Editorial
Transparentní spolupráce
Přiznám se, že si nejsem zcela jist, co si mám myslet o celoevropské iniciativě Transparentní spolupráce, se kterou přichází Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA), resp. její česká odnož Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Deklarované cíle jsou vcelku
jasné. Podstatou iniciativy je pravidelné zveřejňování informací o spolupráci
mezi některými farmaceutickými firmami a lékaři. V České republice (po
vzoru Evropské unie a USA) se 35 českých zastoupení zahraničních farmaceutických firem (sdružených v asociaci AIFP) zavázalo zveřejňovat jména
všech lékařů a zdravotnických zařízení, které s nimi spolupracují (např. formou konzultačních služeb, účasti na kongresu, přednášek apod.) a výši plateb,
které dotyční obdrželi. Od roku 2015 začnou tedy tyto údaje shromažďovat
a nejpozději do června 2016 je poprvé zveřejní na internetu.
Motivace je zjevná. Asociace vcelku ani nezastírá, že image farmaceutických firem u veřejnosti vidí jako natolik pošramocenou, že je potřeba přijít s iniciativou, která ji začne v očích odborné i laické veřejnosti
postupně opět vylepšovat.
Podstata iniciativy se zdá vcelku jednoduchá a čistá. Vždyť všeobecně se deklaruje, že tam, kde je veřejná kontrola, by neměl být prostor
pro korupci. Možná, že tomu tak bude. Osobně jsem ale spíše skeptický.
Systém zdravotnictví v současné Evropě je založen na zdravotní dani (které nepřesně říkáme zdravotní pojištění). Subjekty zdravotní péče
(pacient, lékař/zdravotnické zařízení, pojišťovna) mají každý jinou motivaci a ta se ne vždy potkává. Pacient, který péči spotřebovává, ji
přímo neplatí (takže není motivován k úspornosti, ale jen k její kvantitě a kvalitě), pojišťovna ji nespotřebovává, ale proplácí (za cizí peníze
tak „nakupuje“ služby pro někoho jiného, o motivaci se tak dá pouze spekulovat). Lékař je přesně uprostřed tohoto mlýnského kamene.
Do této „hry“ vstupuje farmaceutická firma s léky na předpis, tedy s léky, jejichž prodej je založen na tom, že jejich cena je skryta v systému
úhrady zdravotní pojišťovny. Většinu ceny originálního léku netvoří výrobní náklady (ty jsou mnohdy zlomkem ceny léčiva), ale náklady na
jeho vývoj a drahé a složité klinické zkoušení – které je třeba prodejem zpětně uhradit. Pokud se běžný pacient dozví skutečnou cenu užívaného
léku (nikoliv pouhý doplatek, se kterým se setká nejčastěji), upadá spolehlivě do mdlob.
Tento systém je nemocný. Není nemocný proto, že by jednotlivé subjekty (lékaři, pacienti či úředníci pojišťovny) byli zločinci, ale proto, že
systém je nemocný sám o sobě. Nestojí na zdravých základech a principech a k nehospodárnosti a korupci přímo vede a vybízí. Můžeme
zkoušet vymýšlet ještě složitější zákony, další iniciativy, apelovat na poctivost, šetrnost, hospodárnost, mohli bychom klidně vyhlásit i pětiletku
poctivosti EU, ale jsem skeptický k tomu, že to pomůže. Dokud se nepotká zájem pacienta na tom, aby jeho péče byla nejen kvalitní, ale
i úsporná, pokud za péči bude platit někdo jiný, než ten, kdo ji spotřebovává, dokud o tom, co a jak hradit, bude rozhodovat stát a jeho
úředník (lhostejno zda ve zdravotní pojišťovně, SÚKLu, evropském parlamentu či kdekoliv jinde), bude se plýtvat a v systému bude prostor
pro korupci na všech stranách.
Předpokládám, že to si velmi dobře uvědomují i vrcholní manažeři farmaceutických firem na celoevropské úrovni. Jsou to chytří a schopní
lidé, kteří umějí se systémem pracovat. Jsem však skeptický i k tomu, že iniciativa naplní cíle, které si od ní primárně slibují – tedy zlepšení
image farmaceutických firem u veřejnosti. Obávám se, že zůstane jen další novodobý evropský nesmysl, další z četných byrokratických tanečků,
který bude otravovat všechny zúčastněné, ale nikdo si nebude troufat říci, že je to vlastně jen hra, která ve skutečnosti k ničemu není.
Karel Vízner
Zdroje:
http://www.transparentnispoluprace.cz (cit. 25.11.2014)
Tisková zpráva AIFP z 18. 11. 2014 – Transparentnost vytváří důvěru a rozptyluje pochyby.
http://www.efpia.eu (cit. 25.11.2014)

Edukační grant i pro rok 2015
Vážení čtenáři, dovoluji si Vám sdělit, že i pro rok 2015 jsme získali edukační grant na předplatné časopisu. Pokud jste tedy lékař
z praxe v oboru diabetologie nebo endokrinologie, máte doručovací adresu na území České republiky a máte zájem i v příštím
roce zdarma odebírat časopis Kazuistiky v diabetologii (se stálou přílohou Endokrinologie), vyplňte prosím registraci na našich
internetových stranách http://www.geum.org/diakazuistiky/
Zatím se edukační grant nevztahuje na lékaře s doručovací adresou na Slovensku, ale pilně hledáme, jak jej získat i pro naše čtenáře
na Slovensku. Doufám, že se nám do vydání prvního čísla podaří přijít s dobrou zprávou i v tomto směru, ale závazně zatím nic
neslibuji…
Pro ostatní předplatitele zůstává cena předplatného nezměněna a činí 200 Kč/rok (resp. 8 Eur/rok). Vím, že složenky na počátku
roku dokážou být pěkně otravné, ale věřím, že nezvyšování ceny je také dobrou zprávou – a oplátkou mohu na rok 2015 slíbit čtyři
řádná čísla plná kazuistik z praxe a jistě, stejně jako letos, i několik řádných případně mimořádných suplement.
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Primomanifestace diabetes mellitus 1. typu
při pozitivitě antigenu p24 viru HIV
Martina Štěpánková, Denisa Janíčková Žďárská
Interní klinika, FN Motol, Praha

Souhrn:

Klíčová slova

Manifestace diabetes mellitus 1. typu u HIV pacientů je celosvětově raritní komplikací tohoto základního onemocnění. Ve většině případů diabetu asociovaného s HIV
se jedná o diabetes mellitus 2. typu. Inzulínová rezistence je v popředí patogenetického
mechanismu rozvoje diabetu u těchto nemocných. Doposud bylo rozpoznáno mnoho
rizikových faktorů a mnohé jsou stále ve stadiu výzkumu. Především zánětlivý stav
podmíněný infekcí, délka trvání HIV infekce, nižší počet CD4+ lymfocytů, vyšší virová nálož, koinfekce virem hepatitidy C (HCV) a zejména léčba proteázovými inhibitory jsou hlavními z nich. Článek přináší kazuistiku pacienta a bližší seznámení
s touto problematikou.

 diabetes mellitus 1. typu
 generalizovaná
lymfadenopatie
 HIV infekce
 inzulínová rezistence
 léčba proteázovými
inhibitory

Summary:

Keywords

Primo-manifestation of the type 1 diabetes mellitus in p24 antigen HIV virus
positivity
Manifestation of the type 1 diabetes mellitus in HIV patients is a rare complication
of this underlying disease worldwide. In most cases of the HIV-associated diabetes
it is the type 2 diabetes mellitus. The insulin resistance is a prominent factor of
pathogenetic mechanism of the diabetes in these patients. Many risk factors have
been diagnosed so far and many are still under the research. Firstly, the inflammatory
condition caused by the infection, the duration of HIV infection, a decrease in the
number of CD4+ lymphocytes, higher viral load, co-infection with hepatitis C virus
(HCV) and particularly the treatment with protease inhibitor treatment are the major
ones. The paper brings a patient’s case report and a closer familiarization with the
topic.

 type 1 diabetes mellitus
 generalized
lymphadenopathy
 HIV infection
 insulin resistance
 treatment with protease
inhibitors

Štěpánková, M., Janíčková Žďárská, D. Primomanifestace diabetes mellitus 1. typu při pozitivitě antigenu p24
viru HIV. Kazuistiky v diabetologii 12, 4: 4–6, 2014.

Úvod
Případ mladého muže hospitalizovaného na naší klinice přináší nahlédnutí do zcela specifické skupiny pacientů s diabetes
mellitus. Jaká je incidence, jaké jsou rizikové faktory a patogeneze rozvoje diabetu u těchto pacientů? Podklady k odpovědím
nejen na tyto otázky se snaží přinést následující článek.

Kazuistika
29letý muž, Ind trvale žijící v České republice, doposud
zdráv, byl odeslán praktickým lékařem k hospitalizaci na interní kliniku pro opakovaně zjištěnou lačnou hyperglykemii,
pohybující se v rozmezí 14–18 mmol/l. V anamnéze nynějšího
onemocnění dominuje u pacienta přibližně 4 týdny trvající
polydipsie s polyurií, váhový úbytek 10 kilogramů za posled-
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ních 8 týdnů. Současně pacient popisuje výsev prchavého makulopapulózního exantému difúzně po trupu.
Praktickým lékařem byla recentně v rámci preventivní prohlídky u nemocného zjištěna však i generalizovaná lymfadenopatie (zvětšené krční, axilární a inguinální uzliny), dle
doplněného CT hrudníku, břicha a malé pánve byla popsána
též expanze mediastina, další diagnostický režim nebyl před
hospitalizací na interní klinice realizován.
Výsledky základního biochemického vyšetření a krevního
obrazu, vyjma již známé hyperglykemie, byly u pacienta bez
pozoruhodností. Na našem oddělení jsme doplnili vyšetření
C-peptidu nalačno a jednu hodinu po definované snídani,
s hladinami odpovídajícími zanikající syntéze a sekreci
inzulínu. Hodnota glykovaného hemoglobinu byla 136
mmol/mmol, zahájili jsme tedy terapii intenzifikovaným inzulínovým režimem inzulínovými analogy. Stran dovyšetření
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Barrová Yvonne M. (1932) – anglická viroložka. Vystudovala University
of London v roce 1966. V rámci své disertační práce (1964) v Middlesex
Hospital za přispění svého konzultanta Michaela Anthony Epsteina publikovala objev nového herpetického viru, dnes nesoucího také její jméno
(virus Epsteina a Barrové; EBV). Dnes žije v Austrálii.
(zdroj informací: archiv redakce)
Epstein Michael Anthony (1921) – britský patolog. Spoluobjevitel viru
EBV, autor více než 240 statí v odborných časopisech, autor či editor 5 vědeckých knih, nositel řady britských vědeckých ocenění. Studoval na St.
Paul´s School v Londýně, Trinity College v Cambridge a Middlesex Hospital Medical School, profesor patologie (1668–1985) University v Bristolu.
(zdroj informací: archiv redakce)

etiologie lymfadenopatie bylo pomýšleno na lymfoproliferativní onemocnění, bylo doplněno stanovení β2-mikroglobulinu a laktátdehydrogenázy, které byly negativní.
Základní imunologické vyšetření bylo bez pozoruhodností.
Provedli jsme sérologické testy k vyloučení Epstein-Barrové
viru (EBV), cytomegaloviru (CMV) a viru herpes simplex
(HSV), jejichž výsledky byly negativní. Posléze byla u pacienta
zjištěna pozitivita antigenu p24 viru HIV.
Existuje tedy příčinný vztah mezi HIV infekcí a rozvojem
diabetes mellitus 1. typu? Je tato metabolická porucha u HIV
pozitivních pacientů raritní?

Diskuse
Počet HIV pozitivních pacientů a pacientů se získaným syndromem imunodeficience (AIDS) neustále celosvětově narůstá, nejen díky přesnější a časné laboratorní diagnostice, dokonalejší léčbě, ale i její narůstající dostupnosti. Podle dat OSN
je celosvětově infikováno přibližně 35,3 miliónu osob, nutné je
však podtrhnout, že v poslední dekádě je registrován klesající
trend nově diagnostikových případů. 2,3 miliónů nově registrovaných HIV pozitivních pacientů v roce 2012 je nejnižším
číslem za poslední dekádu.
Z těchto čísel bohužel protichůdně vystupuje Česká republika, kde k 31. 12. 2013 bylo hlášeno 2 122 HIV infikovaných
pacientů, současně byla zjištěna progrese nově registrovaných
pacientů (239 případů za rok 2013, v roce 2012 pouze 219 nově
diagnostikovaných HIV pozitivních osob).
Antiretrovirová terapie (resp. HAART) významně změnila
klinický průběh infekce HIV, z onemocnění dříve akutního
a fatálního, se stalo onemocnění chronické, spojené s metabolickými komplikacemi (inzulínová rezistence, porušená glukózová tolerance, diabetes mellitus, dyslipidemie). Řešení těchto
metabolických poruch se tak stalo nezbytnou součástí komplexní péče o HIV pozitivní pacienty.
Odhady prevalence inzulínové rezistence, porušené glukózové tolerance a diabetes mellitus ve skupině HIV infikovaných
se poměrně široce liší, pohybují se v rozmezí 4,5–12 %.
HIV pozitivní pacienty s diabetem lze rozdělit do tří podskupin a to na:
● pacienty s preexistujícím diabetem nakazivší se HIV;
● pacienty, jimž je diabetes diagnostikován v počátku HIV
infekce;
● nemocné, u kterých se objeví po zahájení HAART.

Podle dostupných dat rozvoj autoimunitně zprostředkovaného diabetes mellitus (DM) 1. typu HIV pozitivních je raritní.
Nicméně jsou známy případy pacientů, u kterých byl diagnostikován DM 1. typu po zahájení HAART proteázovými inhibitory. U těchto nemocných byly detekovány protilátky proti
dekarboxyláza kyseliny glutamové v okamžiku, kdy v důsledku
léčby vzrostl počet CD4+ lymfocytů. Promptní oživení imunitních funkcí je tak předpokládaným patogenetickým činitelem rozvoje autoimunitních onemocnění, resp. DM 1. typu
u těchto pacientů. V roce 2009 byl jako první publikován případ osmileté hispánské dívky, prenatálně se nakazivší HIV,
u které byl diagnostikován DM 1. typu aniž by podstoupila
léčbu proteázovými inhibitory. Ačkoliv je patogeneze
rozvoje DM 1. typu stále předmětem výzkumu, je známo, že
u HIV pozitivních pacientů je narušena funkce CD4+
a CD25+ T regulačních lymfocytů, jejichž hlavní rolí je právě
udržování imunologické tolerance.
V naprosté většině případů diabetu asociovaného s HIV se
jedná o diabetes mellitus 2. typu. Tedy inzulínová rezistence,
spíše než deficit vlastní sekrece inzulínu, je v popředí patogenetického mechanismu rozvoje diabetu u HIV infikovaných.
Bylo rozpoznáno mnoho rizikových faktorů přispívajících
k jeho vzniku u HIV pozitivních, především zánětlivý stav podmíněný infekcí, délka trvání HIV infekce, nižší počet CD4+
lymfocytů, vyšší virová nálož, endokrinní odchylky, koinfekce
virem hepatitidy C (HCV), léčba proteázovými inhibitory,
stejně tak jako pokročilejší věk, mužské pohlaví, BMI dosahující hranice nadváhy a výše.
Tab. 1: Etiologie diabetu u HIV infikovaných pacientů
Diabetes mellitus v důsledku HIV infekce
Autoimunní destrukce:
narušení funkce CD4+ a CD25+ T regulačních lymfocytů,
tj. narušení imunologické tolerance
Endokrinní odchylky asociované s HIV:
deficit růstového hormonu (GH) podílející se na vývoji
inzulínové rezistence
HCV koinfekce:
vzestup TNFα a steatózy jater, které hrají roli v rozvoji
inzulínové rezistence a diabetu
Zánětlivý stav:
vzestup TNFα, IL-6 podílející se na vývoji inzulínové rezistence
Virové částice:
virová nálož
snížení počtu CD4+
délka trvání infekce
Diabetes mellitus jako výsledek iatrogenních faktorů
Léčba HAART (především proteázovými inhibitory)
vznik inzulínové rezistence
pokles inzulínové sekrece
elevace prozánětlivých faktorů (TNFα, IL-6, CRP)
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Závěr

Kalra, S., Agrawal, N. Diabetes and HIV: current understanding and future
perspectives. Curr Diab Rep 13, 3: 419–427, 2013.

Primomanifestace DM 1. typu a generalizované lymfadenopatie při pozitivitě antigenu p24 viru HIV je jistě raritní klinickou situací. Přináší s sebou řadu přidružených komplikací jako
např. nutnost zvýšené opatrnosti při manipulaci s testovacími
papírky při selfmonitoringu. Nemocný byl v tomto ohledu edukován a následně předán do péče ambulantních specialistů.

Kalra, S., Kalra, B., Agrawal, N., Unnikrishnan, A. Understanding diabetes in
patients with HIV/AIDS. Diabetol Metab Syndr 3, 1: 2, 2011.
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Anotace
Andrea Bukovská, Peter Galajda, Marián Mokáň

Edukácia a sociálne poradenstvo v diabetológii
Vzhledem k epidemii obezity a stále narůstajícímu počtu pacientů s diabetem v celém vyspělém světě je cukrovka
dávno nejen problémem medicínským a terapeutickým, ale stále více také problémem společenským a ekonomickým.
Autoři publikace věnované především principům edukace a sociálnímu poradenství v diabetologii ve své knize začínají
tam, kde většina lékařských učebnic a monografií o diabetu končí.
Po úvodních kapitolách, které přibližují klasifikaci, epidemiologii, léčbu diabetu a jeho komplikací a jsou nezbytné
k seznámení nelékaře s touto problematikou, je hlavní část knihy věnována jednak principům edukace diabetiků, jednak
sociálnímu poradenství.
Předposlední kapitola knihy – legislativní možnosti eliminace sociálních důsledků diabetu – je velmi užitečným
shrnutím mezinárodních i slovenských norem, týkajících se této problematiky, a z nich vyplývajících možností pro diabetiky – ať již v podobě sociálních dávek a podpor, nebo v oblasti pracovně-právní, sociálních služeb a dalších možností.
Zde je možné jen zalitovat, že obdobnou publikaci, která by diabetikům a sociálním pracovníkům, kteří s nimi pracují,
poradila v této složité problematice, zatím nemáme k dispozici v České republice.
Závěrečná část knihy je věnována historii a významu Světového dne diabetu, významné lobbingové kampani IDF
a jejích členských organizací, která má dnes již téměř čtvrt století trvající tradici a zahrnuje řadu osvětových, edukačních
a dalších aktivit.
(kviz)
P+M, Turany, 2014. ISBN 978-80-89694-04-4
1. vydání, 122 stran
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Amputace dolní končetiny nemusí vždy
znamenat zhoršení kvality života…
aneb když je noha na obtíž
Pavlína Piťhová
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Klíčová slova

Souhrn:
Předkládáme případ pacienta s diabetes mellitus 1. typu a syndromem diabetické
nohy, u něhož amputace končetiny nevedla ke zhoršení kvality života.

 diabetes mellitus 1. typu
 syndrom diabetické nohy
 amputace končetiny

Summary:

Keywords

The amputation of a lower leg does not necessarily mean the worsening of the quality of life … or when the leg makes trouble
We present a case report of a patient with the type 1 diabetes mellitus and diabetic
foot syndrome in whom the amputation of his leg did not cause the worsening of the
quality of life.

 type 1 diabetes mellitus
 diabetic foot syndrome
 leg amputation

Piťhová, P. Amputace dolní končetiny nemusí vždy znamenat zhoršení kvality života…aneb když je noha na
obtíž. Kazuistiky v diabetologii 12, 4: 7–9, 2014.

