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Editorial

Jiné světy

Naše společnost po letech liberální volnosti a  svobody, které 
následovaly krátce po listopadu 1989, se vyvinula do podoby, kte-
rou by mnozí z nás nejspíše nazvali standardní. Myslím, že právě 
slovo, které má ve svém základu normu, pravidlo či etalon – tedy 
standard, dobře vystihuje naši současnost. Tedy společnost, která 
většinu života svých členů upravuje řadou pravidel, předpisů a zá-
konů. Některé z nich mysleli jejich tvůrci jistě upřímně (koneckonců 
to mnohdy psali i na bilboardy), u některých měli možná dokonce 
i poctivé úmysly a ve většině případů se chtěli zalíbit svým voličům. 
Tato skutečnost má pro mnohé z nás řadu výhod (nemusíme se trá-
pit přemýšlením, zda je něco správné a vhodné nebo dokonce podstupovat sebetrýznící proces rozhodování o vlastních činech 
a životě) i nevýhod (řada našich zcela přirozených lidských činností přestává být krok za krokem legální).

Ale o výhodách a nevýhodách standardizace a normalizace naší společnosti tento úvodník být rozhodně nemá. Právě 
naopak, připomínám ji právě jen proto, abych zdůraznil kontrast, který nás čeká, překročíme-li hranice naší běžné existen-
ce – lemované naší prací, podnikáním, domácí politikou, obrazem médií a běžnými starostmi – a vydáme-li se do jiného 
světa.

Tyto světy mohou být vnější i vnitřní, často pro nás znamenají nový duchovní rozměr, např. tím, že se musíme vyrovnat se 
zcela novými myšlenkami a názory, z nichž mnohé nejsou kompatibilní s těmi našimi (a tudíž s nimi ani není možná diskuse). 
Řada těchto světů je blíže, než se mnozí z nás domnívají. Pro mnohé z nás je takovým světem například věda, pro jiné meditace 
a duchovní cvičení… Dovolím si přidat jeden možná trochu překvapivý. Je jím tržnice SAPA v pražské Libuši.

Pokud si nyní ťukáte na čelo, vyhledejte si na internetu možnosti prohlídky této pražské (převážně asijsko-vietnamské) 
tržnice. Zjistíte, že celá řada nadšenců zajišťuje komentované prohlídky této lokality. Jejich motivy jsou většinou kulinářské – 
seznámit účastníky exkurze s možnostmi asijské kuchyně, nabízenými asijskými specialitami, potravinami, surovinami, koře-
ním… ale stejně tak by mohly být etnické a cestovatelské. Jediný krok v pražské Libuši – za bránu této tržnice – vás totiž přenese 
do Asie. Do světa, kde se vaří na ulici, platí jiné normy obchodní, společenské, náboženské i dopravní, kde se jinak mluví, kde 
to jinak voní a kde ochutnáte jídla exotických restaurací za ceny nádražního bufetu. SAPA je jiná již na první pohled, ale pro-
niknete-li hlouběji, zjistíte, že také život v ní funguje jinak a podle jiných pravidel, než tady u nás v Evropě. Zkuste to, třeba vás 
taková návštěva obohatí. A bude vás stát jen 32 Kč za jízdenku MHD (tedy pokud jste z Prahy) – a tedy i nejspíše i nějakou tu 
korunu za váš nákup, protože se vsadím, že některým nabídkám prostě neodoláte.

Karel Vízner
šéfredaktor
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Letálna hypertermia u diabetikov pri extrémnych 
vonkajších tepelných podmienkach

Boris Krahulec1, Daša Mesárošová1, Pavol Kučera2, 
Viera Kosmálová1, Martin Čaprnda1, Michal 
Palkovič3,4, Pavol Janega3,4, Kristína Kuracinová3,4, 
Kristína Giertlová3,4, Ľudovít Gašpar1

1II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
2Neurologické oddelenie UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
3Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava
4Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava

Súhrn:
Z literatúry je zrejmé, že počas návalu extrémnych horúčav stúpa aj chorobnosť, 

aj úmrtnosť a uvedené sa týka vo významne väčšej miere diabetikov. Najčastejšou 
príčinou  býva dehydratácia, náhla príhoda z horúčavy a celkové vyčerpanie z ho-
rúčavy. Nateraz však nie je jasné, do akej miery diabetes mellitus znižuje schopnosť 
znášať teplo.

V našej práci prezentujeme dva prípady úmrtia na hypertermiu, ktorú nebolo 
možné zvládnuť bežnou antipyretickou terapiou u  pacientov s  diabetes mellitus 
2. typu. U prvého pacienta síce bola dokázaná infekcia, bola ale patológmi posúde-
ná iba ako spolupodieľajúca sa na úmrtí pacienta. Je veľmi pravdepodobné, že išlo 
aj o následok náhlej príhody z horúčavy (tzv. heat stroke), čomu zodpovedá nielen 
dysfunkcia CNS (porucha vedomia spôsobená edémom mozgu), ale aj porucha re-
nálnych a hepatálnych (steatóza pečene) funkcií, teda multiorgánová dysfunkcia.

U druhého pacienta žiadne jednoznačné známky akútne prebiehajúcej infekcie 
neboli zistené, či už počas života, alebo posmrtnou sekciou. Išlo pravdepodobne 
o kombináciu dvoch faktorov pri vzniku hypertermie: extrémne vysoká teplota oko-
litého prostredia, spojená s veľkým hematómom v teréne chronickej diabetickej ne-
uropatie. Hematóm vznikol tiež na podklade veľkého tepla, ktoré viedlo k dehydra-
tácii, hyponatriémii a hypoosmolalite séra pravdepodobne pri nedodržaní pitného 
režimu u diabetika s následnou extrémnou telesnou slabosťou a pádmi.

Oba prípady nezvládnuteľnej telesnej teploty u diabetikov naznačujú, že je veľmi 
dôležité poučiť pacientov ako sa chovať pri extrémnych teplotách, radšej nevychá-
dzať počas najväčšej horúčavy z domu, vyhýbať sa slnečným lúčom, venovať pozor-
nosť dostatočnej hydratácii organizmu. Je predpoklad totiž, že pri globálnom otep-
ľovaní zemegule budeme aj v budúcnosti častejšie vystavení podobných extrémnym 
teplám vonkajšieho prostredia.

Summary:
Lethal hyperthermia in diabetic patients in extreme external heat 

It is known from literature that there is an increase in both morbidity and mor-
tality in extreme heat and this is in significantly greater extent present in diabetic 
patients. Dehydration, heat stroke and heat exhaustion are usually the most com-
mon cause. It is not clear up to now, to what extent diabetes mellitus reduces the 
ability to tolerate heat. 

In our paper we present two fatal cases caused by hyperthermia in patients with 
the type 2 diabetes mellitus that were unmanageable by common antipyretic treat-
ment. Although the infection was proved in the first patient, pathologist considered 
it only a contributing factor to death. It is very likely that it was also a consequence of 

Kľúčové slová:
 � diabetes mellitus 2. typu
 � letálna hypertermia
 � extrémne teplo

Key words: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � lethal hyperthermia
 � extreme heat
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LETáLNA HYPERTERMIA U DIABETIKOV PRI EXTRéMNYCH VONKAJŠíCH TEPELNýCH PODMIENKACH

the heat stroke with corresponding dysfunction of the central nervous system (im-
paired consciousness caused by the brain edema) and the impairment of renal and 
hepatic (liver steatosis) functions, thus the multiorgan dysfunction. 

There were no clear signs of an acute infection detected neither in life nor by au-
topsy in the second patient. It was probably a combination of two factors that caused 
hyperthermia: extreme heat in the environment accompanied by a large hematoma 
in concomitant chronic diabetic neuropathy. The hematoma was also caused by 
the extreme heat leading to the dehydration, hyponatermia and hypoosmolality of 
blood plasma probably due to a failure to follow drinking regimen in the diabetic 
patient with subsequent extreme asthenia and falls. 

Both case reports of unmanageable body temperature in the diabetic patients 
suggest that it is very important to educate patients how to cope with the extreme 
heat, that it is better to avoid going outside during the highest daily temperature, to 
avoid direct sunshine and to pay attention to an adequate hydration. It can be antici-
pated that in global warming we will be more frequently exposed to such extreme 
heat in the environment. 

Krahulec, B., Mesárošová, D., Kučera, P., Kosmálová, V., Čaprnda, M., Palkovič, M., Janega, P., Kuracinová, K., 
Giertlová, K., Gašpar, Ľ. Letálna hypertermia u diabetikov pri extrémnych vonkajších tepelných podmienkach. 
Kazuistiky v diabetologii 12, 3: 4–10, 2014.

Úvod
Diabetes mellitus je závažné metabolické ochorenie, ktoré 

svojimi následkami znižuje kvalitu života pacientov najmä na 
podklade jeho vyvinutých makroangiopatických a menej vý-
znamne aj mikroangiopatických komplikácií (Wändel 2005). 
Diabetes mellitus zhoršuje aj adaptáciu na stresové situácie, 
pretože vytvára vulnerabilné prostredie s poruchou obranných 
mechanizmov voči stresu (Hooper et Hooper 2005). Stres vy-
voláva hyperglykémiu, čo u kriticky chorých pacientov môže 
byť spojené s vyššou morbiditou a mortalitou (Marcovecchio 
et al. 2012), u diabetikov 2.  typu zhoršuje metabolickú kom-
penzáciu (Surwit et al. 1992), ale aj samotný diabetes mellitus 
môže vzniknúť následkom stresu, čo ďalej potencuje streso-
génny vplyv na pacienta a  vzniká akýsi bludný kruh (Mitra 
2008).

Je známe z  minulosti, že epizodická extrémna horúčava 
s nízkym stupňom vlhkosti vzduchu spôsobuje významný ná-
rast úmrtnosti v postihnutej oblasti. Tak napríklad v lete 1966 
stúpla úmrtnosť v  niektorých oblastiach USA, v  New Yorku 
o 36 % a v St. Louis o 56 %, pričom vzostup úmrtí u diabetikov 
bol v tom období až o 117 %. V St. Louis lekári viac pripisova-
li úmrtia tzv. fenoménu náhlej smrti z horúčavy (heat stroke) 
ako v New Yorku (Schuman 1972). Podobne v Chicagu (USA) 
počas jedného týždňa extrémnych horúčav v  lete 1995, bol 
11% nárast pacientov prijatých do nemocníc, pričom najväč-
šiu proporciu tvorili diabetici, s  52% nárastom. Najčastejšou 
príčinou bola dehydratácia, náhla príhoda z horúčavy a celko-
vé vyčerpanie z horúčavy (Semenza et al. 1999). Teda z týchto 
údajov je evidentné, že počas návalu extrémnych horúčav stú-
pa aj chorobnosť aj úmrtnosť a uvedené sa týka vo významne 
väčšej miere diabetikov. Nateraz však nie je jasné, do akej mie-
ry diabetes mellitus znižuje schopnosť znášať teplo (Yardley et 
al. 2013).

Termoregulačné reakcie organizmu
U zdravých ľudí telo reguluje telesnú teplotu a udržuje ju 

približne okolo 37 ºC nezávisle na teplote vonkajšieho prostre-
dia. Využíva pritom mnohé fyziologické mechanizmy na udr-
žanie rovnováhy medzi telesnou tvorbou tepla a uvoľňovaním 
tepla do okolitého prostredia využívaním kombinácie výmeny 
suchého tepla a straty tepla produkovanej potením. Pri izbo-
vej teplote pokojová tvorba metabolizmom vyprodukovaného 
tepla sa primárne vyrovnáva cez kožu vedením, vyžarovaním 
a odparovaním. Pri zvýšenej produkcii tepla, napr. pri cviče-
ní sa zvyšuje potreba týchto mechanizmov, zvyšuje sa potenie 
a prietok krvi kožou. V podmienkach, kedy nie je možné zvýšiť 
potenie a kožný prietok (napr. pri intenzívnom cvičení vo veľ-
kom teple, alebo pri vysokej vlhkosti vzduchu, pri poruchách 
termoregulačných funkcií), dochádza postupne ku zvyšovaniu 
telesnej teploty, čo za extrémnych okolností vedie až k úmrtiu 
(Kenny et al. 2010).

Horúčka
Horúčku možno definovať ako komplexnú fyziologickú 

odpoveď na ochorenie a  zahrňuje zvýšenie teploty telesného 
jadra prostredníctvom cytokínov, produkciu reaktantov akút-
nej fázy a aktiváciu viacerých endokrinných a imunologických 
mechanizmov. Ide o prestavenie termostatu na vyššiu teplotu, 
čo je fyziologická, koordinovaná a vysoko účelná reakcia. Hy-
pertermia je stav, kedy sa teplota organizmu vymyká regulácii 
vplyvom buď vonkajších príčin (prehriatie), alebo vnútorných 
príčin (malígna hypertermia). Pri hypertermii zlyháva termo-
regulácia, zatiaľ čo pri horúčke funguje termoregulácia správne.

Horúčku vyvoláva zmena nastavenia centrálneho termo-
statu v hypotalame. Zásadnú úlohu v tomto procese hrajú mo-
nocyty, ktoré v  reakcii na exogénne stimuly vylučujú prozá-
palové cytokíny, ako napr. interleukín-1, tumor nekrotizujúci 
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faktor-α, či interleukín-6. Tieto látky aktivujú fosfolipázu A2 
v mozgu, ktorá uvoľní kyselinu arachidonovú ako substrát pre 
cyklooxygenázovú cestu vedúcu k  syntéze prostaglandínov. 
Cyklooxygenáza-2 je dôležitý izoenzým pri vzniku horúčky, 
ktorú možno preto priaznivo ovplyvniť nesteroidnými antire-
umatikami. Ako odpoveď na endogénne pyrogény sa synteti-
zuje hlavne prostaglandín E2, ktorý potom priamo v nucleus 
preopticus zníži aktiváciu teplocitných neurónov. To vedie 
k aktivácii mechanizmov určených na zníženie tepelných strát 
a zvýšenie produkcie tepla.

Neinfekčné príčiny teploty môžu byť rôznorodé. Príčinou 
môže byť zmena teploty prostredia, pôsobenie rôznych lie-
kov, hypersenzitivita (napr. aj na krvnú transfúziu), operácia, 
addisonská kríza, akútny infarkt myokardu, pankreatitída, 
akalkulózna cholecystitída, ischémia čreva, aspiračná pneu-
monitída, hlboká flebotrombóza ale aj povrchová flebitída, pľ-
úcna embólia, krvácanie do GITu, cirhóza pečene, hematómy, 
paraneoplastická horúčka, dna a pseudodna, mozgová prího-
da, subarachnoidálne krvácanie. Pri neinfekčnom pôvode hor-
účky sa telesná teplota z neznámych dôvodov nezvykne zvyšo-
vať nad 40 ºC (Cerman et al. 2007).

Diabetes mellitus a porucha termoregulácie
Diabetes mellitus je spojený s  mnohými metabolickými, 

kardiovaskulárnymi a  neurologickými abnormalitami, ktoré 
môžu zapríčiniť poruchu termoregulačných mechanizmov 
v extrémnych tepelných podmienkach (Vinik et al. 2013). Pa-
cienti s diabetes mellitus 2. typu majú vyšší teplotný prah pre 
aktívnu kožnú vazodilatáciu počas otepľovania organizmu 
ako zdraví jedinci. Oneskorená kožná vazodilatácia je spojená 
s oneskorením vazodilatačnej reakcie, nie so zvýšením vazo-
konstrikčnej aktivity (Wick et al. 2006). Za túto poruchu môže 
byť zodpovedná porucha hypotalamických neurónov, ako bolo 
dokázané na diabetických potkanoch (Zheng et al. 2002). Ale 
je tiež dokázané, že diabetici majú aj porušenú vazodilatač-
nú reaktivitu a to aj v mikrocirkulácii aj v makrovaskulatúre, 
čo je v príčinnej súvislosti s diabetickou neuropatiou (Veves 
et al. 1998). Autonómna neuropatia znižuje cievny vazokon-
strikčný tonus s následnou vazodilatáciou a otvorením artério-
venóznych spojok. Takto sa síce zvyšuje prietok krvi kožou už 
za pokojových podmienok, ale v dôsledku poruchy reaktivity 
mikrocirkulácie na vonkajšie stimuly, či už mechanické, alebo 
tepelné, dochádza ku kapilárnej ischémii v povrchových vrst-
vách kože (Krahulec et Štrbová 2013). Diabetická autonómna 
neuropatia spôsobuje aj poruchu potivosti, čo je dokázateľné 
v  pokoji, aj po farmakologických stimuloch, aj po pasívnom 
otepľovaní organizmu (Fealey et al. 1989). Autonómna neuro-
patia vedie postupne až k zániku potných žliaz. Z uvedeného 
vyplýva, že je dosť dôvodov u diabetikov aby mali so zvýšenou 
teplotou prostredia problémy na základe ich zníženej schop-
nosti odhaliť vonkajšie extrémne teplo a poruche adekvátnej 
distribúcie krvi do periférie s poruchou potenia.

Iné možné faktory u diabetikov
Diabetes mellitus vedie k  poškodeniu CNS, čo sa prejaví 

zníženým cerebrálnym krvným prietokom, najmä pri zlej me-

tabolickej kompenzácii, poruchou cerebrovaskulárnej reakti-
vity u dlhodobo prebiehajúceho ochorenia, poruchou uvoľňo-
vania neuropeptidov – neurotransmiterov, ktoré ovplyvňujú 
chovanie, náladu, chuť do jedla i  pociťovanie bolesti. Aj po-
rucha energetického metabolizmu v  mozgu býva u  zle me-
tabolicky kontrolovaného ochorenia (McCall 1992). Zrejmé 
postihnutie mozgu pri diabetes mellitus však naráža na kom-
plikované dôkazy jeho prítomnosti (Verma et al. 1984).

Porušená ochrana diabetikov proti stresu je dokladovaná 
napr. nedostatkom proteínov teplotného šoku, ktoré svojimi 
antioxidačnými a  protizápalovými účinkami za normálnych 
okolností chránia bunky pred poškodením a apoptózou. Keď-
že diabetes mellitus je spojený s  procesmi zvýšenej aktivity 
zápalu, oxidácie a glykácie mali by byť tieto proteíny naopak 
zvýšené. Dôsledkom je teda zvýšená zraniteľnosť diabetikov 
voči stresovým podnetom (Hooper et Hooper 2005). Extrém-
na horúčava je nepochybne pre organizmus stres.

Aj komorbidity súvisiace s  diabetes mellitus môžu nega-
tívne ovplyvňovať adaptáciu na vonkajšie tepelné podmienky. 
Napr. obezita zvyšuje riziko náhlej príhody z tepla až 3,5 x voči 
jedincom s normálnou telesnou hmotnosťou. Zatiaľ nie je jas-
ný vplyv dyslipidémie, artériovej hypertenzie, kardiovaskulár-
nych chorôb, či fyzickej kondície alebo medikácie na tepelnú 
adaptáciu u diabetikov. Aj kožné choroby, ktoré môžu zasaho-
vať do termoregulácie, sú u diabetikov častejšie prítomné (Yar-
dley et al. 2013).

Popis prípadov
V  Bratislave a  na celom Slovensku bola v  prvom týždni 

mesiaca august roku 2013 extrémna suchá horúčava, ktorá 
kulminovala dňa 8. augusta, kedy namerali teplotu na dvoch 
miestach v  meste 39,2  ºC. Dlhoročné teplotné rekordy boli 
namerané na mnohých miestach Slovenska už aj v predchád-
zajúcich dňoch, napr. 5. 8. 2013 boli namerané na viacerých 
miestach teploty ovzdušia nad 34  ºC (podľa TASR). Napr. 
6.  8.  2013 bola v  Bratislave zaznamenaná priemerná denná 
teplota 29,7 ºC. Extrémne teplo sa spájalo aj s vysokými, tro-
pickými, priemernými nočnými teplotami nad 20 ºC, v Brati-
slave 6. 8. 2013 – 21,3 ºC. Na mnohých miestach Slovenska sa 
dosiahnuté teplotné rekordy aj 2. a 3. 8. 2013, s priemernými 
dennými teplotami okolo 30  ºC (Slovenský hydrometeorolo-
gický ústav).

Pacient č. 1: 78-ročný pacient, hospitalizovaný na II. inter-
nej klinike UNB a LF UK v Bratislave od 7. 8. – 17.50 hod. do 
8. 8. 2013 – 0.40 hod. Bol bez anamnézy chronického ochore-
nia, privezený do nemocnice sanitkou rýchlej lekárskej pomo-
ci, nájdený ležať na zemi dňa 7. 8. 2013, pretože cestou do ob-
chodu skolaboval. Pri príchode bol nekľudný, postupne prestal 
komunikovať, otváral oči na dotaz, mľaskal, vyvrátil obsah 
žalúdka. V objektívnom náleze bol krvný tlak 100/80 mmHg, 

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)
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pulzová frekvencia 150/min, telesná teplota 39  ºC, somno-
lencia až sopor, normostenický habitus, naznačená cyanóza 
pier, šija tuhá, ostatný, aj neurologický nález pri neurologic-
kom vyšetrení boli v norme. V laboratórnom náleze bola prí-
tomná hyperglykémia (29,66  mmol/l) aj s  ketonúriou, poru-
cha obličkových funkcií (močovina 13,69  mmol/l; kreatinin 
223,01 μmol/l), znížená natriémia (128,26 mmol/l), ešte nor-
málna kaliémia na hornej hranici normy – 5,49 mmol/l; pozi-
tívne enzýmy myokardiálneho poškodenia – AST 2,43 μkat/l; 
ALT 1,6  μkat/l; myoglobin 84,87  μg/l; troponin 0,037  μg/l; 
CRP 0,95  mg/l; hemoglobín 154  g/l; erytrocyty 4,61x1012/l; 
leukocyty 11,43x109/l; trombocyty 79,4x109/l; hematokrit 0,45. 
Vypočítaná osmolalita séra bola v norme – 305,36 mmol/kg. 
Na EKG pri prijatí bol nález nepravidelnej akcie srdca, fibrilá-
cie predsiení s rýchlou odpoveďou komôr o ich frekvencii 166/
min. Prítomné descendentné depresie ST segmentu anterola-
terálne vo zvodoch V1–4 amputované R kmity, až konfigurácia 
QS. Opakované EKG o tri hodiny vykázalo nižšiu ako pôvodnú 

voltáž, zmenu konfigurácie QRS komplexov na spodnej stene 
(II., III. a VF), kde bol nález až QS konfigurácie. Išlo o výrazný 
posun elektrickej osi doľava (z +60 st. na -60 st.), čo sa dalo 
hodnotiť pri pozitivite myokardiálnych enzýmov aj ako akútna 
koronárna príhoda, ktorá sa však pitvou nepotvrdila. Pacient 
mal hyperglykémiu korigovanú kontinuálnym prísunom ma-
lých dávok inzulínu, aplikovaný i  beta-blokátor, amiodaron, 
dostával chladené elektrolytové roztoky s nesteroidným anti-
reumatikom a  ľadové zábaly, empiricky antibiotikum penici-
línového radu. Napriek tomu telesná teplota stúpala postupne 
nad 41,0 ºC s kulmináciou pri hodnote 42,0 ºC a pacient v noci 
zo 7. 8. na 8. 8. 2013 zomrel (obr. 1).

Pitvou pacienta bol ako základná choroba preukázaný 
diabetes mellitus 2.  typu s  diabetickou glomerulosklerózou. 
Bezprostrednou príčinou smrti bolo cirkulačné zlyhanie 
kombinovanej genézy so spolupodielom metabolického roz-
vratu vnútorného prostredia pri hyperglykémii a  rozvíjajúcej 
sa bronchopneumónii. Z  ostatného nálezu boli najdôležitej-
šie univerzálna ateroskleróza s prevažným poškodením aorty 
a  koronárnych artérií v  štádiu kalcifikačných zmien, disemi-
novaná myofibróza srdca, kribrózny a  lakunárny stav moz-
gu, obojstranný edém pľúc s nálezom bronchopneumonickej 
zápalovej celulizácie v  oblasti oboch dolných lalokov pľúc, 
chronická venostáza pečene, drobnokvapôčková, ložiskovo 
veľkovakuolárna steatóza pečene, fibróza pankreasu, artériolo-
sklerotická nefroskleróza a infekčná aktivácia sleziny so sple-
nomegáliou (obr. 2).

Pacient č. 2: 58-ročný pacient, hospitalizovaný na II.  in-
ternej klinike UNB a  LF  UK v  Bratislave od 31.  7.  2013 do 
7.  8.  2013, s  anamnézou diabetes mellitus 2.  typu v  trvaní 
5 rokov, na intenzifikovanej inzulínovej terapii kombinovanej 
s metformínom, liečený neurológom pre bolestivú formu dia-
betickej polyneuropatie kombináciou kyseliny alfa-lipoovej, 
tiaminu, duloxetinu. Okrem toho bola v  anamnéze artériová 
hypertenzia liečená trandolaprilom a nebivololom, stav po pre-
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Obr. č. 1: Pacient č. 1: Teplotná krivka (7. 8. 2013)
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Obr. č. 2: Pacient č. 1: Pitvou pacienta boli zistené diabetické zmeny na obličkách (diabetes mellitus 2. typu s  diabetickou 
glomerulosklerózou difúzneho typu (A). Bezprostrednou príčinou smrti bolo cirkulačné zlyhanie kombinovanej genézy so 
spolupodielom metabolického rozvratu vnútorného prostredia při hyperglykémii a rozvíjajúcej sa bronchopneumónie (B).
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konanej pankreatitíde. Žiadne iné lieky nebral. V rodine dia-
betes mellitus neudával, nefajčiar, alkohol – pil len občas pivo.

