vředů se uplatňují ještě jiné
další mechanismy (teorie perikapilární fibrinové manžety, teorie
shlukování leukocytů, teorie pasti růstových faktorů).

Žilní bércový vřed (ulcus cruris venosum) je nejzávažnější
projev poruchy funkce žilního systému. Jednu třetinu tvoří vředy
při primárních varixech (ulcus varicosum) a dvě třetiny vznikají
v důsledku posttrombotického syndromu (ulcus postthromboti-
cum, resp. postphlebiticum).

Žilní bércové vředy mohou být jednotlivé, nebo jich může být
více. Pokud zůstanou neléčeny, mohou se rozšířit po celém povr-
chu bérce. Charakteristickou lokalizací je místo nad vnitřním kot-
níkem, kde vena saphena magna vede pod povrchem a má zde nej-
větší zakřivení. Bércové vředy obvykle mívají nepravidelné okraje,
které jsou buď ploché, nebo mírně zvednuté. Samotný venózní vřed
bývá mělký, na spodině se žlutými, fibrinovými povlaky. Při správ-
né léčbě se brzy na spodině objevují ostrůvky granulační tkáně
a žilní ulcerace se hojí v 66 - 90 % během prvních 3 měsíců. Během
prvního roku lze však očekávat recidivu ve 30 - 57 % případů.

Léčba
Léčebný cíl u pacientů s chronickou žilní nedostatečností zahr-

nuje redukci otoku, zmírnění bolestí, zlepšení lipodermatoskleró-
zy, vyléčení vředů a prevenci recidivy. Lepšímu pochopení pato-
fyziologie žilního onemocnění a tvorby bércových vředů pomohou
nové přístupy v péči o pacienty s bércovými vředy spolu s nový-
mi typy obvazových a krycích materiálů, kompresivní léčbou,
lokální a systémové terapeutické prostředky a chirurgické metody.

Primární úlohou léčby je odstranit nežádoucí účinky působení
žilní hypertenze. Nejjednodušší metodou je klid na lůžku se zved-
nutou končetinou. Tato metoda je však poněkud nepraktická a je
velmi obtížné ji důsledně dodržovat. Zdvižení nohou výše než je
srdce po dobu 30 minut 3krát až 4krát denně umožní ústup otoku
a zlepší mikrocirkulaci u pacientů s chronickou žilní nedostateč-
ností. 

Kompresivní terapie
Zevní komprese zůstává základním prvkem terapie u pacientů

s venózními bércovými vředy.
Pacienti, kteří dodržují zásady léčby zevní kompresí, dosahu-

jí znatelně rychlejšího zhojení vředu a statisticky významně nižší
je i počet recidiv. Pokud k recidivě přeci jen dojde, stane se tak
v mnohem delším časovém odstupu. Komprese je proto považo-
vána za schopnou upravit nebo alespoň zlepšit žilní hypertenzi,
zejména díky tomu, že zlepšuje stav žilní pumpy a urychluje lym-
fatickou drenáž. Komprese odstraňuje otok, protože zvýšením
lokálního hydrostatického tlaku umožňuje pokles tlaku v povr-
chovém žilním systému, což má za následek snížení hromadění
tekutin a makromolekulárních látek. Ověřeno izotopovou lymfo-
grafií, komprese také zlepšuje transport lymfy, který je redukován
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při trombóze hlubokých žil a při posttrombotickém syndromu.
Dále komprese zlepšuje fibrinolýzu. Dopplerovská ultrasonogra-
fie a flebografie ukazují, že reflux v hlubokých žilách je snižován
externí kompresí. Pokud neexistuje anatomická abnormalita chlop-
ní, insuficientní chlopně se mohou opět stát suficientními. Kromě
mechanického efektu komprese redukuje uvolňování makromole-
kul do extravaskulárního prostoru a tím zabraňuje zachycování
mediátorů důležitých pro proces hojení rány. Efektivita komprese
je zvýšena pohybem kotníku. Pacientovi by měla být doporučena
chůze a cvičení.

Fletcher a Sheldon v r. 1997 hodnotili 24 náhodně vybraných
randomizovaných studií zabývajících se kompresivní terapií u one-
mocnění žil. Autoři zjistili, že mnoho z vybraných pozorování pra-
covalo s neadekvátní velikostí vzorku a se špatnou metodologií.
Došli k závěru, že komprese statisticky významně urychluje hoje-
ní bércových vředů. Dále zjistili, že komprese samotná je lepší
než vlhký interaktivní obvaz rány bez komprese a že režimy
vysoké komprese jsou efektivnější než nízká komprese.

Optimální tlak nezbytný k překonání žilní hypertenze není
dosud uspokojivě definován, ale odborníci se všeobecně shodují
v tom, že pro léčbu projevů chronické žilní nedostatečnosti je
nezbytný vnější tlak mezi 35 a 40 mmHg v oblasti kotníku. Kom-
presivní bandáže mohou být i škodlivé nebo neúčinné, pokud
nejsou aplikovány správně.

Při kompresivní terapii můžeme rozlišit dvě po sobě jdoucí
fáze léčby. První je léčebná fáze při akutním onemocnění s cílem
redukovat otok, což může pomoci při léčbě bércových vředů. Při
této fázi mohou být použity nepružné nebo pevné bandáže a rov-
něž také elastické a mnohovrstevné bandáže. Ideální systém ban-
dáže by měl pomoci ústupu otoku a zároveň by měl zabezpečit
vysoké pracovní tlaky (při chůzi) a relativně nízké klidové tlaky
(při relaxaci).

Pevné nepružné bandáže zabezpečují velmi malý tlak v klidu
a vysoký tlak při kontrakci svalu (vysoké pracovní tlaky). Jsou tedy
účinné a vhodné jak při chůzi, tak i při relaxaci.

Dlouhé stresové bandáže poskytují dobré pracovní tlaky, ale
také vyšší klidové tlaky než krátké stresové bandáže. Jsou proto
vhodné pouze při chůzi a je užitečnější použít je až po počáteční
fázi léčby, kdy již otok ustoupil. 

Kompresivní bandáže se lépe přizpůsobí tvaru končetiny, jejich
použití je snadné a umožňují časté výměny obinadel. Pokud jsou
aplikovány spirálovitě s 50% přesahem mezi jednotlivými vrstva-
mi, vznikne na všech místech dvojitá vrstva bandáže a bandáže tak
mohou poskytnout trvalé tlaky. Hlavní nevýhodou bandáží je, že
pro jejich správnou aplikaci je nutný určitý stupeň adekvátních
znalostí a zkušeností.

Kompresivní bandáže se používají k léčbě onemocnění žilní-
ho systému dolních končetin a k léčbě tuhých chronických otoků.
Používají se pevná, rigidní obinadla. Čím více vrstev kompresiv-
ního obinadla aplikujeme, tím vyšší je tlak pod bandáží. Systém
bandážování ve více vrstvách (multilayered bandage system) se
používá v posledních letech hlavně k urychlení hojení venózních
vředů. Srovnávací studie prokázaly statisticky významně kratší
dobu hojení vředů a v tomto aspektu vícevrstevná kompresivní léč-
ba vychází i ekonomicky lépe. Mnohovrstevný systém může být
přizpůsoben různým tvarům a velikostem končetin a poskytuje
trvalé tlaky mezi 40 a 45 mmHg v oblasti kotníku. Tlak se postup-
ně snižuje až na 17 mmHg v oblasti pod kolenem. 

Ať už je použit jakýkoliv systém bandáží, měl by mít vždy
možnost využití pro různé velikosti kotníků. Někdy je totiž nutné
použít ještě zvláštní výplň z obvazového materiálu (inlej). Toto
platí zejména v případě bércových vředů, které nereagují dobře na
kompresivní terapii. Typickým případem je, že vředy jsou umístě-
ny v konkávních oblastech blízko kotníku nebo pod kotníkem.
Kvůli obtížnému aplikování komprese v těchto místech se použí-
vá zvláštní inlej, aby bylo zajištěno dosažení terapeutických tlaků.
Kromě toho pacientům s klasickým tvarem nohy „obrácené láhve
od šampaňského“ prospívá zvláštní výplň na užších místech, pro-
tože se pak dosáhne trvalé odstupňované komprese.

Co se týče druhé neboli udržovací fáze, mohou být pro udr-
žení remise onemocnění použity další kompresivní pomůcky, např.
punčochy s odstupňovanou kompresí. Protože jsou punčochy vyro-
beny z elastického materiálu, jsou ekvivalentem dlouhých strečo-
vých bandáží a lze je použít pouze pro chodící pacienty.

Pokud je punčocha správné velikosti a pacient ji nosí, měl by
dostat ještě speciální pokyny, jak si kompresivní punčochu navlé-
kat, aby splnila svoji funkci co nejlépe. I přes speciální pokyny se
stává, že pacienti s artritidou, obezitou nebo starší lidé nemají
dostatečnou sílu či mobilitu k natažení punčochy. Ve většině pro-
dejen se zdravotnickým materiálem jsou k dostání pomůcky usnad-
ňující oblékání punčoch.

Tlaková segmentální masáž – “pressoterapie”
Pressoterapie je zvláštní formou kompresivní léčby a je vhod-

ným léčebným postupem při projevech chronické žilní nedosta-
tečnosti všech stupňů, v rámci profylaxe trombembolické nemoci,
při onemocnění mízního systému a při celulitidě. Při pressoterapii
dochází k cyklickým masážím končetiny přístrojem, který má
nohavici nebo i celé kalhoty s několika (5-14) nafukovacími komo-
rami, které se rytmicky postupně plní vzduchem a naráz se
vyprazdňují. Podmínkou aplikace je nepřítomnost akutní trombó-
zy, infekčního a nádorového onemocnění.

Lokální terapie ulcus cruris venosum
Je všeobecně známo, že u chronických ran je vhodné odstra-

nění nekrotické tkáně a fibrinových náletů, aby mohlo dojít k tvor-
bě zdravé granulační tkáně a k adekvátní epitelizaci. Existuje něko-
lik metod debridementu, patří sem metoda autolytická, chemická,
mechanická, chirurgická a biologická.

Autolytický debridement
Kompresivní terapie je klíčem k léčbě žilních bércových vře-

dů, důležitá je i role speciálních obvazů pod bandáží. Je pravdě-
podobné, že samotná okluze rány podporuje reepitelizaci a je zřej-
mé, že redukuje bolesti, zvyšuje autolytické odstranění odumřelé
tkáně a vytváří pomocnou bariéru proti bakteriím. K dispozici je
několik základních typů okluzivních krytí na rány, každý z nich má
svoje výhody a nevýhody. Typy obvazů jsou následující: mokrá
terapie, hydrogely, algináty, hydrokoloidy, pěny a filmy. Výběr
krytí záleží obvykle na typu rány, množství exsudátu, nákladech,
preferencích pacienta a lékaře.

Chemický debridement
Pro podporu odstraňování nekrotické tkáně a vytváření zdravé

granulační tkáně lze doporučit i použití enzymaticky aktivních
extern. Aplikace specifických proteolytických enzymů na bércové
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vředy urychluje odstraňování fibrinových manžet a čištění spodi-
ny ran.

Mechanický debridement
Hlavní nevýhodou mechanického odstraňování je nerozlišují-

cí odstranění životaschopné tkáně spolu s nekrotickým materiálem.
Razantní chirurgické odstranění devitalizované tkáně je rychlý
způsob debridementu. U bércových vředů žilní etiologie je využí-
ván méně, protože u těchto ran není typická přítomnost nekróz na
spodině. Mechanický debridement se může provádět pomocí kyre-
ty, pinzety, skalpelu nebo ostrých nůžek.

Růstové faktory 
Okluzivní krytí na rány zabezpečuje také uchování aktivních

růstových faktorů v kontaktu s hojící se spodinou ran. Aplikace
růstových faktorů se opírá o domněnku jejich nedostatku či absen-
ce. Růstové faktory mohou tak ovlivnit hojení komplikovaných
ran. Používají se buď jednotlivě, nebo v kombinacích (epidermál-
ní růstový faktor (EGF), transformační růstový faktor alfa a beta
(TGF), fibroblastový růstový faktor (FGF), destičkový růstový fak-
tor (PDGF), nervový růstový faktor (NGF), inzulin - like růstový
faktor (ILGF), interleukin (IL-1)).

Lokální antibiotika
Použití lokálních antibiotik je kontroverzní. Při neuvážené

aplikaci antibiotických extern může dojít ke vzniku rezistence
u mikrobů osídlujících spodinu vředu. Dále pacienti s chronickou
žilní nedostatečností mívají častější přecitlivělost na externa
s vysokým senzibilizačním potenciálem a jsou tedy náchylnější ke
vzniku kontaktní dermatitidy.

U lokálně aplikovaných dezinficiencií (resp. antiseptik) byla
zase zjištěna cytotoxicita, která převažuje nad baktericidním 
účinkem. Lokální dezinfekce také narušuje a brzdí proces epiteli-
zace. 

V současné době je tedy spíše doporučováno lokální použití
antibiotických extern po dobu časově omezenou (7-10 dnů).

Systémová terapie chronické žilní nedostatečnosti
Systémová farmakoterapie u projevů CVI včetně bércových

vředů žilního původu je vhodnou pomocnou a doplňkovou 
léčebnou metodou současně s použitím standardní kompresivní
terapie.

S ohledem na přítomnost systémových fibrinolytických abnor-
malit a přítomnost perikapilárních fibrinových manžet a jejich
významu při vzniku bércových vředů jsou v léčbě podávány paci-
entům venoaktivní látky, které příznivě ovlivňují makro- a mikro-
cirkulaci a jsou označovány jako venofarmaka. K léčbě projevů
CVI jsou indikována venofarmaka, která mají účinek antiedema-
tózní, venotonický, kapilarotonický (snižující permeabilitu a fra-
gilitu) a protizánětlivý (inhibice adheze a aktivace leukocytů).
Mnohá z nich mají účinek lymfotropní a zlepšují transkutánní par-
ciální tlak kyslíku.

Tyto preparáty sestávají většinou z rostlinných glykosidů (escin
- extrakt z koňského kaštanu, rutosidy, diosmin, ruscus a hesperi-
din), často polosynteticky upravených (flavonoidy, tribenosid, tro-
xerutin), případně jsou vyrobeny pouze synteticky (calcium dobe-
silas, diethylamin, heptaminol), z nichž řada má výrazné
protizánětlivé účinky.

Např. mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (diosmin
a hesperidin) snižuje žilní distenzibilitu a venostázu, normalizuje
kapilární permeabilitu a zvyšuje kapilární rezistenci. Studie pro-
kázaly urychlení hojení bércových vředů žilního původu menších
než 10 cm u pacientů, kteří užívali tento preparát v kombinaci
s použitím zevní komprese.

Kromě venofarmak se užívají v léčbě chronické žilní nedosta-
tečnosti také léky ze skupiny rheologicky působících léků. U žilní
nedostatečnosti je indikováno použití pentoxifylinu, který reduku-
je adhezi leukocytů na vaskulární endotel a má i antitrombotický
účinek. Bylo zjištěno statisticky významné urychlení hojení
venózních vředů při dávce 800 mg pentoxifylinu 3krát denně opro-
ti obvyklému dávkování 400 mg 3krát denně.

Chirurgická léčba 
Chirurgická léčba bércových vředů je směřována k modifika-

ci příčiny žilní hypertenze nebo k léčbě vředu samotného pomocí
štěpu. 

Léčba bércových vředů biologickým krytím (kožními štěpy) je
indikována především u rozsáhlých, dlouhotrvajících a nehojících
se ulcerací, které nereagují na konzervativní léčbu, nebo v přípa-
dech, kde by léčba konzervativním způsobem byla příliš dlouhá.
V případě použití biologických krytů je důležité, aby spodina rány
byla čistá, zbavená povlaků a nežádoucí mikrobiální flóry. Nedo-
držení těchto základních podmínek neskýtá záruku přihojení bio-
logických štěpů. 

Chirurgické řešení (podvaz či odstranění žil povrchového
systému či perforátorů) je indikováno při insuficienci chlopní
v povrchovém žilním systému při zachované suficienci hlubokého
žilního systému.

V několika případech bylo popsáno úspěšné použití radikální
excize lůžka vředu, odstranění suprafasciálních tkání a insufici-
entních povrchových žil či perforátorů a rovněž překrytí defektu
měkkých tkání volnou kapsou. 

Nové léčebné postupy 
Bioinženýrské kožní náhrady (např. Apligraf)
Apligraf (LSE – live skin equivalent) je bioinženýrská tkáň

obsahující epidermální i dermální složku. Dermis je složena
z bovinního kolagenu a humánních fibroblastů, epidermální vrst-
va je tvořena kultivovanými allogenními keratinocyty.

Nekontaktní tepelné krytí (warm-up Active Wound Terapy)
bylo označeno jako bezpečná a efektivní metoda pro léčbu hospi-
talizovaných pacientů trpících rezistentními chronickými bércový-
mi vředy. Aplikací tepla se zvyšuje prokrvení a tlak kyslíku v oko-
lí rány a podkoží.

Podobně použití monochromatické infračervené energie bylo
účinné při léčbě bércových vředů z různých příčin. Je však třeba
provést další kontrolní studie, které by prokázaly skutečný pro-
spěch těchto léčebných postupů.

MUDr. Sabina Švestková
Dermatovenerologická klinika 
FN Brno
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Nezidioblastóm

Ľubomír Vladár, Miroslava Kašáková, Ľudovít Šutarík, 
Soňa Zaťková, Margita Belicová, Viera Tomášková, 
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Súhrn:

Kazuistika 55-ročnej pacientky po resekcii kaudy pankreasu, totálnej gastrektómii
s ezofagojejunoanastomózou v roku 1984 pre nezidioblastóm. Po päťročnom asympto-
matickom období pacientka bola rehospitalizovaná na Ortopedicko-traumatologickej
klinike pre tumor pravého ramena s následnou patologickou fraktúrou humeru. V histo-
logickom náleze bola potvrdená metastáza nezidioblastómu. Pacientka bola preložená
pre opakované hypoglykémie na internú kliniku. Autori opisujú ďalšiu liečbu pacientky
pri progresii ochorenia.

Summary:
Nesidioblastoma

Case study of 55-year-old patient after tail of pancreas resection, with complete
gastrectomy and esophagojejunoanastomosis in 1984 due to tail of pancreas nesidiob-
lastoma. The patient had been rehospitalised after 5-year asymptomatic period on the
Orthopaedo-traumatologic clinic due to right arm tumour with subsequent patholo-
gical fracture of humerus. In the histological finding from humerus nesidioblastoma
metastasis was confirmed. Owing repeated hypoglycaemia the patient was mowed to
Internal clinic. By progression of the illness authors describe further treatment of the
patient.

Vladár, Ľ., Kašáková, M., Šutarík, Ľ., Zaťková, S., Belicová, M., Tomášková, V., Smatanová, S., Mokáň,

M., Nezidioblastóm. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 2: 22 – 25, 2005.

Kľúčové slová: 
� nezidioblastóm
� metastázy
� liečba
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Úvod:

Nezidiómy sú hormonálne aktívne nádory pankreasu. Histolo-
gicky sa delia na nezidiómy z B-buniek a non B-buniek Langer-
hansových ostrovčekov. Nádor vychádzajúci z B-buniek je cha-
rakterizovaný nadprodukciou inzulínu, ktorá nepodlieha
zpätnoväzobnej regulácii. Pre svoj bunečný pôvod sa označuje ako
nezidióm (gr. nésos – ostrov) z B-buniek pankreasu produkujúci
inzulín. Malígny typ nádoru býva označovaný ako nezidioblastóm
(gr. nésos – ostrov, blastos – výhonok). V klinickej praxi sa nezi-
dióm zamieňa názvom inzulinóm.