Úvod
Syndrom diabetické nohy je podle WHO definován jako ulcerace nebo destrukce tkání nohou u diabetiků spojená
s neuropatií, s různým stupněm ischemické choroby dolních
končetin a často i s infekcí. V praxi diagnostikujeme syndrom
diabetické nohy nejen u diabetiků s ulceracemi nebo gangrénami na nohou, ale i u pacientů s Charcotovou neuropatickou
osteoarthropatií (tj. s neuropatickou destrukcí kostí a kloubů
nohy charakterizovanou v časné fázi známkami zánětu) a u pacientů s osteomyelitidou kostí nohy. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky bylo v roce
2012 postiženo syndromem diabetické nohy 43 248 osob, což
tvoří 5,14 % pacientů s diabetem (celkový počet osob s diabetem byl v tomto roce 841 227). Po amputaci bylo 10 425 osob,
tj. 24,1 % z pacientů s diabetickou nohou. Syndrom diabetické
nohy je příčinou hospitalizace diabetiků až v 47 %. Podle Mezinárodního konsensu je až 70 % netraumatických amputací dolních končetin provedeno u diabetiků. Přitom až v 85 % amputaci končetiny předchází ulcerace, která by bývala byla
potenciálně léčitelná. Až čtyři z pěti ulcerací u diabetiků jsou
přitom způsobeny vnějším traumatem, nejčastěji nesprávnou
obuví, a lze jim tedy vhodnou prevencí předcházet.
V etiopatogenezi syndromu diabetické nohy se uplatňuje
zejména diabetická neuropatie a diabetická makroangiopatie.
Diabetická makroangiopatie na dolních končetinách je charakteristická především postižením tepen distálně od arteria
poplitea, podstatně méně často jsou postiženy tepny v ileo-

femorální oblasti. Příznaky ischemické choroby dolních končetin se proto u diabetiků liší od příznaků pacientů bez diabetu.
Příčinou je jak odlišná lokalizace stenóz a uzávěrů periferních
tepen, tak současně přítomná neuropatie. Hlavními užívanými
metodami pro terapii ischemie jsou perkutánní transluminální
angioplastika (PTA) nebo cévní rekonstrukce (by-passy).
Cílem revaskularizace je zlepšit ischemii a obnovit průtok alespoň v jedné pedální tepně preferenčně v příslušném angiosomu, kde je lokalizována ulcerace. Dlouhodobé výsledky
endovaskulárních metod a chirurgické revaskularizace jsou
srovnatelné. Jak PTA bércových tepen, tak i provedení pedálního by-passu mohou vést k záchraně končetiny po roce od zákroku v 85–98 % a v případě přítomnosti defektu na noze s jejich uskutečněním neváhat.

Charcot Jean-Martin (1825–1893) – francouzský neurolog. Po studiu medicíny pracoval v Salpêtrière v Paříži. Stal se prvním profesorem neurologie,
spolupodílel se na vybudování neurologické kliniky svého ústavu a dovedl
ji na světovou úroveň. Jeho zájem poutala mj. hysterie, snažil se nalézt
vztahy mezi pozorovanými příznaky nervových onemocnění a patologií
nervové tkáně, studoval patologii míchy ad. Jeho asi nejslavnějším odborným pojednáním jsou Přednášky o nemocech nervové soustavy, ale věnoval
se i interní medicíně. S jeho jménem je spojeno na 15 lékařských eponym,
mj. syndrom Charcot-Marie-Tooth, Charcotovy zóny aj. Byl vynikajícím
učitelem a mezi jeho žáky najdeme řadu později slavných osobností – Josefa
Babinského, Pierra Janet, Alberta Londe aj.
(zdroj informací: archiv redakce)
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V naší kazuistice popisujeme případ 67letého muže, léčeného pro diabetes mellitus 1. typu od 36 let věku. Posledních
11 let (kdy byl převzat do péče naší diabetologicko-podiatrické
ambulance) je léčen inzulínovou pumpou, dlouhodobou metabolickou kompenzaci má slušnou, hodnoty glykovaného hemoglobinu HbA1c cca 55–63 mmol/mol. V roce 1996 pacient
prodělal kominutivní frakturu pravého femuru, jejíž hojení
bylo komplikováno osteomyelitidou a následováno vznikem
ankylózy v kolenním kloubu, se značným zkrácením a zevní
rotací dolní končetiny, končetina byla neohebná v kolenním
kloubu a chůze byla možná jen za pomoci jedné francouzské
hole (obr. 1).
Dobře metabolicky kompenzován však pacient nebyl
v předchozích letech, takže došlo k rozvoji orgánových komplikací diabetu, a to středně těžké diabetické neuropatie, diabetické retinopatie ošetřené panretinální laserfotokoagulací a diabetické angiopatie – ischemické choroby dolních končetin,
v roce 2002 ošetřované PTA s umístěním dvou stentů do

a. tibialis anterior l. dx. V roce 2003 byl pacient přijat na lůžkové oddělení interní kliniky pro septický stav s dekompenzací
diabetu, jehož příčinou byla abscedující varikoflebitida s přestupem trombózy do hlubokého bércového řečiště a byl zaléčen
antibiotickou a antikoagulační léčbou, následkem však bylo
prohloubení tíže již přítomné chronické žilní insuficience.
V roce 2006 došlo ke vzniku klaudikačních bolestí v pravém
lýtku a pravé noze cca po 150 m, vlevo klaudikace neměl. Současně došlo k rozvoji plantárních ulcerací na obou nohou.
Vpravo bylo konstatováno chronické postižení všech tří tepen,
provedení angioplastiky nebylo úspěšné, vlevo byla provedena
PTA a. tibialis anterior a a. dorsalis pedis, ostatní dvě postižené
tepny nebyly neintervenovány. Defekt na plosce levé nohy se
zhojil za tři měsíce po provedené angioplastice, na plosce pravé
nohy za šest měsíců. Po dobu hojení pravé nohy pacient absolvoval 40 sezení v hyperbarické komoře a sérii infuzí s alprostadilem (Prostavasin). Série infuzí byly posléze opakovány 2x
ročně s velmi dobrým efektem. Prokrvení bylo opakovaně kontrolováno měřením ankle-brachial indexu (ABI) a toe-brachial
indexu (TBI) fotopletysmografickou metodou. Vpravo již od
roku 2008 nebylo možné indexy změřit, vlevo byl ABI 0,53
a TBI 0,17, tedy v pásmu kritické ischemie. Z obou plosek byly
opakovaně odstraňovány hyperkeratózy, ale v této době ještě
bez přítomnosti ulcerace. Metabolická kompenzace diabetu
byla vyhovující, hypertenze a dyslipidemie adekvátně léčena.
V červnu 2010 došlo ke vzniku plantární ulcerace
1,5x1,5 cm pod hlavičkou 4. metatarzo-falangeálního sklou-

Obr. 1: CT – zkrácená a rotovaná končetina

Obr. 2: CT angiografie pravé dolní končetiny

Nicméně v případě hluboké ischemie u nehojících se defektů
a stavu po opakovaných cévních intervencích, kdy pacient trpí
nezvládnutelnou bolestí (což je u diabetiků minoritní) nebo
nezvládnutelnou infekcí, bývá indikováno provedení amputace
končetiny. Ale někdy může být důvodem amputace i jiná příčina. Jednu z nich předkládáme v kazuistice.

zdroj obrázku: archiv autorky

Kazuistika
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zdroj obrázku: archiv autorky

AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY NEMUSÍ VŽDY ZNAMENAT ZHORŠENÍ KVALITY ŽIVOTA…

AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY NEMUSÍ VŽDY ZNAMENAT ZHORŠENÍ KVALITY ŽIVOTA…
Od jara 2012 se nově objevily na pravé dolní končetině defekty zřejmě žilního původu v oblasti vnitřního a posléze
i zevního kotníku, které stejně jako neuroischemický defekt
na plantě nejevily tendenci k hojení a naopak se stále zvětšovaly.
V létě 2012 se objevily klidové bolesti periferie pravé nohy,
opět byl konzultován intervenční angiolog (obr. 2), vpravo už
však další perkutánní intervence nebyla možná a zamýšlený
pedální bypass pro nepřítomnost vhodné povrchní žíly (stav
po abscedující varikoflebitidě) nebyl realizován. Vzhledem
k tomu, že končetina byla jen omezeně funkční (ankylóza kolene, zkrácení a rotace končetiny), jsme v říjnu 2013 začali jako
alternativu zvažovat provedení exartikulace v pravém kolenním kloubu a následné protézování.
V listopadu 2013 však pacient havaroval osobním automobilem a při nehodě si způsobil dislokovanou suprakondylickou
frakturu femuru vpravo (obr. 3); vzhledem k těžkým dystrofickým změnám kosti a již zvažované amputaci bylo provedení
osteosyntézy kontraindikováno a končetina byla amputována
ve stehně. Amputační defekt se zhojil p.p., pacient rehabilitoval,
po dvou měsících je schopen chůze s oporu jen jedné francouzské hole včetně chůze po schodech. Amputací periferie pravé
končetiny se pacient zbavil chronických klidových bolestí
a kvalita jeho života se zlepšila.
zdroj obrázku: archiv autorky

Obr. 3: Suprakondylická zlomenina femuru v dystrofickém
terénu

bení. Defekt se nehojil, proto byla opět provedena angiografie
pravé končetiny a v únoru 2011 byla provedena subintimální
rekanalizace a. femoralis k záchraně končetiny, s nevalným
efektem na prokrvení periferie. Pro další zhoršení prokrvení
periferie levé dolní končetiny byla provedena PTA a. tibialis
anterior, a. dorsalis pedis, truncus tibiofibularis a a. tibialis posterior vlevo s dobrým efektem na prokrvení periferie. Pokračováno v aplikaci série infuzí s alprostadilem (Prostavasin)
a série sezení v hyperbarické komoře 2x ročně.

LLMTÑà?QMNGQ.?IJ?B?RCJQRTÁ'%5MTÑà?QMNGQ.?IJ?B?RCJQRTÁ'%5-

Závěr
Ne vždy zvažování amputace zhoršuje kvalitu života pacienta, v uvedeném případě se pacient amputací zbavil intenzívních chronických bolestí ischemické končetiny, která navíc
byla omezeně funkční.

MUDr. Pavlína Piťhová
Interní klinika
2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 00 Praha 5
e-mail: pavla.pithova@seznam.cz
Reprint z časopisu Kazuistiky v angiologii č. 4/2014.
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Efekt léčby inzulínovým bazálním analogem
glargin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu
(titrace a léčba vysokými dávkami inzulínu)
Yvona Pospíšilová
Interní, hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno

Klíčová slova

Souhrn:
Tyto dvě kazuistiky ukazují na možnost použití i vyšších dávek inzulínu a jeho ne
zcela standardní aplikaci k dosažní dobré kompenzace diabetu.

 vysoké dávky inzulínu
 glargin
 titrace inzulínu

Summary:

Keywords

The effect of the treatment with long-acting human insulin analog glargine in patients with Type 2 diabetes (titration and treatment with high doses of insulin)
These two case studies point to the possibility of using higher doses of insulin and
its not-quite-standard application for good compensation of diabetes.

 high doses of insulin
 glargine
 titration of insulin

Pospíšilová, Y. Efekt léčby inzulínovým bazálním analogem glargin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu
(titrace a léčba vysokými dávkami inzulínu). Kazuistiky v diabetologii 12, 4: 10–11, 2014.

Úvod
Dobrá kompenzace diabetu je cílem naší léčby nemocného
s diabetes mellitus. Víme, jaké jsou výhody a nevýhody té které
léčby, snažíme se postupovat dle současných doporučení, ale
k dobré kompenzaci diabetu musíme někdy použít i ne zcela
standardních postupů. Jedním z nich je i užití vyšších dávek
inzulínu a jiné rozložení jeho aplikace, než je běžně doporučováno.

Kazuistika 1
Pacient, narozený v roce 1940, měl diabetes mellitus 2. typu
diagnostikován v roce 1997, do mé péče se dostal v roce 2005.
V té době již byla u něj přítomna diabetická distální neuropatie,
též hyperfiltrace ledvin, pozitivní mikroalbuminurie, bez proteinurie, a pacient měl neproliferativní diabetickou retinopatii
s makulopatií a stavem po laseroterapii. Dále se pacient léčil
s arteriální hypertenzí (terapie losartanem vyměněna za telmisartan a přidán moxonidin) a měl nadváhu (BMI 29,3 kg/m2).
V březnu 2005 byla pacientova ranní lačná glykemie 7,9
mmol/l a glykovaný hemoglobin (HbA1c) 55 mmol/mol, při terapii krátkodobým inzulínovým analogem lispro (preparát
Humalog) 3 U (předpich v 5 hodin) – a humánním inzulínem
Humulin R 12-12-10 IU, metformin XR 1 000 mg na noc a humáním inzulínem Humulin N 17 IU na noc.
Humulin N byl vyměněn za dlouhodobý inzulínový analog
glargin (preparát Lantus) 16 U na noc a byl zrušen předpich
Humalogu a humánní inzulín Humulin R byl vyměněn za krát-
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kodobý inzulínový analog Humalog v dávkách 9-9-14 U před
hlavními jídly.
V srpnu 2005 byla ranní lačná glykemie 9,2 mmol/l
a HbA1c 53 mmol/mol. Kompenzace diabetu byla poté stabilizována až do dubna 2009 (12 let od diagnózy diabetu), kdy
se ranní lačné glykemie i glykemie před obědem a večeří
a v noci zvýšily na hodnoty kolem 10,5 mmol/l a po jídlech
kolem 12 mmol/l a HbA1c stoupl na 61 mmol/mol. C-peptid
byl 1 544,0 pmol/l ráno nalačno (norma 364–1 655 pmol/l).
Krátkodobý inzulínový analog Humalog byl vyměněn za
humánní inzulín Insuman R (s cílem prodlouženého působení
inzulínu přes den) kolem 8 IU před hlavními jídly a glargin
(Lantus) byl titrován až do celkové dávky 50 U/den večer a na
žádost pacienta byl glargin (Lantus) posléze rozdělen na 26
U ráno a 24 U večer (0,80 jednotek inzulínu/kg tělesné hmotnosti, z toho glargin tvořil 0,53 U/kg).
V listopadu 2009 byla ranní lačná glykemie 8,1 mmol/l
a HbA1c 47 mmol/mol. V prosinci 2013 byla ranní lačná glykemie dokonce 6,5 mmol/l a HbA1c 40 mmol/mol, po jídle byla
glykemie občas i kolem 4 mmol/l a proto byly dávky inzulínu
mírně sníženy na glargin (Lantus) 20 U ráno a 22 U na noc
a dávka inzulínu Insuman R byla snížena na 6-5-6 IU.

Kazuistika 2
Žena, narozená v roce 1962, s diagnózou diabetu 2. typu
v roce 2003, se dostala do mé péče v roce 2010. V té době byla
bez známek diabetické retinopatie na očním pozadí, měla
funkci ledvin v normě, bez pozitivity mikroalbuminurie či pro-

EFEKT LÉČBY INZULÍNOVÝM BAZÁLNÍM ANALOGEM GLARGIN U PACIENTŮ S DIABETES...
teinurie, byla u ní ale přítomna distální polyneuropatie kombinované etiologie.
Dále se pacientka léčila s arteriální hypertenzí (ramipril,
betaxolol a chlorthalidon/amilorid) a měla kombinovanou
hyperlipoproteinemii (na terapii nejprve atorvastatinem, později rosuvastatinem) a toxonutritivní hepatopatii a obezitu
I. stupně (BMI 31,21 kg/m2).
V prosinci 2010 (7 let od diagnózy diabetu) byla její ranní
lačná glykemie 17 mmol/l a glykovaný hemoglobin (HbA1c)
90 mmol/mol, při terapii humánním inzulínem Actrapid
12–14 IU před hlavními jídly a dlouhodobým inzulínovým
analogem detemir (preparát Levemir) 18 U ráno a 42 U na noc.
Rok jsme věnovali v prvé řadě léčbě chronického ethylismu,
po roce (v lednu 2012) byla kompenzace diabetu stále neuspokojivá, nejvyšší glykemie byly stále ráno nalačno, nejnižší
během odpoledne (vyšší pohybová aktivita?). Byl tedy ponechán Actrapid 12-12-10 IU před hlavními jídly a dlouhodobý
inzulínový analog detemir (Levemir) byl vyměněn za dlouhodobý inzulínový analog glargin (preparát Lantus) 42 U na noc
a pacientka postupně titrovala až na 60 U večer před spaním
(0,86 jednotek inzulínu/kg váhy, z toho glargin tvořil
0,56 U/kg), který aplikovala ve dvou dávkách po 30 U během
30 minut a byla provedena opakovaná edukace v nutriční poradně.
V březnu 2014 byla při této terapii ranní lačná glykemie
9 mmol/l a HbA1c 50 mmol/mol.

Diskuse
Pacient s diabetem 2. typu, který má vysokou glykemii nalačno, má většinou významnou hepatální inzulínovou rezistenci. Pokud se nám podaří glykemii nalačno snížit, může se
nám podařit i celkové zlepšení kompenzace diabetu.
Aplikací dlouhodobě působícího inzulínového bazálního
analoga ve večerních hodinách (například bezpečného bazálního inzulínového analoga glargin) je pacientovi umožněna
bezpečná titrace inzulínu, s minimálním rizikem hypoglykemie.
Pod pojmem titrace bazálního inzulínu rozumíme situaci,
kdy pacient sám zvyšuje, případně sám upravuje dávku inzulínu, a to v závislosti na denním měření glykemie.
Dle doporučení EASD (European Association for the Study
of Diabetes), ADA (American Diabetes Association), ČDS
(Česká diabetologická společnost) i jiných asociací existuje několik variant možné titrace inzulínu. Například v níže uvedené
studii byly zkoumány režimy s různou titrací bazálního inzulínového analoga glargin a to zvýšení dávky inzulínu denně
o 1 U do cílové hodnoty ranní lačné glykemie, či zvyšování inzulínu o 2–8 jednotek jednou týdně do dosažení cílové hod-

noty ranní lačné glykemie a – asi nejjednodušší a nejbezpečnější – postup, který odpovídá i doporučení ČDS: zvyšování
dávky inzulínu o 2 jednotky podle průměru glykemií za tři dny,
dokud není dosaženo cílové hodnoty ranní lačné glykemie
(glykemie rovna nebo pod 5,5 mmol/l). Při objevení se nízké
ranní lačné glykemie či objeví-li se klinická hypoglykemie, tak
je naopak dávka večerního inzulínu snížena.

