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Editorial

O pokoře a diskusi ve vědě
Věda a víra mnoho společného nemají. Snad až na pokoru. Jako renegát evangelické
víry i studovaný biolog jsem měl možnost osobně studovat slabiny obou pohledů na
svět. Troufám si tvrdit, že pro víru je nebezpečím přebytek pokory (a tím mnohdy ochota
přijmout fakta, která se urputně vzpírají zdravému rozumu i jakýmkoliv důkazům)
a pro vědu její nedostatek. Pokora ve vědě pro mne znamená stále pochybovat a zkou-
mat, a to především a přednostně své postoje a názory. Schopnost nahlédnout, že co se
ve světle důkazů jeví jako nezpochybnitelné, může za jiné situace být zpochybněno.

Tak jako nedostatek pokory ve víře vede ke zkoumání relevantnosti svatých textů,
pak nedostatek téhož ve vědě, vede k neodůvodněné víře v postuláty, které jimi být ne-
musí. Velmi často vědci a odborníci, kteří se na fakta podívají novým způsobem, sklízejí
nevoli široké odborné veřejnosti. Vždyť obecně přijatý pohled říká něco jiného! Někdy
jde o cesty slepé, které nikam nevedou, a pak je po letech znají jen historici vědy. Někdy
revolučně nové, a pak je zná celý svět. V drtivé většině případů jde však jen o stupeň poznání, na kterém budeme budovat
poznání dále, upravovat je a vylepšovat. Jediné, co nás ale může pomoci posunout dále je kritické zkoumání a otevřená diskuse.

I v tomto ohledu jsem byl nadšen z článku profesora Kvapila, který se novým pohledem věnuje nedávno publikované studii
EMPA-REG. Není na mne, abych hodnotil sílu argumentů i logiku závěrů pana profesora. Nicméně velmi by mne potěšilo, kdy-
bych na stránkách našeho časopisu mohl hostit diskusi na toto téma, a dovoluji si vyzvat všechny odborníky, kteří budou chtít
diskutovat, aby nám poslali své polemiky. Velmi rád je otisknu a předám k reakci autoru původního článku.

Karel Vízner
šéfredaktor

Těší mne, že v aktuálním čísle Vám můžeme přinést celou řadu příspěvků věnovaných novinkám ve farmakoterapii diabetu. Jde
o téma, která jsme vyhlásili pro letošní rok jako jednu z autorských priorit. Zatím se nám příliš nedaří naplnit další vyhlášené
téma – tedy chyby a omyly v diagnostice a terapii. Věřím však, že i toto téma může být pro praxi i studium velmi užitečné a do-
voluji si opětovně vyzvat všechny autory, aby na redakci našeho časopisu vzpomněli i s takovýmito případy.

Inzulín a leukocyty uvnitř lidské cévy
Shutterstock.com

autor: UGREEN 3S

Fotografie na obálce:
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Úvod
Včasná diagnostika diabetes mellitus 2. typu a komplexná li-
ečba metabolického syndrómu s dosiahnutím individuálnych
cieľových hodnôt je dôležitá z hľadiska prevencie vzniku
mikro- a makrovaskulárnych komplikácií diabetu(1,2).

Kazuistika
59-ročný pacient prijatý na Internú kliniku v októbri 2010
s prejavmi dehydratácie a novo diagnostikovaným diabetes
mellitus (DM) 2. typu so vstupnou glykémiou nalačno 38
mmol/l. C-peptid po aplikácii 3 dávok inzulínu bol 1,64
ng/ml, krvný tlak v čase diagnózy ochorenia bol 120/80
mmHg. Subjektívne pacient udával pri prijatí váhový úbytok
cca 6 kg za týždeň, nechutenstvo, suchý jazyk, smäd a fre-
kventné močenie.

V úvode hospitalizácie bol pacientovi prechodne podávaný
inzulín pumpou, pacient bol parenterálne hydratovaný.
Vstupný astrup bol bez známok acidózy. Po pozvoľnom po-
klese glykémie a rehydratácii pacient bol prestavený na inten-
zifikovaný inzulínový režim a metformín. Vzhľadom na prefe-
renciu konzumu jedál 6-krát denne sme zvolili prandiálne
regulárne inzulíny s vytitrovaním jednotiek inzulínu Humulín
R 16-12-9 IU a Humulín N 10 IU s.c. o 21.00 hodine. Pacien-
tovi bol pridaný metformín (Metfogamma 500 mg) jedenkrát
denne a kyselina thioktová (Thiogamma 600) jedenkrát denne.

Z komplikácií diabetu bola v čase diagnózy prítomná senzi-
tívna diabetická polyneuropatia, očné vyšetrenie bolo bez ná-
lezu diabetickej retinopatie.

V osobnej anamnéze pacienta bola známa artériová hyper-
tenzia od roku 2007. Pacient predhospitalizačne užíval inhi-
bítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) a beta-blo-
kátor.

Priaznivý efekt inzulínovej liečby a edukácie 
v čase diagnózy diabetes mellitus 2. typu 
na dlhodobo uspokojivú kompenzáciu

Linda Buková
Diabetologická ambulancia, Interná klinika, FNsP F.D.R, Banská Bystrica

Souhrn:
V kazuistike prezentujeme priaznivý efekt edukácie u pacienta s novo diagnostikova-
ným diabetes mellitus 2. typu so vstupnou glykémiou nalačno 38 mmol/l a vysokým
vstupným glykovaným hemoglobínom (HbAlc) vyšetreným metódou vyšetrenia podľa
Medzinárodnej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny (IFCC) resp. Dia-
betes Control and Complications Trial (DCCT) 19,1/19,6 %, na dlhodobé zlepšenie
a dosiahnutie cieľových hodnôt liečby metabolického syndrómu a diabetes mellitus
2. typu a dlhodobý pokles telesnej hmotnosti. U pacienta bola vstupne zahájená kom-
binovaná liečba intenzifikovaným inzulínovým režimom a metformínom, po 6 me-
siacoch pacient užíva dlhodobo už len metformín.

Summary:
A favorable effect of insulin treatment and education at the time of diagnosis of the
type 2 diabetes mellitus on a long lasting satisfactory compensation
The case report the benefit of education in a patients with newly diagnosed type 2
diabetes with input value of fasting glycaemia 38 mM/L and high input level of glyco-
sylated hemoglobin (HbAlc) method of testing according to the International Federa-
tion of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) (IFCC) / respectively Diabetes
Control and Complications Trial (DCCT) 19.1 % /19.6 %, for long- term improvement
and achievement of target values metabolic syndrome and type 2 diabetes and long
term weight loss. Initially was started treatment by intensified insulin therapy regimen,
after 6 months the patients was taking only metformin for long time.

Buková, L. Priaznivý efekt inzulínovej liečby a edukácie v čase diagnózy diabetes mellitus 2. typu na dlhodobo
uspokojivú kompenzáciu. Kazuistiky v diabetologii 13, 3: 4–7, 2015.

Kľúčové slová
 edukácia
 compliance pacienta
 diabetes mellitus 2. typu
 metabolický syndróm

Keywords
 education
 compliance of patients
 type 2 diabetes mellitus
 metabolic syndrome
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PRIAZNIVÝ EFEKT INZULÍNOVEJ LIEČBY A EDUKÁCIE V ČASE DIAGNÓZY DIABETES MELLITUS 2. TYPU …

prandiální inzulin, 

který nabízí…?

V čase diagnózy ochorenia bol do liečby pridaný fibrát. Pa-
cient absolvoval následné kontroly na diabetologickej ambu-
lancii každé tri mesiace. U pacienta bola vstupne zahájená
kombinovaná liečba intenzifikovaným inzulínovým režimom
a metformínom, po 6 mesiacoch pacient užíval dlhodobo
a užíva až doteraz len metformín. Po 4 rokoch od diagnózy DM
2. typu kontrolné očné pozadie bolo bez nálezu diabetickej re-
tinopatie, u pacienta pretrváva senzitívna motorická polyneu-
ropatia dolných končatín.

Diskusia
V kazuistike prezentujeme priaznivý efekt prechodnej inzulíno-
vej liečby a kvalitnej edukácie u pacienta s novo diagnostikova-
ným DM 2. typu so vstupnou glykémiou nalačno 38 mmol/l
a vysokým vstupným glykovaným hemoglobínom HbA1c IFCC
19,1 % na dlhodobé zlepšenie a dosiahnutie cieľových hodnôt
liečby metabolického syndrómu a diabetes mellitus 2. typu
a dlhodobý pokles telesnej hmotnosti. U pacienta bola vstupne
zahájená kombinovaná liečba intenzifikovaným inzulínovým re-
žimom a metformínom v dávke 500 mg najskôr 1-krát denne,
potom 2-krát denne, po 6 mesiacoch pacient užíval už len met-
formín najskôr 2-krát 500 mg, potom už len l-krát denne 500
mg, po 48 mesiacoch liečby je pacient dlhodobo už len na dia-
betickej diéte a terapii metformínom 3-krát denne 500 mg. Ta-
buľky 1, 2 a 3 poukazujú na priaznivú dynamiku zmien sledo-
vaných antropometrických a laboratórnych parametrov.

Počas hospitalizácie sa pacient naučil počítať sacharidové
jednotky, orientovať sa v glykemickom indexe potravín a tiež
sa začal aktívne zaujímať o svoje cieľové hodnoty liečby
krvného tlaku, lipidogramu a glykovaného hemoglobínu.
Z hľadiska kvalitatívnej zmeny stravovania sme využili pri edu-
kácii princípy stredomorskej diéty. Zaedukovaná bola na žia-
dosť pacienta aj manželka pacienta, ktorá zmenila stravovacie
návyky spolu s manželom. Pacienta sme tiež edukovali ohľa-
dom akútnych a chronických komplikácií diabetu a vhodnej
pohybovej aktivite.

výška (cm) 180 180 180 180
hmotnosť (kg) 98,5 102 94 95
obvod pásu (cm) 110 111 109 108
BMI (kg/m²) 30,4 31,4 29 29,3
TK (mmHg) 120/80 130/80 120/80 125/80

v čase 6 mesiacov 12 mesiacov 48 mesiacovdiagnózy

Tab. 1: Antromopetrické parametre

BMI – body mass index
TK – krvný tlak

kreatinín (μmol/l) 90 84 93 74
KVP (g/l/12 hod) - 0,04 - -
GF MDRD (ml/s) >1 >1 >1 >1
ALT (μkat/l) 0,36 0,41 0,48 0,47
GMT (μkat/l) 0,61 0,45 0,58 0,55

v čase 6 mesiacov 12 mesiacov 48 mesiacovdiagnózy

Tab. 3: Laboratórne parametre

KVP – kvantitatívna proteinúria
ALT – alanínaminotransferáza
GMT – glutamyltransferáza
GF MDRD – glomerulárna filtrácia podľa štúdie Modification of Diet in Renal Disease

glykémia nalačno 38 9,1 5,8 5,4(mmol/l)
HbA1c (IFCC) (%) 19,1 5,2 5,4 5,0
cholesterol (mmol/l) 5,7 4,5 5,1 5,5
HDL 0,88 1,09 0,96 1,00
LDL 3,48 3,15 3,69 3,75
TAG 2,95 0,68 1,00 1,66 

v čase 6 mesiacov 12 mesiacov 48 mesiacovdiagnózy

Tab. 2: Laboratórne parametre

HDL – lipoproteín s vysokou hustotou
LDL – lipoproteín s nízkou hustotou
TAG – triacylglyceroly

daho
Obdélník
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Na našej ambulancii už 7 rokov s dobrým efektom eduku-
jeme pacientov ohľadom kvalitatívneho zloženia stravy na pri-
ncípoch stredomorskej diéty.

Metaanalýza prospektívnej kohortnej štúdie publikovaná
v roku 2008 v British Medical Journal analyzovala vplyv stre-
domorskej diéty na mortalitu a výskyt chronických chorôb
v primárnej prevencii. Zahŕňala 12 štúdií s počtom 1 574 299
subjektov. Kumulatívna analýza vyhodnocovala 8 kohort (514
816 subjektov a 33 576 smrtí) a priniesla výsledky 9% redukcie
kardiovaskulárnych (KV) ochorení, 6% redukcie onkologickej
mortality, 13% redukcie výskytu Parkinsonovej a Alzheimero-
vej choroby pri veľkej adherencii k stredomorskej diéte(3).

Prínos stredomorskej diéty spočíva v jej celkovom priazni-
vom zložení, ktoré prináša dostatočné množstvo všetkých
živín. Táto diéta sa považuje za prínosnú hlavne pre nízky
obsah aterogénnych trans foriem mastných kyselín (MK) a na-
sýtených MK a vysoký obsah kardioprotektívnych mononena-
sýtených MK a viacnásobne nenasýtených ω-3 MK s optimál-
nym pomerom ω-3 a ω-6 3:1, vlákniny a bioflavonoidov(4).

Stredomorská diéta je bohato zastúpená rastlinnou stravou
v podobe ovocia, zeleniny, strukovín, orechov a celozrnných

obilnín. Dôležitá je pestrosť v konzumácii a obmena jednotli-
vých druhov rastlinných potravín. Rastlinná strava by mala
tvoriť 2/3 celodennej konzumovanej stravy.

Záver
Kvalitná edukácia s následnou včasnou a trvalou zmenou ži-
votného štýlu pacienta s optimálne zvolenou farmakologickou
liečbou môžu viesť k dlhodobo uspokojivej kompenzácii para-
metrov metabolického syndrómu a diabetes mellitus 2. typu
len na diabetickej diéte a metformíne aj u pacienta s náhodne
diagnostikovaným a niekoľko mesiacov možno aj rokov nepo-
znaným DM 2. typu s vysokou vstupnou glykémiou nalačno
a vysokým vstupným HbA1c IFCC/DCCT.

Za dôležitú považujeme aj edukáciu manželky, ktorá tiež
zmenila svoje stravovacie zvyklosti a podporuje v zmene život-
ného štýlu manžela.
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MUDr. Linda Buková, PhD.
Interná klinika FNsP F.D.R.
Nám. L. Svobodu 1
974 00 Banská Bystrica
e-mail: linda.bukova@gmail.com

Analog krátkodobě působícího 

inzulinu 100 jednotek/ml

stejnou dávku, ale

 

Parkinson James (1755–1824) – britský lékař. Pocházel z lékařské rodiny,
mezi jeho zájmy patřila nejen medicína, ale i přírodní vědy, především geo-
logie a paleontologie. Jeho práce o onemocnění nervového systému byla
publikována v roce 1817 a téměř na 50 let zapadla. Až Charcot a jeho ko-
legové tento popis použili a nemoc nazvali Parkinsonovou chorobou.

(zdroj informací: archiv redakce)

Alzheimer Alois (1864–1915) – německý lékař. Navštěvoval univerzity
v Aschaffenburgu, Tübingenu, Berlíně a Würzburgu. Lékařskou kariéru
začal v útulku pro mentálně postižené ve Frankfurtu nad Mohanem. Svá
pozorování zaměřil na pacienta jménem Auguste Deter a po jeho smrti po-
psal příznaky nemoci, kterou Emil Kraepelin pojmenoval Alzheimerova
choroba.

(zdroj informací: archiv redakce)

daho
Obdélník
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*v porovnání s analogem krátkodobě působícího inzulinu 100 jednotek/ml

Zkrácený souhrn údajů o přípravku Humalog 200 KwikPen najdete na přilepené kartičce.

Takže pacienti, jako je Jiří, si budou 

aplikovat o 500 %% mmmeenší objem tekutiny
ou 

ekutiny

Moderní metody v lokální léčbě 
diabetických ulcerací

Pavla Kudlová1, Iveta Hatalová2, Daniel Stehlík2

1Ústav zdravotnických věd, Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
2Oddělení plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice Olomouc

Souhrn:
Diabetické ulcerace se hojí většinou chronicky. Léčba je obtížná a úspěšnost závisí na
komplexním přístupu. Vždy je třeba vzít v úvahu typ, lokalizaci a příčinu ulcerace.

Cílem příspěvku je představit postupy aplikace moderních metod (larvoterapie,
podtlakové terapie, transplantace dermoepidermálního kožního štěpu a plasmatera-
pie) lokální terapie diabetických ulcerací.

Kudlová, P., Hatalová, I., Stehlík, D. Moderní metody v lokální léčbě diabetických ulcerací. Kazuistiky v dia-
betologii 13, 3: 9–13, 2015.

Klíčová slova
 diabetické ulcerace
 lokální terapie
 moderní metody
 aplikace

Úvod
Syndrom diabetické nohy (SDN) patří mezi nejčastější a nej-
závažnější chronické komplikace diabetu. Počet pacientů se
SDN je v České republice sledován od roku 1993 a jeho inci-
dence každoročně roste. Léčba SDN, zejména diabetických
ulcerací, je závislá na mnoha faktorech a proto vyžaduje kom-
plexní přístup: a) úpravu metabolismu; b) odstranění tlaku
na ulceraci; c) léčbu ischemie; d) léčbu infekce; e) lokální te-
rapii; f ) terapeutickou edukaci (IWGDF 2007; Edmonds et
Foster 1993; Jirkovská et al. 2006; Jirkovská et al. 2012; Ku-
dlová et Chlup 2009; Wosková et Jirkovská 2008). Nové tech-
niky se zaměřují na biologii rány a zahrnují použití růstových
faktorů, dermálních a epidermálních štěpů a perspektivně
i kmenových buněk. Mezi moderní metody řadíme moderní

obvazová krytí (Bureš 2007; Stryja et al. 2011; VZP 201), která
vytvářejí optimální prostředí v ráně a jejím okolí. Léčbu de-
fektu je vždy nutné doplnit débridementem rány a odlehče-
ním. V našem sdělení se zabýváme moderními postupy lo-
kální terapie ran používanými ve Fakultní nemocnici
Olomouc (FN OL).

Larvální terapie
„Maggot therapy“ (larvy speciálního druhu mouchy Lucilia se-
ricata) se uplatňuje při čištění nekrotických ran s hojným se-
kretem. Vhodná je však i pro suché nekrózy. Larvy se aplikují
přímo do rány na 4–5 dnů a překrývají speciálním krytím.
Larvy čistí pouze devitalizovanou tkáň, neporušují zdravou
tkáň a granulace. Sterilita larev je zajištěna dezinfekcí muších
vajíček a pěstováním larev ve sterilním výživném mediu. Larvy

daho
Obdélník
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proniknou i do špatně dostupných míst a jsou schopny elimi-
novat i rezistentní kmeny baktérií. Hlavním mechanismem
účinku je enzymatické zkapalnění nekrotické tkáně a následné
strávení mikroorganismu. Mezi hlavní indikace larvální terapie
patří: syndrom diabetické nohy, bércové vředy, dekubity, po-
páleniny; kontraindikována je tato léčba u ran v blízkosti vel-
kých cév a u ran komunikujících s tělními dutinami nebo or-
gány (Stryja et al. 2011).

Pacient je informován o výkonu, případných komplikacích,
o nutnosti úplného odlehčení defektu s přiloženými larvami
bzučivky zelené a podepisuje informovaný souhlas s výkonem.
Sestra zkontroluje stav larev po transportu a připraví sterilní
stolek (rukavice, síťovina, stříkačka s fyziologickým roztokem,
čtverce a kontejner s larvami). Před samotnou aplikací není
třeba defekt nijak zvlášť připravovat. Sestra podloží končetinu.
Okolo defektu vytvoří ochrannou bariéru proti migraci larev
(neadherentní mřížka: mastný tyl, ochranné masti, krémy,
pasty – popř. jiný postup) – viz obrázek 1. Na sterilním stolku
upraví pinzetou a nůžkami speciální syntetickou síťku do tvaru
rány tak, aby přesahovala okraje asi o 2–3 cm. Síťku položí na
sterilní gázu. Aplikuje injekční stříkačkou do kontejneru larev
cca 3 ml fyziologického roztoku. Uvolněné larvy do roztoku
přecedí na síťku. Poté přiloží síťku na ránu, kryje ji vlhkou ste-
rilní gázou a fixuje ránu (obr. 2). Rána musí mít dostatečný
přístup vzduchu a alespoň jednou denně se musí zvlhčit fyzio-
logickým roztokem. Podle potřeby (nejméně jednou denně),
se vyměňují horní vrstvy gázy (z důvodu prosaku, zápachu).
Po 4 až 5 dnech se obvaz sejme a larvy (velké 1–1,5 mm i větší
– obrázek 3) se vyplaví fyziologickým roztokem do plastového
pytle. Larvy se likvidují jako biologický materiál.

Podtlaková terapie
Aplikace negativního tlaku (V.A.C. terapie – Vacuum Assisted
Closure) na chronickou ránu pomáhá odstranit sekreci z rány,
stimuluje růst granulační tkáně a podporuje angiogenezi. Pod-
tlaková terapie je indikována u akutních, subakutních i chro-
nických ran, traumat a popálenin, operací se sekundárním ho-
jením. Nejčastějšími typy jsou diabetické defekty, ischemické
léze, bércové ulcerace, dekubity a dehiscence po chirurgických
výkonech aj.

Mezi absolutní kontraindikace patří nekrotická tkáň s es-
charou, suchá gangréna a malignita na spodině rány. K relativ-

ním kontraindikacím se řadí neléčená osteomyelitida, nekon-
trolovaná píštěl, poruchy srážlivosti krve, nespolupracující pa-
cient a obnažení nervově cévních svazků a orgánů. Indikací
k okamžité revizi rány je rozsáhlé aktivní krvácení (Stryja et al.
2011).

Pacient je informován o výkonu, případných komplikacích
a podepisuje informovaný souhlas s výkonem. Sestra připraví
sterilní stolek a asistuje lékaři. Před aplikací lokálního podtlaku
je nutné provést důkladný débridement (obr. 4). Rána je kryta
sterilní houbou (polyuretanová pěna), která je hermeticky uza-
vřena fólií a odvádí sekret do zásobníku. Standardně používaný
podtlak je 60–125 mmHg v kontinuálním nebo intermitentním
režimu.

Na oblast kolem rány se může aplikovat prostředek pro
ochranu okolí rány (krém, spray). Lékař vystřihne houbu ve
velikosti a tvaru rány a umístí ji na ránu. Pěna by měla vyplnit
dutinu rány. V případě infekce se použije před aplikací pěno-
vého krytí materiál s nanokrystalickým stříbrem. Pěna se
nesmí aplikovat do píštělí. Rána a houba se zakryje průhlednou
filmovou fólií. Fólie by měla přesahovat nejméně 5 cm za okraj
rány. Doprostřed fólie nad středem houby se propíchne otvor
(do velikosti 0,5–1 cm) – vstupní místo pro port drénu. Z portu
se odstraní spodní ochranná vrstva a aplikuje se na předem
střižený otvor ve fólii. Po aplikaci se odstraní zbývající krycí
fólie, která je umístěna po obvodu portu. Spojí se port s odsá-
vací hadičkou kanystru a začne se odsávat (obr. 5). Krytí na
ráně by mělo být vyměněno 48 hodin po první aplikaci a vy-
měňováno 2–3x týdně. V případě potřeby častěji. Lze také po-
užít mobilní podtlakový systém bez sběrné nádoby (např.
PICO systém pro jednorázovou podtlakovou terapii, firma 
CETREX).

