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Editorial

K čemu mi to jenom bude?

Máte děti školou povinné? Pak jste tuto větu určitě už slyšeli. 
Nejčastěji se vyskytuje jako výmluva pro snahu vyhnout se pocti-
vému (a tím pádem i namáhavému) vypracování složitého úkolu 
z fyziky nebo coby důmyslné zdůvodnění, proč je lepší otisknout slo-
žitý chemický vzorec na tahák než do záhybů šedé kůry mozkové.

Nenávidím tu otázku. Je pro mne reprezentantem životního po-
stoje, se kterým se nikdy nesmířím. Pro mne osobně je svět fascinu-
jící místo a jeho vlastnosti, zákony a zákonitosti – to jak svět fun-
guje a věci se dějí – jsou pro mne stálým zdrojem úžasu a zájmu.

Domnívám se, že právě tato otázka je jedním z hlavních problé-
mů našeho systému vzdělávání. Ne snad ona sama, ale to, co reprezentuje. Účelovost, krátkozrakost, lenost. Student jí říká „Netou-
žím po skutečném vzdělání, nejde mi o pochopení problémů, chci jen získat formální kvalifikaci s co nejmenší námahou.“ V tomto 
hodnotovém systému je jednička stejně dobrá známka jako čtyřka.

Tyto postoje pochopitelně nezmizí spolu s maturitním vysvědčením nebo diplomem z univerzity. Snadno je také identifikujete 
u svého instalatéra, právníka i poslance. Nechám na vašem uvážení, zda také nesouvisí s tendencí celé společnosti volit politiky nabí-
zející jednoduchá (a velmi hloupá) řešení nebo snahou politiků vyřešit složité mezinárodní problémy pomocí několika bombardérů.

Co tedy dětem odpovědět? Pusťte jim reklamu. Vřele doporučuji aktuální internetový hit na: http://www.auto.cz/reklamy-ktere-
-stoji-slepice-hrdinka-mercedes-76936. Možná vám přijde hloupá, ale spíše se nahlas zasmějete, tak jako já. Slepice v něm „tančí“ 
na hit Diany Ross z 80. let. Reflex, kterým jsou slepice vybaveny, jim umožňuje udržovat hlavu ve stabilní poloze, i když zbytkem 
těla pohybujete do nejrůznějších směrů. Mercedes se klipem snaží demonstrovat novou technologickou vychytávku svého auto-
mobilu. Vy můžete dětem ukázat člověka, který stojí za oním hitem. Kreativce z reklamní agentury, který se na hodinách biologie 
nejspíše neptal, „k čemu mi to bude“. Mimochodem, onen reklamní klip shlédlo na YouTube během dvou dnů téměř milión lidí.

Karel Vízner

Fotografie na obálkách:

Kazuistiky v diabetologii
Majáky
Maják je budova stojící na pobřeží, která souží k naviga-
ci lodí. Většinou se jedná o věž, na jejímž vrcholu dříve 
planul oheň, dnes bývá osazen optickou soustavou. Čas-
to je použit reflektor, Fresnelova čočka nebo kombinace 
obojího. Světlo z majáku může být viditelné na vzdálenost 
i několika desítek kilometrů a tak se může stát, že v někte-
rých případech je vidět několik majáků najednou. Proto 
mají majáky různou barvu světla a charakteristiku zábles-
ku, aby bylo možné je identifikovat. Věda, která se zabý-
vá majáky, se jmenuje farologie. Maják na obrázku stojí 
v  přístavu Alanya v  Turecku a  dnes je spíše překrásnou 
turistickou atrakcí.

© Nakladatelství GEUM, s.r.o.

Endokrinologie
Fiakry ve Vídni
Prohlídka Vídně z typického nablýskaného fiakru tažené-
ho pečlivě vypucovanými koňmi je klasika stejně jako pro-
jížďka gondolou po Benátkách. Do Vídně přišla tradice fi-
akrů z Francie, kde na ulici Rue de Saint Fiacre bylo ve své 
době „parkoviště“ pro nájemné povozy s koňmi. Od roku 
1720 byly fiakry ve Vídni číslovány a k  jejich největšímu 
rozmachu došlo v 19. století (mezi lety 1860–1900 jich po 
Vídni jezdilo až kolem tisíce). Dnes jsou jejich stanoviště 
roztroušena po celém centru města.

©Nakladatelství GEUM, s.r.o.

Sestra v diabetologii
Koniklec německý (Pulsatilla vulgaris Mill.)
Koniklec je vytrvalá bylina rozšířená téměř v celém 
mírném klimatickém pásu severní polokoule. Všechny 
druhy koniklece obsahují labilní glykosidický lakton 
ranunkulin. Po požití vyvolává tato látka zvracení 
a průjmy, po vstřebání tlumí centrální nervový systém, 
při dotyku dráždí pokožku a vyvolává záněty. Stejně 
nebezpečná je rostlina i pro dobytek. K otravám lidí 
nedochází, protože přílišná hořkost rostliny nedovoluje 
pozřít větší množství.

Botanischer Garten der Universität Wien
©Nakladatelství GEUM, s.r.o.
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Jiná příčina opakovaných poruch vědomí 
u mladé pacientky s diabetes mellitus 1. typu, 
které zprvu imponovaly jako čistě 
hypoglykemické

Kateřina Štechová
2. LF UK a FN v Motole, Praha

Souhrn:
Kazuistika demonstruje případ sedmnáctileté dívky 10  let léčené pro diabetes 

mellitus (DM) 1. typu. Pacientka je od počátku po stránce spolupráce a zejména do-
držování režimu poněkud problematická.

V posledním roce se u pacientky objevily poruchy vědomí, které zprvu impono-
valy jako čistě hypoglykemické. Posléze však byla zjištěna jiná příčina, a to psychiat-
rická. Vlastním spouštěčem disociativní poruchy u dívky byla patrně problematická 
rodinná situace a  negativní zkušenost s  těžkou hypoglykemií. Cílem kazuistiky je 
ukázat, že ne každá porucha vědomí u pacienta léčeného inzulínem musí nutně být 
hypoglykemická.

Summary:
Other cause of recurrent episodes of unconsciousness in a young patient with the 
type 1 diabetes mellitus that initially seemed to be purely hypoglycemic

This case report describes 17-year-old girl treated for diabetes mellitus (DM) type 
1 since 7 years of her age. From the beginning she has not been a very compliant 
patient. During the last year several episodes which seem to be hypoglycaemic coma 
or hypoglycaemic unconsciousness had been described. Later on the psychiatric 
origin of these episodes was revealed. The trigger for the dissociative identity disorder 
in this concrete case was probably the difficult interpersonal relations in her family 
and her bad experience with severe hypoglycaemia. The main purpose of this case 
report was to demonstrate that a diabetic patient treated by insulin may suffer also 
from other forms of unconsciousness than only hypoglycaemic.

Štechová, K. Jiná příčina opakovaných poruch vědomí u mladé pacientky s diabetes mellitus 1. typu, 
které zprvu imponovaly jako čistě hypoglykemické. Kazuistiky v diabetologii 11, 3: 4–6, 2013.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 1. typu
 � porucha vědomí
 � hypoglykemie
 � disociativní porucha

Key words: 
 � diabetes mellitus type 1
 � unconsciousness
 � hypoglycaemia
 � dissociative identity 

disorder

Pacientka, říkejme jí Hana, je sedmnáctiletá slečna, která se 
léčí pro diabetes 1. typu 10 let. Je aktuálně léčena inzulínovými 
analogy v klasickém intenzifikovaném režimu třemi injekcemi 
krátkodobě působícího analoga před hlavními jídly a  jednou 
injekcí dlouhodobě působícího analoga na noc. Její aktuální 
hodnota HbA1c je 84 mmol/mol. Dále je léčena pro hypotyreó-
zu, která je dobře kompenzovaná. Je zatím bez známek rozvoje 
chronických diabetických komplikací.

Komentář k Hanině anamnéze
Na našem pracovišti je Hana sledována čtyři roky. Před 

tím byla sledována na několika pracovištích, naposledy v Lon-

dýně. Opakovaně během desetileté léčby diabetu byla hospi-
talizována na našem i na jiných pracovištích pro diabetickou 
ketoacidózu, přechodně byla léčena i  inzulínovou pumpou 
(zavedena v zahraničí), dívka ovšem převod zpět ke klasické 
aplikační formě inzulínovými pery po přechodu na naše pra-
coviště přivítala. Důvodem převedení zpět na MDI (multiple 
daily injections) bylo přání pacientky a opakované ketoacidózy 
kvůli údajným technickým problémům s přístrojem. Osobně 
jsem tehdy tento její postoj přivítala, zejména s  ohledem na 
obavy, co by si, vzhledem ke své noncompliance, Hana mohla 
způsobit. Alespoň po dobu, kdy je ve sledování na našem pra-
covišti, nebyla totiž nikdy příliš spolupracujícím pacientem. 
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Neměřila si glykemie, nedodržovala režim a inzulín aplikovala 
„chaoticky”.

Vzhledem k  dalšímu problému, který budu popisovat, 
a  který je hlavním tématem této kazuistiky, je důležité uvést 
některé další údaje týkající se rodinné situace. Rodiče Hany, 
kteří jsou bezesporu inteligentní a  jsou velmi dobře situová-
ni, jsou rozvedeni. Až do minulého roku žila Hana s matkou, 
která má další dvě mladší děti s novým partnerem. Hana má 
dále pak jednu vlastní sestru a další tři nevlastní sourozence od 
otce. Loni se Hana přestěhovala k otci a začala studovat střední 
školu v Praze. Do školy dojíždí, protože rodina bydlí v domě 
mimo Prahu. Hana je chytrá, dobře se učí, působí velmi komu-
nikativně a mezi vrstevníky je oblíbená. Její vztah k rodičům 
na mne ovšem působil od prvopočátku jako „rezervovaný”. 
Měla jsem pocit, že Hana je v  opozici zejména vůči matce. 
Většinou Hanu na ambulantní kontroly doprovázela matka, 
jednou Hanu doprovodil na kontrolu na diabetologii dokonce 
otcův osobní řidič, protože „rodiče neměli čas”.

Bylo mi od počátku jasné, že Hana s diabetem, i přes již 
poměrně dlouhou dobu jeho trvání, není smířená a apelova-
la jsem na rodiče, aby situaci řešili s  psychologem. Hana mi 
také poslala svůj článek, který o  manifestaci svého diabetu 
a o svém vztahu k diabetu napsala pro pacientský webový por-
tál. Z článku byl evidentní velmi nepřátelský postoj vůči dia-
betu a všem restrikcím, které choroba přináší. Hana, jak jsem 
již zmínila, měla vždy problémy s dodržováním disciplíny. Na 
druhou stranu je nutné uvést, že bylo očividné, že nejsou pro 
dodržování pravidelného režimu Haně vytvořeny dostatečné 
podmínky, a  to zejména, když pobývá s otcem. Otec se svou 
novou rodinu poměrně dost cestuje, běžné je stravování v re-
stauracích apod. Při pobytu u matky bylo zase zřejmé, že mat-
ka je velmi vytížena prací a zejména péčí o mladší děti.

Na konci října 2012 (tedy dva měsíce po přestěhování se 
k otci) byla Hana hospitalizována na našem pracovišti s  těž-
kou hypoglykemií, ta byla naměřena doma (na glukometru 
1,6 mmol/l). Hypoglykemie byla vyřešena doma, ale pro pa-
rézu pravé poloviny těla, která se objevila současně s hypogly-
kemií, se dostavila k  hospitalizaci. Při příjmu byla dívka při 
vědomí, s vratkým stojem a parézou distální části pravé horní 
končetiny. Ve vstupních odběrech byla glykemie 14,7 mmol/l, 
biochemismus a  zánětlivé parametry byly v  normě. Během 
prvních hodin hospitalizace paréza odezněla, v  době neuro-
logického vyšetření již byl nález symetrický. Bylo provedeno 
EEG a EMG, obě vyšetření s normálním nálezem. Doplněno 
bylo též vyšetření očního pozadí a EKG, které taktéž byly zcela 
v normě.

Osm dní od posledního propuštění z  hospitalizace byla 
přivezena na urgentní příjem pro symptomatickou lehčí hypo-
glykemii, tentokrát bez neurologické symptomatologie, která 

ovšem Hanu a  její okolí ve škole vyděsila. Na počátku břez-
na 2013 byla k Haně přivolána RZP pro bezvědomí, glykemie 
byla 4 mmol/l. V té době měla kontinuální monitor glykemie, 
který v období bezprostředně okolo tohoto incidentu žádnou 
hypoglykemii nesignalizoval. Měla sice delší hypoglykemii 
v rozmezí 2 až 3 mmol/l předchozí noc, ale ke kolapsu došlo 
až v odpoledních hodinách. Záznam z kontinuálního monito-
ru bohužel není k dispozici. Do zprávy bylo uvedeno, že před 
upadnutím do bezvědomí, které trvalo 50 minut, si pamatu-
je jízdu výtahem, bolest ani příznaky hypoglykemie necítila. 
V předchozích dnech vyšší fyzickou zátěž negovala, dle otce se 
nedopustila žádné režimové chyby. Při příjmu byla glykemie 
12 mmol/l. Poté na oddělení byla bez obtíží, ale během týdne 
následoval další kolaps, kdy se dostavily poruchy čití v  kon-
četinách, nestabilita, postupně až porucha vědomí. Glykemie 
byla v  době kolapsu 12  mmol/l, biochemie zcela v  pořádku 
(změřeno objektivně v laboratoři). Další hospitalizace proběh-
la již bez komplikací.

Hana byla podrobena extenzivnímu vyšetřovacímu pro-
gramu včetně komplexního kardiologického a neurologického 
vyšetření a MRI mozku s normálním nálezem. Nicméně psy-
chologické (viz níže) a psychiatrické vyšetření prokázalo jasné 
odchylky ve smyslu disociativní poruchy a  byla doporučena 
terapie sertralinem (Zoloft) a psychoterapie a zvláště rodinná 
terapie. Ještě je potřeba doplnit informaci, že Hana, krátce po 
nástupu do nové školy, získala velmi nepříjemnou zkušenost 
s těžší hypoglykemií v městské hromadné dopravě, kdy potře-
bovala pomoc druhé osoby a nikdo jí nebyl ochoten pomoci.

K úpravě stavu ale nedošlo, stavy s parézami se opakova-
ly i  doma (glykemie byly při tom normální nebo vyšší) a  za 
měsíc byla Hana opět přivezena do nemocnice RZP pro poru-
chu vědomí, kdy o přestávce ve škole začala hyperventilovat, 
přestala ovládat končetiny, pak přestala vnímat, křeče neměla. 
Glykemie byla 7,5  mmol/l. Rodina nebyla psychiatrické péči 
nakloněna a hospitalizaci na psychiatrické klinice se bránila. 
Matka reagovala na sdělení diagnózy disociativní poruchy 
u dcery slovy: „Přece mi nechcete říct, že moje dcera je cvok!” 
Nicméně poté, co bylo zřejmé, že se opravdu situaci nedaří am-
bulantně zvládnout a že záchvaty primárně nemají s diabetem 
nic společného – svolila rodina k  pobytu dívky na psychiat-
rické klinice, kde záchvaty zcela ustaly. Během pobytu na psy-
chiatrické klinice se podařilo ještě zjistit, že babička pacientky 
patrně trpí podobnou psychiatrickou poruchou.

Výpis z psychologického konzilia, březen 2013
Stav (při záchvatu) pacientka popisuje jako postupné brně-

ní až znecitlivění jednotlivých končetin, přirovnává ho k nad-
měrné únavě, má na něj částečnou amnézii. V  předchozím 
roce opakované stavy hypoglykemie s bezvědomím, tentokrát 
však glykemie normální.

Dívka navazuje kontakt zcela bez obtíží, spolupracují-
cí, dobře naladěná. Projev dramatizující se zvýšenou snahou 
zaujmout a získat pozornost. Komplikovaná rodinná situace, 
blízký vztah s  „babičkou“ (matkou partnerky otce), rodiče 
pracovně vytížení. O kolapsových stavech hovoří bez zvýšené 
tenze, nevnímá je jako problém. Prvně omdlela ve škole mezi 

Ganser Sigbert Josef Maria (1853–1931) – německý psychiatr. Doktorát medi-
cíny získal v roce 1876 v Mnichově. Poté krátce pracoval na psychiatrické klinice ve 
Würzburgu a později jako asistent neuroanatoma von Guddena v Mnichově. V roce 
1886 se stal profesorem na Technické univerzitě v Drážďanech a také vedoucím léka-
řem psychiatrického oddělení Drážďanské nemocnice. V roce 1898 jako první popsal 
hysterickou poruchu na třech vězních při svém působení v Halle, která byla později 
pojmenována Ganserův syndrom.

(zdroj informací: archiv redakce)
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spolužáky, ten den zřejmě došlo ke konfliktu s jedním z nich, 
podruhé během hospitalizace, vždy v přítomnosti jiných lidí. 
V léčbě diabetu se od přestěhování k otci snad zlepšila spolu-
práce.

V projektivních metodách (ROR – Roschachův test, FDT 
– Figure Drawing Test) se objevuje silná tendence k ozvláštňo-
vání, které přitáhne pozornost. Snaží se udržovat spíše racio-
nální odstup od emočního prožívání, sklon k racionalizacím. 
Emotivita je spíše labilní, pociťuje tenzi z  nenaplněných po-
třeb. V protokolu ROR se vyskytují známky štěpení. Odpovědi 
též poukazují na obtíže v navázání blízkého vztahu s druhými 
lidmi, tendence se mezi druhými prosazovat, soupeřit. Kvalitní 
využití racionálních zdrojů. Vnímání a myšlení bez výrazného 
narušení.

Vzhledem k popsané struktuře osobnosti shledávám jako 
pravděpodobnou souvislost mezi kolapsovými stavy a psycho-
genními faktory ve smyslu disociace.
Pozn.: v podobném duchu vyznívalo i následné psychiatrické 
konzilium.