Dostavil sa na hospitalizáciu na II. Internú kliniku UNB 
a LF UK v Bratislave pre celkovú telesnú slabosť, najmä v dol-
ných končatinách, spojenú s pádom a vytvorením veľkých he-
matómov v gluteálnej oblasti a celej pravej dolnej končatine. 
Pri prijatí bol afebrilný, index telesnej hmotnosti 32,14 kg/m2, 
krvný tlak 160/95 mmHg, pulz 105/min/pravidelný. Pacient 
bol bradypsychický, postoj ani chôdza pre celkovú slabosť 
neboli možné, na bruchu mal hematómy po vpichoch inzulí-
nu, hematómy aj v gluteálnej oblasti, pravom stehne a oboch 
kolenách. Ostatný objektívny nález bol v  norme. Labora-
tórny nález pri prijatí poukazoval na ťažkú hyponatriémiu 
(113,14 mmol/l), hypochlorémiu (76,7 mmol/l), s normálnou 
kaliémiou, kalciémiou a  magneziémiou. Okrem toho boli 
prítomné známky hepatálneho poškodenia (AST 2,49 μkat/l; 
ALT 0,99 μkat/l; GMT 2,65 μkat/l), s normálnymi obličkový-
mi funkciami (urea 2,34 mmol/l; kreatinin 69,97 μmol/l), so 

známkami svalového postihnutia (CK 84,67 μkat/l; myoglo-
bín 997,9 μg/l), hyperglykémia (15,67 mmol/l), HbA1c 5,74 % 
(IFCC), CRP ľahko zvýšené (6,84 mg/l). Vypočítaná osmola-
lita séra svedčila pre hypoosmolárny stav (248,68 mmol/kg). 
Koagulačné parametre nepoukazovali na hypokoagulač-
ný stav (fibrinogén 4,44 g/l; INR 1,28; aPTT pomer 1,16; 
trombocyty 340x109/l). Hemoglobín bol 147  g/l, erytrocyty 
4,43x1012/l, leukocyty 16,8x109/l, hematokrit 0,42. V  leuko-
grame 81,84 % neutrofilov; 8,34 % lymfocytov; 9,54 % mo-
nocytov; 0,24 % eozinofilov, 0,24 % bazofilov. CT vyšetrenie 
mozgu vylúčilo čerstvé ložiskové zmeny v  mozgu, odhalilo 
však drobné postischemické ložisko vysoko frontálne vľavo 
veľkosti 6 mm, staršej genézy. Neurológ stav pri prijatí uza-
vrel ako dysekvilibrium pri ťažkej hyponatriémii. RTG hrud-
níka bez patologického nálezu, EKG len sinusová tachykardia 
bez porúch prevodu a  repolarizačného úseku krivky, bola 
zaznamenaná jedna izolovaná komorová extrasystola. Echo-
kardiografia s  normálnou ejekčnou frakciou ľavej komory, 
normálnymi veľkosťami srdcových oddielov. Duplexné vy-
šetrenie karotických artérií nezistilo aterosklerotické zmeny. 
USG brucha potvrdilo hepatopatiu, pravdepodobne steatózu 
(pečeň zväčšená, cca 170 mm, hyperechogénna, homogénnej 
štruktúry). Duplexné sonografické vyšetrenie vén dolných 
končatín, robené pre postupný opuch pravej dolnej končatiny 
a  postupné zvýšenie D-diméru na 11,65  mg/l, vylúčilo fle-
botrombózu. Moč chemicky – glukóza +++, inak negatívny 
nález, aj v sedimente. Moč kultivačne – sterilné pôdy. Hemo-
kultúry – sterilné pôdy.

Počas hospitalizácie začala pomalá korekcia natriémie 
a bol ordinovaný empiricky aj kotrimoxazol vzhľadom na leu-
kocytózu a  ľahko zvýšené CRP. Na druhý deň hospitalizácie 
sa zvyšuje telesná teplota na 37,8 ºC, na piaty deň na 38,5 ºC, 
6. deň kulminovala telesná teplota s hodnotou 41,5 ºC. Do lieč-
by bol pridaný i cefotaxime. Ani na nasledujúci deň sa nedarilo 
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Obr. č. 3: Pacient č. 2: Teplotná krivka (31. 7.–7. 8. 2013)
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Obr. č. 4: Pacient č. 2: Pitvou pacienta bola overená diagnóza diabetes mellitus 2. typu s  polyneuropatiou a  diabetickou 
glomerulosklerózou difúzneho typu (A). Bezprostrednou príčinou smrti bolo cirkulačné zlyhanie kombinovanej etiológie so 
spolupodielom kardiálneho zlyhania s  edémom pľúc (B), metabolického rozvratu vnútorného prostredia a  hyperpyrexie pri 
zlyhaní centrálnych regulačných mechanizmov a pri rozsiahlom hematóme pravej dolnej končatiny.
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znížiť telesnú teplotu pod 39 ºC (podávané antipyretiká, neste-
roidné antireumatiká, chladené i.v. roztoky NaCl, ľadové zá-
baly), telesná teplota stúpala na 41 ºC a pacient dňa 7. 8. 2013 
exitoval (obr. 3).

Pitvou pacienta boli stanovené ako základné choroby dia-
betes mellitus 2.  typu s  polyneuropatiou a  diabetickou glo-
merulosklerózou a  hypertenzná choroba s  arteriolosklero-
tickou nefrosklerózou. Bezprostrednou príčinou smrti bolo 
cirkulačné zlyhanie kombinovanej etiológie so spolupodielom 
kardiálneho zlyhania, metabolického rozvratu vnútorného 
prostredia, hyperpyrexie pri zlyhaní centrálnych regulačných 
mechanizmov a pri rozsiahlom hematóme pravej dolnej kon-
čatiny. Z ostatných najvýznamnejších nálezov boli  prítomné 
hematómy v  oblasti pravého boku a  pravej dolnej končatiny 
siahajúce až na lýtko, obojstranný edém, chronická venostáza 
a antrakóza pľúc, diseminovaná myofibróza srdca, obojstranný 
hydrotorax (300 ml vpravo, 200 ml vľavo), artériosklerotická 
nefroskleróza, drobnovakuolárna ložiskovo veľkovakuolárna 
steatóza pečene, lipomatóza pankreasu, cholesterolóza žlční-
ka a infekčná aktivácia sleziny (neboli však prítomné známky 
septickej sleziny). Celková ateroskleróza mozgových artérií 
a  koronárnych artérií bola nízkeho stupňa, výraznejšia bola 
prítomná na hrudnej a brušnej aorte (obr. 4).

Diskusia
V oboch popísaných prípadoch išlo o hypertermiu, ktorú 

nebolo možné zvládnuť bežnou antipyretickou terapiou. U pr-
vého pacienta síce bola dokázaná infekcia, bola ale patológ-
mi posúdená iba ako spolupodieľajúca sa na úmrtí pacienta. 
U druhého žiadne jednoznačné známky akútne prebiehajúcej 
infekcie neboli zistené, či už počas života, alebo posmrtnou 
sekciou.

Obe úmrtia sú časovo lokalizované do obdobia absolút-
nej kulminácie teplôt vonkajšieho prostredia letnej horúčavy 
v Bratislave. Je nutné pripomenúť, že vonkajšia teplota prostre-
dia sa prenáša významnou mierou aj do vnútorných priesto-
rov nemocnice, ktorá nie je klimatizovaná. Išlo teda o veľmi 
stresujúce prostredie pre oboch pacientov, na aké nie je naša 
populácie bežne zvyknutá.

Prvý pacient mal novodiagnostikovaný diabetes mellitus. 
Nie je jasné, či u neho išlo o manifestáciu metabolického ocho-
renia navodenú stresom z  vonkajšieho prostredia, prípadne 
stresom z  manifestného akútneho ochorenia, no najpravde-
podobnejšia by bola spoluúčasť ich vzájomnej kombinácie. 
Prípadne išlo o  dlhodobo prebiehajúci, doposiaľ nediagnos-
tikovaný diabetes mellitus, ktorý sa pri stresovej situácii me-
tabolicky dekompenzoval aj s  nutnosťou liečby inzulínom 
(Mokáň et al. 2008). Na túto druhú možnosť poukazuje aj 
výsledok pitvy, kde boli zistené chronické diabetické zmeny 
na obličkách. Druhý pacient bol diabetik už diagnostikovaný, 
niekoľko rokov liečený na ťažkú bolestivú formu diabetickej 
neuropatie. V oboch prípadoch si organizmus diabetika ne-
dokázal poradiť s vysokou telesnou teplotou a zlyhali termo-
regulačné centrá.

Prvý prípad je pravdepodobne spojený s  vyvíjajúcou sa 
akútnou pľúcnou infekciou v kombinácii s extrémnym teplom 
vo vonkajšom prostredí. Keďže sa pohyboval vo vonkajšom 
prostredí a pri chôdzi skolaboval, je veľmi pravdepodobné, že 
išlo aj o následok náhlej príhody z horúčavy (tzv. heat stroke), 
ktorá sa prejavuje vysokou teplotou (41–42º C), je spojená so 
slabosťou, nauzeou, bolesťou hlavy, býva až strata vedomia. 
Prítomná býva hypotenzia a môže nasledovať až zlyhanie srd-
ca. Typický je rýchly vznik tejto príhody.

Do klinického obrazu náhlej príhody z  horúčavy zapadá 
nielen dysfunkcia CNS (porucha vedomia spôsobená edémom 
mozgu), ale aj porucha renálnych a hepatálnych funkcií, teda 
multiorgánová dysfunkcia. Náhla príhoda z horúčavy je život 
ohrozujúci stav, pretože následkom multiorgánových dysfunk-
cií sa zvyšuje riziko úmrtia nielen bezprostredne po jej vzni-
ku, ale aj v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Predisponujúce 
faktory bývajú predchádzajúce ochorenie (u pacienta č. 1 jed-
nak diabetes mellitus, ale aj počínajúce zápalové ochorenie), 
kardiovaskulárne choroby, užívanie liekov, či znížená telesná 
zdatnosť. Hepatálne postihnutie je charakterizované steató-
zou pečene, ktorá bola tiež u pacienta č. 1 prítomná (Leon et 
Helwig 2010).

Vyčerpanie z  tepla je menej dramatická situácia, telesná 
teplota je len mierne zvýšená, príznaky sú podobné ako pri 
náhlej príhode, ale miernejšie (Rampulla 2012). Možná je aj 
spoluúčasť prípadnej diabetickej neuropatie, ktorá sa zvykne 
vyvíjať už vo včasných štádiách diabetes mellitus, aj pred jeho 
manifestáciou (Kučera 2013). Summer a kol. zistili u pacientov 
s neuropatiou neznámej etiológie až v 56 % poruchu tolerancie 
glukózy rôzneho stupňa (Summer et al. 2003). Nemožno však 
opomenúť ani faktor vyššieho veku, nakoľko vek nad 65 rokov 
je ďalším rizikovým faktorom nepriaznivo ovplyvňujúcim ter-
moreguláciu (Kenny et al. 2010).

V  druhom prípade išlo pravdepodobne o  kombináciu 
dvoch faktorov pri vzniku  hypertermie: extrémne vysoká tep-
lota okolitého prostredia, spojená s veľkým hematómom v te-
réne chronickej diabetickej neuropatie. Hematóm vznikol tiež 
na podklade veľkého tepla, ktoré viedlo k dehydratácii, hypo-
natriémii a hypoosmolalite séra pravdepodobne pri nedodrža-
ní pitného režimu u diabetika s následnou extrémnou telesnou 
slabosťou a pádmi. Obezita, aj keď len prvého stupňa, i arté-
riová hypertenzia sú tiež faktory, ktoré zhoršujú adaptabilitu 
organizmu na extrémne teplo (Kenny et al. 2010).

Oba prípady nezvládnuteľnej telesnej teploty u diabetikov 
naznačujú, že je veľmi dôležité poučiť pacientov ako sa chovať 
pri extrémnych teplotách, radšej nevychádzať počas najväčšej 
horúčavy z domu, vyhýbať sa slnečným lúčom, venovať pozor-
nosť dostatočnej hydratácii organizmu. Je predpoklad totiž, že 
pri globálnom otepľovaní zemegule budeme aj v  budúcnosti 
častejšie vystavení podobných extrémnym teplám vonkajšieho 
prostredia.
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Efekt léčby inzulínovým bazálním analogem 
glargin u obézního pacienta s recentně zjištěným 
diabetes mellitus 2. typu (časné nasazení léčby 
inzulínem a jeho titrace)

Yvona Pospíšilová
Interní, hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno

Souhrn:
Kazuistika předkládá léčbu obézního pacienta s recentně diagnostikovaným dia-

betes mellitus 2. typu a předpokládanou inzulinorezistencí, kde nedošlo k uspokoji-
vé kompenzaci diabetu při pokusu o úpravu životosprávy a monoterapii metformi-
nem. Po neúspěchu a nesnášenlivosti přidané léčby deriváty sulfonylurey a DPP-4 
inhibitory (gliptiny) došlo posléze k dobré kompenzaci diabetu přidáním dlouho-
dobého inzulínového analoga glargin k terapii metforminem.

Summary:
The effect of the treatment with long-acting human insulin analog glargine in an 
obese patient with newly diagnosed type 2 diabetes (early treatment with insulin 
and its titration)

This case study presents the treatment of an obese patient suffering from a newly 
diagnosed type  2 diabetes with a  presupposed insulin resistance, in whom an at-
tempt to modify his diet and life style and a metformin monotherapy did not lead to 
satisfactory compensation. After an additional treatment with sulphonylureas and 
DPP-4 inhibitors (gliptins), which was not successful either and was not tolerated 
by the patient, good compensation was finally achieved through the addition of the 
long-acting human insulin analog glargine to the metformin therapy.

Pospíšilová, Y. Efekt léčby inzulínovým bazálním analogem glargin u obézního pacienta s recentně zjištěným 
diabetes mellitus 2. typu (časné nasazení léčby inzulínem a jeho titrace). Kazuistiky v diabetologii 12, 3: 
11–12, 2014.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 2. typu 

s obezitou
 � inzulinorezistence
 � metformin
 � glargin
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 � type 2 diabetes with 

obesity
 � insulin resistance
 � metformin
 � glargine

Úvod
Současná doporučení EASD (European Association 

for the Study of Diabetes), ADA (American Diabetes Associa-
tion) i ČDS (Česká diabetologická společnost) posunují nasa-
zení středně až dlouhodobě působícího inzulínu jako již mož-
ného druhého kroku při léčbě diabetu 2. typu po neuspokojivé 
monoterapii metforminem. Vychází to ze současného pohledu 
na léčbu diabetika 2. typu jako na léčbu vysoce individualizo-
vanou a řídící se potřebami konkrétního pacienta.

Kazuistika
Pacient, narozený v roce 1964, měl diabetes mellitus 2. typu 

zjištěn poprvé v září 2010, kdy navštívil očního lékaře pro po-
ruchy zraku a  kde mu byla diagnostikována neproliferativní 
diabetická retinopatie na obou očích. Nebyly zaznamenány 

známky neuropatie a funkce ledvin byla v normě, bez protein-
urie či mikroalbuminurie.

Pacient se dále léčí s arteriální hypertenzí (na terapii peri-
ndopril + amlodipin), má obezitu II.–III. stupně (BMI 39,45–
40,3 kg/m2) a hypercholesterolemii (na terapii atorvastatinem).

Hodnoty glykemií se při zjištění diagnózy diabetu pohy-
bovaly kolem 16 mmol/l a proto byla nejprve zahájena krátko-
dobá terapie intenzifikovaným inzulínovým režimem malými 
dávkami inzulínu, s  jeho následným postupným snižováním, 
a  byla provedena edukace stran diabetické a  redukční diety 
a celkové životosprávy, včetně pohybového režimu.

Po snížení hodnot glykemií pod hodnoty kolem 10 mmol/l 
byl inzulín postupně vysazen a pacient převeden na perorální 
antidiabetika (PAD).

Jako první PAD byl nasazen metformin, který byl titrován 
do celkové dávky 2 000 mg/den v jedné denní dávce ve formě 
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metforminu XR večer (podání formy bez prodlouženého uvol-
ňování během dne pacient nesnášel pro problémy se zažívacím 
traktem – průjmy).

Protože při monoterapii metforminem byla kompenzace 
diabetu stále neuspokojivá, byly do terapie nejprve přidány 
DPP-4 inhibitory – gliptiny (sitagliptin, vildagliptin), ale oba 
preparáty byly jednak bez efektu, jednak pacient i po nich udá-
val zažívací potíže a nechtěl v této terapii pokračovat.

Jako další byly tedy zkoušeny deriváty sulfonylurey, ale pa-
cient udával hypoglykemie i po malých dávkách preparátů sul-
fonylurey (glimepirid, gliklazid).

Pro pacienta byly stále typické vysoké ranní lačné glyke-
mie a nízké glykemie během dne, v prosinci 2013 byla ranní 
lačná glykemie 10,5 mmol/l a glykovaný hemoglobin (HbA1c) 
80 mmol/mol.

Po domluvě s pacientem tedy byl 3 roky po stanovení dia-
gnózy diabetu nasazen dlouhodobý inzulínový bazální analog 
glargin (preparát Lantus) 1x denně večer před spaním. Inici-
ační dávka byla 10 U a titrace inzulínu byla prováděna po 2 U, 
nejprve po 2–3 dnech a  posléze po 4–5 dnech, až do dávky 
40 U (0,33 U/kg), metformin XR 2 000 mg večer byl ponechán.

V březnu 2014 byla glykemie ráno nalačno 5,5 mmol/l, stá-
le nejnižší hodnoty byly ráno po snídani – kolem 5 mmol/l, 
před obědem a  před večeří se hodnoty glykemií pohybovaly 
kolem 6 mmol/l, po obědě a večeři kolem 8 mmol/l a HbA1c 
byl 50 mmol/mol.

Diskuse
Pacient s  recentně diagnostikovaným diabetes mellitus 

2.  typu a  výraznou obezitou mívá přítomnou vysokou inzu-
línovou rezistenci a  kauzální léčba by tak měla být založena 
hlavně na snížení této rezistence. Nejúčinnější léčbou inzulí-
nové rezistence je ovlivnění životního stylu nemocného, což 
ale – jak víme z praxe – naráží na mnohdy nepřekonatelnou 
nechuť pacienta stran změny svého chování ve smyslu zvýšení 
pohybové aktivity a adekvátního příjmu potravy.

Pokud se domluvíme, že cílem naší léčby je dobrá kompen-
zace diabetu, musíme mnohdy použít k léčbě i ne zcela ideální 
postup z hlediska přítomné inzulinorezistence.

Vzhledem k současnému individualizovanému pohledu na 
léčbu pacientů s diabetem 2.  typu a možnosti užití účinných 
a bezpečných inzulínových preparátů, jako je například dlou-
hodobý inzulínový bazální analog glargin, můžeme v  léčbě 
diabetu použít i tento méně obvyklý postup.

Závěr
Časné nasazení střednědobého či dlouhodobě působícího 

inzulínového analoga k terapii metforminem a jeho titrace až 
k  cílovým hodnotám ranní lačné glykemie (5,3–5,4  mmol/l) 
je možností léčby i  u  obézního pacienta s  diabetem 2.  typu 
a  předpokládanou inzulinorezistencí, vyznačujícího se vyso-
kými ranními lačnými glykemiemi a uspokojivými hodnotami 
glykemií během dne a po jídlech.
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Kazuistika
Pacientka – 20letá žena, svobodná, bezdětná, student-

ka1. ročníku Pedagogické fakulty UK byla dlouhodobě sledo-
vána na dětské diabetologii mimo Prahu a na naše pracoviště 
přišla s nástupem ke studiu na VŠ.

Při vstupním diabetologickém vyšetření byla zjištěna hra-
niční kompenzace (HbA1c 72,0 mmol/mol), pacientka byla bez 
diabetických komplikací. Po osmi měsících sledování se hod-
noty mírně zvýšily – HbA1c 77,0 mmol/mol s vysokou variabi-
litou glykemií 10,5±5,2 mmol/l. Během kontrolního vyšetření 
diabetolog z rozhovoru zjistil, že zhoršení kompenzace může 
být důsledkem opakované zátěžové situace a rozhodl se ode-
slat pacientku ke klinickému psychologovi pro pravděpodobně 
psychogenně podmíněnou dekompenzaci diabetu.

Ze vstupního psychologického interview bylo zjištěno, že 
pacientka má diabetes mellitus (DM) 1. typu již 12 let a nemoc 
poměrně dobře akceptuje. Z rozhovoru dále vyplynulo, že do-
sud byla ve škole premiantkou, dokonce ani období maturity 
negativně neovlivnilo její glykemický profil. V současné době 
zažívá nejvyšší míru stresu v pondělí, kdy má ve škole cvičení 
z předmětu, který jí zatěžuje tím, že i přes pečlivou přípravu 
nedosahuje žádoucích výsledků. Je to poprvé, kdy je konfron-
tována s omezením svých možností. Do školy chodí s vysokou 

Psychogenní příčiny dekompenzace diabetes 
mellitus 1. typu u dospívající pacientky

Šárka Slabá, Eva Kravarová, Martin Prázný
3. Interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn:
20letá žena, s trváním diabetu 1. typu 12 let, byla po 8 měsících sledování odeslá-

na ošetřujícím diabetologem ke klinickému psychologovi. Hlavním důvodem k psy-
chologické intervenci byla špatná kompenzace diabetu pravděpodobně na základě 
stresu. Během krátkodobé psychologické intervence (šest sezení, ve frekvenci 1x za 
3 týdny) se podařilo rozkrýt stresory a navrhnout změnu copingových mechanismů. 
Společně s nácvikem relaxačních technik se podařilo pozitivně ovlivnit hladinu gly-
kemií, toto zlepšení trvá i nadále.

Summary:
Psychological decompensation of diabetes mellitus in an adolescent patient

20-year-old woman with 12 year history of type 1 diabetes was sent by her dia-
betologist to a  clinical psychologist. The main reason for that was unsatisfactory 
diabetes control due to stress. By short-time psychological intervention (6 sessions 
within 4 months) the patient managed to realize what bothered her and found new 
coping mechanisms how to deal with the situation. Relaxation practice also helped 
and the glycemic control has been satisfactory since.

Slabá, Š., Kravarová, E., Prázný, M. Psychogenní příčiny dekompenzace diabetes mellitus 1. typu u dospívající 
pacientky. Kazuistiky v diabetologii 12, 3: 13–14, 2014.

Klíčová slova: 
 � diabetes
 � stres
 � psychologická intervence

Key words: 
 � diabetes
 � stress
 � psychological intervention

mírou zátěže, což se podílí na dekompenzaci DM. Situaci chce 
následně řešit únikem, což v tomto případě znamená podání 
přihlášky na jinou vysokou školu.

Psychologická intervence byla zaměřena nejprve na zvědomě-
ní aktuálního copingového mechanismu (únik). Ke snížení míry 
aktuální zátěže byl použit nácvik relaxační techniky. Ačkoli se po-
dařilo redukovat úzkost z docházky do školy a dosáhnout změny 
v  nastavení copingového mechanismu (čelit zátěži), průměrná 
hladina glykemie byla stále vyšší. V  průběhu dalších sezení se 
ukázalo, že stres ze školy nebyl hlavním důvodem dekompenza-
ce DM. Hlavní příčinou byla pravděpodobně špatná adaptace na 
změnu prostředí a odchod z domova. Do doby nástupu na studi-
um VŠ se o ní kompletně starali rodiče, resp. hlavně matka. Toto 
pečující chování zažívala pacientka i následně o víkendech, které 
trávila doma s rodinou.Během intervence pacientka začala více 
nahlížet souvislost svých potíží s  maladaptačními mechanismy 
a začala se stresem pracovat doporučenými postupy.

Výsledkem byla zlepšená hodnota glykovaného hemoglo-
binu (HbA1c 66,0  mmol/mol). Příčinou dekompenzace tedy 
nebyla jen úzkost z předmětu ve škole (jak se původně zdálo), 
ale především porucha adaptačního mechanismu při přecho-
du z domova do samostatného bydlení a převzetí zodpověd-
nosti sama za sebe.
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Diskuse
Základemkvalitní péče o  pacienta je dobrá spoluprá-

ce mezi zainteresovanými odborníky. Ošetřující diabetolog 
správně vyhodnotil situaci pacientky a odeslal ji k psycholo-
gické intervenci. Správné načasování intervence pak dopo-
mohlo k  dlouhodobému zlepšení kompenzace diabetu.Při 
řešenísituace bylo nejprve pracováno s hypotézou navrženou 
pacientkou, že stresorem je obava ze selhání v  konkrétním 
předmětu na VŠ. To však nevedlo k žádoucímu cíli – zlepšení 
kompenzace diabetu. Teprve hlubší explorací problému bylo 
zjištěno, že základním stresorem je změna prostředí a osamo-
statnění mladého člověka.

Závěr
V tomto případě byla dekompenzace DM, mimo jiné, způ-

sobena maladaptivním mechanismem vyrovnání se se změnou 

prostředí, resp. separace. Krátkodobou psychologickou inter-
vencí, za pomoci nácviku relaxační techniky, hledání nových 
způsobů zacházení se situací a převzetí zodpovědnosti za svůj 
život bylo dosaženo snížení hodnoty glykovaného hemoglobi-
nu a zlepšení i nadále trvá.
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Prandiální agonista receptoru pro GLP-1 
(GLP-1 RA) lixisenatid jako klíčový faktor 
v kontrole tělesné hmotnosti u pacientů 
s diabetem 2. typu a obezitou

Petr Žák, Petra Štastná
Diabetologické centrum, 2. interní klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Souhrn:
Prezentujeme výsledky léčby prandiálním agonistou receptoru pro GLP-1 (GLP-

1 RA) lixisenatidem u dvou pacientů s diabetem 2. typu a vyšším stupněm obezity. 
Zahájení léčby lixisenatidem vedlo k výraznému poklesu tělesné hmotnosti a glyko-
vaného hemoglobinu. U obou pacientů došlo k poklesu hmotnosti významně pře-
vyšujícímu pokles dosažený v klinické studii GetGoal S. Příčinou tak významného 
poklesu tělesné hmotnosti byla zřejmě kombinace efektu zahájení léčby GLP-1 RA 
lixisenatidu a provedené nutriční edukace.