Dermoepidermální kožní štěp
Dermoepidermální štěpy (DE štěpy) poskytují ideální kryt pro
mělké defekty. Výkon se provádí na zákrokovém sále, není
nutná hospitalizace. Kůže je odebrána dle nutné velikosti nej-
častěji z přední nebo vnější strany stehna, z hýždí, lýtka, z ob-
lasti levého třísla nebo z vnitřní strany paže. Pro (ne)přihojení
transplantátu má zásadní význam kvalita spodiny, přítomnost
infekce, tloušťka a dobrá fixace transplantátu. Nedostatečně
prokrvená spodina, infekce v ráně znamená výraznou překážku
pro přihojení transplantátu.

MODERNÍ METODY V LOKÁLNÍ LÉČBĚ DIABETICKÝCH ULCERACÍ

Obr. 1: Vytvoření bariéry 
na okraji rány a přiložení larev

Obr. 2: Aplikace síťky se sterilními 
larvami a postupné fixování rány

Obr. 3:
Odstranění larev
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DE štěp se aplikuje na čistou ránu bez klinických známek
infekce. Při pozitivním kultivačním nálezu je nutno nasadit an-
tibiotika dle citlivosti. Pacient je informován o výkonu, nut-
nosti úplného odlehčení defektu s transplantovaným DE ště-
pem, případných komplikacích, podepisuje informovaný
souhlas s výkonem.

Sestra připraví sterilní stolek s nástroji k odběru DE štěpu
(elektrodermatom, Humbyho nůž, Watsonův nůž aj.), k débri-
dementu defektu, k sušení (sterilní gázy, tampony) a k jeho fi-
xaci. Dále připraví pomůcky k dezinfekci, lokální anestezii,
k sterilnímu krytí, fixaci aj. (např. jehly a stříkačky, neadhe-
rentní mřížky – mastný tyl, příp. obinadla aj.).

Sestra asistuje při lokální anestezii a dezinfekci (odběrového
místa i defektu) a při zarouškování. Asistuje lékaři při samot-
ném výkonu. Z odběrového místa se odebírá vrchní vrstva kůže
(obr. 6), sekundární defekt se pak kryje neadherentní mřížkou
a sekundárním krytím a nechává se ke spontánní epitelizaci
(1–2 týdny).

Odebraná kůže (obr. 7) se vkládá do předem připraveného
defektu a na tomto místě se fixuje tkáňovým lepidlem, kovo-
vými svorkami nebo jednotlivými stehy (obr. 8). Poté se na DE
štěp přikládá neadherentní mřížka (mastný tyl nebo antisep-
tická). K lepšímu přihojení DE štěpu se používá buďto tzv.
bolus, který vytvoří přiměřený tlak na kožní štěp nebo u větších
defektů se používá V.A.C. systém s mírnějším podtlakem.
Bolus se odstraňuje zpravidla 4.–5. pooperační den. Poté sestra
provede bandáž končetiny (dle indikace lékaře).

Léčba krevními destičkami obohacenou plazmou
(PRP)
Plasmaterapie, neboli Platelet Rich Plasma Therapy (PRP), je
metoda aplikace speciálně upravené vlastní krevní plazmy. PRP
využívá bohaté růstové faktory obsažené v krevních destičkách
a stimuluje tak procesy indukce mezenchymálních kmenových
buněk, které za normálních okolností naše tělo používá pouze
během procesu hojení. Růstové faktory stimulují obnovování
buněk, napomáhají tvorbě nových cév, napomáhají epitelizaci,
napomáhají formování granulační tkáně. Koncentrací těchto
injekčně aplikovaných růstových faktorů do chorobných tkání
dochází zejména k protizánětlivému procesu, k urychlení ho-

MODERNÍ METODY V LOKÁLNÍ LÉČBĚ DIABETICKÝCH ULCERACÍ

Obr. 6:
Odběr DE štěpu elektrodermatomem 
na přední straně stehna vpravo 
(tloušťky řezů jsou konstantní 
a snadno nastavitelné pomocí 
kalibrační stupnice)

Obr. 7:
Příprava štěpu k transplantaci

Obr. 8:
Přišití DE štěpu

Obr. 4: 
Débridement defektu

Obr. 5: Přiložení Renasys Go systému (Smith&Nephew) 
u pacientky s defektem na dorsu pravé nohy
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jení k regeneraci a reparaci. Metoda se používá ve stomatologii,
ortopedii, estetické chirurgii, dermatologii a i při hojení chro-
nických ran (bércové vředy, diabetická noha aj.). Kontraindi-
kací jsou akutní infekce, infekce v místě aplikace, chronické
onemocnění jater.

Procedura spočívá v odběru krve, její centrifugaci a apli-
kaci frakce plazmy s destičkami a PGF faktorem do předem
připraveného defektu.

Pacient je poučen o proceduře, o úplném odlehčení defektu,
podepisuje informovaný souhlas. Sestra odebere 8–20 ml žilní
krve do speciální zkumavky. Pomocí centrifugy se oddělí
plazma (3 000–4 000 otáček/10–20 min), která se smíchá se
speciálním aktivátorem jednotlivých složek plazmy (obr. 9).
Defekt se odezinfikuje a lékař aplikuje plazmu mikrojehlami
intradermálně, subkutánně (obr. 10) a následně se defekt pře-
lepí transparentní folií a sekundárním krytím. Druhý den po
aplikaci pacient sejme krytí, podle možností defekt osprchuje
jemným proudem čisté vody (tzv. mikromasáž) a podle dopo-
ručení lékaře kryje defekt absorpčním pěnovým nebo alginá-
tovým krytím nebo ošetří silikonovým gelem na podporu hy-
dratace a epitelizace.

Procedura by se měla aplikovat ve třech dávkách, v intervalu
od 7 do 20 dnů mezi dalšími aplikacemi. Efekt lze vidět po 2
až 3 týdnech.

Diskuse
V rámci lokální terapie SDN na potlačení infekce, vyčistění
rány a podporu tvorby granulací je nutný débridement. Ve fázi
čištění se osvědčuje zejména chirurgický débridement (forma
mechanického débridementu), autolytický débridement, popř.
zvláštní forma enzymatického débridementu – biologický dé-
bridement (larvoterapie). Larvy čistí pouze devitalizovanou
tkáň, neporušují zdravou tkáň a granulace. Sterilita larev je za-
jištěna dezinfekcí muších vajíček a pěstováním larev ve steril-
ním výživném mediu. Larvy proniknou i do špatně dostupných
míst a jsou schopny eliminovat i rezistentní kmeny baktérií

(Stryja et al. 2011). V České republice byla schválena larvote-
rapie jako léčebná metoda Vědeckou radou MZ ČR v roce 2003
a zdravotními pojišťovnami je hrazena za podmínky mini-
málně jednodenní hospitalizace pacienta. Převaz rány metodou
V.A.C. založené na metodě kontrolovaného podtlaku (jak sy-
stém Renasys GO, tak systém PICO) je hrazen také pouze u ho-
spitalizovaných pacientů.

K urychlení epitelizační fáze je kromě vlhké terapie uzná-
vanou metodou také autotransplantace (přenos u téhož je-
dince) dermoepidermálních štěpů. Autologní kůže pacienta
však není vždy optimálním typem kožního krytí u pacientů
s diabetem, protože diabetické ulcerace jsou často lokalizovány
plantárně, kde jsou přenesené štěpy vystaveny tlakovému zatí-
žení. Autologní kožní štěp z nezatěžované oblasti není na plan-
tární tlak adaptován a dochází k morfologickým změnám, hy-
perkeratózám, tvorbě keratomů a riziku malignizace (Dubský
et al. 2010). Velmi efektivní v léčbě syndromu diabetické nohy
jsou umělé kožní deriváty – např. acelulární prasečí dermis
(Xe-Derma). Jedná se o sterilní biokompatibilní kryt vyrobený
z tenkých pruhů prasečí kůže (xenotransplantátů) enzymatic-
kým odstraněním epidermis a všech ostatních buněk koria.
Zbylá matrix je určena k léčbě kožních defektů a popálenin
jako dočasný neviabilní biologický kryt. Podporuje proliferaci
a migraci keratinocytů, spontánní epitelizaci rány, a má silný
hemostatický efekt (Wosková et Jirkovská 2008).

Novou metodou, která se používá při léčbě diabetické nohy
k podpoře granulace a epitelizace je plasmaterapie, neboli Pla-
telet Rich Plasma Therapy (PRP). Jde o metodu aplikace spe-
ciálně upravené vlastní krevní plazmy, která je obohacena ak-
tivovanými krevními destičkami a současně obsahuje
protizánětlivé a růstové faktory, které přirozeně ovlivňují rege-
nerační a hojivé procesy poškozených tkání (Stehlík et al.
2012). V současné době není hrazena pojišťovnou.

Pacient, kterému jsou tyto metody aplikovány, musí být ná-
ležitě edukován a motivován před i během léčby, včetně do-
držování preventivních opatření a to i po té, co je defekt plně
zhojen.

MODERNÍ METODY V LOKÁLNÍ LÉČBĚ DIABETICKÝCH ULCERACÍ

Obr. 9:
Zkumavky s aktivátorem jednotlivých složek plazmy

Obr. 10: Intradermální a subkutánní aplikace plazmy 
do postiženého defektu
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MODERNÍ METODY V LOKÁLNÍ LÉČBĚ DIABETICKÝCH ULCERACÍ

Závěr
V hojení ran se zavádí mnoho nových metod. Zdravotnický
profesionál, který s těmito metodami pracuje (asistuje, přímo
provádí, edukuje aj.), musí kromě jejich praktického ovládání
znát princip fungování, jejich limity a kontraindikace.
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BIOLOGICKY KRYT NOVÉ GENERACE

Popáleniny 2a, 2b

Eroze

Exkoriace

Krytí meshovaných autotransplantátů

Krytí odběrových ploch

Řešení stagnující epitelizace

Základní charakteristika
 Xe-Derma® je bezbuněčný sterilní biologický kryt vyrobený z prasečí kůže. 

 Po ostranění všech buněk zůstává původní matrix tvořená sítí kolagenních
 a elastických vláken.�
 Přirozená 3D struktura kolagenních a elastických vláken podporuje migraci buněk 

 do rány, jejich proliferaci, diferenciaci a vytvoření kvalitní, mnohovrstevné
 stratifikované neoepidermis.
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Léčba přípravkem Lyxumia vedla k současné 
korekci diabetu i abdominální obezity 
a přeťala tak „circulus vitiosus“ u nemocného 
s těžkou spondylartrózou

Marek Honka
Endokrinologická a diabetologická ambulance, Opava

Souhrn:
U řady nemocných s diabetem 2. typu je velmi obtížné udržet patřičnou kompenzaci
diabetu, protože se negativně promítá nejen progresivní charakter vlastního one-
mocnění, ale i další faktory spojené s rostoucím věkem. Agonisté GLP-1 receptoru
působí nejen v oblasti glukózového metabolismu, ale i v regulaci hmotnosti nemoc-
ných, která je navozena prostřednictvím zpomalení vyprazdňování žaludku a navo-
zení pocitu sytosti a nedávno byl popsán i účinek na pokles množství tukové hmoty
na trupu a pokles obvodu pasu. Kazuistika popisuje případ nemocného s těžkou
spondylartrózou, jehož abdominální obezita se podílela na významném omezení
kvality jeho života a do té doby realizované intervence v rámci léčby diabetu 2. typu
neměly pozitivní efekt na množství abdominálního tuku. Přítomné elevace po-
stprandiálních glykemií byly základní indikací pro použití lixisenatidu a abdomi-
nální obezita měla být dalším cílem této léčebné intervence. Oba účinky se u daného
nemocného projevily a léčba lixisenatidem (Lyxumia) přidaným do kombinace
k dvěma perorálním antidiabetikům po dobu šesti měsíců mimořádně efektivně ko-
rigovala postprandiální glykemie a hodnoty HbA1c, dále vedla k poklesu hmotnosti
(-7 kg) a redukci množství abdominálního tuku vyjádřeného poklesem obvodu pasu
(-9 cm). Tyto příznivé účinky se promítly do úlevy subjektivních obtíží nemocného
při ústupu pocitu napětí v bedrech a navíc i výrazně vyšší motivace pro další léčebná
opatření.

Summary:
The treatment with Lyxumia led to a simultaneous correction of diabetes mellitus
and abdominal obesity and thus interrupted the vicious circle in a patient with se-
vere spondylarthrosis
It is very difficult to maintain adequate compensation of diabetes in many patients
with the type 2 diabetes mellitus due to the negative impact of the progressive charac-
ter of the disease itself as well as other factors associated with aging. GLP-1 receptor
agonists act not only in glucose metabolism but also in the regulation of patients’ we-
ight by deceleration of gastric emptying and induction of satiety; and the effect on the
reduction of truncal adipose tissue and the decrease of the waist circumference has
been reported recently. The case report documents a patient with severe spondylar-
throsis whose abdominal obesity contributed to a significant decrease of his quality
of life and the therapeutical interventions in the treatment of the type 2 diabetes mel-
litus implemented so far did not have any positive effect on the amount of his abdo-
minal fat. Present elevations of the postprandial glycemia were the basic indication
for the use of lixisenatide and abdominal obesity should be another target of this the-
rapeutical intervention. Both effects occurred in this patient and the treatment with
lixisenatide (Lyxumia) added to a combination of the two oral antidiabetic agents for
six months exceptionally effectively controlled both the postprandial glycemia and
HbA1c levels; additionally, it led to a weight reduction (-7 kg) and a reduction of the
amount of abdominal fat manifested by a decrease of the waist circumference (-9 cm).

Klíčová slova
 diabetes mellitus 2. typu
 abdominální obezita
 spondylartróza
 lixisenatid

Keywords
 type 2 diabetes mellitus
 abdominal obesity
 spondylarthrosis
 lixisenatide
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These positive effects contributed to a relief from patient’s subjective complaints due
to remission of lower back tightness and furthermore to a higher motivation to other
therapeutical measures.

Honka, M. Léčba přípravkem Lyxumia vedla k současné korekci diabetu i abdominální obezity a přeťala tak
„circulus vitiosus“ u nemocného s těžkou spondylartrózou. Kazuistiky v diabetologii 13, 3: 14–16, 2015..

Úvod
Ač se v posledních dvou dekádách významně posunuly tera-
peutické možnosti pro intervenci hyperglykemie u osob s dia-
betem 2. typu, přesto je u řady nemocných velmi obtížné udr-
žet patřičnou kompenzaci diabetu, protože se negativně
promítá nejen progresivní charakter vlastního onemocnění, ale
i další faktory spojené s rostoucím věkem. Jedním z nich je
omezení hybnosti, které je velmi častým problémem nemoc-
ných při postižení nosných kloubů nebo axiálního skeletu. In-
tervence nadváhy či obezity u těchto osob pak hraje daleko vý-
znamnější úlohu, protože snižuje nejen nároky metabolické,
ale zároveň i zátěž kloubního aparátu. Takto může významně
přispět nejen k částečnému obnovení pohybové aktivity ne-
mocného, ale i ke zlepšení kvality života, která je se schopností
pohybu výrazně spjata.

Agonisté GLP-1 receptoru, jako jedna třída léčiv odvoze-
ných od inkretinů, získaly v terapeutickém portfoliu v posled-
ních letech pevné místo díky svému působení nejen v oblasti
glukózového metabolismu, ale i v regulaci hmotnosti nemoc-
ných, která je navozena prostřednictvím zpomalení vyprazd-
ňování žaludku a navození pocitu sytosti. Díky svým dalším
pozitivním účinkům na kardiovaskulární aparát se agonisté
GLP-1 receptoru prosadily v terapeutických algoritmech rů-
zných odborných společností na pozici léčiv druhé event. třetí
linie do kombinační léčby s dalšími antidiabetiky.

Rozdíly ve farmakokinetice jednotlivých agonistů GLP-1 re-
ceptoru se promítly do jejich farmakodynamiky formou odliš-
ného působení na vyprazdňování žaludku při dlouhodobé
léčbě. U léčiv s krátkodobým poločasem eliminace (exenatid,
lixisenatid) nedochází k tachyfylaxi účinku na zpomalení vy-
prazdňování žaludku, což se promítá do razantního ovlivnění
postprandiální hyperglykemie a navíc u exenatidu byl prokázán
vliv na redukci tukové hmoty a zlepšení profilu biomarkerů
kardiovaskulárního rizika. Ve studii Buncka et al. vedla roční

léčba exenatidem k poklesu množství tukové hmoty na trupu
(průměrně -13 %) a k poklesu obvodu pasu (průměrně -5 %).
Výsledky podobného druhu jsou u antidiabetických léčiv dosti
unikátní a zároveň klinicky velmi užitečné, protože osob s ab-
dominální obezitou a diabetem 2. typu je značné množství.
Osobně jsem byl přesvědčen, že tyto příznivé farmakologické
účinky, lze očekávat i při léčbě lixisenatidem a svou domněnku
jsem chtěl ověřit u případu nemocného, jehož abdominální
obezita se podílela na významném omezení kvality jeho života.

Kazuistika
Pacient, narozený v roce 1949, trpí diabetem 2. typu od roku
2005. Od roku 2003 je léčen pro hypertenzi a hyperlipoprotei-
nemii v rámci klinické manifestace metabolického syndromu.
Pacient prodělal v minulosti operaci pravé ledviny pro nefro-
litiázu (bez alterace renálních funkcí) a je léčen urologem pro
benigní hyperplazii prostaty, ale zásadním aspektem v jeho
osobní anamnéze je dlouhodobé postižení plotének bederní
páteře spojené s těžkým vertebrogenním algickým syndro-
mem. Pacient byl pro hernii disku L5/S1 operován a pro značné
omezení hybnosti bederní páteře mu byl přiznán invalidní dů-
chod.

Právě limitace pohybu se nepříznivě odrážela i v rámci me-
tabolických poruch nemocného, protože při omezené toleranci
metforminu (pacient toleroval Glucophage XR 750 mg 0-0-2)
musela být k dosažení adekvátní kompenzace diabetu použita
další léčiva, která mohou vést ke vzestupu hmotnosti (gliklazid;
Glyclada 30 mg 2-0-0). U tohoto pacienta byl tak navozen
bludný kruh, který bývá v literatuře popisován v souvislosti
s kombinační léčbou antidiabetiky, kdy je sice dosaženo efektu
(po různě dlouhou dobu) ve vztahu ke kompenzaci diabetu,
ale zároveň může dojít ke vzestupu tělesné hmotnosti, který se
u disponovaných osob projeví negativním dopadem na meta-
bolické parametry a vznikem bludného kruhu. Viz obrázek 1.

Kompenzace diabetu nemocného byla tedy relativně pří-
znivá, ale od roku 2010 byl patrný trvalý vzestup hmotnosti (v
období 2010–2014 zvýšení hmotnosti o cca 10 kg) při mini-
mální pohybové aktivitě, kdy plavání bylo jedinou významnější
formou pohybu. V době svého pravidelného vyšetření v únoru
2014 vážil pacient 118,5 kg a při své výšce 181 cm měl BMI
36,1 kg/m2 a zřejmé známky abdominální obezity s obvodem
pasu 123 cm. Hypertenze byla korigována adekvátně (TK
120/76 mmHg, TF 68/min), ale bylo zřejmé zhoršení kompen-
zace diabetu, kdy při relativně příznivé hodnotě glykemie na-
lačno 6,9 mmol/l, byla zvýšená hodnota HbA1c na 64
mmol/mol, což svědčilo o pravděpodobnosti elevace postpran-
diálních glykemií. Tato skutečnost se potvrdila při měření gly-
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kemie 120 minut po snídani hodnotou 11,1 mmol/l. Další me-
tabolické parametry byly v uspokojivém rozmezí (celkový cho-
lesterol 4,28 mmol/l, TG 1,32 mmol/l, HDL-cholesterol 1,39
mmol/l, LDL-cholesterol 2,46 mmol/l, ALT 0,58 μkat/l, AST
0,41 μkat/l, GMT 0,74 μkat/l) a z výsledků předchozího vyše-
tření (červenec 2013: HbA1c 52 mmol/mol, glykemie nalačno
6,3 mmol/l, kreatinin 96 μmol/l, eGFR>1,14 ml/s) bylo možné
usuzovat, že se jedná o nedostatečnou efektivitu dosavadní
kombinace PAD na korekci vzestupu postprandiálních glyke-
mií, což bylo potvrzeno následným selfmonitoringem, při
němž pacient měřil glykemie před snídaní a 120 minut po ní.
Viz tabulka 1.

Po identifikaci metabolické poruchy bylo potřebné zvolit lé-
čebnou intervenci, která ovlivní postprandiální elevace glyke-
mie, byla tedy ponechána léčba metforminem (Glucophage XR
750 mg 0-0-2) + gliklazidem MR 30 mg 2-0-0 a zahájeno pod-
ávání lixisenatidu (Lyxumia) 10 μg ráno s.c. 30 minut před sní-
daní. Po dvou týdnech léčby s velmi dobrou tolerancí byla
dávka lixisenatidu (Lyxumia) navýšena na 20 μg s.c. ráno. Pa-
cient nám oznámil, že vnímá snížení apetitu a považoval to za
příznivý fenomén, který se následně odrazil ve vývoji jeho an-
tropometrických parametrů, kdy po třech měsících léčby (kvě-
ten 2014) klesla hmotnost na 113 kg (BMI 34,5 kg/m2) a obvod
pasu na 115 cm. TK byl nadále stabilní (116/74 mmHg, TF
76/min). Došlo tedy k redukci hmotnosti o 5,5 kg a obvodu
pasu o 8 cm, zároveň se upravila kompenzace diabetu nejen
dle hodnot selfmonitoringu (viz tabulka 2), ale i dosažením

HbA1c 52 mmol/mol. Pacient byl s léčbou spokojen a to zej-
ména proto, že při poklesu hmotnosti a obvodu pasu ustoupily
i pocity napětí v bedrech, na nichž se podílela i abdominální
obezita, která negativně působila na statiku bederní páteře.
Byla patrná i emoční změna, která se promítla do motivace
k dodržování léčebných opatření. Pro pacienta přestala být
opatření životosprávy břemenem, protože viděl pozitivní vý-
sledky, které se utvrdily i v následujícím tříměsíčním intervalu,
kdy v srpnu 2014 byla hmotnost nemocného 111,5 kg (BMI
34,0 kg/m2) a obvod pasu 114 cm. Pokles TK (112/70 mmHg
při TF 72/min) souvisel s poklesem tělesné hmotnosti a také
s přímým vlivem lixisenatidu na krevní tlak, proto bylo možné
zvažovat redukci antihypertenzní terapie. Pacient tak při vý-
borné toleranci léčby lixisenatidem (Lyxumia) za šest měsíců
udržel vynikající kompenzaci diabetu (HbA1c 51 mmol/mol
a výsledky selfmonitoringu viz tabulka 3) navíc bylo dosaženo
kumulativně poklesu hmotnosti o 7 kg a obvodu pasu o 9 cm.