Závěr
Cílem léčby diabetu je primárně docílení co nejlepší kompenzace. V některých případech musíme použít i vyšších dávek
inzulínu a použít jeho i ne zcela standardní aplikace. Bývá to
často u obézních pacientů, kdy je přítomna mnohdy již dlouhodobě trvající inzulinorezistence. Možnost i více než jedenkrát denně aplikace i vyšších dávek dlouhodobě působícího bazálního inzulínového analoga glargin může vést ke zlepšení
kompenzace diabetu. Ani tyto vyšší dávky inzulínu nevedly
u našich dvou pacientů k projevům hypoglykemie. Myslím, že
i strach z možné akcelerace aterogeneze nás nemusí odradit od
použití těchto vyšších dávek inzulínu.
Bazální analog glargin navíc ověřil svou kardiovaskulární
i onkologickou bezpečnost v rozsáhlé studii Origin.
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Koincidence hluboké žilní trombózy
a vlhké gangrény dolní končetiny
s nutností vysoké amputace
Milan Adámek
Beskydské rehabilitační centrum, Čeladná

Klíčová slova

Souhrn:
V práci je popsán případ pacienta, u kterého byla provedena amputace pravé dolní
končetiny z vitální indikace pro vlhkou ischemickou gangrénu v subakutní fázi hluboké žilní trombózy. Při přijetí k rehabilitaci dominoval rozsáhlý otok femorálního
pahýlu a nehojící se defekty jizvy.

 ischemická choroba
dolních končetin
 vlhká gangréna
 hluboká žilní trombóza

Summary:

Keywords

Coincidence of the deep venous thrombosis and the wet gangrene of a lower leg
requiring high amputation
Case history of patient with critical lower limb ischemia and simultaneous ipsilateral acute-subacute deep venous thrombosis is described. There was need for urgent
amputation from vital indication for wet gangrene. On the admisson to our rehabilitation institute extensive stump swelling and scar defects dominated.

 end stage vascular disease
of lower limb
 wet gangrene
 deep vein thrombosis

Adámek, M. Koincidence hluboké žilní trombózy a vlhké gangrény dolní končetiny s nutností vysoké amputace.
Kazuistiky v diabetologii 12, 4: 12–15, 2014.

Úvod
Nejčastějšími důvody amputace dolní končetiny jsou především neadekvátní cévní zásobení končetiny, těžká infekce, závažné trauma s ireparabilními změnami, odstranění maligního
tumoru a další vzácnější příčiny. Rizikovými faktory amputace
jsou koagulopatie, diabetes mellitus, věk, anemie, medikace steroidy, imunosupresivy aj., infekce, cévní onemocnění srdce
a mozku, obezita atd. (Badash 2009).
Mezi hlavní pooperační komplikace patří bolestivost pahýlu, fantomové bolesti, omezení rozsahu pohybů v končetinových kloubech, svalové oslabení, celková dekondice, otok
pahýlu, dehiscence jizvy, infekce, hluboká žilní trombóza v pahýlových žilách, následné potíže s protézou, psychické komplikace.

Kazuistika
V kazuistice popisujeme poměrně vzácný případ souběžné
chronické kritické ischemie dolní končetiny a hluboké žilní
trombózy ipsilaterálně. Obliterace a trombóza části žilního řečiště v pahýlu je častý proces. V našem případě se ale jednalo
o pacienta, kde žilní trombóza vznikla již před amputací a zasahovala do malé pánve s postižením vena iliaca externa.
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Pacient byl přijat k rehabilitaci s diagnostickým souhrnem:
stav po (stp) amputaci in femore l. dx. pro vlhkou gangrénu distálního bérce a nohy v srpnu 2013, stp revizi arteria femoralis
communis, stp trombolýze do uzávěru arteria iliaca externa
(AIE) dx. a arteria femoralis superficialix (AFS) dx. a stp embolektomii (která byla bez efektu) v květnu 2013, stp infuzích
prostavazinem (bez efektu), ischemická choroba dolních končetin III.–IV. stadia dle Fontaina, klaudikace dolních končetin,
diabetes mellitus s diabetickou polyneuroangiopatií, ischemická choroba srdeční, fibrilace síní, atherosclerosis universalis,
arteriální hypertenze, stp urolitotrypsii, anemie, edém pravé
dolní končetiny (PDK) trvající od května 2013 s příznaky
femoropopliteální trombózy – již před amputací.
Nálezy při přijetí
Rodinná a pracovní anamnéza byla bez pozoruhodností, pacient neměl alergii, diabetes mellitus léčen několik let perorální
terapií. Nemocný je bývalý kuřák, v roce 2003 prodělal urolitotrypsii. Několik let trpí hypertenzí, klaudikacemi dolních
končetin, zpočátku do 200 m po rovině.
V lednu 2013 byl přijat do nemocnice pro subakutní symptomatologii tepenného uzávěru pravé dolní končetiny a byla
provedena chirurgická revize arteria femoralis communis.
Embolektomie nebyla neúspěšná, a proto byla zavedena kon-
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Klinický nález při přijetí
Hlava a krk: hydratován, orientován, inervace hlavových
nervů v normě, jugulární veny nenápadné, karotidy hmatné
a bez šelestů. Plíce: vezikulární respirace. Srdce: frekvence
78/min, klidná arytmie, ozvy ohraničené, apex nehmatný,
krevní tlak 140/80 mmHg. Břicho: měkké, nebolestivé, tapottement a Murphyho znamení negativní, pulsace aa. femorales
hmatné v inguinách, bez šelestů. Horní končetiny s normálním
nálezem. Dolní končetiny: LDK – periferní pulzy nehmatné,
Homansovo znamení negativní, akra pohyblivá, čití přítomno;
PDK – rozsáhlý otok pahýlu (dle anamnézy trvající asi 2,5 měsíce), obvod pravého stehna (pahýlu) 64 cm (obr. 1), levého
stehna 51 cm, rozsahy pohybů v kyčelním kloubu přiměřené,
jizva hojící se per secundam, přítomny tři dehiscence se žlutočervenou spodinou rozsahu 1x5–6 cm, ojedinělé kožní eroze
a krusty (obr. 2).
Laboratorní nálezy: KO: erytrocyty 3,53x1012/l, leukocyty
9,37x109/l, trombocyty 397x109/l, hemoglobin 89 g/l, Na
140,83 mmol/l, K 3,64 mmol/l, Cl 94,32 mmol/l, glykemie 8,91
mmol/l, CRP 116,21 mg/l, kontrola CRP 59,6 mg/l, D-dimer
1,34 mg/l, FDP (fibrin degradační produkty) negativní, kontrola D-dimer s odstupem 14 dnů 0,28 mg/l, INR 1,91..3,84.

Obr. 1: Rozsáhlý otok pahýlu

zdroj obrázku: archiv autora

zervativní perorální léčba. V květnu 2013 pacient pozoroval
otok PDK. V červnu 2013 byla provedena rehospitalizace pro
trvající otok PDK a klidové ischemické bolesti pravého lýtka
navíc s příznaky femoropopliteální trombózy. Bylo provedeno
kompletní vyšetření včetně digitální subtrakční angiografie
(DSA) se zavedením lokální trombolýzy do uzávěru AIE
a AFS l. dx. Trombolýza byla bez efektu, byla konstatována
chronická obliterace AIE a AFS l. dx. a pacientovi byla aplikována série infuzí s prostavazinem. Začátkem srpna 2013 byla
provedena rehospitalizace pro vzniklou a progredující vlhkou
gangrénu (sphacelus) distálního bérce, která byla řešena z vitální indikace femorální amputací. Pooperačně byl pacient bez
akutních komplikací, afebrilní, pahýl se z části zhojil per secundam. Byl převeden z LMWH na warfarin a odeslán na naše
pracoviště s výše uvedeným diagnostickým resumé.
Při příchodu byl pacient stabilní, afebrilní, bez klidových
bolestí, chodil se dvěma podpažními berlemi po pokoji a měl
trvalý otok pahýlu. U protetika zatím nebyl vyšetřen. K nám
byl odeslán bez rehabilitačních pomůcek. V jizvě byly tři otevřené dehiscence o velikosti 1x5–6 cm. Kardiopulmonálně byl
stabilní, bez opresí nebo dušnosti, arytmie nepociťoval, gastrointestinální a dysurické potíže neměl, nekrvácel.
Medikace pacienta obsahovala magnezium laktát, bisoprolol
(Concor), perindopril + amlodipin (Tonarssa), warfarin,
zolpidem (Zolpinox), metformin (Siofor).

Obr. 2: Dehiscence jizvy a pahýlu

zdroj obrázku: archiv autora

Duplexní sonografie hlubokého žilního a tepenného systému
femorálního pahýlu PDK a žil LDK
PDK: vena iliaca communis a vena iliaca interna průchodné
s normálním barevným signálem, vena iliaca externa echogenní bez distenze s echogenitami a tok jen místy, tok jen místy
a echogenity rovněž ve vena femoralis communis (AFC), vena
femoralis profunda a proximální vena femoralis superficialis.
LDK: v oblasti ileofemorální normální žilní tok, lumen dobře
kompresibilní, bez patologických echogenit, Dopplerova křivka
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Obr. 5:Kalcifikace ve stěně arteria femoralis

autor obrázku (MUDr. R. Kološová)

modifikována respirací, vena poplitea tok s dobře kompresibilním lumen, hluboké párové žíly lýtka průchodné, nedilatovány,
kompresibilní (obr. 3 a 4). Abdominální aorta bez distenze,
v ilickém řečišti pravé strany spíše monofazické toky s nízkou
diastolou, AFC v distální části uzávěr, uzávěr celé části AFS
a proximální arteria profunda femoris (APF), která se plní kolaterálami.
Souhrn: stp trombóze vena iliaca externa, vena femoralis
communis, vena femoralis profunda, vena femoralis superficialis l. dx. staršího data s parciální rekanalizací. Na tepenném systému femorálního pahýlu vpravo je uzávěr AFC, zbytku AFS
a proximální APF, která se plní kolaterálami.
EKG: fibrilace síní, osa semihorizontální, QRS 0,08, QT
0,38, frekvence srdeční 78–88/min, aplanace T aVL a 1,2,3.
RTG pahýlu: coxartróza I.–II. stupně, insuficience tecti
acetabula z jedné pětiny, ostitis neprokázána, stěnové kalcifikace v průběhu arteria femoralis ukazují obraz mediokalcinózy (obr. 5).
Po stanovení přesné diagnózy a zintezivnění antikoagulační,
vazoaktivní a fyzikální terapie, včetně speciálních bandáží pahýlu, kdy medikace byla doplněna o vazodilatancia, venotonika, byly prováděny kompresní bandáže pahýlu za sledování
klinického stavu a dále byla aplikována fyzikální terapie, elektrogymnastika, magnetoterapie, ozařování jizev Bioptronem, převazy defektů, uhličité zábaly, oxygenoterapie, plynové CO2
injekce, vodoléčba, individuální cvičení, se podařilo nakonec

autor obrázku (MUDr. R. Kološová)

Obr. 4: Monofazický žilní tok

autor obrázku (MUDr. R. Kološová)

Obr. 3: Zbytky organizovaného žilního trombu

Obr. 6: Zhojený pahýl

Homans John (1877–1954) – americký chirurg. Narodil se v Bostonu
a medicínu vystudoval na Harvardu. Během své kariéry pracoval v Massachusetts, Baltimore, Londýně a Bostonu a nakonec na Yaleské univerzitě.
Popsal Homansovo znamení (klinický test používaný k vyšetřování hluboké flebotrombózy dolní končetiny).

Murphy John Benjamin (1857–1916) – americký chirurg. Zavedl a propagoval časné odstranění appendixu při podezření na appendicitidu. Vystudoval Rusch Medical College, studijně pobýval na dalších pracovištích
mj. také v Berlíně a Vídni. Později působil v Chicagu, kde také získal r. 2892
profesuru chirurgie na College of Physicians and Surgeons, později působil
jako chirurg také na řadě dalších amerických univerzitních klinik. Mezi
specifické oblasti jeho zájmu patřila intestinální anastomóza, resekce cév,
doporučoval částečný pneumotorax při léčbě plicní tuberkulózy a další.
Jeho jméno dnes nese z lékařských pojmů M. příznak.
(zdroj informací: archiv redakce)
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Obr. 7: Konečný efekt rehabilitace

stav trvale zlepšit takovým způsobem, že obvod pahýlu byl 52
cm, defekty se zcela zhojily a pacientovi byla aplikována protéza
(obr. č. 6, 7, 8).

Diskuse
Kazuistika je zajímavá tím, že se jedná o koincidenci hluboké žilní trombózy a kritické ischemie dolní končetiny s rozvojem vlhké gangrény. V literatuře je většinou popisována následná hluboká žilní trombóza (postoperační) po provedené

amputaci, která má incidenci 10–12 % u pacientů se zavedenou
předoperační prevencí heparinem a až 50 % u pacientů, kteří
nejsou heparinizováni (Yeager et al. 1995). Rozsáhlá porucha
venózní drenáže a s tím spojený otok končetiny mohla nepříznivě přispět k prohlubování vlastních ischemických změn
a gangrény na zasažené končetině.
Z rehabilitačního hlediska je stav pahýlu, který byl u pacienta ovlivněn posttrombotickým syndromem a poruchou tepenného zásobení, velmi důležitý. Pacient dostal stehenní protézu, až po obnovení integrity kůže a stabilizaci objemu a tvaru
pahýlu, které jsou v tomto případě závislé právě na stavu krevního řečiště, žilního i tepenného. Proto jsme po přijetí u pacienta doplnili výše uvedená vyšetření k ozřejmění původu otoku
a stavu krevního řečiště kvůli nastavení optimálního léčebného
a rehabilitačního postupu.
Medikace byla doplněna o vazodilatancia, venotonika, byly
prováděny kompresní bandáže pahýlu za sledování klinického
stavu. Dále byla aplikována fyzikální terapie, elektrogymnastika, magnetoterapie, ozařování jizev Bioptronem, převazy defektů s aplikací H2O2, jodových derivátů, aktivního uhlí, aktivního stříbra, uhličité zábaly, oxygenoterapie, plynové CO2
injekce, vodoléčba, individuální cvičení. Během kontrol došlo
k postupnému snižování otoku, spodiny defektů se během 1,5
měsíce vyčistily a defekty se zahojily. Pacient byl afebrilní, mobilní zpočátku na invalidním vozíku a postupně se dvěma podpažními berlemi a nakonec se dvěma francouzskými berlemi.

Závěr

Obr. 8: Konečný efekt rehabilitace

Otok pahýlu a hojení pahýlu per secundam je poměrně častý
nález po amputaci dolní končetiny. Většinou je otok způsoben
krvácením, ischemickým poškozením tkáně, infekcí, může se
jednat o srdeční selhání, poruchu bilance tekutin apod. Asi
v 10–12 % případů je stav po amputaci komplikován hlubokým
zánětem žil (Yeager et al. 1995). U našeho pacienta bylo zajímavé, že trombóza probíhala již před amputací a zasahovala
i do malé pánve na vena iliaca externa. Tento stav z rehabilitačního hlediska komplikoval časnou aplikaci protézy a tím
časnou mobilizaci pacienta.
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Souhrn:
Kazuistika uvádí případ patnáctileté dívky s poruchou vědomí v důsledku těžké
hypoglykemie. Poukazuje na širokou diferenciální diagnostiku hypoglykemických
stavů a nutnost komplexního vyšetření krve v okamžiku hypoglykemie.







Summary:

Keywords

An unusual cause of impaired consciousness in a 15 years old girl
This case report is describing a 15-year-old girl with a disorder of consciousness as
a result of serious hypoglycemia. It is pointing out to a wide differential diagnostics
of hypoglycemic conditions and a necessity of general blood investigation during the
episode of hypoglycemia.
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Paterová, P., Pomahačová, R. Neobvyklá příčina poruchy vědomí u patnáctileté dívky. Kazuistiky v diabetologii
12, 4 – Endokrinologie: 16–18, 2014.

Úvod
Hypoglykemie se v dětském věku vyskytuje jako klinický
příznak nebo laboratorní projev u velké skupiny metabolických
a endokrinních onemocnění. Příznaky hypoglykemie vznikají
jednak v důsledku aktivace autonomního nervstva a jednak
jsou důsledkem neuroglykopenie. Při stavech endogenního
hyperinzulinismu jsou v popředí neuroglykopenické příznaky
a v důsledku zvýšeného glykemického prahu se pacient bez varovných známek dostává náhle do těžké hypoglykemie s poruchou vědomí (Škrha 2001).
Při pátrání po příčině hypoglykemie musíme vždy vyloučit
stavy snížené produkce glukózy. Do této skupiny patří nedostatek kontraregulačních hormonů: deficit růstového hormonu,
deficit kortizolu při adrenální insuficienci, vzácný je deficit glukagonu. Příčinou hypoglykemie může být také těžká primární
hypotyreóza. Další skupinou poruch, které vedou ke snížené
produkci glukózy, jsou enzymopatie. Do této skupiny patří
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glykogenózy, galaktosemie a poruchy metabolismu fruktózy.
K těžké hypoglykemii nalačno mohou vést u dítěte defekty oxidace volných mastných kyselin. U pacienta s hypoglykemií vyšetřujeme také jaterní a ledvinné funkce, neboť i renální nedostatečnost může vést k hypoglykemii. Vždy hodnotíme také
stav výživy pacienta, protože s hypoglykemií se můžeme setkat
u pacientů s mentální anorexií (Škrha 2001).
Mezi další příčiny hypoglykemie patří stavy ze zvýšené utilizace glukózy – hyperinzulinismus. Je třeba vždy odlišit, zda
se jedná o hyperinzulinismus exogenně či endogenně podmíněný. S exogenně navozeným hyperinzulinismem se můžeme
setkat při terapii inzulínem nebo deriváty sulfonylurey. Nesmíme zapomínat na úmyslně navozenou hypoglykemii těmito
preparáty – hypoglycemia factitia. Nejčastější příčinou endogenního hyperinzulinismu je inzulinom, nádor vycházející
z beta buněk pankreatu. Na inzulinom musíme pomýšlet
především u dětí nad 5 let věku (Škrha 2001; Lebl et al. 2004).
Jak již bylo uvedeno, jsou u těchto pacientů v popředí příznaky

plynoucí z neuroglykopenie. U většiny pacientů se příznaky
objevují po několikahodinovém lačnění. U dětí je třeba také
myslet na vrozený hyperinzulinismus, který se u většiny projeví
hypoglykemiemi již v prvních dnech života, méně často později v průběhu prvního roku života a ve vzácných případech
dochází ke klinické manifestaci až v dětství.
Diferenciální diagnóza hypoglykemických stavů je velmi široká. Kompletní hormonální odběry (kortizol, růstový hormon, inzulín, C-peptid), acidobazická rovnováha (ABR), laktát, amoniak, krev a moč k metabolickému vyšetření by měly
být provedeny v okamžiku hypoglykemie (tzv. „kritický vzorek“), jinak je diagnostika její příčiny velmi obtížná. Hladiny
inzulínu a C-peptidu by měly být při hypoglykemii vždy suprimované.