Nezidióm je z neuroendokrinných nádorov pankreasu najča-
stejší. Jeho incidencia je asi 0,4 na 100 000 obyvateľov. U žien sa
tento tumor vyskytuje častejšie ako u mužov. Zhao et al. udávajú
v súbore 220 pacientov s inzulinómom, ktorí boli operovaní
v rokoch 1953–1999: 93,9 % benígnych tumorov a 5,6 % malíg-
nych inzulinómov. Priemer 78 % tumorov bol menší ako 2 cm.
U pacientov bolo 90,7 % tumorov samostatných a 9,3 % viacpo-
četných. V hlave a procesus uncinatus pankreasu bolo lokalizova-

ných 37,1 % tumorov, v tele pankreasu 26,1 %, v chvoste pankre-
asu 36,1 % a 0,7 % tumorov bolo ektopických. Doba od prvých
príznakov po diagnózu tumoru bola v priemere 35 mesiacov (Zhao
et al. 2000). Incidencia nezidiómu v našom regióne bude pravde-
podobne nižšia, a to asi 0,1 na 100 000 obyvateľov ročne. Vysky-
tuje sa v každom veku s maximom v 3 – 5. dekáde života. Za kri-
térium malignity sa považuje dôkaz metastáz (Škrha 2001;
Tomassetti et al. 2001). Len 6 % z diagnostikovaných nezidiómov
sa chová malígne, hlavne u pacientov do 40 rokov a nad 70 rokov
veku (Lee et al. 2003; Val et al. 2003).

Kazuistika:
55-ročná pacientka bola preložená v septembri 1989 z Orto-

pedicko-traumatologickej kliniky MFN na naše pracovisko pre
závažné hypoglykémie s poruchami vedomia.

Pacientka bola vyšetrovaná a liečená podľa anamnézy a doku-
mentácie od roku 1978 pre dyspeptické ťažkosti. Endoskopickým
vyšetrením bola potvrdená recidivujúca vredová choroba gastro-
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duodena. V januári 1984 pacientka bola hospitalizovaná pre výraz-
ný váhový úbytok (15 kg) v priebehu pol roka a zvýraznenú dys-
pepsiu spojenú s hnačkami. Sonograficky lokalizovali pacientke
tumorózny útvar v chvoste pankreasu a pri vyšetrení žalúdočnej
sekrécie potvrdili žalúdočnú hypersekréciu (vysoké hodnoty BAO
a MAO). Pacientka bola indikovaná na operačný zákrok. Chirurg
vykonal pre tumor v oblasti chvosta pankreasu resekciu chvosta
pankreasu, totálnu gastrektómiu a ezofagojejunoanastomózu.
Histologické vyšetrenie tumoru chvosta pankreasu potvrdilo nezi-
dioblastóm. Po operácii bola pacientka päť rokov asymptomatic-
ká. V júni 1989 sa začala sťažovať na bolesti pravého ramena, jeho
stuhlosť a obmedzenú pohyblivosť. Spádový lekár pri inšpekcii
a palpácii pravého ramena potvrdil tumor ramena. Pacientku odo-
slal na hospitalizáciu na ortopedické pracovisko. Počas hospitali-
zácie na Ortopedicko-traumatologickej klinike MFN pacientke
urobili scintigrafické vyšetrenie skeletu, kde opísali ložiskový
tumorózny proces zasahujúci celý prierez pravého humeru. Násled-
ná angiografia potvrdila malígnu vaskularizáciu v proximediálnej
oblasti humeru. V auguste 1989 ortopéd urobil excíziu z tumoru.
V krátkom pooperačnom období došlo k patologickej fraktúre
v uvedenej oblasti, ktorú následne ortopéd riešil osteosyntézou.
Histopatológ v odobratej vzorke z tumoru potvrdil metastázu non
B nezidioblastómu. Pacientka bola rehospitalizovaná v septembri
1989. Konzultovaný internista doporučil pacientku preložiť pre
opakované progredujúce hypoglykémie k ďalšej liečbe na I. inter-
nú kliniku. V laboratórnych parametroch po preklade sme potvr-
dili nízke glykémie 1 – 2,7 mmol/l, C-peptid 5,87 ng/ml, IRI 146,5
µU/ml. Po preklade sme zahájili liečbu diazoxidom (Hyperstat 300
mg i. v.) bez ovplyvnenia glykémie (Mateu et al. 2003). Pacientka
vyžadovala denné podávanie infúzií glukózy (10 – 20 %) hlavne
vo včasných ranných hodinách, kedy boli hodnoty glykémie mini-

málne pri vysokých hodnotách IRI. Po konzultácii s onkológom
sme od 25. októbra 1989 zahájili paliatívnu chemoterapiu strepto-
zotocínom (Zanosar). Streptozotocín je produktom Streptomyces
achromogenes a je vysoko účinný na B-bunky pankreasu. Inhibu-
je syntézu DNA, pyrimidínnukleotidov a kľúčových enzýmov.
Pacientka absolvovala v priebehu októbra 1989 až júna 1990 5 kúr
formou monochemoterapie, ktoré dobre tolerovala. Bola bez pre-
javov hypoglykémie, intermitentne mala bolesti v krížoch a pra-
vom ramene, ktoré dobre reagovali na analgetickú liečbu. Pri ďal-
šej rehospitalizácii v júni 1990 sme plánovali 6. cytokúru a po nej
resteging. Pacientka si sťažovala na nechutenstvo a bolesti rame-
na, ktoré ustupovali len minimálne po anodýnach. Pri RTG pravé-
ho ramena sme dokázali lokálnu progresiu tumoru a sonografic-
kým vyšetrením sme potvrdili metastázy v pečeni. Pretože klinický
obraz a doplňujúce vyšetrenia svedčili pre progresiu ochorenia,
rozšírili sme chemoterapiu na trojkombináciu streptozotocin, 5-
fluorouracil a mitomycín C. Liečbu sme podávali v 33-dňovom
cykle.

Základná schéma:
5-fluorouracil 500 mg/m2 i. v. 1. – 4. deň a 29. – 33. deň
Zanosar 300 mg/m2 i. v. 1. – 4. deň a 29. – 33. deň
Mitomycin C 10 mg i. v. 1. deň.

Interval medzi kúrami bol 8 týždňov.
Počas hospitalizácie pri podaní druhej časti uvedenej schémy

progredoval u pacientky algický kostný syndróm, objavili sa v noč-
ných hodinách stavy slabosti, potenia a vystupňovaného hladu.
V glykemickom profile sme zachytili opakovane závažné hypo-
glykémie. Konzultovali sme neurológa, ktorý hodnotil dezorientá-
ciu pacientky a progredujúci tremor ako prejav posthypoglyke-
mickej encefalopatie. Pre pretrvávajúce úporné bolesti pravého

NEZIDIOBLASTÓM

Obr. 1: Stav po osteosyntéze pre patologickú fraktúru 
pravého humeru pri metastáze nezidioblastómu

Obr. 2: Angiografické vyšetrenie pravej hornej končatiny 
pri metastazujúcom nezidioblastóme

WHIPPLE ALLEN O. (vi’pl, 1881 – 1963) – americký chirurg, profesor chirurgie na Columbia University v New Yorku. Zabýval se především poruchami pankreatu. Viz W.

triáda, W. operace. (Zdroj: Velký lékařský slovník)
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ramena sme konzultovali ortopéda a algeziológa. Urobili sme kon-
trolné scintigrafické vyšetrenie skeletu a angiografiu, ktoré potvr-
dili progresiu tumorózneho procesu. Následne sme aplikovali anal-
getickú aktinoterapiu Cs 137 (30 Gy) na oblasť ramena (6. 8. – 22.
8. 1990), po ktorej dochádza k zmenšeniu tumoru. Bolesť pacient-
ky bola dobre tlmená perorálnymi anodynami. Od augusta 1990 sa
klinický stav pacientky zhoršoval. Hypoglykémie sme upravovali
infúziami glukózy, podávaním glukagónu a neskôr aj Sandostatí-
nu (7. 8. – 21. 8. 1990 v dávke 0,1 mg o 12,00 hod a 0,25 mg s.
c.) s nedostatočným efektom. Preto od 29. 8. 1990 podávame 7.
cytokúru vo forme monoterapie Zanosar 1 amp i. v. ob deň v dáv-
ke 3 g. Pacientka bola po kúre bez prejavov hypoglykémie na dié-
te č. 3 s pridaním druhej večere, bez podávania infúzií glukózy
(glykémie 7,9 – 6,8 – 8,8 mmol/l). Pacientku sme prepustili z kli-
niky 13. septembra 1990 do ambulantnej starostlivosti so záverom:

Hormonálne aktívny nezidioblastóm s nadprodukciou inzulínu
s mnohopočetnými metastázami do skeletu, pečene, s progresiou
metastatického ložiska v pravom humeru.

Stav po totálne gastrektómii, parciálnej pankreatektómii a sple-
nektómii pre nezidioblastóm (1985).

Stav po patologickej fraktúre humeru pri metastáze s násled-
nou osteosyntézou (1989), t. č. lokálna recidíva metastázy.

Stav po opakovanej cytostatickej liečbe:
– 5 x monochemoterapia Zanosar
– 1 x polychemoterapia Zanosar, 5FU, Mitomycin C
– 1 x monochemoterapia Zanosar t. č. v dávke 3 g (ukončená

2. 9. 1990)
Do ambulantnej starostlivosti sme doporučili pacientke diétu

s dostatkom glycidov, analgetiká – Valoron podľa potreby 2 x 15
kvapiek. Rehospitalizácia o 3 týždne. V prípade opätovných pre-
javov hypoglykémie rehospitalizácia ihneď.

Pacientka po prepustení z pracoviska bola bez prejavov hypog-
lykémie, na ďalšiu rehospitalizáciu sa nedostavila. Exitovala doma
pod obrazom generalizácie tumoru.

Diskusia:
Klinický obraz nezidiómu koreluje so zvýšenou sekréciou

inzulínu. Subjektívne ťažkosti sa objavia pri poklese koncentrácie
glukózy pod 2,2 mmol/l. Bývajú rôzneho charakteru a intenzity.
Objavuje sa pocit nepokoja, chvenia, trasu, potenia až po ťažké
cerebrálne príznaky s psychiatrickou a neurologickou symptoma-
tológiou. Záchvatom často predchádza hladovanie a zvýšená fyzic-

ká námaha. Objavujú sa obyčajne nalačno a pred jedlom. Typická
je Whipplova triáda:

1. začiatok ťažkostí nalačno,
2. glykémia počas záchvatu pod 2,2 mmol/l,
3. ústup ťažkostí po podaní glukózy.
Pacienti často zo strachu pred hypoglykémiami zvyšujú príjem

potravy, čo vedie k obezite. Potvrdiť hypoglykémiu môžeme naj-
lepšie pri hladovaní pacienta. Súčasne treba stanovovať glykémiu
a hladinu plazmatického inzulínu, C-peptidu a proinzulínu. Hla-
dovanie vedie k hypoglykémii u pacientov s nezidiómom do 12 až
48 hodín (42,5 % – 94,5 % pacientov) (Hirsberg et al. 2000). Pri
pomere glukóza/inzulín rovnom alebo menšom ako 1 je diagnóza
absolútne istá, pri pomere rovnom alebo menšom ako 2 je diag-
nóza nezidiómu pravdepodobná. K lokalizácii nezidiómu využí-
vame okrem sonografie a endosonografie aj CT, MR, ERCP vyšet-
renie. Cenným vyšetrením je aj selektívna angiografia s použitím
stimulačných testov (sekretín, calcium gluconicum) a so selektív-
nymi odbermi C-peptidu a IRI z hepatálnych žíl, ako aj scintigra-
fia (Eisold et al. 2000; Honda, Ishibashi 2004; Kuramitsu et al.
2001; Noda et al. 2004). Machado a kol. udávajú pri vyšetrení
a operácii 59 pacientov s inzulinómom senzitivitu sonografického
vyšetrenia 30 %, CT 25 %, angiografie 54 %, endoskopickej ult-
rasonografie 27 %, MR 17 % a lokalizácie pomocou angiografie
s odbermi hormónov z venózneho riečiska 94 %. Intraoperačná
palpačná lokalizácia potvrdila inzulinóm v 98,2 % a s intraope-
račnou sonografiou sa identifikujú všetky tumory pankreasu
(Machado et al. 2001). Malígny typ tumoru potvrdí histológ, ale-
bo ďalšie doplňujúce vyšetrenia a klinické chovanie nádoru (Lam
et al. 2000). Terapia nezidiómu je v 90 % chirurgická, a to podľa
rozsahu ochorenia enukleácia tumoru, alebo parciálna, resp. totál-
na pankreatektómia (Burns et al. 2003). V 10 % prípadov je chi-
rurgická liečba kontraindikovaná, resp. pri nezidioblastóme mala
táto liečba len parciálny efekt. Preto sme nútení využívať ďalšie
spôsoby liečby. Okrem substitúcie glukózy pri hypoglykémii vyu-
žívame podávanie ďalšej medikácie, ktorá vedie k zvýšeniu glyké-
mie, vrátane glukagónu a diazoxidu. Indikovaná je aj paliatívna
chemoterapia vrátane antibiotického chemoterapeutika streptozo-
tocinu. Pri metastázach je možná intraarteriálna lokoregionálna
chemoterapia (fluorouracil a epirrubicin) alebo selektívna emboli-
zácia metastáz (Civera Andrés et al. 2000; Moscetti et al. 2000;
Wang et al. 2004).

Aj pri nezidioblastóme s metastázami s infaustnou prognózou
možno komplexnou liečbou dosiahnuť čiastočnú stabilizáciu paci-
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enta so zlepšenou kvalitou života v domácom prostredí, ako sme
dokumentovali u našej pacientky, ktorá bola od septembra 1989 do
septembra 1990 liečená na našom pracovisku. Pacientka vyžado-
vala hospitalizáciu len počas podávania chemoterapie, v ostatnej
dobe mohla byť v domácom prostredí.
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Mužský hypogonadismus
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lupráce. 
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slovíček užitých termínů a více než čtyři sta bibliografických odkazů.

Maxdorf, Praha, 2005, ISBN 80-7345-035-06, 183 str., brož.

Doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc.
I. interná klinika MFN a JLFUK v Martine
Kollárova 2
036 59 Martin
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Využití CRRT 
u těžkého srdečního selhání

Doubravka Frausová, Martina Brejníková, 
Vilém Danzig, Jan Stašek1, Petr Krupička
Oddělení akutní medicíny, Klinika nefrologie VFN Praha
1Metabolická JIP, Fakultní nemocnice Motol

Souhrn:

Obsahem sdělení je kazuistika pacienta ve věku 41 let, kterého jsme přijímali na JIP
naší kliniky pro těžké bilaterální srdeční selhání (NYHA IV) při vrozené kombinované
aortální vadě s převahou stenózy a suspekci na infekční endokarditidu. Stav byl kom-
plikován akutním renálním selháním prerenální etiologie při nízkém minutovém volu-
mu a anasarkou. Za použití CRRT se nám podařilo pacienta po 5 týdnech stabilizovat,
upravit vnitřní prostředí a připravit ho ke kardiochirurgickému výkonu, po němž se
mohl vrátit do běžného života.

Summary:
Utilization of CRRT in severe heart failure

This casework describes a 41-years-old patient, whom we hospitalized at our Inten-
sive Care Unit with severe bacterial heart failure (NYHA IV). This patient had conge-
nital combine aortal deficiency with prevailing stenosis and suspicion to infective endo-
carditis. His state was complicated with acute renal impairment of pre-renal etiology
with low minute volume and anasarka. We managed to stabilize the patient after 5 weeks
with the use of continual renal replacement therapy, we arranged the internal environ-
ment and prepared him for a cardio surgery, which he successfully passed and return to
a common life.

Frausová, D., Brejníková, M., Danzig, V., Stašek, J., Krupička, P. Využití CRRT u těžkého srdečního selhání.

Kazuistiky v diabetologii 3, č. 2: 26 – 28, 2005.

Klíčová slova: 
� CRRT
� srdeční selhání
� akutní renální selhání
� heparinem indukovaná

trombocytopenie

Keywords: 
� CRRT
� continual renal 

replacement therapy
� heart failure
� acute renal impairment
� heparin induced 

thrombocytopenia

Úvod:
Kontinuální očišťovací metody (continual renal replacement

therapy, dále CRRT) zažívají v posledních letech velký rozvoj.
Jsou nejvíce rozšířené v Evropě a v Austrálii. Jejich účinnost je
v porovnání s pomalými (6–8 hodinovými) – “klasickými” hemo-
dialýzami srovnatelná. Na rozdíl od hemodialýzy jsou kriticky
nemocnými lépe tolerována, k úpravě vnitřního prostředí dochází
pozvolna. Nevýhodou je kontinuální antikoagulace se všemi mož-
nými důsledky, CRRT též omezuje pacienta v rehabilitaci. 

Základem úspěchu je dobře fungující centrální žilní katetr –
preferuje se inzerce do v. jugularis interna a v. femoralis. 

Hlavní indikací k CRRT je akutní renální selhání u oběhově
nestabilního pacienta (nejčastěji v rámci MODS (syndromu mno-
hočetného orgánového selhání) při septickém šoku či kardiogen-
ním šoku). Její časné zahájení a správně zvolená metoda zvyšuje
šanci na úspěšné vyléčení našich pacientů.

Popis případu:
41letý truhlář byl původně přijímán do spádového zdravotnic-

kého zařízení pro progredující námahovou a posléze i klidovou
dušnost charakteru ortopnoe, febrilní stav, podezření na levostran-
nou pleuropneumonii. Již z ambulantního echokardiografického
vyšetření byla známa kombinovaná aortální vada. Pokus o hemo-
dynamickou stabilizaci ani antibiotická terapie nevedla ke zlepše-
ní klinického stavu, naopak laboratorně progredovala jaterní
a renální léze. Po dohodě byl pacient předán do naší péče.

V rodinné anamnéze je zajímavý údaj o otci, který zemřel v 72
letech na srdeční selhání při kombinované aortální vadě s převa-
hou stenózy v.s. porevmatické etiologie, též matka je po operaci
srdeční vady – nebylo zřejmé jaké.

Sám nemocný byl do svých 18 let dispenzarizován dětským
kardiologem pro vrozenou srdeční vadu, poté již sledován nebyl.
Jinak v dětství prodělal opakovaně tonsilitidy. 
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Fyzikálně při vstupním vyšetření dominoval obraz těžkého
bilaterálního srdečního selhání (ortopnoe, dušnost, hypotenze
95/70 mmHg, tachykardie 99/min, zvýšená náplň krčních žil, hepa-
tomegalie, ascites, anasarka). 

Poslechový nález na srdci byl kombinovaný – systolicko-dia-
stolický šelest v celém prekordiu s propagací do karotid i levé axi-
ly. 

Laboratorně jsme zaznamenali elevované jaterní testy – v.s. –
při městnavé hepatopatii, koagulopatii – při snížené syntéze vita-
min K dependentních faktorů, středně těžkou renální insuficienci
při syndromu nízkého minutového volumu (low cardiac output –
dále LCO), iontovou dysbalanci při sekundárním hyperaldostero-
nismu. Vyšetření BNP (mozkového natriuretického peptidu) neby-
lo v té době v naší nemocnici dostupné.

Popis rentgenového nálezu byl v rozporu s výše popsaným
nálezem – kromě bilaterálních pleurálních výpotků náplň v plic-
ním řečišti nebyla zvýšena, nebyl popsán zvětšený srdeční stín.
Velikost srdečního stínu vzhledem k jeho splývání se stínem výpot-
ku může být podhodnocena. Na klinicky patrné dušnosti se kromě
určitého stupně městnání mohl podílet i zvýšený nitrobřišní tlak
s elevací bránice při ascitu, komprese plicní tkáně výpotkem.

Jícnovou echokardiografií byla potvrzena těsná aortální stenó-
za (neindexovaná plocha ústí 0,9 cm2) a významná aortální regur-
gitace (gradient 15 mmHg mean), dilatace a pokročilá systolická
dysfunkce hraničně hypertrofické levé komory (dutina 66 mm, EF
0,39 %, IVS 11 mm, zadní stěna 11 mm). Mitrální regurgitace
nebyla shledána významnou, na trikuspidální chlopni byl nález
regurgitace 2. stupně s gradientem svědčícím pro přítomnost mír-
né plicní hypertenze.

Srdeční katetrizace prokázala smíšenou plicní hypertenzi (PK
50/12, AP 52/32, PCWP 33, CO 3,3 l/min, CI 1,6 l/min/m2). Nález
na koronárním řečišti byl normální. Pokročilost aortální insufici-
ence dosahovala 4. stupně.

Pacient byl indikován po stabilizaci a přípravě ke kardiochi-
rurgickému výkonu – chlopenní náhradě.