Závěr
Z této kazuistiky tedy jasně vyplývá, že je nutné brát v po-

taz i jiné příčiny symptomů, které mohou připomínat hypogly-
kemii (hypoglykemické bezvědomí). Dále je pak evidentní, že 
není možné podceňovat u pacientů s diabetem ani psychiatric-
kou problematiku, zvláště, když je, jako v našem případě, slo-
žitější například situace v rodině či je pacient vystaven jiným 
traumatizujícím prožitkům. Takovýto případ je pak pochopi-
telně nelehký diferenciálně diagnosticky a  to i  s ohledem na 
možné forenzní důsledky. Vzhledem k tomu, že je kazuistika 
primárně určena diabetologům – doplňuji sdělení krátkým 
souhrnem poznatků o disociativní poruše.

Disociativní (konverzní) poruchy 
(Zpracováno dle Svoboda et al. 2006.)

Jedná se o skupinu různorodých stavů, které spojuje mecha-
nismus disociace, dochází k částečné nebo úplné ztrátě integrace 
mezi vědomím a pamětí, vlastní identitou nebo vnímáním okolí.

Vzpomínky nebo myšlenky jsou disociovány od vědomé 
části psychiky a  jsou podkladem pro vznik řady psychických 
a tělesných příznaků často imponujících jako somatické one-
mocnění. Vzniká pod vlivem zážitku psychického traumatu 
(v dětství nebo v dospělosti). Jedná se přitom o obranný me-
chanismus, nevědomě použitý, když psychika není schopna se 
vyrovnat s určitým psychickým obsahem. Osoba jej proto od-
štěpí – disociuje – od vědomé části psychiky.

U pacientů pak přetrvává snaha tento mechanismus mala-
daptivně používat. Mezi tyto poruchy patří následující jednot-
ky: konverze, disociativní amnézie, fuga, stupor, trans, disoci-
ativní porucha motoriky, křeče, disociativní porucha citlivosti 
a poruchy senzorické, Ganserův syndrom a mnohočetná po-
rucha osobnosti.

Terapie disociativních poruch spočívá ve snaze zlepšit psy-
chickou stabilitu a „odolnost“ pacienta, je nutné řešit depresiv-
ní, úzkostné (pomocí SSRI; tj. selektivních inhibitorů zpětného 
vychytávání serotoninu, např. právě Zoloft obsahující sertra-
lin) a psychotické příznaky (antidepresiva II. generace). Žádné 
speciální terapeutické metody neexistují, důležité je ale již na 
počátku vypracovat jasný „terapeutický kontrakt“.
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Obr. č. 1: Kresba vytvořená pacientkou během Figure 
Drawing Testu
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Úvod
Na základě rozvoje poznatků o patofyziologii diabetes mel-

litus (DM) 2.  typu se doporučuje dosahovat optimální kom-
penzaci diabetu jako prostředku k dlouhodobému snížení ri-
zika vývoje mikro- a makrovaskulárních komplikací (Holman 
et al. 2008).

Posledním doporučením k léčbě DM 2. typu (Inzucchi et 
al. 2012), které bylo publikováno v roce 2012, je doporučený 
postup intenzifikace léčby metforminem v dalším kroku kom-
binací léků ze skupin antidiabetik – sulfonylurey, glinidů, gli-
ptinů, agonistů GLP-1R, glitazonů a také bazálního inzulínu. 
V dalším kroku intenzifikace léčby pak kombinace tří antidia-
betik včetně přidaného bazálního inzulínu.

Pokud léčba nevede k  požadovaným cílovým individuál-
ním hodnotám, pak je již indikována komplexní léčba inzu-
línem, tedy režim bazálního inzulínu a prandiálně podaných 

Léčba premixovaným inzulínem lispro 
mix 25/75 – její využití k dosažení stabilní 
kompenzace u spolupracujícího pacienta

Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava-Kunčice

Souhrn:
Kazuistika popisuje léčbu diabetika 2. typu, u kterého po stanovení diagnózy doš-

lo poměrně časně k selhání účinku kombinace perorálních antidiabetik, a kde bylo 
již plně indikováno zahájení léčby inzulínem. Dle přání pacienta byla léčba zahá-
jena premixovaným inzulínem a  tato léčba byla intenzifikována dle vývoje nemo-
ci. Pacient je dlouhodobě dobře kompenzován a je se svou léčbou spokojen. Léčba 
není provázená přírůstkem tělesné hmotnosti ani výskytem hypoglykemií. V tomto 
článku je diskutován výběr léčby premixovaným inzulínem, jeho přednosti a limitace 
a také výsledky klinických studií.

Summary:
The treatment with premixed insulin lispro mix 25/75 – its contribution to achiev-
ing a stable compensation in a cooperating patient

The case report describes the treatment of a  patient with the type 2 diabetes 
mellitus, in whom the effect of combined oral antidiabetic agents failed quite early 
after the diagnosis and the insulin therapy was fully justified. Based on patient’s wish 
the treatment with premixed insulin was initiated and this therapy was intensified 
according to a progression of the disease. The patient is well controlled for a long time 
and he is satisfied with this treatment. The treatment is accompanied neither by weight 
gain nor hypoglycemic episodes. The choice of the treatment with premixed insulin, its 
benefits and limitations and results of clinical trials are discussed in this paper.

Račická, E. Léčba premixovaným inzulínem lispro mix 25/75 – její využití k dosažení stabilní kompenzace 
u spolupracujícího pacienta. Kazuistiky v diabetologii 11, 3: 7–10, 2013.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 2. typu
 � premixovaný inzulín

Key words: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � premixed insulin

krátkodobě působících inzulínů. I když je tento léčebný režim 
flexibilní, představuje pro některé pacienty režim složitý. V ta-
kovém případě je výhodné použít jednodušší režim. Tím může 
být léčba premixovaným inzulínem jednou nebo nejčastěji 
dvakrát denně. Některé premixované inzulíny pak lze použít 
také třikrát denně. Je ale třeba mít na paměti, že jde o režim 
méně flexibilní.

V  rozhodování o  léčbě je třeba zvážit nejen věk, ale také 
přítomné kardiovaskulární komplikace, vliv snížené glomeru-
lární filtrace, riziko polyfarmacie i případných hypoglykemií. 
Tento nový dokument vychází ze znalostí denní praxe, a proto 
doporučuje, aby všechna rozhodnutí o léčbě byla provedena ve 
spolupráci s pacientem, s ohledem na jeho preference, potřeby 
a hodnoty.

Podávání premixovaných inzulínů využíváme nejčastěji 
v konvenčních režimech, kdy je podáván jednou denně nebo 
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nejčastěji dvakrát denně – humánní nebo analogový premi-
xovaný inzulín. Tato analoga reprezentují inzulín lispro mix 
25/75 (Humalog Mix25), inzulín lispro mix 50/50 (Humalog 
Mix50) a bifazický inzulín aspart (NovoMix 30).

V literatuře lze najít i studie, které testovaly možnost využi-
tí premixovaných analog na základě jejich farmakokinetických 
vlastností i v intenzifikovaném režimu třikrát denně.

Pokud se rozhodneme, že pacient s DM 2. typu potřebuje 
inzulín, měli bychom vycházet nejen z  klinických symptomů 
a ze znalosti jeho HbA1c, ale také preprandiálních a postprandi-
álních glykemií, které nám pomohou zvolit nejvhodnější inzu-
línový režim. Ten je pak třeba prodiskutovat také s pacientem.

Kazuistika
Muž narozený v  roce 1944 se s DM 2.  typu setkal ve své 

rodinně, neboť toto onemocnění měla jeho matka a babička. 
Matka zemřela v 80 letech na akutní infarkt myokardu a po ce-
lou dobu léčby užívala PAD. Otec zahynul tragicky v mladém 
věku, sourozence neměl a má dvě zdravé děti.

Pacient v  době diagnózy pracoval jako soustružník ve 
dvousměnném provozu ranních a odpoledních směn v těžkém 
průmyslu a neměl zcela pravidelnou stravu. Od 25  let kouřil 
asi 20 cigaret denně. Po pracovní době se věnoval své malé za-
hrádce u domu.

V roce 1998 mu byla diagnostikována hypertenze, jinak byl 
zdráv. Diagnóza diabetes mellitus 2. typu byla stanovena jeho 
závodním lékařem koncem roku 2001 na základě opakované 
glykemie nad 7 mmol/l, HbA1c nebyl stanoven.

Pacientovi byla doporučena dieta, kterou realizoval tím, že 
přestal zcela používat cukr na slazení a výrazně ho omezil také 
v jídle. Protože při preventivní prohlídce v roce 2003 již byla 
glykemie vyšší (10,6 mmol/l, triglyceridy 3,27 mmol/l, chole-
sterol 7,0 mmol/l), byl odeslán do diabetologické ambulance, 
kde byla doplněna další laboratorní vyšetření: HbA1c 9,2  % 
DCCT (77  mmol/mol), HDL-cholesterol 1,02  mmol/l, ALT 
0,42 µkat/l, kreatinin 72 µmol/l. Výška 173 cm, tělesná hmot-
nost mu klesla z původních 89 kg na 85 kg za období cca šesti 
měsíců, BMI 28,4 kg/m2, obvod pasu 103 cm.

Pacient užíval betaxolol 1x20 mg a amilorid 2,5 mg/hydro-
chlorothiazid 25 mg 1x1 tbl podávané v ambulanci praktické-
ho lékaře od doby diagnózy hypertenze.

Pacient již pociťoval určitou větší únavu při své dosti fy-
zicky namáhavé práci. O diabetu určité informace měl, ale ne-
považoval ho za významnou nemoc, protože dle jeho názoru 
nezpůsoboval významné zhoršení kvality života jeho matky, 
která se léčila perorálními antidiabetiky a zemřela v dosti vy-
sokém věku. Protože ale chtěl zůstat v práci až do doby nástu-
pu do důchodu, byl motivován k dodržování diety, o které byl 
edukován. Byla zahájena léčba metforminem, kterou dobře to-
leroval a docílil poklesu HbA1c po třech měsících o 1 %. Vzhle-
dem ke klinickým potížím bylo provedeno měření C-peptidu 
s  hodnotou 1  138  pmol/l, moč byla opakovaně negativní na 
přítomnost ketolátek.

Léčba byla intenzifikována přidáním gliklazidu, který byl 
vytitrován po třech měsících do dávky 60 mg gliklazidu MR/

den s  úpravou kompenzace na 5,1–5,4  % IFCC (54  mmol/
mol), neměl žádný nález při vyšetření očního pozadí a neměl 
klinické projevy neuropatie či antipatie na dolních končeti-
nách. Pacient dále podstoupil ultrazvukové vyšetření karotid 
s negativním nálezem a rovněž EKG vyšetření a echokardio-
grafie byla v normě. Došlo ale ke zvýšení tělesné hmotnosti na 
89 kg, které pacient míval dlouhodobě před diagnózou diabe-
tu. Stav byl stabilní až do odchodu do důchodu v roce 2005.

Po odchodu do důchodu a  tím i  dosti významné změně 
v  životním rytmu pacienta (ve smyslu spíše jeho zklidnění 
a  stability) se v  průběhu roku 2005 začaly zvyšovat glyke-
mie a  HbA1c, který se zvýšil postupně až na hodnoty 56 až 
61 mmol/mol a pacient klinicky pociťoval vyšší únavnost a po-
cení při aktivitě.

Dle opakovaně glukometrem změřených glykemií byly 
zjištěny zvýšené glykemie v profilech jak nalačno, tak i po jídle 
a to v rozmezí 8,9–15,6 mmol/l. Pacient snížil svou hmotnost 
asi o 2 kg, ale HbA1c se zvýšil až na 61–70 mmol/mol. I přes 
zvýšené dávky gliklazidu (120 mg/den) se stav nelepšil. Pacient 
však neměl vůli zahájit navrhovanou léčbu inzulínem, protože 
měl pocit určité nespravedlnosti, že nyní v důchodu, kdy i lépe 
dodržuje doporučený režim, se jeho stav horší. Proto rozhod-
nutí o  zahájení jakékoliv inzulínové léčby oddaloval. Když 
ke zlepšení nevedla ani záměna léčby na glimepirid 1x4 mg, 
rezignoval a souhlasil s léčbou inzulínem. Dle výsledků labo-
ratorních vyšetření a domácího selfmonitoringu byla vhodná 
intervence v  léčbě jak preprandiální, tak postprandiální gly-
kemie.

Pacient si přál co nejjednodušší léčbu a  její ambulantní 
zahájení. Hospitalizaci odmítal. Léčba intenzifikovaným reži-
mem, byť postupně nasazeným, se mu zdála příliš složitá a po 
edukaci o možnostech zvolil raději léčbu premixovaným inzu-
línem s  tím, že si svou dietu přizpůsobí dostupnému premi-
xovanému inzulínu. Byla proto zahájena léčba premixovaným 
inzulínem lispro 25/75 (Humalog Mix25) 2x denně dávkou 
10-0-10 jednotek s ponecháním dávky 2 000 mg metforminu/
den.

Dávky byly postupně za probíhajícího selfmonitoringu gly-
kemií upraveny na dávku 20-0-16 jednotek, která zajistila dlou-
hodobě dobrou kompenzaci s HbA1c v rozmezí 50–52 mmol/
mol. V roce 2008 se ale objevily častější vyšší postprandiální 
glykemie po obědě a to mělo dopad i na hladinu HbA1c, která 
vzrostla na 55–57 mmol/mol. Proto byla na základě záznamů 
jídelníčků pacienta přidána polední dávka 3–5 jednotek inzu-
línu Humalog, která byla upravována dle obsahu sacharidů. Ty 
se již pacient naučil dobře poznávat ve své dietě.

V té době již byl pacient s léčbou inzulínem spokojený, cítil 
se velmi dobře a to byl pravděpodobně také důvod, proč neměl 
s přidáním třetí dávky inzulínu problém. V současné době je 
pacient úspěšně léčen premixovaným inzulínem lispro 25/75 
(Humalog Mix25) v  dávce 22-0-18 jednotek a  polední dáv-
kou 5  jednotek inzulínu Humalog. Nadále užívá metformin 
2x1 000 mg, atorvastatin 1x20 mg, perindopril 1x4 mg, beta-
xolol 1x10 mg a kombinovaný preparát hydrochlorothiazid 25 
mg/amilorid 2,5 mg 1x1 tbl. Pacient si stále udržuje tělesnou 
hmotnost 89 kg.

LÉČBA PREMIXOVANÝM INZULÍNEM LISPRO MIX 25/75... 
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Dle výsledků provedených kontrol nebyla prokázána pří-
tomnost diabetické retinopatie, neuropatie ani nefropatie. 
Hodnota ACR se nemění, hypertenze a  hyperlipidemie jsou 
dobře kompenzovány.

Pacient neměl žádnou závažnou hypoglykemii, lehčí hy-
poglykemie se někdy objeví během dopolední či odpolední 
fyzické zátěže při práci na zahradě, pokud si neupraví dávku 
inzulínu či jídla předem.

Diskuse
V  literatuře můžeme nalézt výsledky starších klinických 

studií, které popsaly výsledky kombinované léčby premixo-
vaným inzulínem lispro 25/75 (Humalog Mix25) s metformi-
nem proti léčbě inzulínem glargin s metforminem (Malone et 
al. 2004). Studie probíhala jako randomizovaná, překřížená 
u pacientů s DM 2. typu, kteří zahájili léčbu inzulínem. Paci-
enti dosáhli po 16 týdnech každé léčby významného zlepšení 
kompenzace, ale s rozdílným účinkem na sledované glykemie 
– léčba inzulínem glargin vedla k nižším glykemiím nalačno, 
premixovaný inzulín významněji snižoval glykemie během 
dne. Premixovaný inzulín také vedl k většímu počtu denních 
hypoglykemií, ale v počtu nočních hypoglykemií byly oba in-
zulíny srovnatelné.

Novější je studie PARADIGM (Bowering et al. 2012), která 
srovnávala non-inferioritu podávání premixovaného inzulínu 
lispro 25/75 (Humalog Mix25) proti podávání inzulínu glargin 
s insulinem lispro (Humalog). Ve studii byli pacienti náhodně 
rozděleni na tyto dvě souběžně probíhající větve a po 48 mě-
sících léčby byly výsledky srovnatelné co do hodnoty HbA1c, 
dávky inzulínu na den a počtu injekcí za den, kdy průměrný 
počet dávek inzulínu byl 2,14 resp. 2,25. Ve studii nebyly roz-
díly ve změnách tělesné hmotnosti pacientů a výskytu hypo-
glykemií. Tato studie probíhala déle a byla vedená s doporu-
čením postupné titrace inzulínů, což byl asi také důvod, že se 
bezpečnost léčby co do hypoglykemií nelišila. Jak konstatují 
autoři studie, bude vhodné provést další studie, které by více 
objasnily používání režimů s premixovanými inzulíny.

U pacienta popisovaného v této kazuistice došlo k poměr-
ně rychlému poklesu sekrece inzulínu, který byl potvrzen také 
laboratorně. Protože ho potřeba léčby inzulínem dosti zasko-
čila, byla léčba zahájena ihned při zhoršení kompenzace, ale 
byla zvolena a  probíhá dle přání pacienta. Skutečnost, že po 
cca 2,5  letech bylo třeba léčbu intenzifikovat podáním 3.  in-
jekce inzulínu, již pacientovi nevadila, a  naopak kombinace 

s  krátkodobým analogem, jehož dávky si sám upravuje, mu 
vyhovuje. Při rozhodování o  taktice léčby byly zváženy jeho 
denní zvyky a preference a cíl léčby. Na základě vzájemné kon-
zultace byla zvolena léčba, která je pro pacienta bezpečná, bez 
závažných hypoglykemií a je zvládnutelná s jeho aktivním self-
monitoringem.

Závěr
Zahájení léčby premixovaným inzulínem lispro mix 25/75 

(Humalog Mix25) u pacienta s DM 2.  typu, který měl z  léč-
by inzulínem obavy a  vnímal ji jako obtěžující a  nevhodně 
zasahující do jeho života, nakonec přineslo dobrou a stabilní 
kompenzaci bez nárůstu hmotnosti a hypoglykemií. Její indi-
viduální intenzifikace pak umožňuje pacientovi si i tuto léčbu 
aktivně ovlivňovat. Při výběru režimu k zahájení léčby diabe-
tika 2.  typu bychom měli vždy individualizovat výběr inzulí-
nu dle aktuální metabolické situace, jeho životního stylu a cíle 
léčby. Léčba premixovaným inzulínem bude vhodná spíše pro 
pacienta, který je spořádaný ve svém denním režimu, dietních 
návycích, a který ocení jednoduché zahájení léčby jedním dru-
hem inzulínu. Ale i k  této léčbě patří edukace ke kvalitnímu 
selfmonitoringu.
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Léčba repaglinidem v kombinaci s bazálním 
inzulínem a metforminem

Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava-Kunčice

Souhrn:
Kazuistika popisuje léčbu diabetes mellitus 2. typu u ženy, u které byla, po obdo-

bí léčby preparátem ze skupiny sulfonylurey, přidána léčba metforminem. Protože 
touto dvojkombinací antidiabetik nebylo dosaženo dobré kompenzace, byla taktika 
léčby přehodnocena a pacientka převedena na léčbu jednou denně podaným bazál-
ním inzulínem, metforminem a sulfonylurea byla úspěšně nahrazena léčbou glini-
dem – repaglinidem.