Kazuistika
Prezentujeme případ patnáctileté dívky s negativní perinatální anamnézou, která dosud vážněji nestonala. V osobní
anamnéze se v pubertálním období v suicidálním pokusu intoxikovala benzodiazepiny. V rodinné anamnéze se matka
dívky léčí inzulínovou pumpou pro diabetes mellitus 1. typu.
Pro opakované těžké hypoglykemie podstoupila transplantaci
pankreatu s následnou retransplantací. Sestra pacientky je sledována psychiatrem pro deprese. Otec nežije s rodinou.
V den přijetí na dětské oddělení pociťovala dívka ráno nevolnost. Podle sdělení starší sestry se ráno nasnídala, vzala si
ibuprofen a šla si lehnout. V odpoledních hodinách našla
matka dceru s poruchou vědomí, opocenou, bledou a chrčivě
dýchající. Rychlá záchranná pomoc při příjezdu zjistila těžkou
hypoglykemii 1,7 mmol/l. Po intravenózním podání bolusu
glukózy se pacientka probrala k plnému vědomí.
Po přijetí na spádové dětské oddělení byla pacientka zajištěna infuzní terapií glukózy s minerály. Vstupně byla znovu zachycena těžká hypoglykemie 0,63 mmol/l a v nočních hodinách přes infuzní terapii hypoglykemie 2,5 mmol/l. V dalším
průběhu hospitalizace již hypoglykemie nebyla zachycena. Na
spádovém dětském oddělení byla vyloučena adrenální insuficience, porucha funkce štítné žlázy, porucha funkce jater a ledvin. Ze vzorku krve v době hypoglykemie nebylo provedeno
vyšetření inzulínu a C-peptidu. Vzhledem k neobjasněné příčině těžké hypoglykemie byla pacientka přeložena na klinické
pracoviště k dovyšetření.
Znovu byl vyloučen hypokortikalismus, růst dítěte a hodnota humorálního faktoru IGF-1 nesvědčily pro deficit růstového hormonu. Pro nemožnost vyloučit organický hyperinzulinismus jsme provedli test lačněním. V průběhu 36 hodin

Langerhans Paul (1847–1888) – německý fyziolog a patolog. Narozen
v Berlíně, syn lékaře. Medicínu začal studovat v Jeně, studia dokončil v Berlíně. Procestoval Blízký východ, jako lékař působil v polní ambulanci
během prusko-francouzské války. V roce 1871 mu zajistil R. Virchow místo
prosektora v patologické anatomii na univerzitě ve Freiburgu, kde se nakazil TBC, na niž později zemřel. Roku 1869 publikoval nález specifických
buněk v pankreatu, ale bez znalosti jejich funkce. Zkoumal rovněž epidermis a popsal „neuronům podobné větvené kožní buňky“.
(zdroj informací: archiv redakce)

lačnění ale nedošlo k rozvoji hypoglykemie, což není pro
endogenní hyperinzulinismus typické.
V průběhu hospitalizace se ozřejmila psychická labilita celé
rodiny. Vzhledem k léčbě diabetu u matky pacientky jsme pomýšleli na možnost navození takto těžké a opakované hypoglykemie podáním inzulínu. K průkazu jsme ale potřebovali
vyšetřit vzorek séra z akutního stavu hypoglykemie. Tento vzorek se nakonec podařilo zajistit a dovyšetřit hladinu inzulínu
a C-peptidu. Vysoká hladina inzulínu (3 000 mIU/l) při
správně suprimované hladině C-peptidu (0,031 nmol/l při
normě 0,28–1,32 ) svědčily pro exogenně podaný inzulín. Diagnóza byla uzavřena jako hypoglycemia factitia.
Matka i pacientka zpočátku vylučovaly možnost podání inzulínu, ale při následující hospitalizaci na psychiatrické klinice
dívka aplikaci inzulínu (rychlý inzulínový analog) přiznala. Již
několik měsíců před událostí si matčin inzulín schovávala. Psychologickým vyšetřením byla zjištěna přítomnost sluchových
halucinací a indikována antipsychotická terapie. Po dimisi si
pacientka léky vysadila. Následovala rehospitalizace na psychiatrické klinice po skoku z okna v suicidálním pokusu.
V průběhu této hospitalizace byla dívce diagnostikována schizofrenie.

Diskuse
Kazuistika poukazuje na nutnost komplexních odběrů
k hormonálnímu a metabolickému vyšetření v okamžiku hypoglykemie. Pro odlišení exogenního a endogenního hyperinzulinismu je třeba vždy společně s hladinou inzulínu vyšetřit
také hladinu C-peptidu, jinak je odlišení těchto dvou klinických jednotek velmi obtížné.
Nejčastější příčinou endogenního hyperinzulinismu je inzulinom, nádor vycházející z beta buněk Langerhansových ostrůvků. Inzulinom je většinou lokalizován v pankreatu, ektopická lokalizace je vzácná. Bývá většinou solitární, vícečetný
inzulinom se vyskytuje častěji u pacientů s mnohočetnou endokrinní neoplazií (MEN I). Hypoglykemie s neuroglykopenickými příznaky se objevuje především ráno, po několikahodinovém nočním lačnění. Postprandiální hypoglykemie ale
diagnózu inzulinomu nevylučují (Škrha 2001).
Na našem pracovišti jsme řešili případy dvou pacientek s endogenním hyperinzulinismem. První pacientkou byla jedenáctiletá dívka, anamnesticky s opakovanými ranními stavy poruchy vědomí a s úpravou vždy po podání stravy. V den přijetí
k hospitalizaci došlo znovu k poruše vědomí s křečemi. V akutním stavu byla zjištěna hypoglykemie 2,1 mmol/l. Stav vědomí
se upravil po intravenózním podání glukózy. V době hypoglykemie jsme provedli komplexní hormonální odběry, které vyloučily hypokortikalismus (hladina kortizolu v době hypoglykemie 912 nmol/l) a deficit růstového hormonu (hladina
růstového hormonu v době hypoglykemie 38,67 mIU/l). Vysoká hladina inzulínu a C-peptidu potvrdily hyperinzulinismus
(hladina imunoreaktivního inzulínu IRI v době hypoglykemie
25,5 mIU/l, hladina C-peptidu 1,5 nmol/l). Správně měly být
hladiny inzulínu a C-peptidu suprimované. U pacientky byl
diagnostikován inzulinom hlavy pankreatu s provedením
úspěšné enukleace tumoru.
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Druhou pacientkou byla desetiletá dívka, která byla vyšetřována na neurologické klinice po stavu poruchy vědomí
s křečemi. Během hospitalizace byly zachyceny opakované
ranní hypoglykemie bez klinické symptomatologie. Při testu
lačněním došlo v průběhu několika hodin k poklesu glykemie
na hodnotu 1,2 mmol/l bez klinické symptomatologie. Vysoká
hladina inzulínu v době hypoglykemie (26,6 mIU/l) potvrdila
hyperinzulinismus. Endoskopickou ultrasonografií byl prokázán inzulinom v oblasti kaudy pankreatu s úspěšným odstraněním tumoru (Lebl et al. 2004).
V námi prezentované kazuistice se jednalo o exogenní
hyperinzulinismus. U pacientky z důvodu podání inzulínu
došlo k těžké hypoglykemii s poruchou vědomí. Po odeznění
účinku inzulínu již hypoglykemie nebyla zachycena. Podaná
dávka rychle účinného inzulínového analoga musela být velmi
vysoká. Diagnóza exogenního hyperinzulinismu byla stanovena až vyšetřením vzorku séra odebraného v době hypoglykemie. Vysoká hladina inzulínu (3 000 mIU/l) a správně suprimovaná hladina C-peptidu (C-peptid ukazuje na vlastní
produkci inzulínu) v době hypoglykemie jednoznačně ukazovaly na exogenně podaný inzulín. U našich pacientek s inzulinomem byly při hypoglykemii hladiny inzulínu svědčící pro
endogenní hyperinzulinismus podstatně nižší a hladina
C-peptidu nebyla suprimována.

Nakladatelství GEUM

Závěr
Na případu naší pacientky jsme prezentovali širokou diferenciální diagnostiku hypoglykemických stavů a nezbytnost
odběru „kritického vzorku krve“ v akutním stavu k určení etiologie hypoglykemie.
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Souhrn:
Pečlivá anamnéza zůstává i nadále součástí správné diagnózy. Kazuistika popisuje
nutnost opakované edukace pacientů a kontrolu polypragmazie. Dále shrnuje diferenciální diagnostiku endokrinní orbitopatie.

 anamnéza
 edukace
 endokrinní orbitopatie
a její diferenciální
diagnóza

Summary:

Keywords

Multidisciplinary cooperation in an endocrinology outpatient clinic – a case report
A careful history taking still remains a part of a correct diagnosis. The case report
demonstrates a need of repetitive education of patients and a control of polypragmasia.
Additionally, it summarizes a differential diagnostic process of the endocrine orbitopathy.

 history
 education
 endocrine orbitopathy
and its differential
diagnostic process

Munteanu, H., Starý, K., Kubátová, E. Mezioborová spolupráce v endokrinologické ambulanci – kazuistika.
Kazuistiky v diabetologii 12, 4 – Endokrinologie: 19–20, 2014.

Úvod
Současná medicína klade vysoké nároky jak na lékaře, tak
na pacienty. Pacienti se dožívají vyššího věku, bývají polymorbidní a často dospějí díky lepší zdravotnické péči do stadia
komplikací mnoha chorob, kterých se dříve ani nedožili. I když
se medicína díky nárokům na znalosti a nutnost být „in“ ve
svém oboru hodně atomizuje (máme zde řadu specializací
a subspecializací), komplexní pohled osvíceného internisty
často zachrání mnohé. Pacientovi to zachrání nejen zdraví, ale
i čas, strávený v mnoha ambulancích. Následující kazuistika
ukazuje na nutnost komplexního přístupu k nemocnému
a také potřebu opakovaného edukace.

Kazuistika
Pacientka (ročník 1952) přišla do endokrinologické ambulance na doporučení očního lékaře k vyloučení endokrinní orbitopatie. Nemocná udávala asi dva měsíce trvající potíže charakteru diplopie při pohledu dolů, někdy i při pohledu rovně,
dále bolesti ve vnitřním koutku oka vpravo a elevaci horního
víčka a obočí nad pravým okem. Kromě toho udávala zhoršení
pálení a bolesti v distálních částech dolních končetin (DKK)
a námahovou dušnost.
Oční vyšetření kromě diabetické retinopatie 1. stupně nezjistilo závažnější nález, z ultrazvukového vyšetření (UZ) orbit
byla zjištěna hraniční šíře dolních přímých svalů, ale mohlo se
jednat i o variantu normy. CT mozku se zaměřením na orbity
bylo bez patologického nálezu.

Z anamnézy
Jednalo se o mimobrněnskou pacientku, léčenou s diabetes
mellitus (DM) 2. typu perorálními antidiabetiky (PAD) a inzulínem v řádu roků (dle pacientky labilní). Dále byla v osobní
anamnéze hypertenze, vředová choroba žaludku (t.č. v remisi),
pacientka byla po cholecystektomii pro litiázu. Matka i sestra
pacientky jsou po operaci štítné žlázy. Pacientka sama se dosud
se štítnou žlázou neléčila a ani neudávala specifické potíže směrem k tyreopatii.
V medikaci měla pacientka gabapentin, metformin (Siofor
1 000) 3x denně, itoprid (Kinito), betaxolol (Lokren), pantoprazol (Controloc), inzulíny (pacientka udávala, že aplikuje inzulín detemir (Levemir) a glargin (Lantus) ráno i večer, k tomu
inzulínový analog aspart (NovoRapid) 14 U ráno k snídani,
v poledne dle potřeby a glykemie dopich aspart (NovoRapid).
Pacientka provádí selfmonitoring glykemií odběrem z předloktí!
Objektivní nález: výška 164 cm, tělesná hmotnost 85 kg, tlak
krve 182/92 mmHg (doma 160–170/95–105 mmHg).
Na krku není hmatná struma ani uzly, bez hmatné adenopatie, oba bulby jsou volně pohyblivé, vpravo je širší oční štěrbina s retrakcí horního víčka a lehkou elevací obočí, při pohledu dolů provokace diplopie bez známek strabismu.
Ultrazvukové vyšetření krku a štítné žlázy: štítná žláza je
normální velikosti, bez známek tyreoiditidy, bez uzlů a ložiskových změn, s normální perfuzí, bez detekce patologických
uzlin na krku.
Laboratorně tyreoidální stimulační hormon (TSH) a volný
tyroxin (fT4) v normě, pozitivní anti-TPO, anti-TG a protilátky
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proti TSH receptoru (TRAK) negativní, statim glykemie 11,3
mmol/l.
Dle diabetické průkazky měla pacientka glykovaný (HbA1c)
95 mmol/mol! Protože nález na očích neimponoval jako typická endokrinní orbitopatie a vzhledem k dekompenzaci diabetu a celkovému špatnému povědomí pacientky ohledně aplikace inzulínu a sledování glykemií byla pacientka odeslána
do diabetologické ambulance.
Zde byla provedena důkladná edukace pacientky a revidována medikace diabetu. Pacientka nyní aplikuje inzulín glargin
(Lantus) večer 22 U a přes den inzulínový analog aspart (NovoRapid) 8–10 U k jídlu, posílena byla terapie hypertenze. Pacientka postupně zredukovala 5 kg tělesné hmotnosti, tlak krve
se normalizoval, námahová dušnost již byla jen mírná a potíže
s očima zcela vymizely. Glykovaný hemoglobin poklesl na 70
mmol/mol.
Diferenciální diagnostika
exoftalmu

Diferenciální diagnostika
diplopie

endokrinní orbitopatie
tumor očnice
tumor paranasálních dutin
zánětlivý pseudotumor
granulomatózní proces
karotido-kavernózní píštěl
cizí těleso
familiární mělké orbity

paralytický strabismus
myasthenia gravis
trauma očnice
myositida
paréza hlavových nervů

Diferenciální diagnostika endokrinní orbitopatie zahrnuje
kromě jiného i oční formu diabetické polyneuropatie. Tato se

diabetologa
ollog

Jelikož se jedná o pacientku z menšího města, kde není
k dispozici celý tým specialistů, největší břímě leží na ošetřujícím praktickém lékaři a internistovi. Bohužel v tomto případě
se svého úkolu nezhostili s čistým štítem. Hlavní problém vidíme především ve špatné komunikaci s pacientkou stran
režimových opatření a léčby diabetu. Po důkladné edukaci se
stav nemocné výrazně zlepšil.
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projevuje parézami okohybných nervů s ptózou víčka a strabismem. Kompenzace diabetu zde hraje důležitou roli, stejně
tak jako u endokrinní orbitopatie eutyreóza bez kolísání hladiny hormonů štítné žlázy. U výše uvedené pacientky by bylo
zásadní chybou podání kortikoidů vzhledem k těžké dekompenzaci diabetu. Po úpravě hladin glykemie a korekci tlaku
krve se stav pacientky významně zlepšil.
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Kapitoly z historie
60 let od objevu aldosteronu
Luboslav Stárka
Stárka, L. 60 let od objevu aldosteronu. Kazuistiky v diabetologii 12, 4 – Endokrinologie: 21–22, 2014.
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iontů draselných a protonů. Retencí sodných iontů zvyšuje
aldosteron objem extracelulární tekutiny, má vazokonstrikční
účinky a navozuje resorpci sodných iontů a vylučování draselných iontů nejen z distálního tubulu a hlavních buněk sběracích kanálků ledvin, ale i potními a slinnými žlázami a enterocyty tlustého střeva.
Splněno však nebylo hlavní očekávání farmaceutických
firem, totiž že aldosteron najde takové terapeutické uplatnění
podobně jako kortizol. Zatímco kortizol se stal nadějným
lékem pro léčbu autoimunních onemocnění, zejména revmatické artritidy, a objevitelům se dostalo světové uznání v podobě Nobelovy ceny, pokusy o využití nyní již synteticky připraveného aldosteronu alespoň pro zmírnění symptomů
adrenální nedostatečnosti byly zklamáním (Mach et al. 1954;
Swingle et al. 1954). Aldosteron má totiž poměrně krátký biologický poločas (kolem 20 minut) a již při první pasáži játry se
metabolizuje na mineralokortikoidně zcela neúčinné látky.
Cesta k perorálně účinnému mineralokortikoidu byla
umožněna velkorysými projekty firmy Squibb v Mexiku
a americké firmy Merck, které využily velkých přírodních
zdrojů, zejména mexické rostliny Dioscorea, k přípravě diosgeninu jako základu přípravy mnoha steroidních látek. Mezi
nimi byl i 11-deoxykortizol, S-látka podle Reichsteinovy nomenklatury, která cestou mikrobiálních konverzí byla snadno
Obr. 1: Dioscorea – rod z čeledi smldincovitých rostlin, užívaných k přípravě disgeninu