Summary:
Prandial GLP-1 receptor agonist (GLP-1 RA) lixisenatide as a key factor in the 
control of the body weight in patients with the type 2 diabetes and obesity

We present our results of therapy with prandial GLP-1 receptor agonists (GLP-
1 RA) lixisenatide on cases of our two patients with type 2 diabetes and severe obe-
sity. Initiation of therapy with lixisenatide had a strong effect on reduction of body 
weight, greater than observed in GetGoal  S  study. So effective lowering of body 
weight is probably collective effect of intensive education in diabetic diet and initia-
tion of GLP-1 RA lixisenatide therapy.

Žák, P., Šťastná, P. Prandiální agonista receptoru pro GLP-1 (GLP-1 RA) lixisenatid jako klíčový faktor 
v kontrole tělesné hmotnosti u pacientů s diabetem 2. typu a obezitou. Kazuistiky v diabetologii 12, 3: 
15–18, 2014.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 2. typu
 � obezita
 � GLP-1 RA
 � lixisenatid

Key words: 
 � type 2 diabetes
 � obesity
 � GLP-1 RA
 � lixisenatide

Úvod
Skupina agonistů receptoru pro GLP-1 (GLP-1  RA) byla 

vyvinuta s  potenciálem snížení glykovaného hemoglobinu 
(HbA1c) při nízkém riziku hypoglykemie ve  srovnání se sul-
fonylureou (Monami et al. 2009). Jako další benefit terapie 
GLP-1  RA byl prokázán efekt na redukci tělesné hmotnosti 
u  pacientů s  nadváhou nebo obezitou (Monami et al. 2012; 
Vilsbøll et al. 2012). GLP-1  RA neovlivňují glykemii pouze 
působením na alfa a  beta buňky pankreatu, ale také mecha-
nismem zpomalení rychlosti evakuace žaludku (Meier 2012; 
Linnebjerg et al. 2008). Právě efekt na zpomalení evakuace 
žaludku zásadně ovlivňuje kontrolu postprandiální glykemie 
(PPG) (Horowitz et al. 1993). V nedávné době byl uveden na 
trh nový prandiální GLP-1 RA lixisenatid. Léčba prandiálním 
GLP-1 RA lixisenatidem vede k významně lepší kontrole PPG 
ve srovnání s dlouhodobě působícím GLP-1 RA liraglutidem 
(Kapitza et al. 2013). Se snižující se hodnotou HbA1c se zvy-

šuje podíl PPG na ovlivnění výsledného HbA1c (Monnier et 
al. 2003). Kontrola PPG je esenciální pro dosažení hodnot 
HbA1c pod 7 resp. 6,5 % (DCCT), 53 resp. 48 mmol/mol IFCC 
(Woerle et al. 2007). Role PPG jako dalšího rizikového faktoru 
kardiovaskulárních (KV) onemocnění byla potvrzena v klinic-
kých studiích. Studie The Diabetes Intervention Study (NID-
DM) během 11letého následného sledování prokázala PPG, 
nikoliv lačnou glykemii, jako rizikový faktor rozvoje infarktu 
myokardu a  KV mortality (Hanefeld et al. 1996). Obezita je 
hlavní komponentou metabolického syndromu a její důsledky 
dále zhoršují ostatní rizikové faktory kardiovaskulárních one-
mocnění (hypertenzi, dyslipidemii a diabetes) (Lavie et Milani 
2003; Hubert et al. 1983). 

Prezentované kazuistiky ukazují naše výsledky terapie 
GLP-1  RA lixisenatidem u  pacientů s  DM 2.  typu a  vyšším 
stupněm obezity.
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Kazuistika č. 1
Pacientka ve věku 61 let byla vyšetřena v obezitologické am-

bulanci naší kliniky 21. 2. 2008 s diagnózou obezita III. stupně 
– výška 165  cm, tělesná hmotnost 129  kg; body mass index 
(BMI) 47,4 kg/m2. Z dalších onemocnění byla zjištěna hyper-
tenze s vysokým rizikem a DM 2. typu od roku 2006. Léčena 
PAD – monoterapií metforminem v celkové dávce 1 000 mg/
den (vyšší dávky metforminu pacientka netoleruje pro prů-
jmovité stolice i přes pomalou titraci dávky). Dále byla zjištěna 
smíšená dyslipidemie, hyperurikemie, chronická pyelonefriti-
da, nefrolitiáza a ureterolitiáza l. dx.

Nutriční terapeutka provedla u  nemocné dietní eduka-
ci, jež vedla k  následné redukci tělesné hmotnosti pacientky 
během pěti měsíců na 114 kg – BMI klesl na 41,9 kg/m2. Zá-
pis nutriční terapeutky z  provedené kontroly: „redukce váhy 
se daří, pacientka spokojená, bez potíží, energetický příjem do 
5 000 kJ, hlad a chutě nemá, jí pravidelně 5x za den, pitný re-
žim vyhovující, pohyb: denně 3 km, provedená edukace: poučena 
o nutné stabilizaci hmotnosti.“

Zlom ve vývoji terapie nastal v říjnu 2008, kdy pacientka 
nepřišla k plánované kontrole na obezitologii a telefonovala, že 
již nechce dále na obezitologické kontroly docházet. Na naší 
klinice se objevila až 11. 3. 2014, kdy byla vyšetřena v diabe-
tologické ambulanci. V mezidobí byla preskripce PAD zajišťo-
vána praktickým lékařem, spolupráce pacientky na léčbě byla 
špatná, léky užívala nepravidelně, sacharidy nepočítala, množ-
ství přijaté energie nesledovala vůbec. Od poslední kontroly 
na obezitologii, kdy vážila 114  kg, činil přírůstek její tělesné 
hmotnosti 22 kg. Aktuální hmotnost byla 136 kg (cca od roku 
2012 stabilní stav) a BMI 50,0 kg/m2.

Pacientka byla edukována nutriční terapeutkou, byla jí do-
poručena dieta se 150 g sacharidů (6 000 kJ) a ponechána zave-
dená medikace metforminu v dávce 1 000 mg za den.

Kontrola na diabetologii proběhla 18. 3. 2014, kdy HbA1c 
byl 55 mmol/mol a postprandiální glykemie (PPG) po snída-
ni 7,8 mmol/l. Laboratorním vyšetřením byla zjištěna výrazná 
elevace celkového cholesterolu (LDL-c) 6,8 mmol/l, LDL-cho-
lesterolu 4,24 mmol/l i triacylglycerolů (TG) 3,29 mmol/l, mír-
ně snížená hodnota HDL-cholesterolu (HDL-c) 1,08 mmol/l. 
Při kontrole byla pacientce nabídnuta bariatrická operace, 
operační řešení obezity ale odmítla. Vzhledem k  přítomné 
obezitě III. stupně byla pacientce doporučena léčba prandiál-
ním GLP-1 RA lixisenatidem.

Léčba lixisenatidem byla zahájena dávkou 10 μg (doporu-
čená doba aplikace 45 minut před snídaní) v kombinaci se za-
vedenou léčbou metforminem 1 000 mg za den, za 14 dnů od 
zahájení terapie bylo doporučeno zvýšit dávku lixisenatidu na 
20  μg. Vzhledem k  vysoké hodnotě LDL-c byl do medikace 
nově přidán statin (fluvastatin 80 mg).

4.  dubna  2014 na diabetologické kontrole pacientka byla 
subjektivně bez obtíží, neudávala dyspepsie ani tlaky v epigas-
triu. Pociťovala nižší chuť k jídlu a cítila se celkově lépe. Hod-
nota PPG po snídani 7,5  mmol/l, tělesná hmotnost 134  kg, 
BMI 49,2 kg/m2.

Laboratorní vyšetření z 22. 5. 2014 ukázalo pokles hodnoty 
celkového cholesterolu 5,11 mmol/l, TG 3,12 mmol/l a LDL-c  

na 2,65 mmol/l, stacionární hodnotu HDL-c 1,05 mmol/l. Po-
kračoval pokles HbA1c (44,6  mmol/mol) i  hodnoty PPG po 
snídani (6,9 mmol/l). Tělesná hmotnost pacientky při kontrole 
činila 127 kg, BMI 46,6 kg/m2.

Pacientka dle doporučení zvýšila po 14 dnech od zahájení 
léčby dávku lixisenatidu na 20 μg, poté za cca 2–4 dny pozoro-
vala rozvoj drobného urtikálního exantému na břiše. Po něko-
lika dnech, i při pokračující aplikaci lixisenatidu v dávce 20 μg, 
exantém odezněl. Nebyla tedy patrná kauzální souvislost mezi 
vznikem exantému a pokračující aplikací lixisenatidu. Za pět 
dnů již došlo ke kompletnímu vymizení urtiky, subjektivně pa-
cientka udávala přetrvávající nižší apetit, nauzea neměla.

Při kontrole 21. 7. 2014 byla PPG po snídani 8,1 mmol/l, 
tělesná hmotnost 126 kg (BMI 46,3 kg/m2), HbA1c dále klesl 
na 43,2 mmol/mol, laboratorně celkový cholesterol 5,36 mmo-
l/l, TG 3,52 mmol/l, HDL-c 0,89 mmol/l, LDL-c 2,76 mmol/l 
(viz graf č. 1). Po celou dobu léčby nebyla zaznamenána žádná 
symptomatická hypoglykemie. Pacientka se cítila dobře, byla 
spokojena s nově zavedenou léčbou a zejména s následnou vý-
znamnou redukcí tělesné hmotnosti.
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Graf č. 1: Kazuistika 1: hodnoty BMI a HbA1c po zahájení 
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Kazuistika č. 1 – souhrn získaných dat: zahájení léčby prandi-
álním GLP-1 RA lixisenatidem při pokračování v zavedené léč-
bě PAD vedlo během čtyř měsíců k redukci tělesné hmotnosti 
pacientky o  10  kg, BMI poklesl z  50,0 na 46,3  kg/m2. Došlo 
k signifikantnímu poklesu HbA1c: 55 mmol/mol (11. 3. 2014); 
43,2  mmol/mol (21.  7.  2014). Změny v  lipidovém spektru 
u této pacientky nelze hodnotit, souběžně se zahájením GLP-
1 RA byla zahájena i léčba statinem. Léčba GLP-1 RA lixisena-
tidem byla všeobecně pacientkou dobře tolerována, nauzea ani 
jiné nežádoucí účinky léčby nebyly přítomny.

Kazuistika č. 2
57letý pacient byl hospitalizován na I. Interní klinice 

FN u sv. Anny v Brně 28. 10. 2009 s několikahodinovými bo-
lestmi na hrudi, obtíže trvaly cca dva dny, při příjmu na kliniku  
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ale byl již bez obtíží. Laboratorně byla hraničně pozitivní hod-
nota troponinu, indikována koronarografie s  nálezem 50% 
stenózy pravé koronární tepny (ACD). Při provedených tes-
tech stenóza ACD bez tendence ke spasmu, rozhodnuto proto 
o konzervativním postupu léčby.

Jako vedlejší nález byl nově zjištěn diabetes mellitus 2. typu. 
Z  dalších onemocnění byla přítomna paroxysmální fibrilace 
síní, hypertenze s vysokým rizikem, dyslipoproteinemie na te-
rapii statinem.

Byla zahájena terapie diabetu PAD – metforminem v cel-
kové dávce 1  000  mg denně. Pacient byl následně sledován 
a s diabetem léčen u praktického lékaře.

20. 10. 2011 byl pacient převzat do dispenzarizace v naší dia-
betologické ambulanci. Jeho tělesná hmotnost byla 102  kg při 
výšce 168 cm – BMI 36,1 kg/m2; obezita II. stupně. Dávky met-
forminu vyšší než 1 000 mg denně netoleroval pro dyspepsie dol-
ního typu, 1 000 mg metforminu snášel bez obtíží (jen občas pří-
tomny řidší stolice). Vzhledem k neuspokojivé hodnotě HbA1c 
58 mmol/mol byla do medikace, k zavedené léčbě metforminem, 
nově přidána sulfonylurea – gliklazid dávce 60 mg za den.

Následně v  pravidelných kontrolách byl patrný postupný 
pokles HbA1c na 53 mmol/mol (březen 2013), terapie diabetu 
ponechána tedy identická.

14.  1.  2014 byl při kontrole na diabetologii zaznamenán 
významný vzestup tělesné hmotnosti na 108 kg (BMI 38,3 kg/
m2); PPG po snídani 7,2 mmol/l, HbA1c na 61 mmol/mol. Po 
stránce lipidového spektra byla mírně snížena hodnota HDL-c 
na 1,12 mmol/l při cílových hodnotách LDL-c (2,07 mmol/l) 
a celkového cholesterolu (3,99 mmol/l). Pacientovi byla nabíd-
nuta léčba prandiálním GLP-1 RA lixisenatidem při ponechá-
ní současné zavedené kombinace PAD. Pacient s doporučenou 
úpravou léčby souhlasil. Léčba lixisenatidem byla zahájena 
v  dávce 10  μg, po 14  dnech zvýšena na 20  μg (doporučená 
doba aplikace 45 minut před snídaní).

Po dvou měsících léčby (4. 3. 2014) byla velmi dobrá kont-
rola PPG po snídani (7,0 mmol/l), pokles HbA1c na 57 mmol/
mol a  pokračoval i  pokles hmotnosti na 105  kg tedy o  3  kg 
(BMI 37,2 kg/m2).

Při kontrole 13. 5. 2014 pokračoval pokles tělesné hmot-
nosti při velmi dobré kontrole PPG: 103 kg (BMI 36,5 kg/m2),  
PPG 7,0 mmol/l, hodnota HbA1c dále klesla na 53 mmol/mol.  
V  lipidovém spektru přetrvávalo mírné snížení HDL-c  
(1,08  mmol/l) při cílové hodnotě celkového cholesterolu 
(3,57 mmol/l).

Po celou dobu léčby nebyla zaznamenána žádná sympto-
matická hypoglykemie. Nežádoucí účinky léčby nebyly pří-
tomny, pacient byl subjektivně bez obtíží a pokračuje v zave-
dené terapii lixisenatidem 20 μg.

Kazuistika č. 2 – souhrn získaných dat: zahájení léčby prandi-
álním GLP-1 RA lixisenatidem při ponechání zavedené kom-
binace PAD (metformin + sulfonylurea) vedlo během čtyř mě-
síců k redukci tělesné hmotnosti z původních 108 kg na 103 kg, 
tedy poklesu o 5 kg, BMI poklesl z 38,3 na 36,5 kg/m2. Došlo 
k signifikantnímu poklesu HbA1c – 61 mmol/mol (14. 1. 2014), 
53 mmol/mol (13. 5. 2014). Terapie GLP-1 RA lixisenatidem 
nebyla provázena nauzeou a byla všeobecně dobře tolerována.

Diskuse
Terapie GLP-1 RA agonisty je provázena zvýšením pocitu 

sytosti, což ve spojitosti se zpomaleným vyprazdňováním ža-
ludku vede k redukci energetického příjmu a poklesu tělesné 
hmotnosti. V klinickém programu GetGoal ve studii GetGo-
al-X byla hodnocena non inferiorita zahájení léčby lixisena-
tidem ve srovnání s krátce působícím exenatidem u pacientů 
s  diabetem 2.  typu neuspokojivě kontrolovaných na terapii 
metforminem. Léčba lixisenatidem ve srovnání s exenatidem 
byla nejenom lépe tolerována – nauzea 24,5 % vs. 35,1 %, zvra-
cení 10 % vs. 13 %, ale také při léčbě lixisenatidem prodělalo 
symptomatickou hypoglykemii pouze 8 pacientů (2,5 %) vs. 25 
(7,9 %) při léčbě exenatidem.

V další studii programu GetGoal studii GetGoal S (přidání 
lixisenatidu k zavedené kombinaci dvou PAD) byla tato léčba 
provázena průměrnou redukcí tělesné hmotnosti o 1,7 kg za 24 
týdnů (Rosenstock et al. 2013). Naše výsledky dosažené reduk-
ce hmotnosti (první kazuistika 10 kg; druhá kazuistika 5 kg) 
ukazují, že v kombinaci s  intenzivní edukací dietních a reži-
mových opatřeních nutriční terapeutem a  léčby prandiálním 
GLP-1 RA lixisenatidem lze dosáhnout velmi výrazné redukce 
tělesné hmotnosti u pacientů s DM 2. typu a vyšším stupněm 
obezity při nepřítomnosti nežádoucích účinků léčby.

U žádného z pacientů nebyla přítomna nauzea, ani nebyla 
zachycena žádná epizoda hypoglykemie. Příznivý efekt léč-
by lixisenatidem na snížení HbA1c (první kazuistika snížení 
o  11,8 mmol/mol; druhá kazuistika snížení o  8 mmol/mol) 
odpovídá datům získaných v  klinickém programu GetGoal 
S  a  ostatních klinických studiích s  lixisenatidem. Vzhledem 
k dobrému efektu léčby agonisty GLP-1 receptoru na kontrolu 
tělesné hmotnosti se nabízí jejich možné zařazení v  indikaci 
léčby primární obezity. Jak ale bylo uvedeno na letošním kon-
gresu EASD ve Vídni, nemá žádný zástupce ze skupiny ago-
nistů GLP-1 receptoru schválenu v  zemích EU primární in-
dikaci jako antiobezitikum. Vzhledem k tomu, že přítomnost  
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obezity vede k  závažné progresi ostatních rizikových fakto-
rů KV onemocnění (hypertenze, dyslipidemie, diabetes), by 
zřejmě schválení skupiny GLP-1 RA v  indikační skupině an-
tiobezitik mohlo být pro obézní pacienty s DM 2. typu výraz-
ným benefitem zejména z pohledu KV rizika. Možný poten-
ciál přínosu léčby prandiálním GLP-1 RA lixisenatidem na 
snížení KV rizika hodnotí v současně době probíhající studie 
Evaluation of cardiovascular outcomes in patients with type 2 
diabetes after acute coronary syndrome during treatment with 
AVE0010 (lixisenatide) (ELIXA) (ClinicalTrials 2013).

Závěr
Prezentované kazuistiky dvou pacientů s DM 2. typu a vyš-

ším stupněm obezity ukazují potenciál terapie prandiálním 
GLP-1 RA lixisenatidem na redukci hmotnosti. Zahájení tera-
pie lixisenatidem společně s dietní edukací a následným zlep-
šením dodržování doporučených dietních a režimových opat-
ření vedlo k redukci tělesné hmotnosti významně převyšující 
pokles pozorovaný v  klinické studii GetGoal  S. Léčba lixise-
natidem nebyla provázena nauzeou, hypoglykemií ani jinými 
nežádoucími účinky.
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Jozef Rovenský, Peter Vítek, Július Vajó, Marián Bernadič, Pavel Čech 
Českí lekári na Slovensku

Záslužné dílo profesora Jozefa Rovenského a jeho spoluautorů mapuje působení českých lékařů na Slovensku po 
roce 1918. Tato historická hranice, daná vznikem společné republiky a pomoci nového státu k rozvoji slovenského 
zdravotnictví, je logickým mezníkem, od kterého autoři datovali svůj přehled. Nicméně vznik státu a poválečný rozvoj 
je jen úvodem k bohaté výměně odborníků v medicíně, která, navzdory rozdělení bývalého Československa na dva 
nástupnické státy, pokračuje oboustranně dodnes.

Rozsahem zdánlivě nevelká publikace je důležitým příspěvkem historického bádání především v jeho faktografické 
rovině, coby zdroje informací ilustrujících ne snad velké dějinné zvraty, ale každodenní realitu společnosti a praktické 
aspekty historie našich zemí. Velmi cenný je i syntetický článek Štefana Šutaje Českí lekáry na Slovensku a ich príspevok 
k rozvoju slovenskej spoločnosti po roku 1918, který je následován encyklopedicky uspořádaným přehledem téměř 130 
osobností českých lékařů, kteří působili a působí na Slovensku.

(kviz)

Slovac Academic Press, 2014. ISBN 978-80-89607-22-8. 112 stran, A5.

Recenze

PRANDIáLNí AGONISTA RECEPTORU PRO GLP-1 (GLP-1 RA) LIXISENATID JAKO KLíČOVý FAKTOR V KONTROLE...
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Díky vzájemné spolupráci časopisu Kazuistiky v diabetologii s Interní klinikou 
FN v Motole a internetovým portálem DM2T.cz dostáváte i v tomto čísle recentní 
komentované informace z klinických a farmakologických studií. 

Komentované novinky z klinických studií

V tomto čísle:
Účinek inhibice prozánětlivého cytokinu IL-1β na kompenzaci diabetes mellitus 2. typu
Sloan-Lancaster, J., Abu-Raddad, E., Polzer, J. et al. Double-blind, randomized study evaluating the 
glycemic and anti-inflammatory effects of subcutaneous LY2189102, a neutralizing IL-1β antibody, in patients with type 
2 diabetes. Diabetes Care 36, 8: 2239–2246, 2013.

komentář: Michal Scheinost, Marek Honka

Asociace mezi výší HbA1c, mortalitou a koronární revaskularizací u starších pacientů s nově 
vzniklým diabetes mellitus
Twito, O., Ahron, E., Jaffe, A. et al. New-onset diabetes in elderly subjects: association between HbA1c levels, mortality, 
and coronary revascularization. Diabetes Care 36, 11: 3425–3429, 2013.

komentář: Dina Odarčenková

Variabilita glykovaného hemoglobinu jako nezávislý korelát nefropatie, nikoliv retinopatie u dia-
betiků 2. typu: Renální insuficience a kardiovaskulární příhody (RIACE), italská multicentrická studie
Penno, G., Solini, A., Bonora, E. et al.; Renal Insufficiency And Cardiovascular Events Study Group. HbA1c variability 
as an independent correlate of nephropathy, but not retinopathy, in patients with type 2 diabetes: the Renal Insufficiency 
And Cardiovascular Events (RIACE) Italian multicenter study. Diabetes Care 36, 8: 2301–2310, 2013.

komentář: Vojtěch Grossmann,  Marek Honka

Účinek inhibice prozánětlivého cytokinu IL-1β  
na kompenzaci diabetes mellitus 2. typu

Sloan-Lancaster, J., Abu-Raddad, E., Polzer, J. et al. Double-blind, randomized study 
evaluating the glycemic and anti-inflammatory effects of subcutaneous LY2189102, 
a neutralizing IL-1β antibody, in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 36, 8: 
2239–2246, 2013.

Úvod do problematiky
Studie se zabývá účinkem inhibice prozánětlivého cyto-

kinu IL-1β na kompenzaci diabetes mellitus (DM) 2.  typu. 
Zánět v organismu je spojen nejen s rezistencí tkání k inzu-
línu, ale iniciuje i apoptózu beta buněk ostrůvků pankreatu. 
U osob s diabetem 2.  typu byla v beta buňkách pozorována 
zvýšená exprese IL-1β a  hyperglykemie samotná stimulova-
la produkci tohoto cytokinu. Exprese přirozeného antago-
nisty receptoru pro interleukin 1 (IL-1ra), který chrání beta 
buňky před poškozením hyperglykemií a  apoptózou, bývá 
u osob s DM 2. typu snížena. Nedávný výzkum vedl k vývoji 
rekombinantních antagonistů receptoru pro IL-1 (anakinra) 

a blokáda účinku IL-1β by mohla mít potenciální terapeutický 
efekt u nemocných s DM 2. typu, což naznačovaly předchozí 
výsledky studií.

Design studie
V  randomizované, dvojitě zaslepené, placebem-kontrolo-

vané studii fáze II byla hodnocena účinnost a  tolerance hu-
mánní monoklonální protilátky (IgG4) neutralizující IL-1β 
u nemocných s diabetem 2. typu léčených dietou a farmako-
terapií. Dalšími sledovanými parametry byly markery zánětu, 
inzulínové rezistence a parametry sekrece inzulínu.
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Randomizováno bylo 106 nemocných, z nichž studii v pl-
ném rozsahu dokončilo 79 pacientů, kteří byli léčeni třemi 
rozdílnými dávkami farmaka (0,6  mg; 18  mg; 180  mg) a  23 
pacientům bylo podáváno placebo. Ve studii byli nemocní sle-
dováni 24  týdnů s  frekventními kontrolami klinického stavu 
i laboratorních ukazatelů.

Výsledky
Ukazatele glukózového metabolismu: u  osob léčených 

monoklonální protilátkou bylo zjištěno mírné byť signifikant-
ní snížení glykovaného hemoglobinu, dále pokles glykemie na-
lačno a postprandiálně. Nicméně nebyl pozorován statisticky 
významný rozdíl v účinku mezi různými dávkami zkoumané 

látky. Zánětlivé biomarkery: u nemocných léčených protilát-
kou neutralizující IL-1β došlo k  signifikantnímu poklesu hs-
-CRP s maximem účinku pozorovaným ve 4. týdnu podávání. 
Pokles IL-6 byl statisticky významný pouze u skupiny léčené 
nejvyšší dávkou monoklonální protilátky. V  případě hladin 
PAI-1 se jednalo o trend snížení hladin bez dosažení statistické 
významnosti a celá řada dalších parametrů ovlivněna nebyla 
(TNF-alfa, leptin, fibrinogen, apoAI, apoC III). Bezpečnostní 
profil léčiva: zkoumaná protilátka byla obecně dobře tolero-
vána a v průběhu sledování byl počet nežádoucích účinků ve 
srovnání s placebem podobný až na vyšší četnost infekcí malé 
či střední závažnosti.

Komentář ke studii
Výsledky studie podpořily představu, že inhibice prozá-

nětlivého IL-1β působí pozitivně na metabolismus sacharidů 
u osob s diabetem 2. typu a zčásti je tento fenomén podmíněn 
zvýšením sekrece inzulínu. Blokáda IL-1β navodila obecnou 
protizánětlivou reakci, která přetrvávala po celou dobu sledo-
vání nemocných.