Summary:
The treatment with repaglinide in a combination with basal insulin and metformin

The case report describes the treatment of the type 2 diabetes mellitus in a female 
patient who, after a period of treatment with an agent from sulphonylurea family, 
received additional treatment with metformin. Due to an inadequate compensation 
achieved through this combination of two antidiabetic agents, the therapeutical 
strategy was reassessed and the patient’s  treatment was changed to insulin basal 
once daily, metformin and sulphonylurea was successfully replaced by glinide – 
repaglinide.

Račická, E. Léčba repaglinidem v kombinaci s bazálním inzulínem a metforminem. Kazuistiky v diabetologii 
11, 3: 11–13, 2013.
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 � kombinační léčba
 � repaglinid
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Úvod
Diabetes mellitus (DM) 2.  typu je chronické progresivní 

onemocnění, které je diagnostikováno na základě hyperglyke-
mie, která vzniká nedostatečnou utilizací glukózy. Onemocně-
ní je výsledkem interakce genetické dispozice, vlivů zevního 
prostředí a  metabolických odchylek. Vzniká jako důsledek 
přítomnosti inzulínové rezistence a progresivní ztráty funkce 
beta buněk s následnou nedostatečnou sekrecí inzulínu. V po-
sledních letech byly popsány i další faktory, které se účastní na 
patofyziologii DM 2. typu a které jsou všechny popsány jako 
tzv. zlověstný oktet (DeFronzo 2009).

Podle posledního stanoviska k léčbě DM 2. typu dvou me-
zinárodních odborných organizací je doporučeno zahajovat 
léčbu režimovými opatřeními a metforminem a po neúspěš-
nosti tohoto kroku léčbu intenzifikovat buď perorálními anti-
diabetiky nebo bazálním inzulínem (Inzucchi et al. 2012).

V  dnešní době tuto léčbu perorálně podávanými léky 
představují deriváty sulfonylurey (SU), nesulfonylureová se-
kretagoga, tj. glinidy, dále glitazony, blokátory α-glukosidás, 
gliptiny a nově glifloziny. Do této skupiny se řadí i subkutánně 
podávané léky ze skupiny inkretinů – GLP-1R agonisté.

Glinidy v  našem portfoliu reprezentuje účinná látka re-
paglinid, který je derivátem kyseliny karbamoylmethylbenzo-

ové a je strukturálně odlišný od derivátů SU. Váže se selektivně 
na SUR receptor beta buněk pankreatu, který je stejný i  pro 
vazbu derivátů SU, ale vazebné místo repaglinidu je odlišné. 
Vazbou na SUR-1 podjednotku se uzavřou ATP-dependentní 
kaliové kanály v membráně beta buněk pankreatu. Následně 
dojde k depolarizaci buněčné membrány, což je následováno 
influxem vápníkových iontů, který pak zvýšením intracelulár-
ní koncentrace kalcia vede k stimulaci sekrece inzulínu. Vazba 
glinidů je reverzibilní, vede ke krátkodobé stimulaci, což příz-
nivě ovlivňuje refrakterní fázi beta buněk.

Uvolňování inzulínu z beta buněk nastupuje výrazně rych-
leji ve srovnání s deriváty SU a sekrece začíná již během 30 mi-
nut s maximem za 60 až 90 minut s dominantním vlivem na 
časnou fázi sekrece. Maximální efekt léčby nastupuje přibližně 
po týdnu, účinek léku je závislý na dávce. Repaglinid je z orga-
nismu vyloučen do 4–6 hodin, metabolismus probíhá zejména 
v hepatocytech a vylučuje se primárně žlučí.

Glinidy jsou indikovány jako vhodné u pacientů s vyšší po-
stprandiální glykemií (PPG) a zachovanou sekreční odezvou in-
zulínu na jídlo. Jejich farmakokinetické vlastnosti vyžadují po-
dání 3–4krát denně dle četnosti jídla. Účinek glinidů je závislý 
na dávce, dle studií při jeho podávání v monoterapii lze očeká-
vat účinek na pokles HbA1c o 0,5–1,5 % (Perušičová et al. 2007).
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Kazuistika
V kazuistice je popsán vývoj léčby DM 2. typu u ženy na-

rozené v roce 1953, které byla dle oGTT v roce 1991 diagnos-
tikována porucha glukózové tolerance. Důvodem provedení 
oGTT byla nalezená vyšší glykemie nalačno před gynekolo-
gickou operací, která byla indikována pro karcinom corporis 
uteri.

Po operaci a následné onkologické léčbě již ale nebyla její 
glykemie speciálně sledována, až v  roce 2000 byla po odbě-
rech krve u praktického lékaře stanovena diagnóza DM 2. typu 
a pacientce byla doporučena obecně redukční dieta vzhledem 
k její obezitě. Protože se asi po šesti měsících glykemie nesní-
žily, byl jí nasazen gliklazid 30  mg MR. Pacientka v  té době 
neměla žádné klinické symptomy hyperglykemií.

Pacientka má rodinnou zátěž diabetu ze strany matky (DM 
2. typu léčený inzulínem) a hypertenze ze strany matky i otce. 
Matka zemřela v 78 letech na akutní infarkt myokardu, žijící-
mu otci je 82 let.

Tělesná hmotnost pacientky se v  důsledku léčby primár-
ní sterility hormonální léčbou zvyšovala plynule od 30  let 
a v době odeslání do naší ambulance v roce 2007 měla při výš-
ce 170 cm hmotnost 120 kg a BMI 41,52 kg/m2. Od operace 
byla gynekologem trvale sledována a také dochází na pravidel-
né kontroly do mamologické ambulance pro sledovaný benig-
ní útvar v pravém prsu.

Léčbou gliklazidem se v  posledních letech její hmotnost 
zvýšila asi o 3 kg, parametry kompenzace byly neuspokojivé: 
HbA1c 69 mmol/mol, glykemie nalačno 11,82 mmol/l, chole-
sterol 7,2 mmol/l, triacylglyceroly 3,10 mmol/l, HDL-choleste-
rol 0,98 mmol/l, moč ACR 0,81 mg/mmol.

Protože léčba dietou byla do té doby spíše snahou dodržo-
vat omezení sladkého jídla a  pokusy o  pokles hmotnosti dle 
rad kamarádek, byla prvotní edukace určena k úpravě dietní-
ho režimu na redukční dietu dle rámcové diabetické diety. Při 
somatickém vyšetření nebyla shledána patologie, při vyšetření 
očního pozadí nebyly popsány známky diabetické retinopatie, 
na EKG nebyla patrná hypertrofie levé komory srdeční, na 
dolních končetinách nebyl základním vyšetření nalezen prů-
kaz diabetické neuropatie, která nebyla ani klinicky přítomná. 
Moč na vyšetření ACR 0,81 mg/mmol.

Do léčby byl přidán metformin 500 mg, který bylo nutno čas-
ně převést na užívání formy XR pro dyspeptické potíže pacientky. 
I přes postupnou titraci této formy pacientka toleruje maximálně 
dávku 1 000 mg/den rozdělenou do dvou denních dávek.

I když se podařilo upravit dietou hmotnost na 117 kg, nebyla 
hodnota HbA1c po šesti měsících optimální – 63 mmol/l. Dle do-
mácího vyšetření glykemií glukometrem (SBGM) byla opakovaně 
zjišťována vysoká glykemie nalačno 11,1–13,0 mmol/l a hodnoty 
postprandiální glykemie (PPG) byly 12–14 mmol/l. C-peptid na-
lačno byl 1 385 pmol/l a stimulovaná sekrece 1 880 mmol/l.
Protože pro dyspeptické potíže nebylo možno zvýšit dávku 
metforminu, přidali jsme po domluvě s  pacientkou na noc 
aplikovaný bazální inzulín glargin, který byl z dávky 10 U/den 
titrován postupně dle cílové glykemie nalačno mezi  
5–6  mmol/l do dávky 21  U/den, což vedlo k  úpravě HbA1c 
na 54–57 mmol/mol. V té době už ale pacientka zažila stavy 
lehké hypoglykemie, protože měla hodně nepravidelný denní 
režim v jídle. I když byla v invalidním důchodu, vypomáhala 
manželovi v jeho podnikání, docházela za nemocnými rodiči, 
doprovázela matku po různých vyšetřeních. Léčba, která vedla 

Kromě řádného č. 4/2013 časopisu Kazuistiky v diabetologii jsme pro Vás na závěr letošního roku připravili 
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k těsnější kompenzaci, nebyla doprovázena vzestupem tělesné 
hmotnosti, která zůstala na 116 kg. Zhoršovala se však kvalita 
života pacientky kvůli hypoglykemiím v denní době.

Proto jsme léčbu gliklazidem ukončili a pacientka zahájila 
léčbu repaglinidem dle frekvence jídla postupným navýšením 
jednotlivých dávek od 0,5 mg až do dávky 2 mg 3x denně dle 
přijímaného jídla. To vedlo k poklesu PPG a úpravě HbA1c na 
hodnoty 48–51 mmol/mol, glykemie nalačno se pohybovaly 
5,0–5,8 mmol/l a PPG do 9,0 mmol/l, její BMI se snížil díky 
poklesu hmotnosti na 112 kg na 38,7 kg/m2. V následující době 
jsme dle vývoje glykemie nalačno upravovali i dávku bazálního 
inzulínu k udržení glykemie nalačno v cílových hodnotách – 
na dávku 24 U/den. Dosud nebyly zjištěny komplikace diabe-
tu, hypertenze a hyperlipidemie jsou kompenzovány.

Léčbu repaglinidem s možností posunutí doby hlavních jí-
del pacientka trvale využívá, stejně jako změny dávky léku dle 
předpokládaného obsahu sacharidů v jídle. S léčbou je pacient-
ka spokojená, i když je nutno konstatovat, že po asi po 4,5 le-
tech léčby se dávky repaglinidu zvýšily – nyní jsou od 3 mg do 
4 mg, dle vývoje HbA1c, jehož hodnoty jsou v posledním roce 
již trvale hraniční 53–54 mmol/mol a jsou odrazem progrese 
této chronické choroby.

Další intenzifikací této léčby vzhledem k délce trvání poru-
chy metabolismu glukózy bude již zřejmě asi vhodné přidávat 
do léčby prandiální inzulín, což je ale fakt, který pacientka zná, 
a z  této další léčby má velké obavy. To ji motivuje k udržení 
dobré dietní i pohybové compliance, aby co nejdéle prodlouži-
la účinnost své současné léčby bazálním inzulínem v kombina-
ci s metforminem a repaglinidem.

Diskuse
Nesulfonylureová sekretagoga jsou skupinou léků, které 

nejsou systematicky sledovány ve velkých klinických studiích. 
Do klinického použití byly uvedeny později než léky ze skupi-
ny SU sekretagog.

Tím, že prakticky nemají vliv na hladinu glykemie nalač-
no, bývají označovány jako regulátory PPG. Glinidy jsou tedy 
indikovány jako vhodné u pacientů s vyšší PPG a zachovanou 
sekreční odezvou inzulínu na jídlo. I když jejich farmakokine-
tické vlastnosti vyžadují podání 3–4x denně dle četnosti jídla, 
compliance pacienta s léčbou se nezhoršuje, ale právě naopak. 
Ve správné indikaci je toto dávkování jejich předností, neboť 
zároveň přináší větší flexibilitu léčby, tedy umožňuje paciento-
vi jídlo vynechat či ho časově posunout. V klinických studiích 
byla popsána poměrně velká interindividuální variabilita kon-
centrací repaglinidu, proto je doporučováno titrování dávky 
v závislosti na klinické odpovědi, což se nám u pacientky také 
osvědčilo. Dodržení těchto pravidel minimalizuje riziko hy-
poglykemie, takže pak je dle dostupných dat při léčbě glinidy 
významně nižší riziko hypoglykemie než při léčbě deriváty SU 
(Perušičová et al. 2007).

Repaglinid, stejně jako druhý lék z této skupiny nateglinid, 
byly studovány v monoterapii i  v kombinaci s metforminem 
i dalšími perorálními antidiabetiky (PAD) (Black et al. 2007). 

Poté, co byl ověřen postup léčby vysoké glykemie ráno nalačno 
bazálním (dříve nazývaným „nočním“ či „bed-time“) inzulí-
nem, který snížením glykemie nalačno snížil celodenní glyke-
mický profil u DM 2. typu, se ukázala možnost kombinace této 
léčby se sekretagogy, a  to ze skupiny SU, glinidů a nově také 
inkretinů (Duran et al. 2009).

Glinidy stejně jako SU sekretagoga mohou zvýšením sekre-
ce inzulínu způsobovat hypoglykemie, ale vzhledem k  jejich 
krátkému trvání účinku je prokázán nižší výskyt hypoglykemií 
a to ve studii s NPH inzulínem (Panelo et al. 2005). Přesto je 
ale vhodné při léčbě v kombinaci s bazálním inzulínem a met-
forminem zavést selfmonitoring glykemií, který je nezbytný 
nejen pro léčbu bazálním inzulínem, ale samozřejmě také pro 
monitorování účinku repaglinidu na postprandiální glykemii.

Při léčbě je nadále třeba klást důraz na správný dietní re-
žim, neboť léčba může vést k přírůstku hmotnosti, jak dokla-
dují klinické studie.

Závěr
Diabetes mellitus 2.  typu je chronická nemoc vyžadující 

opakované hodnocení kompenzace. Pokud perzistuje hyper-
glykemie, pak je třeba léčbu intenzifikovat. Jak vyplývá z naší 
kazuistiky, přinesla léčba repaglinidem pacientce nejen zlep-
šení kompenzace, ale také možnost upravovat si časový har-
monogram svého dne, oproti léčbě gliklazidem bez rizika 
nečekaných, byť lehkých hypoglykemií. Dobře upravená dieta 
a  selfmonitoring glykemií také určitě přispěly k  tomu, že se 
přes intenzifikaci léčby a  dosažení zlepšené kompenzace ne-
zvýšila tělesná hmotnost pacientky. I v době zařazení dalších 
nových léků ze skupiny PAD představuje repaglinid lék, který 
u vhodného pacienta může udržet dobrou compliance a zna-
menat pro pacienta kvalitní léčbu.
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Efekt léčby repaglinidem v kombinaci 
s metforminem a inzulínem v režimu bazál-plus

Vlasta Pivarčiová
Diabetologická ambulance, Nemocnice Na Františku, Praha

Souhrn:
Prezentujeme kazuistiku 64letého pacienta s  diabetes mellitus (DM) 2. typu, 

u kterého došlo k progresi choroby. Postupně s výborným efektem mu bylo přidá-
no k terapii metforminem nesulfonylureové sekretagogum repaglinid. Po 12 letech 
od diagnózy DM 2. typu byla nezbytná intenzifikace terapie. Do farmakoterapie byl 
doplněn bazální inzulín v  režimu bed-time. Vzhledem k  vyšším postprandiálním 
glykemiím po snídani byl k dlouhodobému analogu přidán v jedné denní dávce krát-
kodobý analog, který vyřešil inzulinorezistenci přetrvávající do dopoledních hodin.

Summary:
The effect of the treatment with repaglinide in a combination with metformin and 
insulin in the basal-plus regimen

We present a case report of a 64years old patient with the type 2 diabetes mellitus 
(DM) with a progression of his disease. His treatment with metformin was gradually 
augmented by a non-sulphonylurea secretagogue repaglinide with excellent result. 
After 12 years from the diagnosis of the type 2 diabetes mellitus the intensification 
of the therapy was essential. Insulin basal in the bed-time regimen was added to the 
pharmacotherapy. Due to higher postprandial glycemia after breakfast the long-
acting analogue was supplemented by a short-acting analogue in a single daily dose, 
which corrected the insulinoresistance that had been remaining till morning hours.

Pivarčiová, V. Efekt léčby repaglinidem v kombinaci s metforminem a inzulínem v režimu bazál-plus. 
Kazuistiky v diabetologii 11, 3: 15–17, 2013.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 2. typu
 � kombinační léčba diabetu
 � repaglinid

Key words: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � combined treatment of 

diabetes
 � repaglinide

Úvod
Diabetes 2. typu má vysokou prevalenci, kromě toho má 

přítomnost této nemoci výrazný vliv na průběh prakticky 
všech ostatních nemocí.

V  principu má základní poruchy (inzulinorezistence, 
kvalitativní a kvantitativní porucha inzulínové sekrece) v ur-
čité míře vyjádřen každý nemocný. Nám, kteří se dennoden-
ně staráme o diabetiky 2. typu, je zřejmé, že se jedná o velmi 
heterogenní nemoc. Můžeme do jisté míry diferencovat mezi 
diabetiky 2. typu podskupiny nemocných, podle míry inzuli-
norezistence, podle stupně poruchy inzulínové sekrece, podle 
přítomnosti komorbidit, podle adherence k režimovým opat-
řením, podle denního režimu atd.

Podstatným krokem je včas a správně zahájit terapii a vést 
pacienta jeho nemocí tak, abychom zabránili či oddálili vznik 
a  rozvoj komplikací. Podstatnou součástí léčby je důsledná 
a opakovaná edukace.

Není sporu o tom, že léčbu zahajujeme metforminem při 
respektování jeho kontraindikací. Do kombinace s  metfor-
minem při nedostatečné kompenzaci jsem použila repaglinid 

s výborným farmakologickým profilem (podrobně viz disku-
si). Repaglinid má jedinečný efekt na postprandiální hypergly-
kemii u pacienta se zachovalou inzulínovou sekrecí.