Zahájili jsme terapii srdečního selhání (vzhledem k hraniční
tenzi iniciálně jen nízké dávky ACE-inhibitorů a beta-blokátoru),
k mobilizaci tekutin jsme využili CRRT. S ohledem na vstupní
renální parametry (urea 28 mmol/l, kreatinin 180 µmol/l) jsme zvo-
lili metodu CVVH (kontinuální veno-venózní hemofiltrace), k anti-
koagulaci jsme použili nefrakcionovaný heparin. Zvolenou hodi-
novou ultrafiltraci (250 – 300 ml) nemocný dobře toleroval, 4. den
CRRT se objevuje trombocytopenie (etiologicky jsme neprokáza-
li heparinem indukovanou trombocytopenii, nejspíše k tomu došlo
následkem sekvestrace v kapiláře).

Z tohoto důvodu jsme přistoupili k regionální citrátové anti-
koagulaci. Ta byla komplikována paravenózní aplikací kalciových
iontů s následnou nekrózou měkkých tkání na volární straně před-
loktí levé horní končetiny vyžadující prolongované lokální ošetřo-
vání vč. nekrektomie.

Celkem jsme provedli 8 sezení CRRT (každé sezení trvalo 42
– 54 hodin). Úhrnná ultrafiltrace čítala 30 l. 

Následně vzhledem k hemodynamické stabilizaci pacienta
bylo možné přejít k intermitentní hemodialýze s ultrafilitrací, kte-
rou jsme ještě kombinovali s metodou SCUF (pomalá kontinuální
ultrafiltrace). 

Postupná úprava hemodynamiky vedla k obnovení adekvátní
diurézy pacienta.

Současně s těmito procedurami probíhala příprava k operační-
mu řešení chlopenní vady, tzn. byla prováděna požadovaná předo-
perační vyšetření, vyloučení možných zánětlivých fokusů, duplex-
ní ultrasonografie karotických tepen, spirometrie, sérologická
vyšetření. 

Vzhledem k pokročilosti srdečního selhání a s tím spojené kar-
diální kachexie byla součástí předoperační přípravy pacienta maxi-
mální realimentace – kombinace enterální výživy cestou nasojeju-
nální sondy a parenterální výživy vaky all-in-one.

Semdesátý den hospitalizace byl nemocný překládán ke kardi-
ochirurgickému výkonu – náhradě aortální chlopně.

Pooperační průběh byl poměrně prolongovaný, nicméně 40
dnů po operaci byl pacient propuštěn s normálními renálními funk-
cemi. Dochází na pravidelné kontroly, dobře spolupracuje při anti-
koagulační léčbě a při relativním tělesném šetření je bez větších
obtíží. 

Diskuse: 
Srdeční selhání, které není dobře nebo dokonce vůbec léčeno,

vede pozvolna až k úmrtí pacienta. Základem terapie je medika-
mentózní léčba (ACE-inhibitory, beta-blokátory, kličková diureti-
ka, spironolakton, digoxin).

Při srdečním selhání dochází díky sníženému „dopřednému“
výdeji k projevům hypoperfúze jednotlivých orgánů (renální selhá-
ní, encefalopatie) a zároveň ke známkám venostázy (venostatická
hepatopatie – koagulopatie a hypoproteinémie, kachektizace
a hypovitaminóza při porušené resorpci z gastrointestinálního trak-
tu při venostáze splanchniku, anasarka).

Farmakoterapie byla i v našem případě důležitou součástí léč-
by. Vzhledem k těžké hypotenzi jsme však zahájili léčbu velmi níz-
kými dávkami (ramipril 1,25 mg, labetalol 6,25 mg). Dnes užíva-
ný levosimendan, který bychom jistě zvažovali, nebyl v té době
v České republice registrovaný. Domníváme se však, že samotnou
farmakoterapií bychom stávající klinický stav pacienta nezlepšili.
Díky CVVH bylo dosaženo extrémní ultrafiltrace, k mobilizaci
tekutin jsme použili i.v. aplikaci 20% albuminu.

Trombocytopenie, která se rozvinula 4. den CRRT, byla nežá-
doucím účinkem naší léčby. Proto jsme se rozhodli použít regio-
nální citrátovou antikoagulaci. Výrobce nenabízel ve svém setu
k aplikaci kalcia zvláštní vstup za dialyzační kapiláru, kde by se
antikoagulační účinek citrátu mohl rušit. Vzhledem k celkové ana-
sarce, koagulopatii a trombocytopenii jsme nemohli zavést druhý
centrální žilní katetr. Proto jsme k i.v. aplikaci kalcia použili peri-
ferní katetr na levé horní končetině. Ovšem i zde byl těžký otok
a útlakem žíly okolní tkání byla narušena perfúze kalcia a násled-
ně zřejmě došlo k akcidentální paravenózní aplikaci. Nekróza na
volární straně předloktí byla jako locus minoris kontraindikací
k náhradě aortální chlopně. Až po nekrektomii a jejím částečném
zhojení byl pacient úspěšně odoperován na kardiochirurgické kli-
nice naší nemocnice. 

Závěr:
CRRT může být důležitou součástí léčby srdečního selhání.

Domníváme se, že díky včasnému zahájení (první den hospitali-
zace) jsme pacienta, s postižením, které popisujeme, úspěšně pře-
mostili ke kardiochirurgickému výkonu. 
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Metabolický syndrom 
a nukleární receptory – PPAR
K rychlé orientaci čtenáře uveďme, že PPAR je zkrácený anglický medicínský termín peroxisome proliferator-
activated receptors. Objev nukleárních receptorů aktivovaných peroxizomovými proliferátory spolu s objevem
identifikace leptinu jako hormonu, který je produkován výlučně adipozity, byl podnětem k výzkumu, jehož
poznatky lze využít v prevenci a léčbě nejen metabolického syndromu, ale i řady jiných onemocnění. 
Dvě skupiny léků, účinkujících prostřednictvím PPAR, jsou již běžně používány, a to hypolipidemicky působí-
cí fibráty a inzulín-senzitizující thiazolidindiony; do klinické praxe byly zavedeny – jak prozrazují autoři mono-
grafie v úvodu – dříve než byl poznán molekulární mechanismus jejich účinku. 
Prvé dvě krátké kapitoly hovoří o metabolickém syndromu v souvislostí s přítomností PPAR ve všech tkáních,
o jejich vlivu a o samotném objevu a jeho historii. V dalších pěti je podrobně probráno všechno, co by měl lékař
vědět o struktuře a mechanismu aktivace PPAR, o vztahu nukleárních receptorů k inzulínové senzibilitě, ke vzni-
ku nádorových onemocnění a o jejich dalších účincích. Analýzou poznatků a zkušeností získaných výzkumem
u zvířat i u lidí a zejména výsledků klinických studií upozorňují autoři na význam PPAR jako dosud málo zná-
mé činitele, s jejichž vlivy se musí počítat a jejichž přínosných účinků by mělo být využito v moderní terapeu-
tické praxi.
Přesto, že problematika je v monografii rozebrána srozumitelně, není to lehké čtení, jako ostatně každá látka,
kterou musí lékař zvládnout se záměrem prohloubit své znalosti ve prospěch svých pacientů. Internisté, diabe-
tologové, endokrinologové, ale i lékaři jiných specializací a praktici si právě prostudováním této knihy zajistí,
že budou připraveni přijmout novinky, které přinese pokrok medicíny v této oblasti nepochybně již v blízké
budoucnosti. 

Grada/Avicenum, Praha, 2005, ISBN 80-247-0824-8, 1. vydání, brož., 126 stran
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První rok zkušeností 
s repaglinidem 
v České republice

Ach ta PPG! Čím dál víc se o ní mluví a píše. Pořádají se o ní
mezinárodní kongresy. Přibývá studií, které potvrzují souvislost
postprandiální hyperglykémie a pozdních komplikací diabetu.
Nakonec i zdravý rozum napovídá, že pokud každá hyperglykémie
je nebezpečná a pokud většinu dne jsme v postprandiálním stavu,
nelze glykémii po jídle jen tak opominout.

Ledacos tedy o PPG už víme. Kromě jiného i to, že je nezá-
vislým rizikovým faktorem mortality na kardiovaskulární one-
mocnění. A že podíl PPG na celkové glykemické zátěži je tím vět-
ší, čím lépe je diabetik kompenzován. U diabetiků 2. typu obvykle
platí, že kompenzace se zhoršuje s dobou trvání diabetu. Tedy čím
dříve po diagnóze, tím více bychom měli na PPG myslet. Měřit ji,
„léčit“ a kontrolovat. A začít již u pacientů na dietě a PAD.

A jaká je realita? Mnoho diabetiků 2. typu je zatím léčeno pou-
ze na základě znalosti lačné glykémie a HbA1c a intervence PPG
je oddalována z důvodů finančních, časových či jiných. 

Více než rok je již na trhu k dispozici repaglinid (NovoNorm),
perorální antidiabetikum ze skupiny rychlých sekretagog inzulínu,
které cíleně kontroluje postprandiální glykémii. NovoNorm je
indikován právě pro časnější období rozvoje DM 2 – v monotera-
pii po selhání diety a v kombinaci s metforminem u obézních paci-
entů po selhání metforminu. Navíc všichni diabetici by nyní měli
mít nárok na úhradu alespoň 400 proužků do glukometru ročně.
Neměl by tedy být již problém se o výši hladiny své glykémie
dozvědět.

Máme za sebou 1. rok dobře zdokumentovaných zkušeností
s léčbou diabetiků repaglinidem v České republice. Velká část paci-
entů byla totiž zařazena do postmarketingového sledování, jehož
výsledky vám nyní předkládáme.

Sledování probíhalo od dubna do prosince roku 2004. V prů-
běhu 4 měsíců byly zaznamenány 3 návštěvy – vstupní, kontrola
po vytitrování dávky a závěrečná. Kromě klasických parametrů

glykemické kompenzace (HbA1c, FBG, PPG) se sledovala i hmot-
nost pacientů (BMI), nežádoucí příhody (z nich hlavně hypogly-
kémie), dávka repaglinidu a hodnocena byla i kvalita života paci-
enta.

Celkem se podařilo analyzovat data od 1453 diabetiků 2. typu.
Typickému pacientovi bylo 59 let (s trváním onemocnění 5 let).
Nejčastěji se v souboru vyskytovali pacienti dříve léčení jinými
PAD a dále diabetici po selhání režimových opatření.

Většina pacientů (55 %) byla léčena kombinací NovoNorm +
metformin, NovoNorm v monoterapii byl zvolen u 38 % pacientů.
Průměrná dávka repaglinidu se pohybovala kolem 1 mg před kaž-
dým hlavním jídlem.

V tabulce jsou uvedeny hlavní výsledky čtyřměsíční léčby
repaglinidem. Došlo k významnému poklesu nejen postprandiální,
ale i lačné glykémie a ke zlepšení dlouhodobé kompenzace diabe-
tu. Hmotnost pacientů mírně poklesla.

Tab. č. 1: Celkové výsledky léčby repaglinidem

Výchozí 
hodnota

Po 1. kontrole Po 4 měsících

BMI (kg/m2) 30,0 ± 4,9 29,8 ± 4,8*** 29,6 ± 4,8***

HbA1c (%) 7,5 ± 1,6 neměřeno 6,0 ± 1,4***

FPG (mmol/l) 9,6 ± 2,7 8,3 ± 2,3*** 7,4 ± 2,0***

PPG (mmol/l 12,7 ± 3,0 10,2 ± 2,6*** 9,2 ± 2,3***

Dana Raabová

Graf č. 1: Vývoj PPG během léčby repaglinidem u skupin 
pacientů podle typu předchozí terapie
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Pacienti byli pro účely statistické analýzy dále rozděleni do
podskupin podle typu předchozí terapie. Ve všech těchto podsku-
pinách byl trend podobný – zlepšení kompenzace bez nárůstu
hmotnosti.

Neméně než účinnost je důležitá i bezpečnost terapie. Navzdo-
ry významnému zlepšení kompenzace DM zásadně poklesla čet-
nost hypoglykémií. Lehké hypoglykémie poklesly na méně než
polovinu, těžké hypoglykémie až na 1/10 původního výskytu.

Lékaři i pacienti hodnotili pozitivně hlavně zlepšení kompen-
zace diabetu, dále pak kontrolu hmotnosti, lepší kvalitu života paci-
entů a nižší riziko hypoglykémií. Téměř 95 % pacientů bude v léč-
bě preparátem NovoNorm pokračovat i nadále.

NovoNorm si tedy své místo v terapii diabetiků 2. typu hledá
více než oprávněně. Nabízí účinnou a bezpečnou terapii s možností
flexibilního životního stylu. Navíc pacient může díky němu lépe
porozumět podstatě svého onemocnění. To vše přispívá k lepšímu
zvládnutí selfmanagementu diabetu, který stále zůstává alfou
a omegou úspěšné terapie.

PRVNÍ ROK ZKUŠENOSTÍ S REPAGLINIDEM V ČESKÉ REPUBLICE

MUDr. Dana Raabová
Novo Nordisk, s.r.o.
E-mail: draa@novonordisk.com

Tradiční setkání diabetologů, které se pravidelně koná v Luhačovi-
cích, patří k akcím, které mají nejen ryze „konferenční“, ale i pracov-
ní atmosféru. Součástí kongresu byla tedy plenární schůze České dia-
betologické společnosti (ČDS), jednání valné hromady Občanského
sdružení ambulantních diabetologů a XI. pracovní setkání sester.
V rámci zasedání ČDS, kterému předsedal doc. MUDr. Milan Kvapil,
CSc., proběhlo hlasování k jednotlivým bodům poměrně hladce, což
je podle předsedy společnosti signálem jejího dobrého fungování. 

Vznikne Diabetologická asociace ČR?
Předseda výboru pro realizaci Saintvincentské deklarace (SVD),

prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. při této příležitosti předložil návrh
na vytvoření Diabetologické asociace České republiky. Ta by se měla
stát společnou iniciativou i strategickým partnerstvím, jehož cílem je
vytvoření integrovaného postupu vedoucího ke zlepšení péče o nemoc-
né s diabetes mellitus.

Pro začátek se doporučuje, aby výbor ČDS a výbor pro realizaci
SVD sdružily všechny organizace diabetiků a zájmové organizace,
poskytovatele péče o diabetiky, firmy a instituce podílející se na péči
o nemocné cukrovkou. Pokud by tento návrh byl přijat, pak by v prv-
ním období výbor ČDS přizvával k projednávání základních praktic-
kých otázek, týkajících se zabezpečení péče o diabetiky v ČR, také
zástupce SVD a jednou nebo dvakrát ročně by se uskutečnila společ-
ná schůze ČDS a výboru pro realizaci SVD, kde by byly souhrnně pro-
brány otázky péče o diabetiky v praxi a zvolena společná strategie
postupu v jednání se státními institucemi. Sdružené organizace by při-
tom zůstaly samostatnými ekonomickými celky. Uskutečněním navr-
hovaných změn by mělo dojít k naplnění a legalizaci SVD a dosud jen
formálně proklamovaného partnerství. Jak dále upozornil prof. Ryb-
ka, k podobnému řešení přistoupily už před lety jak Americká diabe-
tologická asociace, tak v evropském kontextu Holandská diabetolo-
gická společnost. Obdobný postup byl zvolen také ve Velké Británii
a směřují k němu i další odborná sdružení v řadě zemí Evropské unie
i mimo ni.

Nová data – významný příspěvek k dalšímu studiu
Díky obětavé práci celého výboru ČDS a zejména prof. MUDr. Jana

Škrhy, DrSc. byla provedena a nyní již publikována epidemiologická
studie, která je považována za mezník v oblasti průřezových studií na
neselektované populaci. Studie popisuje úroveň léčby pacientů s dia-

betem, hodnotí výsledky této léčby i aktuální prevalenci komplikací
diabetu. Materiál by měl být k dispozici všem diabetologům a poslou-
žit ke komparaci dostupných a reálně využitých postupů i komplexní
retrospektivě.

Edukace formou kazuistik
Mezi postery se objevila i řada přínosných podnětů, čerpajících

z kazuistických sdělení. Zajímavý případ použití inzulínu v suicidál-
ním úmyslu přinášíme v rozšířené podobě tomto čísle, některé z dal-
ších sdělení se v podobě upravené pro publikaci objeví v pozdějších
vydáních Kazuistik v diabetologii nebo nově vznikajícím časopisu
Sestra v diabetologii.

Velké ambice má jistě také internetový projekt Diabetologického
centra I. interní kliniky FN Plzeň, který prezentuje syndrom diabetic-
ké nohy na internetu formou kazuistik. 

Komplexní práci lze dohledat na internetových stránkách:
http://fnplzen.cz/kliniky/TIK/metabol/index.asp

(red)

Foto Václav Bunda

41.diabetologické dny

zpráva



31KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 2 / 2005

Poznejte blíže

Pediatrické centrum diabetologie

Co předcházelo, pane profesore, vzniku vašeho diabetologic-
kého centra?

Dětská diabetologie patřila již před 2. světovou válkou
k základním oborům pražské Dětské kliniky. Po válce byl obor dále
rozvíjen společně s dětskou endokrinologií na nově konstituované
II. dětské klinice. V osmdesátých letech 20. století byl v naší zemi
zahájen diabetologický program, jehož hlavním cílem bylo sjed-
nocení péče o diabetické pacienty a zavedení moderních diagnos-
tických i terapeutických postupů do klinické praxe.

V pediatrii se postupně podařilo vytvořit národní registr dia-
betických dětí, rozšířit léčbu intenzifikovanými inzulínovými pro-
gramy u dětí všech věkových skupin, zavést do klinické praxe léč-
bu monokomponentními a později i rekombinantními inzulíny,
zahájit domácí monitorování glykemických profilů a postupně roz-
šiřovat léčbu inzulínovými aplikátory a inzulínovými pumpami. To
jsme spojovali s programy edukace dětí a jejich rodičů, přičemž
v realizaci sehrály nezastupitelnou roli letní i zimní tábory pro dia-
betické děti. 

Diagnostické i léčebné pomůcky bylo třeba dovážet ze zahra-
ničí, protože v Československu nebyly vyráběny v dostatečné kva-
litě. Rychlejšímu rozvoji moderní klinické diabetologie však brá-
nil nedostatek devizových prostředků. Situace se významně
zlepšila až po roce 1990. 

Dostali jsme se k současnosti. Jaký je dnes, pane profesore,
výskyt diabetu 1. typu v ČR?

Počet diabetických dětí se v naší zemi významně zvyšuje.
V rámci celoevropského programu EURODIAB lze národní epi-
demiologická data porovnávat mezi většinou zemí Evropy. Pro
registraci nově manifestovaných dětských pacientů s diabetes mel-
litus 1. typu jsou využívány dva zdroje, které umožňují odhadnout
přesnost záchytu. Prvním je síť Českého registru dětského diabe-
tu, druhým databáze Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí.
Incidence je vyjádřena v počtu případů diabetes mellitus 1. typu
za daný rok na 100 000 jedinců příslušného věku. V období od 1.
ledna 1989 do 31. prosince 2003 bylo registrem zachyceno 3 454
diabetických pacientů ve věku 0-14 let včetně. Kombinovaná kom-
pletnost záchytu pro oba zdroje dat byla dohromady 0,992 (95 %
CI 0,989 – 0,995). Průměrná standardizovaná incidence diabetu
tohoto typu byla v tomto období 12,0 (CI 95 % 11,6-12,4) přípa-
dů / 100 000 dětí / rok. 

Incidence diabetu signifikantně rostla ve všech věkových kate-
goriích a průměrný relativní meziroční nárůst incidence byl 6,8 %.
V jednotlivých věkových kategoriích 0-4, 5-9 a 10-14 byl u chlap-

ců 8,6 %, 7,6 % a 6,0 %; u dívek pak 10,2 %, 7,0 % a 4,0 %. Je
pravděpodobné, že počet dětských pacientů do 15 let věku vzros-
te během dalších deseti let o cca 850, na hodnoty okolo 2 400. Pře-
stože se Česká republika řadí v Evropě mezi státy se středním
výskytem diabetu 1. typu u dětí, patří zároveň k zemím s nejvyš-
ším nárůstem jeho incidence. Nepříjemná je skutečnost, že nej-
vyšší nárůst incidence diabetu jsme zjistili u dětí nejmladších věko-
vých skupin. 