zdroj obrázku: Wikipedia

Laudace k šedesátinám známé celebrity není ničím překvapujícím. Historie objevů bývá předmětem vzpomenutí méně
často. Proto je snad správné připomenout, že letos v březnu
uplynulo 60 roků od uveřejnění výsledků spolupráce anglických a švýcarských výzkumných skupin na izolaci a identifikaci
nového hormonu – aldosteronu (Simpson et al. 1954). Při příležitosti výročí objevu aldosteronu se objevily dva shrnující
články o historii objevu aldosteronu (Tait et al. 2004; Oelkers
2014). Dnešní rozsáhlá literatura o aldosteronu zahrnuje do
října 2014 přes 37 tisíc článků v databázi PubMed.
Druhá polovina 30. let minulého století v chemii hormonů
byla poznamenána velkými jmény jako Kendall, Mason,
Reichstein nebo Wintersteiner. Tito chemici izolovali a identifikovali celou řadu steroidních hormonů z nadledvinové tkáně,
např. kortikosteron, kortizon nebo 11-deoxykortikosteron
vedle řady dalších jejich metabolitů. O kortikoidy projevila ve
2. světové válce značný zájem anglická RAF po informaci od
polského hnutí odporu, že letci Luftwaffe jsou dopováni před
vzletem kortikoidy (Birch 1992). O kortizonu se zjistilo, že je
sice neúčinný, ale v těle se po perorálním podání redukuje na
kortizol a ten že je vlastím produktem nadledvin s pestrou aktivitou v metabolismu glukózy a se schopností měnit poměr
natria a kalia v moči. Byl mu tedy připsán glukokortikoidní
a mineralokortikoidní účinek. Za úspěch v léčbě revmatické
artritidy kortisonem získali chemici Kendall a Reichstein a klinik Hench Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii v roce 1951.
I když mnozí význační vědci, jako například J. W. Conn,
pozdější objevitel primárního hyperaldosteronismu (syndromu
po něm pojmenovaném), se domnívali, že kortizol je hlavním
nositelem obou složek kortikosteroidního působení, prokazovali jiní, že v amorfní frakci nadledvinového extraktu zbývající
po izolaci kortikoidů se nachází ještě významná mineralokortikoidní aktivita. Skutečně se po mnoha marných pokusech
podařilo v roce 1953 z extraktu 500 kg hovězích nadledvin dodaném firmou Organon získat několik miligramů krystalické
látky, která vykazovala několikanásobně vyšší mineralokortikoidní aktivitu než kortizol. Společným úsilím anglické a švýcarské skupiny (Tait, Taitová a Bush v Anglii vypracovali testy
na mineralokortikoidní aktivitu a Reichstein, Wettstein
a Neher z firmy Ciba ve Švýcarsku se zabývali izolací a identifikací látky) byla odkryta i struktura „elektrokortinu“, která
předtím u steroidních hormonů známa nebyla. Jednalo se totiž
o aldehyd v poloze 18 steroidního skeletu, který se vyskytuje
v poloacetálové vazbě 11–18. Látka byla proto nazvána aldosteron. Následovala řada prací o mechanismu účinku a o účasti
aldosteronu v patogenezi různých onemocnění. Hlavním poznatkem je, že aldosteron je součástí systému renin- angiotenzin II-aldosteron a že zvyšuje resorpci sodných iontů a exkreci
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převáděna na 11alfa-epimer kortizolu. Ten byl sice neúčinný,
ale bylo možno ho převést působením N-bromacetamidu na
látku se žádanou konfigurací beta v poloze 11. Substituce halogenem dovolila přes další meziprodukty připravit halogenovaný kortizol, a čím menší byl atom halogenu, tím účinnější
látka byla získána (Fried 1992). Tak byly připraveny kortikoidy
jako dexametazon, triamcinolon, beclometazon, flumetazon.
Právě substituce fluorem v poloze 9 zvýšila účinnost kortizolu
o dva řády v glukokortikoidních testech a v mineralokortikoidním testu dosáhla účinnosti aldosteronu. Dnes je
Fludrocortison Squibb užíván jako přípravek specifického
programu k léčbě pacientů s adrenokortikální insuficiencí
(především primární adrenální nedostatečnosti – Addisonovy
choroby), pacientů po operaci nadledvin, pacientů s adrenogenitálním syndromem s vysokými solnými ztrátami a pacientů s ortostatickou hypotenzí.
Pozdější objevy o úloze aldosteronu v řízení krevního tlaku
v systému renin-angiotensin-aldosteron a o roli aldosteronových receptorů vedly i k novým přístupům léčby hypertenze
zásahem do systému renin-angiotenzin II-aldosteron ať už inhibicí uvolňování reninu z juxtaglomerulárního aparátu, inhibicí reninu, kompetitivní inhibicí angiotenzin konvertujícího
enzymu ACE, blokem vazby reninu na angiotenzinový receptor
AT1 (sartany) nebo blokádou mineralokortikoidního receptoru (antagonisté aldosteronu, např. spironolakton) (Monge et
al. 2013; Zaporowska-Stachowiak et al. 2014).
Nově se stala předmětem zájmu i úloha aldosteronu u diabetických pacientů nejen v oblasti renálních komplikací diabetu, ale i jako faktoru, který má významný vliv na inzulínovou
sekreci i na citlivost na inzulín. Nejen velkým pokrokům
v léčbě hypertenze ale i vysvětlení některých stránek patogeneze kardiovaskulárních onemocnění nebo poruch glycidového metabolismu otevřel dveře objev aldosteronu před 60 lety.
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SESTRA
V DIABETOLOGII
Výživa v prevenci nádorových onemocnění
Karolína Hlavatá
Nádorová onemocnění představují druhou nejčastější příčinu úmrtí ve vyspělých zemích. Česká republika bohužel zaujímá čelní místa ve výskytu nádorů obecně, prvenství drží
v případě nádorů tlustého střeva. Muži nejčastěji umírají na rakovinu plic, následovanou nádory tlustého střeva a konečníku,
časté jsou i nádory prostaty. U žen se jedná o nádory prsu,
stejně jako u mužů o nádory tlustého střeva a konečníku, přibývá i nádorů plic.
Na vzniku nádorových onemocnění se podílejí faktory genetické, faktory životního prostředí a celkový životní styl. Vlivu
výživy je připisováno 30–35 % všech úmrtí na rakovinu, alkoholu 5 %, nedostatku pohybové aktivity 5 %, kouření 15–30 %.
Výživové faktory jsou pro nekuřáky nejsilnějším faktorem
v prevenci rakoviny.
Výživa může ovlivnit proces karcinogeneze ve všech jejích
fázích a to jak v pozitivním, tak negativním slova smyslu. V případě, že hledáme přímou souvislost mezi jednotlivou skupinou
potravin a nádory nebo mezi určitým charakterem stravování
a rizikem nádorových onemocnění, málokdy najdeme jednoznačný vztah. Vždy je nutné chápat vliv výživy v kontextu celkového životního stylu a zahrnout i pohybovou aktivitu, nekuřáctví, umírněnou konzumaci alkoholu, apod. Také zatím
nejsou zcela přesvědčivé důkazy o tom, že by nějaká dieta nebo
způsob stravování jednoznačně dokázaly zabránit vzniku nádorových onemocnění nebo je vyléčit.
Za vysoce ochranný faktor je považován dostatečný příjem
zeleniny a ovoce, kde je známý pozitivní vliv antioxidantů (př.
vitamin A, C, karotenoidy, vitamin E, selen, zinek) a fytochemikálií. Antikancerogenní účinky jsou připisovány také zelenému čaji a kávě. Diskutován je protektivní vliv vlákniny, vitaminu D a vápníku, výsledky studií však nejsou jednoznačné.
Nejvýznamnějším rizikovým faktorem ve stravě je jednoznačně alkohol, konzumace červeného masa a uzenin, nadměrný příjem soli a celkově strava vedoucí ke vzniku nadváhy
a obezity. Vedle jednotlivých rizikových nutričních faktorů
se při vzniku nádorů jako karcinogeny uplatňují i produkty
plísní (tzv. mykotoxiny, např. ochratoxin, aflatoxiny) a některé
přírodní pesticidy produkované rostlinami na ochranu před
houbami a hmyzem. Jako silné karcinogeny mohou působit
látky vznikající v potravinách v průběhu nešetrné tepelné
úpravy.

Tab. 1: Pozitivní a negativní faktory vzniku nádorových
onemocnění
nádory úst
a faryngu
prs

kolorektum

prostata

zvyšuje riziko
alkohol
kouření
špatná zubní hygiena
menarché před 12. rokem
bezdětnost nebo 1. porod
ve věku >30 let
pozdní menopauza
rodinný výskyt rakoviny
prsu
větší výška
alkohol
obezita
rodinný výskyt rakoviny
kolorekta
kouření
obezita
alkohol
maso (červené) a uzeniny
celkově vysoký příjem tuku
(ve starší literatuře,
nepotvrzeno)
maso (červené)
příliš vápníku (suplementa)
obezita

kouření
diabetes vzniklý
v dospělosti
snížená glukózová tolerance
obezita
maso (červené) a uzeniny
žaludek
Helicobacter pylori
sůl
obezita
plíce
cigaretový kouř (85–90 %
případů způsobeno
kouřením)
radon
nádory
obezita
endometria
červené maso
(tělo dělohy)
nasycené tuky
nádory cervixu papilomaviry
kouření
obezita
nádory
dlouhodobá expozice
vaječníků
estrogenům
ledviny
obezita
kouření
pankreas

snižuje riziko
betakaroten a lykopen
zinek
ovoce a zelenina
pohybová aktivita
přiměřená hmotnost

acylpyrin a ostatní nesteroidní
protizánětlivé léky
vápník, vitamin D
postmenopauzální hormonální
terapie
pohybová aktivita
ovoce a zelenina
vláknina (důkazy nepřesvědčivé)
zelenina (zejména rajčata)
a ovoce
luštěniny
pohybová aktivita
vitamin E?
selen?
pohybová aktivita
zelenina a ovoce

zelenina a ovoce
zelenina a ovoce (suplementace
neúčinná, pozor na vitamin A
a betakaroten; působí
prooxidačně)
zelenina a ovoce
pohybová aktivita
zelenina a ovoce
pohybová aktivita

KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 4/2014

23

SE ST RA V DIABETOLO GII

OB Klinika, Praha

VÝŽIVA V PREVENCI NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

SE ST RA V DIABETOLO GII

Alkohol
Konzumace alkoholu je dávána do souvislosti především
s nádory dutiny ústní a faryngu, laryngu, jícnu a jater. U těchto
nádorů se riziko výrazně potencuje kombinací s kouřením.
U některých typů nádorů (např. nádorů prsu) se riziko
významně zvyšuje již při velmi nízké úrovni konzumace
alkoholu, např. již příjem 20 g etanolu denně zvyšuje riziko
o 25–30 %.
Předpokládaný mechanismus účinku alkoholu je různorodý,
zahrnuje jak přímý efekt (změna propustnosti a metabolismu
karcinogenů, tvorbu volných radikálů, inhibici reparačních enzymů) na specifické cílové tkáně či orgány, tak nepřímý efekt
systémový (změny jaterních funkcí, změny hladin estrogenů,
případně některé výživové nedostatky, u alkoholiků bývá častá
kachexie, nedostatek vitaminů B skupiny, apod.). Doporučení
pro konzumaci jsou z pohledu nádorových onemocnění
přísná, konzumace alkoholu se nedoporučuje vůbec; popř. by
příjem neměl překročit dvě dávky alkoholu/den pro muže
a 1 dávku/den pro ženy. Nezapomínejme, že nádorové riziko
zvyšuje jakýkoliv alkoholický nápoj.

Nadváha a obezita
Studie ukazují, že výskyt nádorů v dospělosti je významně
ovlivněn tělesnou hmotností, výživovými zvyklostmi a výší fyzické aktivity již v dětství a dospívání. Vysoká hodnota BMI
zvyšuje riziko řady nádorů, nejprokazatelněji v případě karcinomu endometria, prsu, prostaty, ledvin, žlučníku a tlustého
střeva a konečníku. Mechanismy vlivu obezity jsou různé, významnou úlohu sehrává sama tuková tkáň (zejména tuk v oblasti břicha; tzv. abdominální typ obezity), která je velmi metabolicky aktivní. Její zmnožení bývá spojeno s vysokou
hladinou inzulínu (hyperinzulinemie), inzulinorezistencí
a chronickým zánětem. Hyperinzulinemie může cestou IGF
(insulin-like growth factors; inzulinový růstový faktor, působek
produkovaný tukovou tkání) významně zasahovat do procesu
buněčné proliferace. V karcinogenezi se uplatňují i zvýšené
hladiny leptinu, PAI-1 (plasminogen activator inhibitor 1; aktivátoru plazminogenu 1) a pohlavních hormonů. V případě
nádorů prsu sehrává úlohu zvýšená tvorba estrogenů v tukové
tkáni. Obézní lidé jsou také více ohroženi relapsem nádorového onemocnění a zvýšeným výskytem komplikací po operaci, jako je zhoršené hojení ran, lymfedém nebo diabetes
mellitus. Z hlediska prevence nádorových onemocnění bychom
měli usilovat o udržení normálního rozmezí body mass indexu
(BMI; 18,5–25 kg/m2) v průběhu celé dospělosti, přičemž celkový váhový přírůstek během dospělosti by neměl být větší než
5 kg.

je tomu u ovoce a zeleniny, často však obsahují velký podíl soli
a konzervačních látek.
Velké karcinogenní riziko představuje především tzv. sekundárně zpracované maso, tj. uzeniny, uzené a grilované maso.
Zde je prokázán vztah k rakovině tlustého střeva, konečníku,
pankreatu a prostaty. Mechanismy, kterým maso může přispívat ke vzniku nádorů, jsou různé. Úlohu sehrávají dusičnany
a dusitany používané při výrobě masných výrobků, v mase obsažené železo (hem) a sekundární žlučové kyseliny. Rizikovost
dusitanů a dusičnanů spočívá v tom, že z nich mohou vznikat
karcinogenní nitrosaminy, které poškozují DNA. Železo může
ve střevě vytvářet volné kyslíkové radikály. Tuk v mase zvyšuje
koncentraci sekundárních žlučových kyselin ve stolici, přičemž
sekundární žlučové kyseliny mohou být karcinogenní nebo
účinkovat jako promotory karcinogeneze.
V prevenci je proto vhodné výrazně omezit konzumaci uzenin a nejíst maso vícekrát než jednou denně. Při výběru masa
by vždy mělo mít přednost libové maso a velikost porce červeného masa by neměla překročit 80 g. Maso lze úspěšně nahrazovat rybami a luštěninami. Ryby obsahují dobře stavitelné bílkoviny, mívají obecně méně tuku a jsou výborným zdrojem
prospěšných nenasycených mastných kyselin řady n-3. Pro
omezení příjmu nasycených tuků a navýšení příjmu více nenasycených mastných kyselin, je vhodné často zařazovat ořechy, semena a různé druhy rostlinných olejů (olej lněný, konopný, z vlašských ořechů…).
Z hlediska možné karcinogenity je nutné věnovat pozornost
nejen výběru masa, ale i tepelné úpravě. Rizikové je především
grilování, smažení a další způsoby tepelné úpravy za vysokých
teplot. Grilované maso zvyšuje riziko vzniku adenomů tlustého
střeva a rakoviny žaludku, smažené maso souvisí s karcinomem plic. Při vystavení potraviny vysokým teplotám dochází
k oxidaci tuku, změnám v bílkovinách a k tvorbě mutagenních
a karcinogenních látek, především polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a heterocyklických aminů (HCA).
Obsah PAU a HCA velmi závisí na obsahu tuku v připravované
potravině. Platí, že čím je potravina tučnější, tím větší je produkce PAU. Nejvyšší obsah PAU a HCA je v „přípečcích“. Čím
více tmavé šťávy z masa zkonzumujeme, tím více těchto látek
přijmeme. Riziko vzniku těchto látek také zvyšuje použití nekvalitního dřevěného uhlí nebo smolného dřeva a tučné maso.
Škodliviny vznikají při grilování rozkladem tuku, který odkapává z masa na rozžhavené uhlí. Vzniklé spaliny jsou teplým
vzduchem opět vyneseny na grilovanou potravinu. Důležité je
i zabránit odkapávání tuku na rozžhavené uhlí užitím speciálních grilovacích tácků.

Sůl
Tuky
Před několika lety byl považován nadměrný příjem tuků za
přímý rizikový faktor pro vznik nádorů prsu, tlustého střeva
a konečníku. Současné poznatky nepotvrzují přímý vliv vyššího příjmu tuků v dietě, ale tuky zcela jistě důležitou úlohu
sehrávají. Příjem vysokotučných potravin vede k obezitě, prokázaným rizikovým faktorem je pak příjem nasycených mastných kyselin z uzenin a tučného masa. Tučné potraviny jsou
zároveň chudé na vlákninu, neobsahují ani ochranné látky, jako
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Nadměrný příjem soli může souviset s rizikem vzniku karcinomu žaludku.

Bílkoviny
Důkazy o tom, že by příjem proteinu, ať již celkového nebo
děleného podle rostlinného a živočišného původu, zvyšovalo
či naopak snižovalo riziko onkologického onemocnění, chybí.
Některé korelační studie sice přisuzují živočišným bílkovinám
zvýšení rizika vzniku nádorů prsu, ale efekt je zřejmě zpro-
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Vápník a vitamin D

středkován jinými látkami, které živočišné bílkoviny ve stravě
doprovázejí.

Sacharidy a vláknina
V případě sacharidů může negativně působit akrylamid,
který vzniká při tepelné úpravě brambor a obilí. Vzniká tzv.
Maillardovou reakcí (zodpovědná za chuť propečených potravin) a jeho vysoká koncentrace bývá hlavně v perníku, tmavých
sušenkách a chipsech.
Z možné karcinogenity jsou zejména laickou veřejností podezírána náhradní sladidla. Všechna používaná náhradní sladidla jsou schválena a při běžné konzumaci nejsou nijak nebezpečná.
Do skupiny sacharidů je řazena také vláknina. Pozitivní vliv
dostatečného příjmu vlákniny (denní doporučená dávka pro
dospělého člověka je 25–30 g) je nepopiratelný (sytící efekt,
ovlivnění nadváhy a obezity, zažívání, stabilnější hladina krevního cukru, atd.), ale v případě prevence nádorových onemocnění nejsou závěry jednoznačné. Přesto potraviny bohaté na
vlákninu (celozrnné pečivo, celozrnný chléb, ovesné a jiné
vločky, otruby, zelenina, ovoce, luštěniny) pomáhají snižovat
příjem nevhodných potravin (tučné potraviny obecně, maso
a uzeniny, sladkosti a jiné zdroje jednoduchých sacharidů).
Ovoce a zelenina jsou navíc výborným zdrojem vitaminů, minerálních látek a fytochemikálií.

Káva a čaj
Dříve byly publikovány studie, prokazující vztah mezi konzumací kávy a rakovinou močového měchýře, vaječníků a pankreatu. Tato obava byla později vyvrácena a dnes se ukazuje,
že diterpeny z kávy a čaje snižují riziko vzniku kolorektálního
karcinomu. Diterpeny přímo brání působení kancerogenů (př.
aflatoxinů, nitrosaminů) tím, že pomáhají v játrech transformovat cizorodé látky. V kávě a zeleném čaji je také celé spektrum antioxidačně působících látek.