Při progresi diabetu 2. typu u pacientů, kteří mají zvýšenou 
glykemii nalačno, s výhodou využíváme dlouhodobý analog inzu-
línu aplikovaný večer, tzv. bazální inzulín („bed-time insulin“). Při 
hodnocení glykemických profilů často zjišťujeme, že při progresi 
nemoci se začíná zvyšovat, i přes terapii sekretagogem, postpran-
diální glykemie po snídani a v  této situaci je s výhodou použití 
bolusové dávky krátkodobého analoga před snídani v tzv. režimu 
bazál-plus s  ponecháním preprandiální dávky repaglinidu před 
obědem a před večeří. Dávku repaglinidu i obou analogových in-
zulínů postupně vytitrujeme ve spolupráci s pacientem.

Kazuistika
64letý pacient narozený v  roce 1949 je sledován pro 

DM 2. typu od 49 let věku. V 44 letech byla u pacienta zahájena 
léčba arteriální hypertenze a dyslipoproteinemie. Je nekuřák, 
pravidelně sporuje, 2x týdně hraje tenis, pracuje jako právník.
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Rodinnou zátěž má ze strany matky, která byla léčena pro 
arteriální hypertenzi, ICHS a DM 2. typu na dietě a PAD. Ze-
mřela v  83 letech na srdeční selhání. Otec pacienta zemřel 
v 56 letech na maligní tumor mozku a starší dcera v 32 letech 
na generalizaci maligního melanomu.

Při preventivní prohlídce v roce 1998 mu byla zjištěna gly-
kemie 7,3 mmol/l. Po následné laboratorní kontrole byl dia-
gnostikován diabetes mellitus 2. typu. Pacient byl 4 roky sledo-
ván praktickým lékařem a léčen víceméně dietou.

V lednu 2002 laboratorní kontrola prokázala glykemii na-
lačno 8,2 mmol/l a glykovaný hemoglobin 5, 8 % (přepočítáno 
v jednotách IFCC) a pacient byl odeslán do péče diabetologic-
ké poradny. Byl edukován stran režimových opatření a vyba-
ven glukometrem k provádění pravidelného selfmonitoringu 
glykemií. Vyšetřen C-peptid nalačno v  normě s  dostatečnou 
hladinou po stimulaci.

V té době byla hmotnost pacienta 84,5 kg, BMI 27 kg/m2 
a  při terapii telmisartanem 80 mg byl pacient normotenzní. 
Vzhledem k neuspokojivým hodnotám lipidového spektra byla 

upravena terapie  navýšením dávky atorvastatinu na  20  mg. 
Zahájila jsem terapii metforminem v denní dávce 1 700 mg. 
Tolerance této léčby – zahajované postupně – byla výborná. 
V roce 2003 pacient užíval 2 000 mg metforminu a pro neu-
spokojivé preprandiální i  postprandiální glykemie byl do te-
rapie přidán gliklazid 160 mg (Diaprel 80 mg 2 tbl). V  roce 
2004 se objevil na trhu repaglinid. Vzhledem k jeho výborné 
účinnosti na postprandiální glykemii a  flexibilitě dávkování 
u pacienta s nepravidelným stravovacím režimem jsem nahra-
dila v terapii gliklazid repaglinidem s postupným vytitrováním 
dávek. Velmi dobře spolupracující pacient prováděl pravidelně 
selfmonitoring a adekvátně reagoval na změny v dietním i po-
hybovém režimu.

Kompenzace diabetu byla uspokojivá s  glykovaným he-
moglobinem 4,8–5,1 % (IFCC) do konce roku 2010. Pacient 
pravidelně sportoval a udržoval si v této době tělesnou hmot-
nost 81–82 kg. V únoru 2011 po stresujícím období v osob-
ním životě jsem zjistila neuspokojivou kompenzaci – glyko-
vaný hemoglobin 6,1 % (IFCC), tomu odpovídající hodnoty 
častěji i dvouciferné preprandiální a postprandiální glykemie. 
V té době jsem do terapie přidala dlouhodobý inzulínový ana-
log s cílem potlačit hyperglykemii nalačno ovlivněním noční 
glukoneogeneze a glykogenolýzy. Pacient ocenil efekt terapie. 
Díky předplněnému peru proběhlo zahájení terapie bez pro-
blémů. Naučil se titrovat inzulín dle preprandiálních glykemií. 
Tělesná hmotnost se zvýšila o 2 kg, těžší hypoglykemii neměl. 
Repaglinid jsem v  terapii navýšila vzhledem k  pomalejší se-
kreční odpovědi. Dle šestibodových glykemických profilů 
přetrvává i přes terapii inzulínem v režimu bed-time vyšší po-
stprandiální glykemie po snídani (viz tab. 2). Tato skutečnost 
mně vedla k úpravě medikace a přidání krátkodobého analoga 
před snídaní s  výborným efektem (viz tab. 3) při ponechání 
bazálního inzulínu, metforminu a  repaglinidu před obědem 
a večeří.

Hodnoty C-peptidu má pacient i  přes devítiletou terapii 
nesulfonylureovým sekretagogem v  normě. Tělesná hmot-
nost se ustálila na 84–85 kg. V  roce 2011 při dekompenzaci 
diabetu jsem navýšila antihypertenzní terapii na kombinaci 
telmisartan + amlodipin s  uspokojivým efektem. Pravidelně 
provádíme screening makro- a mikrovaskulárních komplika-
cí. V březnu 2011 byla poprvé u pacienta popsána incipient-
ní nonproliferativní diabetická retinopatie vlevo. V  listopadu 

Tab. č. 1: Přehled terapie, vývoje tělesné hmotnosti a HbA1c 
od ledna 2002 do června 2013

datum léčba hmotnost (kg) HbA1c (%)

leden 2002 metformin 1 700 mg 84,5 5,8

červen 2003 metformin 2 000 mg + 
gliklazid 160 mg 83 5,0

duben 2005 metformin 2 000 mg + 
repaglinid 2-2-2 mg 81 4,3

únor 2011 metformin 2 500 mg + 
repaglinid 3-2-2 mg 82 6,1

květen 2011
metformin 2 000 mg + 
repaglinid 0-3-4 mg + 
glargin 18 U

84 4,8

březen 2012

metformin 2 000 mg + 
repaglinid 0-3-4 mg + 
glargin 22 U +  
glulisin 12 U

84 5,3

červen 2013

metformin 2 000 mg + 
repaglinid 0-3-4 mg + 
glargin 24 U +  
glulisin 16 U

85 5,2

Pozn.: všechny údaje HbA1c jsou přepočteny za účelem názornosti na hodnoty 
kalibrace podle IFCC

Tab. č. 2: Šestibodové glykemické profily před zahájením terapie bazal plus + repaglinid a metformin (mmol/l)

před snídaní 2 h po snídani před obědem 2 h po obědě před večeří 2 h po večeři

7,4 10,7 7,7 10,3 7,1 7,9

11,2 13,7 6,8 8,9 4,9 5,1

8,6 12,8 8,1 7,8 5,6 9,4

Tab. č. 3: Šestibodové glykemické profily po zahájení terapie bazal plus + repaglinid a metformin (mmol/l)

před snídaní 2 h po snídani před obědem 2 h po obědě před večeří 2 h po večeři

7,0 9,3 7,0 6,3 4,7 5,5

8,1 7,5 4,0 7,1 5,9 7,0

6,8 7,7 5,8 5,3 4,9 7,9
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2012 pak zpráva oftalmologa konstatovala: „fundus – nález 
výrazně lepší, pouze ojedinělá mikroaneurysmata“. Poslední 
kardiologické i  neurologické vyšetření v  roce 2012 neproká-
zalo komplikující onemocnění. Hodnoty glomerulární funkce 
jsou v normě, mikroalbuminurie je negativní.

Diskuse
Proč jsem do kombinace s  metforminem zvolila repagli-

nid? Glinidy zvyšují sekreci inzulínu obdobným mechanis-
mem jako deriváty SU. Na rozdíl od derivátů SU se vážou na 
jiné vazební místo. Vazba je rychlá a  krátká. Repaglinid má 
dobrou biologickou dostupnost 60–75 %. Vylučuje se více než 
z  90 % žlučí. Vylučování není ovlivněno funkcí ledvin, což 
dovoluje jeho podávání u  nemocných v  renální insuficienci. 
Hypoglykemizující efekt repaglinidu se uplatňuje u postpran-
diální hyperglykemie a  aktuálně neovlivňuje hyperglykemii 
nalačno. Velmi vhodná je kombinace s metforminem. Obecně 
jsou glinidy velmi bezpečné léky (bezpečnost je ověřena časem 
– ve světě se používají od roku 1998). Jsou dobře tolerovány.

Relativně častým nežádoucím účinkem SU je vzestup těles-
né hmotnosti. Při léčbě glinidy je tento nežádoucí efekt mini-
malizován. Můžeme to přičítat dvěma skutečnostem. V první 
řadě nemocní mohou bez nebezpečí rozvoje hypoglykemie vy-
nechat hlavní jídlo (nebo dokonce jídla), neboť současně s tím 
vynechají svou dávku léku. Dále nižší incidence hypoglykemií 
neinspiruje nemocné ke kompenzatornímu dojídání.

Velice dobrý efekt má kombinace nočního (bed time in-
sulin therapy) inzulínu podávaného před spaním s  denním 
preprandiálním podáváním glinidů. Je to jakýsi ekvivalent 
intenzifikované inzulínové léčby. Jde o  snahu přiblížit efekt 

medikamentózní léčby dennímu průběhu fyziologické sekrece  
inzulínu, ovlivnit postprandiální hyperglykemii, která má po-
zici významného a  nezávislého faktoru kardiovaskulárního 
rizika.

Proč jsem do kombinace k metforminu a repaglinidu zvo-
lila bazální inzulín – dlouhodobý inzulínový analog? Jedno-
značně pro jeho bezvrcholový účinek, nižší variabilitu, výrazně 
nižší riziko hypoglykemií ve srovnání s humánními inzulíny.

Závěr
Díky pokrokům ve farmakoterapii diabetu můžeme na zá-

kladě svých vědomostí a praktických zkušeností individualizo-
vat léčbu pacienta. Vybrala jsem pro kazuistiku výše uvedenou 
a v mé ordinaci často používanou léčbu. Tato vědou i praxí ově-
řená kombinační terapie vyžaduje spolupracujícího pacienta. 
Pacienta, který pochopí pozitivní vlastnosti repaglinidu a podle 
hesla jedno jídlo – jedna tableta, žádné jídlo – žádná tableta, 
upraví svůj režim. Pacienta, který provádí svědomitě selfmo-
nitoring a při respektování „treat-to-target” strategie profituje 
z bezpečné a flexibilní léčby, která vede k uspokojivé kompen-
zaci a respektuje i určité nepravidelnosti v jeho režimu.
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Vliv úrovně kompenzace diabetu 2. typu  
na vývoj diabetické retinopatie

Marcela Szabó
Diabetologická ambulance, Poliklinika Barrandov, Praha

Souhrn:
Předložená kazuistika dokládá možnost podstatného zlepšení diabetické retino-

patie následkem výrazného zlepšení kompenzace diabetu 2. typu.

Summary:
The impact of the quality of compensation of the type 2 diabetes mellitus on the 
development of the diabetic retinopathy

The presented paper documents the possibility of a substantial improvement of 
the diabetic retinopathy by a  significant improvement of the compensation of the 
type 2 diabetes mellitus.

Szabó, M. Vliv úrovně kompenzace diabetu 2. typu na vývoj diabetické retinopatie. Kazuistiky v diabetologii 
11, 3: 18–20, 2013.
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Úvod
Vývoj dlouhodobých komplikací diabetu závisí na řadě 

faktorů. Zatímco u makrovaskulárních komplikací je ovlivněn 
zejména léčbou hypertenze, dyslipidemie a kouřením, u mik-
rovaskulárních komplikací výrazně souvisí s úrovní kompen-
zace cukrovky. Vlivem dlouhodobě zvýšené glykemie se stěna 
očních cév poškozuje, vznikají mikroaneuryzmata, hemoragie 
a  exsudáty. Tyto změny obvykle zprvu nepůsobí pacientovi 
žádné potíže. Při trvání dekompenzace diabetu však dochází 
k  tvorbě nových cév na sítnici a zrakovém nervu a následně 
k jejich edému a krvácení. Tyto závažné změny u většiny paci-
entů již mohou výrazně zhoršit vidění, proto je vhodné sítnici 
ošetřit pomocí laserové fotokoagulace ve snaze o  zabránění 
dalšího růstu neovaskularizací (ADA 2011; ČDS 2011). Zlep-
šení kompenzace diabetu může vývoj diabetické retinopatie 
v některých případech podstatně zvrátit.

Kazuistika
53letý muž přišel do diabetologické ambulance pro diabe-

tes mellitus (DM) 2.  typu zjištěný před půl rokem. Diabetes 
byl diagnostikován při preventivní prohlídce praktickým lé-
kařem, který správně pacientovi zahájil terapii metforminem, 
ale během dalšího půl roku již léčbu více neposílil. Pacient se 
rozhodl navštívit diabetologickou ambulanci po té, co si zjistil 
opakovaně výrazně vysoké (až 20 mmol/l) postprandiální gly-
kemie na glukometru své kolegyně. Mimo diabetes je pacient 
dále léčen pro arteriální hypertenzi a dyslipidemii, v jeho rodi-
ně se diabetes nevyskytuje. Pacient je vysokoškolsky vzdělán, 
má sedavé zaměstnání, pravidelně necvičí (pohybová aktivita 
je minimální), před 12 lety přestal kouřit (do té doby 20 cigaret 
denně), alkohol pije občas.

V den prvního vyšetření v diabetologické ambulanci měl 
pacient stanovenu postprandiální glykemii glukometrem 
15,9 mmol/l a pro tuto vysokou hodnotu již dalšího dne nalač-
no podstoupil kompletní laboratorní testy. V nich byla glyke-
mie nalačno 10,7 mmol/l, HbA1c 95 mmol/mol. Mírně zvýšené 
ALT (1,09 µkat/l) a AST (0,97 µkat/l) při normálních hodno-
tách ostatních jaterních testů bylo při přítomné abdominální 
obezitě pacienta (BMI 33,7 kg/m2; obvod pasu 113 cm) vyslo-
veno podezření na steatózu jater, která je u obézních diabetiků 
častým nálezem. Další zjištěnou laboratorní patologií byla po-
zitivita albuminurie – 49,8 mg/den. Pro tento nález diabetické 
nefropatie ve stadiu mikroalbuminurie bylo pacientovi v brz-
kém termínu provedeno vyšetření očního pozadí se závažným 
nálezem: neproliferativní diabetická retinopatie, krvácení, ex-
sudáty, počínající makulopatie. Pacientovi byla oftalmologem 
navržena okamžitá terapie pomocí laserové fotokoagulace. 
Pacient její provedení odmítl s tím, že přijde brzy na kontrolu.

Terapie diabetu
Po zahájení péče v  diabetologické ambulanci byl pacien-

tovi k  metforminu přidán vildagliptin v  dávce 100  mg/den. 
Vzhledem k  již natitrované dávce metforminu byl zvolen 
preparát Eucreas s  fixní kombinací 1  000 mg metforminu + 
50 mg vildagliptinu 2x denně – počet užívaných tablet se tedy 
u pacienta neměnil. Již za 14 dnů byla při kontrole v ambulan-
ci postprandiální glykemie 8 mmol/l a  terapii jsme tedy dále 
nepotencovali; pacient byl vybaven glukometrem a  zaučen 
selfmonitoringu; opakovaně byl poučen o správné dietě, pohy-
bovém režimu a komplikacích diabetu. Za 3 měsíce od přidání 
vildagliptinu k metforminu byla glykemie nalačno 5,6 mmol/l 
a HbA1c 46 mmol/mol, po dalších 3 měsících se kompenzace 
DM 2. typu ještě zlepšila a na stabilizovaných velmi dobrých až 
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výborných hodnotách přetrvává při nezměněné terapii dosud, 
tj. po dobu 14 měsíců (viz tabulka č. 1).

Vývoj diabetické retinopatie
Při vstupním oftalmologickém vyšetření pacienta nález 

ukázal sice neproliferativní, ale závažnou retinopatii (krvácení, 
exsudáty, počínající makulopatie), u  které oftalmolog považo-
val za vhodné využít již léčbu pomocí laserové fotokoagulace. 
To pacient odmítl s tím, že je ochoten přijít na brzkou kontrolu. 
Toto jeho rozhodnutí jsme rozebrali při návštěvě diabetologické 
ambulance: jestliže je předpokládáno zlepšení kompenzace DM 
(které již v té době bylo patrné), lze předpokládat, že i nález na 
očním pozadí se zlepší nebo alespoň nezmění. Riziko závažněj-
šího zhoršení během několika měsíců zlepšené kompenzace DM 
je minimální, proto jsme se společně s  oftalmologem na tom-
to postupu domluvili. Kontrola po několika měsících potvrdila 
zmírnění nálezu, jeho zlepšování dále pokračovalo, až po roce 
uspokojivé a výborné kompenzace DM došlo k výraznému zlep-
šení nálezu na očním pozadí: retinopatia diabetica non-prolife-
rativa incipiens, vymizely známky makulopatie, nejsou známky 
krvácení, exsudáty minimální; vzhledem k minimálnímu nálezu 
na očním pozadí není laserová fotokoagulace tč. indikována.

Diskuse
Předložený případ nás nutí k zamyšlení se hned nad něko-

lika problémy naší každodenní klinické praxe:
1. Řada klinických studií opakovaně prokázala, že pro pro-

gnózu diabetika 2. typu je zásadní kompenzace cukrovky co 
nejdříve po jejím zjištění. Popsaná kazuistika nabádá k další 
diskusi o správném sdílení péče o diabetiky mezi diabeto-
logy a praktickými lékaři a  jejím načasování. Praktický lé-
kař postupoval v počátku naprosto správně – zahájil terapii 
metforminem. Tuto terapii však ponechal beze změny i vzdor 
nedostačující kompenzaci – výrazné dekompenzaci diabetu. 
I pokud by praktický lékař zareagoval další terapií, jsou jeho 
možnosti značně omezené – možnost předpisu derivátu sul-
fonylurey příp. akarbózy. Vzhledem k mladému věku a obe-
zitě pacienta by však terapii derivátem sulfonylurey měla 
předcházet jiná léčba (gliptiny, GLP-1 analoga, příp. glita-
zon), kterou však praktický lékař vzhledem k preskripčnímu 
omezení zdravotními pojišťovnami nemůže napsat k úhradě 
z veřejného zdravotního pojištění stejně jako selfmonitoring. 
Dalším problémem zůstává nedostatek času na řádnou a opa-
kovanou edukaci pacienta v ambulanci praktického lékaře.