Tento stav a očekávaný vývoj vyžaduje i dostatek dobře při-
pravených lékařů. Odpovídá tomu systém postgraduálního
vzdělávání? 

Na to bohužel nemohu odpovědět kladně. V pediatrii je – na
rozdíl od interní medicíny – diabetologie a endokrinologie jedním
oborem, což přináší dětským pacientům nemalé výhody. Avšak
tuto skutečnost neodráží nově přijatý systém postgraduálního vzdě-
lávání lékařů, který specializaci dětského diabetologa a endokri-
nologa vůbec neuznává. 

V souladu s doporučením ESPE, Evropské společnosti pro dět-
skou endokrinologii, jsme s kolegy navrhli systém odborné pří-
pravy pro dětské diabetology a endokrinology, který již funguje
v řadě států Evropské unie. Jeho realizace je však zatím v nedo-
hlednu a přijetí tohoto návrhu závisí především na rozhodnutí zod-
povědných politiků. 

Pediatrické diabetologické centrum vzniklé při II. dětské kli-
nice po reorganizaci vašeho pracoviště v roce 2004 pokračuje
v činnosti jako součást Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN
Motol. Odkud pocházejí pacienti, o které pečujete?

Společně s Pediatrickým centrem při Dětské klinice 3. LF UK
a s pracovištěm Kliniky dětí a dorostu 1. LF UK zajišťujeme kom-
plexní péči o diabetické děti z Prahy. Téměř polovinu našich paci-
entů však tvoří děti z ostatních regionů naší země. Jsou to pře-
devším pacienti s přidruženými chorobami či s diabetickými
komplikacemi všech druhů. I když v pediatrii jsou známy různé
typy diabetu, naprostou většinu diabetických dětí tvoří děti s dia-
gnózou diabetes mellitus 1. typu. Součástí našeho centra jsou
i výzkumné laboratoře a edukační středisko pro diabetické 
děti a jejich rodiče. Protože diabetologie je především ambulant-
ním oborem, úzce spolupracujeme s Dětskou poliklinikou FN
Motol. 

Když už jste vzpomněl výzkumné laboratoře, na co jste se
zaměřili ve vědě a výzkumu?

O Pediatrickém centru diabetologie 
při Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze rozmlouváme 
s přednostou kliniky a koordinátorem centra, prof. MUDr. Janem Vavřincem, DrSc. 
Položili jsme mu však také otázky týkající se celkového stavu 
dětské diabetologie v naší zemi. 
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Jedním z klíčových programů naší kliniky je problematika
systémových i orgánově specifických autoimunitních onemocně-
ní. Proto se v diabetologii věnujeme problematice destruktivní for-
my autoimunitní inzulitidy u geneticky rizikové populace i pro-
blematice sdružených autoimunitních onemocnění u pacientů
s DM1. Cílem této oblasti výzkumu je zavedení účinných metod
prevence diabetu 1. typu v naší zemi, protože jím je ohrožena stá-
le větší skupina dětské populace. 

Laboratorní metody, které jsme zavedli v diabetologickém
výzkumu, užíváme v nezbytných obměnách i pro pacienty s další-
mi autoimunitními onemocněními – například s juvenilní revma-
toidní artritidou a dalšími systémovými autoimunitami, celiakií,
tyreoiditidou, Crohnovou chorobou atd. 

V posledních letech se česká dětská diabetologie podílí na ega-
lizaci některých prestižních mezinárodních projektů. V tomto
směru projevuje iniciativu a vysokou aktivitu zejména vaše
pracoviště… 

V rámci probíhajících projektů tzv. primární prevence diabe-
tes mellitus 1. typu se Česká republika podílí na řešení „world wide
research“ projektu TRIGR, o němž jste již vaše čtenáře informo-
vali otištěním našeho příspěvku. Cílem tohoto mezinárodního pro-
jektu je objasnění vlivu hovězích bílkovin na manifestaci diabetu
1. typu u novorozenců s definovaným genetickým rizikem a jeho
výskytem u některého z prvostupňových příbuzných. 

Ve studii bude screenováno kolem 4 500 novorozenců. Po sta-
novení genetického rizika bude do studie zařazeno přes 2 000 dětí.
Do prospektivní, zaslepené studie, jsou zařazováni novorozenci
s rizikovými genotypy pro DM1 (HLA-DQB1* 0302 a/nebo –
DQB* 02). Zařazené děti, jejichž matka, otec či sourozenec trpí dia-
betem 1. typu, dostávají při nedostatečném nebo nemožném kojení
místo běžných kojeneckých přípravků speciální nutriční přípravek
do šesti až osmi měsíců věku. Studie v žádném případě neomezu-
je kojení – pokud je dítě plně kojeno do šesti měsíců věku, dostá-
vá nutriční přípravek jako příkrm ke kojení mezi 6. - 8. měsícem
věku. Studie je randomizována, polovina přípravků obsahuje běž-
ný kojenecký přípravek na bázi kravského mléka, druhá polovina
přípravek na bázi kaseinového hydrolyzátu, Nutramigen, který plně
zajišťuje veškeré nutriční potřeby novorozenců i kojenců. Po dobu
intervence jsou ze stravy dětí vyloučeny také všechny potraviny
obsahující bílkoviny kravského mléka. V průběhu studie je sledo-
ván vliv této změny stravy na vznik autoprotilátek asociovaných
s diabetem (ICA, GAD65, IA2 a IAA) a na vlastní klinickou mani-
festaci diabetu. Předpokládaná doba trvání studie je 10 let. 

Projekt TRIGR je financován vícezdrojově a koordinován ame-
rickým National Institutes of Health. Řešení projektu se účastní 77
výzkumných center z USA, Kanady, Austrálie a 12 evropských
zemí. Projekt byl zahájen v roce 2002 a nábor nových dětí bude
pokračovat do konce roku 2006. V celém projektu bylo zatím scre-
enováno 3186 novorozenců a do studie bylo zařazeno 1364 dětí.
Podrobnější informace pro zájemce je možno získat například na
webových stránkách: www.trigr.org nebo www.trigr.cz, případně
na adrese naší kliniky.

Česká republika se zapojila do řešení projektu v roce 2003.
Koordinační centrum studie pro ČR je v Praze-Motole. Do studie
vstoupilo zatím 7 kmenových center (Praha, Brno, Olomouc, Ústí
nad Labem, České Budějovice, Plzeň a Zlín) a 3 spolupracující

centra (Jihlava, Liberec a Karlovy Vary). Přestože ČR vstoupila do
studie až rok po jejím zahájení, patří dnes k nejúspěšnějším řeši-
telským zemím. V projektu bylo dosud screenováno 158 českých
novorozenců a do studie bylo zařazeno 70 dětí. První výsledky pro-
bíhající studie budou zveřejněny v New England Journal of Medi-
cine, až nejmladší dítě zařazené do studie dosáhne věku 6 let.

V rámci sekundární prevence diabetu 1. typu probíhá na našem
pracovišti mezinárodní, multicentrická, randomizovaná, zaslepe-
ná a placebem kontrolovaná studie. Zařazeno je do ní 188 paci-
entů s nově diagnostikovaným diabetes mellitus 1. typu ve věku
12-35 let z 9 zemí. Studie sleduje vliv aplikace tzv. alterované pep-
tidické ligandy, APL, na průběh inzulitidy po manifestaci diabe-
tu. APL je modifikovaná část beta řetězce inzulínové molekuly.
Peptid, obsahující 9. až 23. aminokyselinu, je hlavním sekvenč-
ním epitopem inzulínové molekuly. Alterovaná liganda má změ-
něnou 16. a 19. aminokyselinu peptidického řetězce a po její reko-
gnoskaci systémem získané imunity dochází k inkompletní
aktivaci T lymfocytů. Lymfocyty aktivované APL totiž neprochá-
zejí restrikčním bodem v pozdní G0 proliferační fázi a podléhají
apoptóze. Do studie bylo zařazeno také 26 českých dětí (Praha,
Olomouc). Výsledky budou publikovány po ukončení studie
v časopise Diabetes. 

Ve spolupráci se zahraničními pracovišti připravujeme další
projekt, který bude zaměřen na zpřesnění diagnostiky autoimunit-
ní inzulitidy u geneticky rizikové populace. Zpřesnění predikce
diabetu 1. typu je totiž nezbytnou podmínkou realizace intervenč-
ních preventivních studií v klinické praxi. 

Spolupracuje vaše centrum, pane profesore, s ostatními pedi-
atrickými pracovišti v České republice? 

V této zemi slouží dnes pro zhruba 2 800 diabetických dětí
a dospívajících do osmnácti let kolem 75 ordinací. I když je tento
počet pracovišť na menší stát značný, je s většinou z nich spolu-
práce stále velmi dobrá. Její základy byly položeny v rámci reali-
zace diabetologického programu a v současnosti jsou dále rozví-
jeny při řešení mezinárodních projektů. 

Dětští diabetologové se každoročně setkávají na pracovních
dnech v Karlových Varech a svoje výsledky prezentují na tuzem-
ských i mezinárodních kongresech a sympoziích. Nezanedbatelná
není ani publikační aktivita v domácích nebo v zahraničních peri-
odikách. 

A jak pohlížíte na spolupráci s diabetologickými pracovišti pro
dospělé?

Vzájemná spolupráce mezi pediatry a specialisty pro dospělé
pacienty je v moderní medicíně nezbytná, jinak nelze zajistit kon-
tinuitu péče o chronicky nemocné děti. Výborem České diabeto-
logické společnosti přijatá Koncepce diabetologických center pre-
feruje centra s částí s dětskou i dospělou všude tam, kde provozní
podmínky umožňují jejich zřízení. 

Velmi dobrá spolupráce byla navázána i v oblasti výzkumu.
Jsme rádi, že výbor společnosti nepouští ze zřetele potřeby diabe-
tických dětí a zajišťování moderních diagnostických a terapeutic-
kých pomůcek.

Styčnými body s dospělými diabetology jsou například inten-
zifikované inzulínové programy, péče o gravidní diabetičky, pro-

PEDIATRICKÉ CENTRUM DIABETOLOGIE 
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blematika chronických diabetických komplikací, edukace, predik-
ce a prevence diabetu 1. typu a řada dalších.

Zmínil jste se již, pane profesore, o Sdružení rodičů a přátel
diabetických dětí. Jak hodnotíte jeho přínos?

Sdružení bylo založeno v devadesátých letech a velmi úzce
spolupracuje s klinickými diabetology. Prosazuje zájmy dětských
pacientů v legislativě, spolupracuje s obdobnou organizací pro
dospělé diabetiky, zajišťuje činnost celostátního Edukačního cent-
ra a podílí se na vydávání edukačních materiálů. Pomáhá také při
organizaci a financování rekondičních a edukačních táborů pro dia-
betické děti, zajišťuje provoz celostátní databáze a výsledky naší
dětské diabetologie prezentuje doma i v zahraničí.

Přestože i v některých dalších oborech pediatrie oceňujeme
aktivity obdobných sdružení, může dlouholetá práce Sdružení
rodičů a přátel diabetických dětí sloužit jako vzor pro mnoho rodi-
čů chronicky nemocných dětí. 

Jaké jsou současné priority Pediatrického centra diabetologie
při vaší klinice?

Lze je shrnout do několika bodů. Je to především komplexní
péče o diabetické děti, účinná edukace malých pacientů a jejich
rodičů, kvalitní pregraduální i postgraduální výuka a také výcho-
va mladých klinických i výzkumných spolupracovníků. Dále je to

výzkum v oblasti destruktivní inzulitidy a sdružených autoimunit-
ních onemocnění, problematika chronických diabetických kompli-
kací u dětí, prediktivní a preventivní diabetologie a transplantace
beta buněk u dětí.

Co byste chtěl říci našim čtenářům na závěr?

Chci zdůraznit zejména, že zapojení české dětské diabetologie
do špičkového mezinárodního klinického výzkumu je nezbytné pro
rozvoj preventivní diabetologie. Tento typ výzkumu je nejen meto-
dologicky velmi náročný, ale i finančně nesmírně nákladný, proto
náš stát takový výzkum nemůže financovat. Spolupráce se špičko-
vými zahraničními centry nám pomáhá zajistit dostupnost moder-
ních technologií preventivní diabetologie pro ohrožené děti. Naše
poděkování patří všem gynekologům, neonatologům, pediatrům,
diabetologům, sestrám a samozřejmě především rodinám, které se
podílejí na řešení zmíněných projektů. Bez jejich dlouholeté spo-
lupráce by preventivní diabetologie zůstala v naší zemi jen učeb-
nicovým pojmem.

Předpokládám, že se nám podaří vyřešit také problém post-
graduálního vzdělávání v dětské diabetologii a endokrinologii.
A nakonec chci vyslovit naději, že zodpovědní činitelé a s nimi
zdravotní pojišťovny budou respektovat zájmy diabetických dětí
a jejich rodin. 

Za rozhovor poděkoval:
Juraj Szántó 

Petr Dítě et al.

Akutní stavy 
v gastroenterologii
Hlavní autor a pořadatel knihy, prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. z interní gastroenterologické kliniky LF a FN
Masarykovy univerzity v Brně vytvořil toto přehledné a instruktivní dílo s dvaceti osmi spoluautory ze dva-
nácti pracovišť v Brně v Praze, v Ostravě a v Hradci králové.
V prvních čtyřech kapitolách je komplexně probrána problematika akutní gastroenteritidy, k níž může vést
mj. diabetická ketoacidóza a krvácení v jednotlivých částech trávící trubice. Další tři kapitoly se zabývají
cizími tělesy v její horní části a perforacemi jícnu a žaludku. Příkladem autorského postupu je kapitola,
zahrnující problematiku akutní cholangoitidy a kalkulózní cholecystitidy: seznamuje čtenáře s etiologií,
vyjádří se ke klinickým a laboratorním projevům, k diagnostickým problémům a k diferenciální diagnosti-
ce, nakonec pak navrhuje terapeutický postup.
Největší rozsah je v knize věnován příznakům a průběhu akutní pankreatitidy, například i jejím bioche-
mickým a metabolickým abnormalitám, přičemž v podrobně rozvedeném terapeutickém 
výkladu je zvlášť zdůrazněn význam nutriční léčby. Nelze v krátké anotaci uvést všech 28 kapitol publika-
ce, ale názvy některých jako Akutní průjmy infekční etiologie, Urgentní stavy v gastroenterologii u gra-
vidních nebo Komplikace terapeutických endoskopických výkonů naznačují, že opomenut nebyl žádný
z důležitých úseků tématiky.
Autorské texty doplňují přehledné tabulky a černobílé i barevné fotografie, jimiž se vyznačuje zejména kapi-
tola Zobrazovací metody v diagnostice náhlých příhod v gastroenterologii. Každá z kapitol končí desítka-
mi odkazů na cizojazyčné i české knižní a časopisecké publikace k probranému tématu. 

Galén, 2005, ISBN 80-7262-305-2, 1. vyd., A5, váz., 314 stran
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Hovoříme s profesorem MUDr. Vladimírem Bartošem, DrSc. 

O transplantacích u diabetiků

V pražském Institutu klinické a experimentální medicíny 
byla letos v únoru uskutečněna první transplantace Langerhansových ostrůvků 
v České republice. Myšlenka transplantací orgánů a tkání diabetikům na prahu
sedmdesátých let 20. století plně zaujala tehdy čtyřicátníka 
MUDr. Vladimíra Bartoše, jenž je v naší diabetologii právem považován 
za inspirátora výzkumu, experimentálních transplantací pankreatu, posléze pak i jejich realizace 
v klinické praxi IKEM. Proto jsme tohoto předního odborníka, v této zemi průkopníka transplantace orgánů 
a tkání diabetikům a vychovatele významných českých a slovenských diabetologů, působících dnes v centrech 
diabetologie a v okresech, požádali o rozhovor.

Pane profesore, v průběhu vaší více než padesátileté lékařské
praxe vás již čtvrt století poutá problematika chorob pankre-
atu, patologie lymfatické soustavy a diabetická nefropatie.
Vzpomínáte si, co vzbudilo na začátku tohoto období váš zvý-
šený zájem o transplantace slinivky břišní a ledvin?

Těší mě, pane redaktore, že jste si na mě vzpomněl u příleži-
tosti první transplantace izolovaných Langerhansových ostrůvků
v ČR. Chci ovšem předem říci, že půjde spíše o vzpomínky, pro-
tože mé transplantační zásluhy patří minulosti… Za největší z nich
pokládám to, že se mi podařilo získat a nadchnout pro spolupráci
mimořádně schopné odborníky. Za všechny zde uvedu docenta
Františka Saudka, který je dnes nejvíce kompetentní hovořit
o transplantacích u diabetiků. 

Připomínáte mou odbornou minulost. Pracoval jsem na I. inter-
ní klinice lékařské fakulty v Hradci Králové a mým zájmem i úko-
lem byly choroby pankreatu. Patofyziologické souvislosti zejmé-
na ve vztahu s akutní pankreatitidou mne přivedly ke studiu
lymfatického systému, renální insuficience i diabetu. V té době, na
začátku šedesátých let, byla umělá ledvina jen na II. interní klini-
ce na Karlově náměstí v Praze a v Hradci Králové. Pomáhal jsem
našemu nefrologovi Josefu Erbenovi s její činností, a tak jsem se
později dostal i ke službám při transplantacích ledvin. Když jsem
v roce 1972 přešel do IKEM v Praze, byl jsem vyzbrojen klinic-
kými zkušenostmi s péčí o nemocné jak po transplantacích ledvin,
tak s chorobami pankreatu. Bylo proto logické, že práce v ústavu,
který měl transplantace orgánů jako hlavní výzkumný úkol, mě
rychle přivedla k myšlence přenesení pankreatu, pochopitelně nej-
prve u pokusných zvířat.

Jak bylo docíleno úspěšných ostrůvkových transplantací 
u lidí?

V sedmdesátých letech se transplantacím pankreatu nedařilo
nikde na světě. Hlavní příčinou neúspěchů byly chirurgické kom-
plikace a při nedokonalé imunosupresi také rejekce štěpů. Trans-
plantace celého pankreatu se pokládaly za příliš rizikové. Pozor-
nost začaly poutat snahy vyhnout se exokrinní tkáni pankreatu,
která činí více než devadesát procent pankreatické hmoty, je čas-
tou příčinou závažných komplikací, ale její náhrada je pro substi-
tuci inzulínu zbytečná, a zaměřit se na transplantaci jen endokrin-
ní tkáně pankreatu, která však předpokládá izolovat z pankreatu
Langerhansovy ostrůvky.

Tehdejší ředitel IKEM profesor Prokop Málek, vždy nadšený
pro nové výzkumné projekty, byl mimo jiné filosof vědy, který roz-
lišovat pokrok výzkumu na stadium biologického experimentu,
stadium klinického experimentu a stadium klinické aplikace. Zalí-
bila se mu myšlenka připravovat transplantaci endokrinní tkáně
pankreatu a zadal mi experimentální úkoly. Těžiště výzkumu bylo
v laboratořích pokusného pracoviště a spočívalo jednak v elimi-
naci rizik vyplývajících z exokrinní tkáně pankreatu v přípravě pro
transplantaci orgánovou, jednak v přípravě izolace ostrůvků pro
jejich implantaci. V rámci řešení prvního problému jsme provedli
celou řadu experimentálních studií na velkých pokusných zvířa-
tech, která jsme později popsali spolu s Ivanem Vaňkem v knize
Diabetes mellitus a transplantace pankreatu, vydané v roce 1990
v nakladatelství Academia. V tomto směru jsme byli úspěšní, tak-
že jsme mohli postoupit do stadia klinického experimentu první
klinickou transplantací pankreatu a ledviny v roce 1983, ale o rutin-
ní klinické aplikaci jsme mohli mluvit asi o deset let později. 