Podobné výsledky již naznačily studie s preparáty podob-
ného účinku. Vzhledem k  tomu, že zvýšené hladiny cirku-
lujících prozánětlivých mediátorů korelují s  rizikem rozvoje 
diabetu 2. typu, dalo by se očekávat, že osoby s vyšší intenzi-

tou zánětu budou vykazovat lepší terapeutickou odpověď na 
protizánětlivou léčbu. Provedená post-hoc analýza nalezla jen 
slabou korelaci mezi vstupní hladinou hs-CRP a odezvou in-
hibice IL-1β v glukózovém metabolismu. Na základě výsledků 
studie lze konstatovat, že blokáda prozánětlivého IL-1β zůstá-
vá nadále zajímavým mechanismem, jehož potenciální využi-
tí v klinické praxi naznačí až výsledky déletrvajících projektů.

MUDr. Michal Scheinost, as. MUDr. Marek Honka
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Asociace mezi výší HbA1c, mortalitou a koronární 
revaskularizací u starších pacientů s nově vzniklým 
diabetes mellitus
Twito, O., Ahron, E., Jaffe, A. et al. New-onset diabetes in elderly subjects: associati-
on between HbA1c levels, mortality, and coronary revascularization. Diabetes Care 
36, 11: 3425–3429, 2013.

Cíl
Je známo, že nově vzniklý diabetes mellitus u  starších pa-

cientů je asociován se zvýšeným rizikem vzniku diabetických 
komplikací a mortality oproti stejně starým nediabetikům. Cí-
lem této studie bylo zjistit, zda-li má na tuto asociaci vliv i kom-
penzace diabetu vyjádřená hladinou glykovaného hemoglobinu.

Metodika
Studovanou kohortou této retrospektivní studie byli jedinci 

z databáze největší izraelské pojišťovny Clalit Health Services 

z Sharon-Shomron District. Tato databáze obsahuje informace 
o více než 50 % obyvatel daného území, co se týče etnika, jsou 
zde pojištěni židé i arabové. Tvorbou a pravidelnou aktualizací 
dat jsou pověřeni praktičtí lékaři. Data byla zpracována ano-
nymně, bez nutné spolupráce pacientů.

Do studie byli zahrnuti pacienti starší 65 let, průměrný věk 
byl 75,6 let. Z nich vybráni ti, u nichž se nově rozvinul diabetes 
mellitus v letech 2003 a 2004. Pro počáteční diagnózu diabetu 
byly potřeba minimálně dva laboratorní výsledky s  glykemií 
>7 mmol/l během téhož roku. Vyřazeni byli pacienti s glyke-
mií >7 mmol/l či mající HbA1c >6,5 % již před rokem 2003, 

KOMENTOVANé NOVINKY Z KLINICKýCH STUDIí
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nebo s léčbou perorálními antidiabetiky i inzulínem – tedy byli 
eliminováni ti pacienti, kteří diabetes mellitus měli již před po-
čátečním rokem studie 2003. Dále byli vyřazeni pacienti, kteří 
zemřeli v tomtéž roce, kdy byla stanovena diagnóza diabetu.

Pacienti sledované kohorty pak byli sledováni 7  let (do 
roku 2010 až 2011), celkem to bylo 2  994 pacientů, z  48  % 
muži, z 52 % ženy. Byli rozděleni na 4  skupiny dle průměru 
HbA1c – HbA1c <6,5 % (<48 mmol/mol), HbA1c 6,5–7 % (48–
52  mmol/mol), HbA1c 7–7,5  % (53–57  mmol/mol) a  HbA1c 
>7,5 % (>58 mmol/mol). Sledován byl počet zemřelých paci-
entů (mortalita) a počet koronárních revaskularizací, a to jak 
provedení PCI, tak vytvoření koronárního bypassu. Výsledky 
byly adjustovány na pohlaví, věk, BMI, systolický i diastolický 
krevní tlak, předchozí ICHS, chronickou renální insuficienci, 
kouření, hladinu LDL-, HDL-, celkového cholesterolu a TAG, 
užívání antidiabetické medikace a statinů.

Výsledky
Během sledované periody sedmi let zemřeno celkem 

39,17  % pacientů (1  173). Signifikantně nejvyšší riziko bylo 
u 4. skupiny s nejvyšším HbA1c >7,5 %, nejnižší pak u 2. sku-
piny s  HbA1c 6,5–7  %. Autoři pak dále rozdělili 4.  skupinu 
do dvou podskupin: s  HbA1c 7,5–8,5  % (58–70  mmol/mol) 
a  s  HbA1c >8,5  % (>70  mmol/mol). Ve druhé z  těchto pod-
skupin byla mortalita vyšší, tato však nedosáhla statistické vý-
znamnosti. 1. skupina s HbA1c <6,5 % vykazovala vyšší morta-
litu v porovnání s druhou skupinou, což svědčí o riziku příliš 

těsné kompenzace diabetu, vedoucí například k  častějšímu 
výskytu epizod hypoglykemií. Průměrná doba přežití v letech 
pak byla 5,8..6,1..5,8..5,4 let pro uvedené čtyři skupiny, což jen 
nepřímou úměrou odpovídá mortalitě.

Koronární revaskularizaci podstoupilo 9,51  % pacientů 
(celkem 285). Signifikantně nejnižší počet byl u  4.  skupiny 
s  HbA1c >7,5  %, nejvyšší pak u  2.  skupiny s  HbA1c 6,5–7  %. 
4.  skupina byla opět rozdělena na dvě podskupiny uvedené 
výše. Ve druhé podskupině s  HbA1c >8,5  % byl zaznamenán 
ještě nižší počet koronárních revaskularizací v  porovnání se 
skupinou s HbA1c 7,5–8,5 %, nicméně opět bez dosažení sta-
tistické významnosti. Je zde tedy patrný inverzní vztah mezi 
mortalitou a počtem koronárních revaskularizací.

Je třeba zdůraznit, že pacienti ve 4.  skupině s  nejvyšším 
HbA1c a nejvyšší mortalitou měli i celkově více rizikových kar-
diovaskulárních faktorů zahrnujících například hladiny krev-
ních lipidů, výši systolického i  diastolického krevního tlaku, 
počet kuřáků či nejméně pacientů užívajících statiny. Nicméně 
výsledky zůstaly statisticky signifikantní i po adjustaci na tyto 
faktory.

Závěr
U  starších pacientů s  nově vzniklým diabetes mellitus je 

HbA1c >7,5 % (58 mmol/mol) asociován se signifikantně nej-
vyšším rizikem mortality a  s  nejnižším počtem koronárních 
revaskularizací v porovnání s nižšími hodnotami HbA1c.

Komentář ke studii
Pozitivem této studie je jednoznačně to, že se jedná o vů-

bec první studii zkoumající asociaci mezi kompenzací diabe-
tu a mortalitou u starších pacientů s nově vzniklým diabetes 
mellitus. Má však také několik limitací. Do studie nebyli za-
hrnuti pacienti bez dostupných laboratorních výsledků hla-
din HbA1c. Po bližším prozkoumání této skupiny vyřazených 
pacientů bylo zjištěno, že tito byli signifikantně starší, s vyšší 
mortalitou a s nižším procentem koronárních revaskulariza-
cí než studovaná kohorta, což mohlo výsledky do jisté míry 
zkreslit. Dále tu pak existuje možnost, že byli do první sku-
piny pacientů s HbA1c <6,5 % náhodně zařazeni i jedinci bez 
diabetu. Téměř 22 % pacientů z první skupiny mělo stanove-
nu diagnózu chronické renální insuficience, hladina HbA1c 
tady mohla být falešně zkreslena. Další limitací je jistě gene-
tická variabilita vyplývající z odlišných etnik středoevropské 
populace a sledované kohorty pacientů zahrnující především 
Židy a Araby.

Z hlediska praktického využití výsledků této studie v lé-
kařské praxi je zajímavé porovnání s další velkou retrospek-
tivní studií, která vyšla v  roce 2010 v  odborném časopise 

Lancet (Currie et al. 2010). Do té byli také zahrnuti starší pa-
cienti, ale s již déle trvajícím diabetes mellitus. Zde byly hla-
diny HbA1c okolo 7,5 % asociovány naopak s nejnižší morta-
litou. Z toho pak vyplývá odlišná léčebná strategie u starších 
pacientů s nově vzniklým a s déle trvajícím diabetes melli-
tus. U  první zmiňované skupiny by naším cílem měla být 
co nejlepší kompenzace diabetu s hodnotami HbA1c nižšími 
než 7,5  %, vedoucí k  nejnižší mortalitě. Naopak u  skupiny 
starších pacientů s  déle trvajícím diabetem není co nejniž-
ší hladina HbA1c žádoucí – může být spojena s významným 
rizikem hypoglykemií, cílovou hodnotou HbA1c je hladina 
okolo 7,5 %.

Literatura
Currie, C. J., Peters, J. R., Tynan, A. et al. Survival as a function of HbA1c in people with 
type 2 diabetes: a retrospective cohort study. Lancet 375, 9713: 481–489, 2010.

MUDr. Dina Odarčenková
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
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Variabilita glykovaného hemoglobinu jako nezávislý korelát 
nefropatie, nikoliv retinopatie u diabetiků 2. typu:  
Renální insuficience a kardiovaskulární příhody (RIACE), 
italská multicentrická studie
Penno, G., Solini, A., Bonora, E. et al.; Renal Insufficiency And Cardiovascular 
Events Study Group. HbA1c variability as an independent correlate of nephro-
pathy, but not retinopathy, in patients with type 2 diabetes: the Renal Insufficiency 
And Cardiovascular Events (RIACE) Italian multicenter study. Diabetes Care 36, 
8: 2301–2310, 2013.

Cíl
Vyšetření asociace variability glykovaného hemoglobinu 

s mikrovaskulárními komplikacemi ve velké kohortě diabeti-
ků 2.  typu trpících renální insuficiencí a  kardiovaskulárními 
příhodami.

Osnova výzkumu a metodika
Od 8 260 pacientů z devíti center (z celkového počtu 15 773 

pacientů z 19 výzkumných center) bylo zaznamenáno 3–5 hod-
not glykovaného hemoglobinu. HbA1c variabilita byla změřena 
jako intraindividuální hodnota se směrodatnou odchylkou 
4,52±0,76. Diabetická retinopatie (DR) byla stanovena dilatač-
ní fundoskopií. Chronické postižení ledvin bylo verifikováno 
na podkladě albuminurie, byly provedeny buď imunonefelo-
metrie nebo imunoturbidimetrie a glomerulární filtrace byla 
vypočítána za pomocí hodnot sérového kreatininu.

Výsledky
Rozsah mediánů a  kvartilů průměru glykovaného hemo-

globinu a hodnoty variability HbA1c (HbA1c-SD) byly 7,57 % 
(6,86–8,38), respektive 0,46 % (0,29–0,74). Nejvyšší prevalence 
mikroalbuminurie, makroalbuminurie a snížené glomerulární 
filtrace, albuminurických fenotypů CHRI a pokročilé DR byly 
pozorovány, když oba sledované parametry (HbA1c a variabili-
ta) byly nad mediánem a nejnižší prevalence byly zaznamená-
ny, když se obě sledované hodnoty nacházely pod mediánem. 
Logaritmická regresivní analýza ukázala, že směrodatná od-
chylka variability přidaná k  průměrné hodnotě glykovaného 
hemoglobinu se jeví jako nezávislý korelát mikroalbuminurie 
a 1. a 2. stadia CHRI a je nezávislý prediktor makroalbumin-
urie, snížené glomerulární filtrace a  albuminurických stadií 
3–5 CHRI, kdežto hodnota průměrného glykovaného hemo-
globinu nemá sama o sobě vliv. Opačný výsledek byl shledán 
pro diabetickou retinopatii, kde ani průměrný HbA1c ani vari-
abilita glykovaného hemoglobinu neovlivňovala CHRI.

Závěr
U diabetiků 2.  typu variabilita glykovaného hemoglobinu 

ovlivňuje albuminurická stadia renální insuficience více než 
hodnota průměrného glykovaného hemoglobinu, která je je-
diným parametrem ovlivňujícím diabetickou retinopatii. Vý-
sledky tak podporují variabilní vliv těchto parametrů na mik-
rovaskulární komplikace.

Shrnutí studie
Autoři této multicentrické italské retrospektivní studie se 

zaměřili na zjištění možné korelace mezi hodnotami variability 
glykovaného hemoglobinu a  mikrovaskulárními komplikace-
mi diabetu – diabetickou nefropatií a  retinopatií. Studie byla 
koncipována jako retrospektivní analýza hodnot glykované-
ho hemoglobinu a především jeho variability u celkem 8 260 
diabetiků 2.  typu z  devíti výzkumných center. Pacientům byl 
analyzován glykovaný hemoglobin ve dvouletém cyklu, celkem 
bylo odebráno 3–5 vzorků u každého pacienta. Průměrná doba 
trvání diabetu u  pacienta činila 14  let (7–23), průměrný věk 
pacienta 68  let (61–74). Průměrná hodnota glykovaného he-
moglobinu dosáhla 7,57 % (6,86–8,38 %) a variabilita glykova-
ného hemoglobinu byla určena na 0,46 (0,29–0,74). Pacientům 
byly vyšetřeny za přísně standardizovaných podmínek renální 
funkce, kdy na základě hodnocení albuminurie, snížené glome-
rulární filtrace a sérového kreatininu byla pokročilost renální-
ho postižení rozdělena do 5 stadií (fenotypů). Všichni pacienti 
podstoupili oftalmologického vyšetření k ozřejmění různé po-
kročilosti specifických změn na sítnici. Získané hodnoty vyšet-
ření hemoglobinu byly matematicky zpracovány a  variability 
umístěny nad či pod medián a byla zkoumána korelace mezi 
danými výsledky a pokročilostí mikrovaskulárních komplikací.

Na základě provedené studie lze tvrdit, že pouze variabili-
ta HbA1c byla asociována s albuminurií a pokročilou renální 
insuficiencí 3.–5. stadia nezávisle na průměrné hodnotě gly-
kovaného hemoglobinu. Naproti tomu variabilita HbA1c nemá 
žádný vliv na diabetickou retinopatii, která je závislá pouze na 
výši hodnot glykovaného hemoglobinu.
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Komentář ke studii

MUDr. Vojtěch Grossmann, as. MUDr. Marek Honka
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Tato studie navazovala v jistém smyslu na předešlé stu-
die, z  nichž nejznámější je DCCT, v  níž se retrospektivní 
analýzou nepotvrdilo, že by glykemická variabilita (cave ni-
koliv variabilita glykovaného hemoglobinu) měla prediktiv-
ní význam pro vývoj mikrovaskulárních komplikací, ač toto 
nebyl primární cílový parametr výzkumu. Nicméně analýza 
jedné z  větví této rozsáhlé studie podporuje myšlenku, že 
variabilita glykovaného hemoglobinu představuje nezávislý 
rizikový faktor pro vývoj diabetické retinopatie a nefropatie, 
ale u  jedinců s  diabetem 1.  typu. Další dvě recentně pub-
likované nepoměrně menší prospektivní studie provedené 
v Asii (Tchaiwan, Japonsko 812, resp. 821 subjektů), ale již 
trpícím diabetem 2. typu ukázaly, že hodnota variability gly-
kovaného hemoglobinu je asociována s rozvojem mikroal-
buminurie.

V  celkovém hodnocení italské retrospektivní studie se 
jeví jako zásadní problém velmi malý počet měřených glyko-
vaných hemoglobinů (3–5x) ve dvouletém retrospektivním 
sledování. Průměrné trvání diabetu před zařazením do stu-
die (cca 14  let) a  poměrně vysoký průměrný věk pacientů 
se mohly promítnout do vyšších hodnot průměrného glyko-
vaného hemoglobinu a  kardiovaskulárního rizika proban-
dů. V kontextu s  těmito skutečnostmi nelze považovat 3–5 
měření glykovaného hemoglobinu v průběhu dvou let za do-
statečně vypovídající a klinicky směrodatné. Sami autoři ve 
svém závěru uvádějí nutnost provedení značně delší studie 
k přesnějšímu zhodnocení vlivu variability glykovaného he-
moglobinu na mikrovaskulární komplikace.

KOMENTOVANé NOVINKY Z KLINICKýCH STUDIí

edukační grant
pro bezplatný odběr odborného časopisu 

Na základě registrace získáte od Nakladatelství GEUM předplatné 
Kazuistik v diabetologii pro letošní rok zcela zdarma.  

www.geum.org/diakazuistiky
Registrace je možná jen do vyčerpání limitu 600 předplatitelů. 
Podmínky grantu naleznete na výše uvedené internetové adrese.

Adresa pro registraci
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Mnohočetná endokrinní neoplazie typu 1  
u mladé pacientky

Jitka Čepková, Jan Čáp
IV. interní hematologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové

Souhrn:
Kazuistika popisuje případ patnáctileté pacientky, u  které byla diagnostikována hypog-

lykemie jako první manifestace mnohočetné endokrinní neoplazie typu 1 (MEN 1). V době 
diagnózy již bylo zjištěno postižení tří endokrinních orgánů (inzulinom, mikroprolaktinom 
a primární hyperparatyreóza). Diagnóza MEN 1 byla potvrzena genetickým vyšetřením, nebyl 
zjištěn familiární výskyt.

Summary:
Multiple endocrine neoplasia type 1 at a young woman

The case report describes the case of 15-year-old patient in whom hypoglycaemia was di-
agnosed as the first manifestation of multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN 1). There was 
MEN 1 manifested at three endocrine organs at the time of diagnosis (insulinoma, micropro-
lactinoma and primary hyperparathyroidism). Diagnosis was confirmed by genetic testing, 
family occurrence wasn´t found.

Čepková, J., Čáp, J. Mnohočetná endokrinní neoplazie typu 1 u mladé pacientky. Kazuistiky v diabetologii 
12, 3 – Endokrinologie: 24–26, 2014.

Klíčová slova: 
 � MEN 1
 � hypoglykemie
 � inzulinom

Key words: 
 � MEN 1
 � hypoglycaemia
 � insulinoma

Úvod
Syndrom mnohočetné endokrinní neoplazie typu 1 (MEN 1) 

patří mezi polyglandulární tumorózní syndromy. Zahrnuje více 
než 20 typů endokrinních a neendokrinních nádorů (Bendlová 
et al. 2009). Prevalence syndromu je přibližně 1 na 30 000 oby-
vatel. Syndrom postihuje převážně mladší jedince. Většinou jde 
o dědičné postižení autosomálně dominantního typu, 8–14 % 
tvoří forma sporadická. Onemocnění vzniká v  důsledku mu-
tací v  tumor supresorovém genu MEN 1, který je lokalizován 
na dlouhém raménku 11. chromozomu, kde je kódován protein 
skládající se z 610 aminokyselin zvaný menin. Po ztrátě funk-
ce meninu dojde ke klonální expanzi buňky a  vývoji tumoru 
(Agarwal et al. 2004). Syndrom MEN 1 je kombinací primární 
hyperparatyreózy s  neuroendokrinními nádory gastrointesti-
nálního traktu (GIT) a nádory hypofýzy. Postižení příštítných 
tělísek bývá až v 95 % a obvykle se manifestuje jako první z pří-
znaků MEN 1 (Brandi et al. 2001; Thakker 2010). U 30–70 % pa-
cientů se vyskytují nádory gastroenteropankreatického systému 

(gastrinom 40 %, inzulinom 10 %, vzácně glukagonom, vipom 
aj.) a  asi u 1/3 pacientů se objevují adenomy předního laloku 
hypofýzy (nejčastější je prolaktinom v  60  %, somatotrofinom 
10 %, kortikotropinom <5 %, nefunkční adenomy <5 %) (Thak-
ker et al. 2012). Lokální tlak hypofyzárního nádoru může způ-
sobit hypopituitarismus, poruchy vizu a bolesti hlavy. Poměrně 
časté jsou tumory kůry nadledvin (30 %), funkční pouze vzácně 

(1–2 %). Přidruženým nádorem může být karcinoid. Vel-
mi časté a klinicky nápadné jsou nádory kůže (angiofibromy 
v obličeji 85 %, kolagenomy 70 %, lipomy 30 %) (Bendlová et 
al. 2009). Diagnóza je založena na průkazu nejméně dvou ze 
tří základních složek syndromu (Thakker 2010). O familiární 
formu se jedná, pokud pacient se syndromem MEN 1 má nej-
méně jednoho příbuzného prvního stupně postiženého nej-
méně jednou hlavní složkou syndromu. Při průkazu zárodečné 
mutace MEN 1 postačuje jednoorgánové postižení (Bendlová 
et al. 2009). Příbuzní prvního stupně mají 50% riziko rozvoje 
syndromu MEN 1 (Thakker et al. 2012).

ENDOKRINOLOGIE
příloha časopisu Kazuistiky v diabetologii
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Kazuistika
Popisujeme případ patnáctileté pacientky, která měla 

v anamnéze asi 3/4 roku trvající recidivující stavy slabosti vá-
zané na fyzickou námahu a hladovění. Za tuto dobu přibrala 
asi osm kilogramů. Dále byla vyšetřena gynekologem pro pri-
mární amenoreu, kdy k vyvolání spontánního menstruačního 
cyklu nedošlo ani po stimulaci progesteronem. Jiné obtíže ne-
mocná neudávala. K podrobnějšímu vyšetření byla přijata na 
spádové dětské oddělení (nemocnice v Prostějově), kde v prů-
běhu hospitalizace zjistili sníženou hladinu krevního cukru za 
zvýšené hladiny inzulínu a C-peptidu. Provedená zobrazovací 
vyšetření však neprokázala suspektní inzulinom. Z ostatních 
výsledků vyšetření za zmínku stojí vyšší hladina prolaktinu, 
parathormonu a vápníku. Na magnetické rezonanci (MR) hy-
pofýzy byl zjištěn mikroadenom. K dalšímu dovyšetření byla 
pacientka přeložena do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Zde byl proveden hladový test, kdy po osmnácti hodinách 
lačnění došlo k vyvolání symptomatické hypoglykemie a ne-
suprimované hodnoty inzulínu a C-peptidu. Vyšetření hypofy-
zárních hormonů potvrdilo suspektní diagnózu mikroprolak-
tinomu a byla potvrzena primární hyperparatyreóza (tab. 1). 
K lokalizaci inzulinomu bylo nejprve provedeno ultrazvukové 
(UZ) vyšetření břicha, kde byl popsán solidní hypoechogenní 
útvar o velikosti 22 mm vyklenující se kraniálně z horní kon-
tury těla pankreatu. Tento nález byl potvrzen i při endosono-
grafickém vyšetření a na MR, kde bylo zjištěno i další ložisko 
uvnitř ocasu pankreatu o  velikosti 14  mm. Při UZ vyšetření 
krku byla zjištěna dvě zvětšená příštítná tělíska (pravé horní 
o velikosti 4x8x15 mm a levé dolní 5x10x10 mm).

Dne 7. 5. 2003 pacientka podstoupila enukleaci inzulino-
mu vycházejícího z  těla pankreatu a  resekci kaudy pankrea-
tu. Operace byla provedena na Chirurgické klinice FN  HK, 
pooperační průběh byl bez komplikací. Dne 24.  6.  2003 ne-
mocná podstoupila exstirpaci dvou prokázaných zvětšených 
příštítných tělísek na ORL klinice FN HK. Histologicky se jed-
nalo o adenomy. Po operaci pacientka měla přechodně hypo-
kalcemii s paresteziemi, stav se upravil po substituci vápníku. 
Stran zjištěné hyperprolaktinemie byla zahájena terapie dopa-
minergními agonisty v počáteční dávce kabergolin 0,5 mg 2x 
týdně s poklesem hladiny prolaktinu a nástupem pravidelného 
menstruačního cyklu. V udržovací dávce (kabergolin 0,25 mg 
2x týdně) pacientka užívá doposud. Stav jsme uzavřeli jako 
manifestaci MEN 1 syndromu, kdy v době diagnózy již byly 
postiženy tři endokrinní orgány (primární hyperinzulinismus, 
mikroprolaktinom a  primární hyperparatyreóza). K  potvr-

zení diagnózy jsme provedli genetické vyšetření, při kterém 
byla zjištěna mutace Leu267Arg na 5. exonu genu pro menin 
(prof. Calender, Lyon, Francie). U rodičů nemocné tato muta-
ce prokázána nebyla.

V  dalším průběhu dispenzarizace došlo časně k  recidivě 
primární hyperparatyreózy – šest měsíců po odstranění zvět-
šených příštítných tělísek. Pacientka však byla bez klinické 
manifestace, proto bylo postupováno konzervativně. Dle UZ 
a MIBI bylo prokázáno zvětšené tělísko vlevo při dolním la-
loku štítné žlázy. Pro postupný nárůst kalcemie (tab. 2) byl do 
celkové medikace přidán cinakalcet (Mimpara). K manifestaci 
obtíží došlo v květnu 2010 (tedy šest let od stanovení diagnó-
zy), kdy nemocná prodělala obstrukční pyelonefritidu. Z toho-
to důvodu byla poslána na reoperaci, při které bylo odstraněno 
prokázané zvětšené levé dolní příštítné tělísko. Po operaci do-
šlo k poklesu hladiny vápníku a PTH, stále však přetrvává mír-
ně zvýšená hladina vápníku. Pacientka je zcela bez klinických 
obtíží. Dle dostupných zobrazovacích vyšetření (MIBI a UZ) 
nebylo prokázáno další zvětšené příštítné tělísko.