2. Pacient krátce po zahájení péče v  diabetologické ambulanci 

výrazně zlepšil kompenzaci diabetu. Toto extrémní zlepšení 
nelze připsat pouze vildagliptinu (který jako každý lék má svůj 
terapeutický potenciál), ale zejména komplexní léčbě, které 
se pacientovi ve specializované ambulanci dostalo. Do ní 
patří nejen farmakoterapie, ale také opakovaná edukace o ži-
votním stylu (její úspěch dokládá snížení tělesné hmotnosti) 
a v neposlední řadě selfmonitoring glykemií. O prospěšnosti 
selfmonitoringu svědčí již vstupní laboratorní vyšetření paci-
enta – ačkoli glykemie nalačno byla zvýšená, její hodnota ne-
odpovídala extrémně vysoké hodnotě HbA1c. To vedlo k po-
dezření zejména na vysoké postprandiální glykemie.

3. Smyslem terapie diabetika je prevence a  léčba komplikací 
diabetu, které limitují kvalitu a  délku jeho života. Po dobu 
péče v  ambulanci praktického lékaře však pacient možné 
komplikace diabetu vyšetřeny neměl. Jejich pokročilost svěd-
čí nejspíš pro dlouho probíhající nezjištěný DM 2.  typu. Ve 
snaze o včasnou diagnostiku diabetu jsme tak pravděpodob-
ně stále nevyčerpali všechny možnosti.

4. Samostatným tématem u popsaného pacienta je zajímavý vý-
voj jeho diabetické retinopatie. Včasně provedená laserová 
fotokoagulace má své nezastupitelné místo v prevenci úplné 
ztráty zraku diabetiků, a  pokud nepředpokládáme zlepšení 
kompenzace diabetu, ale její stagnaci, je vhodné váhajícího 
pacienta k  tomuto zákroku zkusit přesvědčit (pacient často 
argumentuje dobrým viděním a je nutné mu problém řádně 
vysvětlit). Je dlouho známo, že podstatné zlepšení kompen-
zace diabetu může vést ke zlepšení nálezu na očním poza-
dí, proto (zvláště u  recentních dosud neléčených diabetiků 
s nálezem komplikací) se lze dohodnout na odložení tohoto 
zákroku, dokud se nevyzkouší efekt lepší kompenzace DM 
2. typu na vývoj retinopatie. Tento postup však vyžaduje řád-
ně spolupracujícího pacienta, který dodrží nejen životní styl, 
ale také časté oftalmologické kontroly.
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Tab. č. 1: Vývoj kompenzace diabetu a hmotnosti pacienta
metformin metformin + vildagliptin (Eucreas)

6 měsíců 2 týdny 3 měsíce 6 měsíců 10 měsíců 14 měsíců
FG (mmol/l) 10,7 5,6 5,7 6,7 6,3

PPG (mmol/l) 15,9 8,0

HbA1c (mmol/mol) 95 46 42 45 43

hmotnost (kg) 113 112 111 110 109 109

BMI (kg/m2) 33,7 33,4 33,1 32,8 32,5 32,5

obvod pasu (cm) 113 113 112 110 110 110

Legenda:  FG – glykemie nalačno z laboratoře; PPG – glykemie postprandiální stanovená v ordinaci glukometrem; HbA1c – glykovaný hemoglobin; BMI – body mass index

VLIV ÚROVNĚ KOMPENZACE DIABETU 2. TYPU NA VÝVOJ DIABETICKÉ RETINOPATIE
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Diabetologická ambulance, Poliklinika Barrandov
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Kombinační léčba diabetes mellitus 2. typu 
vildagliptinem a metforminem u mladého 
diabetika již od stanovení diagnózy

Šárka Wernerová
Interní a diabetologická ambulance, Praha

Souhrn:
Prezentovaná kazuistika ukazuje, že kombinační léčba diabetu 2. typu již od sta-

novení diagnózy má významný vliv nejenom na jeho kompenzaci, ale i na další pří-
tomná onemocnění: hypertenzi, dyslipidemii, obezitu a alkoholickou steatohepatidu. 
Již od stanovení diagnózy diabetu byla u našeho pacienta zahájena kombinační léčba 
inhibitory dipeptidylpeptidázy 4 (DPP-4) neboli gliptiny a metforminem.

Summary:
The combined treatment with vildagliptine and metformin in a young patient with 
the type 2 diabetes mellitus from the time of the initial diagnosis

The presented case documents that the combined treatment of the type 2 diabe-
tes mellitus from the time of the initial diagnosis has a significant effect not only on 
the compensation but also on other concurrent diseases: hypertension, dyslipide-
mia, obesity and alcoholic steatohepatitis. In our patient the combined treatment 
with inhibitors of dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4) or gliptines and metformin was 
initiated at the time of the initial diagnosis.

Wernerová, Š. Kombinační léčba diabetes mellitus 2. typu vildagliptinem a metforminem u mladého diabetika 
již od stanovení diagnózy. Kazuistiky v diabetologii 11, 3: 21–24, 2013.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus
 � kombinační léčba
 � vildagliptin
 � metformin

Key words: 
 � diabetes mellitus
 � combined treatment
 � vildagliptine
 � metformin

Úvod
Gliptiny patří do skupiny léčiv ovlivňující inkretinový 

systém. Inkretiny jsou hormony produkované buňkami gas-
trointestinálního traktu po příjmu potravy. Stimulují Langer-
hansovy ostrůvky a zvyšují sekreci inzulínu, snižují (modulují) 
sekreci glukagonu a zvyšují tak senzitivitu alfa buněk ke glu-
kóze. Tím snižují nalačno i po jídle jaterní produkci glukózy. 
Hlavním efektem je ale zlepšení funkce, fyziologičtější reakti-
bilita alfa a beta buněk pankreatu a úprava patologicky zvýšené 
sekrece glukagonu a snížené sekrece inzulínu.

Mezi nejdůležitější inkretiny patří GLP-1 (glucagon-like pep-
tid) a GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide). Fyzio-
logicky jsou rychle inaktivovány dipeptidylpeptidázou 4 (DPP-4).

V současnosti jsou využívány v léčbě diabetu dva přístupy 
využívající inkretinový mechanismus. Inkretinová mimeti-
ka – analoga lidského GLP-1 (exenatid, liraglutid, lixisenatid) 
a inhibice DPP-4 glipitiny (sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, 
linagliptin). Tato inhibice vede ke zvýšení endogenních kon-
centrací GLP-1 a GIP, snížení hladin glukagonu s následným 
zlepšením kompenzace diabetu především díky normalizaci 

postprandiální glykemie a v menší míře i lačné glykemie s mi-
nimálním rizikem hypoglykemie, váhovou neutralitou a s mi-
nimem jiných nežádoucích účinků.

Kazuistika
V  listopadu 2011 byl u 40letého muže (podnikatele) dia-

gnostikován diabetes mellitus po cca 2,5 roku trvající, postup-
ně narůstající celkové slabosti, malátnosti, nauzee, polydypsii, 
polyurii a parestezii dolních končetin (DK).

Při vstupním vyšetření byla naměřena hyperglykemie 
13,2  mmol/l, glykovaný hemoglobin (HbA1c) 80  mmol/mol, 
C-peptid nalačno 1,01 nmol/l (norma 0,37–1,47 nmol/l), dys-
lipidemie (cholesterol 8,0  mmol/l, triglyceridy 2,97  mmol/l, 
HDL-cholesterol 1,31  mmol/l, LDL-cholesterol 4,04  mmo-
l/l), hepatopatie (alaninaminotransferáza – ALT 1,79  µkat/l, 
gamaglutamyltransferáza – GGT 7,79  µkat/l), hypertenze 
(pravá horní končetina 140/110 mmHg, levá horní končetina 
135/105 mmHg), mírná obezita (tělesná hmotnost 118 kg, výš-
ka 192 cm, BMI 31,2 kg/m2).
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Byla zahájena léčba metforminem s  prodlouženým uvol-
ňováním v dávce 2x500 mg a poté přidán vildagliptin (Galvus) 
v dávce 50 mg 2x denně.

V léčbě hypertenze jsme navýšili dávku perindoprilu na 
4 mg v kombinaci s  indapamidem v dávce 1,25 mg. Paci-
ent byl edukován v diabetické dietě, a o nutnosti vylouče-
ní pravidelného přísunu alkoholu (piva) a  redukci tělesné 
hmotnosti.

Ve vstupní EKG křivce byly zachyceny nespecifické 
změny na laterální stěně. Vzhledem k  pozitivní rodinné 
anamnéze výskytu kardiovaskulárních onemocnění (angina 
pectoris a infarkt myokardu u prarodičů, hypertenze u otce) 
bylo provedeno kardiologické vyšetření. Ergometrickým vy-
šetřením nebyly prokázány známky ischemické choroby sr-
deční i při dosažení submaximální tepové frekvence z extra-
kardiálních příčin (bolesti DK) a  výraznou hypertonickou 
reakci. V  echokardiografickém vyšetření byl popsán nález 
lehké hypertrofie levé srdeční komory s dobrou systolickou 
funkcí, bez přítomnosti chlopňové vady a  známek plic-
ní hypertenze. V  kontrolním vyšetření po 1,5 měsíci bylo 
zaznamenáno významné zlepšení parametrů kompenzace 
diabetu: glykemie 8,3 mmol/l, HbA1c 55 mmol/mol. Auto-
protilátky (anti GAD, IAA IA-2 – negativní) toho času ne-
prokázaly přítomnost autoimunně podmíněného diabetu. 
Pacient zhubl 6  kg. V  domácím měření tlaku přetrvávaly 
vyšší hodnoty diastolického tlaku nad 90 resp. 95  mmHg 
a tak byl do terapie přidán amlodipin.

Při dalších kontrolách v naší diabetologické ambulanci do-
šlo k  dalšímu zlepšování kompenzace diabetu bez přítomné 
hypoglykemie v  selfmonitoringu prováděné samotným paci-
entem (glykemie nalačno 5,7–6,9  mmol/l, glykemie po jídle 
5,7–8,3 mmol/l), s kolísáním tělesné hmotnosti v závislosti na 
dodržování dietních opatření a vymizením obtíží včetně par-
estezií dolních končetin, které vedly pacienta k návštěvě lékaře. 

Nebyla prokázaná přítomnost mikrovaskulárních komplikací 
diabetu (oční vyšetření a vyšetření mikroalbuminurie).

Po 18 měsících komplexní léčby diabetu došlo k  vý-
raznému poklesu glykemie (z  13,2  mmol/l na 6,2  mmo/l), 
glykovaného hemoglobinu (z  80  mmol/mol na 44  mmol/
mol) k úpravě lipidogramu (cholesterol 8,0…6,5…4,7 mmo-
l/l, HDL-cholesterol 1,31…1,91 mmol/l, LDL-cholesterol 
4,04…2,53 mmol/l, triglyceridy 2,97…2,53….0,58 mmol/l) 
a zlepšení jaterních testů (ALT 1,79…0,84…0,75 µkat/l, GGT 
7,79…5,43…1,86 µkat/l).

Diskuse
Kombinační léčba diabetu vildagliptinem (Galvus) 

a metforminem (XR forma) vedla u našeho pacienta k vý-
znamnému zlepšení parametrů kompenzace diabetu bez 
přítomnosti hypoglykemií a váhového přírůstku a ostatních 
nežádoucích účinků (vzestup jaterních testů). V našem pří-
padě došlo díky kompenzaci diabetu léčbou vildagliptin+ 
metformin, dietou s  omezením tuků a  cukrů a  pravidelné 
konzumace alkoholu (piva), k významnému snížení hodnot 
jaterních testů a lipidů.

Závěr
V prezentované kazuistice je přesvědčivě ukázáno, že včas-

ná intenzivní kombinační léčba diabetu již od počátku stanove-
ní diagnózy vede v poměrně krátkém časovém úseku nejenom 
k  zlepšení kompenzace diabetu, ale i  přidružených onemoc-
nění. A zejména i léčba přidružených onemocnění (hyperten-
ze, dyslipidemie, hepatopatie, obezita) přispívá (jak víme dle 
studie UKPDS) k  významnému snížení rizika mikrovasku-
lárních a  makrovaskulárních komplikací diabetu. Vzhledem 
k tomu, že námi prezentovaný mladý diabetik již dle vstupních  

Tab. č. 1: Sledované parametry komplexní léčby diabetu
glykemie
(mmol/l)

HbA1c (IFCC)
(mmol/mol)

tělesná hmotnost (kg)
BMI (kg/m2)

krevní tlak  
(mmHg)

jaterní testy (µkat/l)
lipidy (mmol/l)

vstupní hodnoty  
listopad 2011

13,2 80 118
32,1

135–140/105–110
(perindopril/indapamid 4/1,25 

mg)

ALT 1,79
GGT 7,79

cholesterol 8,0, TG 2,97

leden 2012 8,3 55 112
30,38

130/95 ALT 0,84
GGT 5,43

cholesterol 6,5
HDL 1,31
LDL 4,04
TG 2,53

duben 2012 6,1 44 105,5
28,48

150/90
přidán amlodipin 5 mg

srpen 2012 4,8 46 110
29,84

125/70

leden 2012 6 56 117
31,74

150/80
amlodipin 10 mg

květen 2013 6,2 44 112
30,38

135/75 ALT 0,75
GGT 1,86

cholesterol 4,7
HDL 1,91
LDL 2,53
TG 0,58
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hodnot glykemie a glykovaného hemoglobinu měl pravděpo-
dobně několik let neléčený diabetes, ale je dosud bez přítom-
ných mikrovaskulárních a  makrovaskulárních komplikací, je 
vhodné zahájit co nejdříve intenzivní léčbu diabetu a přidru-
žených onemocnění.
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Česká diabetologická společnost – pracovní skupina pro dětskou diabetologii a  
Lázeňská léčebna Mánes – Odbor lázeňské péče Nemocnice Na Homolce

si Vás dovolují pozvat na

Pracovní dny dětské diabetologie a endokrinologie 2013 Karlovy Vary
22.–23. 11. 2013, Lázeňská léčebna Mánes, Karlovy Vary

V prostorách léčebny se tradičně setkají lékaři-pediatři a sestry z celé ČR pracující  
v oboru dětské diabetologie a endokrinologie.

Pracovní dny budou zaměřeny i na postgraduální výuku, další část na prezentaci  
zajímavých sdělení a kazuistik.

Sesterská sekce bude zaměřena na problematiku edukace dětských a dorostových  
diabetiků a jejich rodin, kazuistiky.

Účast bude ohodnocena kreditními body.
Kongresový poplatek pro sestry činí 600 Kč, pro lékaře 800 Kč – hradí se na místě.

Začátek odborného programu je v pátek 22. 11. 2013 ve 13,00 hodin.

Odborný garant: prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.
Kontakt: Ivana Gajová, tel: 353 334 228, e-mail: ivana.gajova@manes-spa.cz
Adresa: Lázeňská léčebna Mánes, Křižíkova 13, Karlovy Vary 360 01, www.manes-spa.cz
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Aktuality z klinických studií

Diabetes mellitus 2. typu je progresivně se zhoršující one-
mocnění. Důsledkem snížení schopnosti adekvátní sekrece 
inzulínu je zhoršující se kompenzace diabetu, která vyžaduje 
intenzivnější (nebo extenzivnější) terapii. Podle současných 
názorů je cílem terapie hyperglykemie dosažení tzv. těsné 
kompenzace – hodnot glykemie shodných se zdravým člo-
věkem nebo jim blízkých, a  to bez nebezpečí hypoglykemie. 
Základním ukazatelem úspěšnosti terapie je pak glykovaný 
hemoglobin (HbA1c) a  současně nepřítomnost nežádoucích 
účinků terapie.

Léčba diabetes mellitus 2. typu je v současnosti účinná, ale 
bohužel ještě není ideální. Jistému ideálu se již blíží terapie 
založená na inkretinech, která je významným kvalitativním 
pokrokem. V dnešní době máme v klinické praxi k dispozici 
čtyři gliptiny – saxagliptin (Onglyza), sitagliptin (Januvia), vil-
dagliptin (Galvus) a linagliptin (Trajenta).

Saxagliptin snižuje glykovaný hemoglobin (HbA1c) až 
o  1  % a  již v  roce 2009 bylo schváleno použití tohoto léku  
European Medicines Agency (EMA) v  Evropě a  Food and 
Drug Administration (FDA) ve Spojených státech amerických. 
Na Evropském kardiologickém kongresu v  Amsterodamu 
31.8.–3.9.2013 byly v sekci HOT lines prezentovány výsledky 
studie SAVOR (Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes 
Recorded in patients with diabetes mellitus – Thrombolysis in 
Myocardial Infarction (SAVOR-TIMI) 53 Study).

SAVOR-TIMI 53 byla multicentrická, randomizovaná, 
dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie fáze  IV, jejímž 
cílem bylo ukázat, zda saxagliptin může ovlivnit smíšený 
hlavní cíl: snížení kardiovaskulárních úmrtí, nefatálních in-
farktů myokardu a  nefatálních cévních mozkových příhod 
(Mosenzon et al. 2013; Scirica et al. 2011; 2013). Plánováno 
bylo zařadit 16  500 diabetiků 2.  typu na běžné antidiabetic-
ké terapii randomizovaných navíc 1:1 k léčbě saxagliptinem či 
placebem a předpokládaná doba trvání studie byla 5 let. Studie 
byla zahájena v květnu 2010 a zúčastnilo se jí 7 888 center ze 
26 zemí a 6 kontinentů včetně České republiky. Randomizová-
no bylo nakonec 16 492 nemocných, průměrný věk 65±8,6 let, 
průměrná doba trvání diabetu 11,9±8,9  let. Všichni pacienti 
v obou větvích studie užívali běžnou antidiabetickou terapii. 
Průměrný krevní tlak 137,3±17,3/78,7±10,4 mmHg, průměr-
ný HbA1c na začátku studie 8,0±1,4  %. 81,4  % nemocných 
mělo hypertenzi, 70,8 % dyslipidemii, 13,4 % kouřilo v době 
zařazení. 37,8 % bylo po infarktu myokardu, 26,7 % bylo po 
angioplastice koronárních tepen, 23,8 % po bypassové opera-

ci. 78,3  % užívalo statiny, 81,3  % antiagreagaci, 53,8  % ACE 
inhibitory, 27,6 % sartany a 61,2 % beta-blokátory. Studie byla 
ukončena předčasně po dosažení plánovaných konečných cílů. 
Průměrná doba sledování byla však pouze 2,1  let a primární 
cíl (kardiovaskulární úmrtí, nefatální infarkt myokardu a ne-
fatální CMP) se vyskytl u  7,3  % (613) nemocných léčených 
saxagliptinem a u 7,2 % (609) nemocných léčených placebem 
(HR 1,00; p<0,001 pro non inferioritu). Hlavní sekundární cíl 
(kardiovaskulární úmrtí, infarkt myokardu, cévní mozková 
příhoda, hospitalizace pro srdeční selhání či anginu pectoris 
a  revaskularizace myokardu byla u  12,8  % nemocných léče-
ných saxagliptinem a u 12,4 % nemocných léčených placebem.