Ovoce a zelenina
Antikancerogenně působící látky v ovoci a zelenině jsou
představovány antioxidanty (vitamin A, vitamin E, selen)
a fytochemikáliemi. Pravidelná a dostatečná konzumace ovoce
a zeleniny snižuje riziko vzniku rakoviny žaludku, tlustého
střeva a konečníku a jícnu. V případě karcinomu prsu se ukazuje, že pravidelný příjem ovoce a zeleniny může snížit riziko
o 15 až 60 %, vitamin E snižuje riziko vzniku karcinomu prostaty o 40 %. Suplementace vitaminy a minerálními látkami se
však jeví jako neúčinná, v některých případech až škodlivá. Například podávání multivitamínových přípravků zvyšuje riziko
karcinomu prostaty, podávání vysokých dávek betakarotenu
kuřákům nebo alkoholikům zvyšovalo riziko vzniku bronchogenního karcinomu, jelikož betakaroten může působit prooxidačně.

V řadě potravin rostlinného původu se nacházejí látky podobné ženským pohlavním hormonům (estrogenům), tzv. fytoesterogeny. V současnosti se rozlišují čtyři skupiny fytoestrogenů.
Ve studiích je zvažován pozitivní vliv dostatečného příjmu
sóji a nižšího rizika některých typů nádorů, především karcinomu prsu. V Japonsku, kde ve stravě přijímají asi 20–25 mg
isoflavonů denně, je u žen podstatně nižší výskyt rakoviny prsu,
osteoporózy a kardiovaskulárních onemocnění, v porovnání
s ženskou populací Evropy a Ameriky, kde průměrný denní
příjem isoflavonů činí 1 mg. Komerčně vyráběné přípravky
s obsahem fytoestrogenů zpravidla nedosahují účinnosti fyto-

Tab. 2: Fytochemikálie v ovoci a zelenině

Tab. 3: Významné fytoestrogeny a jejich potravní zdroje

červená

název fytochemikálie
jednotka
lykopen

Fytoestrogeny

skupina

druh ovoce a zeleniny
nál.
LLN
Pre
rajčata a výrobky z rajčat,
růžový grep, vodní meloun

červená a fialová anthokyaniny, polyfenoly drobné ovoce, grepy, červené
víno, švestky
alfa- a betakaroteny

oranžová a žlutá β-kryptoxanthin,
flavonoidy

zástupci
jednotka
genistein, daidzein

kumestany

kumestrol

stilbeny

trans-resveratrol

lignany

sekoisolariciresinol,
matairesinol

mrkev, mango, dýně
meloun kantalup, broskve,
pomeranče, nektarinky, papája

žlutá a zelená

lutein, zeaxanthin

zelená

sulforafan, indol

špenát, avokádo, listy tuřínu
květák, brokolice, zelí

bílá a zelená

allyl sulfidy

pórek, cibule, česnek, pažitka

zdroj: Mahan et al. 2012

oranžová

isoflavony

potravní zdroje
nál.
LLN
Pre
sója a výrobky z ní, fazole,
cizrna beraní
luštěniny, růžičková kapusta,
špenát
červené víno, arašídy,
červené zelí
lněné semínko, celozrnné
pečivo, zelenina, jahody,
brusinky, čaj
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zdroj: podle Prugar et al. 2008

barva ovoce
a zeleniny
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Předběžné výsledky epidemiologických studií ukazují na
protektivní působení vápníku, zejména z mléčných výrobků,
a vitaminu D. Některé studie ukazují na vztah mezi vyšší hladinou 25-hydroxyvitaminu D (25 (OH)D) a nižší incidencí
nádorů tlustého střeva, prsu, ledvin a pankreatu. Vyšší příjem
vápníku z mléčných výrobků je asociován s nižším rizikem kolorektálního karcinomu. Na druhou stranu vysoká konzumace
mléčných výrobků vede k aktivaci IGF-1, což je potenciální mitogen a tedy i potenciální rizikový faktor. Také u některých
agresivních forem nádorů prostaty byla prokázána pozitivní
korelace mezi vznikem těchto nádorů a zvýšenou spotřebou
mléčných výrobků nebo suplementace vápníkem. Vzhledem
k tomu, že výsledky studií jsou nejednoznačné a vzájemné souvislosti nejsou dosud zcela jasné, nejsou mléčné výrobky a vitamin D zakomponovány mezi prokázané ochranné výživové
faktory.

VÝŽIVA V PREVENCI NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

esterogenů přirozeně se vyskytujících v produktech ze sóji (př.
tofu, sojová náhrada mléka).
Kontroverzní je cílené podávání sóji ženám s diagnostikovaným hormon-senzitivním nádorem (například nádory prsu,
endometria) nebo postmenopauzálním ženám. Oproti tomu
může sója působit pozitivně u mužů s karcinomem prostaty,
který také patří mezi hormon-senzitivní nádory. Karcinom
prostaty je nádor řízený testosteronem a estrogeny/fytoestrogeny mohou působit jako jeho agonisté.
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Kapitoly z historie
Oskar Minkowski (1858–1931)
a Joseph von Mering (1849–1908)
Nebývá obvyklé, abychom v těchto medailóncích psali najednou o dvojici lékařů, ale v případě německých vědců Oskara
Minkowského a Josepha von Meringa musíme udělat výjimku,
neboť oni oba v bádání o cukrovce postupovali skutečně společně.
Začněme malou historickou exkurzí. Již v roce 1776 britský
chemik Mathew Dobson (1745–1784) dokázal, že sladká chuť
moči diabetiků je způsobena cukrem. Usoudil, že výskyt cukru
v moči je projevem nedostatečného využití v trávení cukru. Na
základě tohoto zjištění pak ještě koncem 18. století jeho kolega
John Rollo (1755–1809) doporučoval diabetikům dietu s omezením sacharidů. Slavný anatom Paul Langerhans (1847–
1888) objevil v roce 1869 ve slinivce břišní (pankreatu) ostrůvky zvláštních buněk (tzv. „inzulárních“), které byly později
po něm nazvány Langerhansovými ostrůvky.
A o 20 let později (v roce 1889) vstupují na scénu naši dva
výše zmínění němečtí vědci – Oskar Minkowski, profesor interní medicíny a ředitel kliniky v Halle, a Joseph von Mering,
patolog a profesor na univerzitách ve Štrasburku a ve Vratislavi
(dnešní polská Wroclaw).
Oba právě v roce 1889 sdělují Společnosti přírodovědců a lékařů ve francouzském Štrasburku, že se jim podařilo vyvolat
u psa cukrovku po vynětí slinivky břišní. Jejich krátká zpráva,
sotva v délce jedné strany, zapůsobila jako bomba, i když oba
vědci připustili, že vděčí za úspěch náhodě, protože v té době
se Mering ve Štrasburku soustřeďoval spíše na zpětné vstřebávání tuků.
O jejich objevu se vypráví historka, která pro svůj půvab
stojí za zaznamenání. Minkowski vyňal pokusným psům slinivku břišní, aby mohl pozorovat operovaná zvířata a studovat,
jak probíhá proces trávení bez ní. Jedním z příznaků bylo, že
psi abnormálně močili. Druhého dne ráno přišel do laboratoře
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Obr. 1: Oskar Minkowski

Obr. 2: Joseph von Mering

Minkowského asistent a na operačním stole uviděl skvrnku bílého prášku (uklizečka se tehdy zřejmě opozdila). Aby zjistil,
o jaký prášek se jedná, sebral jej na prst a olízl jej. Ochutnáním
se přesvědčil o jeho sladké chuti a diagnostikoval jej jako cukr.
Vzpomněl si, že se jeden ze psů předchozího dne vymočil na
operační stůl. Přivolaný profesor Minkowski poznal okamžitě
souvislost krystalků cukru s operací slinivky břišní, respektive,
že odstranění pankreatu vyvolává cukrovku. Bylo zřejmé, že
slinivka břišní produkuje nějakou látku, která má rozhodující
význam pro hospodaření s cukrem v těle. Hormon pankreatu
však stále ještě čekal na své objevení.
zdroj obr. 1: Fischer, I. Biographisches Lexikon der hervorragenden Arzte der letzten
funfzig Jahre. Berlin: Urban & Schwarzenberg, 1933.
zdroj obr. 2: Wikipedia
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František Houdek a Jan Tůma ve své publikaci nazvané Objevy a vynálezy tisíciletí uvádějí kromě výše uvedené půvabné
historky i druhou variantu, která je neméně zajímavá. Podle ní
chtěl v laboratoři po určité době podat výpověď ošetřovatel pokusných zvířat. Důvodem byla skutečnost, že prý není schopen
udržet u zvířat čistotu. Na pozadí jeho rozhodnutí bylo, že moč
zvířat bez slinivky lákala celá hejna much. Profesor Minkowski
začal zkoumat, proč je pro mouchy psí moč tak atraktivní. Její
analýza ukázala, že obsahuje cukr. Tím byla dokázána dřívější
domněnka, že nějaký produkt slinivky břišní ovlivňuje hospodaření s cukrem v lidském těle.
Meringova a Minkowského zpráva se zmiňovala nejen o obsahu cukru v moči (glykosurii), ale i o typických klinických
příznacích rychlého případu diabetu. Autoři také určili obsah
cukru v krvi a našli hyperglykemii, prokázali, že v moči byl aceton. Prohlašovali, že diabetes může být způsoben poraněním
břišního pletence, a nakonec pomocí experimentální transfúze
dokázali, že látka způsobující diabetes nemůže být v krvi.
Z toho odvodili, že uvažovaný „diabetický jed“ neexistuje a sídlem nemoci musí být samotná slinivka břišní, protože u psa
s nenarušeným pankreatem se diabetes nevyvinul, i navzdory
transfúzi krve od diabetického psa.
Nejzávažnějším přínosem pokusů Minkowského a Meringa
byl fakt, že podvázání vylučovacích kanálků vedlo k zakrnění
žlázy, ale nikoli k diabetu, zatímco jejich celkové odstranění
končilo objevením se diabetických příznaků vedoucích ke
smrti. To ukázalo, že slinivka břišní musí obsahovat anatomický substrát, jehož nepřítomnost je zodpovědná za rozvoj
cukrovky. Mering a Minkowski se však ještě nezmiňovali
o Langerhansových ostrůvcích.
To musel přijít až Edward Sharpey-Schäfer (1850–1935),
který objevil, že látka nezbytná pro metabolismus sacharidů
vzniká právě v Langerhansových ostrůvcích pankreatu, a nazval ji proto insulin (podle latinského slova „insula“, tedy ostrov). Konečně se tedy zjistila příčina cukrovky – spočívá v poškození endokrinní části pankreatu. Nalézt účinnou léčbu však
bylo neméně obtížné. Jiná verze říká, že hypotetický antidiabetický hormon nazval poprvé slovem „inzulín“ v roce 1909
Belgičan Jean de Meyer.
Oskar Minkowski brzy objevil, že krmení psů, kteří měli odstraněnou slinivku břišní, pankreatem, nevedlo k žádnému
zlepšení jejich cukrovky. Ale když jim implantoval pankreas
podkožně, příznaky relativně brzy zmizely a život psa se podařilo zachránit.
A dopřejme si ještě druhou historickou odbočku věnovanou
tentokrát tomu, co následovalo po výše uvedeném Meringově
a Minkowského objevu. Přidržme se ještě jednou výše zmiňované publikace Objevy a vynálezy tisíciletí autorů Františka
Houdka a Jana Tůmy. V roce 1893 vyslovil francouzský vědec
Gustave Edouard Laguesse (1861–1927) domněnku, že zdrojem antidiabetického sekretu by mohly být Langerhansovy ostrůvky ve slinivce břišní.

Na počátku 20. století pak ruský patolog Leonid Vasiljevič
Sobolev (1876–1919) podvázal psům vnější vývod slinivky
břišní. Ta posléze zakrněla, funkční zůstaly pouze Langerhansovy ostrůvky a pokusní psi cukrovku nedostali. Izolovat
účinný preparát z telecích slinivek se zřejmě poprvé podařilo
v roce 1903 německému internistovi Georgu Ludwigu Zuelzerovi (1870–1949). Tento preparát však vzhledem ke své nedostatečné čistotě kromě žádoucích antidiabetických účinků
vyvolával tak těžké alergie, že kvůli nim musel badatel v roce
1909 své pokusy přerušit.
Poté následoval v roce 1921 rumunský lékař Nicolae Paulesco (1869–1931), který se téměř dostal až k objevu inzulínu,
ale nedostatečná čistota preparátu i jemu znemožňovala pokusy na lidech. Na Sobolevovu práci navázal americký lékař
Moses Baron (1884–1974), zopakoval ji a potvrdil její závěry.
A pak již následoval v roce 1921 objev inzulínu spojený se
čtyřmi dobře známými jmény: Frederick Grant Banting
(1891–1941), John James Richard MacLeod (1876–1935),
Charles Herbert Best (1899–1978) a James Bertram Collip
(1892–1965).
K Meringovi ještě dodejme, že studoval i účinky jedů a spolu
s německým chemikem Emilem Hermannem Fischerem
(1852–1919), profesorem na univerzitách v Mnichově, Erlangenu, Würzburgu a Berlíně a nositelem Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu za rok 1902, objevil uspávací účinky léku
veronalu. I zde se vypráví úsměvná příhoda o vzniku názvu
tohoto léku, kterou uvádí rakouský historik medicíny Hugo
Glaser ve své knize Vývoj moderního lékařství. Profesor Fischer
dal nový lék na vyzkoušení Josephu Meringovi při jeho cestě
na dovolenou do Itálie. Mering si lék vzal ve vlaku, tvrdě po
něm usnul a probudil se, až když vlak zastavil ve městě Romea
a Julie – ve Veroně tím, jak průvodčí na nádraží hlasitě vyvolávali: „Verona, Verona!“. Lék se osvědčil a jeho název byl na
světě: Verona – veronal.
U Oskara Minkowského se zase sluší připomenout, že později v Německu vedl Národní výbor pro inzulín. Nevěnoval se
však pouze problémům diabetu. V roce 1886 francouzský lékař
Pierre Marie (1853–1940) popsal onemocnění projevující se
zvětšením čelistí a lícních kostí, rukou a nohou a specifickým
zakřivením páteře. Jak uvádí anglický historik medicíny Roy
Porter ve své obsáhlé publikaci nazvané Největší dobrodiní lidstva, právě Oscar Minkowski si povšiml, že fatální případy této
akromegalie jsou provázeny zvětšením hypofýzy, a Američan
Woods Hutchinson (1862–1930) na základě toho dospěl k závěru, že právě hypofýza je nejspíše zodpovědná za růst organismu.

Mgr. Josef Švejnoha
U Kombinátu 39
100 00 Praha 10
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Odborná zpráva
Zpráva z 18. ročníku konference
Technologie v diabetologii
Jan Kašpárek
Jako každoročně, i letos na podzim opětovně proběhlo setkání diabetologů na největší české konferenci o technologiích
v léčbě diabetu. Akce byla pořádána 23.–25. 10. 2014 v Darovanském dvoře a letos se jednalo již o 18. ročník tohoto celostátního setkání. Akce je pořádána Diabetologickým centrem
Fakultní nemocnice v Plzni.
Konference má, jako každý rok, snahu nejenom shrnout
a představit nejnovější pokroky v technologiích v léčbě diabetu
a jejich racionální použití v praxi, ale dotýká se i ostatních oblastí diabetologie a s ní spojených témat, diskutují se aktuální
problémy diabetologie i diabetologů. Nejsou opomíjena ani
témata jako obezitologie, bariatrie, moderní technologie
v dietologii či témata diabetologii sice vzdálenější, nicméně
v praxi neméně důležitá.
K diskusi nad letošními tématy byli přizváni nejen přední
diabetologové České republiky, ale jako každoročně i hosté ze
zahraničí. Letos pozvání přijal šéfredaktor periodika Diabetes
Technology & Therapeutics, profesor Satish Garg, diabetolog,
endokrinolog a internista z Barbara Davis Center for Diabetes,
University of Colorado v Denveru (USA), do jehož široké oblasti zájmu patří mimo jiné vyhodnocování nových inzulínových analog, glukózové senzory včetně zařízení pro neinvazivní
monitoring glykemie a dále zařízení pro alternativní cestu podávání inzulínu u diabetiků 1. typu.
Profesor Garg ve své přednášce shrnul současné (nejenom
technologické) možnosti léčby diabetu, které vedou ke zlepšující se kontrole glykemií a snižování frekvence diabetických
komplikací v posledních letech, nicméně upozornil na fakt, že
přes používání dostupných metod a zvyšující se náklady na
léčbu, většina pacientů nedosahuje cílových hodnot léčby diabetu. Dále poukázal na celosvětový problém významně rostoucích nákladů na léčbu diabetu v posledních letech, které jsou
ale především zapříčiněny zvyšující se prevalencí diabetu (náklady na nové technologie a léky tvoří jen menší část nárůstu
nákladů na léčbu). Ve své přednášce dále shrnul důkazy
o efektu nových technologií (CSII – continuous subcutaneous
insulin infusion, CGMS – continuous glucose monitoring system), ukázal možnosti mobilních technologií (aplikace v chytrém mobilním telefonu a jejich efekt na zlepšení kompenzace
diabetu), zmínil i nové technologie v měření glykemií dovolující rychlejší stanovení glykemie z menšího objemu kapilární
krve, dále nové technologie vedoucí ke zvýšení přesnosti
CGMS a technologické možnosti vedoucí k postupnému uzavírání okruhu – bionickému pankreatu.
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Na konferenci byly dále MUDr. Jankovcem (Plzeň) prezentovány údaje z registru inzulínových pump v České republice,
zahrnující v současné době 4 519 pacientů, kdy údaje jsou do
registru zasílány z celkem 59 spolupracujících pracovišť. Údaje
z registru ukazují, že v České republice jsou CSII léčeni pacienti
všech věkových kategorií, potvrzují efekt na dlouhodobou
kompenzaci diabetu a trvající efektivitu léčby inzulínovou
pumpou v průběhu času u diabetiků 1. i 2. typu, a to bez ohledu
na pohlaví a věk pacientů, při současném snížení celkové denní
dávky inzulínu. Z údajů v registru také vyplývá, že u diabetiků
2. typu, na rozdíl od diabetiků 1. typu, dochází po úvodním
snížení celkové denní dávky inzulínu k jejímu postupnému navyšování, kdy po cca 5 letech trvající léčby CSII se dávka inzulínu dostává na hodnoty před nasazením CSII. Dle údajů v registru ale navyšování dávky inzulínu u diabetiků 2. typu nevede
ke zvyšování hmotnosti.