Diskuse
K  manifestaci syndromu došlo poměrně časně. MEN  1 

se obvykle manifestuje kolem dvaceti až třiceti let primární 
hyperparatyreózou. Na rozdíl od sporadické formy primární 
hyperparatyreóza v  rámci syndromu MEN 1 nastupuje v  ra-
nějším věku, vyskytuje se u obou pohlaví stejně, adenomy jsou 
mnohočetné a postihují několik příštítných tělísek (Brandi et 
al. 2001; Thakker 2010; Machens et al. 2007). U naší pacientky 
došlo k rozvoji obtíží dříve (v patnácti letech), v popředí byly 
příznaky z hypoglykemie, která byla zpočátku nediagnostiko-

Tab. č. 1: Výsledky vstupního laboratorního vyšetření ve 
FN HK

testovaný parametr zjištěná hodnota norma
PTH 81,4 (<50 pg/ml)

Ca 2,98 (2,15–2,25 mmol/l)

CaI 1,65 (0,3–1,3 mmol/l)

P 0,87 (0,87–1,45 mmol/l)

prolaktin 50,2 (<26,7 μg/l)

ACTH 16 (<50 pg/ml)

LH 2,63 (0,8–76,3 U/l)

FSH 4,24 (0,7–7,9 U/l)

estradiol 48 (21–649 U/l)

Tab. č. 2: Hodnota vápníku a parathormonu v čase

datum Ca [mmol/l]  
(norma 2,15–2,25)

CaI [mmol/l]
(norma 0,9–1,3)

PTH [pmol/l]
(norma 1–7) poznámka

prosinec 2004 2,76 1,45 4,2

červenec 2008 2,64 1,36 6,6 Mimpara 1 tbl/den

květen 2010 2,42 1,22 7,6 obstrukční pyelonefritida

březen 2011 2,57 1,52 9 reoperace

duben 2011 2,5 1,37 3,8

březen 2014 2,55 1,53 4,6  

MNOHOČETNá ENDOKRINNí NEOPLAZIE TYPU 1 U MLADé PACIENTKY
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vaná. Po potvrzení suspektní diagnózy inzulinomu hladovým 
testem jsme při zobrazovacích vyšetření prokázali vícečetné lo-
žiskové postižení pankreatu. Inzulinom jako první manifestace 
MEN 1 syndromu se vyskytuje asi u 10 % pacientů a okolo 4 % 
pacientů s inzulinomem má MEN 1 syndrom (Thakker 2010; 
Thakker et al. 2012). Oproti sporadické formě se inzulinom 
v rámci MEN 1 vyskytuje v mladším věku a výskyt bývá více-
četný (Machens et al. 2007; Trump et al. 1996). Z dalších klinic-
kých obtíží u naší pacientky došlo k manifestaci mikroprolak-
tinomu primární amenoreou. Hypofyzární tumory u MEN 1 
většinou bývají větší a hůře odpovídají na léčbu než u ostatní 
populace (Burgess et al. 1996; Vergès et al. 2002). Vznikají ob-
vykle časněji a bývají doprovázeny lokálními projevy. Také se 
častěji vyskytují u žen oproti sporadické formě (Vergès et al. 
2002). Méně než 3 % nemocných s hypofyzárními tumory má 
MEN 1 syndrom (Stratakis et al. 2000). Po zahájení terapie do-
paminergními agonisty (kabergolinem) u naší nemocné došlo 
k  spontánnímu vyvolání pravidelného menstruačního cyklu. 
Pro častou recidivu prolaktinomu v rámci MEN 1 v udržovací 
léčbě kabergolinem pokračujeme doposud. Stran prokázané 
primární hyperparatyreózy, která byla v  úvodu onemocnění 
asymptomatická, pacientka absolvovala úspěšnou subtotální 
paratyreoidektomii. Byla odoperována všechna tělíska, která 
byla možné v  době diagnózy MEN  1 syndromu nalézt. I  po 
úspěšné subtotální paratyreoidektomii dochází až v 50 % k re-
cidivě onemocnění během deseti let (Bendlová et al. 2009). To 
může být způsobeno jednak peroperačním rozpadem tělíska 
a následným uchycením buněk nebo jsou ostatní tělíska malá 
a dodatečně vyrostou. U naší pacientky došlo k  recidivě ob-
tíží v  krátkém časovém odstupu (šest měsíců) od provedené 
úspěšné operace. K reoperaci jsme přistoupili až při klinické 
manifestaci.

Závěr
Diagnóza MEN  1 syndromu byla prokázána v  poměrně 

mladém věku a v době manifestace již bylo přítomno postižení 
tří endokrinních orgánů (primární hyperparatyreóza, inzuli-
nom, mikroprolaktinom). Diagnóza byla ověřena geneticky 
a nebyl zjištěn familiární výskyt (genetický screening u rodičů 
nemocné byl negativní). U  prokázané hypoglykemie u  mla-
dých lidí je v  rámci diferenciální diagnostiky nutno pomýš-

let na inzulinom. Diagnóza se potvrdí hladovým testem, kdy 
po vyvolání symptomatické hypoglykemie by měla být vysoká 
hladina inzulinu a C-peptidu. Při zobrazovacích vyšetření je 
často lokalizace inzulinomu obtížná. Vícečetné ložiskové po-
stižení pankreatu často bývá v rámci MEN 1 syndromu, a pro-
to je třeba vyšetřit i další příslušné endokrinní žlázy (příštítná 
tělíska a hypofýzu).
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Souhrn:
Primární hyperparathyreóza se může vyskytovat v každém věku, typickým pacientem je 

postmenopauzální žena, ojediněle je zjištěna u  těhotných žen. Primární hyperparathyreóza 
v těhotenství je spojena s mateřskou, fetální a novorozeneckou morbiditou a mortalitou. Pri-
mární hyperparathyreóza u matky má být vždy rozpoznána a léčena, doporučuje se chirur-
gická léčba, která je jako jediná definitivní. Popisujeme kazuistiku mladé pacientky s dvěma 
adenomy.

Summary:
Primary hyperparathyroidism in gravidity – case study

Primary hyperparathyroidism can occur at any age, the typical patient is a postmenopau-
sal woman, rare primary hyperparathyroidism is found in pregnant women. Primary hyper-
parathyroidism is correlated to maternal, fetal, and neonate morbidity and mortality. Primary 
hyperparathyroidism by the mother should be always recognized and treated, and it is recom-
mended surgical treatment, which is only definitive. Our case report describes patient with 
two adenomas.

Libánský, P., Broulík, P., Fialová, M., Lischke, R., Šedý, J., Tvrdoň, J., Adámek, S. Primární hyperparathyreóza 
v graviditě – kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 12, 3 – Endokrinologie: 27–31, 2014.

Klíčová slova: 
 � primární 

hyperparathyreóza
 � adenom příštítného tělíska
 � těhotenství
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 � primary 

hyperparathyroidism
 � adenoma of glandula 

parathyroidea
 � pregnancy

Úvod
Onemocnění příštítných tělísek je třetím nejčastějším en-

dokrinním onemocněním po onemocnění cukrovkou a one-
mocnění štítné žlázy. Rozeznáváme tři formy hyperparathy-
reózy: primární, sekundární a terciární.

Primární hyperparathyreóza je způsobena nejčastěji ade-
nomem v 75–85 % (jedním nebo více), hyperplázií v 15–20 %, 
zřídka je popsán karcinom.

Primární hyperparathyreóza tedy představuje samostatnou 
hyperfunkci jednoho či více zvětšených příštítných tělísek, kte-
rá vede ke zvýšené produkci parathormonu, na kterém závisí 
hladina kalcia a fosfátů v séru. Jde o poruchy kalciového, fosfá-
tového a kostního metabolismu, které vedou často k syndromu 
biochemickému, renálnímu a kostnímu.

Primární hyperparathyreóza se může vyskytovat v každém 
věku, typickým pacientem je postmenopauzální žena, ojedině-
le je zjištěna u těhotných žen, vzácná je u dětí (Libánský et al. 
2008). Primární hyperparathyreóza může probíhat často zdán-
livě asymptomaticky.

Klinicky se projeví primární hyperparathyreóza především 
na dvou místech: v kostech a  ledvinách. U  ledvin jde přede-
vším o nefrolithiázu, nefrokalcinózu, polyurii, polydipsii, uro-
infekci a postižení koncentrační schopnosti ledvin.

Postižení kostí je velmi různé. Parathormon se chová ke 
kosti velmi agresivně, rozpouští kostní minerál, vede k  tvor-
bě cyst a obrovských hnědých tumorů. Klinicky se to projeví 
hlavně bolestmi kostí, zejména v zádech, kyčlích a v dolních 
končetinách. Při pokročilejším onemocnění vidíme deformity 
nebo dokonce fraktury.

Nemocní s  primární hyperparathyreózou mají častější 
výskyt vředové choroby žaludku, pankreatitidy, cholecystoli-
thiázy. Často se u pacientů objevují různé psychické obtíže od 
svalových slabostí po neuropsychiatrické dysfunkce, které se 
někdy připisují stárnutí. Hyperkalcemie má též vliv na postiže-
ní srdce a cirkulace, u pacientů s primární hyperparathyreózou 
je zvýšené procento arteriální hypertenze. Při hyperkalcemii 
s  hodnotami okolo 4  mmol/l může nastat chemická zástava 
srdce v systole.
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Diagnóza primární hyperparathyreózy se opírá o  hyper-
kalcemii, hypofosfatemii a  zvýšenou hladinu parathormonu 
v séru. Dále tito pacienti mají hyperkalciurii a hyperfosfaturii, 
zvýšenou aktivitu alkalických fosfatáz, zvláště jejich kostního 
isoenzymu. K  verifikaci je možné spočítat clearance fosfátu 
v  moči, která je zvýšená. U  pacientů s  hraniční kalcemií či 
hraniční hladinou parathormonu je nutné provádět kontrolu, 
hladiny totiž na začátku onemocnění kolísají.

Vzhledem k tomu, že většina žen v mladém věku je asym-
ptomatická, či mají jen málo vyjádřené příznaky primární hy-
perparathyreózy, je její výskyt v těhotenství velmi vzácný.

Za předpokladu jednoznačné diagnózy primární hyperpa-
rathyreózy je indikována chirurgická léčba s odstraněním pří-
činy onemocnění. Chirurgické řešení je definitivní, bezpečné 
a účinné.

Kazuistika
22letá žena, 1. gravidita, nullipara, byla přijata na III. chi-

rurgickou kliniku 1. LF UK a FN Motol v 17. týdnu těhotenství. 
Osobní anamnéza byla bez pozoruhodností, pacientka neuží-
vala žádné léky ani vážněji nestonala. Předtím byla vyšetřena 
pro týden trvající slabost a ztrátu tělesné hmotnosti spojenou 
s nauzeou a zvracením. Rok před otěhotněním byla vyšetřena 
v jiné nemocnici s renální kolikou, která spontánně odezněla. 
Již tehdy byla diagnostikována hyperkalcemie, hypofosfate-
mie, hyperkalciurie a normální hladina parathormonu. Kon-
trolní plánované vyšetření za šest měsíců nebylo provedeno 
z důvodu přestěhování pacientky.

Následně byla pacientka vyšetřena na III.  interní klinice 
1. LF UK a VFN, kde byla diagnostikována primární hyper-
parathyreóza, biochemický syndrom a indikována k operační 
revizi.

Při vyšetřování na III. interní klinice 1. LF UK a VFN měla 
pacientka hladinu vápníku 2,85 mmol/l (norma 2,1–2,6). Hla-
dina fosfátů byla snížená – 0,8 mmol/l (0,8–1,5), a ostatní hod-
noty byly normální.

Kontrolní vyšetření proběhlo ve 13.  týdnu těhotenství, 
kdy byly hladiny iontů následující: kalcium 3,1 mmol/l, fosfát 
0,8 mmol/l, PTH 0,52 ng/ml (norma 0–1). Na sonografickém 
vyšetření krku bylo popisováno podezření na adenom příštít-
ného tělíska pravého dolního o velikosti 12x8x16 mm. Scinti-
grafické vyšetření vzhledem k  těhotenství nebylo provedeno. 
Byla indikována operační revize.

Při bilaterální exploraci krku byl v souladu s předoperač-
ním lokalizačním vyšetřením potvrzen adenom příštítného 
tělíska vpravo dole oválného tvaru o velikosti 23 mm, dále byl 
nalezen adenom levého dolního příštítného tělíska oválného 
tvaru o velikosti 18 mm. Obě tyto patologicky zvětšené pří-
štítné žlázy byly odstraněny a  peroperačně histologicky po-
tvrzeny. Peroperačně byl zaznamenán pokles intaktního para-
thormonu na hodnoty 3,03 pmol/l resp. na 1,7 pmol/l. Pokles 
celkového vápníku po operaci byl 0., 1. a 2. pooperační den na 
hodnoty: 2,09 mmol/l, 2,03 mmol/l, 2,24 mmol/l. Pokles ioni-
zovaného vápníku po operaci byl 0., 1. a 2. pooperační den na 
hodnoty: 1,36 mmol/l, 1,27 mmol/l, 1,27 mmol/l (viz tab. 1). 

Pooperační průběh byl bez komplikací, v době hospitalizace 
bez klinických a  laboratorních známek hypokalcemie. Paci-
entka byla do domácího ošetřování propuštěna druhý po-
operační den. V domácím léčení byly pozorovány parestézie 
z hypokalcemie dobře reagující na podávání perorálních tab-
let vápníku.

Konec těhotenství byl nekomplikovaný a  zdravé dítě – 
chlapec váhy 3 160 g se narodil v termínu. U novorozence ani 
u matky se nevyskytly žádné příznaky z hypokalcemie.

Tab. č. 1: Výsledky vyšetření hladiny vápníku po operaci

pooperační den 0. den 1. den 2. den
hladina celkového vápníku (mmol/l) 2,09 2,03 2,24

hladina ionizovaného vápníku (mmol/l) 1,36 1,27 1,27

Diskuse
Incidence primární hyperparathyreózy v  těhotenství je 

nízká a v literatuře je omezena především na kazuistiky (Nil-
sson et al. 2010). Kort ve svém souboru uvádí šest těhotných 
pacientek ze 750 pacientek s primární hyperparathyreózou, tj. 
0,8  % (Kort et al. 1999). Hunter a  Turnbull zdokumentova-
li první případ hyperparathyreózy v  těhotenství v  roce 1931 
(Hunter et Turnbull 1931; Som et Stroup 2011). Většina pří-
padů v literatuře byla popsána u těhotných matek při vyšetře-
ní u asymptomatických pacientek. Některé případy jsou dia-
gnostikovány až po narození dítěte s nevysvětlitelnou tetanií 
(Pieringer et al. 2007).

Tyto četné případy ukazují, že hyperparathyreóza je vzác-
ně spojována s  těhotenstvím, udává se, že až 80 % pacientek 
je asymptomatických v  těhotenství (Schnatz et Curry 2002). 
I u nás byly popsány případy primární hyperparathyreózy v tě-
hotenství (Kokrdová 2004; 2010).

V našem souboru 1 486 operací včetně reoperací pro pri-
mární hyperparathyreózu v  letech 1994 až 2012, se vyskytla 
jedna těhotná pacientka, tj. 0,067 %.

Primární hyperparathyreóza je způsobena nejčastěji je-
diným adenomem v 75–85 %, hyperplazií v 15–20 %, dvěma 
adenomy ve 2–3 %, zřídka karcinomem (Libánský et al. 2012). 
Karcinom příštítného tělíska v těhotenství je extrémně vzácný, 
nicméně také byl popsán (Paul et al. 2012). My prezentujeme 
pacientku, u které jsme našli dva adenomy, stejně tak, jak již 
bylo popsáno v literatuře (Poomthavorn et al. 2008).

Primární hyperparathyreóza v  těhotenství je nebezpečná 
jak pro plod, tak i pro matku. Hyperparathyreóza je v těhoten-
ství spojována s výskytem komplikací v 67 % u matky a v 80 % 
u dítěte, mortalita u dítěte se udává kolem 30 % (Norman et 
al. 2009). Neléčená hyperparathyreóza v těhotenství má 80 % 
komplikací u plodu, 53 % novorozeneckých komplikací, z toho 
27–31  % je smrt novorozence jak ukazuje i  tato kazuistika 
(Som et Stroup 2011).

Primární hyperparathyreóza ohrožuje plod poškozením 
jeho příštítných tělísek. Aktivita fetálních příštítných tělísek je 
určována koncentrací sérového kalcia matky. U matky nadpro-
dukce parathormonu vede k hyperkalcemii u matky i u plodu 
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a toto vede k potlačení funkce příštítných tělísek u plodu. No-
vorozenec tak má nezralé ledviny a příštítná tělíska. Po naro-
zení je nízká produkce parathormonu a vzniká hypokalcemie. 
Tato akutní novorozenecká hypokalcemie vede ke  spasmům 
a  křečím, obvykle 5–14  dnů po narození. A  tak přítomnost 
primární hyperparathyreózy u matky může způsobit novoro-
zeneckou hypokalcemickou tetanii (Naru et al. 2011), v někte-
rých případech tetanie u novorozence vede zpětně k diagnóze 
primární hyperparathyreózy u matky (Ip 2003). Pokud je dítě 
kojeno, křeče mohou vymizet (Pieringer et al. 2007).

Naopak Broulík ve své knize popisuje kazuistiku pacientky, 
u níž byla odstraněna všechny čtyři tělíska před otěhotněním. 
U této trvale hypokalcemické pacientky těhotenství normalizo-
valo hladinu vápníku od 6. týdne. Plod od svého 6. týdne života 
přebíral funkce matčiných příštítných tělísek (Broulík 2003).

U matky jsou příznaky podobné jako u postmenopauzál-
ních žen, jedna studie udává, že mateřské komplikace jsou 
u  2/3  případů (Kort et al. 1999). Příznaky jsou nespecifické. 
Nejčastější komplikací v těhotenství je nefrolithiáza s inciden-
cí 24–36  %, dále celková slabost (70  %), artralgie a  myalgie 
(54 %), mezi méně časté příznaky patří peptický vřed (12 %) 
a onemocnění kostí (2 %) (Inabnet et al. 1996). Postižení kostí 
může být velmi různé (Kalender et al. 2010).

Statisticky je významná souvislost mezi adenomem pří-
štítných tělísek a následnou preklampsií (Hultin et al. 2009). 
Hyperemesis gravidarum je definována jako těžká forma nevol-
nosti a zvracení, která ovlivňují 0,3–2,0 % těhotenství (Pachy-
dakis et al. 2008). Nejvážnější komplikací je hyperkalcemická 
krize, která se projeví nauzeou, zvracením, slabostí, dehydra-
tací a změněným stavem vědomí (Cherry et al. 2002). Dále je 
popisována zvýšená incidence pankreatitidy (7–13 %) v těho-
tenství, nežli u  netěhotných jedinců (1–2  %) (Krysiak et al. 
2011). Arteriální hypertenze byla zjištěna až v 10 % případů 
(Beattie et al. 2000).

Okolo 40  % pacientů s  primární hyperparathyreózou je 
hyperkalciurických a  zbytek pacientů má normální hodnoty 
(Naru et al. 2011).

Komplikace primární hyperparathyreózy zahrnují spon-
tánní potrat, intrauterinní retardaci růstu, nízkou porodní 
váhu a  smrt plodu (27–31 %) (Kelly 1991). Polyhydramnion 
může být spojen s primární hyperparathyreózou v těhotenství 
a  je pravděpodobně způsoben fetální polyurií (Cherry et al. 
2002; Shani et al. 2008).

Naše pacientka měla týden trvající slabost a úbytek tělesné 
hmotnosti spojený s nauzeou a zvracením, v anamnéze měla 
renální koliku.

Diagnóza primární hyperparathyreózy se stanoví pomocí 
zvýšeného vápníku a intaktního parathormonu v séru matky, 
dále je vyšetřena hladina fosfátů v krvi a zvýšené vylučování 
kalcia v  moči. Diferenciálně diagnosticky je třeba u  novoro-
zence vyloučit benigní familiární hypokalciurickou hyperkal-
cemii (NHH), Williams-Beuren syndrom (WBS), idiopatickou 
dětskou hyperkalcemii (IIH), intoxikaci vitaminem D (Gut et 
Kutílek 2011).

Primární hyperparathyreóza v  těhotenství má být rozpo-
znána a léčena, aby se snížily komplikace matky a plodu.

U  plánovaného výkonu na příštítných tělískách je snaha 
předoperačně lokalizovat postižené příštítné tělísko, i  když 
spolehlivost lokalizačních vyšetření je menší nežli spolehlivost 
jeho nalezení peroperačně. Před operací by mělo být prove-
deno sonografické vyšetření štítné žlázy a příštítných tělísek. 
Senzitivita USG činí 69 % a specificita 94 % a sonografické vy-
šetření je bezpečné v těhotenství (Kandil et al. 2009). Tradiční 
lokalizační scintigrafické techniky s 99mtechneciem (Tc99m)-ses-
tamibi SPECT/CT se v těhotenství nedoporučují pro možná ri-
zika pro plod (Jesudason et al. 2004). Ale v některých obzvlášť 
obtížných případech je toto vyšetření doporučováno ve sníže-
né dávce (McMullen et al. 2010). My jsme zastánci MRI krku, 
která může být bezpečně používána během těhotenství (Ma-
lekar-Raikar et Sinnott 2011). CT vyšetření stejně jako scinti-
grafické vyšetření nedoporučujeme z možných rizik pro plod.

Všechny lokalizační metody ale nedosahují úspěšnosti 
chirurga, neboť dosahují při kombinaci (USG+MIBI+NMR) 
80–85 %, kdežto zkušený chirurg je úspěšný ve více než 95 % 
(Adámek et al. 2005). Námi popisována pacientka měla prove-
denou sonografii krku s lokalizací adenomu.

Při operaci je možné využití peroperační sonografie s even-
tuelním označením patologicky zvětšeného příštítného tělíska 
(Kandil et al. 2009). Pokud je sonografická lokalizace, lze pod-
stoupit miniinvazivní výkon za kontroly peroperačního po-
klesu intaktního parathormonu a  za kontroly peroperačního 
histologického vyšetření (Malekar-Raikar et Synnott 2011). Při 
operacích na III. chirurgické klinice v Motole je možné použít 
obě metody, tj. jak peroperační histologické ověření příštít-
ných tělísek, tak i sledování peroperačního poklesu intaktního 
parathormonu.

Symptomatická a  obtížně kontrolovatelná hyperkalcemie 
je indikací k  chirurgické resekci, která má být provedena ve 
druhém či brzkém třetím trimestru (Kandil et al. 2009). Dopo-
ručuje se, aby i mladé pacientky s asymptomatickou hyperpa-
rathyreózou byly léčeny chirurgicky (Hsieh et al. 1998). Pokud 
jsou přítomné příznaky a je přítomna nekorigovatelná hyper-
kalcemie ve druhém trimestru, je parathyroidektomie téměř 
nevyhnutelná (Rizvi et al. 2008). Jak ukazují některé kazuistiky 
parathyroidektomie ve třetím semestru je také bezpečná (Je-
sudason et al. 2004; Petousis et al. 2012).

Norman et al. popisují soubor 77 těhotných, u 32 pacientek 
s primární hyperparathyreózou 3,5krát zvýšené riziko potratu 
a doporučují operaci na začátku druhého trimestru (Norman 
et al. 2009).

Při operaci u těhotných žen pro primární hyperparathy-
reózu je všeobecně preferován bilaterální přístup oproti uni-

Williams John Cyprian Phipps (1922–?)  – novozélandský kardiolog. Vystudoval 
na Victoria College, University of New Zealand a Otago Medical School v Dunedinu 
(1953). Deset let pracoval jako chirurg v nemocnici v Aucklandu, později v Thames 
Hospital a Greenlane Hospital. V 60. letech 20. století působil na Mayo Clinc v USA 
a věnoval se kariovaskulární fyziologii. V roce 1961 publikoval popis skupiny paci-
entů s  příznaky, které vedly k  ustanovení syndromu, který dnes nese jeho jméno 
(Williams-Beuren s.). Williams měl velké množství zájmů, vč. hudby a literatury a byl 
údajně velmi excentrickou osobností a  podléhal řadě konspiračních teorií. V  roce 
1972 odmítl nabídku působení v Latter Day Saints Hospital v Salt Lake City a o jeho 
dalším osudu je známo jen velmi málo. V roce 1988 byl po několika letech pohřešo-
vání prohlášen soudně za mrtvého.

(zdroj informací: archiv redakce)
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laterálnímu (Norman et Politz 2010). Při miniinvazivním 
přístupu je nutná předoperační lokalizace příštítného tělíska 
např. vyšetřením parathormonu při aspiraci tenkou jehlou 
za lokalizace pod sonografickou kontrolou (Pothiwala et Le-
vine 2009).

Konzervativní léčba hyperparathyreózy během těhotenství 
je individuální, závislá na projevech onemocnění, pokročilos-
ti těhotenství a věku rodičky. U asymptomatických pacientek, 
u pacientek, které nemají lokalizovaný adenom, nebo u pacien-
tek ve třetím trimestru může být využita konzervativní léčba.

Konzervativní léčba zahrnuje hydrataci pacientky, vyrov-
nání elektrolytické rovnováhy, bisfosfonáty a  diuretika, nic-
méně jejich účinek v  těhotenství nebyl dosud plně prozkou-
mán (Horjus et al. 2009; Vernava et al. 1987). Bisfosfonáty 
prostupují placentou a  ve studiích na zvířatech mohou být 
embryotoxické ve vysokých dávkách (Djokanovic et al. 2008). 
Nepříznivé účinky nebyly pozorovány u dočasného léčení kal-
citomimetiky (Horjus et al. 2009), anebo u těhotné pacientky, 
která odmítla v těhotenství chirurgickou léčbu (Krysiak et al. 
2011).

Brzká detekce a lepší plánování výkonu jsou klíčem k po-
klesu komplikací. Konzervativní léčba může být vhodná 
v rámci některých okolností, ale chirurgická léčba je jako jedi-
ná účinná a definitivní.