Na řešení úkolu izolace ostrůvků jsme zprvu začali pracovat
s Marií Nožičkovou velmi amatérsky. K oddělování ostrůvků od
exokrinní tkáně jsme používali neprofesionálně připravené kola-
genózy – jiná nebyla k dispozici – a vlastní izolace se prováděla
metodou „hand-pick“. Takto izolované ostrůvky jsme po otevření
dutiny břišní u psa vstřikovali pod pouzdro ledviny, ale úspěšní
jsme nebyli. Ani velké světové ústavy a laboratoře, které experi-
mentálně vyzkoušely celou řadu různých metod včetně kryokon-
zervace, pěstování na tkáňových kulturách či enkapsulace – oba-
lování ostrůvků různými membránami k zabránění imunitního
poškození ostrůvků – se nedostaly v osmdesátých letech ke spo-
lehlivé klinické aplikaci. Přes určité teoretické předpoklady se
nepokládaly za realistické implantace fetálních a neonatálních ost-
růvků. V polovině osmdesátých let referovali s překvapivou úpor-
ností o údajně fungujících transplantovaných ostrůvcích diabetic-
kým pacientům Číňané, Maďaři a Rusové, jejich výsledky se však
reprodukovat nedaly.

Novou etapu výzkumu izolace ostrůvků u nás zahájili noví
mladí vědečtí pracovníci pod vedením Františka Saudka začátkem
devadesátých let, kterým se otevřely možnosti poznávat zblízka
pokroky v této oblasti v předních světových ústavech. Zaváděli
nové metody efektivní izolace ostrůvků z pankreatu zvířat a pozdě-
ji také lidí a dostali se v tom – jak se ukázalo při jejich vystoupe-
ní na mezinárodních symposiích – na světovou úroveň. 

Výzkum v řadě laboratoří pokračoval a objevovaly se spora-
dické zprávy, že se i u lidí podařilo po transplantaci ostrůvků dia-
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betikům dosáhnout kratší či delší doby nezávislosti na inzulínu,
nikdy to však nebylo déle než jeden rok. Izolace ostrůvků u člo-
věka byla spojena s funkčním poškozením, s velkou ztrátou a pře-
žívání ostrůvků po transplantaci bylo v důsledku imunitního poško-
zení krátkodobé. Ukázalo se totiž, že izolované ostrůvky jsou velmi
citlivé k odhojovému imunitnímu procesu, tedy k zániku rejekcí.
Svou roli při tom hraje i okolnost, že narozdíl od přímého napoje-
ní na krevní oběh při transplantaci celé žlázy, je po implantaci 
ostrůvků jejich krevní zásobení opožděné, revaskularizace je
postupná a ostrůvky jsou vystaveny ischemickým i zánětlivým pro-
cesům. Naději na budoucí úspěšnost živily klinické zprávy, že ost-
růvky dobře přežívaly po autotransplantaci, když byly izolovány
z pankreatu odebraného po pankreatektomii pacientovi s chronic-
kou pankreatitidou a témuž nemocnému transplantovány. Jedním
z předpokladů úspěšnosti je tedy eliminace imunitního poškození,
jiným je dostatečný počet implantovaných životných ostrůvků.
Toho je možno dosáhnout izolací ostrůvků od více dárců 
pankreatu.

Pokrokem bylo zavádění dokonalejších poloautomatických
izolačních postupů a použití buněčných separátorů s následným
větším ziskem nepoškozených ostrůvků. Klinické transplantace
začaly být v ojedinělých centrech úspěšnější, ale stále se dalo
hovořit pouze o stadiu klinického experimentu. Teprve výsledky
dosažené v kanadském Edmontonu otvírají cestu ke klinické apli-
kaci. Příčinou příznivějšího efektu je kombinace precizní izolace
a purifikace ostrůvků s dokonalejší a bezpečnější imunosupresí,
včetně vyloučení diabetogenních kortikosteroidů. Na podkladě tzv.
edmontonského protokolu unifikujícího metodu transplantace Lan-
gerhansových ostrůvků budou získána data z několika světových
center, jejichž zhodnocení teprve povede k závěru, jaké postavení
ve srovnání s orgánovou transplantací bude mít tato metoda v léče-
ní diabetiků. Její nespornou výhodou může být, že nejde o chirur-
gický zákrok, ale o punkční infúzi cévkou do jater, že by se apli-
kace mohla několikráte opakovat, že by se ostrůvky v době
konzervace mohly imunomodulovat, to znamená omezit nebo
i odstranit jejich imunologickou toxicitu, a že by se transplantace
mohla provádět v časnějších stádiích diabetu. Je nesporným úspě-
chem pracovníků IKEM, že spolu s několika světovými pracoviš-
ti se mohou připojovat k realizaci projektu edmontonského proto-
kolu a splňovat jeho přísná kritéria.

A transplantace pankreatu?

K transplantaci pankreatu lze s potěšením říci, že od začátku
jejího provádění v Minneapolis v roce 1966 po téměř čtyřiceti
letech a po postupném užívání různých technik se stala v rukou
zkušených pracovníků transplantačních center rutinní léčbou pro
správně indikované diabetiky. Je třeba mít na mysli, že narozdíl od
transplantace jiných životně nezbytných orgánů nejde o život
zachraňující operaci, ale pouze o výkon zlepšující kvalitu života
diabetika, a je-li provedena časně, může znamenat prevenci vasku-
lárních komplikací, jako jsou retinopatie, nefropatie a neuropatie. 

Funkční štěp pankreatu představuje stále jedinou možnost, jak
zajistit diabetikovi normální metabolismus. Z toho plyne, že stále
nejčastěji se provádí v kombinaci s transplantací ledviny u diabe-
tiků typu 1 se selháním ledvin, kdy má optimální výsledky. Trans-
plantace samotného pankreatu je dnes už také bezpečnou metodou,
její indikace jsou omezené převážně na diabetiky typu 1 s častými

a život ohrožujícími akutními metabolickými komplikacemi, jako
je hypoglykemické kóma. Celosvětové výsledky, včetně vztahu
k různým chirurgickým a imunosupresivním metodám, kategoriím
pacientů a dalším vztahům, jsou registrovány a publikovány –
pokud je transplantační centrum nahlásí – v International Pancre-
as Transplant Registry, kde jsou dosažitelné na internetu na adre-
se http://www.iptr.umn.edu/. Z celkem více než dvaceti tisíc dia-
betických příjemců pankreatu je uváděno tříleté přežívání po
kombinované transplantaci pankreatu a ledviny v 91 % a po trans-
plantaci samotného pankreatu v 93 %.

V České republice je IKEM jediným transplantačním centrem,
kde se transplantuje pankreas. Výsledky a metody lze rozdělit do
dvou etap. V letech 1983 – 1989 se transplantoval segment pan-
kreatu s obliterovaným vývodem pankreatu a ledvina u 23 diabe-
tiků se selháním ledvin, chirurgické komplikace byly časté, ale
několik žen z roku 1986 stále žije. Od roku 1994 až dosud se začal
transplantovat celý pankreas (s odváděním pankreatické šťávy
zprvu do močového měchýře, později do střeva). Výsledky se
výrazně zlepšily, přežívání pacientů i transplantovaných pankrea-
tů se neliší od výsledků předních transplantačních center na světě,
výskyt chirurgických komplikací je zanedbatelný. Celkem bylo
provedeno přes 250 transplantací pankreatu, ročně se provádí
transplantace u přibližně 25 diabetiků. Tím vším se řadí trans-
plantační centrum IKEM mezi přední pracoviště tohoto druhu na
světě.

Po letošní implantaci ostrůvků v IKEM, o níž referovala řada
médií, půjde se ve světě a v naší zemi cestou orgánové trans-
plantace či cestou implantace ostrůvkové tkáně? 

Je vždy velmi ošidné a vzhledem k pacientům zavádějící pro-
nášet po první provedené nové léčebné metodě soudy, které by
vzbuzovaly předčasné naděje. Chci zde připomenout vědecky pro-
kázanou skutečnost, že až pět roků po orgánové transplantaci pan-
kreatu s následnou trvale normální glykémií bylo možno prokazo-
vat skutečně příznivý efekt na diabetickou nefropatii a retinopatii.
Zatím můžeme konstatovat, že byl učiněn první krok na cestě, kte-
rá v budoucnosti bude moci nahradit chirurgickou metodu infúzní
metodou a celkovou narkózu lokální anestézií. Při současné pan-
demii diabetu a reálně očekávaném nárůstu počtu diabetiků na
celém světě je třeba počítat i s rostoucím počtem nemocných se
závažnými diabetickými komplikacemi. Ale teprve dlouhodobé
sledování většího počtu příjemců dobře fungujících transplantova-
ných ostrůvků přinese spolehlivou odpověď, jak se tato metoda
uplatní v kvalitě života diabetika a v prevenci všech vaskulárních
komplikací.

Léčba transplantací podle mého mínění zůstane ještě dlouho
postupem, jehož aplikaci budou muset týmy specialistů pečlivě
zvažovat a indikovat. Například už i proto, že pro potřebné pří-
jemce nikdy nebude dostatek vhodných dárců… Chtěl bych čte-
nářům, diabetologům, všem kolegům i sestřičkám v jejich ordina-
cích vzkázat, že – aniž bych snižoval význam pokroků v oblasti
transplantací orgánů a tkání – budoucnost a úspěchy diabetologie
vidím především v důsledném prosazování zásad ověřených reži-
mových a léčebných přístupů k chorobě a ve využívání dosud zná-
mých možností a prostředků účinné prevence.

Za rozhovor poděkoval Juraj Szántó

O TRANSPLANTACÍCH U DIABETIKŮ 
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Průkaz účinné prevence incipientní diabetické nefropatie 
u diabetiků 2. typu: Studie BENEDICT 

A K T U A L I T Y  Z  K L I N I C K Ý C H  S T U D I Í

Úvod:
Ze současného pohledu přelomová definice a popis jednotli-

vých stádií diabetické nefropatie, které provedl Mogensen, je
základem pro diagnostiku, posouzení prognózy a stanovení inten-
zity intervence do současnosti. Již dlouhou dobu je zřejmé, že účin-
nou preventivní strategií, která významně snižuje riziko vzniku
a rozvoje incipientní diabetické nefropatie je normoglykémie, tedy
těsná kompenzace diabetu. Dlouhou dobu však chyběl důkaz, kte-
rý by potvrdil všeobecně přijímaný předpoklad, že ACE inhibito-
ry mohou být účinnou primárně preventivní terapeutickou strate-
gií, která by snížila riziko vzniku mikroalbuminurie u pacientů
s diabetem 2. typu.

Studie BENEDICT:
Cílem Bergamské studie nefrologických komplikací diabetu

(BErgamo NEphrologic DIabetes Complications Trial) bylo zhod-
nocení, zda inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu a nedi-
hydropyridinové blokátory kalciových kanálů samostatně nebo
v kombinaci, brání vzniku mikroalbuminurie u nemocných s dia-
betem 2. typu, hypertenzí a ještě normální albuminurií. Studie, do
které bylo zařazeno 1204 osob s diabetes mellitus 2. typu a hyper-
tenzí, byla koncipována jako prospektivní, ramdomizovaná, dvoji-
tě slepá a multicntrická.

Po dobu minimálně 3 let byly pacienti léčeni buď trandolapri-
lem samotným (2 mg denně), nebo trandolaprilem (2 mg denně)
v kombinaci s verapamilem (v postupně se uvolňující lékové for-
mě v dávce 180 mg denně), nebo 240 mg verapamilu denně (v léko-
vé formě s postupným uvolňováním) či placebem. Cílová hodnota
krevního tlaku byla rovna či menší než 120/80 mmHg. 

Primárním výsledným ukazatelem byl vznik perzistentní mik-
roalbuminurie. Tato se během doby sledování vyvinula u 5,7 %
pacientů léčených trandolaprilem v kombinaci s verapamilem,
u 6,0 % pacientů léčených samotným trandolaprilem, u 11,9 %
pacientů léčených samotným verapamilem a u 10 % pacientů na
placebu. Podle výpočtu vycházejícího z odhadu faktoru definují-
cícho vliv intervence na zpomalení rozvoje mikroalbuminurie
oddálila léčba kombinací trandolaprilu s verapamilem začátek
mikroalbuminurie (faktor 2,6) a podobně terapie trandolaprilem
samotným (faktor 2,1). Efekt trandolaprilu v kombinaci s verapa-
milem i samotného verapamilu byl proti placebu statisticky
významný a předčil očekávání vyplývající ze změn krevního tla-
ku. Ve studii BENEDICT bylo prokázáno, že trandolapril snižuje
relativní riziko vzniku mikroalbuminurie o 51 % a trandolapril
v kombinaci s verapamilem až o 61 %.

Komentář:
Na přelomu 70. – 80. let byla zavedena do praxe první mole-

kula ze skupiny ACE inhibitorů. Bylo to v době, kdy bylo zřejmé,
že důsledky hypertenze jsou závažné, a kdy se objevily první úda-
je potvrzující, že snižování krevního tlaku je provázeno snížením
kardiovaskulárního rizika. Jako téměř vždy (naštěstí), i v případě
kaptoprilu bylo přijetí opatrné. Za nejzávažnější nebezpečí ze stra-
ny nežádoucích účinků bylo považováno selhání ledvin. Teprve

později byl definován méně závažný, ale z hlediska compliance
pacientů významný nežádoucí účinek – suchý, dráždivý kašel.
Bylo to do jisté míry velké dobrodružství, když se do rukou léka-
řů dostala molekula, která inhibicí důležitého enzymu ovlivňova-
la jeden z fyziologicky významných humorálních regulačních
systémů. Záhy se objevil enalapril a posléze další a další …*prily.

Prakticky v téže době, kdy se na výsluní zájmu dostaly ACE
inhibitory, byl popsán nativní vývoj diabetické nefropatie. Klíčo-
vý poznatek, že stádiu manifestní nefropatie definovaného makro-
proteinurií předchází stádium mikroalbuminurie, ve kterém z vět-
ší části zůstává glomerulární filtrace zachována, vedl k úsilí najít
cestu či intervenci, jak zabránit progresi poškození glomerulu.
Dlouhou dobu byla vedena diskuze o tom, zdali stačí prosté sní-
žení (normalizace) krevního tlaku bez ohledu na výběr farmak, kte-
rým se snížení dosáhne, či zdali některé skupiny antihypertenziv
mají speciální účinek preventivně-léčebný, jež by byl jako bonus
k jejich vlastnímu účinku antihypertenzivnímu.

Čas ukázal, že lékem volby jsou ACE inhibitory, protože ovliv-
ní jednoznačně mikroalbuminurii ve smyslu pozitivním, i když
nedojde ke snížení krevního tlaku. Dále pak čas a klinické studie
(HOPE, Micro-HOPE, EUROPA, PROKOPA, CAPP a řada dal-
ších) ukázaly, že terapeutický a preventivní potenciál ACE inhibi-
torů je mnohem větší, než kdokoliv doufal. 

Je však mnohem účelnější se pokusit zabránit vůbec vzniku
mikroalbuminurie (tedy diabetické incipientní nefropatie). Dlou-
hou dobu se každý z lékařů mohl setkat s názorem, že právě ACE
inhibitory jsou ty léky, které by bylo vhodné podávat prakticky
každému pacientovi s diabetem. Validní důkaz o tom, že takováto
intervence přinese reálně významné snížení rizika vzniku mikro-
albuminurie však dlouho nebyl podán. Teprve výsledky studie
BENEDICT provedené s trandolaprilem a kombinací verapamilu
s trandolaprilem přinesla tolik očekávaná data, která jednoznačně
potvrzující dlouho sdílený neoficiální názor – ano, zejména tran-
dolapril je účinnou preventivní strategií, která u nemocných s dia-
betem 2. typu a hypertenzí významně sníží riziko rozvoje incipe-
intní diabetické nefropatie. 

Nemůžeme dokázat, ale extrapolací lze soudit, že snížení rizi-
ka vzniku mikroalbuminurie musí být nutně provázeno snížením
rizika úmrtí. Již dlouhou dobu se ví, že právě mortalita je přímo
úměrná objemu albuminurie/proteinurie. Můžeme tedy vyvodit, že
pokud bude díky úspěšné intervenci méně pacientů s mikroalbu-
minurií, bude ve velmi rizikové populaci diabetiků 2. typu s hyper-
tenzí i mnohem nižší riziko smrti.

Léta prověřila úspěšné molekuly, trandolaprilu přidala na
významu, efektu, důležitosti. Soudím, že studie BENEDICT
pomohla otevřít novou kapitolu v snahách medicíny najít tu sprá-
vnou intervenci, která kombinuje terapii a prevenci. V tomto pří-
padě terapii hypertenze a prevenci diabetické nefropatie.

Literatura:
Ruggenetenti, P. et al. Preventing Microalbuminuria in Type 2 Dia-
betes. N. Engl. J. Med. 351: 1941 – 1951, 2004.

Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
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Rosa sp.
Růže

Důvěrně známý rod keřovité
nebo liánovité rostliny
zastoupené v ČR 22 druhy,
z nichž nejznámější je Rosa
canina – růže šípková. Růže
často vytváří polykormony,
tj. zdánlivé porosty vzniklé
rozrůstáním jediného indivi-
dua podzemními výběžky
(např. R. gallica). V minulos-
ti vedla velká morfologická
mnohotvárnost růží k popisu
velkého množství druhů (cel-
kově přibližně 10 000), dnes
se však využívá spíše stříd-
mější klasifikace respektující
„velké druhy“. Šípek, obal
plodů vzniklý srůstem květ-
ních orgánů, obsahuje řadu
významných látek, přede-
vším kyseliny L-askorbové
(0,2 – 1 %), karotenoidy, aj.

foto: Geum – Mgr. Karel Vízner
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Relabující tyreotoxikóza i přes reoperace 
a opakovaně deklarovanou 
totální tyreoidektomii

Daniel Smutek, Jan Jiskra, Eva Kotrlíková, 
Jarmila Křížová
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn:

Předkládaná kazuistika popisuje hospitalizaci 27leté ženy, bývalé zdravotní sestry,
která v minulosti několikrát podstoupila operace štítné žlázy a léčbu radiojódem, stav
byl opakovaně hodnocen jako relabující tyreotoxikóza. Při hospitalizaci na naší klinice
bylo zjištěno, že se jedná o tyreotoxikózu factitia.

Summary:
Relapse of thyrotoxicosis in spite of repeated surgeries and a total thyroidectomy

This case describes hospitalization of 27-year-old woman, ex-nurse, who has under-
gone thyroid gland surgery several times and also treatment with radio-iodine. Her sta-
te has been repeatedly described as relapsing thyrotoxicosis. We have detected and con-
firmed a factitia thyrotoxicosis when she was hospitalized at our clinic.

Smutek, D., Jiskra, J., Kotrlíková, E., Křížová, J. Relabující tyreotoxikóza i přes reoperace a opakovaně

deklarovanou totální tyreoidektomii. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 2 - Endokrinologie: 40 – 41, 2005.

Klíčová slova: 
� sebepoškozování
� Münchausenův syndrom
� tyreotoxikóza factitia

Keywords: 
� self-infliction
� Münchausen’s syndrome
� thyrotoxicosis factitia

Kazuistika:
27letá žena byla přijata na Jednotku intenzivní metabolické

péče 3. interní kliniky VFN a 1. LF UK se vstupní diagnózou počí-
nající tyreotoxická krize.

Anamnéza:
Alergie: na některou ze složek preparátu Eunalgit (otoky); RA:

v rodině všichni zdrávi; SPA: pracovala jako zdravotní sestra
v Krči, nyní v částečném invalidním důchodu; Abusus alkoholu
neguje. Léky: Carbimazol 4-4-4-4 tbl., Propycil 1-1-1 tbl., Trime-
pranol 4-0-4 tbl., Rocaltrol 2-2-2-2 tbl., Favistan 2 amp. denně i.v.
(nyní 2 týdny nebylo aplikováno), Helicid 20 mg tbl. 1-0-1, Degan
dle potřeby, nitroglycerin při stenokardiích; GA: menses od 12 let,
nepravidelné, gravidity 0.