Z pohledu léčby diabetes mellitus 36,2 % nemocných léče-
ných saxagliptinem dosáhlo glykovaného hemoglobinu méně 
než 7 %, ale pouze 27,9 % ve skupině léčené placebem a  in-
tenzivní antidiabetickou terapií (p<0,001). Na druhé straně 
15,3 % nemocných léčených saxagliptinem mělo epizodu hy-
poglykemie na rozdíl od 13,4 % léčených placebem (p<0,001). 
Incidence hypoglykemie však byla zvýšena v  případě, že byl 
saxagliptin užíván spolu s deriváty sulfonylurey nebo s inzulí-
nem. Celkem 3,5 % nemocných léčených saxagliptinem mělo 
hospitalizaci pro srdeční selhání ve srovnání s 2,8 % léčenými 
placebem (p=0,007). Nejednalo se však o nově diagnostikova-
né srdeční selhání. Výskyt pankreatitidy i  nádorů pankreatu 
byl stejný v obou skupinách. Lze tedy uzavřít, že podávání sa-
xagliptinu je bezpečné a dobře tolerované.

Ve stejný den jako studie SAVOR byly na Evropském kar-
diologickém sjezdu uveřejněny také výsledky studie EXAMI-
NE u pacientů s diabetes mellitus po akutním infarktu myo-
kardu randomizovaných k léčbě alogliptinem nebo placebem. 
Studie randomizovala 5  380 nemocných, z  toho 2  701 na 
alogliptin a 2 679 na placebo. Průměrná doba sledování byla 
ještě kratší než ve studii SAVOR (pouze 18 měsíců) a smíše-
ný primární cíl (úmrtí, nefatální infarkt myokardu a nefatální 

Komentář ke studii SAVOR 
– nová data pro DPP-4 inhibitory
Jindřich Špinar
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, LF MU a ICRC Brno

25KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 3/2013



CMP) se vyskytl u 11,3 % nemocných léčených aktivní léčbou 
a u 11,8 % na placebu (HR 0,96; p<0,001 pro non inferioritu). 
Pokles glykovaného hemoglobinu po alogliptinu byl 0,33 %, po 
placebu se zvýšil o 0,03 %. Výskyt hypoglykemií či pankreatiti-
dy se nelišil mezi oběma skupinami.

Na závěr je třeba zodpovědět několik otázek, proč obě stu-
die skončily s tímto neutrálním efektem:
•	 Studie trvaly relativně krátce, efekt na makrovaskulární 

komplikace nelze z dlouhodobého hlediska jednoznačně 
hodnotit.

•	 Efekt na zvýšení hospitalizací pro srdeční selhání byl 
překvapující a nemá zatím vysvětlení. Nejednalo se však 
o nově diagnostikované srdeční selhání.

•	 Snížení glykovaného hemoglobinu bylo v  obou studiích 
statisticky významné a pozitivní.

•	 Lepší kontrola diabetes mellitus snižuje především mikro-
vaskulární komplikace – tyto výsledky budou prezentová-
ny v blízké době.

•	 Ani v jedné studii nebyl statisticky významně vyšší výskyt 
pankreatitidy.

Výzkum v této oblasti pokračuje a teprve budoucnost ukáže 
jasné zařazení inhibitorů DPP-4 v  léčbě diabetes mellitus 
a prevenci mikro- i makrovaskulárních komplikací.
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Metody diagnostiky funkčních poruch 
v oblasti nohy

Jana Vašková1, Vladimír Holoubek2

1Leon SHOES, Zlín
2Columna centrum s.r.o., Brno

Úvod
Většinu ortopedických vad na nohou (které jsou na funkč-

ním podkladě a  nejsou ještě fixované) lze korigovat cíleným 
cvičením a  individuálními úpravami sériově vyráběné orto-
pedické obuvi s  ortopedickými vkládacími stélkami. K  volbě 
správných korekčních nebo kompenzačních prvků, tvaru stélky 
a vhodného typu obuvi pro pacienty s funkčními ortopedický-
mi vadami ve skeletu nohy, i již fixovanými (jako např. podélně 
nebo příčně plochá noha, lukovitá noha, vbočený palec, defor-
mity prstů, patní ostruhy, vbočená nebo vybočená pata, nesta-
bilita patní kosti, zkratek dolní končetiny apod.) je důležité pro-
vedení komplexní diagnostiky nohou a pohybového aparátu.

Důležitost komplexní diagnostiky nohou a určení správné 
diagnózy pro následnou volbu efektivní terapie byla ověřena 
tříletou studií prováděnou v  rámci mezinárodního projektu 
ORTHOSHOE, kdy bylo diagnostikováno více než 1 000 pa-
cientů s lehčími a středně těžkými ortopedickými vadami no-
hou, z nichž 10 % byli diabetici. Metodika byla vypracována 
rehabilitačním pracovištěm Columna centrum Brno ve spolu-
práci s výrobcem ortopedické obuvi firmou Leon SHOES Zlín 
a ostatními spoluřešitelskými pracovišti daného projektu.

Obr. č. 1: Zhotovení plantogramu

Obr. č. 2: Vyhodnocení pružnosti a změny postavení 
nohy v odlehčení a zatížení: a) rigidní; b) prodloužení 
a rozšíření; c) posun do valgozity (modrá: měřeno 
v odlehčení vsedě, červená: měřeno v zatížení ve stoje)

a) b) c)
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Obr. č. 3: Měření úhlu postavení patní kosti Obr. č. 4: Zjištění osových úchylek 
dolních končetin

Obr. č. 5: Zjištění nestejné 
délky dolních končetin

Obr. č. 7: Měření lokálních tlaků na plosce nohy

a) ve statice

Obr. č. 6: Vyšetření na 
podoskopu (PodoCam)

b) dynamice

Metodika diagnostiky nohou:
1. zjištění základních informací o pacientovi dotazníkovým 

šetřením;
2. provedení základní anamnézy a vstupní lékařské diagnózy 

(ortoped, podiatr, diabetolog);
3. provedení antropometrického měření nohou (délkové, 

šířkové a obvodové charakteristiky, určení typu nohy);
4. provedení diagnostiky nohou.

a) zhotovení plantogramu – určení typu nohy a nožní 
klenby (viz obr. 1)

b) vyhodnocení pružnosti a  změny postavení nohy 
v odlehčení a zatížení (viz obr. 2)

c) měření úhlu postavení patní kosti úhloměrem 
a zjištění odchylek (varozity, valgozity) (viz obr. 3)

d) zjištění osových úchylek dolních končetin (posta-
vení kolenních kloubů, kotníků, palců u nohou…) 
(viz obr. 4)

e) zjištění nestejné délky dolních končetin a  měření 
rozdílu pomocí laserového posturometru (viz obr. 5)
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f) hodnocení postavení nohou a biomechaniky chůze 
pomocí PodoCamu (viz obr. 6)

g) měření lokálních tlaků na plosce nohy ve statice 
a  dynamice a  hodnocení biomechaniky chůze na 
tenzometrické desce „footscan“ (viz obr. 7)

S pacientem jsou vždy konzultovány jeho pohybové návy-
ky a posouzen typ obuvi, případně ortopedických stélek, které 
používá. Každý pacient je rovněž edukován v  oblasti zdra-
votně nezávadného obouvání a  zásad výběru vhodné obuvi 
s doporučením, jaký typ obuvi pro něj je a jaký naopak není 
vhodný a proč, s ohledem na zjištěné funkční a ortopedické 
poruchy.

Výstupy z diagnostických měření
Funkci nohy ovlivňuje celá řada parametrů, které lze z dia-

gnostického měření zjistit, jako např. proporční charakteristiky 
nohy (úzká, baculatá, nízký nebo vysoký nárt…), typ nohy (nej-
delší palec nebo 2.–4. prst), tvar nožní klenby (normálně klenutá, 
lukovitá, podélně plochá, příčně plochá), pružnost nožní klenby 
v zatížení (rigidní, pružná – prodlouží se do délky, případně roz-
šíří do šířky, nestabilní – poklesne do valgozity apod.), postavení 
patní kosti (kolmé k podložce, valgózní – vbočené, varózní – vy-
bočené), postavení palců u nohou, kotníků a kolenních kloubů, 
pánve, páteře a ramen, nestejná délka dolních končetin.

Pro určení postavení pánve a osového skeletu slouží lasero-
vý posturometr, kterým lze rovněž odhalit zkrat dolní končeti-
ny a určit rozdíl v délce mezi oběma dolními končetinami. Při 
zjištění nestejné délky končetin můžeme aplikovat příslušnou 
korekci a bezprostředně zkontrolovat zda jsou použité korekč-
ní prvky efektivní nebo ne.

Výstupem z provedené diagnostiky nohou s použitím syn-
chronizovaného měřicího systému PodoCam a tenzometrické 
desky s kamerami je digitální obrazový záznam typu chůze, na 
základě kterého se provádí analýza biomechaniky pohybu a ki-
neziologický rozbor chůze. Získáme tak informace o  průbě-
hu odvíjení nohy a průběhu těžiště při odvalu nohy, postavení 
patní kosti, kolenních kloubů a pánve, z kterých lze mj. určit 
poruchu rovnováhy.

Záznam ze statického a dynamického měření na tenzome-
trické desce znázorňuje postavení nohy s  umístěním těžiště 
a rozložením tlaku na podložku ve stoje a rozložení lokálních 
tlaků na plosce nohy při chůzi s určením místa největší zátě-
že, včetně doby působení maximálního tlaku v daném místě. 
Veškerá data získaná z jednotlivých měření jsou zpracovávána 
speciálním softwarem a ukládána v elektronické podobě, takže 
je možné s nimi v budoucnu dále pracovat.

Použitý software je schopen na základě analýzy zjištěných 
dat z provedených měření vypracovat doporučení pro výrobu 
individuální ortopedické stélky se zaměřením buď na korek-
ci, nebo kompenzaci dané vady. Tím se eliminuje chybovost 
subjektivního posouzení a doporučení použití vhodného tvaru 
stélky terapeutem.

Vhodnost doporučené obuvi a efektivitu použitých stélek 
a korekčních prvků lze ověřit měřením a vyhodnocením roz-
ložení lokálních tlaků na plosce nohy obuté v obuvi pomocí 
senzorových stélek umístěných v obuvi mezi nohou a vkládací 
ortopedickou stélkou. Tak zjistíme, zda zvolené vkládací stélky 
jsou schopny optimálně rozložit lokální tlaky na plosce nohy 
a tím zamezit přetěžování rizikových míst na noze a předchá-
zet dalšímu poranění, případně vývoji ulcerací, což je velmi 
důležité především u diabetiků.

Kromě tenzometrického měřicího systému jsou využívá-
ny také další přístroje, jako tenzometrická balanční plošina, 
pomocí které lze odhalit poruchy rovnováhy jak na periferní 
tak centrální úrovni s ukazatelem tlakového rozložení váhy na 
jednotlivá chodidla. Na tomto zařízení lze při aplikaci dopo-
ručené obuvi a stélek ověřit, zda jsou zvolené korekční prvky 
účinné v  souvislosti se zlepšením stability. Balanční plošina 
může sloužit rovněž ke cvičení koordinace a rovnováhy.

Informace získané provedením diagnostiky nohou slouží 
jako vstupní data k prevenci a ke správnému léčebnému postu-
pu pro odborného lékaře a k doporučení vhodných aktivních 
i pasivních terapeutických prostředků. Pacientovi, který pro-
jde komplexním podologickým vyšetřením s diagnostikou no-
hou, tak může být doporučena vhodná obuv pro jeho typ nohy 
a  případné vady i  s  ohledem na charakter jeho chůze a  účel 
použití, vybavená individuálně upravenými vkládacími stélka-
mi (přičemž úpravy stélek je nutné provádět individuálně pro 
levou a pro pravou nohu) a jednak doporučeno vhodné cviče-
ní, případně rehabilitace pro aktivní korekci vady a odstranění 
nebo zmírnění funkčních poruch pohybového aparátu.

Závěr
Výsledky studie prokázaly důležitost komplexní diagnosti-

ky nohou a určení správné diagnózy pro následnou volbu efek-
tivní terapie, které bude věnován následující díl seriálu.
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Obyčejný příběh

Kateřina Hejnicová
Diabetologická a endokrinologická ambulance, Trutnov

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 2. typu
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 � psychologie diabetika

Úvod
Diabetes mellitus 2. typu je onemocnění progresivní, o tom 

není sporu. Má tedy svůj vývoj, který je s ohledem na geno-
fond, komorbidity a schopnost spolupráce pacienta individu-
ální. Progresi onemocnění může samozřejmě ovlivnit diabeto-
log zvolenými farmaky. Víme, že základem farmakoterapie je 
z mnoha důvodů metformin, jeho podávání je ale limitováno 
tolerancí pacienta, funkcí ledvin, jater a  stavy, které mohou 
vyvolat hypoxii tkání. Máme k dispozici široké portfolio léčiv, 
která lze použít s metforminem v kombinaci. Snažíme se vybí-
rat z nich s ohledem na stav metabolické kompenzace, délku 
trvání diabetu, hmotnost pacienta, únosnost rizika hypoglyke-
mií, komorbidity, souběžně užívanou medikaci z jiné indikace, 
ale např. i kognitivní funkce ad.

Ať už léčíme čímkoli, neustále nás provází nutnost připo-
mínat a opakovat diabetikovi zásady racionálního stravování 
s ohledem na specifika diabetu a vhodnost pravidelné fyzické 
aktivity (sportujících obézních diabetiků 2. typu nebývá mno-
ho). Úspěchy a neúspěchy naší léčby jsou do značné míry zá-
vislé na aktuální schopnosti diabetika režim dodržovat. Velký 
problém pak vyvstává v okamžiku, kdy diabetik sice pochopí, 
co mu radíme, ale nedokáže to dodržet. Často se pokusí pro-
blém vytěsnit, přestane měřit glykemie nebo vyplní diabetický 
deník v  očekávané podobě a  my se pak nestačíme divit dis-
krepanci mezi HbA1c a předloženými profily. Jak máme postu-
povat? Zintenzivnit léčbu? A co riziko hypoglykemií? Jaký lék 
zvolit? Lačné i postprandiální glykemie jsou v doporučených 
mezích... co chceme vlastně medikamentózně ovlivnit?

Kazuistika
Náš příběh je o  65letém diabetikovi (diabetes mellitus 2. 

typu od roku 1998), který je medikamentózně léčen pro hy-
pertenzi a dyslipidemii. Protože má již zjištěny známky atero-

Příběhem našeho diabetika bych ráda ukázala, jak zajímavá je práce terénního diabetolo-
ga, co všechno si musíme každodenně dávat do souvislostí, a jak bývá někdy nesnadné rozho-
dovat o dalším postupu v léčbě diabetu 2. typu. Ambulantní diabetolog potřebuje být mimo 
jiné psychologem, učitelem, detektivem a kdovíčím ještě, protože naši diabetici jsou nesmírně 
vynalézaví. Náš společný boj s jejich onemocněním se odehrává za jejich spoluúčasti jen ob-
čas, protože jejich prostředky boje jsou náročné a vyžadují hodně především duševních sil a to 
prostě občas unaví. Na druhé straně podaří-li se nám diabetika vtáhnout do hry a dostatečně 
ho motivovat ke spolupráci bývají někdy výsledky až neuvěřitelné.

Hejnicová, K. Obyčejný příběh. Kazuistiky v diabetologii 11, 3: 30–33, 2013.

sklerosklerotického postižení tepen dolních končetin a karotid 
užívá antitrombotikum sulodexid, zatím je bez známek kardi-
ální ischemie. Od roku 2010 je u něj přítomna mírná renální 
insuficience, spíše na podkladě nefrosklerózy, nelze samozřej-
mě vyloučit podíl diabetu, i když albumin/kreatinin byl zatím 
vždy nezvýšen. Nemá diabetickou retinopatii ani neuropatii.

Po zjištění diabetu byl asi rok léčen dietou, následně PAD, 
do naší ambulance byl předán v listopadu 2009 pro neuspoko-
jivě kompenzovaný diabetes.

Vývoj onemocnění
datum

 kontroly
hmotnost 

(kg)
BMI  

(kg/m2)
HbA1c  

(mmol/mol)
FPG 

(mmol/l) antidiabetika

17. 11. 2009 96 32,45 68 9,9 metformin 1 000 mg 1-1-1
glibenklamid 5 mg 1-1-1
glimepirid 1 mg 1-0-0

Byla provedena edukace stran vhodného výběru a množ-
ství potravin, selfmonitoringu glykemií v profilech, glibenk-
lamid vysazen – doporučena kombinace metforminu, glime-
piridu a pioglitazonu.

18. 1. 2010 95 32,11 86 --- metformin 850 mg
pioglitazon 15 mg 1-0-1
glimepirid 6 mg 1-0-0

Poslední glykemický profil 8,5-5,6..12,2-10,0..4,7-8,3..6,6 mmol/l.

Výše HbA1c jednoznačně nekorelovala s glykemiemi 
lačnými ani postprandiálními, pacient byl poučen o nutnosti 
dodržovat doporučená opatření i v době, kdy právě nemě-
ří glykemický profil. Antidiabetika byla ponechána beze 
změny.