Závěr
Primární hyperparathyreóza je zřídka detekována v  tě-

hotenství. Primární hyperparathyreóza během těhotenství 
představuje významné riziko pro matku i  plod. Je spojena 
s mateřskou, fetální a novorozeneckou morbiditou a mortali-
tou. Komplikace představují zvýšené riziko hypertenze či pre-
eklampsie u matky, riziko potratu, riziko předčasného porodu, 
riziko novorozenecké hypoparathyreózy s  rizikem novoroze-
necké tetanie. Primární hyperparathyreóza během těhotenství 
může být bezpečně léčena chirurgickým odstraněním patolo-
gicky zvětšeného příštítného tělíska.
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Cushingova nemoc v dětském věku  
– kazuistika

Renata Pomahačová, Petra Paterová, Eva Skalická, 
Václav Lád
Dětská klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Plzeň

Souhrn:
Popisujeme případ 13leté dívky s Cushingovou nemocí (CD) při ACTH (adrenokortikot-

ropní hormon) produkujícím mikroadenomu hypofýzy. V době stanovení diagnózy byly pří-
tomny pouze iniciální příznaky Cushingova syndromu s vývojem měsícovitého obličeje, hirsu-
tismu, bez přítomné obezity a strií. Prvními příznaky vedoucími k diagnóze onemocnění byly 
svalová slabost, psychické potíže s depresemi a poruchou spánku. Nápadná byla slizniční kan-
didóza jako projev imunosuprese při hyperkortizolismu a zvýšená tvorba hematomů. Supres-
ní vliv hyperkortizolismu na osu hypotalamus-hypofýza-gonády se projevil zástavou vývoje 
centrální izosexuální puberty. Zpomalení růstového tempa při supresi osy růstový hormon-
IGF-I (inzulinu podobný růstový faktor 1) bylo přítomno dva roky před vývojem klinických 
symptomů hyperkortizolismu. K recidivě onemocnění u pacientky došlo dva roky po první 
operaci. Druhý operační výkon nebyl úspěšný. V současné době je rok po ozáření rezidua ade-
nomu Leksellovým gama nožem. Do účinku ozáření blokujeme steroidogenezi kombinovanou 
adrenolytickou a neuromodulační terapií.

Summary:
The Cushing disease in childhood – a case report

We are describing the case of a 13-year-old girl with Cushing´s disease caused by ACTH-
secreting pituitary microadenoma. At the time of diagnosis there were only initial symptoms 
present: development of moon face, hirsutism; no obesity nor striae. Among the first symp-
toms which led us to the diagnosis of the disease were: muscle weakness, mental problems in-
cluding depression, and sleeping disorder. The most significant features were mucosal candidi-
asis as the result of immunosuppression with hypercortisolemia and many haematomas on the 
body surface. The suppressive effect of hypercortisolemia on the hypothalamus-hypophysis-
gonads system was manifested as a central isosexual puberty block. The growth retardation 
caused by the suppression of growth hormone-IGF-I (insulin-like growth factor 1) system was 
present two years before the clinical symptoms were manifested. The recurrence of the disease 
came two years after the first surgery. The second surgery was not successful. Now, the patient 
is one year after irradiation of the adenoma´s residuum by the Leksell gamma knife. We are 
suppressing steroidogenesis through combined adrenolytic and neuromodulating therapy un-
til the irradiation curative effect sets on.

Pomahačová, R., Paterová, P., Skalická, E., Lád, V. Cushingova nemoc v dětském věku – kazuistika. Kazuistiky 
v diabetologii 12, 3 – Endokrinologie: 32–35, 2014.
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 � mikroadenom hypofýzy
 � hyperkortizolismus
 � porucha růstu
 � porucha vývoje puberty
 � nadprodukce adrenálních 

androgenů

Key words: 
 � Cushing´s disease
 � pituitary microadenoma
 � hypercortisolemia
 � growth disorder
 � disorder of pubertal 

development
 � hypersecretion of adrenal 

androgens

Úvod

Cushingův syndrom (CS) je vzácné onemocnění. Je pro-
vázen zvýšenou mortalitou a  morbiditou, především kardio-
vaskulární, proto je nutná včasná diagnóza a etiologicky cílená 
léčba (Kršek et al. 2006). Jeho diagnostika a léčba je často vel-
mi obtížná. CS rozdělujeme na ACTH-independentní formu 
a ACTH-dependentní formu (tab. 1).

Cushingova nemoc je nejčastější příčinou CS v  dospělém 
věku a u dětí nad 5 let věku s hlavním výskytem v období pu-

berty a adolescence. Nejčastější příčinou je ACTH produkují-
cí adenom hypofýzy s převahou mikroadenomů (Kršek et al. 
2006). Makroadenomy jsou u dětí vzácné. CD může být součás-
tí MEN-I (mnohočetná endokrinní neoplazie). V prepubertál-
ním období převažuje u CD postižení u dětí mužského pohlaví, 
v pubertě je zastoupení obou pohlaví stejné, v adolescenci a do-
spělosti pak převažuje postižení u osob ženského pohlaví (Sa-
vage et al. 1996; Storr et al. 2007). Léčbou první volby je tran-
ssfenoidální resekce adenomu hypofýzy s  literárně udávanou 
úspěšností v dospělém věku u mikroadenomů mezi 66–90 % 
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(Kršek et al. 2006), u dětí mezi 45–78 %. Za úspěšný operač-
ní výkon je považována pooperační ranní kortizolemie <50 
nmol/l. V  opačném případě je možná radiační léčba rezidua 
adenomu stereotaktickým ozářením Leksellovým gama nožem 
(LGN) s blokováním steroidogeneze v kůře nadledvin do účin-
ku radiace (Devoe et al. 1997; Kršek et al. 2006; Savage et al. 
1996; Storr et al. 2007). K blokování steroidogeneze lze použít 
adrenolytickou nebo neuromodulační terapii. Novým lékem 
je analog somatostatinu (pasireotid), který inhibuje sekreci 
ACTH v buňkách kortikotropního adenomu.

Adrenokortikální tumory jsou nejčastější příčinou CS 
u  dětí do 5  let věku. Proti dospělému věku převažují u  dětí 
karcinomy nad adenomy, které se klinicky projevují výraznými 
příznaky androgenní nadprodukce.

Ektopický Cushingův syndrom je v  dětském věku velmi 
vzácný a McCuneův-Albrightův syndrom jako příčina CS po-
stihuje nejmladší věkové kategorie (Savage et al. 1996; Storr et 
al. 2007). Příčinou ektopického CS jsou u dětí především bron-
chiální karcinoidy a karcinoidy thymu (Ilias et al. 2005; Kršek 
et al. 2006; Savage et al. 1996; Storr et al. 2007).

V  klinickém obraze převažuje u  dětí a  adolescentů s  CS 
typický cushingoidní habitus. Mezi hlavní klinické příznaky 
CS v dětském věku patří progredující obezita; porucha růs-
tu se zpomalením růstového tempa; porucha vývoje pravé 
centrální izosexuální puberty a klinické známky patologic-
ké nadprodukce adrenálních androgenů, které se u  dítěte 
mohou projevit jako předčasná pseudopuberta (izosexuální 
u  mužského pohlaví a  heterosexuální u  ženského pohlaví) 
nebo u dívek rozvojem hirsutismu a akné. Mezi další klinické 
příznaky CS patří měsícovitý obličej, strie, hematomy, atrofie 
kůže, podkoží a  svalů, arteriální hypertenze, porucha sacha-
ridového metabolismu, psychické změny (deprese, porucha 
spánku), infekce, osteoporóza.

Pro diagnózu endogenního hyperkortizolismu svědčí vy-
soký odpad volného kortizolu v moči za 24 hodin, narušený 
diurnální rytmus kortizolu s chyběním fyziologického po-
klesu noční kortizolemie a nedostatečná supresibilita v hla-
dině kortizolu v  séru při dexamethasonovém supresním 
testu s nízkou dávkou dexamethasonu. Při potvrzení endo-
genního hyperkortizolismu pak hladina ACTH odliší formu 
CS. Suprimovaná hladina ACTH svědčí pro ACTH-indepen-
dentní formu CS, zvýšená nebo normální hladina ACTH svěd-
čí pro ACTH-dependentní formu CS (tab. 2).

Tab. č. 1: Klasifikace Cushingova syndromu

ACTH-independentní forma 
1. exogenní podávání glukokortikoidů

2. adrenokortikální tumory (adenom nebo karcinom)

3. primární adrenokortikální hyperplazie

■ primární pigmentovaná adrenální nodulární nemoc (PPNAD)

■ makronodulární adrenální hyperplazie (AIMAH)

■ McCuneův-Albrightův syndrom

ACTH-dependentní forma
1. ACTH produkující adenom hypofýzy (morbus Cushing)

2. ektopický Cushingův syndrom

Tab. č. 2: Diagnostický postup u Cushingova syndromu
Pro diagnózu endogenního hyperkortizolismu svědčí:

■ vysoký odpad volného kortizolu v moči/24 hodin

→ vyšetření opakovat 3x

■ narušený diurnální rytmus kortizolu s chyběním fyziologického 
poklesu noční kortizolemie

→ kortizol v séru 8.00, 16.00, 24.00 hod.

(fyziologická hladina kortizolu v séru ve 24 hodin <50 nmol/l)

■ nedostatečná supresibilita v hladině kortizolu v séru při dexamethaso-
novém supresním testu s nízkou dávkou dexamethasonu (LDDST)

→ dávka dexamethasonu 0,5 mg po 6 hodinách celkem 48 hodin; hmot-
nost <40 kg → dávka 30 μg/kg/den

→ odběr kortizolu v séru v čase 0 a 48 hod.

(fyziologická suprese kortizolemie <50 nmol/l)

Potvrzení endogenního hyperkortizolismu výše uvedenými vyšetře-
ními → určení etiologie CS:

■ stanovení ranní plazmatické hladiny ACTH odliší formu CS

→ hladina ACTH >10 pg/ml → ACTH-dependentní CS

→ hladina ACTH <5 pg/ml → ACTH-independentní CS

■ test s CRH (kortikoliberin)

→ provádí se k potvrzení Cushingovy nemoci a k odlišení od ektopického 
CS

→ CRH 1 μg/kg i.v. nebo 100 μg i.v.

→ pro CD svědčí vzestup hladiny ACTH >50 % výchozích hodnot a vze-
stup hladiny kortizolu v séru >20 % výchozích hodnot

■ zobrazovací vyšetření nadledvin u ACTH-independentní formy CS (CT 
nebo MR); zobrazovací vyšetření hypofýzy u ACTH-dependentní formy 
CS (MR)

■ katetrizace sinus petrosi inferiores s odběry ACTH bazálně a po stimu-
laci CRH simultánně z petrózních splavů a z periferní krve

→ vyšetření se provádí v nejasných případech před neurochirurgickým 
zákrokem k odlišení Cushingovy nemoci a ektopického CS

Kazuistika
Dívka se narodila v termínu ze třetí rizikové gravidity pro 

předchozí spontánní aborty. Poporodní adaptace byla fyziolo-
gická. Dobře prospívala a její psychomotorický vývoj byl nor-
mální. Vážněji nestonala.

Ve 13 letech věku si začala stěžovat na únavu, bolesti hla-
vy, zad a  končetin. Nebyla schopna běhu, zakopávala a  pa-
dala. Současně se dostavily psychické problémy s  depresemi 
a nespavost. V průběhu dalších dvou měsíců došlo k rozvoji 
hirsutismu, akné a k prosáknutí podkoží obličeje. Objevila se 
slizniční kandidóza a zvýšená tvorba hematomů.

Pacientka podstoupila neurologické vyšetření s  vylouče-
ním primárně neurologické problematiky. Magnetická rezo-
nance mozku (MR) byla s normálním nálezem (vyšetření ne-
bylo cíleno na hypofýzu). Pro zachycenou těžkou hypokalemii 
2,3 mmol/l a metabolickou alkalózu byla přeložena k celkové-
mu dovyšetření na pediatrické pracoviště.

Při našem prvovyšetření byla dívka výškou 154,5  cm na 
25. percentilu, podle BMI (body mass index) 16,8 kg/m2 byla 
pod 25. percentilem v pásmu snížené výživy. V klinickém ob-
raze dominoval hirsutismus, akné, kožní hematomy, prosák-
nutí podkoží tváří a víček, soor cavi oris, pubertálně byly pří-
tomny iniciální známky izosexuální puberty (dle Tannera M2, 
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P2). Byla zjištěna systolicko-diastolická hypertenze. V růstové 
křivce bylo patrné zpomalování růstu již v 11 letech věku s pře-
chodem z 50.–75. percentilu na 50. percentil a ve 13 letech věku 
pak další zpomalení s přechodem k 25. percentilu (graf 1).

Vzhledem k vývoji hirsutismu a přítomné hypertenzi jsme 

Graf č. 1: Růstová křivka. V 11 letech věku je již 
patrné zpomalení růstového tempa s přechodem z 50.–
75. percentilu na 50. percentil; do 13 let věku pak další 
zpomalení růstu s přechodem k 25. percentilu.
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Obr. č. 1: MR mozku. Cushingova nemoc. Mikroadenom 
hypofýzy je označen šipkou.
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Obr. č. 2: Cushingova nemoc. Rozsáhlé kožní hematomy.
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v diferenciální diagnóze zvažovali patologickou nadprodukci 
adrenálních androgenů při nadledvinovém enzymatickém blo-
ku 11 ß-hydroxylázy. Možnost pozdní formy vrozené adrenál-
ní hyperplazie byla vyloučena. Proti této diagnóze také svědčila 

nepřítomnost urychlování růstu. Expanze v oblasti nadledvin 
nebyla prokázána. Vysoký odpad volného kortizolu v  moči 
za 24  hodin a  narušený diurnální rytmus kortizolu s  chy-
běním fyziologického poklesu noční kortizolemie potvrdily 
endogenní hyperkortizolismus (ranní kortizol v séru v 7.00 
hodin 1 903 nmol/l při normě 250–600; noční kortizol v séru 
ve 24 hodin 1 260 nmol/l při normě do 50). Vysoká hladina 
ACTH svědčila pro centrální příčinu CS (ACTH 228,1 pg/
ml při normě 10–60). MR mozku se zaměřením na hypofýzu 
potvrdila Cushingovu nemoc při mikroadenomu hypofýzy 
(obr.  1). Současně jsme potvrdili steroidní diabetes mellitus. 
Prosáknutí podkoží tváří a víček odpovídalo měsícovitému ob-
ličeji při diagnóze CS (obr. 2, 3). Do operačního zákroku do-
šlo k vývoji typických purpurových strií s tvorbou na dolních 
končetinách. Pacientka podstoupila úspěšnou transsfenoidální 
resekci mikroadenomu hypofýzy. Po operaci byla izolovaně 
hypokortikální. Ustoupily symptomy hyperkortizolismu včet-
ně normalizace krevního tlaku a sacharidového metabolismu. 
Obnovil se růst a vývoj centrální izosexuální puberty. Finální 
výška dívky je 161  cm. Adrenální funkce se znormalizovala 
rok po operaci s možným vysazením hydrokortisonu. Pacient-
ka recidivovala dva roky po první operaci. Prvním příznakem 
recidivy onemocnění byla porucha spánku. Druhý operační 
výkon nebyl úspěšný. V současné době je jeden rok po ozáření 
rezidua adenomu Leksellovým gama nožem (LGN) a do účin-
ku ozáření blokujeme steroidogenezi kombinovanou terapií 
metyrapon, ketokonazol, dopaminergní agonista.

Diskuse
Ve shodě s literárními údaji došlo k vývoji CD u naší paci-

entky v  období puberty. Příčinou byl mikroadenom hypofýzy. 
V  době stanovení diagnózy CD byly přítomny pouze iniciální 
příznaky typické pro CS (rozvoj měsícovitého obličeje, hirsuti-
smus, zatím bez přítomné obezity a strií). Prvními příznaky ve-
doucími k diagnóze onemocnění byly svalová slabost, psychické 
potíže (deprese, porucha spánku), úporná slizniční kandidóza 
jako projev imunosuprese při hyperkortizolismu a zvýšená tvor-
ba hematomů. Psychické potíže u  pacientů s  CS souvisí s  tíží 
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hyperkortizolismu. Naše pacientka byla těžce hyperkortikální. 
Příčinou hirsutismu byla současná patologická nadprodukce 
adrenálních androgenů pod vlivem zvýšené produkce ACTH. 
Hypertenzi a hypokalemii způsoboval mineralokortikoidní efekt 
kortizolu při jeho nadprodukci. Strie se tvořily v netypické loka-
lizaci na dolních končetinách. Supresivní vliv hyperkortizolismu 
na osu hypothalamus-hypofýza-gonády se u dívky projevil zá-
stavou vývoje pravé centrální izosexuální puberty. Růstová poru-
cha se zpomalením růstového tempa vlivem suprese osy růstový 
hormon-IGF-I byla přítomna dva roky před vývojem vlastních 
klinických symptomů hyperkortizolismu. Porucha růstu může 
být tedy časným příznakem endogenního hyperkortizolismu.

Z celkového počtu našich tří dětí s CD byl příčinou ve dvou 
případech mikroadenom hypofýzy a v jednom případě makroa-
denom. Všechny děti byly pubertálního věku, dvě dívky a jeden 
chlapec. Plně vyjádřený klinický obraz CS včetně progredující 
obezity, purpurových strií, měsícovitého obličeje a hirsutismu byl 
přítomen pouze u jedné pacientky.Fotodokumentace ukázala po-
stupný vývoj cushingoidního habitu poslední tři roky před stano-
vením diagnózy. U dívek se hyperandrogenní stav při CD projevil 
vývojem hirsutismu a akné, u chlapce vývojem izosexuální pseu-
dopuberty s růstem penisu a pubarché při prepubertálních testes. 
Dívky měly zástavu vývoje pravé centrální izosexuální puberty. 
U všech dětí byla přítomna růstová porucha se zpomalením růs-
tového tempa. Nejtěžší hypertenzi, hypokalemii, metabolickou 
alkalózu a diabetes mellitus měla pacientka uvedená v kazuistic-
kém sdělení. Z našich pacientů s CD byla nejvíce hyperkortikální. 
Všichni pacienti podstoupili transsfenoidální resekci adenomu 
hypofýzy. U  chlapce, pro nejasný nález mikroadenomu na MR 
hypofýzy, bylo nutno provést před výkonem katetrizaci petróz-
ních splavů k potvrzení hypofyzární etiologie hyperkortizolismu. 
Úspěšný byl až druhý operační zákrok. Po výkonu vyžadoval 
komplexní hormonální substituční terapii pro panhypopituitari-
smus a diabetes insipidus centralis. Došlo ke spontánnímu nástu-
pu centrální izosexuální puberty a tři roky po operaci k obnově 
funkce adrenální osy s  vysazením hydrokortizonu. Recidivoval 
7 let po operaci. Následně podstoupil dva neúspěšné operační zá-
kroky a je po ozáření LGN. U dívek s mikroadenomem hypofýzy 
byl první operační výkon úspěšný. Po operaci byly dívky izolova-
ně hypokortikální. K obnově adrenální funkce došlo za 1–2 roky 
po operaci. Dívka s plně vyjádřeným obrazem CS v době stanove-
ní diagnózy zůstává v remisi nyní 4 roky. Pacientka, kterou uvá-
díme v kazuistice, recidivovala dva roky po první operaci. Druhý 
operační výkon nebyl úspěšný. Je po ozáření rezidua adenomu 
LGN a do účinku ozáření blokujeme steroidogenezi kombinova-
nou adrenolytickou a neuromodulační léčbou.

Závěr
Na Cushingův syndrom je třeba myslet při náhlém progre-

sivním vývoji obezity s dalšími typickými klinickými symptomy. 
Nesmíme zapomínat na postupný vývoj symptomů hyperkorti-
zolismu, kdy pacienta můžeme zachytit v časné fázi onemocně-
ní s chyběním plně vyjádřeného klinického obrazu.

U obézního dítěte je třeba hodnotit křivku BMI a současně 
růstovou křivku. Na rozdíl od prosté obezity je hyperkortizo-
lismus vždy u dítěte provázen zpomalením růstového tempa.
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Obr. č. 3: Cushingova nemoc. 
Iniciální fáze choroby s neú-
plně vyjádřeným klinickým 
obrazem. Vývoj měsícovitého 
obličeje, hirsutismus, zatím 
bez přítomné obezity a strií.
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Při zpomalení růsto-
vé tempa u  dítěte nejasné 
etiologie musíme v  dife-
renciálně diagnostické roz-
vaze zvažovat hyperkorti-
zolismus. Zpomalení růstu 
může být časným přízna-
kem vývoje endogenního 
hyperkortizolismu.

Hyperandrogenní stav 
provází také pozdní formu 
vrozené adrenální hyper-
plazie. Na rozdíl od hyper-
kortizolismu je pro dětský 
věk typické naopak urych-
lování růstu s  akcelerací 
v růstové křivce.

Fotodokumentace za-
chycující vývoj cushingo-
idního habitu nám může 
pomoci v  diagnóze one-
mocnění.
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V DIABETOLOGII
SESTRA

Bariatrické řešení obezity z pohledu 
nutričního terapeuta

Karolína Hlavatá
OB Klinika a. s., Praha

Úvod
Obezita není jen problémem nepad-

noucích šatů, jde o závažné onemocně-
ní, které samo o sobě tvoří podhoubí 
pro rozvoj závažných zdravotních kom-
plikací. Ukázkovým příkladem je diabe-
tes mellitus 2. typu, kde je nadváha nebo 
obezita přítomna u 64 % mužů a u 77 % 
u žen. Vedle diabetu 2. typu je nadváha 
a obezita spojena se zvýšeným rizikem 
hypertenze, onemocněním srdce a cév, 
dyslipidemií, artrózou, nealkoholickou 
steatohepatitidou, nemocemi žlučníku, 
syndromem spánkové apnoe a některý-
mi typy nádorů (konkrétně nádorů prsu, 
prostaty, tlustého střeva a konečníku), 
opomenout nesmíme ani psychosociální 
komplikace (nízké sebevědomí, deprese, 
úzkost). Výskyt uvedených komplikací se 
zvyšuje se stoupajícím BMI (body mass 
indexem). Nadměrná tělesná hmotnost 
ve výsledku snižuje kvalitu života a zkra-
cuje jeho očekávanou dobu, zároveň 
představuje významnou socioekonomic-
kou zátěž, jelikož obézní lidé jsou častě-
ji nemocní. Prevalence nadměrné hmot-
nosti v České republice přesahuje 50 %, 
stejně jako v řadě dalších evropských 
zemí. Alarmující je i nárůst obezity 
v dětské populaci, kde je rizikový přede-
vším fakt, že z obézního dítěte se v řadě 
případů stává těžce obézní dospělý.

Základem léčby nadváhy a obezity je 
úprava stravovacích a pohybových ná-
vyků, psychoterapie (v léčbě obezity 
se osvědčuje především kognitivně-be-
haviorální terapie) a v odůvodněných 
případech je možné přistoupit i k léčbě 

chirurgické. Současné dlouhodobé studie 
ukazují, že po bariatrickém výkonu do-
chází k podstatnému snížení úmrtnos-
ti i k poklesu rizika rozvoje nových cho-
rob, souvisejících s obezitou, ke snížení 
potřeby zdravotní péče a poklesu pří-
mých nákladů na zdravotní péči. Z roz-
sáhlých metaanalýz vyplývá, že profit 
z chirurgického řešení obezity mají pře-
devším diabetici. Chirurgická léčba cuk-
rovky 2. typu toto onemocnění výrazně 
zlepšuje (dochází k úpravě hodnot glyke-
mie a glykovaného hemoglobinu) u více 
než 85 % diabetiků, z toho téměř u 75 % 
dochází k úplnému vyléčení. V podstatě 
neexistuje jiná, dlouhodobě úspěšnější 
léčba vysokých stupňů obezity. Bariatric-
ké řešení obezity je schopno nejen zlep-
šit, ale i úplně vyléčit řadu onemocnění 
vzniklých v souvislosti s obezitou, při-
čemž zároveň působí jako prevence proti 
vzniku těchto onemocnění.

Největší a nejrychlejší hmotnostní 
úbytky lze očekávat v prvním roce po 
výkonu, v dalším roce jsou již úbytky 
menší, jelikož dochází k adaptaci na niž-
ší energetický příjem. Průměrné hmot-
nostní úbytky činí 15–25 % původní tě-
lesné hmotnosti.

Indikace k bariatrickému zákroku
1. Pacienti ve věku 18 až 60 let
 V individuálních případech je mož-

né obezitu řešit i u mladistvých 
nebo u osob starších 60 let, povo-
lení k operaci je však vždy výsled-
kem multidisciplinárního řízení. 
U pacientů mladších 18 let musí být 
jasné, že budou schopni dodržovat 
režim, u pacientů starších 60 let musí 
být prokázán příznivý efekt operace 
na kvalitu života a prodloužení jeho 
délky.

2. BMI≥40 kg/m2 nebo BMI 35–40 kg/m2, 
jsou-li přítomny komplikace, u kterých 
lze předpokládat zlepšení po snížení 
hmotnosti navozeném chirurgickým 
výkonem (např. metabolické poru-
chy, kardiorespirační choroby, závažná 
kloubní onemocnění, závažné psycho-
logické problémy vázané na obezitu).

 Důležité je vycházet z výchozí hod-
noty BMI, nikoli z hodnoty před ope-
rací. Řada pacientů zhubne již před-
operačně na hodnoty nižší, než je 
požadované BMI pro chirurgický zá-
krok, což je naprosto v pořádku. 
Mnozí pacienti jsou indikováni k ba-
riatrickému zákroku právě z důvodu, 
že jsou schopni zhubnout i poměr-
ně značné množství kilogramů, ale 
v následujícím období u nich dochází 
k opětovnému vzestupu hmotnosti.

3. Schopnost dlouhodobě dodržovat 
doporučení.

Kontraindikace k zákroku
1. Primární kontraindikací je, pokud 

nelze doložit žádnou dosavadní obe-
zitologickou péči.