Závěr
U nemocného s diabetem 2. typu a těžkou formou spondylar-
trózy bederní páteře byl vzestup hmotnosti, ovlivněný pohy-
bovým handicapem, příčinou zhoršení algického syndromu,
ale i jisté frustrace nad nepříznivým vývojem i přes snahu
o opatření životosprávy. Přítomnost elevace postprandiálních
glykemií byla tou základní indikací pro použití lixisenatidu
(Lyxumia) a abdominální obezita měla být dalším cílem této
léčebné intervence. Léčba lixisenatidem (Lyxumia) přidaným
do kombinace k dvěma perorálním antidiabetikům po dobu
šesti měsíců mimořádně efektivně korigovala postprandiální
glykemie a hodnoty HbA1c, dále vedla k poklesu hmotnosti
a redukci množství abdominálního tuku vyjádřeného pokle-
sem obvodu pasu. Tyto příznivé účinky se dále promítly do
úlevy subjektivních obtíží nemocného při ústupu pocitu napětí
v bedrech a navíc i výrazně vyšší motivace pro léčebná opa-
tření. Vymizel pocit frustrace, že se léčba diabetu nedotýká
komplexnějších problémů nemocného, což považuji pro bu-
doucnost léčby za velmi cenný přínos.
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Kazuistika převodu pacienta 
z intenzifikovaného inzulínového režimu 
na lixisenatid

Michal Žourek
Diabetologické centrum, I. interní klinika, FN Plzeň

Souhrn:
V níže uvedené kazuistice je prezentován případ úspěšného převedení obézního dia-
betika 2. typu na terapii kombinací lixisenatidu a metforminu. Velmi špatná vstupní
kompenzace diabetu s glykovaným hemoglobinem 128 mmol/mol vedla ke krátko-
dobé potřebě intenzifikovaného inzulínového režimu. Po úspěšném testu s třídenní
hladovkou byl pacient převeden na léčbu lixisenatidem, která mu umožnila redukovat
hmotnost a zlepšit kompenzaci diabetu bez rizika hypoglykemií.

Summary:
The patient’s case report of a switch from an intensified insulin regimen to lixise-
natide
A case of a successful switch to a treatment with a combination of lixisenatide and
metformin in an obese patient with the type 2 diabetes mellitus is presented in the
case report below. A very bad initial compensation of diabetes with a level of glycated
hemoglobin of 128 mmol/mol led to a short term need of an intensified insulin regi-
men. After the successful test with 3days of fasting the patient was switched to a tre-
atment with lixisenatide that enabled both weight reduction and improvement of com-
pensation of the diabetes without a risk of hypoglycemia.

Žourek, M. Kazuistika převodu pacienta z intenzifikovaného inzulínového režimu na lixisenatid. Kazuistiky
v diabetologii 13, 3: 17–19, 2015.
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Úvod
Ideální a komplexní léčba diabetu 2. typu umožňuje dosáhnout
lepší kompenzace bez hmotnostního přírůstku a bez hypogly-
kemií. Inkretinová mimetika – agonisté receptoru pro glucagon
like peptid 1 (GLP-1 RA) a inhibitory dipeptidylpeptidázy 4
(DPP-4 inhibitory) zvyšují sekreci inzulínu, snižují hmotnost
(či aspoň nezvyšují), zpomalují vyprazdňování žaludku, navo-
zují rychlejší pocit sytosti a snižují sekreci glukagonu. Všechny
zmíněné efekty zasahují cíleně do několika úrovní složité pa-
tofyziologie diabetu 2. typu.

Lixisenatid je jednou denně podávaný prandiální GLP-1
RA, který ve srovnání s dlouhodobě působícím GLP-1 RA li-
raglutidem, významně snižuje postprandiální vzestup glykemie
po standardizovaném jídle. Účinnost a bezpečnost lixisenatidu
byla prokázána řadou studií GetGoal programu. Lixisenatid
v léčbě diabetu 2. typu zlepšuje kompenzaci v kombinaci s pe-
rorálními antidiabetiky i inzulínem bez zvýšení rizika hypo-
glykemií a bez zvýšení hmotnosti.

Kazuistika
56letý pacient, bývalý vzpěrač, se známou anamnézou diabetes
mellitus 2. typu od roku 2006 a hypertenze se dostavil do am-
bulance centrálního příjmu FN Plzeň v prosinci 2013 pro
zhruba dva měsíce se zhoršující slabost, malátnost, polyurii
a polydipsii. Z anamnézy a donesené dokumentace vyplynulo,
že pacient měl až do května 2013 velmi dobrou kompenzaci
diabetu (HbA1c 66 mmol/mol) při kombinované léčbě perorál-
ními antidiabetiky (metformin+sitagliptin).

Během vstupního vyšetření v ambulanci centrálního příjmu
byla zjištěna glykemie 25,5 mmol/l (glykemické profily před
hospitalizací viz obrázek 1) a HbA1c 128 mmol/mol, bez poru-
chy acidobazické rovnováhy. Následně byl pacient přijat na dia-
betologické oddělení FN Plzeň pro dekompenzaci diabetu.
Z dalších komorbidit byla významná arteriální hypertenze
a těžká obezita se vstupní hmotností 149 kg a BMI 43,5 kg/m2.
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Během hospitalizace byly vyloučeny pozdní komplikace dia-
betu (retinopatie, neuropatie, nefropatie) a pacient podstoupil
komplexní edukaci v diabetické redukční dietě, selfmonito-
ringu a samostatné úpravy inzulinoterapie. Stran léčby diabetu
byl pacient během hospitalizace převeden na intenzifikovaný
inzulínový režim (Humulin R 22-22-22 IU a Humulin N 0-0-
0-14 IU). Propuštěn z hospitalizace byl pacient před vánoci
2013 na kombinované léčbě inzulín+metformin (2x1 000 mg
denně).

Pacient byl následně plánovaně rehospitalizován v únoru
2014, kdy došlo k výraznému zlepšení kompenzace diabetu
(HbA1c 50 mmol/mol) na zavedené terapii metforminu s inzu-
línem. K ověření sekreční kapacity beta buněk následoval
během hospitalizace test s třídenní hladovkou, vysazením met-
forminu a celé dávky inzulínu (80 IU/den). Během hladovky
pacient znormalizoval glykemické profily (tabulka 2) a proto
jsme i s ohledem na výbornou compliance a motivovanost přis-
toupili k léčbě agonistou GLP-1 receptoru.

Od 3. března 2014 byla tedy zahájena léčba lixisenatidem
v doporučeném dávkovacím schématu (Lyxumia 10 μg prvních
14 dní a od 15. dne 20 μg 1x denně v poledne) v kombinaci se
stávající dávkou metforminu (2x1 000 mg denně). Po měsíci
léčby (konec března 2014) proběhla ambulantní kontrola pa-
cienta se zhodnocením tolerance lixisenatidu. Pacient byl s léč-
bou spokojen, neměl dyspeptické potíže a zhubl 5 kg na hmot-
nost 135 kg. Po třech měsících (červen 2014) proběhla
ambulantní kontrola již se zhodnocením efektivity léčby lixi-
senatidem. Pacient dále redukoval tělesnou hmotnost o dalších
6 kg na 129,2 kg a zlepšil kompenzaci diabetu (HbA1c 44
mmol/mol). Tolerance lixisenatidu zůstávala výborná bez ja-
kýchkoliv dyspeptických potíží. Glykemické profily před kon-
trolou jsou zobrazeny na obrázku 2.

Zatím poslední ambulantní kontrola proběhla v září 2014
(tedy šest měsíců od nasazení lixisenatidu). Pacient sice mírně
přibral na 133 kg, ale dále zlepšil kompenzaci diabetu (HbA1c

41,0 mmol/mol) a byl zcela bez hypoglykemií. Dalším pozitiv-

Obr. 1: Modální den z glykemií tři měsíce před hospitalizací 
(data hodnocena pomocí programu Diabass4)

Obr. 2: Modální den z glykemií tři měsíce před ambulantní 
kontrolou (data hodnocena pomocí programu Diabass4)

Obr. 3: Modální den z glykemií tři měsíce před ambulantní kontrolou (data hodnocena pomocí programu Diabass5)

Tab. 1: Glykemické profily během hladovky

Datum 28.2.
13:48

28.2.
21:12

1.3.
02:06

1.3.
05:37

1.3.
14:11

1.3.
21:18

2.3.
02:20

2.3.
06:05

2.3.
14:17

2.3.
21:22

B-glukóza 6,5 4,5 5,4 4,7 4,7 5,8 3,9 5,2 3,8 4,9
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ním efektem léčby lixisenatidem byla normalizace krevního
tlaku, která umožnila vysadit veškerou antihypertenzní léčbu
(krevní tlak byl v době ambulantní kontroly 120/80 mmHg).
Glykemické profily pacienta před kontrolou jsou zobrazeny na
obrázku 3.

Závěr
Uvedená kazuistika dobře dokumentuje jak krátkodobý efekt
léčby lixisenatidem, kdy pacient snížil hmotnost v období tří
měsíců o 11 kg a významně zlepšil kompenzaci diabetu s po-
klesem HbA1c o 6 mmol/mol (50…44 mmol/mol), tak i dlou-
hodobý, kdy v horizontu šesti měsíců přetrvává vynikající kom-
penzace diabetu bez hypoglykemií a bez zvyšování hmotnosti
pacienta.
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zpráva

Světový den familiární hypercholesterolemie
24. září 2015 se poprvé uskutečnil Světový den familiární hypercholesterolemie také v ČR (FH Awareness Day). Jedná se
o kampaň iniciovanou FH Foundation směřovanou veřejnosti pro zvýšení informovanosti o této nemoci. Česká společnost
pro aterosklerózu (ČSAT) si v rámci něj klade za cíl nejen informovat širokou veřejnost o této nepříliš známé nemoci, ale
hlavně upozornit na novinky v její léčbě.

Národní registr familiární hypercholesterolemie, který spravuje ČSAT, eviduje více než 6 100 pacientů. Česká republika
v současnosti patří v detekci a léčbě osob s familiární hypercholesterolemií ke světové špičce. A to především díky projektu
MedPed, který v České republice funguje již více než 15 let. Projektu MedPed se podařilo vybudovat síť 63 specializovaných
lékařských pracovišť, která se zaměřují právě na vyhledávání a intenzivní léčbu osob s familiární hypercholesterolemií.

Pro pacienty a jejich rodiny je k dispozici také spolek Diagnóza FH, který si klade za cíl zvyšovat informovanost o této
nemoci a poskytovat psychologickou a sociální podporu nemocným a jejich blízkým.

(kviz)
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Zkušenosti s prandiálním GLP-1 agonistou 
lixisenatidem v klinické praxi

Kateřina Hejnicová
Diabetologická a endokrinologická ambulance, Trutnov

Souhrn:
Prezentované kazuistiky alespoň zčásti demonstrují léčebný potenciál lixisenatidu,
nového prandiálního GLP-1 agonisty dostupného na farmaceutickém trhu. Přes velmi
krátkou dobu, po kterou jej máme v klinické praxi k dispozici, je vidět jeho nesporný
a nezastupitelný efekt u pacientů při kompenzaci diabetu 2. typu v indikovaných pří-
padech.

Summary:
The experience with prandial GLP-1 agonist lixisenatide in a clinical practice
The presented case reports at least partially demonstrate the therapeutical potential
of lixisenatide, a new prandial GLP-1 agonist that is available in the pharmaceutical
market. Despite a very short time of its availability in our clinical practice we can see
its indisputable and non substitutable effect on a compensation of patient with the
type 2 diabetes mellitus in indicated cases.

Hejnicová, K. Zkušenosti s prandiálním GLP-1 agonistou lixisenatidem v klinické praxi. Kazuistiky v diabe-
tologii 13, 3: 20–22, 2015.
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Úvod
GLP-1 agonisté jsou dnes již nedílnou součástí antidiabetické
léčby pro svůj specifický komplexní vliv na glukózovou home-
ostázu. Glukózo-dependentně stimulují inzulínovou sekreci,
snižují sekreci glukagonu, zpomalují evakuaci žaludku a zvyšují
pocit sytosti. V současné době máme k dispozici exenatid, li-
raglutid a od začátku roku 2014 také lixisenatid. Každý z těchto
GLP-1 agonistů je něčím specifický. Navzájem se přípravky liší
farmakokinetikou a farmakodynamikou, z toho pak plyne
možnost velmi individualizovaného výběru léku pro konkrét-
ního pacienta.

Lixisenatid jako prandiální agonista GLP-1 receptoru vý-
razně zpomaluje evakuaci žaludku a snižuje především po-
stprandiální glykemii. Mimo jiné od něj očekáváme, že nám
pomůže ovlivnit adherenci obézního diabetika k doporuče-
nému stravovacímu režimu.

Kazuistika 1
Extrémně obézní 54letá diabetička přišla do naší ambulance
poprvé v dubnu 2014. V té době měla již diabetes mellitus 2.
typu léčený perorálními anditiabetiky (PAD) 10 let (od roku
2004). Nejprve užívala metformin (MET) v monoterapii, v po-
slední době v kombinaci s glimepiridem. Od roku 2009 se také
pacientka léčí pro hypertenzi (candesartan), jinak významněji
nestonala.

První vyšetření v naší ambulanci bylo provedeno 
dne 28. 4. 2014
Aktuální léčba – metformin 1 000 mg ráno a večer, glimepi-
rid v jedné denní dávce 4 mg a candesartan 16 mg jednou
denně.

Při vyšetření byl TK 142/93 mmHg, 132/93 mmHg a 135/93
mmHg, tepová frekvence 93/min, hmotnost 123 kg a BMI
45,73 kg/m2. Z dalších vyšetření kreatinin 50 μmol/l, choleste-
rol 4,7 mmol/l, TAG 1,08 mmol/l a ALT 0,55 μkat/l.

Glykovaný hemoglobin (HbA1c) 77 mmol/mol a glykemie
nalačno 7,5 mmol/l. Předpokládali jsme tedy zvýšenou po-
stprandiální glykemii.

Do stávající medikace PAD byl proto přidán prandiální
GLP-1 RA lixisenatid (Lyxumia) v dávce 10 μg 1x denně s.c.
před snídaní po dobu 14 dní, s předpokladem, že při dobré to-
leranci po využívání „zeleného“ pera bude pacientka pokračo-
vat ,,fialovým“ perem s dávkou lixisenatidu 20 μg. Pacientka
byla zároveň zaučena v selfmonitoringu glykemií a byl jí vy-
světlen význam měření postprandiální glykemie.

Kontrola 1. 8. 2014
Aktuální léčba – prandiální GLP-1 RA lixisenatid (Lyxumia)
v dávce 20 μg 1x denně s.c. před snídaní. Dále pacientka užívá
metformin 1 000 mg 1-0-1 tbl, glimepirid 4 mg 1-0-0 tbl
a candesartan 16 mg 1-0-0 tbl. Při vyšetření byl TK 124/80
mmHg, tepová frekvence 81/min, hmotnost 121 kg a BMI
44,99 kg/m2.
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HbA1c (23. 6. 2014) byl 58 mmol/mol, glykemie nalačno 7,0
mmol/l, kreatinin 47 μmol/l, urikemie 258 μmol/l, celkový cho-
lesterol 4,7 mmol/l, TAG 1,08 mmol/l, HDL-cholesterol 1,29
mmol/l, LDL-cholesterol 3,06 mmol/l, ALT 0,43 μkat/l, AST
0,24 μkat/l, C-peptid 1 266 pmol/l (norma 370–1 470), ACR
nebyl zvýšen.

Při vyšetření na očním pozadí nebyly patrny žádné diabe-
tické změny. Glykemický profil: 7,0–9,4..6,7–6,8..5,3–6,9
mmol/l.

Bilance
Po pouhých třech měsících léčby prandiálním GLP-1 RA lixi-
senatidem v kombinaci s MET+SU došlo k výraznému poklesu
HbA1c o 19 mmol/mol a poklesu glykemie nalačno o 0,5
mmol/l. Hmotnost se pacientce podařilo snížit o 2 kg. Po-
stprandiální glykemie zůstává prakticky na stejné výši jako před
jídlem, eventuální vzestupy jsou jen velmi mírné. Léčba není
provázena žádnými nežádoucími účinky, pacientka se cítí po
celou dobu dobře, nauzea ani jiné dyspeptické obtíže se neob-
jevily. Snížil se i pocit hladu, bez pocitu strádání se pacientce
podařilo zmenšit počet jídel za den i jejich objem.

Kazuistika 2
67letý diabetik 2. typu přišel do naší ambulance po akutním
infarktu myokardu (non STEMI), který prodělal v srpnu 2011
a kdy mu byla provedena PCI RIA. Diabetes mellitus 2. typu
byl diagnostikován již v roce 2005. Od té doby byl pacient léčen
PAD, a to metforminem. Mikrovaskulární komplikace nebyly
u pacienta přítomny. Od roku 2001 je také pacient léčen pro
hypertenzi, dále je přítomna steatóza jater.

První vyšetření v naší ambulanci bylo provedeno 
dne 5. 12. 2011
Aktuální léčba – metformin 1 000 mg 1-0-0 tbl, trandolapril
2 mg 1-0-0 tbl, allopurinol 100 mg 0-1-0 tbl, metoprolol
200 mg 1-0-0 tbl a prasugrel (byl zařazen do klinické studie).

Při vyšetření byl TK 110/70 mmHg, hmotnost 118 kg, výška
170 cm a BMI 40,83 kg/m2. Dále HbA1c 66 mmol/mol, glyke-
mie nalačno10,2 mmol/l, C-peptid 1 199 pmol/l (norma 160–
1 100) a IRI 14,7.

Do medikace byl přidán liraglutid v dávce 0,6 mg s.c. 1x
denně, po jednom týdnu si pacient zvýšil dávku liraglutidu na
1,2 mg s.c. 1x denně a na té pak setrval.

Glykovaný hemoglobin jsme měřili pravidelně po třech mě-
sících s těmito výsledky: 53..57..57..62..64..63..57..52..57
mmol/mol. Glykemie nalačno byly v průběhu roku 2012 a 2013

následující: 8,8..7,8..7,6..8,5..9,0..8,9..8,1..7,4..9,1 mmol/l.
Hmotnost při kontrolách byla 113..114..114..118..119..121..
123..121..125 kg.

Bilance
Pozorujeme patrný trend plynulého nárůstu hmotnosti přes
veškerou snahu o kalorickou restrikci a doporučený výběr po-
travin, metabolická kompenzace osciluje na hranici a je z hle-
diska diabetických komplikací již riziková.

V glykemických profilech není viditelný jednoznačný trend,
spíše sledujeme časově nepravidelné postprandiální hypergly-
kemie při nezvládnutí doporučeného stravovacího režimu.

Jde o nemocného po infarktu myokardu, kde je potřebné
udržet kompenzaci uspokojivou, bez oscilací glykemií, ale
pokud možno také bez rizika hypoglykemie.

Kontrola 29. 4. 2014
Aktuální léčba – liraglutid 1,2 mg 1x denně s.c. před snídaní.
Dále pacient užíval metformin 1 000 mg 1-0-1 tbl, trandolapril
2 mg 1-0-0, allopurinol 100 mg 0-1-0 tbl, kyselinu acetylosali-
cylovou v dávce 100 mg 0-1-0 tbl a betaxolol 20 mg 1-0-0 tbl.

Vzhledem k neuspokojivé kompenzaci byla provedena
změna v medikaci – nonprandiální liraglutid jsme nahradili
prandiálním GLP-1 RA lixisenatidem 10 μg s.c. jednou denně
před snídaní. Po 14 dnech pacient zvýšil dávku lixisenatidu na
20 μg s.c. jednou denně. Metformin pacient užíval v nezmě-
něné dávce.

Kontrola 28. 7. 2014
HbA1c poklesl na hodnotu na 55 mmol/mol, glykemie na-
lačno byla 8,1 mmol/l a hmotnost se snížila na 123 kg (-2
kg). Poslední glykemický profil: 7,7–7,0..5,6–7,3..7,3–7,4..5,7
mmol/l.

Oscilace glykemií prakticky vymizely, pacient se cítil dobře,
dyspeptické obtíže nezaznamenal. Uváděl, že od snídaně až
do večera nemá pocit hladu, snížit večerní konzumaci se mu
ale nedaří. Doporučili jsme tedy změnit dobu podávání a apli-
kovat lixisenatid před večeří, která je stále největším jídlem
dne.

Diskuse
Postprandiální glykemie je glykemie měřená 60–120 minut od
začátku jídla. Její výši určuje samozřejmě množství požitých
sacharidů a jejich glykemický index, ale i nedostatečná sekrece
inzulínu, příliš vysoká sekrece glukagonu, rychlost vyprazdňo-
vání žaludku a případně některé další současně užívané léky.
Postprandiální glykemie se významně podílí na výši glykova-
ného hemoglobinu a je nezávislým prediktorem kardiovasku-
lárních komplikací diabetu.

Lixisenatid jako prandiální agonista GLP-1 receptorů vý-
znamně zpomaluje vyprazdňování žaludku, nedochází k roz-
voji nežádoucí tachyfylaxe, lze tedy předpokládat, že jeho vliv
na snížení postprandiální glykemie bude dlouhodobý a sta-
bilní.

První zkušenosti z mé ambulance jsou pozitivní. Z osmi
pacientů léčených lixisenatidem k 12. 8. 2014 zatím žádný

ZKUŠENOSTI S PRANDIÁLNÍM GLP-1 AGONISTOU LIXISENATIDEM V KLINICKÉ PRAXI

A 57/55 125/123

B 64/64 102/102

C 77/58 123/121

D 62/50 95/95

pacient HbA1c (mmol/mol) hmotnost (kg)

Tab. 1: HbA1c a hmotnost před zahájením léčby přípravkem
Lyxumia a po třech měsících léčby (před/po)
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z pacientů léčbu nepřerušil, nikdo nehlásil nežádoucí účinky
léku. Čtyři pacienti již absolvovali kontrolu po třech měsících
léčby.

Závěr
Lixisenatid je nezpochybnitelně velmi perspektivním antidia-
betikem především pro pacienty, u kterých potřebujeme snížit
postprandiální glykemii, ovlivnit tělesnou hmotnost a mini-
malizovat riziko hypoglykemie.
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Alirocumab (Praluent) bude brzy dostupný v Evropě
Farmaceutické společnosti Sanofi a Regeneron oznámily schválení alirocumabu (Praluent) k léčbě hypercholesterolemie
v Evropské unii.