15. 4. 2010 98 33,13 67 9,2 beze změn

Poslední glykemický profil 8,7-11,1..5,8-9,7..6,1-7,8..6,7 mmol/l. V dubnu 
ranní lačné glykemie v rámci selfmonitoringu 6,2..8,7..6,2..6,7 mmol/l. 
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Zaznamenali jsme významné zlepšení HbA1c, ten však ne-
byl stále zcela uspokojivý. Pokud bychom neměli k nahlédnu-
tí záznamy z glukometru, nejspíše bychom reagovali úpravou 
medikace – nabízel by se DPP-4 inhibitor, GLP-1 analog, in-
zulín – nebyly ale přítomny vysoké ranní lačné glykemie ani 
významné postprandiální vzestupy glykemie. Lze tedy před-
pokládat, že při dostatečně zodpovědném přístupu pacienta 
k doporučenému režimu by měla být terapie dostačující.

29. 7. 2010 99 33,46 70 --- beze změn
Ranní lačné glykemie dle glukometru 6–7 mmol/l, profily pacient neměřil.

Léčba není dostačující..., proč? Nevíme. Pacient nebyl 
v mezidobí nemocný, dietu dodržoval, hypoglykemie neměl, 
aktivity bylo jako vždycky, léky užíval pravidelně, jen ty profi-
ly, na ty nějak zapomněl...

Opět neměníme medikaci, opět pacienta edukujeme stran 
vhodného výběru a množství potravin, vysvětlujeme mu co je 
HbA1c. Je poučen, že nepochybně má často glykemie vyšší než 
doporučené, a jaké je jejich riziko pro jeho zdraví. Ujišťujeme 
se, že nezaznamenal hypoglykemie, znovu mu vysvětlujeme 
důležitost prevence hyperglykemií a měření glykemií v profi-
lech, přednostně v nestandardních stravovacích či životních 
situacích.

8. 11. 2010 100 33,80 73 8,1 beze změn
Poslední glykemický profil 6,7-12,2..5,7-10,8..8,2-11,5..8,2 mmol/l.

 Pacient donesl stravovací záznamy, ve kterých jsme ne-
zjistili významnější chyby. Dle glukometru je patrný trend 
k výskytu vyšších rozdílů mezi glykemií nalačno a po jídle – 
do medikace jsme tedy přidali liraglutid v dávce 0,6 mg/den 
na jeden týden, poté měl zvýšit dávku na 1,2 mg denně.

2. 12. 2010 99 33,46 65 --- metformin 850 mg
pioglitazon 15 mg 1-0-1
glimepirid 6 mg 1-0-0
liraglutid 1,2 mg/den

Poslední glykemický profil 6,2-10,1..7,3-9,6..6,4-10,3..5,2 mmol/l.

Při kontrole pacient uvedl, že cca 2 týdny pociťoval nevol-
nost, dále byl již bez obtíží.

3. 3. 2011 101 34,14 52 --- beze změn

Poslední glykemický profil 6,8-8,3..7,6-10,3..6,7-8,3 mmol/l. 

Pokud jde o metabolickou kompenzaci, šlo v případě těch-
to výsledků jistě o velký úspěch, který lze přičíst hlavně přidání 
liraglutidu. Za příčinu mírného nárůst tělesné hmotnosti jsme 
pokládali absenci fyzické aktivity při zhoršení diskopatie.

30. 6. 2011 100 33,80 63 7,3 beze změn

Opětovně jsme zaznamenali vzestup HbA1c. Všechny gly-
kemie (glykemické profily) byly dle glukometru v doporuče-
ných mezích (4–10 mmol/l), nebyly přítomny hypoglykemie. 
Pacientovi jsme opět připomněli, že by měl dodržovat dopo-
ručená opatření i v době, kdy glykemie nekontroluje, protože 
organismus má svou biologickou paměť. Pacient je překva-
pen, vždyť „přece jí stále totéž“.

3. 10. 2011 100 33,80
chybí z tech-

nických 
důvodů

beze změn

Ranní lačné glykemie 3,9–7,1 mmol/l, poslední glykemické profily 1) 5,3-
11,5, po obědě 9,8, po večeři 8,6 mmol/l; 2). 6,9-13,1, po obědě, 9,7, po 
večeři 6,1-7,8 mmol/l. 

10. 1. 2012 101 34,14 58 8,1 beze změn

Poslední glykemický profil 6,7-8,9..7,5-11,5..6,8-8,9 mmol/l. 

16. 4. 2012 102 34,48 60 6,7 beze změn

Poslední glykemický profil 7,1-9,6..7,8-12,4..8,2-12,5..5,9 mmol/l. 

Opět jsme provedli edukační pohovor, opětovně jsme nad 
stravovacími záznamy pacienta vysvětlili nevhodnost konzu-
mace některých potravin, požádali ho, aby preferoval potra-
viny s nízkým glykemickým indexem a zeleninu místo ovoce, 
dostal písemný přehled potravin roztříděných dle glykemic-
kého indexu.

13. 8. 2012 101 34,14 67 7,8 beze změn

Poslední glykemický profil 9,3-11,2..8,9-12,6..9,1-11,7..7,6 mmol/l. Ranní 
lačné glykemie 7,0–10,6 mmol/l. 

Pro pokles eGFR na 39 ml/min jsme redukovali dávku 
metforminu. Vzhledem k tomu, že užíval kombinovaný pre-
parát Competact 15/850 mg v dávkování 1-0-1 a dále bude 
užívat jen 1 tabletu večer, klesla nám i  dávka pioglitazonu. 
Opět jsme pacientovi připomněli nutnost pevné vůle při vý-
běru druhu a množství potravin, s ohledem na limitaci disko-
patií i fyzickou aktivitu.

19. 11. 2012 101 34,14 80 7,2 metformin 850 mg
pioglitazon 15 mg 0-0-1
glimepirid 6 mg 1-0-0
liraglutid 1,2 mg/den

Poslední glykemický profil 11,6-15,3..11,2-15,1..12,8-13,5..10,6 mmol/l. 
Ranní lačné glykemie 7,3–11,6 mmol/l.

Od snížení dávky Competact pozoroval pacient zhorše-
ní. Podíl inzulínové rezistence na neuspokojivé kompenzaci 
diabetu je jednoznačný. Podávání vyšší dávky metforminu je 
limitováno eGFR (aktuálně 44 ml/min), zvýšení fyzické akti-
vity se zdá nepravděpodobné.

Navrhli jsme léčbu inzulínem, se kterou pacient nesouhla-
sil – obával se vzestupu hmotnosti a nepřál si větší množství 
injekcí denně. Účinnost léčby liraglutidem byla jednoznačná, 
proto jsme navrhli pokračovat v jeho podávání. Zvolili jsme 
zvýšení dávky pioglitazonu na 30 mg denně, bez metforminu.

19. 2. 2013 96 32,45 92 --- pioglitazon 30 mg 1-0-0
glimepirid 6 mg 1-0-0
liraglutid 1,2 mg/den

Glykemie nalačno 6,7–10,2 mmol/l, glykemie po jídle měřil sporadicky.

A opět něco nefunguje. Lačné glykemie klesly, postpran-
diální nebyly k dispozici. Pacient byl požádán, aby se dosta-
vil za týden se stravovacími záznamy a glykemickými profily 
k opětovnému zvážení léčby inzulínem.
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postprandiální glykemie uváděl sporadicky, přestože je často 
měřil (zjištěno kontrolou glukometru), a na nepřesných mís-
tech v tabulce. Z posledních dní před kontrolou donesl poměr-
ně sofistikovaně vedené záznamy (viz obr. 3), kde již uváděl 
i aplikované dávky inzulínu.

Dokázal pečlivým přístupem k  doporučenému režimu, 
selfmonitoringu glykemií i  správnou aplikací inzulínového 
analoga ve vhodnou dobu snížit HbA1c o 29 mmol/mol za tři 
měsíce aniž došlo k vzestupu jeho tělesné hmotnosti.

Co bude dál?

Diskuse
S obézními polymorbidními diabetiky 2. typu se setkává-

me v našich ambulancích každodenně. Zaznamenáváme stří-
davě terapeutické úspěchy i  neúspěchy, řešíme diskrepance 
mezi sdělenými informacemi a  objektivně zjištěnými údaji. 
Jaké jsou důvody? Jaké by mělo být řešení?
•	 V každém případě chceme všemi dostupnými prostředky 

zpomalit progresi diabetu – téma na další článek...
•	 Neobejdeme se bez spolupráce pacienta. Jeho schopnost 

a  ochota monitorovat samostatně glykemie, nejíst nedo-
poručené potraviny a cvičit, je limitující.

•	 Pátráme po všech možných důvodech diskrepancí mezi 
sděleným a zjištěným.

26. 2. 2013 pacient přišel s tabulkami (viz obr. 1) režimo-
vých záznamů a profilů, které si sám zhotovil. Jeho přístup se 
zdál být velmi zodpovědný (zřejmě měl obavy z více subku-
tánních aplikací – injekcí – denně), zaznamenal druh i množ-
ství potravin. Zjistili jsme výrazný vzestup glykemie po sní-
dani a dále že konzumoval ovoce ke svačině, přestože nemíval 
významnou fyzickou aktivitu.

Obr. č. 1
20. února 2013
snídaně

glykemie před jídlem 7,5 (mmol/l) čas 7:00

chleba se sýrem (Lučina) 50 g

glykemie po jídle 14,7 (mmol/l) čas 8:30

svačina

banán 80 g

oběd

glykemie před jídlem 10,3 (mmol/l) čas 13:00

maso kuřecí 80 g

zelenina 150 g

brambory 80 g

glykemie po jídle 11,1 (mmol/l) čas 14:30

svačina

jablko 1 ks

večeře

glykemie před jídlem 6,4 (mmol/l) čas 18:30

maso kuřecí 70 g

zelenina 150 g

brambory 70 g

glykemie po jídle 10,2 (mmol/l) čas 20:00

2. večeře

--- ---

glykemie 10,0 (mmol/l) čas 22:00

21. února 2013
glykemie 7,5 čas 7:00

Po podrobném vysvětlení pacient souhlasil s  aplikací 
rychle účinného analoga inzulínu před snídaní. Rozhodl se, 
že se pokusí vyřadit nadbytečnou konzumaci ovoce, pokud to 
nedokáže, bude k němu alespoň aplikovat přiměřenou dávku 
inzulínového analoga. Byl zaučen v  titraci inzulínu glulisin 
dle postprandiální glykemie.

datum
 kontroly

hmotnost 
(kg)

BMI  
(kg/m2)

HbA1c  
(mmol/mol)

FPG 
(mmol/l) antidiabetika

28. 5. 2013 96 32,45 63 --- pioglitazon 30 mg 1-0-0
glimepirid 6 mg 1-0-0
liraglutid 1,2 mg/den
inzulín glulisin s.c. dle 
jídla a glykemie (obvykle 
dle záznamů 6–8 U u sní-
daně, 2 U při ovocné 
svačině)

Pacient se dostavil i s tabulkou měření (viz obr. 2), ve které 
ale zodpovědně zaznamenal jen lačné glykemie a krevní tlak, 

Obr. č. 2
březen – květen 2013
datum glykemie TK TF

7. 3. 7,6

9. 3. 6,7

12. 3. 7,1

15. 3. 4,5

20. 3. 9,7

26. 3. 6,5

30. 3. 8,5

3. 4. 7,8 9,2 10,5 132 85 87

6. 4. 4,2

11. 4. 10,4

16. 4. 8,2

18. 4. 6,7

20. 4. 5,8

26. 4. 8,2

30. 4. 8,8

1. 5. 6,8 10,5 10,8 128 68 80

2. 5. 4,5

6. 5. 8,5

8. 5. 9,1

10. 5. 4,5

11. 5. 6,7

20. 5. 8,1

22. 5. 6,1

25. 5. 6,3 136 87 86
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•	 Pozitivní i negativní psychologické aspekty, se kterými se 
setkáváme:

 • obava z inzulinoterapie může zvýšit adherenci paci-
enta k doporučenému režimu, ale může být i důvo-
dem, proč se k nám do ambulance již neodváží. Za 
pár let jej pak můžeme potkat např. na dialýze. Jak 
moc máme být tedy důrazní v doporučování léčby 
inzulínem?

 • vyhodnocení kvality života pacientem. Někdo volí 
raději příjemné požitky a kratší (komplikovaný) ži-

MUDr. Kateřina Hejnicová
Na Struze 30
541 01 Trutnov

e-mail: hejnicovak@seznam.cz

Obr. č. 3
3. dubna 2013
snídaně

glykemie před jídlem 7,8 (mmol/l) čas 7:00

chleba se sýrem (Lučina) 50 g

inzulín k jídlu 8 IU

glykemie po jídle 9,2 (mmol/l) čas 8:50

svačina

banán 1 ks

inzulín k jídlu 2 IU

oběd

glykemie před jídlem 8,1 (mmol/l) čas 12:00

maso kuřecí 80 g

zelenina 100 g

rýže 70 g

glykemie po jídle 10,5 (mmol/l) čas 14:00

svačina

jogurt 1 ks

večeře

glykemie před jídlem 6,5 (mmol/l) čas 18:00

chleba 50 g

pomazánka 50 g

glykemie po jídle 5,7 (mmol/l) čas 20:00

2. večeře

--- ---

glykemie 5,8 (mmol/l) čas 22:00

vot, než dlouhodobou restrikci dosavadních rados-
tí. Jaká je v tom případě naše úloha?

 • snaha vyhovět terapeutovi, zavděčit se mu. Příkla-
dem je přístup „tak já jsem vám ten profil tedy změ-
řil“. Jak změnit způsob pacientova myšlení ve smys-
lu zodpovědnosti vůči sobě samému?

 • nedůvěra diabetika v možný dopad hyperglykemií 
na jeho zdraví – „přece není možné, aby ta čísla hrá-
la takovou roli, vždyť mně je docela dobře“.

 • snaha nikoli reagovat životním stylem a konzultací 
diabetologa na reálně naměřené glykemie v  kon-
krétních situacích, ale přístupem:

 • „teď se nemůžu změřit, teď bude asi glyke-
mie vysoká“;

 • „tohle si Maruš dnes dát nemůžu, já dnes 
měřím ten profil“;

 • „já jsem měl antibiotika, tak jsem se raději 
neměřil“.

Závěr
Péče o obézního diabetika 2. typu je nekonečný příběh čas-

to plný překvapení a nečekaných zvratů. Přes veškeré pokroky 
farmakoterapie a technologií v diabetologii zůstává limitujícím 
faktorem psychologie diabetika. Bez jeho adekvátní spoluprá-
ce nemáme velkou šanci mu prospět.

Literatura
Bartoš, V., Pelikánová, T. Praktická diabetologie. Praha: Maxdorf, 2011.
Kvapil, M. Diabetologie 2012. Praha: Triton, 2012.
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Díky vzájemné spolupráci časopisu Kazuistiky v diabetologii s Interní klinikou 
FN v Motole a internetovým portálem DM2T.cz dostáváte i v tomto čísle recentní 
komentované informace z klinických a farmakologických studií. 

Komentované novinky z klinických studií

Strukturovaná individualizovaná péče o pacienty s diabetem 2. typu: 19leté follow-up studie 
Diabetes Care in General Practice (DCGP)
Hansen, L. J., Siersma, V., Beck-Nielsen, H., de Fine Olivarius, N. Structured personal care of type 2 diabetes: a 19 year 
follow-up of the study Diabetes Care in General Practice (DCGP). Diabetologia 56, 6: 1243–1253, 2013.

komentář: Eva Račická

V tomto čísle:

Vliv metabolické kontroly a prodlouženého QTc intervalu na celkovou mortalitu u pacientů 
s diabetem 2. typu a ulceracemi na nohou
Fagher, K., Löndahl, M. The impact of metabolic control and QTc prolongation on all-cause mortality in patients with 
type 2 diabetes and foot ulcers. Diabetologia 56, 5: 1140–1147, 2013.

komentář: Pavlína Kellerová, Pavlína Piťhová, Milan Kvapil

Účinek ezetimibu na aterogenní lipoproteiny a metabolismus glukózy u pacientů s diabetem 
a intolerancí glukózy
Tsunoda, T., Nozue, T., Yamada, M. et al. Effects of ezetimibe on atherogenic lipoproteins and glucose metabolism in 
patients with diabetes and glucose intolerance.Diabetes Res Clin Pract 100, 1: 46–52, 2013.

komentář: Richard Češka

Variabilita HbA1c je asociována se zvýšeným rizikem retinopatie vyžadující laserovou terapii 
u diabetes mellitus 1. typu
Hietala, K., Wadén, J., Forsblom, C. et al.; on behalf of the FinnDiane Study Group. HbA1c variability is associated with 
an increased risk of retionpathy requiring laser treatment in type 1 diabetes. Diabetologia 56, 4: 737–745, 2013.

komentář: Zuzana Foglarová, Denisa Janíčková Žďárská

Imunoterapie a smrt beta buněk u diabetu 1. typu
Lebastchi, J., Deng, S., Lebastchi, A. H. et al. Immune therapy and β-cell death in type 1 diabetes. Diabetes 62, 5: 
1676–1680, 2013.

komentář: Jan Vavřinec

Dlouhodobé změny v příjímání tuků v potravě a související změny kardiovaskulárních riziko-
vých faktorů u dospělých osob s diabetem 2. typu: Studie ACCORD
Kirk, J. K., Craven, T., Lipkin, E. W. et al. Longitudinal changes in dietary fat intake and associated changes in cardio-
vascular risk factors in adults with type 2 diabetes: the ACCORD trial. Diabetes Res Clin Pract 100, 1: 61–68, 2013.

komentář: Sabina Pálová
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Vliv příjmové glykemické variability a hodnot glykemie a glykovaného hemoglobinu na závažné 
nežádoucí srdeční příhody po prodělaném akutním infarktu myokardu
Su, G., Mi, S. H., Tao, H. et al. Impact of admission glycemic variability, glucose, and glycosylated hemoglobin on major 
adverse cardiac events after acute myocardial infarction. Diabetes Care 36, 4: 1026–1032, 2013.