V roce 1998 diagnostikována hypertyreóza vs. na imunogen-
ním podkladě, v témže roce provedena subtotální tyreoidektomie,
která byla komplikována přechodnou pooperační hypoparatyreó-
zou. Léčena Rocaltrolem (2 µg denně) a kalciem, levothyroxin
neužívala po operaci pravidelně. V roce 1999 proběhla první reo-
perace pro recidivu tyreotoxikózy, v následujícím roce (2000) zno-
vu recidivuje tyreotoxikóza. Sonograficky prokázány drobné zbyt-
ky tyreoidální tkáně takže byla provedena druhá reoperace

k odstranění zbytků tyreoidální tkáně. V září 2003 „tyreotoxická
krize“ s bezvědomím a křečemi – hospitalizována na JIP, scinti-
grafie 131I prokázala snad 3 ložiska na krku – doporučen konzer-
vativní postup (Favistan…Carbimazol 9 tablet + Propycil 2 table-
ty denně, postupně pokles FT4). V dubnu 2004 provedeno
kontrolní vyšetření na spádové endokrinologii, při kterém udávala
pocity jako při minulé „tyreotoxické krizi“. Praktickým lékařem
vysazen levothyroxin, na endokrinologii medikován Carbimazol 4
x 4 tbl., posléze přidán Propycil 3 x 2 tbl. Laboratorní výsledky:
TSH 0,16 mIU/l, FT4 77 pmol/l, FT3 26 pmol/l, tyreoglobulin 0,51
µg/l. Pro nedostatečný efekt aplikován Favistan 1 amp. i.m. den-
ně, Trimepranol 2 x 40 mg tbl. Byla provedena celotělová scinti-
grafie 131I bez zvýšené akumulace.

Nynější onemocnění: 
V květnu 2004 nastalo další zhoršení obtíží. Pacientka udáva-

la nauzeu, zvracení, nemožnost pozřít jakékoli jídlo, palpitaci, třes
rukou, pocit třesu celého těla, obtíže stejné jako při „tyreotoxické
krizi“ (v září 2003). Poslední 2 týdny nebrala Favistan, dle doku-
mentace „z důvodu nedostatku léku“. Vyšetřena byla na spádovém
interním oddělení, odkud byla následně odeslána na III. interní kli-
niku VFN a 1. LF UK pro počínající tyreotoxickou krizi.
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RELABUJÍCÍ TYREOTOXIKÓZA I PŘES REOPERACE …

Objektivní nález: 
Výška 160 cm, hmotnost 48 kg (stabilní), TK 120/70 mmHg,

P 78/min, afebrilní; odchylky od normy: jemný třes celého těla,
jizva po tyreoidektomii, břicho palpačně citlivé v epigastriu.

Výsledky laboratorních vyšetření: 
Kalémie 3,7 mmol/l, jinak normální výsledky základních bio-

chemických vyšetení včetně kalcemie. Vyšetření krevního obrazu
prokázalo leukocytózu 12,3 x 109/l, jinak v normě. Koagulace nor-
mální. Glykémie během dne 6,9 mmol/l, TSH 0,058 mIU/l, FT3
5,4 pmol/l, FT4 39,6 pmol/l, tyreoglobulin 0,01 µg/l (norma 10-
70), TPOAb, TTGAb, TRAK protilátky negativní již při minulé
hospitalizaci. EKG: 77/min, PR 140, QRS 85, normální křivka.

Rozvaha:
Vzhledem k nízkému tyreoglobulinu, negativní celotělové

scintigrafii 131I , normálním hladinám trijódtyroninu, normální
frekvenci na EKG, anamnéze opakovaně deklarované totální tyre-
oidektomie a pracovní anamnéze ve zdravotnictví (zdravotní sest-
ra) uvažujeme též o možné tyreotoxicosis factitia. Na toto téma
hovoříme s pacientkou, a žádáme jí, aby nám ukázala léky, které
má v nemocnici s sebou. V lékovce od Carbimazolu nalézáme tab-
lety Euthyroxu.

Shrnutí hospitalizace: 
Nemocná je sledována šest let pro hyperfunkci štítné žlázy ve

FN Motol – recidivující periferní tyreotoxikóza na vysokých dáv-
kách tyreostatik, stav po opakovaných operacích štítné žlázy – par-
ciální resekce, totální tyreoidektomie a 2krát reoperace pro recidi-
vu ložisek, pooperační hypoparatyreóza. Pacientka byla přijata pro
nauzeu, zvracení, třes, předpokládanou počínající tyreotoxickou
krizi. Zahájena parenterální terapie thiamazolem, podávány beta-
blokátory. Druhý den hospitalizace provedena se souhlasem paci-
entky prohlídka léků – v lahvičce od Carbimazolu nalezen Euthy-
rox. Pacientka podepisuje negativní reverz a odchází z kliniky.

Závěr:
Tyreotoxicosis factitia, Münchausenův syndrom (sebepoško-

zování). Stav po opakovaných operacích pro periferní tyreotoxi-
kózu, pooperační hypoparatyreóza. Stp. hrozící tyreotoxické krizi
dle dokumentace v září 2003. Alergie na Eunalgit

Doporučení:
Pacientce bylo doporučeno ukončit užívání neindikované

medikace a psychiatrické vyšetření. 

Diskuse:
Dle studií provedených v USA se s Münchausenovým syndro-

mem můžeme setkat až u 0,2-1 % hospitalizovaných pacientů.
Mezi labilními diabetiky je udáváno podle některých studií až 40
%, u pacientů s nevysvětlitelnou horečkou až 9 %.

Nejčastější věk pacientů s Münchausenovým syndromem je
30-50 let. Často se u nich vyskytují exantémy, nevysvětlitelné ané-
mie, neurologické příznaky, projevy endokrinních chorob, hema-
turie, projevy chorob pojivové tkáně. Často se jedná o pacienty
mající přístup k lékům, či nemocné s předchozími psychiatrický-
mi diagnózami.

Závěr:
Tyreotoxicosis factitia je primárně psychiatrické onemocnění,

jehož léčba není jednoduchá. Není těžké stanovit diagnózu, pokud
na ni myslíme. Pacient většinou popírá, že by tyreoidální hormo-
ny užíval. Hlavními opěrnými body při stanovení diagnózy je níz-
ká až neměřitelná hladina tyreoglobulinu v séru a nízká až úplně
chybějící akumulace radioaktivního jódu ve štítné žláze při scinti-
grafickém vyšetření.

V literatuře jsou popisovány i další tyreotoxikózy na podkladě
zvýšeného příjmu tyroxinu, např. "hamburger thyrotoxicosis", kdy
tyreotoxikóza u pacienta vzniká po požití velkého množství tyro-
xinu obsaženého v mletém mase.

Literatura:
Folks, D. G. Munchausen's syndrome and other factitious disor-
ders. Neurol. Clin 13, 2: 267 – 281, 1995.
Folks, D. G., Freeman, A. M. Munchausen's syndrome and other
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Galvan, G. Factitious hyperthyroidism caused by L-thyroxin abu-
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Endocrinol. Metab Clin North Am 28, 3: 579 – 601, 1999.
Parmar, M. S., Sturge, C. Recurrent hamburger thyrotoxicosis.
CMAJ. 169, 5: 415 – 417, 2003.
Repper, J. Munchausen syndrome by proxy in health care workers.
J. Adv. Nurs. 21, 2: 299 – 304, 1995.
Robertson, M. M., Cervilla, J. A. Munchausen's syndrome. Br. J.
Hosp. Med. 58, 7: 308 – 312, 1997.
Yoon, S. J., Kim, D. M., Kim, J. U. et al. A case of thyroid storm
due to thyrotoxicosis factitia. Yonsei Med. J. 44, 2: 351 – 354,
2003.
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3. interní klinika 1. LF UK
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Autoimunitní tyreoiditida 
při terapii analogem 
gonadoliberinu – leuprorelinem

Jan Jiskra, Marie Antošová, Zdenka Límanová
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn:

V článku je popsán případ rozvoje autoimunitní tyreoiditidy s přechodnou hyperty-
reózou a následným přechodem do hypofunkce při léčbě leuprorelinem (analog gonado-
liberinu) pro karcinom prostaty u 83letého muže. Odborná literatura popisuje dosud oje-
dinělé případy rozvoje tyreoidální autoimunity při dlouhodobé léčbě analogy (agonisty)
gonadoliberinu (GnRH analoga). Skutečnost, že gonadoliberin významně zasahuje do
regulací imunitního systému svědčí pro to, že popsané kazuistiky mohou být v příčinné
souvislosti s aplikací GnRH analog a nemusí jít jen o náhodný záchyt. I když jednoznač-
né důkazy (studie hodnotící incidenci nově vzniklých autoimunitních tyreopatií při léčbě
GnRH analogy) pro to zatím chybějí, je vhodná podrobná tyreoidologická anamnéza
a screeningové vyšetření TSH u všech pacientů dlouhodobě léčených GnRH analogy.

Summary:
Autoimmune thyroiditis in therapy with gonadoliberine – leuproreline analog 

This case describes development of autoimmune thyroiditis with transient hypert-
hyreosis and subsequent transition into hypo function in leuproreline (gonadoliberine
analog) treatment of 83 old man with prostate carcinoma. Specialized publication desc-
ribes so far rare cases of autoimmune thyroiditis development during long-term treat-
ment with gonadoliberine analogs (GnRH analogs). Fact, that gonadoliberine signifi-
cantly inflicts the immune system regulation, indicates that described caseworks may be
in causal relationship with GnRH analog application and it does not have to be just an
incidental capture. Even though there is still missing unique evidence to prove this (stu-
dies evaluating incidence of newly developed autoimmune thyreopatitis in treatment with
GnRH analogs), a thyroidologic anamnesis and TSH screening examination is in place
for all patients treated long-term with  GnRH analogs.

Jiskra, J., Antošová, M., Límanová, Z. Autoimunitní tyreoiditida při terapii analogem gonadoliberinu –

leuprorelinem. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 2 – Endokrinologie: 42 – 44, 2005.

Klíčová slova: 
� GnRH analoga
� gonadoliberin
� leuprorelin
� autoimunitní tyreoiditida
� TSH

Keywords: 
� GnRH analogs
� gonadoliberine
� leuproreline
� autoimmune thyroiditis
� TSH

Úvod:

GnRH analoga jsou dlouhodobě působící agonisté gonadoli-
berinu (GnRH). Dlouhodobá stimulace těmito preparáty vede
k „zablokování“ gonadotropů hypofýzy (tzv. „down regulaci“).
Nejčastěji používané preparáty a jejich hlavní indikace jsou zná-
zorněny v tabulkách č. 1 a 2. Kromě agonistů existují i antagonisté
GnRH, které jsou používány v kombinaci s GnRH analogy k zabrá-
nění úvodnímu hyperstimulačnímu ovariálnímu syndromu
a k zajištění rychlejšího nástupu účinku. 

Vzhledem k tomu, že přirozený gonadoliberin významně ovliv-
ňuje imunitní systém jak přímo (GnRH i GnRH receptor jsou
exprimovány imunokompetentními buňkami), tak nepřímo (pro-

střednictvím změněných hladin estrogenů a testosteronu) (Tanri-
verdi et al. 2003), lze předpokládat, že i jeho syntetická analoga
mohou zasahovat do imunitních regulací.

Kazuistika:
83letý pacient byl doporučen k vyšetření v endokrinologické

ambulanci III. interní kliniky VFN pro únavu a podezření na hyper-
tyreózu. Pacient nebyl na nic alergický, neměl tyreopatie ani
v osobní ani v rodinné anamnéze, byl nekuřák a abstinent. Byl
několik let sledován a léčen na očním oddělení pro glaukom.
Nepravidelně užíval ibuprofen pro vertebrogenní algický syndrom.
V r. 2002 byla u pacienta pro dysurické obtíže provedena transu-
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retrální resekce prostaty. Histologicky byl zjištěn karcinom (T2,
N0, M0). Radikální operace nebyla indikována a z rozhodnutí uro-
onkologa byla zahájena léčba GnRH analogem leuprorelinem
(Lucrin depot inj.) v dávce 12,5 mg s.c. 1krát za 3 měsíce. Po celou
dobu této terapie (od r. 2002) si pacient stěžoval na únavu, návaly
horka a pocení. Neměl palpitace, nepřibral ani nezhubl. Pacient
sdělil své obtíže nejprve praktickému lékaři a později i ošetřující-
mu urologovi. Oba lékaři přikládali pacientovy stesky vedlejším
účinkům podávaného leuprorelinu. 1krát ročně bylo u pacienta
prováděno uroonkologické vyšetření, které neprokázalo progresi
karcinomu prostaty.

Pro další zhoršování obtíží, především stupňující se únavu,
bylo provedeno v dubnu r. 2004 praktickým lékařem laboratorní
vyšetření štítné žlázy, při kterém bylo zjištěno suprimované TSH
(tyreoidální stimulační hormon) v séru (<0,02 mIU.1-1) a volný
tyroxin (FT4) na horní hranici normy (24,0 pmol.1-1). S podezře-
ním na hypertyreózu byl pacient odeslán k endokrinologickému
vyšetření.

Pacient si nadále stěžoval na únavu, návaly horka a pocení.
V objektivním nálezu byla patrná mírně opocená kůže, mírný lesk
očí a lehce zarudlé spojivky. Pacient byl kardiopulmonálně kom-
penzovaný, přiměřené výživy (160 cm, 70 kg) a hydratace. Krev-
ní tlak byl 140/80 mmHg, puls pravidelný 84/minutu. Štítná žláza
nebyla palpačně zvětšená a byla bez patologické rezistence. Ostat-
ní fyzikální nález byl přiměřený věku. V laboratorním vyšetření
byla potvrzena suprese TSH < 0,02 mIU.1-1 (norma 0,37-4,0) a ele-
vace FT4 31,0 pmol.1-1 (norma 9,8-23,1) a FT3 9,0 pmol.1-1 (nor-
ma 3,4-6,3). Kromě toho byly zjištěny pozitivní sérové koncentra-
ce protilátek proti tyreoglobulinu (TgAb) 107,0 kIU.1-1 (norma
< 60) a především proti tyreoidální peroxidáze (TPOAb) 2263,0
kIU.1-1 (norma < 60). Výsledek vyšetření protilátek proti TSH
receptoru (TRAK) nebyl v té době k dispozici, později byly však
tyto protilátky negativní. Sonograficky byla patrná nezvětšená štít-
ná žláza s větším pravým lalokem (pravý lalok velikosti 19x15x46
mm – 6,7 ml, levý lalok 16x10x36 mm – 2,9 ml) a s nehomogen-
ní strukturou a lehce sníženou echogenitou. Perfuze byla výrazně
zvýšená a svědčila pro hyperfunkci. Sonografický nález připouštěl
jak možnost Graves-Basedowovy tyreotoxikózy, strumy, tak mož-
nost autoimunitní tyreoiditidy.

Na základě těchto provedených vyšetření byla stanovena pra-
covní diagnóza: hypertyreóza imunogenní etiologie, nejspíše
v souvislosti s terapií leuprorelinem. 

Vzhledem k laboratorním i klinickým známkám mírné hyper-
funkce, nejednoznačnému sonografickému nálezu a prozatímní
nedostupnosti výsledku protilátek TRAK (nebylo tedy možno roz-
hodnout jde-li o autoimunitní tyreoiditidu ve fázi hyperfunkce či
o Graves-Basedowovu tyreotoxikózu) byla zahájena terapie men-
ší dávkou tyreostatika (carbimazol tablety 3x5 mg denně) a malou
dávkou beta-blokátoru (metoprolol tablety 2x25 mg denně). Při
kontrolním vyšetření za 4 týdny od zahájení terapie bylo patrné
zlepšení jak subjektivních obtíží, tak laboratorního nálezu. Terapie
byla ponechána. Při další kontrole po 8 týdnech od zahájení tera-
pie byl nápadný rychlý vzestup TSH (7,6 mIU.1-1) a pokles FT4
(1,1 pmol.1-1). Protilátky proti TSH receptoru (TRAK) ze vstup-
ního vyšetření byly negativní. Pacient byl v této době již zcela bez
klinických obtíží a byla proto ukončena terapie carbimazolem
i metoprololem. Při kontrole po 4 měsících od zahájení terapie byl
patrný další vzestup TSH (8,4 mIU.1-1) a pokles FT4 (9,4 pmol.1-1),

signalizující přechod do subklinické hypotyreózy. Byla proto zahá-
jena terapie levothyroxinem (25, později 50 µg denně). Během dal-
ších dvou měsíců došlo při terapii 50 µg levothyroxinu denně
k návratu TSH do normálního rozmezí (3,6 mIU.1-1). Výsledky
laboratorních vyšetření během terapie jsou znázorněny v grafu č.
1. Na základě průběhu onemocnění byla tak stanovena definitivní
diagnóza: autoimunitní tyreoiditida při léčbě leuprorelinem
s úvodní fází hypertyreózy s přechodem do hypotyreózy. 

Diskuse:
GnRH analoga jsou dnes používána především v hormonální

léčbě karcinomu prostaty, u vybraných premenopazálních žen
s karcinomem prsu a k tzv. „zablokování hypofýzy“ při indukci
ovulace u neplodných žen (před aplikací FSH a hCG). Mechanis-
mem účinku je (po krátké iniciální stimulaci) zablokování tvorby
LH a FSH s útlumem produkce gonadálních steroidních hormonů
(testosteronu a estrogenů). Přechodná aplikace GnRH analog u žen
s endometriózou vedla k vzestupu počtu NK buněk a k zvýšené
mitogenní aktivitě T buněk, nebyl však zaznamenán žádný nový
případ autoimunitního onemocnění (Garzetti et al. 1996; Hsu et al.
1997). Naopak po dlouhodobém podávání byly zaznamenány pří-
pady indukce Graves-Basedowovy tyreotoxikózy (po buserelinu)
i autoimunitní lymfocytární tyreoiditidy se subklinickou i mani-
festní hypotyreózou (po leuprorelinu) (Amino et al. 2003). 

Ovlivnění imunitního systému a indukce autoimunity GnRH
analogy není překvapivé, neboť GnRH významně zasahuje do imu-
nitních regulací. GnRH a GnRH receptor jsou exprimovány imu-
nokompetentními buňkami – GnRH tedy působí na imunitní
systém především autokrinní a parakrinní cestou. Exogenní podá-
vání GnRH má pravděpodobně stimulační efekt na B i T lymfo-
cyty a stimuluje imunitní odpověď (Tanriverdi et al. 2003). GnRH
ovlivňuje imunitní systém i nepřímo – prostřednictvím změněných
hladin estrogenů a testosteronu. Kromě toho GnRH ovlivňuje imu-
nitní systém v těhotenství (Wolfahrt et al. 1998), a to jak přímo
(exprese GnRH a jeho receptoru v placentě), tak nepřímo (regula-
cí tvorby placentárních hormonů). V experimentu u myší podání
GnRH analog vedlo k časnější manifestaci autoimunitního diabe-
tes mellitus, zatímco podávání GnRH antagonistů mělo na rozvoj
autoimunitní inzulitidy naopak protektivní efekt. Oba vlivy byly
nezávislé na působení sexuálních steroidů (Ansari et al. 2004).
Podle některých autorů může být odlišné působení GnRH na imu-
nokompetentní buňky (prostřednictvím exprese různých forem

AUTOIMUNITNÍ TYREOIDITIDA PŘI TERAPII ANALOGEM …
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AUTOIMUNITNÍ TYREOIDITIDA PŘI TERAPII ANALOGEM …

G proteinů u žen a mužů) jednou z příčin predominance některých
autoimunit u žen (Jacobson 2000; Morton et al. 2003). 

V popsaném případě šlo nejspíše o indukci autoimunitní tyre-
oitidity s úvodní fází hypertyreózy s postupným přechodem do
hypotyreózy. Podobně jako u dalších léků, o kterých je známo,
že vedou k indukci tyreoidální autoimunity (např. cytokiny),
nestačí k manifestaci autoimunitních tyreopatií samotná aplika-
ce GnRH analog, ale je pravděpodobně nutná i určitá genetická
predispozice.

Závěr:
Skutečnost, že GnRH významně zasahuje do regulací imunit-

ního systému svědčí pro to, že dosud popsané kazuistiky rozvoje
autoimunitních tyreopatií mohou být v příčinné souvislosti s apli-
kací GnRH analog a nemusí jít jen o náhodný záchyt. Jednoznač-
né důkazy (studie hodnotící incidenci nově vzniklých autoimunit-
ních tyreopatií při léčbě GnRH analogy) pro to však zatím chybějí.
K manifestaci tyreoidální autoimunity po aplikaci GnRH analog je
pravděpodobně nutná i určitá genetická predispozice. K včasnému
záchytu autoimunitních tyreopatií v průběhu léčby GnRH analogy

je proto vhodná podrobná „tyreoidologická“ osobní a rodinná ana-
mnéza a screeningové vyšetření TSH prováděné jednou za 6-12
měsíců.
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Tabulka č. 1: GnRH analoga – preparáty

účinná látka firemní název

leuprorelin Leucrin depot inj.
buserelin Superfact depot inj., Receptal inj.
triptorelin Decapeptil depot inj.
cetrorelix Cetrotide inj.