Alirocumab je zástupcem nové třídy léčiv, označovaných jako inhibitory proprotein konvertáza subtilisin kexinu 9
(PCSK9). PCSK9 je enzym, který se účastní intra- i extracelulární regulace LDL receptoru. Jde o proteázu, kterou je možné
detekovat v řadě tkání – střevu, ledvinách, nervovém systému a játrech a která má významnou roli v metabolismu choles-
terolu. Mj. ovlivňuje významně koncentraci LDL receptorů, které degraduje. Inhibice PCSK9 tak může zvýšit počet aktivních
LDL receptorů. Dosažení nižší koncentrace LDL-cholesterolu v plazmě je zajištěno především zvýšením vychytávání LDL-
cholesterolu v játrech.

Přípravek je určen dospělým pacientům s primární hypercholesterolemií a smíšenou dyslipidemií jako doplněk k dietě
a to buď 1) v kombinaci se statinem, nebo statinem a další hypolipidemickou terapií u pacientů, kde k dosažení cílové hod-
noty LDL-cholesterolu nestačí maximálně tolerované dávky statinu, nebo 2) samotný nebo v kombinaci s další hypolipi-
demickou terapií u pacientů, kteří statiny netolerují nebo u nichž jsou kontraindikovány.

Klinické studie fáze 3 (ODYSSEY) prokázaly dobrou účinnost alirocumabu na redukci LDL-cholesterolu ve srovnání
s placebem nebo ezetimibem při přidání k standardní hypolipidemické terapii, včetně statinů v maximálně tolerovaných
dávkách.

Praluent bude k dispozici v dávkování po 75 mg a 150 mg v injekční formě k podávání jednou za dva týdny.
(kviz)
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Individualizace léčby diabetu 2. typu: 
GLP-1 agonisté

Jan Šoupal
3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Souhrn:
Kazuistika popisuje klinickou rozvahu, která předcházela změně léčby u „typického“
58letého pacienta s metabolickým syndromem a neuspokojivou kompenzací diabetu,
pro něhož byla léčba GLP-1 receptorovými agonisty logickou volbou dávající šanci na
zlepšení kompenzace diabetu.

Summary:
Individualization of therapy for type 2 diabetes: GLP-1 agonists
This case report describes the clinical balance sheet, which was preceded by a change
in therapy of a "typical" 58-year-old patient with metabolic syndrome and poorly con-
trolled diabetes, for whom treatment by GLP-1 receptor agonists was the logical choice
for a chance to improve glycemic control.

Šoupal, J. Individualizace léčby diabetu 2. typu: GLP-1 agonisté. Kazuistiky v diabetologii 13, 3: 23–26, 2015.
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Úvod
Současná léčba diabetu 2. typu je poměrně komplikovaná a po-
zice celé řady léků není v léčebném schématu jednoznačně de-
finována. Personalizovaná léčba diabetu na základě moleku-
lárních markerů zatím není v praxi možná. Často až klinické
zkušenosti určují postavení nových antidiabetik v léčbě. Tyto
zkušenosti jsou pak postupně modifikovány novými klinic-
kými studiemi. V současné době stojí lékař před otázkou, který
z moderních léků volit. Pomocí při tomto rozhodnutí může být
následující text, který na příkladu pacienta ukazuje možnosti
léčby GLP-1 receptorovými agonisty.

Kazuistika
Kazuistika pojednává o 58letém pacientovi s diabetem 2. typu.
Rodinná anamnéza diabetu je pozitivní, matka byla léčena
s diabetem 2. typu, měla nadváhu i ostatní komponenty meta-
bolického syndromu. Zemřela na srdeční selhání na podkladě
ischemické choroby srdeční v 76 letech. Sestře je 53 let, je
obézní a od 45 let je sledována pro porušenou glukózovou to-
leranci praktickým lékařem. Syn pacienta se s ničím neléčí.

Pacientovi se diabetes manifestoval v 53 letech klasickými
příznaky. Glykemie stanovená při diagnóze diabetu ve venózní
krvi byla 18 mmol/l, také HbA1c byl vysoký – 96 mmol/mol.
Nebyly přítomny známky diabetické ketoacidózy. Nemocný je
obézní (BMI 35,5 kg/m2), již před diagnózou diabetu byl léčen
pro arteriální hypertenzi a diabetickou dyslipidemii. V období
od roku 2011 až 2013 užíval glukokortikoidy pro polymyalgia
rheumatica a doposud mu nebyla zjištěna žádná z mikro- nebo
makrovaskulárních komplikací diabetu.

Po diagnóze diabetu byla léčba zahájena metforminem,
který byl praktickým lékařem postupně zvýšen na dávku
1 000 mg 2x denně. Při této léčbě se HbA1c pohyboval několik
let pod hranicí 60 mmol/mol a kompenzace byla ještě hodno-
cena jako uspokojivá. V roce 2014 byla několikrát zjištěna hod-
nota HbA1c blížící se 70 mmol/mol a pacient byl k další léčbě
odeslán do diabetologické ambulance. Při převzetí byla hladina
HbA1c 67 mmol/mol. Obrázek číslo 1 ukazuje týdenní glyke-
mický profil krátce před změnou léčby.

Obr. 1: Záznam z glukometru před změnou léčby. Každý z čer-
ných bodů odpovídá jednomu změření glykemie v průběhu tý-
denního selfmonitoringu (Diasend).

Klinické studie ukazují, že pokud se koncentrace HbA1c

u pacientů s diabetem 2. typu pohybují okolo 70 mmol/mol, je
jejich kardiovaskulární mortalita čtyřnásobně vyšší ve srovnání
s populací bez diabetu. Toto byl jeden z důvodu vysvětlujících
nutnost posílení terapie. V případě popisovaného pacienta byla
zvolena léčba GLP-1 agonistou exenatidem aplikovaným 1x
týdně. Důvody pro tuto volbu i klinická rozvaha, která jí před-
cházela, budou podrobně uvedeny v diskusi. 
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Po čtyřech měsících léčby metforminem a exenatidem 1x
týdně došlo k poklesu HbA1c na 50 mmol/mol. Záznam z glu-
kometru (obrázek č. 2) ukazuje výrazné zlepšení průměrné gly-
kemie. Velmi dobré hodnoty HbA1c byly zaznamenány také po
třech, respektive šesti měsících léčby (v obou případech 49
mmol/mol). Navíc došlo k mírnému, ale v následujících měsí-
cích stabilnímu poklesu tělesné hmotnosti přibližně o 2 kg.

Obr. 2: Záznam z glukometru po změně léčby. Každý z černých
bodů odpovídá jednomu změření glykemie v průběhu týden-
ního selfmonitoringu (Diasend).

Diskuse
Uvažujeme-li o změně léčby, je vhodné položit si několik otá-
zek. První z nich je, jaké cílové hodnoty HbA1c chceme u da-
ného pacienta dosáhnout. Tato hodnota může být u různých
pacientů odlišná. Měla by zohledňovat především věk, přít-
omné komorbidity a rizika spojená s hypoglykemií.

Krátká doba trvání diabetu, absence mikro- a makrovasku-
lárních komplikací i jiných závažných onemocnění (např. po-
kročilé onkologické onemocnění) nás u tohoto pacienta oprav-
ňuje předpokládat dlouhou dobu života s diabetem. Z těchto
byla preferována těsná kompenzace diabetu s cílem dosáhnout
HbA1c <53 mmol/mol nebo za optimálních podmínek dokonce
hladinu HbA1c, která se blíží normálním hodnotám zdravých
jedinců. Navíc, popisovaný pacient stráví při práci mnoho času
řízením automobilu. To je jeden z důvodů, proč u něj nelze
opomíjet riziko hypoglykemie, která by mohla mít potenciálně
závažné důsledky.

Poté, co je určena individuální cílová hodnota HbA1c, měl
by se lékař zamyslet nad jednotlivými možnostmi léčby diabetu
a položit si další otázky. Zamýšlíme se, zda existuje reálná
šance, že uvažovaná léčba umožní dosáhnout individuálních
cílových hodnot HbA1c, jestli se nezvýší neúměrně riziko hy-
poglykemie, či jiných nežádoucích účinků specifických pro
zvolený způsob léčby. V neposlední řadě by měl lékař zvažovat,
jaký vliv by mohla mít nová léčba na komorbidity pacienta.

V doporučeních odborných společností je antidiabetikem
první volby metformin. U popisovaného pacienta není přít-
omná kontraindikace jeho podání, není tedy důvod, proč by-
chom jej měli vysazovat. Sám o sobě již ale nedokázal zajistit
přijatelnou kompenzaci diabetu a byla nutná intenzifikace
léčby.

Jednou z možností by bylo přidání derivátů sulfonylurey.
Nevýhodou je nárůst tělesné hmotnosti a zvýšené riziko hypo-
glykemie. Důsledky hypoglykemie mohou být přitom poměrně

závažné. Existuje studie, která ukázala, že léčba deriváty sulfo-
nylurey může být, zejména u starších pacientů, spojena s vy-
šším rizikem zlomeniny kyčle(3). Jedním z možných vysvětlení
je častější výskyt hypoglykemie a s ní spojené pády. Antidiabe-
tika sulfonylureové řady navíc ztrácejí rychleji účinnost, což
s sebou přináší riziko, že nedosáhneme déle trvajícího efektu
léčby.

Jinou možností je léčba pioglitazonem, který má velmi dob-
rou účinnost, setrvalý efekt a přináší nízké riziko hypoglyke-
mie. Nevýhodou je riziko nárůstu tělesné hmotnosti a s tím
související retence tekutin. Nesmíme zapomínat i ostatní ko-
morbidity. Popisovaný pacient byl léčen pro polymyalgia rheu-
matica. Při léčbě této choroby byly revmatologem podávány
zpočátku vysoké dávky kortikoidů s následnou pomalou de-
trakcí na udržovací dávku. Léčba kortikoidy trvala téměř dva
roky. Nelze tedy opomenout negativní vliv dlouhodobé léčby
kortikoidy na kostní metabolismus. Obdobný, nepříznivý vliv
na kosti může mít i pioglitazon(7), jehož podání v podobných
situacích není optimální.

Další alternativou jsou inhibitory střevních glukosidáz
(akarbóza). Akarbóza má spíše nižší účinnost, také výskyt hy-
poglykemií je nízký, navíc může dojít k poklesu hmotnosti.
Hlavní nevýhodu je častý výskyt gastrointestinálních nežádou-
cích účinků, které poměrně výrazně omezují širší využití této
léčby.

Z nefarmakologických možností léčby je vedle komplexní
edukace, která by měla být samozřejmostí, vždy u podobných
pacientů vhodné zvážit možnosti metabolické chirurgie. Efek-
tivita této léčby je vysoká, ale pacienti se chirurgického výkonu
v podobné indikaci často velmi obávají. Podobně tomu bylo
i u popisovaného pacienta (obrázek č. 3).

Obr. 3: Obavy pacientů vs. vysoká efektivita metabolické chi-
rurgie

Podobné odpovědi jsou poměrně časté. Chirurgická mož-
nost léčby proto nebyla u tohoto pacienta prozatím reálná.
Pokud nebude v budoucnu dosaženo zlepšení kompenzace dia-
betu a výraznější redukce hmotnosti, bude vhodné tuto even-
tualitu nemocnému opět nabídnout ke zvážení.

Jako další možnost se nabízí léčba GLP-1 receptorovými
agonisty. GLP-1 agonisté jsou velmi účinná antidiabetika.
Především díky příznivému vlivu na tělesnou hmotnost a ar-
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teriální hypertenzi mohou z jejich užívání profitovat pacienti
s metabolickým syndromem. Nejčastějším nežádoucím účin-
kem je gastrointestinální intolerance. Nevýhodou je injekční
aplikace a vyšší cena. GLP-1 agonisté představují heterogenní
skupinu, ve které existují mezi jednotlivými přípravky klinicky
relevantní rozdíly. Tyto léky se liší ve frekvenci aplikace, účin-
nosti, schopnosti snížit tělesnou hmotnost i výskytu nežádou-
cích účinků. Podle délky působení je můžeme dělit na dlouho-
době a krátkodobě působící (obrázek č. 4). Dlouhodobě
působící agonisté obvykle snižují HbA1c o něco významněji než
agonisté působící krátkodobě, ti mají naopak větší účinek na
postprandiální glykemii. Rozdíly mezi jednotlivými agonisty
GLP-1 receptorů poskytují lékaři určitou možnost individua-
lizace léčby i v rámci této jedné skupiny antidiabetik.

Obr. 4: Rozdělení GLP-1 agonistů

Požadavkům na individualizaci léčby diabetu odpovídal
u popisovaného pacienta nejvíce exenatid 1x týdně. V násle-
dujícím textu budou uvedeny důvody pro tuto volbu.

V porovnání s perorálními antidiabetiky přidanými k met-
forminu má exenatid 1x týdně vyšší účinnost (obrázek č. 5), se
kterou souvisí vyšší pravděpodobnost dosažení cílové hodnoty
HbA1c (<53 mmol/mol).

Při vstupním HbA1c 70 mmol/mol můžeme po přidání exe-
natidu k metforminu reálně očekávat dosažení cílové hodnoty

HbA1c (<53 mmol/mol) u téměř 60 % pacientů. I z těchto dů-
vodů nebyl pacient léčen DPP-4 inhibitory, jejichž účinnost je
ve srovnání s GLP-1 agonisty většinou nižší a existuje tedy vyšší
riziko, že nebude dosaženo cílové hodnoty HbA1c.

Diabetes mellitus je chronické onemocnění, které pacienta
provází mnohdy desítky let. Proto je při léčbě velmi důležitá
otázka dlouhodobé účinnosti. Ve studii DURATION-1 došlo
po roce léčby exenatidem k poklesu HbA1c o 2,24 %
(DCCT)(5,6). Později se průměrné hodnoty HbA1c sice po-
stupně zvyšovaly, ale po 6 letech činil pokles glykovaného he-
moglobinu stále velmi dobrých 1,62 % (obrázek č. 6).

Obr. 6: Dlouhodobá účinnost exenatidu 1x týdně(5)

Léčba GLP-1 agonisty vede konstantně k poklesu tělesné
hmotnosti, v průměru o 2–3 kg. Příznivý vliv na tělesnou
hmotnost vynikne zejména při srovnání s léky, které mají úči-
nek opačný, například s velmi používaným bazálním inzulí-
novým analogem glarginem, kdy se rozdíl po několika měsí-
cích léčby často pohybuje mezi 4–5 kg ve prospěch GLP-1
agonistů.

GLP-1 agonisté mohou v některých případech pozitivně
ovlivnit také diabetickou dyslipidemii. Po 3 letech léčby exe-
natidem 1x týdně bylo pozorováno snížení hladiny triglyceridů
o 12 %, LDL-cholesterolu o 6 % a celkového cholesterolu o 5 %.
Navíc se o 24% zvýšila hladina HDL-cholesterolu(2).

Při léčbě GLP-1 agonisty je možné očekávat také mírné sní-
žení krevního tlaku. Podobný pozitivní vliv na krevní tlak
i hmotnost mohou mít SGLT-2 inhibitory. Námi popisovaný
pacient byl z důvodu poměrně těžké arteriální hypertenze lé-
čený mimo jiné dvěma diuretiky (hydrochlorothiazid, spiro-
nolakton). Přidání SGLT-2 inhibitoru, který má také diuretický
účinek, proto nebylo v daný moment vyhodnoceno jako nej-
lepší možný způsob léčby.

Důležitými faktory, které v tomto případě také přispěly
k volbě exenatidu 1x týdně, bylo přání pacienta aplikovat co
nejméně injekcí a s tím související farmakokinetický profil
léku, který umožňuje určitou toleranci pro případy, kdy ne-
mocný zapomene a lék si aplikuje o několik dní později. Jedna
dávka exenatidu se totiž uvolňuje postupně 9–11 týdnů
a účinné hladiny léku je dosaženo za 6–7 týdnů, nemocný má
tedy zajištěnu účinnou hladinu exenatidu i v případě, kdy za-
pomněl a lék si neaplikoval v předepsaném intervalu.

INDIVIDUALIZACE LÉČBY DIABETU 2. TYPU: GLP-1 AGONISTÉ
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Závěr
GLP-1 agonisté jsou velmi účinná antidiabetika. Díky přízni-
vému vlivu na tělesnou hmotnost, arteriální hypertenzi a v ně-
kterých případech i na diabetickou dyslipidemii mohou z jejich
užívání profitovat především pacienti s metabolickým syndro-
mem. Mezi GLP-1 receptorovými agonisty ale existují klinicky
relevantní rozdíly, které je vhodné využít při individualizaci te-
rapie pacientů s diabetem 2. typu.
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Strach z odebrání řidičského průkazu 
negativně ovlivňuje rozhodnutí o přiznání 
těžké hypoglykemie lékaři

Brož, J., Brabec, M., Janíčková Žďárská, D. et al. Fear of driving license 
withdrawal in patients with insulin-treated diabetes mellitus negatively 
influences their decision to report severe hypoglycemic events to physicians. 
Patient Preference and Adherence 9, 1367–1370, 2015.

Cíl
Podle současné legislativy EU jsou dvě těžké hypoglykemie
v průběhu 12 měsíců důvodem k odnětí řidičského opráv-
nění. Cílem studie je zjistit, zda obava z tohoto odnětí nepo-
vede k zatajování těžkých hypoglykemií před svým lékařem,
s možným negativním dopadem na další rozhodování
o léčbě.

Metody
663 pacientů s diabetes mellitus léčených inzulínem anonymně
odpovědělo na otázku, zda by při vědomí možnosti ztráty ři-
dičského průkazu zatajilo těžkou hypoglykemii před svým lé-
kařem. Otázka byla součástí rozšířeného a adaptovaného do-
tazníku podle Gravelinga.

Výsledky
Ze všech dotázaných pacientů by 26,17 % hypoglykemii prav-
děpodobně nepřiznalo, 25,9 % nemá vyhraněný názor. Ve sku-
pině pacientů s diabetes mellitus 1. typu by hypoglykemii prav-
děpodobně nepřiznalo pacientů 31,83 %, nevyhraněný názor
má 25,06 %.

Závěr
Nezanedbatelné procento pacientů s diabetes mellitus by
z obavy ze ztráty řidičského průkazu mohlo zatajit těžkou hy-
poglykemii před svým lékařem. Absence takové informace na
straně lékaře by mohla připravit pacienta o možnost adekvátní
terapie.

Celý článek je k dispozici zde: https://www.dovepress.com/
articles.php?article_id=23812

Komentář ke studii
Naše nedávno publikovaná studie se zabývá tématem těžké
hypoglykemie a ztráty řidičského průkazu. Přináší pohled
na jedno z logických možných vyústění legislativních změn,
které stanovují ztrátu způsobilosti k řízení motorových vo-
zidel při dvou a více těžkých hypoglykemiích za 12 měsíců.
Pacient totiž samozřejmě může zvažovat možnost, že
z obavy ze ztráty řidičského průkazu těžké hypoglykemie
před svým lékařem zatají. Do studie zařazených 664 paci-
entů léčených inzulínem z toho 443 pacientů s diabetes
mellitus 1. typu a 220 s diabetes mellitus 2. typu v rámci
rozšířeného Gravelingova dotazníku vyjádřilo svůj postoj
k tvrzení, zda by při vědomí, že přijdou o řidičský průkaz,
přiznali těžkou hypoglykemii. Mezi všemi respondenty by
26,17 % z nich hypoglykemii nepřiznalo či spíše nepřiznalo
a 25,9 % nemělo vyhraněný názor. Ve skupině pacientů
s diabetes mellitus 1. typu by hypoglykemii nepřiznalo či
spíše nepřiznalo pacientů 31,83 %, nevyhraněný názor
mělo 25,06 % (tab. 1). S pomocí CART analýzy jsme pro-
kázali, že vysokou míru nepřiznání mají pacienti s kombi-
nací odpovědí: „počet hypoglykemií za měsíc větší než dvě“
a „potřebuji automobil k práci či dopravě do práce“ a po-
tvrdili tak přirozeně se nabízející hypotézu, že tajit budou
nejvíce ti, co hypoglykemie mají a automobil potřebují.

V této skupině se k „nepřiznání“ či „spíše nepřiznání“ při-
klonilo 64,71 % respondentů.

Co se týče frekvence těžkých hypoglykemií za posled-
ních 12 měsíců, tak 6,77 % pacientů s diabetes mellitus 1.
typu udalo dvě a více těžkých hypoglykemií a totéž 3 % pa-
cientů s diabetes mellitus 2. typu léčených inzulínem. Jednu
těžkou hypoglykemii za posledních 12 měsíců udalo 7,90
% pacientů s diabetes mellitus 1. typu a 5,50 % s diabetes
mellitus 2. typu léčených inzulínem (tab. 2). Podíváme-li
se na tato čísla prizmatem výsledků předchozí uvedené stu-
die (hodnocení DCCT), pak je zjevné, že potenciální ztrá-
tou řidičského průkazu by v průběhu odpovídajících 9 let
byl v našem souboru ohrožen minimálně stejný počet pa-
cientů, jaký uvádějí její autoři.

Je tedy zjevné, že obava ze ztráty řidičského průkazu
může významně ovlivnit chuť pacienta k přiznání těžkých
hypoglykemií a v určitém úhlu pohledu tak narušit jeho
důvěru k lékaři. To může posléze vést k situaci, že budou
skutečné problémy s těžkými hypoglykemiemi pacientem
bagatelizovány a nezáměrně mu proto nebudou moci být
nabídnuty terapeutické možnosti, které by tuto situaci
mohly vyřešit, či alespoň zlepšit. Úkol zacelit tuto potenci-
ální spáru bude samozřejmě ležet především na lékaři.
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STRACH Z ODEBRÁNÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE ROZHODNUTÍ O PŘIZNÁNÍ …

Tab. 1: Distribuce vyjádření k tvrzení: V případě, že bych prodělal/a těžkou hypoglykemii, oznámil/a bych to svému 
lékaři, přestože by mi mohl být odebrán řidičský průkaz.

počet ano spíše ano nemám spíše ne ne
odpovědí vyhraněný názor

všichni pacienti N 128 180 166 90 78
% 19,94 28,04 25,86 14,02 12,15

pacienti s diabetes N 70 121 111 73 68
mellitus 1. typu % 15,80 27,31 25,06 16,48 15,35

Tab. 2: Počet těžkých hypoglykemií za 12 měsíců

počet žádná 1 2 3 >5
odpovědí

všichni pacienti n 561 46 10 11 15
% 87,33 7,11 5,56

pacienti s diabetes mellitus n 378 35 8 9 13
1. typu % 85,33 7,90 6,77

pacienti s diabetes mellitus n 183 11 2 2 2
2. typu % 91,50 5,50 3,00

1Jan Brož, 1Zuzana Fedáková, 1Denisa Janíčková Žďárská, 1Lucie Hoskovcová, 2Petr Hlaďo
1Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

2Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova Univerzita v Brně, Brno

Důsledky nových pravidel Evropské unie o řízení 
motorových vozidel pokud by byly aplikovány na pacienty
diabetem mellitus 1. typu, kteří se účastnili studie
Diabetes Control and Complications Trial

Kilpatrick, E. S., Rigby, A. S., Warren, R. E., Atkin, S. L. Implications of new 
European Union driving regulations on patients with Type 1 diabetes who 
participated in the Diabetes Control and Complications Trial. Diabet Med 30, 
5: 616–619, 2013.