Racionální použití moderních technologií
v léčbě diabetu
V dalších přednáškách byla věnována pozornost racionálnímu použití nových technologií – jejich indikacím, výhodám
i limitacím. Přednášející (MUDr. Šoupal, Klára Picková) vtipnou formou a na názorných příkladech ukázali práci s pacienty
léčenými CSII a používajícími CGMS, seznámili posluchače
s výhodami, ale i nevýhodami bolusových kalkulátorů (kalkulátory nezohledňují trendy glykemií, jsou nevýhodné při nestandardních situacích – zalomení kanyly, při korekci hyperglykemie, nezohledňují fyzickou aktivitu/sport, nezohledňují
glykemický index potravin), dále bylo poukázáno na rozdílnosti v jednotlivých bolusových kalkulátorech a bylo rozebráno
jejich správné nastavení. Dále přednášející poukázali na výhody i nevýhody alarmů CGMS s nutností jejich rozumného
nastavení – příliš přísné alarmy budou pacienta často vyrušovat
v běžných denních aktivitách, povedou k jejich ignoraci a k nechuti CGMS používat (tzv. alarm fatigue syndrom), naopak
příliš benevolentní nastavení alarmů bude mít za následek nedosažení terapeutického cíle. Diskutována byla i problematika
nočních hypoglykemií, kdy CGMS nezabrání nočním hypoglykemiím (70 % diabetiků se nevzbudí ani na opakované
alarmy – jistě se zde podílí neuroglykopenie). Na názorných
příkladech byl rozebrán správný postup při vyhodnocování záznamu CGMS, na jednotlivých modelových situacích byly ukázány možné terapeutické intervence.
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Obr. 1: Profesorka Terezie Pelikánová hovořila
o hypoglykemii u diabetiků

Obr. 2: Profesor Zdeněk Rušavý, hlavní organizátor
konference, své sdělení věnoval životní prognóze osob
s diabetem 1. typu

zdroj obrázků: Mgr. Karel Vízner – GEUM

Obr. 3: Zahraniční host sympozia, Satish Garg,
z University of Colorado

Profesorka Jirkovská (Praha) se ve svém sdělení zabývala
důležitostí a úskalími strukturovaného selfmonitoringu (při
něm má pacient jasně stanoveno, kdy se má měřit a jak vést záznamy), který vede k dosažení lepší kompenzace diabetu. Zdůraznila, že pro pacienty platí tři zásady: 1) měřit se pravidelně
podle plánu a to i tehdy, když se cítí pacient dobře; 2) měřit se
častěji týden před kontrolou, aby pacient, lékař i edukátor měli
aktuální informace; 3) měřit se častěji při situacích, které vybočují z běžného režimu – například při nemoci spojené s teplotami, průjmem nebo zvracením, při subjektivních pocitech
hypoglykemie nebo hyperglykemie, při vyšší nebo nezvyklé fyzické aktivitě, při výrazných změnách režimu jako cestování
a dovolená, při nezvyklé stravě. U diabetiků na inzulínu je dále
kladen velký důraz na denní měření glykemie před každou aplikací inzulínu po každé prodělané těžší hypoglykemii, a to nejméně po dobu jednoho týdne z důvodu zabránění další hypoglykemie. Byly diskutovány i rozdíly v selfmonitoringu
u pacientů léčených PAD, konvenčním či intenzifikovaným inzulínovým režimem.
Na konferenci se také živě diskutovaly klady a zápory aplikace Diabass 5 (program s možným sdílením dat přes server)
a Diasend (webová aplikace s přístupem z kteréhokoliv počítače s internetovým spojením) – byla prezentována práce s aplikacemi, jejich možnosti a limitace, srovnávala se i doba, kterou potřebují jednotlivé aplikace ke stažení dat z glukometrů,
zohledňovaly se rozdíly ve finanční nákladnosti mezi jednotlivými řešeními. Dalšími tématy pak byla telemedicína a její
úskalí (zvláště ochrana soukromých dat a možnosti zneužití).
Na konferenci byl také komplexně představen systém Minimed 640 G – první a dosud jediná inzulínová pumpa s dynamickou automatickou odezvou na data z CGM, zahrnující
technologii SmartGuard – systém kombinující LGS (low glucose suspens – automaticky zastaví výdej inzulínu při dosažení
limitní hodnoty a následně po dvou hodinách obnoví výdej inzulínu) a PLGM (predictive low glucose management – odhadne pokles glykemie 30 minut před dosažením limitu a automaticky zastaví a následně obnoví výdej inzulínu).
Na konferenci byla prezentována i další témata, jako například současný názor na optimální glykemii v intenzivní péči
(as. Žourek, Plzeň), dále se diskutovalo o stále aktuálním tématu hypoglykemie u diabetiků (prof. Pelikánová, Praha),
o viscerální neuropatii a jejím vztahu k mortalitě pacientů
(doc. Lacigová, Plzeň) a dále bylo diskutováno o rozdílech, kladech a záporech mezi fixní a flexibilní léčbou diabetických dětí
(doc. Šumník, Praha). Pozornost dále vzbudila přednáška
doc. Poláka (Praha) o screeningu a diagnostice syndromu obstrukční spánkové apnoe (OSA) u diabetiků 2. typu. Ve svém
sdělení upozornil na vysokou prevalenci OSA u diabetiků
2. typu, kdy cca 50 % trpí středně závažnou až závažnou formou OSA. Důležitost správného rozpoznání a léčby syndromu
obstrukční spánkové apnoe tkví v jeho velmi nepříznivých kardiovaskulárních a metabolických konsekvencích – je častou
příčinou sekundární hypertenze, je rizikovým faktorem infarktu myokardu, srdečního selhání, fibrilace síní, cévní mozkové příhody, náhlé smrti a má souvislost i s rizikem rozvoje
diabetu 2. typu. Pacienti s OSA trpí zvýšenou únavou, spavostí
a mikrospánky v průběhu dne, v noci pak chrápáním s opako-
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vanými hypoxiemi s fragmentací spánku, s aktivací sympatoadrenálního systému, s oxidačním stresem, známkami systémového zánětu, dochází i ke změnám v hladinách hormonů
tukové tkáně, inzulinorezistenci. Úkolem diabetologa v diagnostice OSA je mj. pomyslet na tuto závažnou komorbiditu
a provést screeningové vyšetření. V případě pozitivity screeningového vyšetření by pak mělo následovat odeslání pacienta
ke spánkovému specialistovi k definitivní diagnostice a indikaci
léčby přetlakem v dýchacích cestách. Diskutovány byly možnosti screeningového vyšetření OSA – nejjednodušeji jej lze
provést Berlínským dotazníkem, při jehož pozitivitě je pak další
možností provedení screeningového vyšetření domácím monitoringem saturace a dýchání ve spánku. Ideální screeningová
metoda OSA u diabetiků 2. typu je ale stále výzvou do budoucnosti, neboť se ukazuje, že zhruba čtvrtina pacientů s negativním Berlínským screeningovým dotazníkem má pozitivní
screeningový test pomocí domácího monitoringu. Další hodně
diskutovanou otázkou byly také kapacitní možnosti spánkových specialistů v České republice.
Závěr sjezdu byl věnován bariatrické chirurgii, kdy
prof. Fried, přední český chirurg a přednosta OB kliniky
v Praze, informoval o novinkách v evropských guidelines pro
bariatrickou a metabolickou chirurgii (v českém překladu byla
doporučení publikována v letošním roce v časopisech Diabetes,
metabolismus, endokrinologie, výživa a v Rozhledech v chirurgii). Je zde patrný ústup od původní klasifikace výkonů (dřívější dělení na restrikční, malabsorbční a kombinované výkony) na současné dělení na metabolické a bariatrické výkony
podle toho, jaké je primární indikační kritérium pro operační
výkon. Zdůraznil, že diabetes mellitus 2. typu je reverzibilní
onemocnění a že v současné době jsou již jednoznačné důkazy
o tom, že metabolická chirurgie má pozitivní vliv na zlepšení
či remisi diabetu 2. typu, že přispívá ke zlepšení funkce beta
buněk pankreatu u nemocných s BMI>35 kg/m2 a působí i na
zlepšení inzulínové senzitivity. Připomenul, že bariatrická chirurgie je nedílnou a standardní součástí komplexní léčby obézních pacientů, že jde o nejúčinnější způsob jejich léčby, kdy pooperačně dochází k signifikantní redukci mortality a působí
také jako prevence vzniku některých metabolických onemocnění. Neméně důležitým faktorem je i to, že vede ke snížení
celkových finančních nákladů ve zdravotnictví. Seznámil také
posluchače s kritérii pro „chirurgicky navozené“ zlepšení, částečnou a úplnou remisi diabetu 2. typu a posteskl si nad faktem,
že jelikož jedním z kritérií pro částečnou či úplnou remisi diabetu je určitá doba úplného vysazení farmakoterapie diabetu,
tak dobrá snaha českých diabetologů s ponecháním alespoň
malé dávky metforminu v trvalé medikaci, jinak dle laborator-
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ních parametrů „vyléčeného“ diabetika 2. typu, znemožňuje
zařazení těchto pacientů do skupiny s částečnou či úplnou remisí diabetu a takto při srovnání se zahraničím dochází ke snižování jinak výborných výsledků českých chirurgů.
V další přednášce se pak prof. Svačina (Praha) věnoval chirurgické léčbě diabetu ve vztahu k BMI, připomněl, že podle
současných guidelines jsou k bariatrickému výkonu indikováni
pacienti s BMI nad 40 kg/m2 a dále pacienti s BMI nad 35
kg/m2 s přítomnými komplikacemi. Pacienti s MBI pod 35
kg/m2 jsou pak indikováni v případě, že v minulosti jejich BMI
přesahoval hodnotu 35 kg/m2. Výkony metabolické chirurgie
při nižším BMI než výše uvedeném zůstávají v současné době
vázány jen na účast ve studii. Ve svém sdělení dále mimo jiné
poukázal na paradox bariatrické chirurgie, kdy logicky by většinu indikovaných pacientů měli tvořit diabetici, nicméně reálně jsou bariatrické výkony častěji prováděny u nediabetiků
(operovaných diabetiků je v centrech obvykle jen 10–20 %).
Dalším paradoxem je pak fakt, že daleko častěji jsou operovány
ženy, přestože u mužů lze prokázat větší efekt jak na mortalitu,
tak na komorbidity. Dále ve svém sdělení poukázal na fakt, že
v Čechách, podobně jako v Evropě, je jen malé procento indikovaných pacientů odesláno k bariatrickému výkonu. Přitom
pozitivní efekt bariatrické chirurgie je významný, jak ukázal
například na výsledcích práce publikované v New England
Journal of Medicine v roce 2007, srovnávající mortalitu pacientů po gastrickém bypassu ve srovnání s neléčenou populací,
kde u pacientů podstoupivších výkon došlo k redukci celkové
mortality o 50 %, mortality na ICHS o 71 %, mortality na nádorové onemocnění o 55 % a mortality na diabetes mellitus
o 94 %.
Dále poukázal na to, že ačkoli máme širokou paletu možných bariatrických výkonů, tak vzhledem k tomu, že žádné
centrum v ČR neprovádí celé spektrum bariatrických výkonů,
ale zaměřuje se jen na určité výkony, tak ve svém důsledku
o typu výkonu, který bude pacientovi proveden, rozhoduje
z velké míry již odesílající internista či diabetolog podle toho,
do kterého centra pacienta odešle.
Příští, již 19. ročník konference Technologie v diabetologii,
se bude opět konat na stejném místě, v hotelu Darovanský
dvůr, 8.–10. 10. 2015. Těšíme se na vaši účast.

MUDr. Jan Kašpárek
Diabetologické centrum, FN Plzeň
e-mail: kasparekj@fnplzen.cz

Odborná zpráva
The 24rd Meeting of the European
Association for the Study of Diabetic
Eye Complications (EASDec)
Padova, May 15–17, 2014, Italy
Tomáš Sosna1,2
2

Oční ambulance, Centrum diabetologie, IKEM, Praha
Oční oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

V obvyklém květnovém termínu se v severoitalské Padově
konalo pravidelné setkání oftalmologické studijní skupiny Evropské asociace pro studium diabetických očních komplikací
(EASDec).
Letošní sjezd byl opět poznamenán smutnou zprávou. V 67
letech nečekaně zemřel profesor Carl-David Agardh, který byl
prezidentem EASDec v letech 2000–2003. Byl jedním z hlavních zahraničních organizátorů 13. kongresu EASDec, který se
před 11 lety konal v Praze. Bude nám všem scházet.
Jak bývá zvykem, před vlastním kongresem proběhlo satelitní sympozium Diabetic macular edema: a comprehensive
approach, které mělo být moderováno profesorem Massimem
Portou a profesorem Edoardem Midenou, který byl hostitelem
celého kongresu. Vzhledem k tomu, že se ze závažných rodinných důvodů omluvil prof. Porta, moderování se ujal zkušený
specialista na diabetický makulární edém a současný prezident
Evropské společnosti retinálních specialistů (EURETINA),
prof. Francesco Bandello. Profesor Bandello na začátku zdůraznil, že diabetická makulopatie (DME) a makulární edém
představuje samostatnou entitu diabetické retinopatie (DR)
a může se vyskytovat v její velmi časné fázi. Již v počínajících
stadiích může poškodit zrakové funkce a průběh se liší podle
typu diabetu. Léčebné postupy se tak od terapie diabetické retinopatie mohou různit. Diabetická makulopatie vzniká následkem zhroucení hematookulární bariéry a ve svém důsledku
vede k akumulaci extracelulární tekutiny, sítnicovému edému
a obvykle i k ukládání proteinů a lipidů ve formě tvrdých exsudátů v makule nebo v její těsné blízkosti. Makulární edém je
obecně definován jako retinální ztluštění, prosáknutí či tvrdé
exsudáty v dosahu l papilárního průměru (1 500 mikronů) od
centra makuly. Zdůraznil, že je dosud nepřekonána více než 30
let stará Kleinova Wisconsinská studie. Makulární edém v ní
byl standardním způsoben definován tehdy ještě pomocí
biomikroskopického vyšetření. Ze studie vyplývá, že se DME
u pacientů s počínající DR vyskytuje až v 6 % případů. U pokročilých stadií neproliferativní DR až v 63 % případů a u proliferativní formy DR byl edém nalezen dokonce u 74 % nemoc-

zdroj obrázku: doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.

1

Obr. 1: Prof . Carl-David Agardh (1946–2013)

ných diabetem. Prevalence DME narůstá s trváním diabetu.
U diabetiků 1. typu se do pěti let od diagnózy nemoci DME
prakticky nevyskytuje. Po 20 letech má DME téměř 30 % nemocných. U diabetiků 2. typu léčených inzulínem byl DME
častější než u diabetiků na perorální léčbě (15 % / 4 %). Prevalence edému narůstá s délkou onemocnění, s vyšší hladinou
glykovaného hemoglobinu (HbA1c) a proteinurií. Studie také
sledovala čtyřletou incidenci DME. Za toto období se rozvinul
edému u diabetiků 1. typu v 8,2 % a u 2. typu v 5,2 %, přičemž
opět častěji u pacientů léčených inzulínem (8,4 % / 2,9 %). Klinicky signifikantní makulární edém se rozvinul u 4,3 % diabetiků 1. typu a u 2,9 % diabetiků 2. typu (znovu častěji u inzulínem léčených - 5,1 % / 1,3 %).
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zdroj obrázku: doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.

Incidence dále korelovala s pokročilostí DR. U pacientů bez
DR se v průběhu čtyř let DME rozvinul pouze v 1 % případů,
u počínající formy až v 10 %. U středně pokročilé až ve 20 %
případů a u pokročilých forem až ve 24 % případů. Výskyt opět
úzce koreloval s délkou onemocnění a hladinou HbAlc. Profesor Bandello zdůraznil, že je důležité uvědomit si fakt, že DME
může dokonce předcházet i samotnému vzniku DR.
Litoval toho, že evropská epidemiologická data o DME jsou
zatím chudá a značně nekonzistentní. Poté hovořil krátce o patofyziologii DME. Na tomto místě zdůraznil, že v patofyziologii
DME hrají u diabetiků roli i chronické systémové zánětlivé procesy kapilár. V jejich průběhu se uvolňují zánětlivé mediátory,
jako je interleukin, tumor necrosis faktor-α, intercelulární adhezivní molekuly a angiotenzin II aktivující neurodegenerativní změny nervových a gliálních buněk sítnice. Důsledkem