2. Není-li pacient schopen účasti v dlou-
hodobém medicínském sledování.

3. Dekompenzovaná psychiatrická one- 
mocnění, závažné deprese a poruchy 
osobnosti, pokud léčba není dopo-
ručena psychiatrem se zkušeností 
s obézními. Kontraindikací jsou i pří-
tomné poruchy příjmu potravy.

4. Abúzus alkoholu a/nebo drogová zá-
vislost.

5. Onkologické sledování pro malignitu.
6. Závažné poruchy imunity.
7. Těhotenství a laktace.
8. Neschopnost sebepéče bez dlou-

hodobého rodinného či sociálního 
zázemí, které by péči zajistilo.
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Bariatrické operace se v zásadě dělí na 
restriktivní a malabsorpční.

Výkony omezující množství stravy 
zmenšením kapacity žaludku (restriktivní):

• žaludeční bandáž
 adjustabilní (AGB – adjustable  

   gastric bandage)
 neadjustabilní žaludeční bypass  

   (GBP – gastric bypass)
 proximální s dlouhou kličkou

• rukávová (sleeve) resekce žaludku
• žaludeční plikace

Výkony omezující vstřebávání živin 
a energie (výkony malabsorpční):

• biliopankreatická diverze (BPD)

Kombinované výkony
• biliopankreatická diverze s duode-

nální výhybkou (BPD-DS – biliopan-
creatic diversion with duodenal 
switch)

• distální žaludeční bypass (se společ-
nou kličkou delší než 100 cm)

V případě, že nejsou přítomny speci-
fické komplikace, je vždy preferováno 
laparoskopické provedení operace.

Principem restriktivních operací je 
zmenšení objemu žaludku a omeze-
ní množství přijímané stravy. U malab-
sorpčních výkonů je obcházeno duode-
num a proximální jejunum, což zabrání 
vstřebávání značné části přijímaných 
živin. Provádějí se i kombinované vý-
kony, které zmenšují kapacitu žaludku 
a zároveň omezují vstřebávání živin, 

příkladem je gastrický bypass. Potenci-
onální nedostatky ve výživě se odvíje-
jí od typu provedeného chirurgického 
zákroku a samozřejmě od compliance 
pacienta. U restriktivních typů opera-
cí se lze setkat s omezením sekrece ky-
seliny chlorovodíkové, která je nezbyt-
ná pro redukci trojmocného železa na 
lépe vstřebatelnou dvojmocnou formu, 
snížená bývá i tvorba vnitřního fakto-
ru spojená se sníženou absorpcí vita-
minu B12 v ileu. V případě nevhodného 
výběru potravin pacientem hrozí i pro-
teinová malnutrice, nízký příjem vápní-
ku, železa a vitaminu D. Malabsorpční 
zákroky jsou v porovnání s restriktiv-
ními operacemi z hlediska případných 
karencí rizikovější, zejména s ohledem 
na snížené vstřebávání vápníku, že-
leza, mědi, vitaminu D, zinku, hořčí-
ku a mědi. Přítomna bývá i maldigesce 
makronutrientů, především bílkovin. 
Omezena bývá i absorpce tuků, v tuku 
rozpustných vitaminů, reabsorpce žlu-
čových kyselin a vitaminu B12. Pro mi-
nimalizaci rizik vyplývajících z nedo-
statečné výživy jsou velmi důležité 
důkladné a opakované nutriční konzul-
tace a to jak před plánovaným zákro-
kem, tak v následném období.

Výhody a rizika restriktivních ope-
rací

• jsou reverzibilní
• nejsou zatíženy dlouhou rekonva-

lescencí
• není nutná suplementace vitaminy 

a minerálními látkami
• v případě gastrické bandáže je nut-

né zajistit, aby strava neobsahovala 
slupky a semínka

• v případě sleeve gastrektomie a pli-
kace je nutné úzkostlivě dbát na 

dodržování objemu tekutin, jejich 
příjmu odděleně od pevné stravy 
a popíjení mezi jídly

Výhody a rizika malabsorpčních 
operací

• neomezují množství přijaté stravy
• vyžadují výrazně méně spolupráce
• váhové úbytky jsou vyšší
• výkony jsou prakticky ireverzibilní
• nutná celoživotní náhrada minerál-

ních látek a vitaminů
• v případě nedodržování režimových 

opatření hrozí malnutrice
• objemné stolice několikrát denně, 

flatulence 

Předoperační období
Většina pacientů před plánovaným 

bariatrickým zákrokem podstupuje 
běžnou konzervativní léčbu obezity, kde 
se soustřeďujeme především na úpravu 
stravovacích návyků ve smyslu:

• pravidelného příjmu potravy
• navýšení příjmu bílkovin, omezení 

tuků a jednoduchých sacharidů
• navýšení příjmu vlákniny a prefe-

rence potravin o nižším glykemic-
kém indexu

• tréninku oddělování tekutin od pev-
né stravy a nácvik návyku popíjení 
mezi jídly

• nácvik pravidelného vážení/odmě-
řování potravin

• pravidelný a dlouhodobý zápis jídel-
níčku

Edukace zpravidla vyžaduje důkladné 
vysvětlení významu a zdrojů hlavních ži-
vin a jejich zastoupení v dietě, vysvětlení  

Obr. č. 1: Adjustabilní gastrická bandáž

Obr. č. 2: Sleeve gastrektomie

BARIATRICKé řEŠENí OBEZITY Z POHLEDU NUTRIČNíHO TERAPEUTA

Obr. č. 3: Roux-en-Y gastrický bypass
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práce s tabulkami energetických hod-
not, nácvik výběru vhodných potravin, 
důležité jsou i informace o tepelné úpra-
vě. Pacient v předoperační fázi musí být 
detailně informován o principu a rizi-
cích bariatrického zákroku, podmínkách 
dodržování nutných postupů a měl by si 
již v tomto období cvičně odměřovat do-
poručený objem porce a trénovat příjem 
tekutin odděleně od pevné stravy. Pokud 
není pacient schopen změnit současné 
stravovací návyky, je bariatrický výkon 
kontraindikován.

Předoperační péče je komplexní, svůj 
názor o vhodnosti či nevhodnosti pod-
stoupit bariatrický zákrok vyslovuje 
lékař internista, chirurg, psycholog 
a nutriční terapeut. Jestliže jeden z od-
borníků není o vhodnosti zákroku pře-
svědčen, zákrok se odkládá nebo zcela 
kontraindikuje.

Výživa krátce po operaci
Krátce po zákroku je nutné infuzní 

podávání léků a tekutin, délka infuzní 
terapie závisí na typu výkonu a pohybu-
je se od několika hodin (např. po gastric-
ké bandáži či plikaci) po dobu několika 
dní (obecně po malabsorpčních výko-
nech). Následuje podávání ledových kos-
tek a popíjení čiré vody, nejprve po lžič-
kách, postupně po doušcích. První 1 až 
2 týdny po operaci je indikována stra-
va tekutá, následuje 3 až 4 týdenní ob-
dobí stravy kašovité, s pozvolným pře-
chodem na stravu běžné konzistence. 
Objem jednotlivé porce je omezen zprvu 
na 100 ml, s postupem času na 150 ml. 
Vhodnými potravinami pro tekutou fázi 
jsou zakysané mléčné výrobky, vodou ře-
děný jogurt, mléko, maso-zeleninové vý-
vary, proteinové nápoje. Ve fázi kašovité 
stravy mají být zařazovány přednost-
ně potraviny bohaté na bílkoviny (rybí 
maso, drůbež, jogurty, tvarohy, pudin-
ky, mléčné výrobky), poměrově menší 
část pak tvoří sacharidy (ovocné pyré, 
doměkka uvařená zelenina, brambory, 
dle individuální snášenlivosti rýže, těs-
toviny). Strava má být šetřící, nekořeně-
ná, jídla doměkka uvařená. Z nápojů je 
nejvhodnější voda, slabší čaje, v menší 
míře vodou ředěné džusy nebo zelenino-
vé šťávy. Alkohol, sycené nápoje a káva 
nejsou v tomto období vhodné.

Důležité
• pečlivé odměřování velikosti porce
• zajištění dostatečného příjmu bílko-

vin a tekutin
• tekutiny přijímat odděleně od pevné 

stravy (před a po jídle má být roze-
stup 30 minut), tekutiny popíjet, ne-
pít najednou objem větší než 150 ml

• pečlivě kousat, nehltat, jíst a pít po-
malu

• odstraňovat tuhé slupky z ovoce 
a zeleniny, maso používat rozemleté 
nebo nasekané na malé kousky

• léky drtit
• v případě malabsorpčních zákroků 

důraz na celoživotní substituci mul-
tivitaminovými preparáty a užívání 
vitaminu D

• u malabsorpčních zákroků je ne-
zbytné zajistit dostatečný příjem 
bílkovin (dle doporučení minimálně 
90 g/den, z praxe se jako vhodnější 
ukazuje příjem kolem 120 g/den)

Nerespektování výživových doporuče-
ní v časném pooperačním období může 
vést k velmi závažným, život ohrožu-
jícím komplikacím. V pozdějším obdo-
bí může být porušování diety příčinou 
nedostatečných váhových úbytků nebo 
opětovného přibírání na váze.

Dlouhodobá strava
Zastoupení hlavních živin po bariat-

rických zákrocích se vyznačuje důrazem 
na bílkoviny, které mají tvořit 30–35 % 
z celkového energetického příjmu, 30 % 
tuky a zbytek sacharidy. Příjem jednodu-
chých sacharidů je třeba omezit na mini-
mum, a to především po malabsorpčních 
výkonech s přítomným dumping syndro-
mem. Aby byl příjem bílkovin během dne 
dostatečný, měla by alespoň 4 jídla z do-
poručovaných 5 až 6 jídel/den bílkovinu 
obsahovat. Z bílkovinných potravin 
jsou vhodné zejména ty, které obsahují 
v malém objemu velké množství bílkovin 
(př. tvaroh, tvrdý tvaroh, maso, sardinky, 
tuňák, bílky). U pacientů po malabsorpč-
ních výkonech není jednoduchá zále-
žitost zajistit denní příjem minimálně 
90 g bílkovin. Je proto nezbytné, aby kro-
mě běžné stravy klient denně vypil 1 litr 
nízkotučného kefíru/mléka nebo „mimo“ 
snědl 250 g tvarohu. Hypoproteinemie 
se u malabsorpčních výkonů objevu-

je většinou v prvním půl roce od opera-
ce a dobře reaguje na perorální podání 
proteinových suplement, např. ve for-
mě mléčné bílkoviny (Protifar). Zajištění 
adekvátního příjmu bílkovin může být 
problematické u pacientů s laktózovou 
intolerancí nebo u pacientů, kteří z růz-
ných důvodů odmítají maso nebo nekon-
zumují mléčné výrobky.

Při sestavování jídelníčku se pacienti 
mohou řídit principem zdravého talíře, 
k odměřování doporučené porce slouží 
měrky o různém objemu. Výběr potravin 
se řídí stejnými pravidly jako u redukční 
diety, zvláštní pozornost zasluhují potra-
viny o malém objemu a velké energetic-
ké denzitě (nutela, slazená mléka, sme-
tanové mléčné výrobky, tvrdé uzeniny, 
sladkosti, sladké nápoje, alkohol, atd.), 
které mohou být příčinou neúspěchů.

Časování kontrol po výkonu
• 7–10 dní po operaci: kontrola na chi-

rurgii
• 1 měsíc po operaci: kontrola u inter-

nisty
• dále každé 3 měsíce chirurgie/

interna + odběry po dobu dvou let
• následně každého půl roku/rok 

interna + odběry
• nutriční terapeut + psycholog dle 

potřeby

Závěr
Péče o pacienta po bariatrickém 

zákroku nekončí operací, pro zajištění 
co nejvyšších hmotnostních úbytků 
a zachování dobrého nutričního stavu 
jsou důležité i následné pravidelné 
kontroly u nutričních terapeutů. Pacient 
by měl před každou návštěvou pečlivě 
zapisovat jídelníček, vč. velikosti por-
ce, druhu jídla a příjmu tekutin. Pro pa-
cienty, kteří inklinují k uzobávání nebo 
pojídání různých snacků během dne se 
osvědčuje dlouhodobé zapisování, které 
je důležitou součástí psychobehaviorální 
terapie a pomáhá zvládat kontrolu nad 
příjmem jídla.

BARIATRICKé řEŠENí OBEZITY Z POHLEDU NUTRIČNíHO TERAPEUTA

V DIABETOLOGII
SESTRA
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Co nového na EASD 2014 ve Vídni pane profesore?

Děkuji, že jste si podle slibu našel čas pohovořit o zajímavostech, 
které jste zaznamenal na letošním EASD ve Vídni. Velký ohlas 
prý měla přednáška profesora Domenica Acciliho The new bio-
logy of diabetes? Co zaznělo v letošní Claude Bernard lecture?

Prof. Accili v ní seznámil posluchače s nejnovějšími výsled-
ky zejména svých výzkumů role translačního faktoru FoxO1. 
Pomocí tohoto faktoru je možné využít potenciálu progenito-
rových buněk, které se nacházejí ve střevě. Tyto buňky se mo-
hou diferencovat v  buňky schopné produkovat inzulín v  zá-
vislosti na glykemii. Výzkum by tak mohl přinést dokonalou 
cestu k léčbě diabetu 1. typu: inhibice FoxO1 povede ke vzniku 
„náhradních“ beta buněk ve střevě. Tyto výsledky korelují se 
zjištěním, že za úbytkem funkce beta buněk u diabetu 2. typu 
je spíše dediferenciace, než apoptóza. A  to opět v souvislosti 
s neadekvátní regulační funkcí FoxO1.  Možná se místo snahy 
o množení beta buněk budeme snažit o jejich rediferenciaci.

Na EASD je tradičně prezentována řada novinek ve farma-
kologii, resp. výsledků klinických studií s novými farmaky a po-
tažmo i nové lékové molekuly samotné? Co v tomto ohledu při-
nesl letošní kongres?

Máte pravdu, v posledních letech je novinek opravdu mno-
ho. Postřehnout vše rozhodně nelze. Už na presympoziu za-
zněla informace, že FDA vydala první pozitivní stanovisko 
k registraci liraglutidu v dávce 3 mg denně pro terapii obezity 
u pacientů s BMI nad 27 kg/m2 (s komorbiditami) nebo nad 
30  kg/m2 (bez komorbidit). Podkladem tohoto rozhodnutí 
byly mj. skvělé výsledky studie SCALE, která prokázala dobrý 
antiobezitický účinek liraglutidu. U nás zatím liraglutid v této 
indikaci není indikován, ale dá se očekávat, že agonisté GLP-
1, vzhledem k prokazatelnosti těchto účinků, budou usilovat 
o doplnění této indikace také v Evropě.

Zajímavé byly také práce, které hodnotily přínos terapie 
lixisenatidem, mj. výhody kombinace s  bazálním inzulínem. 
Zajímavým preparátem bude nejspíše i dulaglutid. Je apliko-
ván jednou týdně, prodloužení účinku je dosaženo vazbou na 
modifikované Fc fragmenty IgG. Do III. fáze klinického zkou-
šení se dostal albiglutid.

Představen byl inzulín glargin v koncentraci 300 jednotek/
ml, vykazuje méně hypoglykemií proti standardní koncentra-
ci, nižší variabilitu a delší poločas účinku. Těšit se můžeme i na 
inzulín degludek v koncentraci 200 jednotek/ml a pegylované 
lispro. No a zdá se, že před branami jsou i první diabetologické 
biosimilars.

Jsou připraveny fixní kombinace gliptinů s  inhibitory 
SGLT2. Gliptiny snižují produkci glukózy v játrech, glifloziny 
ji naopak zvyšují, mohlo by tedy jít o výhodnou kombinaci lá-
tek. Ve skupině inhibitorů DPP-IV se chystá první preparát, 
který bude možné podávat jednou týdně – omarigliptin, při 
srovnatelné účinnosti s tradičním sitagliptinem. Některé prá-
ce se věnovaly alogliptinu (vysoká selektivita), novým gliflo-
zinům – empagliflozinu, ertugliflozinu… Mám pokračovat? 
I jen zapamatovat si názvy všech těch nových látek a léků bude 
bohatýrský úkol. Ale diabetologie se má na co těšit – bude 

k dispozici více možností, jak individualizovat péči o diabetiky 
a šít farmakoterapii pacientovi „na míru“.

Můžete vybrat jednu z přednášek, která vás osobně zaujala 
a přiblížit ji našim čtenářům?

Mohla by to být třeba přednáška profesora Andrzeje Kro-
lewskeho z  Joslin Diabetes Center Early progressive renal 
decline as the new model of nephropathy in type 1 diabe-
tes. Standardně přijímaný vývoj diabetické nefropatie je: vznik 
diabetu 1. typu – hyperfiltrace. Po léčbě nejdříve po pěti letech 
mikroalbuminurie – progrese albuminurie koreluje s  pokle-
sem glomerulární filtrace, pozitivní vliv zlepšené kompenza-
ce, ACE inhibitorů. Vznik proteinurie v dalším vývoji je sou-
časně začátkem nezadržitelného směřování k  terminálnímu 
selhání ledvin. A. Krolewski ukázal, že u pacientů, kteří jsou 
ve fázi proteinurické (diabetici 1. typu), je zřetelně pomalejší 
pokles glomerulární filtrace u  těch, kteří jsou lépe kompen-
zováni. Což je poměrně důležitý nález, protože ještě nedáv-
no se soudilo, že kompenzace nemá vliv na rychlost poklesu 
glomerulární filtrace ve fázi manifestní diabetické nefropatie. 
Ještě důležitější je skutečnost, že u těch pacientů, kteří směřují 
k časnému selhání funkce, začíná pokles glomerulární funk-

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA hovoří o EASD 2014
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K jubilejním padesátým 
Diabetologickým dnům 
v Luhačovicích
Vzácné jubileum v  roce 2014 – 50. ročník Diabetologic-

kých dnů mne vede k  malému zamyšlení. V  roce 1966 jsem 
jako medik čtvrtého ročníku LF UP vykonával prázdninovou 
praxi z vnitřního lékařství v nemocnici v tehdejším Gottwal-
dově. A právě na této praxi jsem se dozvěděl o existenci Dia-
betologických dnů v Luhačovicích. Bydlím nedaleko, a proto 
jsem se jich už jako medik 5. ročníku poprvé zúčastnil. Od 
toho roku (1967) jsem se snažil o každoroční účast – i v době 
základní jednoroční vojenské služby, i jako internista nemoc-
nice ve Slavičíně a později také jako dlouholetý praktický lékař 
ve Valašských Kloboukách. Často jsem si bral den řádné dovo-
lené, abych se mohl účastnit… Dokonce o několika ročnících 
jsem napsal krátkou zprávu pro Vnitřní lékařství či do Praktic-
kého lékaře.

Čím byly a  stále jsou pro mne Diabetologické dny? Stá-
lým zdrojem a šťastnou kombinací vzdělání, vzácné duchovní 
vzpruhy a jedinečným povzbuzením a inspirací do další služby 
mě svěřeným nemocným. Je to proto, že Diabetologické dny 
v Luhačovicích jsou prosyceny laskavým ovzduším vzácných 
osobností, nejsou odtrženy od každodenní reality – naopak 
přímo vyzařují empatii pro potřeby diabetiků, při respektu 
možností naší společnosti.

Vzpomínám vděčně na řadu osobností, které jsem tam 
potkal. Nejen na vynikající specialisty diabetologie, ale i prak-
tické lékařské osobnosti, které vůdčím způsobem implemen-
tovaly nové poznatky diabetikům ve svých ordinacích. Zejmé-
na to byl nadšený praktický lékař dr. Zdeněk Balcar z  Býště 
na Pardubicku, Dr. Gladkij z  Prostějova (později profesor 

ce již velmi časně. Proto autor postuloval hypotézu o časném  
progresivním úbytku renální funkce. Ve výzkumném progra-
mu testovali možné prediktory – odhalením rizikových paci-
entů by bylo možné intenzifikovat cíleně terapii. Jedním z kan-
didátů je kyselina močová. Vyšší urikemie predikuje vysoké 
riziko časného renálního selhání. Proto byl koncipován projekt 
s akronymem PEARL, který má vyhodnotit potenciální přínos 
allopurinolu pro snížení rizika časného rozvoje renálního se-

lhání u pacientů s diabetem 1. typu. Myslím, že práce má svoji 
logiku a rozhodně mne zaujala. Vřele doporučuji si ji prohléd-
nout v  elektronické podobě abstrakt na internetových strán-
kách kongresu: http://www.easdvirtualmeeting.org/

Za rozhovor poděkoval
Mgr. Karel Vízner

sociálního lékařství), luhačovický spiritus agens dr. Šimurda, 
zlínský profesor Jaroslav Rybka, který nám už za totality umož-
ňoval v našich ordinacích obvodních a závodních lékařů pečo-
vat o diabetiky II. typu… Tato vzácná možnost při fungování 
kolegiálního respektu, je novou cestou k bdělé rozvaze nejen 
v léčbě, ale i v prevenci pandemie diabetu.

S obdivem a úctou k tvůrčímu potenciálu Diabetologických 
dní v Luhačovicích se tiše raduji a nepřestávám žasnout nad 
možnostmi nejen diabetologie, ale i  medicíny vůbec. Věřím, 
že ta může být oslovujícím posláním a  symbolem humanity 
v našem světě, který, přesycen informacemi, může být osloven 
šlechetností srdce lékařek, lékařů a sester…

Z aktivní lékařské praxe

MUDr. Mgr. Josef Kořenek, CSc.
Poliklinika Valašské Klobouky

jozka.korenek@seznam.cz

CO NOVéHO NA EASD 2014 VE VíDNI PANE PROFESORE?
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Lyxumination
Kdo v  dubnu letošního roku na Diabetologických dnech 

v  Luhačovicích navštívil satelitní sympózium společnosti sa-
nofi, které představovalo prandiálního GLP-1 agonistu Ly-
xumia (lixisenatid), nemůže si nevzpomenout na imaginaci, 
která uváděla toto sympozium. Ve stínovém divadle se zrodil 
motýl, přestavující cestu nového přípravku k pacientům.

Motýl, spolu se svou „patronkou“ Mgr. Bohdanou Kube-
šovou, uvedl také nové sympózium, které se pod názvem Ly-
xumination věnovalo klinickým zkušenostem s  přípravkem 
Lyxumia. Dva semináře – v  Praze a  Brně – zpřístupnily po-
sluchačům nejen názory a představy předních českých odbor-
níků, ale také již kazuistické zkušenosti s  tímto přípravkem 
z praxe našich lékařů. Jako zástupce redakce časopisu Kazuis-
tiky v diabetologii jsem navštívil Lyxumination 8. října v praž-
ském hotelu Majestic Plaza.

Doc. Martin Prázný ve své prezentaci zmínil výsledky stu-
die MainMeal Study. Výsledky prokázaly, že lixisenatid půso-
bí nejvíce na postprandiální glykemii toho jídla, před kterým 
je podán. Přípravek je možné podat před kterýmkoliv jídlem 
dne, z hlediska ovlivnění postprandiální glykemie je však do-
poručeno podávat přípravek Lyxumia s jídlem, které je pro da-
ného pacienta hlavním jídlem dne.

Prof. Martin Haluzík rozebral odlišnosti v  mechanismu 
účinku různých GLP-1 agonistů a představil výhody lixisenati-
du jako prandiálního přípravku, tedy agonisty, který přednost-
ně upravuje glykemii po jídle. Kombinace účinků lixisenatidu 
– pozitivní ovlivnění glykemie, zpomalení vyprazdňování ža-
ludku a pozitivní vliv na snížení tělesné hmotnosti předurčuje 
skupiny pacientů s diabetem 2. typu, které mohou významně 
profitovat z  terapie tímto přípravkem. Optimálním pacien-
tem je podle prof. Haluzíka nekompenzovaný diabetik 2. typu 
s nadváhou či obezitou, s problémy s dietní compliance, večer-
ním přejídáním a postprandiální hyperglykemií. U pacientů se 
zvýšením preprandiální glykemie prezentoval výhody kombi-
nace lixisenatidu s bazálním inzulínem glargin (Lantus).

Prof. Milan Kvapil, který moderoval panel odborníků, konstato-
val, že individualizace léčby je hlavním trendem současné diabetolo-
gie. Zdůraznil, že bez akceptace léčby pacientem, podložené dobrou 
compliance, nelze dosáhnout terapeutického efektu.

Shrnul hlavní vlastnosti a  výhody, které Lyxumia paci-
entovi přináší: bezpečné snížení HbA1c s úpravou především 

postprandiální glykemie, podání jednou denně před hlavním 
jídlem, snížení postprandiálních hladin glukagonu, zpomalení 
evakuace žaludku a žádoucí úbytek tělesné hmotnosti. Konsta-
toval, že Lyxumia je lékem pro chytré lékaře a jejich pacienty.

V druhé části konference představila čtveřice známých dia-
betologů, MUDr. Marek Honka, MUDr. Jana Lesná, MUDr. 
Michal Žourek, Ph.D. a  MUDr. Denisa Janíčková-Žďárská, 
Ph.D. kazuistiky z vlastní klinické praxe od pacientů, u kte-
rých měli možnost přípravek Lyxumia (lixisenatid) vyzkoušet. 
Ve většině případů šlo o  přidání lixisenatidu do kombinace 
k PAD nebo k bazálnímu inzulínu ± PAD. V souladu se zku-
šenostmi studie GetGoal autoři konstatovali rychlý nástup 
účinku, dobrý účinek na snížení HbA1c, postprandiální gly-
kemie, nízké riziko hypoglykemie, pokles tělesné hmotnosti 
a možnost zvýšení compliance pacienta. Zajímavý případ pre-
zentovala MUDr. Lesná, která použila lixisenatid u diabetika 
2.  typu se zachovalou inzulínovou sekrecí místo bolusového 
inzulínu v intenzifikovaném inzulínovém režimu, kdy byl li-
xisenatid schopen nahradit bolusový inzulín a jeho působení 
na postprandiální glykemii. MUDr. Janíčková-Žďárská zazna-
menala krom již zmíněných efektů lixisenatidu a jeho dobré 
snášenlivosti při podávání lixisenatidu v  kombinaci s  PAD 
také zlepšení lipidogramu při současném snížení hmotnosti 
pacienta.