Cíl
Opakující se těžké hypoglykemie u pacientů s diabetem jsou
spojeny se zvýšeným rizikem dopravní nehody během řízení
motorového vozidla. K zajištění bezpečnosti provozu byla
v rámci Evropské unie vydána nová pravidla pro řízení mo-

torových vozidel diabetiky. Tato zahrnovala doporučení,
podle kterých by více než jedna epizoda těžké hypoglykemie
během 12 měsíců měla vést ke ztrátě řidičského průkazu.
Tato studie posoudila dopad tohoto nařízení na pacienty,
kteří se účastnili studie Diabetes Control and Complicati-
ons.
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Zákonná změna v hodnocení způsobilosti k držení řidič-
ského průkazu u pacientů s diabetes mellitus, která vychází
z EU legislativy, zásadně mění dosavadní postoje diabeto-
logů k tomuto tématu víceméně ve všech zemích EU, kde
byla přijata. Zatímco dosud bylo rozhodování o způsobi-
losti více méně na komplexním posouzení situace samot-
ným lékařem, v současné legislativě je, díky požadavku na
nízkou frekvenci těžkých hypoglykemií (alespoň méně než
2 za 12 měsíců), přítomen jednoznačně definovaný prvek,
který pacienta o právo na držení řidičského průkazu může
připravit. Elegantní studie na téma počtu pacientů, které by
toto nařízení mohlo ve svých důsledcích negativně postih-
nout, byla publikována v roce 2013 v časopise Diabetic me-
dicine.

Autoři analyzovali data studie DCCT a zjistili, že v prů-
běhu 9 let sledování 1 441 pacientů s diabetes mellitus 1.
typu v této studii by při aplikaci pravidla 2 a více těžkých
hypoglykémií za 12 měsíců 30 % z nich (439 pacientů) ztra-
tilo způsobilost k řízení a tedy přišlo o řidičský průkaz. Stu-
die srovnávala skupiny pacientů léčených intenzifikovaným
a konvenčním režimem. Ve skupině s intenzifikovaným re-
žimem bylo zařazeno 711 pacientů, z nichž by o řidičský
průkaz přišlo 311, tedy 44 % a ve skupině s konvenčním re-
žimem pacientů 730, z nich by takto o možnost řízení přišlo
127, tedy 17 %. Navíc jedním z vylučovacích kritérií pro za-
řazení do studie DCCT byly těžké hypoglykemie v anam-
néze, tedy ti pacienti, kteří měli nejvyšší riziko těžkých hy-
poglykemií, do studie ani zařazeni nebyli. Lze tedy
předpokládat, že v neselektované populaci diabetiků léče-
ných inzulínem je frekvence těžkých hypoglykemií ještě
vyšší než výše uvedené počty.

Velmi ilustrativní bylo i srovnání rizika ztráty řidičského
průkazu v korelaci k průměrné hodnotě HbA1c (viz graf),
který ukazuje, že u dobře kompenzovaných pacientů se toto

riziko blíží až 45 % a naznačuje i možnou situaci, kdy se
pacienti z obavy z těžkých hypoglykemií a následné ztráty
řidičského průkazu, ponechají úmyslně své hodnoty glyke-
mie na vyšší úrovni, než která odpovídá deklarovaným cí-
lovým hodnotám.

Je tedy zjevné, že byť se možnosti léčby diabetes mellitus
1. typu od studie DCCT jistě zlepšily a frekvence těžkých
hypoglykemií může být nižší, důsledná aplikace tohoto zá-
kona do běžné praxe zřejmě povede k významnému ná-
růstu pacientů, kteří o řidičský průkaz přijdou.

Obr. 1: Pravděpodobnost ztráty řidičského průkazu ve
studii DCCT

1Jan Brož, 1Lucie Hoskovcová, 1Zuzana Fedáková,
2Petr Hlaďo, 3Viera Doničová

1Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
2Institut celoživotního vzdělávání, 

Mendelova Univerzita v Brně, Brno
3Diabetologická, interná a metabolická ambulancia,

Košice, Slovensko

DŮSLEDKY NOVÝCH PRAVIDEL EVROPSKÉ UNIE O ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL …

Metody
Předpokládali jsme, že všichni pacienti ve studii Diabetes Con-
trol and Complications jsou řidiči. Opakované hypoglykemické
epizody během roku byly zaznamenány během průměrně 6,5
let.

Výsledky
Ze 1 441 pacientů, kteří se účastnili studie Diabetes Control
and Complications, mělo během 12 měsíců více než jednu
těžkou hypoglykemii 439 (30 %) pacientů. Během trvání stu-
die by o řidičský průkaz přišlo ve skupině pacientů léčených
intenzifikovaným režimem 312/711 (44 %), ve skupině paci-
entů léčených konvenčním režimem pak 127/730 (17 %). Ri-

ziko ztráty řidičského průkazu roste s nižší hodnotou HbA1c,
s délkou trvání diabetu a s nižším věkem pacienta (vše
p<0,001).

Závěr
U pacientů sledovaných ve studii Diabetes Control and Com-
plications Trial byla více než jedna epizoda těžké hypoglykemie
během roku častým úkazem, a to zejména u pacientů léčených
intenzivním režimem. Pokud použijeme výsledky do běžné
praxe, zlepšení bezpečnosti silničního provozu prostřednic-
tvím těchto změn v rámci Evropské unie by mohlo mít značný
dopad na řidiče, kteří mají diabetes mellitus 1. typu. To pod-
trhuje potřebu vzít v úvahu potenciální dopad závažné hypo-
glykemie na ty, kteří spoléhají na řidičský průkaz.

průměrná hodnota HbA1c (mmol/mol)
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Toujeo 300 U/ml – nyní i v České republice

Přišla mi do pošty letenka první třídy. Byla od Sanofi Airlines
a zvala mne na slavnostní sympozium při příležitosti uvedení
nového inzulínu Toujeo 300 U/ml na český trh. Takovému po-
zvání prostě nešlo odolat a tak jsem 22. září 2015 v pražském
Mánesu prošel detekčním rámem přímo na palubu kouzelného
letadla. Bylo plné krásných letušek oblečených do slušivých
stejnokrojů, zajímavých přednášejících a lékařů zvědavých na
informace o novince v terapii diabetu.

Toujeo 300 U/ml je nově vyvinutá forma inzulínu glargin,
která má plošší a více prodloužený farmakokinetický a farma-
kodynamický profil oproti inzulínu glargin 100 U/ml. Tento
efekt je dán skutečností, že po aplikaci do podkoží dochází
k vytvoření kompaktního depa, jež má menší povrch než by
měl glargin 100 U/ml. Nicméně způsob prodloužení účinku
i metabolismus obou přípravků je totožný. Bezpečnostní profil
(z hlediska malignit) Toujeo 300 U/ml je tak podobný jako
u glarginu 100 U/ml, současně však přináší výhodu v menším
(třetinovém) objemu a změněném profilu účinku.

Klinické studie srovnávající glargin 100 U/ml a Toujeo 300
U/ml ukázaly delší kontrolu glykemie o přibližně 5 hodin (ve
prospěch inzulínu Toujeo) a ještě nižší variabilitu účinku no-
vého inzulínu v rámci dne i mezi dny. Důsledkem těchto výhod
je vyrovnanější glykemie během celého dne nezávisle na době
injekce (ráno či večer) a stabilnější glykemický profil pacienta.

Nový inzulín Toujeo 300 U/ml byl testován v řadě studií.
Program EDITION jej sledoval ve fázi III klinického zkoušení
u diabetiků 1. i 2. typu. Primárním cílem těchto studií bylo po-
tvrzení non-inferiority vůči glarginu 100 U/ml (Lantus) na zá-
kladě poklesu HbA1c. To se podle očekávání podařilo, navíc
byla zaznamenána řada významných pozitivních benefitů no-
vého inzulínu. V první řadě je možné zmínit nižší výskyt po-
tvrzené hypoglykemie u pacientů s diabetes mellitus 2. typu
během noci i za celých 24 hodin. Snížení rizika hypoglykemie
bylo zaznamenáno i v době titrace inzulínu, tedy během
prvních 8 týdnů podávání (prokázalo se ve studiích s diabetiky
1. i 2. typu). Hypoglykemie je jednoznačnou bariérou pro do-
sažení cílové kompenzace řady pacientů a nové preparáty, které

při zachování účinnosti snižují tuto bariéru, jsou jednoznač-
ným přínosem v léčbě.

Zajímavým aspektem je obdobná účinnost a bezpečnost no-
vého inzulínu i při jeho flexibilním podávání (± 3 hodiny). To
spolu s rovnocennou možností zvolit si podávání inzulínu Tou-
jeo ráno nebo večer významně zvyšuje komfort pacienta a tím
i jeho compliance k léčbě. Nebo možná by se na tuto výhodu
dalo nahlédnout i obráceně – každý občas uděláme chybu nebo
něco nestihneme včas a v tomto případě chyba pacienta v pře-
sném termínu podání nebude následována trestem v podobě
zhoršení kompenzace nebo zvýšení rizika hypoglykemie.

Důležitým aspektem je i vliv na tělesnou hmotnost, v mnoha
případech je začátek inzulinoterapie vykoupen významným
zvýšením hmotnosti. Studie EDITION prokázaly, že změna tě-
lesné hmotnosti během šestiměsíční léčby přípravkem Toujeo
300 U/ml byla do 1 kg.Obr. 1: Palubní vstupenka s programem sympozia

Obr. 2: Prof. Milan Kvapil spolu s prof. Zdeňkem Rušavým,
prof. Martinem Haluzíkem a MUDr. Evou Račickou před-
stavili terapeutické možnosti nového inzulínu
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Karolína Hlavatá
OB Klinika, Praha

Výživa mozku

Úvod
Kvantita i kvalita stravy mají značný vliv na vývoj mozku, moz-
kovou výkonnost i psychickou pohodu. Typickým příkladem
je vztah mezi příjmem esenciálních mastných kyselin řady n-
3 s dlouhým řetězcem a vývojem nerovového systému. Nedos-
tatečný příjem kyseliny eikosapentaenové (EPA) a dokosahe-
xaenové (DHA) může narušit funkční vývoj mozku, včetně
jeho nervových a kognitivních funkcí. Studie potvrzují lepší
psychomotorický vývoj při suplementaci DHA těhotným
ženám. Jiná studie ukázala, že děti matek, které pravidelně uží-
valy od poloviny těhotenství po tři měsíce věku dítěte DHA
a EPA, měly v porovnání s kontrolní skupinou významně vyšší
inteligenční kvocient. Mozkové funkce jsou i u dospělých osob
značně ovlivněny poměrem mezi n-6 a n-3 mastnými kyseli-
nami. Složení mastných kyselin z potravy ovlivňuje složení li-
pidových membrán buněk centrálního nervového systému
a ovlivňuje tím buněčný výdej i příjem serotoninu. Serotonin
je důležitý neurotransmiter, pro jehož tvorbu je nezbytná esen-
ciální aminokyselina tryptofan. Tryptofan se nachází v drůbe-
žím mase, sardinkách, lososu, čerstvém tuňáku, ořeších, seme-
nech, chřestu, mungo fazolích, ananasu, špenátu, banánech,
v sýrech tofu a cottage. Tryptofan je také důležitý pro tvorbu
melatoninu (hormon podílející se na regulaci tzv. cirkadiálních

rytmů) a nikotinamidu. Studie ukazují, že podávání tryptofanu
vede ke zlepšení nálady i zlepšení poruch spánku při depresích.
Tvorba serotoninu je závislá na podílu bílkovin a sacharidů ve
stravě. Ve studiích na zvířatech se ukazuje, že pro zvýšení hla-
diny tryptofanu je prospěšná strava bohatší na sacharidy
a chudší na bílkoviny. Velmi zajímavý je vztah mezi hladinou
serotoninu a chutěmi na sladké. Chutě na sladké, zejména silné
nutkání na sladké (tzv. carving, bažení) se objevují v situacích
silného emočního vypětí nebo u obézních jedinců, kteří udá-
vají „hlad po sacharidech“. Uvedené souvislosti vycházejí
z faktu, že tryptofan prostupuje snáze hematoencefalickou ba-
riérou v případě, že potravina obsahující tryptofan je konzu-
mována společně se sacharidy.

Nedostatek serotoninu může být vedle jeho nedostatečného
příjmu potravou způsoben i jeho špatným vstřebáváním. Vět-
šinou je to zdravotní problém starších lidí, ale postiženi mohou
být i mladší jedinci s nemocemi trávicího ústrojí nebo s fruk-
tózovou malabsorpcí. Fruktózová malabsorpce je porucha lát-
kové výměny charakterizovaná neschopností dostatečně vstře-
bávat v tenkém střevě monosacharid fruktózu. U části pacientů
se nemoc projevuje křečemi v břiše, plynatostí nebo průjmy,
u části nemocných je projevem deprese. Důvodem případného
výskytu depresí je, že současně s fruktózou dochází k poru-
chám vstřebávání tryptofanu.

TOUJEO 300 U/ML – NYNÍ I V ČESKÉ REPUBLICE

Toujeo 300 U/ml je k dispozici v předplněném peru Toujeo
SoloStar. Při zahájení inzulinoterapie de novo je dle SPC dopo-
ručeno začít dávkou 0,2 U/kg. Při převodu z bazálního inzulínu
podávaného 1x denně se doporučuje nahradit jej inzulínem
Toujeo 300 U/ml ve stejné dávce, při převodu z bazálního in-
zulínu podávaného 2x denně se doporučuje snížení dávky na
80 %. Vzhledem k pomalejšímu uvolňování inzulínu z podko-
žního depa v případě Toujeo (oproti glarginu 100 U) a tedy
delší expozici tkáňovým peptidázám může být k dosažení cí-
lových hodnot glykemie potřeba mírně vyšších dávek (10–
18 %).

Nový inzulín dále rozšiřuje terapeutické možnosti diabetu
1. i 2. typu a dává diabetologům do rukou nový nástroj pro
účinnou a bezpečnou léčbu diabetiků, kteří potřebují léčbu ba-
zálním inzulínem.

Karel Vízner
Obr. 3: Mgr. Bohdana Kubešová startuje Jumbo Jet jménem
Toujeo 300 U/ml
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Vývoj mozku může nepříznivě ovlivnit celkově nedostatečný
energetický příjem, což dokazují epidemiologické studie na-
značující zajímavý fakt, že v případech extrémního nedostatku
potravy u těhotných žen se významně zvyšuje výskyt schizof-
renie u jejich dětí.

Známá je také souvislost mezi nedostatečným příjmem ky-
seliny listové a vyšším rizikem vzniku defektů neurální trubice.
Kyselina listová (resp. foláty, tj. název pro kyselinu listovou a její
metabolity) hrají stěžejní úlohu všude tam, kde dochází k rych-
lému dělení buněk, zejména při krvetvorbě, zvláštní význam
mají pro normální růst a vývoj plodu. Z těchto důvodů by měla
žena alespoň měsíc před plánovaným těhotenstvím zvýšit pří-
jem kyseliny listové a pokračovat ve zvýšeném příjmu
i v prvním trimestru. Doporučená dávka kyseliny listové je 0,4
mg/den. U žen, u kterých se v předcházejícím těhotenství ob-
jevil defekt neurální trubice, je doporučená dávka kyseliny lis-
tové 4–5 mg/den. K zajištění doporučené denní dávky kyseliny
listové je optimální využít některý z komerčně vyráběných pre-
parátů, protože pokrýt doporučenou dávku z přírodních zdrojů
nebývá vždy lehké. Zdrojem kyseliny listové je především ze-
lená listová zelenina, kapusta, rajčata, celozrnné obiloviny
a vejce.

Výkonnost mozku může být nevratně poškozena v případě
dlouhodobého nedostatku železa a to zejména u dětí do věku
dvou let. Z těchto důvodů se jeví pro dětský věk striktnější al-
ternativní výživové směry, jako je veganství, makrobiotika nebo
raw strava.

Podíváme-li se na vztah mezi příjmem vitaminů, minerál-
ních látek a mozkovou výkonností či psychikou, zjistíme, že
diskutován je především nedostatek vitaminu B1, B2, B6, B12,
kyseliny listové a antioxidačně působící látky, jako je betaka-
roten, vitamin C a vitamin E. Negativně může působit naopak
vysoký příjem vitaminu A a vitaminu D. V případě nadbyteč-
ného příjmu vitaminu A dochází k přímému poškození struk-
tur centrálního nervového systému. Snižuje se počet nervových
buněk, narušuje se jejich obal a výsledkem je těžké poškození
některých částí mozku. V zájmu prevence je důležité, aby tě-
hotné ženy neužívaly neuvážlivě doplňky stravy a pokud se
takto rozhodnou, měly by užívat pouze doplňky stravy určené
pro těhotné ženy, kde není přímo vitamin A, ale jeho provita-
min betakaroten. Vitamin D zažívá obrovský boom, protože se
ukazuje jeho všestranné využití. Jeho potřeba se v těhotenství
zvyšuje, nicméně značná část těhotných žen nedosahuje poža-
dovaného příjmu. Jsou však i případy, kdy dochází k předáv-
kování vitaminem D. Vysoké dávky vitaminu D zvyšují hladinu
vápníku v séru, což u dětí může být provázeno opožděním
mentálního vývoje.

Nedostatek vitaminu B1 (thiaminu) přichází v úvahu zej-
ména v oblastech, kde je hlavní plodinou rýže, především rýže
loupaná, protože během tohoto technologického procesu se
ztrácí thiamin. Dětská forma beri-beri se projevuje svalovou
slabostí a postižením některých částí mozku, což má samoz-
řejmě negativní dopad i na duševní činnost. Nedostatek vita-
minu B2 (riboflavin) je spojen s chorobnými změnami v peri-
ferních nervech a postranních míšních sloupcích, důsledkem
jsou závažné neurologické projevy. Dalším vitaminem ze sku-
piny B komplexu je niacin, jehož závažnější nedostatek má za

následek poškození periferního i centrálního nervového sy-
stému. V případě vitaminu B6 (pyridoxin) nebývá nedostatek
příliš častý, protože tento vitamin je hojně zastoupen v běžné
stravě. Nicméně vlivem genetických odchylek může být naru-
šena jeho využitelnost. Projevem nedostatku vitaminu B6
u dětí je podrážděnost, neklid, neadekvátní reakce na hluk
a změny v aktivitě mozku projevující se na EEG.

Z minerálních látek je nutné zmínit nedostatečný příjem vi-
taminu E, významného antioxidantu. Dlouhodobý nedostatek
vitaminu E narušuje mentální pochody a schopnost učení. Ně-
které studie poukazují i na skutečnost, že vitamin E může mít
vliv na proces stárnutí mozku. Dalším významným prvkem je
železo, jehož nedostatek není výsadou pouze hospodářsky chu-
dých oblastí, ale i vyspělých zemí. Hladiny železa u novoro-
zence závisí na nutričním stavu matky. Pokud se matka v tě-
hotenství stravuje alternativně nebo opomíjí přísun červeného
masa, může vést nedostatek železa u dítěte k řadě psychických
problémů. Patří sem snížená bdělost, malátnost, zhoršená
paměť, snížená spontánní pohybová aktivita. Mozek vyvíjejí-
cího se plodu je velmi citlivý na nedostatek jódu. Známý je
vztah mezi jeho nedostatkem v těhotenství a vznikem tzv. vro-
zeného kretenismu. Nedostatek jódu býval příznačný zejména
pro oblasti podhůří. Příčinou je to, že Česká republika je vzdá-
lena od moře a obsah jódu v půdě je nízký. Vzácný, ale značně
rizikový může být nedostatek zinku. Zinek je nezbytný pro
vývoj neuronů a jeho nedostatek souvisí nejen se zpomalením
růstu, ale i s opožděným psychickým vývojem, změnami cho-
vání, netečností a zhoršeným učením.

Funkce mozku je mimo jiné dána průtokem krve mozkem.
V této souvislosti se zvažuje účinek sekundárních rostlinných
látek ze skupiny flavonoidů, zvyšujících průtok krve mozkem.
Pozitivní výsledky přineslo zejména sledování účinku složek
kakaa na psychické rozpoložení. Na kognitivní funkce působí
příznivě také pravidelná konzumace kávy a černého čaje.

Psychika do značné míry ovlivňuje fyzický stav jedince a na-
opak. Řada psychických nemocí se projeví somatickými potí-
žemi, mnoho fyzických neduhů je zase spojeno se zhoršením
psychického stavu. Mnohdy je těžké určit, co bylo dříve, zda
„slepice nebo vejce“. Pro nastavení vhodné léčby je základem
včasná a správná diagnostika, přičemž je zpravidla důležitá in-
terdisciplinární spolupráce. Skupina psychických onemocnění
je velmi široká, v tomto článku se budeme zabývat především
depresemi, schizofrenií a poruchami chování.

Je všeobecně známé, že psychiatrické léky ovlivňují tělesnou
hmotnost a mohou stát v pozadí jejího vzestupu. V literatuře
se uvádí, že vzestup hmotnosti je třetím nejčastějším důvodem,
proč lidé přestávají užívat psychofarmaka. Mezi nežádoucí pří-
znaky, zejména neuroleptik, patří také vznik diabetu, ovlivnění
hormonálních hladin (např. hyperprolaktinemie), kardiotoxi-
cita a sexuální dysfunkce. Nežádoucí ovlivnění tělesné hmot-
nosti mají na svědomí především neuroleptika a tricyklická an-
tidepresiva.

Přehled psychofarmak (dle Svačina 2002)
● neuroleptika (podávají se především v léčbě schizofre-

nie)
● antidepresiva (odstraňují smutnou náladu)

VÝŽIVA MOZKU
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● antimanika (jedná se o stabilizátory nálady odstraňující
hyperaktivní manické chování)

● anxiolytika (užívají se k zmírnění úzkostných stavů)
● psychostimulancia (zvyšují bdělost)
● kognitiva (zlepšují pozornost)
● nootropní látky (zlepšují metabolismus mozku)
● psychodysleptika
● antiepileptika, anorektika

Podrobnější dělení psychofarmak je velmi složité a přesa-
huje potřeby tohoto textu. Detailnější informace najdete např.
v knize Svačina Š.: Obezita a psychofarmaka.

Deprese
Deprese je velmi častá a závažná nemoc. Depresivní poruchou
trpí přibližně 10–15 % populace, přičemž častěji postiženy bý-
vají ženy. Výskyt depresí mírně stoupá s věkem, předpokládá
se, že ve věku 65 let a více trpí depresemi 17 % lidí.

Vztah mezi charakterem stravy a depresemi zkoumalo již
mnoho studií. V anglické studii byl sledován rozdíl ve výskytu
depresí u lidí, kteří konzumovali převážně rafinované potraviny
(sladké moučníky, smažená jídla, konzervy, výrobky z bílé
mouky a mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku) a u osob,
které jedly spíše celozrnnou stravu. Ukázalo se, že ti, kteří jedli
hodně rafinovaných potravin, měli o 58 % vyšší výskyt depresí
v porovnání s lidmi, jejichž příjem rafinovaných potravin byl
nejnižší.