Obr. 2: Prof. Edoardo Midena (předseda organizačního
výboru EASDec v Padově)
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těchto procesů je prohlubující se hypoxie makulární oblasti. Ta
zvyšuje produkci vaskulárního endotelového růstového faktoru, který je nejen silným angiogenním faktorem, ale, jak jeho
původní název vaskulární permeabilní faktor napovídá, zvyšuje
i propustnost kapilár, což vede k akumulaci extracelulární tekutiny. Je 50 000krát účinnější než histamin.
Fyzikálně se vznik makulárního edému řídí dvojicí hydrodynamických principů Starlingova a Laplaceova zákona. V průběhu kapiláry se postupně snižuje krevní tlak, ale zvyšuje se
onkotický tlak tím, že se filtruje tekutina do intersticia a proteiny se v kapiláře zahušťují. Na konci kapiláry převyšuje onkotický tlak v kapiláře tlak filtrační. Zvýšený hydrostatický tlak
vede k dilataci a zvýšené tortuozitě kapilár. Na buněčné úrovni
pak dochází k zesílení bazální membrány, poruše funkce pericytů, na které navíc negativně působí angiopoetin 2, taktéž indukovaný hyperglykemií, a k rozvolnění endotelových buněčných vazeb.
Velmi významnou roli v patogenezi DME hraje sklivec.
Podstatné jsou přitom jeho skladba a uspořádání, průběh časného pro diabeticky charakteristického odlučování zadní sklivcové membrány, dále jeho přirozená likvifikace a v neposlední
řadě průběh bezprostředního oslabování adhezivní síly. DME
může vzniknout nebo přetrvávat v důsledku vitreomakulární
trakce. V léčbě DME profesor Bandello zdůraznil důležitost
včasné kompenzace diabetu vzhledem k riziku metabolické paměti. Podtrhl i riziko hypertenze a dyslipidemie. Za rizikové
také považuje i hematologické poruchy, hemodynamické a hemorheologické změny, jako zvýšenou spontánní agregaci destiček, leukocytózu a zvýšenou viskozitu krve a hemokoagulační
poruchy. Zmínil se i o vztahu proteinurie a albuminurie
s DME. Dotknul se i výsledků studií DCCT a EDIC po třiceti
letech. Ve skupině s intenzivní léčbou byl průměrný HbAlc na
konci studie 7 % zatímco ve standardně léčené skupině byl 9
%. V intenzivně léčené skupině se snížilo na konci studie
DCCT riziko vývoje DR o 76 % a po desetiletém trvání následné studie EDIC byla pozorována redukce progrese retinopatie o 57 %, zrak ohrožující retinopatie o 58 % stejně tak jako
proliferativní DR opět o 58 %, přičemž p<0,001 byla pro
všechny hodnoty. Riziko klinicky signifikantního makulárního
edému se snížilo o 38 % (p=0,009). Stejně tak se snížila nutnost
laserové panretinální koagulace o 57 % (p<0,001). Profesor
Bandello zdůraznil i to, že studie jasněji demonstrovaly fenomén „metabolické paměti“, a tím i nutnost časné a těsné kompenzace diabetu.
Závěr sympozia byl věnován léčbě DME. Vedle již zmínění
prevence a těsné kompenzace rizikových faktorů zůstává zlatým standardem léčby DME i nadále fotokoagulace sítnice laserem a to v případě, že se nejedná o ischemický makulární
edém. Tato léčba umožní především stabilizovat klinický nález.
Podle ETDRS studie je zlepšení o více než o tři řádky optotypů
možné zhruba u 3 % pacientů. Podle nezávislé studie
DRCR.net dokonce o 18 % a u laserové větve studie RESTORE
o 8 %. V případě difúzního DME, především pokud je spojen
s vitreomakulární trakcí, se jeví jako dobrá léčebná metoda vitrektomie, protože zrušením trakce dojde ke zmenšení makulárního edému a ke zlepšení zrakové ostrosti. Z nových léčebných možností jsou používány kortikosteroidy a blokátory
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VEGF-A. Účinnost triamcinolonu je ovlivněna jeho horším
bezpečnostním profilem, jak dokázala studie DRCR.net. Fluocinolon acetonid se používá ve formě trvalého implantátu aplikovaného do sklivce. Preparát je účinný, nicméně má horší bezpečnostní profil. Více než 90 % pacientů během tří let
potřebovalo operaci katarakty, více než 60 % pacientů mělo nitrooční tenzi, tedy sekundární glaukom, větší než 30 torrů alespoň jednou během tříletého sledování a více než 30 % těchto
pacientů muselo být řešeno chirurgicky, většinou filtrující operací. Ranibizumab vede ke statisticky významnému zlepšení
zrakové ostrosti u DME. Lék má dobrý bezpečnostní profil
a nezpůsobuje vznik katarakty a ani nezvyšuje nitrooční tenzi.
Na druhé straně jsou výsledky posuzovány zatím jen pro diabetiky v krátkém časovém období. V kombinaci s laserovou fotokoagulací, která sama o sobě dokáže dlouhodobě stabilizovat
edém, se ale jeví, jako velmi slibný krok v léčbě DME. Na závěr
zmínil i recentní výsledky studie s nepafenakem (Nevanac),
který se jako nesteroidní antiflogistikum užívá diabetiků před
operací katarakty v rámci prevence vzniku DME.
Prvá část kongresu byla věnována především screeningu
a všemu co s ním souvisí. V přijatých přednáškách a posterech
byla patrna snaha o racionalizaci screeningových postupů, ale
i o ekonomické faktory jednotlivých metod. Hned prvá přednáška autorů z Birminghamu One-field versus two-fields: is
a macula centered photograph adequate for diabetic retinopathy screening?, si kladla otázku, zda je dostatečný běžně užívaný screening DR digitální fotografií makulárního pole záběrem 40o nebo je potřebné ještě další přídatné pole, centrované
na papilu zrakového nervu. Studie byla provedena na celkovém
počtu 1 000 pacientů v letech 2011–2013. Práce uzavírá, že použití screeningu pouze jednoho pole je nedostatečné a zvyšuje
riziko nerozpoznání nejen neproliferativní formy DR, ale
i formy proliferativní. Veliká diskuse se rozvinula na téma
screeningu juvenilních diabetiků. V této oblasti nejsou zcela
konzistentní názory. Například Americká oftalmologická společnost doporučuje vyšetřit juvenilního diabetika až za 5 let po
záchytu DM a následně jednou ročně. Americká diabetologická společnost doporučuje provádět vyšetření až od 10 let
věku pacienta, pak 3–5 let po záchytu, což může ve svém důsledku znamenat, že je mladý diabetik vyšetřen poprvé v 15 letech! Americká pediatrická společnost doporučuje vyšetřovat
juvenilní diabetiky od 9 let věku, opět 3–5 let po záchytu diabetu, poté ale každý rok. Anne Maquire z Australské pediatrické společnosti již zohledňuje kompenzaci diabetu a doporučuje, aby děti a mladiství s dobrou metabolickou kontrolou
byli vyšetřeni každé dva roky. Pokud trvá cukrovka déle než 10
let a je špatně kompenzována nebo již jsou známky rozvinuté
DR, pak by vyšetření mělo být častější. ISPAD tedy International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes doporučuje
vyšetřit juvenilního diabetika jednou za rok od 11 let, pokud
trvá diabetes déle než 2 roky, a od 9 let pokud trvá diabetes více
než 5 let. Vždy před zahájením intenzifikovaného režimu a pak
každé tři měsíce po dobu 6–12 měsíců. U pacientů s dlouhotrvající špatnou kompenzací či středně pokročilou neproliferativní DR vždy začátku intenzifikovaného režimu. Zajímavostí
je, že Americká pediatrická společnost pro oftalmologii a strabismus nemá zatím vytvořeny žádné směrnice.

Velmi zajímavou přednáškou tohoto bloku byla také přednáška z Velké Británie s názvem: Precision or pragmatism?
Fitting a risk model for progression to referable retinopathy
in cohort with missing data. Práce poukazuje na to, že nejdůležitějšími daty pro sledování diabetiků a hodnocení rizika
vzniku a rozvoje zrak ohrožující diabetické retinopatie jsou
hladiny glykovaného hemoglobinu a délka trvání diabetu. Hladiny cholesterolu nepovažují autoři za zásadní. Další přednáška
s názvem: Risk perception of diabetic retinopathy among
people with type 2 diabetes, byla opět od anglických autorů.
Při screeningovém vyšetření pomocí dotazníku srovnávali
chápání rizika poškození zraku mezi zdravotníky a diabetiky
z ostatních profesí. Většina pacientů neznala termín retinopatie, ale věděli, že může diabetes vést ke zhoršení zrakových
funkcí. Většina z nich nevěděla o riziku oslepnutí a to dokonce
i mezi zdravotnickými profesionály. Autoři proto doporučují
preciznější podávání informací o nemoci a jejím riziku.
Inhibition of NO and COX synthesis are possible tools
for normalizing diameter changes of retinal vessels in diabetic retinopathy, byla přednáška dánských autorů z university v Århusu. Již v předchozích pracích prokázali, že oxid dusnatý (NO) a produkty cyklooxygenázy (COX) mohou ovlivnit
hypoxii a ischemii sítnice vznikající na podkladě diabetické retinopatie. Pokusili se na dvaceti zdravých osobách ve věku
22–55 let za pomoci DVA (Dynamic Vessel Analyseru) prokázat obdobnou účinnost in vivo. Testované osoby nejprve dýchaly hypoxickou směs plynu, která ovlivnila průměr cév, a následně jim byly v infuzích aplikovány zkoumané látky. Výsledky
ukázaly, že obě látky pozitivně ovlivňují průtok krve cévami
sítnice. Je tedy jasné, že například diclofenac si může najít své
místo v prevenci a léčbě DR. Hodně se v poslední době hovoří
o neurodegeneraci jako časném projevu diabetické retinopatie.
Podle některých prací se předpokládá neuroprotektivní vliv
somatostatinu a brimonidinu – tedy Alfa 2 agonisty, který
prostřednictvím aktivace G-proteinového receptoru, inhibuje
aktivitu adenylátcyklázy.
Tímto problémem in vitro se zabývala práce kolegů z univerzity v Turíně s názvem Effects of diabetic-like conditions
and somatostatin/brimonidine on pericyte-ganglion cell coculture models. Z této experimentální studie vyplývá, že kolísavá glykemie vede k snížení proliferace retinální gangliových
buněk a ke zvýšené apoptóze pericytů. Zároveň studie neprokázala žádný vliv somatostatinu ani brimonidinu na gangliové
buňky či pericyty.
Z analýzy studie autoři vyvozují i hypotézu o tom, že stresová situace při vysoké hladině glukózy vyvolává tvorbu dosud
neznámého solubilního faktoru, který působí na vitalitu gangliových buněk. K potvrzení této hypotézy budou třeba ještě
další experimenty. Prospektivní multicentrická randomizovaná
studie Intravitreal dexamethasone in the management of
diabetic macular edema byla tématem přednášky z univerzity
v Padově. Přednáška představila data z randomizované studie
1:1:1 při použití intravitreálního implantátu dexamethasonu
(DEX) v síle 700 μg, 350 μg a placeba. Pacienti byli sledováni
každé tři měsíce po inicializaci studie. Nová aplikace byla provedena při zvětšení centrální tloušťky sítnice nad 175 μm či při
přetrvávajícím edému makuly tedy PRN pro renata. Vstupní
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kritéria kompenzace diabetu do studie byla na české poměry
velmi volná, například hladina HbAlc mohla dosahovat až 100
mmol/mol. Nebyly zohledněny hladiny lipidů ani renální
funkce ba ani kompenzace hypertenze. Vylučovacími kritérii
byly především předchozí aplikace anti VEGF, laserová terapie
či vyšší nitrooční tlak a celková léčba steroidy. Ve skupině byli
jak pseudofakičtí, tak i fakičtí pacienti. Skupiny randomizovaných pacientů byli velmi homogenní věkem i trváním diabetu
a v neposlední řadě, z našeho pohledu, i relativně špatnou
kompenzací (Ø 90 mmol/mol). Výsledky poukazují na to, že
za čtyři roky byly k dosažení cílového výsledku, tedy zlepšení
zrakové ostrosti a snížení edému makuly, potřeba pouze čtyři
injekce. Studie poukazuje mimo jiné i na riziko tachyfilaxe a na
non-repondentní pacienty. Autoři zdůraznili, že dexamethason
navíc působí přímo na patologii makulárního edému tedy na
zánětlivou reakci neuroepitelu a sáknutí cév.
Z hlediska ekonomiky je to v současné době nejdostupnější
léčba, která však přináší vyšší procento komplikací. Především
se jedná o zvýšení nitrooční tenze a vznik katarakty. V současné době probíhající dvě studie VIVID DME a VISTA DME
s intravitreální aplikací afliberceptu okomentoval profesor
Midena za Padovy. Studie probíhají současně v Evropě, Austrálii a v Japonsku. V USA samostatně studie VISTA. Aflibercept
je rekombinantní fúzní protein, který se skládá z fragmentů
extracelulárních domén receptoru VEGF 1 a 2, a působí tedy
jako falešný receptor pro VEGF. Kromě všech izoforem
VEGF A na sebe váže také placentární růstový faktor, který se
v procesu vzniku neovaskularizace uplatňuje současně s VEGF.
Účinnost a bezpečnost afliberceptu byla opět ověřena klinickými studiemi s nejvyšším stupněm validity (VIEW 1
a VIEW 2). Aflibercept má fixní dávkovací schéma – úvodní
dávka činí tři injekce s měsíčním aplikačním intervalem a pokračuje se injekcí každé dva měsíce. Celkem jde tedy o sedm
intravitreálních aplikací v prvním roce léčby.
V přednášce Intravitreal aflibercept for the treatment of
diabetic macular edema (DME): findings from the VIVIDDME and VISTA-DME clinical trials, komentoval již třetí fázi
studií. V ní vyzdvihl pozitivní výsledky aplikace afliberceptu,
který je velmi dobře tolerován se signifikantní efektem na zrakovou ostrost i anatomické poměry v oblasti makuly. V této
třetí fázi studie bylo uplatněno nové schéma injekcí a to 2 mg
každých 8 týdnů. Toto schéma se ukázalo jako ekvivalentní
schématu s dvojnásobnou frekvencí. Což znamená nižší zatížení pacienta a nezanedbatelně nižší ekonomické náklady na
zdravotním pojištění i nižší zatížení zdravotnického personálu.
Profesor Midena uvedl i možnost terapeutického postupu treat
and extend, se kterým zatím aflibercept bohužel nepočítá
a který je již úspěšně aplikován u ranibizumabu či bevacizumabu.
Nepochybně kontroverzním tématem je otázka, kdy ještě
stačí provést panretinální fotokoagulaci u proliferativní diabetické retinopatie, a kdy je již nutná pars plana vitrektomie. Tuto
otázku si položili autoři přednášky Severe proliferative diabetic retinopathy treated with vitrectomy or panretinal
photocoagulation: a single centre controlled clinical trial,
z italské Catanie. Kontrolovaná, monocentrická, randomizovaná studie byla hodnocena nezávislým centrálním kompute-

34

KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 4/2014

rovým systémem. V jedné skupině byli pacienti léčení pars
plana vitrektomií s peelingem vnitřní limitující membrány
a panretinální fotokoagulací doplněnou fokální či mřížkovou
koagulací. Druhá skupina pacientů byla léčena pouze panretinální fotokoagulací doplněnou mřížkovou a fokální koagulací.
Celková doba sledování byla 12 měsíců po výkonu. Výsledky
této studie možná pro někoho překvapivě potvrzují, že i v případě těžké proliferativní diabetické retinopatie je vhodné dát
přednost laserové fotokoagulaci v případě, že trakce nepostihuje makulu. Autoři zdůraznili anatomické zvláštnosti makuly.
Makulární oblast predisponuje k poškození již svým velmi specifickým uspořádáním a buněčnou strukturou. Tato anatomická stavba je charakterizována důležitou vlastností centrální
avaskulární zóny, která tvoří rozhraní mezi choroidální a retinální cirkulací, což vede v důsledku ke snížení resorpce extracelulární tekutiny. Upozornili na značnou metabolickou aktivitu této oblasti, jejíž příčinou je vysoká četnost energeticky
velmi náročných buněk (gateau nucleaire). Neobvyklé je také
uspořádání vláken Henleovy vrstvy, kdy axony čípků směřují
radiálně a periferně. Ve chvíli, kdy dojde k porušení a rozvolnění zevní plexiformní vrstvy, stává se tato potenciálním rezervoárem pro akumulaci extracelulární tekutiny, tedy edému
a to vede k poklesu zrakových funkcí.
Zajímavá byla také přednesená analytická kohortová studie
z univerzity v Amsterodamu s názvem Distinct HbA1c trajectories in type 2 diabetes cohort are associated with a different prevalence of diabetic retinopathy and microalbuminuria. Do studie bylo zařazeno celkem 5 423 diabetiků 2. typu.
Průměrná doba sledování byla 5,7 roku. K vyhodnocení byl
použit počítačový modelový systém LCGM (Latent Class
Growth Modeling). Ve studii byly tímto způsobem identifikovány čtyři skupiny pacientů s různým průměrnými hladinami
HbAlc. V 1. skupině pacientů byli nemocní, kteří po celou
dobu sledování udržovali průměrnou hodnotu glykovaného
hemoglobinu pod 53 mmol/mol. Těchto pacientů bylo 83 %!
Druhá skupina, 8 % pacientů, dosáhla této doporučené hodnoty v průběhu dvou let. Třetí skupina, 5 % pacientů, sice
zvolna redukovala hladinu glykovaného hemoglobinu, ale po
celou dobu nebyla schopna dosáhnout doporučených hodnot.
Čtvrtá skupina, kterou tvořila 3 % pacientů, naopak vykazovala zvyšující se hodnoty HbAlc. Tato skupina se špatnou kompenzací vykazovala zvýšenou prevalenci mikroalbuminurie
a retinopatie. Autoři z této práce vyvozují, že identifikace pacienta podle rizikových skupin by měla vést k specifické,
osobní, strategii léčby.
V současné době se hodně diskutuje bariatrická léčba u diabetiků. V Birminghamu podrobili klinickému auditu diabetiky
druhého typu, kteří tuto léčbu podstoupili. Sight threatening
diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes undregoing bariatric surgery byla analytická studie 152 pacientů.
Navzdory tomu, že se v průběhu této léčby zlepšila kompenzace diabetu, autoři konstatovali, že se nebezpečí progrese diabetické retinopatie do vysoce rizikového stadia nejen nesnížilo,
ale naopak mírně vzrostlo.
V průběhu kongresu zaznělo celkem 29 přednášek. Bylo
prezentováno v interaktivním sympoziu vedeném prof. Tokem
Bekem 22 posterů. Ze slovenské republiky zde byl poster
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Obr. 3: Poněkud morbidní výstava lebek rektorů Padovské
univerzity

Obr. 4: Dřevěný pult, ze kterého přednášel Galileo Galilei

prim. Gajdošíkové a kol. s názvem The first Ophthalmology
Reading Centre for diabetic retinopathy in Slovakia: a multidisciplinary approach. Přednášku slovenských autorů
s tímto tématem jsme si mohli vyslechnout na XV. symposiu
Diabetes a oko letos na podzim v Praze.
Společenský program, ostatně jak je již na těchto kongresech
zvykem, byl na vysoké úrovni. Uvítací večer v paláci Bo byl
spojen s jeho prohlídkou. Ve zdejší Aula magna je pietně zachován dřevěný pult ze kterého přednášel Galileo Galilei.
Mohli jsme si prohlédnout také zachované „anatomické divadlo“, které bylo zbudováno v roce 1446, kde pitvu demonstroval mimo jiné Andreas Vesalius zakladatel moderní anatomie. V místnosti pro zasedání vědecké rady jsou ve vitríně
pietně zachovány lebky rektorů této univerzity. Společenský
večer, který se konal v Palazzo Pratto, nedaleko slavné cihlové
basiliky patrona města, sv. Antonína Paduánského, byl v duchu
toskánské kuchyně doplněn skvělými toskánskými těžkými
víny. Především to bylo Brunello di Montalcino DOCG –

slavné víno Toskánska vyrobené z nejlepšího ze 14 klonů odrůdy Sangiovese zvaného Brunello, který se pěstuje v okolí
Montalcina jižně od Sieny. Patří mezi nejvýše ceněná a také
nejdražší vína Itálie. Na závěr mi dovolte jednu osobní příhodu.
Pallazo Pratto je docela skryto v řadě domů na stejnojmenném
náměstí. Trochu jsme bloudili a nemohli jej najít. Zeptali jsme
se tedy místní policie, zda nevědí, kde je tento palác. Nevěděli.
Až jakási místní stařenka nám řekla, že stojíme před ním. Ti
dva karabiniéři, kterých jsme se ptali, pak za námi vstoupili do
stejného domu, kde sídlí také jejich služebna. Tak nevím, asi je
to všude stejné.
Co nejsrdečněji Vás zveme na další jubilejní XXV. kongres
EASDec v Istanbulu, který se koná netradičně od 18. do 20
června 2015. Informace najdete na internetových stránkách
www.easdec.org

Obr. 5: Zachované „Anatomické divadlo“ z 15. stol., pohled
do posluchárny od pitevního stolu

zdroj obrázku: doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.

zdroj obrázku: doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.
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Obr. 6: Model „Anatomické divadlo“ z 15. stol.
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