Tabulka č. 2: GnRH analoga – hlavní indikace

• paliativní léčba karcinomu prostaty
• ve vybraných případech u premenopauzálních žen u karci-

nomu prsu (tzv. chemická kastrace)
• při asistované reprodukci (většinou in vitro fertilizace) ve

schématech indukce ovulace (zablokování hypofýzy před
aplikací FSH a hCG)

• farmakologická ochrana gonád před onkologickou léčbou
(chemoterapie, radioterapie)

• pravá předčasná puberta
• endometrióza
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Endokrinologický ústav 
jak ho neznáte

Nelze říci, že by ústav na Národní třídě 
hlavního města Prahy byl pro odbornou veřejnost
neznámý. Díky publikační aktivitě jeho 
pracovníků – např. také v našem časopise – se mohou seznámit s některými problémy, 
které se zde řeší, i naši čtenáři, pro něž navíc často píšeme o knihách zrozených 
v této líhni. O rozsahu činnosti ústavu jsme si pohovořili s jeho ředitelem 

doc. MUDr. Vojtěchem Hainerem, CSc.

Pane řediteli, znám tento ústav už přes třicet let, ale o řadě
jeho pracovišť a jejich náplni toho vím žalostně málo.

Nejste sám, pane redaktore… Víte, od dob, kdy profesor Char-
vát na III. interní klinice položil základy české endokrinologie
a kdy docent Šilink založil tento ústav, prošla endokrinologie jako
vědní obor netušeným vývojem. A jsou to právě poslední desetile-
tí, během nichž se Endokrinologický ústav musel za pochodu při-
způsobovat pokrokům medicíny a novému pojetí vlastního oboru.
Jeho vedení i v časech pro stát nelehkých vytvářelo podmínky pro
zavádění nových vyšetřovacích metod, které byly postupně využí-
vány jak ve výzkumu, tak později v klinické praxi.

V čem vidíte rozdíl mezi endokrinologií minulosti a součas-
nosti?

Hlavně v tom, jak byla jako obor představována a vnímána.
Dříve bylo jen málo lékařů, které by napadlo – kromě onemocně-
ní štítné žlázy a projevů nemocí spojených s hyperfunkcí či hypo-
funkcí některé jiné žlázy – hledat endokrinologické souvislosti
patologických dějů v organismu. Dnes víme, že látky hormonální
povahy produkují nejen ty již školákům známé žlázy s vnitřním
vyměšováním, ale také mozek, srdce, plíce a řada dalších orgánů
a tkání. Jako největší endokrinní orgán, který produkuje desítky
hormonů a cytokinů, ovlivňující například energetické bilance, cit-
livost vůči inzulínu, krevní tlak, trombogenezi a imunitní pocho-
dy, se nám jeví tuková tkáň, v níž jsme dříve viděli spíše zásobár-
nu energie. 

Endokrinologie dneška je tudíž oborem, který se zabývá úlo-
hou hormonů a neurotransmiterů, a to nejen při stresu, ale i při
vzniku nervových onemocnění a poruch psychiky, při onemocně-
ní skeletu, srdce a cév, při rozvoji metabolického syndromu, tedy
i obezity, diabetu a hypertenze. Snaží se odhalit subklinické formy
onemocnění, autoimunitní choroby, enzymopatie při syntéze hor-
monů a činitele, kteří ovlivňují jejich metabolismus v periferních
tkáních. Úloha hormonů se zkoumá z pohledu imunologa, onko-
loga, androloga, kardiologa, neurologa, ale i dalších specialistů.
Tak se stává endokrinologie integrujícím oborem medicíny.

Jak tuto integrující roli zrcadlí činnost Endokrinologického
ústavu? 

Zrcadlí se jak v klinické praxi našich pracovníků, tak v jejich
výzkumné činnosti. Náš ústav pečuje každoročně o více než čtyři-
cet tisíc nemocných, kteří přicházejí nejen s endokrinopatiemi, ale
i s onemocněním skeletu, diabetem, poruchou výživy, poruchou
příjmu potravin a obezitou. Ta se v posledních letech zařadila mezi
naše prvořadé klinické i výzkumné úkoly.

V ústavu stále intenzivněji rozvíjí činnost Laboratoř funkční
diagnostiky, která vedle klasických funkčních testů hormonální
sekrece zavedla clampové techniky k posuzování citlivosti na inzu-
lín a mikrodialýzu tukové tkáně.

Náš ústav je uznávaným výzkumným centrem, v němž se v sou-
časnosti řeší třicet výzkumných úkolů z resortu zdravotnictví, škol-
ství, zemědělství a Grantové agentury České republiky. Podílíme
se i na mezinárodní spolupráci při výzkumu v oblasti genetiky,
jódového deficitu, steroidologie, obezity a molekulární genetiky.
Endokrinologický ústav se významně podílí i na pedagogické čin-
nosti. Řada pracovníků ústavu je angažována v pregraduální výu-
ce na lékařských fakultách a na Přírodovědecké fakultě UK. Post-
graduální školení v endokrinologii probíhá na subkatedře
endokrinologie, jež sídlí v ústavu. Obezitologické centrum orga-
nizuje pravidelná postgraduální komplexní školení v obezitologii
pro lékaře, která jsou svou náplní ojedinělá i v Evropě. 

Každodenní praxe stejně jako věda a výzkum ve vašem ústa-
vu vyžaduje perfektní laboratorní základnu. Co nám o ní
můžete prozradit? 

Pyšníme se rozsáhlým a v naší zemi ojedinělým laboratorním
komplexem, který je s to zajistit běžná i specializovaná laborator-
ní vyšetření pro endokrinologii a příbuzné obory. Ústav pokrývá
potřeby nejen našeho klinického úseku, ale také požadavky na kon-
ziliární vyšetření z celé republiky. 

Z laboratoří nejvíce vyšetření zajišťuje nedávno rekonstruova-
né a reorganizované oddělení klinické biochemie a hematologie,
jehož klíčová náplň spočívá ve vyšetřování tyreopatií a kostního
metabolismu. Je to laboratoř, která je vybavením a kapacitou
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schopna uspokojit jak požadavky základního biochemického
vyšetření, tak nároky pracovišť s úžeji specializovaným zaměře-
ním. Oddělení klinické imunoendokrinologie zajišťuje specializo-
vaná vyšetření laboratorních ukazatelů imunitního systému pomo-
cí jedenadvaceti sérových autoprotilátek, mezi kterými tvoří
zvláštní skupinu stanovení orgánových autoprotilátek namířených
proti antigenům endokrinních žláz. Glukokortikoidy, mineralokor-
tikoidy, androgeny a estrogeny spolu s příslušnými řídícími hor-
mony vyšetřuje oddělení steroidních hormonů. Steroidní analýzy
se uplatňují nejen v diagnostice poruch funkce nadledvin a gonád,
ale také u obézních pacientů, diabetiků obou typů a prakticky
u endokrinních autoimunit jako doplňující vyšetření. 

Těžištěm činnosti oddělení molekulární endokrinologie, které
používá metody molekulární genetiky, zejména DNA analýzy, je
základní a aplikovaný výzkum molekulárních aspektů nejvýznam-

nějších endokrinopatií, včetně endokrinních neoplázií. Speciální-
mu vyšetření hormonů CNS, GIT a tukové tkáně se věnuje labo-
ratoř neuroendokrinologie. Oddělení proteohormonů a biofaktorů
se zabývá stanovením některých vitamínů, jodurie a selenurie, a to
nejen pro potřeby klinického úseku, ale také pro rozsáhlé epide-
miologické studie deficitu těchto látek v naší zemi, které probíha-
jí pod záštitou Světové zdravotnické organizace v rámci globálních
průzkumů. Ale obávám se, že je to příliš stručná charakteristika
rozsáhlé a pestré činnosti našich laboratoří. Myslím si, že výsled-
ky práce laboratoří ústavu by si zasloužily větší pozornost, uznání
a publicitu. Kdo by toho chtěl o našem ústavu vědět více, najde
podrobnější informace na našich webových stránkách
www.endo.cz, kde je v menu Laboratorní výkony i výčet prová-
děných vyšetření. 

Připravil: Juraj Szántó

ENDOKRINOLOGICKÝ ÚSTAV JAK HO NEZNÁTE

Alexander Kreze, Pavel Langer, 
Iwar Klimeš, Luboslav Stárka, Juraj Payer, 
Jozef Michálek (editori)

Všeobecná a klinická 
endokrinológia
Vydania významných monografií klinickej endokrinológie delí od seba desaťročie i viac. To je doba, ktorú
vyžaduje preverenie pokrokov a nových poznatkov medicíny klinickou praxou a skúsenosťou, aby ich bolo
možné zhrnúť v aktuálne základné dielo odboru. S týmto cieľom pristúpili slovenskí a českí endokrinoló-
govia staršej i mladšej generácie k realizácii svojho projektu. Na vytvorení novej monografie sa podieľa
kolektív 74 autorov zo SR, z ČR, z Rakúska, z Poľska a z Francúzska. V úvode knihy odborníci, angažo-
vaní v rôznych etapách, zoznamujú čitateľa s vývojom českej a slovenskej endokrinológie od jej začiatkov
až do súčasnosti a jej odborný redaktor aj s terminologickými úskaliami a to nielen v slovensko-českom,
ale i širšom medzinárodnom kontexte. 
Odborná časť je rozdelená do osemnástich prehľadných kapitol, väčšinou doplnených či ilustrovaných tabuľ-
kami, grafmi, kreslenými obrázkami, fotografiami a odkazmi na príslušnú literatúru. Autorom jednotlivých
príspevkov, ktorí predstavujú mnoho lekárskych odborov, do ktorých preniklo „endokrinologické mysle-
nie“, sa podarilo stotožniť s celkovou koncepciou diela: zhrnúť a objasniť lekárom z praxe nové poznatky
a prebrať s nimi aj možnosti modernej diagnostiky a liečby. Obohatením obsahu monografie oproti pred-
chádzajúcim sú state alebo celé kapitoly s endokrinologickým pohľadom na obezitu, dyslipidémiu, atero-
sklerózu, diabetes mellitus a metabolický syndróm. Pre mnohých čitateľov budú prínosné napríklad aj prís-
pevky venované endokrinnej autoimunite, difúznej hormonálnej tvorbe či endokrinológii popálenín alebo
polytraumatizmu.
Všetkým tým sa úctyhodne obsažná kniha stáva pre svojich užívateľov a ďalších záujemcov z radov leká-
rov – bez ohľadu na to, či sú už erudovanými odborníkmi alebo sa pripravujú na atestáciu z endokrinológie
– bohatou studnicou teoretických a praktických znalostí. Zároveň sa však isto stane mocným podnetom pre
zintenzívnenie rozvíjajúcej sa interdisciplinárnej spolupráce na vyšších i nižších stupňoch odbornej sta-
rostlivosti o chorého človeka.

Academic Electronic Press, Bratislava, 2004, ISBN 80-88880-58-0, viaz., XVII + 910 stran a CD-ROM.
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O postgraduálním vzdělávání 
v endokrinologii

Hovoříme s prof. MUDr. Václavem Zamrazilem, DrSc., 
vedoucím subkatedry endokrinologie IPVZ Praha

Pane profesore, účastnil jsem řady seminářů Endokrinologic-
kého ústavu, kdy byly předneseny a diskutovány zajímavé
kazuistiky. Překvapivá je vysoká účast pracovníků vašeho
ústavu, ale i z jiných odborných pracovišť a lékařů z praxe.

Tyto semináře jsou součástí specializačního kurzu pro lékaře,
kteří chtějí pracovat v oboru. Podle mých zkušeností se atestanti
věnují výběru a přípravě kasuistik z vlastní praxe velmi pečlivě
a jejich prezentace je se stejnou vážností sledována námi, staršími
endokrinology, zejména členy subkatedry. Mohu říci, že jak léka-
ři v roli pedagogů tak kolegové v přípravě přistupují k přípravě
s vědomím, že endokrinologovi v ordinaci pro děti a dorost stejně
jako pro dospělé mohou zaručit úspěšnou práci v oboru jen roz-
sáhlé teoretické znalosti a praktické dovednosti, důležité již v dia-
gnostice a diferenciální diagnostice. Proto klademe i v programu
stáží tak velký důraz na nácvik vyšetřovacích postupů, na zobra-
zovací metody, atd. V rámci atestační přípravy klademe důraz na
kombinaci teoretických znalostí i praktických přístupů. V rámci
atestačních zkoušek provádíme testy na počítači, vyšetření paci-
enta, prezentaci kazuistiky, kterou si atestující lékař sám vybere
a připraví, což probíhá na semináři Endokrinologického ústavu,
a jako vyvrcholení ústní pohovor. 

Mají lékaři, kteří se přihlásili do specializační přípravy, z čeho
studovat?

Sami jste v l. loňském čísle vašeho časopisu psali o knize
Endokrinologie, kterou v roce 2003 vydalo nakladatelství Triton
jako součást postgraduálního klinického projektu IPVZ, navrže-
ného kolegy Alušíkem a Řehákem. Napsali jsme ji v trojici Zamra-
zil-Holub-Kasalický s cílem vytvořit základní příručku nejen pro
lékaře v praxi, ale zejména pro ty, kdo se připravují na atestaci prv-
ního stupně z vnitřního lékařství. 

K vaší otázce mohu prozradit, že v současné době pracují
nejméně dva kolektivy vysoce erudovaných endokrinologů na pří-
ručkách, které budoucím specialistům poskytnou další nové
poznatky v neustále se rozvíjejícím oboru a novinky v diagnosti-
ce i terapii. Ve fázi přípravy jsou rovněž stručné publikace ryze
prakticky zaměřené na užší problematiku v endokrinologii, např.
Autoimunitní tyreopatie, Hypotyreóza, Medulární karcinom štítné
žlázy a další. Cenné informace poskytuje nová kolektivní publika-
ce Všeobecná a klinická endokrinológia, vydaná v roce 2004. 

Snažíme se docílit, aby každý lékař, který úspěšně absolvuje
závěrečný test a ústní zkoušku, i sám pak vnímavě sledoval pokro-
ky v endokrinologii v jemu blízkých oborech medicíny a dovedl

se v nich dobře orientovat a také je uplatňovat ve své klinické pra-
xi. Prezentace kazuistik, která je v rámci atestačních zkoušek oje-
dinělá, má vést specialistu v oboru endokrinologie k vlastní aktiv-
ní publikační činnosti. 

Kolik vašich kolegů se věnuje postgraduální výuce?

Subkatedru tvoří necelá desítka erudovaných pracovníků, ale
nepředstavujte si za tím fyzické osoby. Ve skutečnosti jde jen
o zlomky úvazků lékařských míst, jejichž součet nevydá ani dva
celé pracovníky. Jinou věcí je, že kdo vzal na sebe tento závazek,
ho uskutečňuje vedle svých běžných pracovních povinností, se
zaujetím a zodpovědně, s plným nasazením, často bez ohledu na
pracovní dobu. A nejsou to jen pracovníci z našeho ústavu, ale také
z řady dalších předních pracovišť, zejména ze III. interní kliniky 1.
LF UK, z Kliniky nukleární medicíny a endokrinologie a z Pedia-
trické kliniky 2. LF UK i z Kliniky dětí a dorostu 3. LF UK.

Se jmény členů kolektivu vaší subkatedry se setkáváme také ve
studijních programech jiných kateder IPZV nebo v progra-
mech přednáškových akcí různých odborných společností
a spolků lékařů. Je to výsledek vašeho úsilí nebo jde o jejich
spontánní zájem? 

Můžeme se pochlubit tím, že jak v rámci činnosti IPVZ, tak
při dalších aktivitách – Česká lékařská společnost, Lékařská komo-
ra atd. – je zájem značný, takže nabídky přednášek a dalších akti-
vit někdy zvládáme pouze za cenu zvýšené pracovní zátěže. Pře-
sto, že je nás málo, neoplýváme volným časem a cestování narušuje
náš navyklý životní a pracovní rytmus, rádi vyhovujeme pozvání
do lékařských kolektivů, pracujících v regionech. A lékaři jiných
specializací stejně jako my stále více pociťují, že endokrinologie
prorůstá i jejich oborem. Proto je v rámci IPVZ již samozřejmos-
tí naše spolupráce s katedrou či subkatedrou interního lékařství,
klinické biochemie a diabetologie 

Z dalších akcí můžeme uvést postgraduální kurs na téma Vli-
vy léků na endokrinní systém nebo sérii přednášek, zajišťovaných
firmou Merck Štítná žláza a kardiovaskulární systém. Velký zájem
lékařů o endokrinologické souvislosti poruch a nemocí svědčí
i některé odborné knihy, např. Neurologické projevy endokrinních
onemocnění kolegyně Vondrové, která získala cenu IPZV za nej-
lepší monografii roku 2003.