O depresi jako o rizikovém faktoru kardiovaskulární mor-
tality u pacientů po infarktu myokardu pojednává řada studií.
Zajímavostí je, že i některé léky užívané při léčbě kardiovasku-
lárních onemocnění mohou mít velmi negativní účinky na psy-
chiku člověka. Příkladem je reserpin, jehož účinek na snížení
krevního tlaku je komplikován výrazným depresogenním pů-
sobením a proto se již nepoužívá. Podobně působí i některé
beta-blokátory.

Režimová opatření v léčbě psychických onemocnění
I v případě, že je pacient obézní a redukce hmotnosti by byla
žádoucí, není mnohdy v silách člověka s psychickým onemoc-
něním hubnout. Cílem by proto mělo být alespoň zachování
hmotnosti, popř. je akceptovatelný mírný vzestup hmotnosti
(2–3 kg).

Režimová opatření mohou pomoci i lepší kompenzaci psy-
chického onemocnění. Doporučení by neměla být složitá, uži-
tečné jsou konkrétní rady. Velmi důležitou součástí léčby je
i pohybová aktivita, která sama o sobě plní funkci přírodního
antidepresiva. Pohybová aktivita příznivě ovlivňuje řadu rizi-
kových faktorů, které jsou dávány do souvislosti s nemocemi
srdce a cév. Především dochází ke snížení krevního tlaku, zlep-
šení spektra krevních tuků (snižuje se hladina triacylglycerolů
(krevních tuků) a stoupá hladina prospěšného HDL choleste-
rolu), zvyšuje se citlivost tkání vůči působení inzulínu a do-
chází k poklesu glykemie, což v případě diabetiků celkově vede
ke zlepšení kompenzace cukrovky. Díky pravidelnému cvičení
se snižuje i množství podávaného inzulínu nebo perorálních

antidiabetik. Pohybová aktivita také krátkodobě snižuje chuť
k jídlu a omezuje chuť na tučná jídla.

Díky pohybu jsou lidé méně sociálně izolovaní a lépe za-
chovávají vhodné návyky stran životosprávy. Pravidelným po-
hybem dochází ke zlepšení fyzické zdatnosti a pohybových do-
vedností.

Pohyb by měl přinášet radost, je tedy vesměs jedno, čemu
se člověk věnuje. Jako nejvhodnější se jeví pohyb v přírodě,
s převahou aerobní činnosti (chůze, nordic walking, kolo, ro-
toped, běžky, plavání, apod.).

Optimální frekvence cvičení je 3–4x týdně po dobu 45
minut. Současné poznatky udávají, že stejně příznivého účinku
je možné dosáhnout i při cvičení 2x nebo vícekrát denně po
dobu 10–15 minut. Před cvičením se vyplatí neopomenout za-
řadit krátké cvičení o nízké intenzitě a protáhnout se strečin-
kovou formou. Strečink a důkladné vydýchání by mělo cvičení
uzavírat. Nevhodnými sporty jsou horolezectví, parašutismus,
motorismus, potápěčství, tedy všechny aktivity, kde nesmí být
nežádoucím směrem ovlivněna pozornost a koordinace po-
hybů.

Výživová doporučení
● Pokusit se jíst pravidelně v menších porcích a to i tehdy,

pokud pacient nemá hlad.
Ideálem je navodit pravidelný jídelní režim. K osvojení tohoto
návyku je vhodné použít budíček nebo signalizace na mobilu.

● Zajistit dostatečný příjem potravin bohatých na bílko-
viny.

Nedostatečný příjem potravin bohatých na bílkoviny může být
spojen s nedostatkem železa, vitaminu B12 a dalších vitaminů
B skupiny. V praxi to znamená zařazovat alespoň 2–3x denně
mléčné výrobky a 2–3x denně zařadit maso, ryby nebo luště-
niny. Důležité je vysvětlit pacientovi, že potraviny bohaté na
bílkoviny bývají zároveň i vydatným zdrojem tuku, pro je ve
výběru důležité upřednostňovat polotučné/nízkotučné mléčné
výrobky a mléko a vybírat pouze libové maso.

● Zvýšit příjem ryb, přednostně mořských, pro vysoký
obsah n-3 mastných kyselin.

Pokud pacient ryby nejí, je možností suplementace. Zajistit do-
statečný (alespoň 400 μg) příjem kyseliny listové. Poměrně čas-
tým jevem je nedostatek kyseliny listové, proto by v jídelníčku
mělo být celozrnné pečivo, dostatek zeleniny, popř. je možná
i suplementace. Pokud je zároveň zjištěna i vyšší hladina ho-
mocysteinu, je vhodné přidat ke kyselině listové i vitamin B12
a vitamin B6.
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PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.
OB Klinika, Praha
e-mail: karolina.hlavata@gmail.com



35KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 3/2015

Milan Kvapil

EASD 2015 – Stockholm

Poznámka šéfredaktora
Každý, kdo byl někdy na EASD, ví, jaký je to mumraj přednášek, lidí a událostí. Na jediném místě se potká 10 000
odborníků a i jen abstrakta vydají na velmi tlustou knihu. Přehledný referát o takovéto akci je v praxi nemožný, obecný
pohled je pro odborníka nudný a osobní pohled nutně subjektivní. Už jsem si zoufal, jak reflektovat největší evropskou
odbornou událost roku na stránkách našeho časopisu, když jsem vzpomněl, s jakou chutí jsem četl online zpravodajství
profesora Kvapila, připravované pro DM2T.cz. Od toho byl už jen malý krůček k tomu, požádat jej, aby texty upravil
i pro čtenáře našeho časopisu. Zde jsou, věřím, že Vás zaujmou stejně, jako mne. A jaké byly Vaše postřehy z EASD? 

(Karel Vízner)

EASD 2015, den první
Přijeli jsme do Stockholmu večer. V neděli. Natěšeni na zítřejší
symposia jsme si cestou vybírali z programu. Nejlepší zpráva
cestovního dne, krom té, že jsme dojeli dobře, je, že celý týden
má pršet. Zasmušilé počasí je nejlepší pro vědecké bádání, pře-
mýšlení a psaní. Přitom mě napadá, jestli je v severských ze-
mích věda temnější proti jižním zemím, kde by mohla být ve-
selejší. Udělám si meta-analýzu…

Letošní EASD je opět ve znamení velkých očekávání. Suba-
nalýza stude TECOS. První výsledky studie EMPA REG. Nové
inzulíny, nová perorální antidiabetika, nová témata. Glitazary
opět na scéně, PCSK9i se vlamují do diabetologie, inzulíny již
snad lepší být nemohou. A pocitově z programu svěží vánek
nových názorů a myšlenek. Krom výše uvedeného mě zaujal
nejvíce blok originálních prací věnovaných demenci jako
pozdní komplikaci diabetu, nikdy nekončící (veřejná diskuze)
debaty o tom, zdali je důležitější intervenovat hyperglykemii
nebo kardiovaskulární riziko. Přednášky všímající si naprosté
insuficience současného dělení diabetu – celý blok věnovaný
genetice diabetu (2. typu).

EASD 2015 – Presymposia
Presymposiální život je svět sám pro sebe. Přednáškové bloky
podporované edukačními granty originálních farmaceutických
společností jsou většinou obsazeny prvotřídními řečníky, vědci
a komentátory vědy, v posledních letech nabývají i charakteru
spektakulárního. Malou vadou na kráse je, že všichni říkají
pouze a jenom to, co jim povolují kodexy a schvalovací procesy
velkých korporací, což je jistá forma cenzury. Tak nějak to jistě
cítil Luc van Gaal, když komentoval svůj slide „Conflict of in-
terest“, povinnou to součást úvodu do přednášek, prohlášením,
že jeho největším zájmem jsou jeho pacienti. Vnímal jsem to
jako osobní vzpouru proti nezvratnému běhu dějin mířící do

pasti politické pseudokorektnosti. Sám tento slide komentuji
tím, že spolupracuji se všemi slušnými lidmi, proto si nemůžu
vymýšlet. Ale, na druhé straně, jak by to vypadalo, kdyby si
každý říkal, co chce, že.

Tak tedy k tomu presmyposiálnímu světu na EASD 2015.
Pár postřehů. Červenou doporučují zřejmě osobní kouči všem
dámám, které přednášely. Hlavně ty ze zámoří měly barvu sak
jednotnou. Nebo je to tam nyní moderní, a barva pestře rudá
v USA frčí?

Návštěvnost je různá, od několika zbloudivších na sympo-
sium o genetice diabetu (což mě ale jako téma zaujalo nejvíce,
podrobněji o přednášce Leifa Groopa v dalším příspěvku),
kteří se očividně nudili, až po ohromný zaplněný sál na sym-
posiu organizovaném společností Novo Nordisk. Tam také byl
představen liraglutid v dávce 3 mg registrovaný nejen v USA,
ale nyní i v EU pro léčbu obezity. Impozantní výsledky, stačí
jenom zvednout dávku z 1,8 na 3,0 mg denně. V souboru před-
nášek (studie programu SCALE) byla demonstrována data
nejen o redukci hmotnosti, ale i o dalších benefitech, které by
mohly v souhrnu snížit kardiovaskulární riziko. Podle SPC
platného pro Evropu (tedy EU) by měla být terapie přerušena,
pokud pacient nesníží tělesnou hmotnost během 12 týdnů
o 5 % (v USA o 4 % za 16 týdnů; důvod rozdílu mi není znám,
zřejmě váha jde dolů obtížněji za oceánem, anebo jsou 3 %
v USA v absolutním vyjádření to samé, co 5 % v Evropě).

Na diabetologii táhnou alirocumab a evolucumab, což jsou
monoklonální protilátky, které inhibují proproteinovou kon-
vertázu subtilisin-kexinu typu 9 (PCSK9). Z prvních klinických
studií je známo, že významně a intenzivně snižují LDL-choles-
terol, snížení je větší, než lze dosáhnout standardní terapií sta-
tinem. Nedávno byly publikovány dvě velmi významné práce,
které prokazují, že toto snížení je bezpečné, a je současně pro-
vázeno snížením kardiovaskulární morbidity a mortality.
A současně jsou publikována data o vlivu této terapie na kar-
diovaskulární rizikové faktory u pacientů s diabetem. Začíná
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se edukativními přednáškami právě na presymposiích: Co je
to PCSK9 a proč bychom se měli o to zajímat? Jak jsem již psal
v nějakých komentářích a v přehledném článku ve Vnitřním
lékařství – stále postrádám věcnou diskuzi a srovnání poměru
cena/účinnost mezi PCSK9 inhibitory a plnou léčbou duální
inhibicí ezetrol/statin. Přesto jsem rád, že tato léčba bude k di-
spozici i pacientům s diabetem.

Že si farmaceutické společnosti najímají PR agentury
a Kreativní agentury a Jiné agentury jsem tušil dlouho, ale zde
na EASD jsem se dozvěděl, že i odborné společnosti (světové
i Evropské) si najímají podobné agentury, aby programy byly
„sexy“. A já bloud si myslel, že přišla nová generace optimis-
tických, veselých a nápaditých vědců.

EASD 2015 – Klastrová diagnóza 
diabetu

Že nevíte, o co jde? To já také přesně ne, ale soudím, že v bu-
doucnosti budeme mít jiné rozdělení diabetu, než podle velmi
nápaditého schématu DM1, DM2, Other. Již dlouho přemýšlím
o tom, že pacienti s diabetem se trochu drze a neukázněně ne-
chovají podle učebnic, a to i s ohledem na zařazení pod defi-
novaný typ diabetu. A stále mě napadá, že prostě příroda není
digitální, ale fenotyp je častokráte, pokud je definován více
geny, škálou přechodů mezi jednotlivými krajnostmi. Tak mi
udělala neskonale vekou radost přednáška L. Groopa, která tak
nějak daty získanými vědeckými metodami potvrdila mé pře-
svědčení.

Zjednodušeně, autoři si dali velkou práci a sdružili několik
popisných parametrů do „klastrů“, které vyjádřili graficky
v souřadnicovém systému. Ukáže se vám pak nahloučení osob,
které jsou nositeli jednotlivých znaků v jistém poměru. Nejza-
jímavější byla analýza klastrů, u nichž porovnávající parametry
kompenzace (HbA1c) a sekrece inzulínu (C-peptid) resp. jejich
vývoj v čase. Najednou vám před očima vyvstane úplně jiný
obrázek, než dělení na skupinu diabetu 1. typu (minimální se-
krece) a diabetu 2. typu (spíše zvýšená sekrece inzulínu). Samo
o sobě by tato informace mohla být další akademickou hříčkou.
Ale právě klastrová analýza vydělila podskupinu („jenom“ asi
5–10% osob ze všech diabetiků) s velmi výraznou inzulínovou
rezistencí. Při dalším bádání se ukázalo, že právě přítomnost
inzulínové rezistence, je tím rozhodujícím rizikovým faktorem
pro diabetické onemocnění ledvin, ischemickou chorobu
srdeční a diabetickou retinopatii. To je již ovšem závažná in-
formace. Touto cestou se můžeme dopídit úplně nového způ-
sobu dělení diabetu podle fenotypu definujícího kardiovasku-
lární a mikrovaskulární rizika, i pravděpodobnost dosažení
těsné kompenzace (jak ukázal L. Groop). A odtud je pouze krů-
ček ke změně ideálních doporučení intervence – ta by se odví-
jela od rizika vzniku komplikací.

No, zamotaly mi tyto informace hlavu. Ale souzní s pocitem,
který zažívám opakovaně v ambulanci, kam za mnou chodí
běžní pacienti z Prahy 4. Najít mezi nimi typického, učebnico-
vého diabetika 2. typu není zas tak jednoduché. Proto soudím,
že doba skutečně nazrála pro nové rozdělení pacientů s diabe-
tem.

EASD 2015 – Diabetes a demence
Stářím se blbne, to je celkem známá skutečnost a individuální
zkušenost. Medicína poruše kognitivních funkcí získané v do-
spělosti říká korektně demence. Má mnoho různých aspektů,
z nichž nejdůležitější je asi rozměr sociální a samozřejmě
osobní (do doby, než si tuto poruchu její nositel přestane uvě-
domovat, pak se týká pouze blízkého okolí). S prodlužujícím
se věkem populace se celkem očekávaně dostává více osob do
věku, kdy se objevují známky demence. Základní příčiny jsou
dvě – Alzheimerova nemoc a vaskulární demence. Běžný klinik
mezi nimi špatně rozlišuje, snad pouze podle věku, kdy se ob-
jevují první příznaky. Krom etiologie mají více společného než
rozdílného, a společné jsou zejména výše uvedené důsledky.

Dobrá péče o pacienty s diabetem prodlužuje jejich život.
Což zvyšuje riziko manifestace demence. V posledních letech
se objevilo několik prací, které prokazovaly, že špatná kompen-
zace (vedle recidivujících těžkých hypoglykemií) zvyšuje riziko
demence, na kterou tak u pacientů s diabetem můžeme nazírat
jako svého druhu mikrovaskulární komplikaci, tedy pozdní
a specifický důsledek hyperglykemie resp. diabetu.

Tématem rizika demence se zabývala přednáška švédského
autora A. Rawshaniho – Incidence demence u 363 573 pacientů
s diabetem 2. typu. Data zpracovaná jako observační studie ze
švédského registru pacientů s diabetem. V souboru vedeném
v registru se objevila diagnóza demence během let 2003 až 2013
u 13 159 osob, přibližně na třetiny etiologie vaskulární, Alzhei-
merova nemoc a ostatní. Pacienti s glykovaným hemoglobinem
nad 10 % (DCCT) měli o 23 % větší riziko nové diagnózy de-
mence v porovnání s těmi, kteří měli glykovaný hemoglobin
pod 6 %. Ovšem osoby s HbA1c mezi 7–8 % (DCCT) měli toto
riziko o 21 % nižší. Analýza byla adjustována na řadu parame-
trů, mezi nimi i na terapii. Riziko demence měli nižší ti paci-
enti, kteří brali statiny a antihypertenziva. Studie má mnoho
úskalí, její sílou je mocnost hodnoceného souboru a délka ana-
lyzovaného období. Nevím, jak je to ve Švédsku, ale v Čechách
je přiřknuta výše uvedená diagnóza osobám s poměrně pokro-
čilou demencí, což by znamenalo, že byla hodnocena pouze
špička ledovce. Grónského. Dále – nejnižší riziko demence
u osob s mírně zvýšeným glykovaným hemoglobinem dle
mého soudu ukazuje na nebezpečí subklinických hypoglykemií
– jinak si nedovedu vysvětlit tento nález. Navíc, podle této
práce demence snižuje naději prožití deseti let života o abso-
lutních 30 %, tedy život zkracuje.

To však nic nemění na situaci, že i tato data zdůrazňují nut-
nost intenzivní terapie diabetu ihned od stanovení diagnózy.
A to léčbou s minimálním rizikem hypoglykemie.

EASD 2015 – Strašidlo mortality
diabetiků obchází Evropou

Už je to tak na světě zařízeno, že život, který někdy začal, ob-
vykle také někdy končí. Tuhle jsme točili můj medailónek, a ne-
vydržel jsem to, abych neodlehčil kriticky vážnou situaci (po-
važte, točí s vámi medajlónek…) představením krásného daru,
který jsem nedávno dostal – výpravná publikace „Příbytky věč-
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EASD 2015 – STOCKHOLM

nosti“. Mazlím se každý večer s představou, kde se mohu vy-
skytovat na věčné časy.

Zrození a smrt: dva nejdůležitější body v životě. I proto snad
je jedním z nejdůležitějších parametrů, kterým se hodnotí
úspěšnost/přínos léčby, mortalita. Inverzní pojem je očekávaná
doba dožití. Protože jsme přesvědčeni, že v ČR máme v tomto
ohledu celkem úspěchy, připravili jsme analýzy dat soubor pa-
cientů sledovaných u VZP. I ukázalo se, že ti, kteří jsou léčeni
perorálními antidiabetiky, mají mortalitu stejnou, jako je os-
tatní populace. Což je informace, která boří mýty. Připravu-
jeme ji do světa. A protože mě téma zajímá, navštívil jsem ně-
kolik přednášek, které se touto problematikou zabývají.

Nejprve navážu na svoje zprávy z Hlavolamů (kdo chce
vědět více viz DM2T.cz – Hlavolamy 2015). Mendelovská ran-
domizace si razí úspěšně cestu do vědy zamořené vlivem ne-
odfiltrovatelného bias. Špatně se tento koncept přijímá, protože
zřejmě zmenšuje prostor pro různé víry v něco, ale předkládá
(pokud se provede korektně) poměrně špatně vyvratitelné
pravdy. Většinou se prokáže, že jevy často se spolu vyskytující
spolu nesouvisí – např. tak, že by kyselina močová zvyšovala
rizika infarktu (nedávno publikovaná práce vztahu hyperuri-
kemie a infarkt myokardu). No a tuhle metodu použil autorský
kolektiv, za nějž práci prezentovala cudně zahalená kráska
Rugh Gull. Závěr nás všechny může uklidnit. Geneticky pod-
míněná obezita a zvýšený LDL-cholesterol korelují se zvýšenou
kardiovaskulární mortalitou.

Druhá práce je podezřelá tím, že autorka nedala svolení, aby
byla její prezentace vystavena na webu jako webcast. Takže
jenom dle abstraktu č. 8 můžete soudit, jestli výzkum z Ox-
fordu přednesený kolegyní L. Gnautic je k něčemu dobrý. Ana-
lýza dat ze 44 prospektivních studií poskytla informace o 54
855 zemřelých z celkového počtu 690 700 osob zavzatých do
sledování. Diabetes byl spojen se 2,5násobně vyšší pravděpo-
dobností úmrtí. Problémů je několik – nebylo jasné, o jaké stu-
die se jednalo, pokud to byly klinické, pak to není reprezenta-
tivní vzorek pacientů, navíc, nejsou diferencováni podle typu
diabetu, podle ostatních parametrů. Proto tvrdím, že data z ČR
boří podobné, dle mého soudu velmi povrchní závěry. Ještě pár
let, a pokud budete chtít žít déle, staňte se diabetikem léčeným
u dobrého diabetologa.

EASD 2015 – agonisté receptoru GLP-1
Pojem nika si pamatuji ještě z gymnasia. Má samozřejmě svůj
základní význam, ale v přeneseném slova smyslu je to místo,
které můžete využít, když vás někdo odněkud vyhazuje. Jak je
to běžné v přírodě, kde soutěží o místo na slunci různé druhy
čehokoliv. Nebo to také může být místo, které osídlí druhové,
které nikdo odnikud nevyklučuje, jenom mají ve svém nitru
objevitelské touhy. Nač se tísnit na zalidněném náměstí, když
v postranních uličkách může být hospůdka nejen levnější, vol-
nější a útulnější, ale i s lepšími pokrmy. Tedy ne vždy, ale někdy
se to povede. V kontextu zpráv, které se na nás valí proudem,

můžeme doufat, že se na světě v budoucnosti najde nika i pro
evropské obyvatelstvo, či spíše pro jeho zbytečky.

V medicíně má jeden z přenesených významů slova nika
vztah k individuálnímu terapeutickému přístupu v léčbě paci-
entů. Liraglutid je, jak jistě lze s odstupem s jistotou konstato-
vat, zlatý standard mezi agonisty receptoru pro GLP-1. Výrobce
si toho je vědom, proto se odvážně pustil nejen do studie LEAD
6 (přímé porovnání s exenatidem), ale nově bylo na EASD 2015
publikováno i přímé porovnání s lixisenatidem. Standardní de-
sign (diabetici 2. typu nedostatečně léčení životosprávou a met-
forminem, randomizace do dvou skupin, jednou denně lixise-
natid 20 μg nebo liraglutid 1,8 mg, aplikovány v nezaslepené
podobě). Liraglutid aplikován v podstatě kdykoliv, lixisenatid
asi hodinu před ranním jídlem. 404 pacientů (průměrný věk
56 let, BMI 35 kg/m2, HbA1c 68 mmol/mol). Po 26 týdnech li-
raglutid snížil významněji glykovaný hemoglobin než lixisena-
tid (rozdíl v poklesu -0,62 %, 95% CI: -0,80 až -0,44; p<0,0001).
Takhle je to v abstraktu, výsledek vypadá lépe, než když se na-
píše, že snížení HbA1c po liraglutidu bylo 1,8 % a po lixisena-
tidu 1,2 %, což bylo prezentováno na plátně. Devítibodový gly-
kemický profil byl nižší po liraglutidu, ačkoliv postprandiální
vzestup glykemie po ranní dobré snídani (předpokládám, že
nebyla kontinentální), byl nižší po lixisenatidu.