Jak úvodní přednášky, tak kazuistická sdělení byla s velkým 
zájmem sledována účastníky sympózia. Vzhledem k  tomuto 
zájmu a zaměření našeho časopisu se pokusíme zajistit vybra-
ná kazuistická sdělení o užití lixisenatidu v klinické praxi i pro 
náš časopis.

Karel Vízner
šéfredaktor
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Diabetologové a oftalmologové společně

Před několika dny se uskutečnilo již 15. mezioborové sym-
pozium Diabetes mellitus – oční komplikace. Na přípravě akce 
se tradičně podíleli jak oftalmologové, tak diabetologové. Ze-
ptali jsme se odborných garantů akce, prof. MUDr. Terezie 
Pelikánové, DrSc. a doc. MUDr. Tomáš Sosny, CSc. na cíle 
konference a jejich naplnění.

Paní profesorko, jaké byly letošní cíle konference a co tato 
akce nabídla diabetologům?

Cíle jsou každý rok stejné, a to umožnit komunikaci lékařů, 
kteří se podílejí na péči o nemocného s očními komplikacemi 
diabetu. Oftalmologové se tu v kostce dozvědí, co je nového 
v diabetologické péči a diabetologové se seznámí s novinkami, 
které mohou poskytnout oční lékaři. Nejdůležitějším posláním 
akce však zůstává osobní setkání a zlepšení vzájemné komuni-
kace mezi lékaři.

pravidelného střídání místa konání mezi Olomoucí a Prahou. 
Důvodem je snadnější dostupnost sympózia pro diabetology 
a oftalmology  ze vzdálenějších  částí  republiky. Nicméně po 
ekonomické stránce zajistit tyto konference, je stále obtížnější. 
Máme velkou radost z toho, že se mezi posluchači, ale i před-
nášejícími začínají více a více objevovat mladé výrazné tváře. 
Zásadní změnou v posledních letech je zařazení kazuistik a in-
teraktivní testů, které nám ukazují, jak dalece byly edukativní 
naše přednášky. Zároveň nám to umožňuje plánovat, na jakou 
problematiku se máme zaměřit v budoucnu. Jistě nepochyb-
ným oživěním jsou i zahraniční hosté, letos to byla doktorka 
Gajdošíková ze Slovenska, která se s námi podělila o zkuše-
nosti  se  screeningem  u  komplikovaných  diabetiků.  Radost 
můžeme mít i z bohaté diskuse, která je vždy kořením každé-
ho setkání. Velkou bolestí našich setkání byl vždy malý počet 
diabetologů,  kteří  se  tohoto mezioborového  setkání  účastní. 
Mimochodem není to jen problém náš, lokální, ale i problém 
každoročně  konaného  evropského  meetingu  EASDec,  tedy 
Asociace  pro  studium  diabetických  očních  komplikací,  kte-
rý  se  letos  uskutečnil  již  po  čtyřiadvacáté  v  italské Padově. 
To  z  čeho máme  radost,  je,  že  letošní  ročník poprvé  zazna-
menal  výrazný  nárůst  počtu  diabetologů  v  auditoriu. Téměř  
1/3  účastníků  byli  diabetologové.  Osmdesát  procent  všech 
diabetiků je léčeno diabetology. Je tedy naším dalším úkolem 
zapojit do této mezioborové konference i tuto skupinu lékařů.

Na vaši otázku, zda jsem byl spokojen s letošním setkáním, 
vám odpovím citátem Quintuse Aurelia Symmachuse „Být 
spokojený neznamená, že si už nepřeješ více. Znamená to, že jsi 
vděčný za to, co máš a trpělivý vůči tomu, co má teprve přijít“. 
Já tedy doufám, že kontinuita nebude přerušena a že přijdou 
i další úspěšná sympozia.

Za rozhovor poděkoval
Karel Vízner

Pane docente, jak jste spokojen s průběhem letošního roč-
níku konference?

Naši konferenci jsme v prvých letech nazývali minisypózi-
um. Jeden z našich zahraničních hostů profesor Einar Stéffan-
sson z Islandu se nad tím názvem pozastavil, když řekl, že při 
tak velké multioborové účasti posluchačů a tak rozsáhlém pro-
gramu přece není možné tuto konferenci nazývat zdrobněli-
nou. Letošní sympozium bylo již jubilejní patnácté v pořadí. 
Daří se nám díky profesoru řehákovi i udržet naši původní vizi 
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Mlsné příspěvky
Sezóna v kuchyni

V současné době je v moderní gastronomii trendem vařit ze sezónních a lokálních surovin. V mnoha špičkových restauracích se chlubí svými 
dodavateli: zelenina od místního zemědělce, maso z lokální farmy. Za jídla připravená z takových surovin si jistě připlatíte. Ano je to móda, ale 
zároveň je to i logické. Proč vozit vepřové z Polska, když u nás máme úžasné maso z přeštických čuníků?

Ale za sezónní a lokální potraviny nemusíte platit v restauraci. Zkuste si najít svého dodavatele ovoce, zeleniny, farmáře s nejlepším mlékem 
a masem volně chovaných a spokojených zvířat. V dnešní době to již není těžké. Navštivte například webové stránky www.nalok.cz a nakupujte 
lokálně…

Nebo se začtěte do receptů v knihách nakladatelství Smart Press, kde Vám představí tradiční i moderní pojetí české kuchyně.

Knihy vydané v nakladatelství 
 Smart Press zakoupíte na  

www.smartpress.cz

JEZTE ČESKY – rok v naší kuchyni 

ISBN 978-80-87049-51-8, formát 172x240 mm, pevná vazba, celobarevná, 240 stran 
Smart Press, Praha 
cena 399 Kč

Česká kuchyně, to nejsou jen omáčky, 
knedlíky a jiná, složitě připravovaná 
či kalorická jídla. Jsou to především 
čerstvé sezónní suroviny a inspirace 
tradicemi – vždyť naše babičky vařily 
tak jednoduše, dobře a také levně! 
Kniha představuje nápadité recepty ze 
surovin, které jsou na našich zahrád-
kách či v obchodech dostupné v daném 
ročním období. Autorky vaří z brambor, 
které vyrostly na našich polích, z masa, 
které bylo odchováno na českých far-
mách, nebo z bylinek, které si samy 
vypěstovaly v truhlících. Oprášily staré 
recepty našich babiček a prababiček 
a přizpůsobily je současným potřebám. 
Neopomíjejí ani vánoční či velikonoční 

Regionální kuchařka

ISBN 978-80-87049-65-5, Smart Press, Praha 
formát 172 x 240 mm, pevná vazba 
celobarevná, 288 stran 
cena 499 Kč

Regionální kuchařka obsahuje 13 kapitol, z nichž 
každá představuje konkrétní region i specifika jeho 
kuchyně. Vysvětluje, proč se užívaly zrovna tyto 
suroviny nebo způsoby přípravy jídla, co se jedlo 
v minulosti ve všední den i ve svátek, s jakými ritu-
ály bylo jídlo spojené atd. Kniha vás seznámí s ná-
rodopisem, historií, se spoustou zajímavostí (třeba 
kde je na Strážnicku největší oskeruše, nebo kde 
koupíte pálenku oskerušovici), ale především 
s tím nejlepším z kuchyně daného regionu. Těšit 
se můžete na tradiční polévky, masitá jídla nebo 
sladkosti. Vše je doplněno krásnými fotografiemi 
pokrmů i krajiny.

menu nebo pochoutky z posvícení. Naučí vás také domácí marmelády, nanuky 
a sirupy. Navíc v knize najdete zajímavosti a reportáže z tradiční zabijačky, 
z výlovu rybníka i z honu. Zavede vás do českých lesů, provede vás po vinicích 
a všechno, co na jejích stránkách najdete, si s obrovskou chutí uvaříte.

Z nabídky nakladatelství Smart Press dále doporučujeme...

Kuchařský zápisník 
pro dceru 

Vánoční kuchařka 
pro dceru Chléb v hlavní roli Hovory s řezníkem 
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Novinka z Nakladatelství GEUM...
Slunce zapadalo za Petřínem a barvilo střechy Malé Strany 

do zlata. Na hladině Vltavy u Karlova mostu se odrážely po-
slední paprsky dne a vlny z projíždějících lodí zlehka narážely 
do boku salonní lodi Nepomuk. Byl jeden z nejkrásnějších ve-
čerů letošního babího léta.

Historický parník z roku 1933 však tentokrát nehostil tu-
risty, ale zajímavou společnost, která se sešla, aby vzpomněla 
na nesmírně nadaného mladého muže, kreslíře, spisovatele, 
redaktora časopisu Vedem, Petra Ginze, který nade vše milo-
val lodě, Prahu a Vltavu. Večer 7. října 2014 tak byla oficiálně 
představena kniha Františka Tichého – Princ se zlatou hvěz-
dou, život a podivuhodná putování Petra Ginze z Prahy přes Te-
rezín a Birkenau do Vesmíru a dál.

Princ se žlutou hvězdou 
život a podivuhodná putování Petra Ginze 
… z Prahy přes Terezín a Birkenau do Vesmíru a dál

Kniha přibližuje život a tvorbu nadaného pražského chlap-
ce, který byl jako židovský míšenec v  roce 1942 internován 
v terezínském ghettu a později, v necelých 17 letech, zavražděn 
v plynové komoře koncentračního tábora Birkenau. V Terezí-
ně organizoval vydávání tajného časopisu Vedem.

Jedna z  jeho kreseb se proslavila, když ji s  sebou do ves-
míru (na palubě raketoplánu Columbia) vzal první izraelský 
kosmonaut.

Kniha přibližuje Petrovu rodinu, dětství, život v protekto-
rátní Praze i aktivity v Terezíně. Podrobně se věnuje organizaci 
výchovy chlapců na domově 1 v terezínském ghettu, vč. vývoje 
dětské samosprávy i každodenním reáliím života v ghettu.

Autor vytvořil neuvěřitelně čtivý příběh, napínavý a  na-
vzdory tragickým reáliím prodchnutý nadějí a  životem. 
Vzhledem k  tomu, že jde o  historickou biografii, je atraktiv-
ní vyprávění doplněno řadou autentických historických textů 
i obrazových materiálů, které dosud nebyly publikovány a které 
vycházejí poprvé díky spolupráci a přispění muzea Yad Vashem 
v Jeruzalémě, Židovského muzea v Praze a řady dalších institucí 
a osobností, včetně Petrovy sestry Chavy Pressbureger.

Vychází v Nakladatelství GEUM, Semily
1. vydání v roce 2014. ISBN 978-80-87969-05-2
A5, pevná vazba, 378 stran, barevné obrázky, cena 348 Kč

Salonní loď Nepomuk z roku 1933
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O autorovi
František Tichý (nar. 1969), od svých šestnácti let pracuje s dět-
mi a  mládeží – nejprve jako vedoucí oddílu a  letních táborů, 
později jako učitel a  ředitel alternativního gymnázia Přírodní 
škola, které s přáteli v roce 1993 založil a kde působí dodnes.

Vznik a  dobrodružné začátky této netradiční školy po-
psal v knize Přírodní škola – cesta jako cíl. Jeho literární tvorba 
se obrací především k mladým lidem – ať je to samizdat Život 
Dominikův spojující prvky fantasy s  dokumentární sondou do 
života školní mládeže nebo novela Transport za věčnost, kte-
rá formou příběhu několika kamarádů přibližuje čtenáři ži-
vot dětí v  protektorátní Praze a  terezínském ghettu. Od roku 
2009 se v  rámci školního projektu Terezínská štafeta věnuje 
studiu a oživení odkazu chlapců a dívek internovaných za války 
v Terezíně i jejich vychovatelů. Editorsky se podílel především na 
vydání sbírky básní čtrnáctiletého Hanuše Hachenburga Hned 
vedle bílá barva mráčků (druhé – anglicko-české vydání obdrže-
lo první místo v  soutěži o  nejkrásnější knihu roku 2013) nebo 
zpracování pozůstalosti po odbojáři a  zakladateli rozhlasových 
rozcviček Josefu Janu Kratochvílovi Dopisy z  dáli. Shromažďo-
vání materiálů o Petru Ginzovi a přípravě knihy Princ se žlutou 
hvězdou se věnoval za podpory celé řady dalších lidí několik let. 

Z ohlasů na stránkách www.petrginz.cz
Předtím, než jsem začal číst knihu Princ se žlutou hvězdou, jsem o  Petrovi Ginzovi věděl jen málo. Chápal jsem nadšení autora i  týmu jeho 
spolupracovníků, studentů a přátel pro dané téma – vždyť s Terezínskou štafetou, projektem, který mapuje život v protektorátním Terezíně, prožili 
několik let. Pak jednoho dne ležel na mém pracovním stole rukopis Prince. Očekával jsem fundovanou biografii, precizní práci s fakty a vzhledem 
k osobě autora i něco navíc – tedy osobní zaujetí a nahlédnutí pod povrch faktů a nejspíše i napínavý příběh. Nicméně má očekávání zahrnovala stále 
jen a pouze knihu. Možná i proto bylo mé překvapení – no nebojme se to nazvat šok – tak velké. Po většinu času jsem měl pocit, že životní osud Petra 
Ginze zažívám já sám. Den za dnem jsem cítil, jak se mění atmosféra ve válečné Praze, vyrovnával se skutečností, která se mění ve zrůdnou karikaturu 
civilizace, bojoval svůj každodenní zápas za smysluplnou existenci v situaci, která mladému židovskému míšenci opakuje, že jeho život smysl nemá 
a že žádná budoucnost neexistuje. A byl jsem překvapen, kolik života, naděje a optimismu bylo v takové situaci v Petru Ginzovi. Z minulosti vidíme 
jen odraz uplynulého v charakteru nás samých a spoustu faktů, zachycených kdesi na papíru, starých fotografiích či záznamech. Bohužel nelze podívat 
se do minulosti osobně, ochutnat, začichat, osahat a prožít něco, co už ve skutečnosti není. Čtete-li knihu Františka Tichého Princ se žlutou hvězdou, 
je to téměř jako byste tu možnost měli.  Karel Vízner, nakladatel

Historik Toman Brod na představení knihy

Pedagog a spisovatel, autor knihy Princ se zlatou hvězdou, 
Mgr. František Tichý

Díky dochované rozesmáté fotografii, časopisu Vedem a  příběhu 
měsíční kresby z  havarovaného raketoplánu Columbia je Petr Ginz 
jednou z  mála obětí, která příběh nacisty zavražděných židovských 
dětí symbolicky uchovává následujícím generacím. František Tichý 
svou ne obyčejnou knihou však vykresluje mnohem víc – Petr Ginz 
pro něj není pouze symbol, ale skutečný dospívající chlapec s rodinou, 
nápady, radostmi i  složitým myšlenkovým světem, ovlivněným reali-
tou protektorátní Prahy a terezínského ghetta. Úplnější obraz už stěží 
někdo v budoucnu sestaví. Díky dosud nepublikovaným vzpomínkám 
Petrovy sestry, interpretaci Petrových textů a  reprodukci jeho kreseb 
uložených v  dalekém izraelském archivu máme jedinečnou možnost 
domýšlet, kým Petr byl nebo se býval mohl stát.

dr. Jaroslav Najbert, středoškolský pedagog a pracovník  
metodického oddělení Ústavu pro studium totalitních režimů

  

Kniha o Petrovi prof. Františka Tichého vyjadřuje poslání hlavně mla-
dý lidem:  že je možné, jak to dokázal Petr, i za nejtěžších podmínek 
si zachovat volnost ducha, být věrný pravdě a být tvořivý. Vnější kruté 
síly se snažily i  tuto Petrovu volnost udusit, ale lidská duchovní síla 
je neudusitelná. Budoucnost světa nesporně záleží na mladých lidech.

Chava Pressburger (dříve Eva Ginzová), sestra Petra Ginze

NOVINKY Z NAKLADATELSTVí GEUM – PRINC SE ŽLUTOU HVěZDOU
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Adolf Kussmaul 
(22. 2. 1822–28. 5. 1902) 

Kapitoly z historie
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Známý německý lékař-internista Adolf Kussmaul je další 
osobností světové medicíny, kterou nemůžeme vynechat při 
představování badatelů o diabetu.

Narodil se v  blízkosti Graben Karlsruhe v  rodině lékaře 
Philippa Jacoba Kussmaula (1790–1850) a jeho ženy Louisy 
Katharine Böhringerové (1798–1846). Protože i  jeho děde-
ček byl chirurgem, nebylo divu, že i  mladý Adolf se zaměřil 
na toto povolání. Studia medicíny zahájil v roce 1840 na uni-
verzitě v  Heidelbergu, kde jej nejvíce ovlivnil profesor Karl 
Franz Nagele (1778–1851). Svá studia dokončil na lékařské 
fakultě na univerzitě v Lipsku v roce 1845. Poté se v roce 1846 
stal asistentem v Heidelbergu u profesora Karla von Pfeufera 
(1806–1869). Na další dva roky se odebral na studijní pobyty 
do Vídně a do Prahy.

Od roku 1848 sloužil Kussmaul dva roky jako vojenský chi-
rurg ve Šlesvicku-Holštýnsku. Během tažení proti Dánsku do-
sáhl hodnosti vedoucího lékaře. Z armády odešel v roce 1849 
a usadil se ve městě Kandern ve Schwarzwaldu, kam se vrá-
til, neboť zde během vojenské služby několik měsíců působil 
a velmi se mu tady líbilo. Působil tu jako praktický lékař příští 
tři roky a v roce 1850 se zde také oženil s Louisou Amandou 
Wolfovou (1828–1898). Měli spolu pět dětí – syna Eduarda 
(jenž tragicky zahynul – utonul v Rýnu) a čtyři dcery: Helenu, 
Luisu, Hedwigu a Idu, která zemřela na tetanus.

Ze zdravotních důvodů nemohl pokračovat ve své praxi 
a tak se vydal na univerzitu do Würzburgu za slavným němec-
kým lékařem Rudolfem Virchowem (1821–1902). Adolf Ku-
ssmaul zde získal doktorát medicíny v roce 1855 a ve stejném 
roce se na univerzitě v Heidelbergu habilitoval na docenta.

Za další dva roky se stal mimořádným profesorem v Hei-
delbergu a  v  roce 1859 byl jmenován řádným profesorem 
vnitřního lékařství na univerzitě v  Erlangenu. O  čtyři roky 
později pak působil jako profesor na univerzitě ve Freiburgu 
a v roce 1876 pak na univerzitě ve francouzském Štrasburku. 
Do důchodu odešel v  roce 1886. Zemřel ve svých 80 letech 
v Heidelbergu. Toto město mu udělilo čestné občanství.

Světové medicínské encyklopedie o něm praví, že vynalezl 
„žaludeční pumpu“ na léčbu nemocí žaludku a právě tato žalu-
deční sonda se stala v gastroenterologii důležitou vyšetřovací 
metodou při získávání a  hodnocení žaludeční šťávy. Stala se 
výchozí myšlenkou pozdějších endoskopických aparatur až po 
dnešní fibroskop. Příběh tohoto objevu začíná na pouti, kde 
Kussmaul pozoroval polykače mečů. Ten mu ukázal, jak musí 
zaklonit hlavu, aby meč prošel jícnem až do žaludku. Tento ar-
tista byl také první, kdo polykal gastroskopickou trubici.

PhDr. Ladislav Niklíček, CSc. a MUDr. Karel Štein ve své 
publikaci nazvané Dějiny medicíny v datech a  faktech uvádě-
jí, že přístroj pro vyšetřování jícnu a žaludku (ezofagoskopie 
a  gastroskopie) zkonstruoval v  roce 1881 polský chirurg Jan 

Mikulicz-Radecki (1850–1905), profesor na univerzitě ve 
Vratislavi.

V roce 1869 popsal Kussmaul hluboké a pomalé dýchání, 
které je charakteristické při diabetickém kómatu – bylo po něm 
nazváno „Kussmaulovým dýcháním (acidotickým)“. K tomuto 
poznání dospěl při podrobném sledování tří případů akutního 
diabetu, jež všechny skončily smrtí pacientů. Podrobně popsal 
jeho příznaky – zvýšenou srdeční aktivitu, zjevné vzrušení se 
sténáním, ječení a v konečné fázi ztrátu vědomí.

V roce 1874 Adolf Kussmaul v této souvislosti vysvětlil úlo-
hu acetonurie (vylučování acetonu do moče) právě při diabe-
tickém kómatu. Nás může těšit to, co připomíná známý český 
diabetolog doc. MUDr. Alois Kopecký, CSc. ve své publikaci 
Dějiny cukrovky, že přítomnosti acetonu v moči diabetika si už 
předtím, v roce 1857, povšiml český lékař, internista, venerolog 
a dermatolog Vilém Petters (1829–1875), profesor na univer-
zitě v Praze.

Český diabetolog MUDr. Theodor Vícha ve své pozoru-
hodné knize Diabetes – minulost, přítomnost, budoucnost ci-
tuje dramatický popis acidotického dýchání, jak jej Kussmaul 
popisuje ve své knize Učení o diabetu mellitus, vydané v roce 
1874 v Lipsku: „Zcela zvláštní příčina smrti u tří diabetiků. Prv-
ní byla 35letá kvetoucí otylá žena, matka více dětí, druhou pak 
17letá dělnice, která pocházela z chudých, ale zcela zdravých ro-
dičů. Byla středně velká s gracilní kostrou, slabou muskulaturou, 
velice slabé výživy, s bledým obličejem ale červenými líci, bez ho-
rečky. Prodloužený krk, visící paže, hrudník plochý, úzký, prsa 
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sotva patrná, ještě bez menstruace. Její váha včetně šatů, byla 86 
liber. A konečně třetím byl 16letý číšník, donedávna zcela zdráv, 
vysoký a přiměřeně stavěný. U všech tří pacientů byla na základě 
důkazu cukru v moči stanovena diagnóza cukrovky. (Děkuji při 
této příležitosti Hermanu Christianovi von Fehlingovi (1812–
1885) za metodu stanovení cukru).

Spíš než došlo k diabetické kómě, která vedla k smrti, služ-
bukonající lékař pozoroval dušnost – tedy nouzi o  vzduch – 
zcela zvláštního rázu, jindy se nevyskytující. Nic neprozrazo-
valo více než zcela nezvyklá dušnost a diabetes. Vzduch jakoby 
procházel při vdechu a výdechu přes nějakou překážku, která 
stála v cestě někde v plicích. Hrudní koš se ale stále více zvět-
šoval ve všech směrech. Po plném nadechnutí, a to velmi hlu-
bokém, následuje rychle výdech. Při poslechu až do nejnižších 
plicních polí bylo slyšet čistý a silný normální dýchací poslech.

Přesto pacient měl výrazný hlad po vzduchu, který neustá-
le stoupal, a také trýznivý pocit jako při dušení. Bylo vidět, jak 
se dýchací svaly napínají k námaze, což se den po dni výrazně 
zhoršovalo, stále narůstal na plicích šelest, který byl následkem 
stále namáhavějšího vdechu a výdechu. Nenastal ale stav, kte-
rý by byl zapříčiněn zužováním dýchací trubice. Byli jsme tím 
úplně vyvedeni z míry, protože tato dušnost nebyla zapříčiněna 
nedostatkem vzduchu v dýchacím okolí, ale byly nalezeny kyselé 

látky v krvi, které takovým způsobem dráždily dýchací centrum. 
Kde vznikaly tyto jedovaté látky není možné s jistotou zjistit“.

Kussmaul zavedl pojem „diabetické kóma“, všiml si také 
pachu dechu diabetických pacientů po shnilých jablkách či fi-
alkách. Kussmaul při studiu diabetického kómatu a obtížného 
hlubokého zpomaleného dýchání v konečném stadiu experi-
mentoval s čistým acetonem na zvířatech i lidech a ukázal, že 
narkotický účinek mohou mít pouze velmi malá množství. Ale 
nikdy nenalezl příznaky, které by byly stejné jako ty, které shle-
dal u diabetického kómatu.

Zabýval se také patologií, neurologií, psychologií i chemií. 
Zavedl řadu nových diagnostických a léčebných postupů. Jako 
první popsal progresivní bulbární paralýzu a  diagnostikoval 
mezenterické embolie. Jeho kniha o  afázii byla významným 
mezníkem v dalším vývoji medicíny. V lékařské vědě je užíván 
také pojem „Kussmaulův puls“, který je projevem omezeného 
rozšíření pravé srdeční komory. A v seznamu nemocí najdeme 
i „Kussmaulovu-Mayerovu chorobu“, což je cévní onemocnění 
postihující malé a střední žíly ve svalech. Připomeňme, že prá-
vě na toto téma publikoval Adolf Kussmaul společně s R. Ma-
yerem svá pozorování periferních cév, postižení tehdy nazvali 
„periarteriitis nodosa“.

Na konci 19. století Adolf Kussmaul upřesnil výklad dět-
ské obrny jako zánětu provázeného atrofickými změnami šedé 
hmoty míšní (z řeckých slov „pólios“ a „myelós“) a zavedl pro 
tuto nemoc název „poliomyelitis“.

K zajímavostem nepochybně patří, že v letech 1855–1857 
Adolf Kussmaul společně se svým přítelem ze studií Ludwi-
gem Eichrodtem (1827–1892) publikovali několik básní pod 
pseudonymem Biedermeier Gottlieb. Zasloužili se tak o to, že 
se termín „biedermeier“ začal razit nejprve v literatuře a poslé-
ze se rozšířil i na hudbu, výtvarné umění a interiérový design 
ve střední Evropě.
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