Za rozhovor poděkoval:
Juraj Szántó
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Název akce: Specializační kurz – Tyroidální orbitopatie 
Číslo akce: 209901 
Určeno pro: endokrinology v přípravě k atestaci, internisty, pediatry.  
Program: novinky v diagnostice a léčbě tyreoidální orbitopatie, spolupráce s internistou, tyreochirurgem 

a oftalmochirurgem.  
Vedoucí: Doc. MUDr. P. Vlček, CSc.  
Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol,

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK  
Termín: 10. 11. 2005 
Předpokládaná cena: 400 Kč  

Název akce: Specializační kurz – Kazuistiky zajímavých klinických případů 
Číslo akce: 209902 
Určeno pro: endokrinology, přihlášené k atestaci v daném semestru.  
Program: řešení zajímavých případů z endokrinologické praxe.  
Vedoucí: MUDr. B. Kalvachová, CSc.  
Místo konání: Praha 1, Národní 8, Endokrinologický ústav  
Termín: 11. 11. 2005 
Předpokládaná cena: 250 Kč  

Název akce: Specializační kurz – Novinky vývojové endokrinologie 
Číslo akce: 209903 
Určeno pro: endokrinology v přípravě k atestaci, internisty, pediatry, popř. i urology a gynekology.  
Program: poruchy adrenální steroidogeneze.  
Vedoucí: MUDr. B. Kalvachová, CSc.  
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15  
Termín: 12. 11. 2005 
Předpokládaná cena: 400 Kč  

Název akce: Specializační kurz – Subklinické endokrinopatie 
Číslo akce: 209904 
Určeno pro: endokrinology v přípravě k atestaci, internisty, pediatry, popř. imunology.  
Program: subklinické poruchy štítné žlázy, hypofýzy, nadledvin, glukózové tolerance, US vyšetření.  
Vedoucí: Prof. MUDr. V. Zamrazil, DrSc.  
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15  
Termín: 19. 10. 2005 
Předpokládaná cena: 400 Kč  

Název akce: Specializační kurz – Hypogonadismus 
Číslo akce: 209905 
Určeno pro: endokrinology v přípravě k atestaci, internisty, pediatry, praktické lékaře.  
Program: diagnostika a léčba hypogonadismu v adolescenci a dospělosti.  
Vedoucí: MUDr. J. Heresová, CSc.  
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15  
Termín: 21. 11. 2005 
Předpokládaná cena: 400 Kč  

Přehled akcí IPVZ
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Název akce: Specializační odborná stáž – Endokrinologie – 1. část 
Číslo akce: 209906 
Určeno pro: endokrinology v přípravě k atestaci (povinné).  
Program: radionuklidové metody v endokrinologii, léčba endokrinní orbitopatie, tyreoonkologie.  
Vedoucí: Doc. MUDr. P. Vlček, CSc.  
Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol,

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2.LF UK  
Termín: 5. 9. 2005 – 30. 12. 2005; 1 týden 
Předpokládaná cena: 200 Kč/den  

Název akce: Specializační odborná stáž – Endokrinologie – 2. část 
Číslo akce: 209907 
Určeno pro: endokrinology v přípravě k atestaci (povinné).  
Program: poruchy růstu a sexuálního vývoje, juvenilní diabetes.  
Vedoucí: Doc. MUDr. M. Šnajderová, CSc.  
Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Pediatrická klinika 2. LF UK  
Termín: 5. 9. 2005 – 31. 12. 2005; 1 týden  
Předpokládaná cena: 200 Kč/den  

Název akce: Specializační odborná stáž – Endokrinologie – 3. část 
Číslo akce: 209908 
Určeno pro: endokrinology v přípravě k atestaci (povinné).  
Program: endokrinologie dospělých, obezitologie, osteologie.  
Vedoucí: Doc. MUDr. Z. Límanová, CSc.  
Místo konání: Praha 2, U Nemocnice 1, VFN, III. interní klinika 1. LF UK  
Termín: 5. 9. 2005 – 30. 12. 2005; 1 týden 
Předpokládaná cena: 200 Kč/den  

Název akce: Specializační odborná stáž – Endokrinologie – 4. část 
Číslo akce: 209909 
Určeno pro: endokrinology v přípravě k atestaci (povinné).  
Program: klinická a laboratorní diagnostika poruch štítné žlázy, glukózové tolerance, 

kostního metabolismu, obezitologie.  
Vedoucí: MUDr. V. Holub, CSc.  
Místo konání: Praha 1, Národní 8, Endokrinologický ústav  
Termín: 6. 9. 2005 – 30. 12. 2005; 4 dny (úterý – pátek)  
Předpokládaná cena: 200 Kč/den  

Název akce: Specializační odborná stáž – Endokrinologie – 5. část 
Číslo akce: 209910 
Určeno pro: endokrinology v přípravě k atestaci (povinné).  
Program: poruchy růstu a sexuálního vývoje, propedeutika v pediatrii.  
Vedoucí: Prof. MUDr. J. Lebl, CSc.  
Místo konání: Praha 10, Vinohradská 159, FNKV, Klinika dětí a dorostu  
Termín: termín dle dohody se školitelem. 1 týden  
Předpokládaná cena: 200 Kč/den  

Název akce: Specializační odborná stáž – Endokrinologická ultrasonografie 
Číslo akce: 209911 
Určeno pro: endokrinology v přípravě k atestaci (povinné 2 x 1 týden).  
Program: nácvik vyšetřovacích postupů v oblasti krku, prsu, varlat, 

nácvik cílené aspirační biopsie struktur v oblasti krku.  
Vedoucí: MUDr. Z. Novák, CSc.  
Místo konání: Praha 1, Národní 8, Endokrinologický ústav  
Termín: termín dle dohody se školitelem. 1 týden  
Předpokládaná cena: 200 Kč/den  

PŘEHLED AKCÍ IPVZ
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Kapitoly z historie diabetu

Paul Langerhans (1847–1888)
Markéta Fidlerová, Jan Hugo

Langerhansovy ostrůvky jsou skupiny endokrinně aktivních
buněk difúzně rozptýlených v exokrinní tkáni pankreatu. Tvoří cca
2 % hmoty slinivky, četnější jsou v kaudě pankreatu. Z několika
druhů buněk jsou nejčetnější B buňky produkující inzulín (cca 65
%), dále A buňky produkující glukagon (cca 20 %) a D buňky, kte-
ré jsou zdrojem somatostatinu (cca 10 %). Zbylých pět procent
buněk produkuje pankreatický polypeptid, VIP, sekretin, motilin či
substanci P aj. 

Jméno Paula Langerhanse je díky objevu ostrůvků v pankrea-
tu neodmyslitelně spojeno s diabetem. Patří dokonce k těm něko-
lika málo jménům, která překročila okruh odborné lékařské termi-
nologie a stala se díky osnovám základní školy všeobecně známá.
Langerhans však v roce 1888 zemřel s pocitem, že přes svou tou-
hu po vědeckých objevech po sobě nic významného nezanechal. 

Paul Langerhans se narodil v r. 1847 v rodině známého ber-
línského lékaře Paula Langerhanse st. V r. 1853 zemřela Langer-
hansovi matka na tuberkulózu (ve věku 29 let) a otec se znovu ože-
nil. Prusko v té době prodělávalo rychlý hospodářský rozvoj
spojený nejen s vojenskou expanzí, ale také s postupnou demo-
kratizací. Langerhansův otec se politicky silně angažoval, po něko-
lik desetiletí byl členem berlínské městské rady. K jeho nejbližším
přátelům – profesně i politicky – patřil patolog Rudolf Virchow,
s nímž se v r. 1861 podílel na založení Liberální německé pokro-
kové strany. Pro mladého Langerhanse byl Virchow vzorem, po
celý život k němu choval bezmeznou úctu a obdiv a v skrytu duše
se mu toužil vědecky vyrovnat. 

Vzhledem k tradici rodiny i okruhu rodinných přátel byla Lan-
gerhansova životní dráha směřována k medicíně a k lékařskému
výzkumu. Po maturitě v r. 1865 Langerhans nastoupil na lékařskou
fakultu v Jeně, od 3. ročníku přešel do Berlína, kde současně se
studiem začal pracovat ve Virchowově patologicko-anatomickém
ústavu. Zde také zažil svůj první vědecký úspěch, když v r. 1868
popsal v kůži po obarvení solemi zlata dosud neznámé buňky
s mnoha výběžky, avšak bez pigmentu. Právě podle dendritického
charakteru těchto buněk se domníval, že jde o modifikované neu-
rony, snad s funkcí receptorů bolesti. Práce vyšla v prestižním 
Virchowově časopise Archiv für pathologische Anatomie. (V r.
1882 opublikoval krátké sdělení, ve kterém vztah k nervové tkáni
odmítl.)

Virchow následně Langerhansovi přidělil jako téma doktorské
disertační práce studium histologie pankreatu. Langerhans si mezi
několika druhy zvířat, jejichž pankreas předběžně prohlédl pod
mikroskopem, zvolil králíka, jehož slinivka má výrazně ploché
uspořádání. Po několika měsících usilovné práce, při které vyzkou-
šel větší počet tradičních i nových způsobů barvení a provedl vel-
ký počet nástřiků vývodu slinivky, vydal 32stránkovou disertaci
věnovanou „Panu profesoru Virchowovi“. Langerhans popsal
a pečlivě očísloval devět druhů buněk, počínaje „epitelovými“ buň-

kami peritonea přes buňky pojiva, krevních cév až po pravé sekreč-
ní buňky a epitelie vývodů. Na závěr – pod čísly 8 a 9 – pak uvá-
dí dva druhy buněk, které dosud před ním nikdo nepopsal, a to tzv.
centroacinózní buňky a jako poslední „malé buňky s homogenním
obsahem“. Na základě nástřiků Langerhans usoudil, že centroaci-
nózní buňky představují přechodnou formu mezi sekrečními buň-
kami a typickým epitelem vývodů. Funkce „homogenních“ buněk
mu však zůstávala utajena.

Langerhansova disertační práce je dobrým příkladem metodo-
logie typické pro rychlý rozvoj lékařské vědy 19. století – preciz-
ní a poctivý popis oproštěný od apriorních spekulací o funkci pozo-
rovaných struktur. Avšak právě touha pochopit funkci byla
motivující. Navíc, s odstupem od obou publikací, význam nově
popsaných buněk bez znalosti jejich funkce klesal – zejména
v očích samotného Langerhanse.

Začátkem roku 1870 se Langerhans zúčastnil expedice na blíz-
ký východ s cílem studovat lepru. V rámci cesty provedl antropo-
logické měření lebek obyvatelstva Palestiny (práce bylo motivo-
vaná Virchowovým aktuálním zájmem o antropologii), výsledky
později publikoval v Archiv für Anthropologie. Ještě téhož roku se
Langerhans zúčastnil prusko-francouzské války jako vojenský
lékař. V r. 1871 pak získává místo na patologickém ústavu ve Frei-
burgu, na základě práce o sympatických gangliích je habilitován
a o tři roky později se zde stává mimořádným profesorem. 

Ilustrace Radka Svobodová
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Prakticky současně s jmenováním však přichází krutá rána –
u Langerhanse je diagnostikována tuberkulóza, zřejmě postihující
kromě plic i ledviny. Vzhledem k anamnéze ze strany matky, v jejíž
rodině se na tuberkulózu po generace umíralo v mladém věku, se
Langerhans – po několika neúspěšných léčebných pokusech ve
Švýcarsku a Itálii – rozhoduje přerušit slibnou vědeckou dráhu
a odjíždí do Portugalska, na ostrov Madeira, jejíž klima mu má
zachránit, resp. prodloužit život.

Odloučení od berlínského vědeckého i společenského života
snáší těžce, snaží se alespoň studovat mořskou faunu. V letech
1879 až 1884 využívá svou erudici v morfologii k popisu více než
dvaceti dosud neznámých druhů červů, včetně jednoho nového
rodu, pro který navrhuje jméno Virchowia. Jeho přínos k zoologii
červů byl v průběhu dalších let oceněn podobně – v názvech řady
druhů (Myrianida langerhansi, Demonax langerhansi aj.) i rodu
Langerhansia.

V roce 1879 si Langerhans na Madeiře otevřel lékařskou pra-
xi určenou zejména pro Němce a Angličany trpící tuberkulózou,
jejichž počet se zde postupně zvyšoval. Rostoucí počet návštěvní-
ků ostrova jej také inspiroval k napsání „Průvodce Madeirou“, kte-
rý vydal v Berlíně v r. 1885. 

V témže roce se Langerhans oženil. Jeho ženou se stala boha-
tá Margareta Ebartová, vdova po jednom z jeho madeirských paci-
entů, který zemřel na tuberkulózu dva roky předtím. S Margaretou
a její dcerou pak prožil Langerhans na Madeiře dva relativně šťast-
né roky. V zimě roku 1888 se však jeho stav pronikavě zhoršil,
objevil se neztišitelný kašel a bolesti, které si vyžádaly podávání
morfia. V červenci téhož roku, několik dní před 41. narozeninami,
ve svém domě ve Funchalu na Madeiře zemřel, pravděpodobně na
selhání ledvin.

Jeho otec jej přežil o 21 let. Smrt druhého milovaného člově-
ka jej těžce zasáhla, avšak po celý zbytek života, kromě jiných
svých povinností, působil aktivně v berlínském městském kurato-
riu pro tuberkulózu. V té době ještě netušil, že přežije také syna
Roberta, který ve stopách svého staršího bratra vystudoval medi-
cínu, pracoval jako patolog a rovněž zemřel na tuberkulózu.

Již rok po Langerhansově úmrtí provedli Oskar Minkovski
a Joseph von Mering slavný pokus, kdy u psů vyvolali úplnou pan-
kreatektomií příznaky diabetu a vyslovili předpoklad, že pankreas
vylučuje „antidiabetickou“ látku. V r. 1893 pak Gustave-Edouard
Laguesse navrhl jako místo syntézy této látky ostrůvky buněk
popsané Langerhansem. Právě Laguesse navrhl název Langerhan-
sovy ostrůvky. Průkaz, že ostrůvky jsou zdrojem hledané antidia-
betické látky, provedl v r. 1900 ruský fyziolog Leonid Sobolev
podvazem pankreatického vývodu s následnou atrofií celé zevně
sekretorické části, avšak bez výraznějších změn na ostrůvcích

a bez příznaků diabetu. O rok později popsal americký patolog
Eugene Opie souvislost diabetu s pokročilým stupněm zničení
Langerhansových ostrůvků.

Také první Langerhansův objev dendritických buněk se dočkal
uznání, i když teprve po více než 100 letech. V sedmdesátých
letech 20. stol. byla prokázána antigen-prezentující funkce Lan-
gerhansových buněk a jejich zásadní význam v imunitním systé-
mu.

K Langerhansovu jménu se tak dnes hlásí jak diabetologické,
tak dermatologické a imu-nologické společnosti v řadě zemí.
S Langerhansovým jménem je spojena řada stipendií, medailí
a cen. V jedné z nejprestižnějších z těchto cen – Langerhans-Vir-
chow Award udělované Pacific North-west Research Institute (v r.
2004 byla udělena laureátu Nobelovy ceny z r. 2001 Lee Hartwel-
lovi) – se tak Langerhans symbolicky postavil po bok svého vzo-
ru „Pana profesora Virchowa“.
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„Synovi je dvacet tři let, ale chová se jako puberťák, neros-
tou mu vousy…“, napsala lékaři matka, která ho požádala
o vyšetření svého syna. Praktický lékař ho odeslal i s dopisem
matky do endokrinologické poradny.

Mladý muž byl endokrinologicky vyšetřen již v roce 2001
při odvodu do základní vojenské služby. Rodinná anamnéza
byla bez pozoruhodností. Prepubertální vývoj chlapce byl
zcela v normě. V pubertě však měl méně výrazné ochlupení po
celém těle a proto i problémy v kolektivu. Vyšetření pohlav-
ních hormonů ukazoval testosteron 0,03, FSH 1,19, LH 0,77
(bez uvedení jednotek ve zprávě). Bylo vysloveno podezření
na opožděnou pubertu či centrální hypogonadismus. Závěr
vyšetření zněl: vojenské služby trvale neschopen. Chlapec
však další lékařskou péči nevyhledal, začal pracovat jako
zedník a k nám se dostavil až po dalších třech letech. 

Status praesens: Vyšetřovaný má eunuchoidní habitus,
vousy mu nerostou, je bez axilárního ochlupení, pubické ochlu-
pení ve stadiu PH 2, penis prepubertální velikosti, velikost var-
lat 3-4 ml, ranní erekce mívá jen občas, pohlavní styk neguje,
nedospělý vzhled ho trápí. Na cílený dotaz uvádí, že čichové
vjemy téměř nerozlišuje. 

Naše vyšetření prokazuje hodnotu testosteronu 1,0
nmol/l (norma 7,8-33,7), FSH 1,5 mIU/ml (norma 1-8), LH 1,2
mIU/ml (norma 2-12) – jedná se tedy o hypogonadotropní
hypogonadismus. Vyšetření ostatních hormonů hypofýzy i pří-
slušných periferních hormonů bylo v normě, MRI hypothala-
mo-hypofyzární oblasti bez patologie, kostní věk odpovídá
kalendářnímu, i výsledky genetického vyšetření byly v normě.

V LHRH testu dochází ke vzestupu FSH z 1,16 na max.
2,8 mIU/ml a LH z 1,0 na 7,9 mIU/ml, což poukazuje na sprá-
vnou reaktivitu hypofýzy na hypothalamický stimulus. Proká-

zán je hypothalamický funkční defekt v oblasti gonadotropních
hormonů, který je spolu s poruchou čichu typický pro Kall-
mannův (olfaktogenitální) syndrom způsobený poruchou tvor-
by a migrace neuronů tvořících GnRH spolu s agenezí olfak-
torického bulbu. Jedná se familiární syndrom s variabilní
penetrancí, který je charakterizovaný anosmií a deficitem
gonadotropinů s nedostatečným vývojem pohlavních žláz.

V současnosti je našemu pacientovi podáván již tři měsíce
Pregnyl 1500 j. 3krát týdně i.m. k indukci spermatogeneze.
Začínají mu pomalu růst vousy, progreduje i ochlupení konče-
tin a pubické oblasti. Varlata mají objem zhruba 6 ml, došlo
tedy ke zdvojnásobení jejich objemu. Testosteron při léčbě
Pregnylem je 7,0 nmol/l, což se blíží již dolní hranici normy
pro muže. Výhledově plánujeme po přidání FSH konzervaci
vlastního spermatu a trvalou substituci testosteronem.
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V č. 1/2005 došlo k redakční chybě – záměně anglického souhrnu u níže uvedené kazuistiky. 
Čtenářům i autorům se omlouváme a uvádíme správné znění anglického souhrnu.

Křížová, M., Jirkovská, A., Řezaninová, L. The problem of recurring leg ulcers suffered by diabetic patients. Kazuistiky
v diabetologii 3, č. 1: 25 – 27, 2005.

The case of an obese diabetes type 2 patient treated in a podiatric out-patients clinic for recurring ulcers on his legs. A combi-
nation of antibiotic treatment, local treatment with modern bandages and polyurethane foam (Inadine, Ialugen, Ialugen Plus and Alle-
vyn foam) as well as antimycotic treatment (Clotrimazol) combined with enlightening the patient, alleviating pains in the legs and
presenting suitable shoes led to the healing of the wounds. The paper discusses the principles of a comprehensive care for the dia-
betic leg and the need to treat patients at risk in a podiatric clinic.

Key words: polyneuropathy, diabetic leg, podiatric care
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Redukce rizika hypoglykémií s inzulínem glargin 
u diabetiků 2. typu, meta-analýza studií

A K T U A L I T Y  Z  K L I N I C K Ý C H  S T U D I Í

V dubnovém čísle časopisu Diabetes Care byla publikována
meta-analýza prací, které se zabývaly srovnáním nového inzulíno-
vého analoga glarginu (Lantus) s lidským intermediárním inzulí-
nem (NPH inzulínem) u diabetiků 2. typu z hlediska účinnosti, ale
především z hlediska incidence hypoglykémií.

V USA je moderní velmi pragmatický postup při léčbě diabe-
tu 2. typu. Cílem léčby je normalizovat glykémii jakýmkoli způ-
sobem a tak dosáhnou cíle – hodnoty glykovaného hemoglobinu
(HbA1c) pod 5,4 %. Tento způsob je označován jako „treat to tar-
get“. Je spojen s časnějším a agresivnějším zahájením inzulínové
léčby, ale i s častějším výskytem hypoglykémií. Hypoglykémie
jsou hlavní limitací této léčby, způsobují obavy u pacientů a sni-
žují jejich motivaci.

Inzulínový analog glargin je 24 hodin působící preparát, bez
vrcholového účinku, který napodobuje nejlépe fyziologickou
bazální produkci inzulínu. Inzulínový analog je stabilně vstřebá-
ván i při fyzické zátěži a tím vede k vyšší metabolické stabilitě dia-
betu. Preparát je velmi oblíben u diabetiků 1. typu v kombinaci s
krátkodobými inzulínovými analogy, ale našel své místo i v léčbě
diabetiků 2. typu.

Meta-analýza byla provedena rozborem 4 velkých randomizo-
vaných studií z posledních let, které probíhaly většinou po dobu 1
roku u 2 304 diabetiků 2. typu srovnatelného věku, pohlaví, způ-
sobu medikamentózní léčby i dalších parametrů. 1142 pacientů
aplikovalo před spaním inzulín glargin, 1162 pacientů aplikovalo
před spaním inzulín NPH ve srovnatelných dávkách na počátku
léčby (21 IU) i po ukončení titrace dávky inzulínu (37 IU). Počet
pacientů, kteří dosáhli cílových hodnot HbA1c (pod 5,4 %) při léč-

bě glarginem a při léčbě NPH inzulínem byl obdobný (30,8 % a
32,1 %). Při léčbě glarginem došlo však ke snížení počtu všech
hypoglykémií o 11 % a nočních hypoglykémií o 26 % ve srovná-
ní s inzulínem NPH. Riziko těžkých hypoglykémií (vyžadují
pomoc druhé osoby) bylo sníženo při léčbě inzulínem glargin o 46
% a riziko těžkých nočních hypoglykémií dokonce o 59 %. Výraz-
ný rozdíl v incidenci hypoglykémií (o 10 %) byl rovněž pozoro-
ván u pacientů, kteří dosáhli vytčeného cíle (HbA1c < 5,4 %). 

Autoři doporučují využívat inzulín glargin při léčbě diabetiků
2. typu podáním večerní dávky inzulínu v kombinaci s perorální-
mi antidiabetiky, protože dochází k nižšímu výskytu především
nočních hypoglykémií. 
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Indicidence symptomatických hypoglykémií hlášených pacienty
v průběhu 24hodinové léčebné periody. *P < 0,05, † ≤ 0,0001 
inzulín glargin vs. NPH inzulín

Graf. č. 1: Hypoglykémie hlášená pacienty 
(upraveno dle:  Rosenstock et al. 2005).

Doc. MUDr. Zdeněk Rušavý
Diabetologické centrum
I. interní klinika FN Plzeň
Alej svobody 80, 304 60 Plzeň