Výsledky podle předpokladu. Proč o nich psát? Ze čtyř dů-
vodů. 1. Abych vůbec mohl něco referovat z EASD. 2. Abych
se pokusil zdůraznit, že agonisté receptoru pro GLP-1 jsou ty-
pickou skupinou antidiabetik, která se liší farmakokinetikou
a farmakodynamikou. Není lepší jeden než druhý, ale pro da-
ného pacienta může být jistě jeden vhodnější než druhý, a jak
se zdá, liraglutid (což ale již víme dlouhou dobu), je asi ideál-
nější pro největší počet pacientů. 3. Je stále třeba připomínat
diskrepanci mezi ideálním světem klinických studií (liraglutid
v plné, dle SPC povolené, dávce) a realitou všedního dne –
v ČR je hrazena dávka pouze 1,2 mg pro die. Pro podrobnější
prostudování k pochopení významu doporučuji se obrátit opět
k LEAD 6. 4. Nepřímo tato studie potvrzuje, že koncept bazál-
ního inzulínu s jednou dávkou inzulínu prandiálního má své
opodstatnění. I při poměrně krátkém poločasu lixisenatidu
jeho ranní dávka ovlivňuje snížením exkurze glykemie po sní-
dani celodenní glykemický profil. Čehož by možná bylo možno
dosáhnout také nesnídáním.

Tak nechť si každý agonista receptoru pro GLP-1 najde svou
niku, ve které mu bude dobře. Jeden zabere větší část prostoru,
druhý menší, ale soudím, že je dobře, že jich máme více. Před-
stavte si zeměkouli ovládanou jedním druhem – líbilo by se
vám to?

Termínem ekologická nika (resp. nika) se v obecné ekologii označuje
souhrn životních podmínek, které umožňují životaschopnou existenci
populace určitého druhu (Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/
Ekologick%C3%A1_nika)

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha



38 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 3/2015

Zamyšlení nad výsledky studie 
EMPA-REG OUTCOM

Milan Kvapil
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Hledání antidiabetika, které by snížilo nejen glykemii, ale kardiovaskulární riziko (KVR), se podobá hledání svatého grálu. Od
publikace výsledků studie UKPDS je obecně přijímáno, že metformin snižuje KVR(1,2). S ohledem na léčbu, s níž byl metformin
porovnáván (převážně sulfonylurea a inzulín), je však možná také opačná interpretace. Metformin KVR nesnižuje, pouze jej
nezvyšuje. Statisticky významný rozdíl vznikl tím, že sulfonylurea a inzulín, či jejich kombinace, riziko kardiovaskulárních příhod
zvyšují. Pro tuto interpretaci se hromadí stále více dat, svědčí pro ni zejména výsledek studie ACCORD, kde intenzivní léčba,
a to zejména terapie zvyšující riziko hypoglykemie, způsobila statisticky významně vyšší incidenci úmrtí(3). Významnou částí
z těchto úmrtí byla „náhlá smrt“, jejím ekvivalentem je fibrilace komor, kterou lze klást do korelace s hypoglykemií.

Statiny snižují KVR u pacientů s diabetem, a to v závislosti na snížení LDL-cholesterolu. Přídatný efekt ezetimibu, který v kom-
binaci se statiny sníží LDL-cholesterol, také sníží KVR(4). Osoby s diabetem i přes maximální péči, plnou dávku hypolipidemik
a důslednou léčbu hypertenze stále umírají na kardiovaskulární nemoci. Riziko, které zbývá po maximální intervenci statiny, se
obvykle označuje jako „reziduální riziko“. Naděje se vkládaly ve fibráty (efekt je znatelný pouze u inzulínorezistentních pacientů),
kyseliny nikotinové, nově v inhibitory PCSK9. Nicméně, vyjma posledně jmenované skupiny (zatím výsledky meta-analýz studií
II. a III. fáze)(5), není k dispozici pro klinické užití žádná intervence, která by reziduální riziko významně ovlivnila.

Studie EMPA-REG OUTCOM
EMPA-REG OUTCOM je klinická studie hodnotící kardiovas-
kulární bezpečnost empagliflozinu(6). Její výsledky byly publi-
kovány na EASD v září 2015, souběžně časopisecky. Jedná se
o prospektivní randomizovanou klinickou studii, v níž byl proti
placebu hodnocen kardiovaskulární účinek empagliflozinu
v dávce 10 nebo 25 mg denně u pacientů s diabetem 2. typu.
Primární kompozitní endpoint byl složen z úmrtí z kardiovas-
kulárních příčin, nefatálního infarktu či cévní mozkové pří-
hody. Primární endpoint byl rozšířen o hospitalizace pro ne-
stabilní anginu pectoris. Léčeno bylo 7 200 osob, primární
endpoint vznikl u 490 osob z 4 687 pacientů ve skupině léčené
empagliflozinem (10,5 %) a u 282 osob z 2 333 pacientů léče-
ných placebem (12,1 %). HR 0,86; CI 0,74–0,99; P=0,04 pro su-
perioritu. Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v incidenci
pro infarkt myokardu, nestabilní anginu pectoris, ani cévní
mozkové příhody. Osoby léčené empagliflozinem však vyka-
zovaly nižší mortalitu z kardiovaskulárních příčin (3,7 % proti
5,9 %, což odpovídá relativnímu snížení rizika o 38 %), snížené
riziko hospitalizace pro srdeční selhání a úmrtí z jakékoliv pří-
činy. Publikovaný výsledek je velmi dobrý, po dlouhé době pře-
svědčivý rozdíl mezi placebem a aktivní terapií. Podle abstraktu
je studie hodnocena následovně: Pacienti s diabetem 2. typu
a vysokým KVR, kteří dostali empagliflozin, měli nižší počet

kardiovaskulárních příhod (primární kompozitní endpoint)
a nižší počet úmrtí v porovnání s placebem, jestliže byl empa-
gliflozin přidán ke standardní péči. S touto interpretací však
nelze souhlasit.

Rozpory výsledků studie EMPA-REG
OUTCOM

Základní otázkou je, na co tedy vlastně zemřeli pacienti, jestliže
incidence infarktu nefatálního a cévních mozkových příhod
byla stejná? Za obvyklé situace by tomu mělo být tak, že by ko-
reloval počet kardiovaskulárních úmrtí s počtem akutních in-
farktů myokardu. V této studii byla incidence příhod zahrnu-
tých do primárního endpointu 4,39 % a 3,74 % ročně, úmrtí
z kardiovaskulárních příčin 2,02 % a 1,24 %, což znamená, že
rozdíl v roční incidenci nefatálních infarktů a cévních mozko-
vých příhod byl minimální (2,37 %/placebo proti 2,50 %/em-
pagliflozin/), numericky (jistě ne statisticky!) vyšší ve větvi s ak-
tivní léčbou. Přehledně je shrnuto v tabulce 1. Vliv na krevní
tlak by správně měl ve výsledku riziko cévních mozkových pří-
hod při léčbě významně snížit. Pokud se tak nestalo, tak zde
musel fungovat mechanismus, který toto riziko zvyšoval (na-
bízí se hypohydratace, zvýšení viskozity krve, ortostatická hy-
potenze), vyvážil tak příznivý efekt snížení krevního tlaku
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(který se snížením rizika cévních mozkových příhod projevil
i v tolik diskutované studii ACCORD).

Jestliže přepočítáme, tak nejvíce se na snížení mortality po-
dílelo snížení rizika srdečního selhání (přímý diuretický efekt
empagliflozinu, jako ostatně celé třídy gliflozinů) a náhlá smrt.
Tyto dvě příčiny zodpovídají za 50 % rozdílu v mortalitě. Náhlá
smrt je forma akutní ischemické choroby srdeční, v naprosté
většině případů je jejím korelátem fibrilace komor. Lze opráv-
něně předpokládat, že riziko náhlé smrti koreluje s hypoglyke-
mií, a to zejména u pacientů, kteří ji špatně rozpoznávají, tedy
těch, kteří mají delší průběh diabetes mellitus. V komentované
studii mělo 57 % pacientů průběh diabetu delší než 10 let.

Při podrobnějším pohledu na kumulativní křivky incidence
primárních endpointů (obr. 1) je zřejmé, že nedošlo k typic-
kému poklesu ve větvi s aktivní terapií, její průběh odpovídá
předpokladu běžného vývoje ve sledované populaci. Je přesně
lineární. Odpovídá svým lineárním průběhem publikovaným
studiím ORIGIN, TECOS, SAVOR-TIMI 58, NAVIGATOR,
a lineárnímu průběhu placebové větve ve studiích HPS 
a PROActive(7–12). To znamená, že není zřejmý žádný skokový
pokles, který by vysvětlil přímý pozitivní vliv gliflozinu. Sklon
křivky pak definuje celkový počet velkých kardiovaskulárních
příhod za rok. Jejich počet odpovídá riziku populace, v případě,
že by nebyli pacienti v této studii léčeni statiny ani antihyper-
tenzivy, byla by jistě křivka strmější, v delším časovém průběhu
by se změnil lineární průběh v exponenciální, jako ve studii
UKPDS. Ve větvi s placebem však došlo ke zvýšení incidence,
a to zejména během prvních šesti měsíců sledování. Vezměme
jako oprávněný předpoklad, že placebo je placebo, a běžně ne -
zvyšuje kardiovaskulární riziko.

Jedním, z možných vysvětlení tohoto jevu je změna terapie
– můžeme porovnat opět pro přehlednost v tabulce 2, jak se
měnila antidiabetická léčba ve větvi s aktivní léčbou a ve větvi
placebové. Častěji byla antidiabetická terapie intenzifikována
v placebové větvi. Častěji bylo v této větvi užito léčby, která zvy-
šuje retenci tekutin a způsobuje hypoglykemie, sulfonylurea

a inzulín byly použity jistě u velkého množství pacientů sou-
časně, počet těch, kterým byly inzulín nebo sulfonylourea při-
dány během studie byl v placebové větvi o 9 % vyšší (změnu
dávky inzulínu a dávky sulfonylurey nelze dohledat ve veřej-
ných zdrojích). Zdá se mi, že toto je vysvětlení nárůstu počtu
příhod v endpointu. Intenzifikace terapie v placebové větvi mu-
sela být důrazná, mnohem důraznější než ve větvi s aktivní te-
rapií, jak vyplývá z průběhu hodnot glykovaného hemoglobinu
(obr. 2). Průměrná dávka inzulínu při vstupu do studie byla
52–54 jednotek/den, což znamená, že musely být dávky inzu-
línu zvýšeny masivně, a to u pacientů s minimální kardiální re-
zervou. Rozdíl v kompenzaci, který je zřetelný ihned po nasa-
zení terapie, se snižuje, a to proto, že placebová větev má
kompenzaci setrvalou (obr. 2). Vyjma studie ACCORD 
a ADVANCE(13) nebyl takový průběh nikdy zaznamenán. Pří-
činou pozvolného zhoršování kompenzace je úbytek sekrece
inzulínu, který zde nutně musel být kompenzován extenzí an-
tidiabetické terapie. Při známém složení terapie je jednoznačné,
že v této větvi musela být intenzifikace prakticky stejně razantní
jako ve studii ACCORD, a zřejmě s podobnými výsledky. V po-
rovnání se studiemi TECOS a SAVOR-TIMI je zřetelně vý-
znamnější snížení absolutní diference mezi glykohemoglobi-
nem po prvním podání medikace a na konci sledování.

ZAMYŠLENÍ NAD VÝSLEDKY STUDIE EMPA-REG OUTCOM

kardiovaskulární úmrtí celkem 5,9 3,7
náhlá smrt 1,6 1,1
zhoršení kardiální insuficience 0,8 0,2
akutní infarkt myokardu 0,5 0,3
cévní mozková příhoda 0,5 0,3
kardiogenní šok 0,1 0,1
ostatní příčiny 2,4 1,6

příčina úmrtí placebo (%) empagliflozin (%)

Tab. 1: Přehledné shrnutí příčin úmrtí ve studii EMPA-REG
OUTCOM

Obr. 1: Kumulativní zobrazení primárního endpointu ve
studii EMPA-REG OUTCOM

inzulín placebo 48,6 60,1
(% osob) empagliflozin 48,0 53,8

sulfonylurea placebo 42,5 49,5
(% osob) empagliflozin 43,0 46,8

baseline end

Tab. 2: Počet nemocných léčených inzulínem a sulfonylu-
reou na začátku a na konci studie EMPA-REG OUTCOM

měsíce

Hazard ratio, 0,86 (95,02% Cl, 0,74–0,99)
P=0,04 for superiority
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Obr. 2: Průběh glykovaného hemoglobinu ve studii EMPA-
REG OUTCOM
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Studijní populace měla předepsána statin v 77 %, vstupní
LDL-cholesterol na vstupu byl přibližně 2,2 mmol/l. Pro před-
stavu – kdybychom chtěli dosáhnout výsledku studie EMPA-
REG OUTCOM cestou snížení LDL-cholesterolu, pak by se
k dosažení snížení KVR resp. mortality o 35–40 % musel snížit
LDL-cholesterol na 0,7 mmol/l. To je ekvivalent popisovaného
efektu empagliflozinu. Je to vůbec reálné?

Možné vysvětlení rozporů
Vystoupíme-li ze strohých statistických čísel medicíny zalo-
žené na důkazech, pak opticky je celkové hodnocení následu-
jící: empagliflozin neovlivnil průběh lineárního nárůstu kar-
diovaskulárních komplikací diabetu, kumulativní křivka podle
předpokladu lineárně roste s časem, odpovídá křivkám z ji-
ných velkých studií (vlastně se shoduje i s placebem v těchto
studiích). Naopak, zřejmě snaha o intenzifikaci v placebové
větvi u pacientů, z nichž bylo na začátku léčeno více než po-
lovina dávkou inzulínu přes 50 jednotek, a více než polovina
měla diabetes v trvání nad deset let, si vybrala svou daň navý-
šení rizika kardiovaskulárních příhod. Jsem přesvědčen, že za
část příhod zodpovídá hypoglykemie, argument velmi blízké
incidence potvrzených závažných příhod hypoglykemie (1,5 %
placebo proti 1,3 % aktivní terapii) není relevantní, při délce
trvání diabetu bylo nutně velmi mnoho asymptomatických
příhod.

Interpretace
Výsledek je stále stejný, jedná se o interpretaci. Jestliže inter-
pretujeme výsledek tak, že empagliflozin snižuje kardiovasku-
lární riziko bez dalšího vysvětlení, implikujeme tím, že se má
postavit na místo ihned k metforminu. Říkáme tím ale také, že
jeho efekt je v relativním vyjádření stejný, jako byl efekt statinů
v prvních studiích neproléčené populace. To je výsledek stěží
uvěřitelný. Taktéž říkáme, že placebo zhoršuje KVR, což není
dost dobře možné. Pokud bude přijat závěr abstraktu doslova,
platilo by, že empagliflozin aktivně snižuje KVR. Mechanismus
(vyjma diuretického účinku vlastního celé skupině gliflozinů)
není jasný, a důsledky jsou nedozírné. Jistě tento závěr meta-
morfuje ve zkratkovité sdělení, že empagliflozin sníží KVR
u každého pacienta s diabetem, poškozených pacientů bude
více, než těch, kterým tato léčba prospěje.

Jestliže interpretujeme výsledek v intencích, které nabízím
k diskusi, pak vše do sebe logicky zapadá. Empagliflozin má
neutrální vliv na KVR, stejně jako všechna nová antidiabetika
(analoga inzulínu, gliptiny, agonisté receptoru pro GLP-1).
Podkladem nejsou primárně vlastnosti jejich molekul, které by
oplývaly speciálním vybavením pro ovlivnění KVR, ale prostá
skutečnost, že hypoglykemie navozené sulfonylureou (vyjma
gliklazidu MR) a inzulínem, potažmo jejich kombinací, jsou
tím, co pacientům škodí. Takováto interpretace souhlasí s kli-
nickou zkušeností, je klíčem, který umožní pochopit a správně
interpretovat všechny výsledky velkých studií počínaje
UKPDS. Je také základním kamenem stavby nových doporu-
čených postupů pro léčbu diabetu.

Lze hypotézy potvrdit?
Možná že ano. Pokud nepodceňuji lékaře, kteří se účastnili ve
studii, mohu oprávněně předpokládat, že se chovali eticky
a normálně. Pacienti dostali placebo a aktivní terapii. Po ak-
tivní terapii se promptně zlepšili. Zlepšení v této skupině paci-
entů bylo zřetelné (vstupní glykovaný hemoglobin odpovídá
přibližně 65 mmol/mol (interval pro vstupní kritéria 54 až 87
mmol/mol). Připomeňme, že téměř 50 % pacientů má inzulín,
průměrná dávka 52 jednotek, 57 % pacientů diabetes déle než
10 let. V této populaci je efekt gliflozinu téměř ekvivalentem
zázraku. Lékař neví, kdo má placebo, ale ví, kdo se zlepšil.
V placebové větvi začne s intenzifikací terapie. Příhody primár-
ního endpointu se začínají zvyšovat (odpojovat) proti aktivní
léčbě právě po 12 týdnech, kdy je podle protokolu umožněno
měnit terapii. Inzulín zvyšuje retenci tekutin, tlumí glykosurii,
pacienti jsou kardiaci, začínají selhávat. Pokud je dopad inten-
zifikace terapie diabetu v placebové větvi příčinou rozdílu, pak
by právě v této fázi měly v placebové větvi vzrůst zejména náhlá
úmrtí, selhání srdeční (s důsledkem úmrtí). Což by se dalo zjis-
tit analýzou výsledků studie – časová závislost jednotlivých
typů příhod na změně terapie ve větvi placebové.

Závěr
Zkreslená interpretace výsledků studie EMPA-REG OUTCOM
může poškodit nejen jednotlivé pacienty, ale celý obor. Pokud
bude léčba glifloziny postavena do linie léčby základní, do-
konce před metformin, po čase se manifestují nežádoucí
účinky vyplývající z glykosurického efektu. Přijde se na to, že
tato léčba zvyšuje riziko zejména cévních mozkových příhod.
Celá skupina může dopadnout stejně, jako rosiglitazon, tedy
látka, která měla být primárně indikována pro terapii pacientů
s klinicky významnou inzulínovou rezistencí. Protože byla in-
dikována pacientům s diabetem 2. typu bez ohledu na patofy-
ziologii, do popředí zájmu se dostaly její potenciální nežádoucí
účinky. K ničemu nebyl průkaz snížení mortality, fatálních in-
farktů myokardu, když se diskutovalo o možném zvýšeném ri-
ziku nefatálních infarktů (podezření bylo posléze nezávislou
analýzou vyvráceno).

Doporučení pro praxi, vcházející z výsledků studie EMPA-
REG OUTCOM by mělo znít asi takto: u pacientů v sekundární
prevenci, jejichž celkový stav vyžaduje zlepšení kompenzace
diabetu, u nichž je současně vysoké riziko srdečního selhání
a u nichž je hypoglykemie spojena s vysokým rizikem náhlé
smrti, je empagliflozin bezpečnějším lékem pro snížení glyke-
mie, než kombinace inzulínu se sulfonylureou, případně jedna
každá z těchto terapií resp. jejich intenzifikace. Pokud se lze
této léčbě vyhnout, pak je empagliflozin, dle mého názoru ale
jakýkoliv jiný zástupce ze skupiny gliflozinů, plně indikovaný.
U ostatních pacientů s diabetem 2. typu je rovnocenný ostat-
ním skupinám, které jsem uvedl (analoga inzulínu, gliptiny,
agonisté receptoru pro GLP-1).

Je výborné, že v diabetologii se po dlouhé době objevila stu-
die, která ukázala cestu správné terapii diabetu. Dle mého ná-
zoru je ale její nejdůležitější výsledek ten, že potvrzuje tezi, že
je třeba léčit pacienty s diabetem zejména moderními a bez-
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pečnými antidiabetiky. Tedy že prioritou je bezpečnost terapie
– minimální riziko hypoglykemie. Pokud přijmeme jako
možné vysvětlení rozdílů mezi aktivní léčbou a placebem výše
uvedený rozbor, pak objasníme i nelogické výsledky subanalýzy
pro primární endpoint. Hypoglykemií jsou ohroženi více pa-
cienti starší a ti s lepší kompenzací, taktéž ti, kteří jsou štíhlejší
(jsou citlivější k inzulínu). To byli ti, které podle mé interpre-
tace poškodila terapie ve větvi placebové.
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Kapitoly z historie

August Schack Steenberg Krogh
15. 11. 1874 – 13. 11. 1949

Josef Švejnoha

Nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu z roku 1920
(obdržel ji za objev mechanismu kapilárně motorické regulace)
August Schack Steenberg Krogh zastupuje v našem přehledu
dánské lékařství.

Narodil se v dánském městečku Grenna v Jutsku v rodině
podnikatele v loďařském průmyslu Vinno Krogha a jeho man-
želky Marie Drechmannové (po své matce byl romské národ-
nosti). Již jako školák na gymnáziu v Aarhusu měl značný
zájem o přírodní vědy a značnou část svého volného času strá-
vil u pokusů. Významně jej ovlivnil jeho učitel a pozdější přítel
William Sörensen, který mu doporučil, aby se věnoval fyzio-
logii. V roce 1893 začal studovat na kodaňské univerzitě me-
dicínu, ale brzy se věnoval zoologii. Fyziologické problémy ži-
vočichů pak studoval na univerzitách v Lundu, německém
Göttingenu a maďarské Budapešti.

Po skončení studia pracoval v několika univerzitních fyzio-
logických ústavech. Svou doktorskou disertační práci v roce
1903 zaměřil na kožní a plicní dýchání žab. Zjistil, že zatímco
kožní dýchání bylo relativně konstantní, k velkým rozdílům
docházelo u plicního dýchání. Poté byl asistentem slavného
dánského fyziologa Christiana Bohra (1855–1911). Jedním
z prvních Kroghových vědeckých úspěchů byl vynález mikro-
tonometru, přístroje na měření tlaku plynu v kapalinách.

Jako Bohrův asistent se začal hlouběji zajímat o problémy
spojené s výměnou plynů živého organismu. V roce 1906 získal
první mezinárodní uznání – tzv. Seegenovu cenu od Rakouské
akademie věd za práci, která prokazovala, že dusík není zapo-
jen do metabolismu zvířat. O rok později byly výsledky jeho
bádání o rozšíření plicních plynů oceněny také na Mezinárod-
ním fyziologickém kongresu, který se konal v německém Hei-
delbergu.

Poté byl v roce 1909 jmenován profesorem zoologie a ve-
doucím katedry zoofyziologie na univerzitě v hlavním dán-
ském městě Kodani. První laboratoř zaměřenou na zkoumání
fyziologie zvířat při kodaňské univerzitě založil August Krogh
v srpnu roku 1910. Za pomoci finančních prostředků z ame-
rické Rockefellerovy nadace byla v roce 1928 laboratoř značně
rozšířena a přestěhována do nové budovy. Funkci vedoucího
této katedry zastával Krogh až do roku 1945.

Jak uvádí slovenský autor Juraj Bober ve své publikaci Lau-
reáti Nobelovy ceny, zúčastnil se také dvou vědeckých expedicí.
V roce 1902 navštívil Grónsko, kde zkoumal obsah a tlak kys-
líku a oxidu uhličitého v pramenitých vodách, v potocích
i v moři. To významně přispělo k dalšímu rozvoji bádání
o úloze oceánů v regulaci oxidu uhličitého v atmosféře. O šest

let později se, již společně
s manželkou, zúčastnil další
expedice do Grónska, na níž
zkoumal výživu Eskymáků
a účinek čistě masité stravy
na jejich organismus. O vý-
sledcích svých bádání při
grónských expedicích napsal
několik statí.

Ve své vědecké práci se Krogh zaměřil hlavně na studium
problémů látkové přeměny plynů při dýchání živočichů a také
na anatomii a fyziologii kapilár v krevním oběhu živočišného
(vč. lidského) organismu. Věnoval se také úloze plynného du-
síku v procesech látkové přeměny. Společně se svou manželkou
Marií Kroghovou, rozenou Jörgensenovou (1874–1943), rov-
něž lékařkou, zabývající se výzkumem v oblasti metabolických
chorob – oženil se s ní v roce 1905, měli spolu jednoho syna
(jenž se později stal profesorem anatomie na univerzitě v dán-
ském Aarhusu) a tři dcery, zaměřil potom své výzkumy na ře-
šení problému tlaku kyslíku a oxidu uhelnatého v krvi a doká-
zal, že všechny příslušné jevy se dají vysvětlit jednoduchou
difúzí. Jeho výzkumy mu umožnily poprvé objasnit anato-
micko-fyzikální zvláštnosti kapilární membrány v různých or-
gánech.

Výsledky jeho dlouholetého bádání v oblasti fyziologie dý-
chání a krevního oběhu mu přinesly světovou pověst. Prokázal
důležitost kapilárnosti krevního oběhu pro látkovou přeměnu.
Zkoumal mechanismus kapilárních reakcí a závislost mezi
nimi a činností orgánů, podmínky vazby kyslíku a štěpení ky-
seliny uhličité v tkáních. Dospěl k závěru, že pomalé proudění
krve kapilárami je důležitým činitelem pro odevzdávání kyslíku
a jiných látek z tkání do krve. Zabýval se rovněž úlohou iontů
v existenční činnosti buněk. Tyto své výsledky publikoval
v roce 1916 v Londýně ve své práci o bazálním metabolismu.

Krogh je také autorem velmi rozšířených metod fyziologic-
kého zkoumání (mikrotonometrie, diferenciální manometrie,
určení minutového objemu krve z lidského srdce). Známé jsou
také jeho práce z oblasti srovnávací fyziologie dýchání a svalové
činnosti u člověka. Jeho poznatky otevřely cestu k probádání
jiných důležitých problémů medicíny, zejména patologických
jevů a sérové elektroforézy. Výsledky svých bádání prezentoval
ve více než 200 článcích a v řadě odborných publikací, z nichž
vyniká např. Anatomie a fyziologie kapilár z roku 1923 a Kom-
parativní fyziologie respiračních mechanismů, která vyšla v roce
1941.
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AUGUST SCHACK STEENBERG KROGH

Pod záštitou tehdejší Společnosti národů (dnešní Organi-
zace spojených národů – OSN) se zabýval i dalšími problémy,
jako např. regulací tepla, otázkami respiračního metabolismu,
krevním cukrem, kyselinou mléčnou, funkcí ledvin, problema-
tikou únavy, vlivem stravy na pracovní výkonnost, aj. Se svými
spolupracovníky také studoval otázky výměny vody a anorga-
nických iontů na povrchu živých buněk a membrán, částečně
i s pomocí izotopů jako indikátorů. Dodnes se v medicíně po-
užívají některé jím vynalezené přístroje a nástroje – spirometr,
ergometr, přesné pipety, dýchací přístroje, ale i jeho vylepšené
metody pro analýzu plynů.

Do historie léčení diabetu se August Krogh zapsal poprvé
v roce 1922, kdy po návratu ze své cesty do Ameriky (při níž
získal práva na výrobu inzulínu) vyzval známého dánského far-
makologa Hanse Christiana Hagedorna (1888–1971) ke spo-
lupráci na výrobě inzulínu. Motivován k tomu byl nepochybně
i tím, že jeho manželka onemocněla cukrovkou. Již 11. prosince
1922 se přímo v domě Hagedornových začalo s primitivním
vybavením s první výrobou inzulínu z vepřových slinivek.
První aplikace inzulínu nemocnému s diabetem se v Dánsku
uskutečnila v březnu 1923.

Podruhé potom o rok později, v roce 1923, kdy za finanční
podpory Augusta Kongsteda založil farmaceutickou firmu
Novo Nordisk, sídlící v Kodani, která vyrábí mj. inzulíny, pe-
rorální antidiabetika, ale také speciální pera pro snadnější ap-
likaci inzulínu, ale třeba i růstový hormon. Na internetových
stránkách o historii firmy Novo Nordisk se můžeme dočíst, že
v roce 1923 se k firmě připojil inženýr Harald Pedersen, který
sestrojil první zařízení k průmyslové výrobě inzulínu. O něco
později přijala firma do svých řad i jeho bratra Thorvalda Pe-
dersena, jehož úkolem bylo analyzovat chemické procesy
v průběhu výroby inzulínu.

Ve slavnostním spisu kodaňské univerzity na rok 1924 líčí
prof. Krogh, že byl utvořen Nordický výbor inzulínový, jenž za-
ložil pod jeho vedením Inzulínové laboratorium, jež bude do-
dávati inzulín za nejnižší ceny především skandinávským stá-
tům. To, co by laboratorium finančně vyzískalo, použije se
k výzkumům chorob cukrovky.

V časopisu Vesmír z roku 1925 se uvádí, že „laboratorium
bude dodávat inzulín nejen v tabletkách, ale také i ve sterilní te-

kutině, kterou bude možno podkožně vstřikovati“. V časopisu se
jako zajímavost uvádí, že v kodaňské inzulínové laboratoři jsou
zaměstnáni dva mladí muži (17 a 24 let), jeden jako pomocník,
druhý jako mechanik, kteří byli tak těžce nemocní cukrovkou,
že naprosto nemohli pracovat. A díky léčbě inzulínem byli
v tak dokonalém tělesném stavu, že se oba stali prvotřídními
pracovníky. Dodejme, že August Krogh byl po objevu inzulínu
vybrán za správce záležitostí souvisejících s inzulínem pro
celou oblast Skandinávie. Zemřel v roce 1949 v Kodani.

Za výsledky svých bádání byl Krogh odměněn kromě již
zmíněné Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu čestnými dok-
toráty z řady univerzit (Edinburgh, Budapešť, Harvard, Oxford,
Göttingen, Oslo, aj.) a byl jmenován členem řady zahraničních
vědeckých institucí – mj. v roce 1937 Královské společnosti
v Londýně.

Mgr. Josef Švejnoha
U Kombinátu 39
100 00 Praha 10
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Jakub a Helena Vávrovi
Endokrinologická ambulance ve Vsetíně

Souhrn:
Autoimunitní polyglandulární syndrom (APS) je heterogenní skupina onemocnění
charakterizovaná autoimunitní reakcí proti více než jednomu endokrinnímu orgánu,
přičemž mohou být postiženy i neendokrinní orgány. Prezentujeme případ desetile-
tého chlapce, který v současnosti trpí šesti autoimunitními nemocemi. Autoimunitní
syndrom, typ 1, je velmi vzácné onemocnění, kdy je popsáno asi 500 případů na světě.
Toto onemocnění se objevuje častěji u irských Židů, na Sardinii a u Finů. Dle našeho
vyšetření nyní můžeme tvrdit, že se rovněž vyskytuje v České republice.

Summary:
Brown or white
Autoimmune polyendocrine syndrome (APS) also called polyglandular autoimmune
syndrome, are a heterogeneous group of rare diseases characterized by autoimmune
activity against more than one endocrine organ, although non-endocrine organs can
be affected. 10 years old boy suffers from 6 autoimmune diseases. Autoimmune po-
lyglandular syndrome, type 1, is thought to be a rare condition, with about 500 cases
reported worldwide. This condition occurs more frequently in certain populations,
including Iranian Jews, Sardinians and Fins. According our examination we can con-
firm, that this type of syndrome exists also in Czech Republic.

Vávra, J., Vávrová, H. Brown or white. Kazuistiky v diabetologii 13, 3: 49–52, 2015.

Klíčová slova
 autoimunitní 

polyglandulární syndrom
(APS)

 APS I. typu
 APS II. typu
 AIRE gen
 IPEX syndrom

Keywords
 autoimmune 

polyglandular syndrome
 APS type I
 APS type II
 AIRE gen
 IPEX syndrome

Úvod
Autoimunitní polyglandulární syndrom (APS) je charakte-
rizován jako seskupení mnohočetných endokrinních dysfunkcí
autoimunitního původu. APS se (Neufeld 1981) klasifikuje do
4 typů; APS typ I, II, III a IV. Mnohem více používané rozdě-
lení je na APS typ I a typ II (Podběhlá 2007). Jedná se o cho-
robné stavy, při kterých autoimunitní zánět postihuje současně
více endokrinních žláz a postupně narušuje jejich funkci, pře-
vážně ve smyslu hypofunkce, vzácněji formou hyperfunkce po-
stiženého orgánu. Velmi často postihují autoimunitní procesy
současně i různé neendokrinní orgány a tkáně. Podle klinic-
kého obrazu a přítomnosti mutací genu AIRE se autoimunitní
polyglandulární syndrom (APS) rozděluje na dva zřetelně od-
lišné typy I a II.

Kazuistika
Jakub byl přijat na dětské oddělení nemocnice ve Vsetíně v 10,5
letech věku. Má vitiligo, chronickou lymfocytární tyreoiditidu
se strumou a protilátky proti parietálním buňkám žaludeční
sliznice. Je na trvalé substituční terapii pro subklinickou hypo-
tyreózu a užívá levothyroxin (Euthyrox) 75 μg/den.

Astrup Paul Bjørndahl (1915–2000) – dánský chemik. Byl vedoucím Cen-
trální laboratoře přenosných nemocí v Kodani, později Centrální labora-
toře Státní univerzitní nemocnice. V roce 1964 se stal profesorem klinické
chemie. Je znám především díky své práci během velké dánské epidemie
poliomyelitidy v letech 1952–1953. Je spoluautorem metody vyšetření krev-
ních plynů a vnitřního prostředí. 

(zdroj informací: archiv redakce)

ENDOKRINOLOGIE
příloha časopisu Kazuistiky v diabetologii
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Rodinná anamnéza
Matka má chronickou autoimunitní tyreoiditidu, otec a sestra
jsou zdrávi. Jeho bratr zemřel v novorozeneckém věku na roz-
vrat vnitřního prostřední a pneumonii. Při sekci byla nalezena
rozsáhlá mykotická infekce.

Nynější onemocnění
Jakub byl přijat pro dva dny trvající smíšenou poruchu vědomí
(spavost, zmatenost, nejistá chůze, porucha vyjadřování). Byl
afebrilní. V diferenciální diagnostice jsme zvažovali diabetes
mellitus 1. typu, intoxikaci, encefalitis, těžkou dehydrataci.

Status praesens
Nápadná bledost, která byla pravděpodobně projevem totální
depigmentace při vitiligu, které měl od 2 let. Jedinou pigmen-
tací na těle byly okraje ušních boltců. Měl palpačně měkkou
strumu a gotické patro.

Laboratorní vyšetření

● EKG – fyziologická křivka
● krevní obraz bez nápadností
● urea, kreatinin v normě
● Na 107 mmol/l, K 6 mmol/l, U Na (Na v moči) 74

mmol/l, K v moči 46 mmol/l, osmolalita 242 mosm/kg
● ALT 1,37 μkat/l, AST 2,6 μkat/l, CK 39 μkat/l
● nejvyšší glykemie 9,6 mmol/l
● S-kortizol 81 nmol/l, ACTH více než 1 950 pg/ml
● anti GAD pozitivní, anti IAA pozitivní, antiIA2 nega-

tivní, protilátky proti parietálním buňkám žaludeční
sliznice pozitivní, antinukleární protilátky (ANA) nega-
tivní, anti ENA negativní, anti EMA a tTG protilátky ne-
gativní, protilátky proti tyreoperoxidáze (AbTPO) 426
UI/l (norma 0–50), protilátky proti tyreoglobulinu
3 968 UI/l (norma 0–150), protilátky proti nadledvi-
nám pozitivní

U Jakuba se v 10,5 letech manifestovala Addisonova cho-
roba, do měsíce po té i diabetes mellitus 1. typu. Byly proká-
zány také protilátky proti testes. Je léčen levothyroxinem (Eu-
thyrox), hydrokortisonem, fludrocortisonem (Fludrocortison),
inzulínem (Actrapid, Levemir).

Desetiletý chlapec měl prokázáno celkem šest autoimunit-
ních onemocnění. Otázkou zůstávalo, o jaký typ autoimunit-
ního postižení jde.

Diskuse
APS I – jedná se o monogenní autosomálně recesivně gene-
ticky podmíněné onemocnění s mutací genu AIRE. Gen
AIRE kóduje transkripční faktor, který je zřejmě důležitý
k navození imunologické tolerance (synonymum APECED,
Autoimmune PolyEndocrinopathy-Candidiasis-Ectodermal
Dystrophy).

Syndrom je charakterizován triádou:
● chronická mukokutánní kandidóza;
● autoimunitní hypoparatyreóza;
● primární hypoadrenokorticismus (Addisonova

nemoc).

Nutnou podmínkou je přítomnost dvou znaků. Kompletní
triáda se vyskytuje asi v 57 %. Dále mohou být u pacientů přít-
omny změny ektodermálních struktur (dystrofie nehtů, hypo-
plazie skloviny), hypogonadismus, celiakie, alopecie, pernici-
ózní anemie, tyreoiditida, diabetes mellitus, vitiligo, chronická
hepatitida, hypofysitida, deficit IgA.

Jde o velmi vzácné onemocnění, vyšší incidence byla nale-
zena pouze u Finů, íránských Židů a na Sardinii. Manifestuje
se již v dětství, nejčastěji mukokutánní kandidózou. Výskyt
u mužů a žen je stejný. AIRE gen patří do rodiny genů PHF
(PHD-type zinc fingers), je umístěný na 21q22.3. Produktem
je transkripční faktor (exprimovaný v thymu) účastnící se pro-
cesu navození imunotolerance. Mutace zodpovědné za abnor-
mální reakce imunitního systému mají za následek poškození
nejen, ale zejména endokrinních žláz.

APS II je nejčastěji se vyskytující autoimunitní onemocnění
se sdruženým postižením několika endokrinních žláz. Etiolo-
gie je multifaktoriální (genetika + zevní faktory). Výskyt u žen
je 4x vyšší než u mužů.

Syndrom je charakterizován přítomností:
● adrenokortikální insuficience;
● autoimunitní tyreopatie a/nebo
● diabetes mellitus 1. typu.

Podmínkou diagnózy je přítomnost nejméně dvou onemoc-
nění diagnostické trias, přičemž jednou z nich musí být Addi-
sonova nemoc. Onemocnění nelze verifikovat molekulárně cy-
togenetickým vyšetřením. Dále nacházíme hypogonadismus,
vitiligo, alopecii, atrofickou gastritidu s perniciózní anemií,
chronickou hepatitidu, myastenia gravis, revmatoidní artritis
a Sjögrenův syndrom. Na rozdíl od APS I se syndrom mani-
festuje (diagnostikuje) až v dospělosti, nejčastěji mezi 20.–40.
rokem věku.

APS III. typu byl historicky popsán jako „tyreogastrický
syndrom“. Jde o nejběžnější typ APS. Ale dosud je nejhůře cha-
rakterizován. V současnosti je tento typ polyglandulárního
syndromu definován jako výskyt autoimunitní tyreopatie
s jiným autoimunitním poškozením, např. diabetes mellitus 1.
typu, autoimunitní gastritidou, alopecií, vitiligem. Do obrazu
APS III. typu nepatří autoimunitní postižení nadledvin.

APS IV. typu je označení dalšího typu autoimunitního po-
lyglandulárního syndromu. Je používáno velmi vzácně a dle
některých autorů zahrnuje kombinaci dalších alespoň dvou au-

von Basedow Karl Adolph (1799–1854) – německý lékař. Vystudoval na
univerzitě v Halle, později praktikoval medicínu v Merseburgu. S jeho jmé-
nem je spojeno tyreotoxické koma (B. koma), Basedowův oční syndrom
a nemoc charakterizovaná „Merseburskou triádou“ – hypertyroidismem,
strumou, exoftalmem, tedy choroba, kterou Georg Hirsch nazval Basedo-
wovou nemocí a kterou dnes známe pod spíše pod jménem Graves-Base-
dowova choroba.

(zdroj informací: archiv redakce)
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toimunitních endokrinopatií, které nejsou popsány u APS I.,
II., III. typu.

APS genetika
APS I. typu je monogenní onemocnění s autosomálně recesivní
dědičností, jehož příčinou jsou mutace genu AIRE (auto-
imunne regulator) umístěném na dlouhém raménku chromo-
zomu 21. Jednotlivé mutace genu AIRE nemají vztah ke klinic-
kému obrazu. V souvislosti se vznikem APS I se ale uvažuje
i o mutacích dalších genů hrajících roli v odpovědi imunitního
systému.

APS II. typu na rozdíl od APS I je polygenní onemocnění,
s výraznou vazbou na geny lokusu DQ a DR HLA, dále mutace
genů CTLA-4, Fas/FasL, PTPN 22 a některé další.

APS terapie
Orgánově rozmanité postižení vyžaduje multidisciplinární
přístup a při onemocnění jednotlivých orgánů je nutné uplatnit
danou specifickou terapii. Je nutné uvést např. riziko substituce
tyreoidální insuficience u nedostatečně léčené či neléčené Ad-
disonovy choroby, což může vyústit v Addisonskou krizi. Hy-
poglykemie a klesající dávka inzulínu u diabetika 1. typu může
být časným projevem adrenální nedostatečnosti. Hypokalce-
mie u APS II bývá častěji způsobená nepoznanou celiakií než
hypoparatyreózou.

Může mít Jakub APS I?
U APS I se jako první téměř vždy manifestuje mukokutánní
kandidóza, typicky mezi 3.–5. rokem věku. Jakub ji
neměl/nemá. Nemá ani hypoparatyreózu, nemá předky s APS
I, ale měl bratra, který zemřel na kandidovou sepsi. Má Addi-
sonovu nemoc. Má gotické patro (ektodermální dysplazie?).
Má vitiligo. Pravděpodobně bude mít insuficienci testes (má
pozitivní protilátky proti testes). Má pozitivní IAA, ale
i GAD (u APS I. typu bývají negativní).

Anebo má Jakub APS II?
Při APS II jsou hlavními znaky autoimunitní tyreoiditida či
Graves-Basedowova toxikóza, diabetes mellitus 1. typu, Ad-
disonova nemoc – vše u Jakuba nacházíme.

Současně se mohou v rámci APS II vyskytnout další imu-
noendokrinopatie (prepubertálně protilátky proti gonádám –
Jakub má pozitivní protilátky proti testes), gonadální selhání,
především ale autoimunitní neendokrinní onemocnění. Nej-
častěji se setkáváme s vitiligem (Jakub je zcela depigmento-
vaný), perniciózní anemií, atrofickou gastritidou (Jakub má
pozitivní protilátky proti parietálním buňkám), alopecií, ce-
liakií, Sjögrenovým syndromem.

Měl Jakubův bratr IPEX syndrom?
IPEX syndrom je vrozené autoimunitní onemocnění charak-
terizované závažným průjmem, záněty kůže, diabetem v novo-
rozeneckém věku a život ohrožujícími infekcemi (Imunodys-
regulation, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X linked*).

Mezi klinickými projevy se popisují těžké infekce a pneu-
monie – bratr zemřel na pneumonii a kandidovou sepsi.

Shrnuto, Jakub má:
● „White“ Addison disease (hyperpigmentace se objevila

jen na okrajích ušních boltců)
● Vitiligo (depigmentace celého těla)
● Diabetes mellitus 1. typu
● Chronickou autoimunitní tyreoiditis
● Protilátky proti parietálním buňkám žaludku
● Protilátky proti testes

Obr. 1: Levhart; tito dva jsou pravděpodobně příbuzní 
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Obr. 2: Pigmentované boltce ušní u našeho pacienta Jakuba

Addison Thomas (1793–1860) – anglický lékař. Vystudoval v Edinburghu.
Pracoval v Londýně, z lékařské problematiky se věnoval anatomii plic,
pneumoniím a další problematice, např. chronické nedostatečnosti funkce
nadledvin – dnes je pokládán především za zakladatele endokrinologie. 

(zdroj informací: archiv redakce)

Sjögren Henrik (1899–1986) – švédský oftalmolog. Vystudoval medicínu
na Karolinska institutet v roce 1922, 1961 profesorem na univerzitě v Gö-
teborgu. Syndrom, který dnes nese jeho jméno, popsal v roce 1933 v práci
„Zur Kenntnis der keratoconjunctivitis sicca“.

(zdroj informací: archiv redakce)
*Postihuje pouze chlapce.



52 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 3/2015

E
N

D
O

K
R

IN
O

L
O

G
IE

BROWN OR WHITE

Závěr
Jaký je tedy Váš předpoklad? Má Jakub APS I či APS II? Otázku
pomohlo vyřešit molekulární cytogenetické vyšetření. Jakub
je homozygot pro mutaci R257X. Tato mutace, která vede
k předčasnému ukončení syntézy proteinu AIRE, je kauzální
pro autoimunitní polyglandulární syndrom typu APS I –
APECED.
Naše poděkování patří doc. MUDr. Štěpánce Průhové, Ph.D.
a celému kolektivu lékařů DK FN Praha-Motol, které pomohlo
vyřešit genetickou hádanku.
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MUDr. Jakub Vávra
Endokrinologická ambulance
Nemocniční 945
Vsetín

Graves Robert James (1797–1853) – irský lékař. Společně J. M. Turnerem
(známým malířem) procestoval Evropu, při čemž uplatnil mj. svůj velký
talent pro cizí jazyky. Vystudoval medicínu v Dublinu, kde v pozdějších le-
tech zastával řadu významných lékařských i pedagogických funkcí. Jednou
z jeho aktivit bylo např. editování (společně s R. Kanem) Dublin Journal
of Medical and Chemical Science. 
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Obr. 3: AIRE gen

Poznámky na závěr

Brown or white
K typickým znakům neléčené Addisonovy nemoci patří bronzový kolorit kůže (vliv vysoké hladiny ACTH). U Jakuba byl vlivem vitiliga kolorit kůže nápadně
bílý.

Víte co je panter?
Levhart, dříve nazývaný panter, leopard nebo pardál – rod Pantera. U levharta se velmi často vyskytuje tzv. melanismus, to je černé zbarvení. Černě zbarvení
jedinci se běžně kříží s ostatními příslušníky rodu a nejsou zvláštním druhem ani podruhem, ale jen barevnou odchylkou. Ve vrzích se mohou vyskytovat černá
i skvrnitá koťata. (Wikipedia)