komentář: Petr Ošťádal

Úbytek a přírůstek hmotnosti v široké populaci ve vztahu k hrozbě diabetu a kardiovaskulární mortality 
na Kubě v období let 1980–2010: Opakované průřezové šetření a ekologické srovnání sekulárních trendů
Franco, M., Bilal, U., Orduñez, P. et al. Population-wide weight loss and regain in relation to diabetes burden and car-
diovascular mortality in Cuba 1980–2010: repeated cross sectional surveys and ecological comparison of secular trends. 
BMJ 346: 315, 2013.

komentář: Karel Vondra

Analýza databáze primární péče ve Velké Británii: Účinnost agonistů GLP-1 a inzulínu
Hall, G. C., McMahon, A. D., Dain, M. P. et al. Primary-care observational database study of the efficacy 
of GLP-1 receptor agonists and insulin in the UK. Diabet Med 30, 6: 681–686, 2013.

komentář: Martin Haluzík

Strukturovaná edukace při diabetu 1. typu: Jaké jsou hlavní zásady self-managementu?
Grant, L., Lawton, J., Hopkins, D. et al. Type 1 diabetes structured education: what are the core  
self-management behaviours? Diabet Med 30, 6: 724–730, 2013.

komentář: Alexandra Jirkovská

Incidence diabetu 2. typu ve Velké Británii v letech 1991–2010
Holden, S. H., Barnett, A. H., Peters, J. R. et al. The incidence of type 2 diabetes in the United Kingdom from 1991 to 
2010. Diabetes Obes Metab 15, 9: 844–852, 2013.

komentář: Milan Kvapil

Srovnání vlivu léčby sitagliptinem/glibenklamidem přidaným k léčbě metforminem a pioglitazo-
nem na glykemickou kontrolu a funkci beta buněk: trojkombinační perorální léčba
Derosa, G., Cicero, A. F., Franzetti, I. G. et al. A comparison between sitagliptin or glibenclamide in addition to metfor-
min + pioglitazone on glycaemic control and b-cell function: the triple oral therapy. Diabet Med 30, 7: 846–854, 2013.

komentář: Milan Kvapil

KOMENTOVANÉ NOVINKY Z KLINICKÝCH STUDIÍ

Spojitost klinické symptomatické hypoglykemie s kardiovaskulárními příhodami a celkovou 
mortalitou u diabetu 2. typu (celonárodní populační studie)
Hsu, P. F., Sung, S. H., Cheng, H. M. et al. Association of clinical symptomatic hypoglycemia with cardiovascular events 
and total mortality in type 2 diabetes:a nationwide population-based study. Diabetes Care 36, 4: 894–900, 2013.

komentář: Martin Prázný
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Strukturovaná individualizovaná péče o pacienty 
s diabetem 2. typu: 19leté follow-up studie 
Diabetes Care in General Practice (DCGP)

Hansen, L. J., Siersma, V., Beck-Nielsen, H., de Fine Olivarius, N. Structured perso-
nal care of type 2 diabetes: a 19 year follow-up of the study Diabetes Care in General 
Practice (DCGP). Diabetologia 56, 6: 1243–1253, 2013.

Cíl/hypotézy
Tato studie je 19leté observační follow-up pragmatické 

otevřené multicentrické clusterové randomizované a  kontro-
lované studie sledující šest let strukturovanou individualizo-
vanou (personalizovanou) péči o diabetiky zahájenou v době 
diagnózy.

Metody
Celkem 1 381 pacientů ve věku ≥40 let a s nově diagnos-

tikovaným diabetem 2.  typu bylo sledováno po dobu 19  let 
v národních registrech. Klinické follow-up bylo šestý a čtrnác-
tý rok od diagnózy diabetu. Originální šestiletá intervence za-
hrnovala pravidelné sledování a nastavení individualizovaných 
cílů, podporu v  podobě pobídek lékařům, guidelines, zpět-
ných vazeb a kontinuální odborné edukace (ClinicalTrials.gov 
NCT01074762). Na registrech založené cílové ukazatele byly: 
incidence jakýchkoliv cílových ukazatelů souvisejících s  dia-
betem; mortalita v  souvislosti s  diabetem; celková mortalita; 
infarkt myokardu (IM); cévní mozková příhoda (CMP); peri-
ferní cévní onemocnění; mikrovaskulární onemocnění.

Výsledky
Po čtrnáctiletém follow-up byly meziskupinové rozdíly v rizi-

kových faktorech oproti šestiletému follow-up vyrovnány, ačkoli 
prevalence (mikro)albuminurie a  koncentrace triglyceridů byly 
nižší v intervenované skupině. Během 19letého monitorování re-
gistrů se celková mortalita nelišila mezi intervenční a  kontrolní 
skupinou (58,9 vs. 62,3 případů na 1 000 pacient-roků, podle pořa-
dí; pro strukturovanou individualizovanou péči, HR 0,94, 95% CI 
0,83, 1,08, p=0,40), ale v intervenované skupině bylo zjištěno nižší 
riziko fatálních a nefatálních infarktů myokardu (27,3 vs. 33,5, HR 
0,81, 95% CI 0,68, 0,98, p=0,030) a jakéhokoliv s diabetem souvise-
jícího cíle (69,5 vs. 82,1, HR 0,83, 95% CI 0,72, 0.97, p=0,016). Tyto 
rozdíly přetrvávaly i po extenzivní multivariátní adjustaci.

Závěr/interpretace
V kontextu s prvky, jako je podpora lékařů, zpětné vazby, 

klinická doporučení a kontinuální odborná edukace, může být 
individuální nastavení cílů a  farmakologická léčba bezpečně 
aplikována v léčbě pacientů nově diagnostikovaných s diabe-
tem 2. typu ke snížení rizika vzniku diabetických komplikací.

Komentář k článku
Publikovaná studie dánských autorů popisuje výsled-

ky léčby pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu, kteří se 
účastnili studie s akronymem DCGP (Diabetes Care in Ge-
neral Practice), což můžeme přeložit jako Péče o pacienty 
s diabetes mellitus praktickými lékaři (PL).

Studie začala náborem 1 381 pacientů průměrného věku 
65,5 let (v rozpětí od 55 do 74 let) s nově diagnostikovaným 
diabetem v  letech 1989–1991 v  ambulancích 474 praktic-
kých lékařů a probíhala 6 let jako randomizovaná, pacienti 
byli rozděleni do skupiny s  intervenční – individualizova-
nou – péčí, která byla porovnávána proti léčbě vedené ob-
vyklou praxí.

Výsledky studie byly zveřejněny po prvních 6 letech a po 
dalších 14 letech byla vyhodnocena všechna dostupná data 
od žijících pacientů. Ve skupině individualizované péče byli 
PL vyzváni, aby si se svými pacienty na počátku stanovili 
cílové hodnoty pro HbA1c, glykemii nalačno, hodnoty dia-
stolického krevního tlaku, celkového cholesterolu a trigly-
ceridů na lačno a to dle tehdejších doporučení: HbA1c dob-

rá kompenzace hodnota ≤7,0 % dle DCCT (53 mmol/mol 
dle IFCC), glykemie nalačno ≤7,0  mmol/l, cholesterol 
≤6,0 mmol/l a triglyceridy ≤2,0 mmol/l.

V souladu s tehdejšími poznatky nebyla ihned zahajová-
na farmakologická léčba, pokud to dovoloval klinický stav 
pacienta, neboť byl zdůrazněn význam diety jako důležitý 
způsob zahájení redukce tělesné hmotnosti. V  léčbě byl 
doporučen metformin pro pacienty s nadváhou a glipizid 
a glibenklamid pro pacienty s normální hmotností, tolbu-
tamid pro pacienty nad 70  let. Pokud nebyly dosažené cí-
lové hodnoty, byla doporučena kombinace metforminu se 
sulfonylureou před zahájením léčby inzulínem. Byla dopo-
ručena léčba hypertenze a hyperlipidemie.

Ve skupině intervenované byli pacienti zváni na pravi-
delné návštěvy každé tři měsíce, dostávali edukační materi-
ály. Praktičtí lékaři těchto pacientů dostávali od koordinač-
ního centra studie každý rok písemné zprávy vyhodnocující 
jednotlivé pacienty, které obsahovaly dostupné sledované 
cíle léčby. Tito PL byli zváni průběžně po dobu studie na 
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pravidelné školící semináře, které se konaly každých šest 
měsíců. Ve skupině s rutinní péčí bylo lékařům ponecháno 
na jejich rozhodnutí, jakou zvolí léčbu a jak ji budou even-
tuálně po dobu sledování upravovat.

Předem byly stanoveny primární cíle sledování jako cel-
ková mortalita, incidence s diabetem spojených komplikací 
jako je retinopatie, zvýšená mikroalbuminurie v moči, in-
farkt myokardu a cévní mozková příhoda, jako sekundár-
ní neuropatie, angina pectoris, klaudikace a amputace. Ve 
studii nebyla sledována hypoglykemie jako cílový výsledek.

Po šesti letech se statisticky významně snížil ve skupině 
intervenované proti rutinní HbA1c (vstupní hodnota HbA1c 
10,2 % – pokles na 8,5 % vs. 9,0 %; DCCT), glykemie na-
lačno, dále také systolický krevní tlak a celkový cholesterol. 
Významně více pacientů s nadváhou v intervenované sku-
pině bylo léčeno metforminem. Výskyt závažných hypogly-
kemií se mezi skupinami nelišil. Definované nefatální cíle 
a celková mortalita se nelišily mezi oběma skupinami. Teh-
dy autoři projektu konstatovali, že 6 let individuálně vedené 
léčby spojené s edukací a pravidelnou kontrolou může uvést 
rizikové faktory u pacientů s DM 2. typu na úroveň, o které 
již byly získány důkazy ve významné studii UKPDS, že sni-
žuje diabetické komplikace. Po ukončení randomizované 
studie pak vyhledali žijící pacienty po dalších 14 letech. Po 
těchto letech nebyl rozdíl ve farmakologické léčbě diabetu. 
Dle statisticky doložených výsledků nebyl již rozdíl v hod-
notě HbA1c, která byla 8,3 % resp. 8,5 % a ani nebyl rozdíl 
v dalších rizikových faktorech. Po 19 letech se skupiny neli-
šily v celkové mortalitě, ale pacienti, kteří patřili do skupiny 
intervenované, měli nižší riziko fatálního a nefatálního in-
farktu myokardu a jakéhokoli s diabetem souvisejícího cíle 
(diabetes-related endpoints).

Pokud se nad studií zamyslíme v  kontextu znalostí ve 
studii často citované studie UKPDS a  jejího následného 
prodloužení po 10 letech, pak i  tato studie prokázala, že 
i přes vymizení rozdílu v hodnotě HbA1c, je časná a indivi-
duálně vedená komplexní léčba od počátku po zjištění dia-
gnózy diabetes mellitus 2. typu významná.

Studie potvrdila důležitost časné edukace k úpravě di-
etního režimu, který pak vedl k  trvalému poklesu tělesné 
hmotnosti a zároveň časného zahájení farmakologické léč-
by, kde se opět prokázalo významné použití metforminu 
u pacientů s nadváhou. Výsledky potvrdily, že je třeba u pa-
cientů plánované a  pečlivé sledování HbA1c, které snadno 
odhalí zhoršení hladiny nad cílovou hodnotu. Víme, že tato 
problematika je komplexní a že se hodnoty HbA1c mohou 
měnit v závislosti na změnách v životě diabetika – dovole-
ná, akutní životní stresy, závažné nemoci atd. Ale důležitý 
je trend, který zaznamenáme pomocí opakovaných analýz, 
a  ten má vést k  neodkladné intenzifikaci léčby, neboť vy-

cházíme ze znalosti o progresivním charakteru DM 2. typu.
Cílem je ochrana poklesu funkce i množství beta buněk 

pankreatických ostrůvků, k  čemuž může také napomoci 
časnější podání inzulínu. Dle názoru autorů studie, i přes 
opakovanou edukaci na vzdělávacích seminářích, lékaři (ale 
i edukovaní pacienti) tuto léčbu jen zdráhavě realizovali. Je 
dobré si uvědomit, jak významně se změnilo dostupné port-
folio léků, kdy léky použité v této studii a resp. i v UKPDS 
ze skupiny sulfonylurey – konkrétně glibenklamid – dnes 
již nepovažujeme za lék vhodný s ohledem na jeho vliv na 
beta buňky s následnou akcelerací poklesu sekrece inzulínu.

Tato dánská studie popsala významnou úlohu prak-
tického lékaře, který je rozhodujícím článkem v  procesu 
včasné diagnózy DM 2. typu a tak pacientovi umožní časné 
zahájení léčby. Studie zároveň potvrdila, že péče o diabetiky 
2.  typu je náročná nejen časově, ale klade také nároky na 
soustavné vzdělávání lékařů, které bylo integrální součástí 
individualizované strukturované péče a dle koordinačního 
výboru studie to také mohlo ovlivnit výsledky randomizo-
vané části studie.

V naší zemi s dlouhodobě dobře vybudovanou sítí eru-
dovaných diabetologů můžeme pacientům poskytnout ne-
zbytnou individuální edukaci, která se týká všech aspektů 
života diabetika a je průběžně opakována a intenzifikována 
dle jeho individuální potřeby. Diabetolog má možnost dnes 
vybrat z mnohem širší palety nových léků včetně inzulínů, 
které jsou bezpečnější než léky, se kterými zahajovali léč-
bu lékaři ve studii na sklonku 90. let minulého století, např. 
z hlediska hypoglykemie, která je známou obávanou barié-
rou intenzifikace léčby zejména inzulínem. Ale tyto bariéry 
dnes již můžeme lépe překonat, protože máme vedle edu-
kace, prováděné odborně erudovanými sestrami, dostup-
ný také kvalitní monitoring glykemie i pro pacienty s DM 
2. typu léčenými PAD. V léčbě pak se dnes nabízí možnost 
mnoha účinných a  bezpečných kombinací léky ze sedmi 
skupin antidiabetik včetně jejich kombinace s  inzulínem. 
Jak průlomová studie UKPDS, tak i  tato práce dánských 
autorů potvrdily, že je efektivní důsledně a komplexně léčit 
diabetes mellitus 2.  typu právě v  začátku této nemoci. Na 
závěr lze konstatovat, že můžeme souhlasit s komentářem 
hlavního autora studie L. Hansenem, který řekl, že je ira-
cionální léčit každého pacienta stejným postupem a  že je 
třeba vynaložit úsilí k  léčbě nejen hyperglykemie, ale také 
hypertenze, dyslipidemie a nadměrné tělesné hmotnosti pa-
cientů. Neboť tyto cíle léčby jsou jasně definovány i v České 
republice.

MUDr. Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava-Kunčice

KOMENTOVANÉ NOVINKY Z KLINICKÝCH STUDIÍ

38 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 3/2013



ST
U

D
IE

 A
 K

O
M

E
N

T
Á

Ř
E

Vliv metabolické kontroly a prodlouženého 
QTc intervalu na celkovou mortalitu u pacientů 
s diabetem 2. typu a ulceracemi na nohou

Fagher, K., Löndahl, M. The impact of metabolic control and QTc prolongation 
on all-cause mortality in patients with type 2 diabetes and foot ulcers. Diabetolo-
gia 56, 5: 1140–1147, 2013.

Komentář k článku
Cílem této studie bylo vyhodnotit význam hladiny 

HbA1c a prodlouženého QTc intervalu na celkovou morta-
litu ve  skupině pacientů s  diabetem 2.  typu a  anamnézou 
ulcerace na noze.

Do studie byli vybráni pacienti s  diabetes mellitus 
2.  typu mladší 80  let s  anamnézou ulcerace na noze hojí-
cí se déle než 4  týdny. Vyloučeni byli pacienti v  dialyzač-
ním programu a pacienti bez předchozího záznamu HbA1c 
a EKG. Celkem bylo zařazeno 214 pacientů, věkový medián 
69,1 let. Pacienti byli rozděleni dle hladiny HbA1c, kdy první 
skupina měla hladinu pod 58 mmol/l (n=81), druhá skupina  
58–74  mmol/l (n=70) a  třetí skupina nad  74  mmol/mol 
(n=63). Dále byli pacienti ze všech skupin rozděleni do dvou 
skupin dle délky QTc a to na dvě skupiny pod a nad 440 ms 
QTc intervalu.

Mortalita byla vyhodnocena po  8  letech. Z  celkového 
počtu 214 osob zemřelo 151. Dle prezentovaných výsledků 
ve skupině pacientů s HbA1c pod 58 mmol/l bylo více paci-
entů s prodlouženým QTc intervalem. Ve skupině pacientů 
s nízkým HbA1c zemřelo 40 % osob, kdežto v podskupině, 

kde byla kombinace nízkého HbA1c a prodlouženého QTc 
zemřelo 92 % osob. Ve zbývajících dvou skupinách HbA1c 
ve spojení s prodlouženým QTc, byla mortalita sice zvýšena 
statisticky nevýznamně, ale s naprosto jednoznačným tren-
dem. Ve skupinách nebyl rozdíl v užívání léků, které mohou 
prodlužovat QTc interval.

Z  této studie vychází, že nízký HbA1c je spojen s vyšší 
mortalitou a zároveň se v této skupině vyskytovalo nejvíce 
osob s  prodlouženým QTc intervalem. Kombinace těchto 
dvou faktorů je jednoznačně spojena s vysokou mortalitou. 
Prodloužení QTc intervalu ve skupinách s vyšším HbA1c ne-
bylo spojeno se statisticky významnou mortalitou. Několik 
předchozích studií ukazuje vztah mezi hypoglykemií a pro-
dloužením QTc a vyšší mortalitou. Tento vztah zřejmě hraje 
roli i v této studii, kdy nízká hladina HbA1c byla jistě spo-
jena s vyšším výskytem hypoglykemie. V této studii nebyl 
sledován výskyt hypoglykemií, takže tato asociace nemůže 
být potvrzena. Studie však neodpovídá a nemůže odpovědět 
na otázku, proč tomu tak je. Vysvětlení je proto pouze spe-
kulativní – osoby s autonomní neuropatií mají omezenou 

Cíle/hypotézy
Vyšší celkovou mortalitu u pacientů s chronickými diabe-

tickými ulceracemi na  nohou nelze vysvětlit tradičními kar-
diovaskulárními rizikovými faktory. Význam prodlouženého 
QTc intervalu, častého nálezu u  těchto pacientů, není znám. 
V poslední době je diskutován význam metabolické kontroly 
a hypoglykemie. Cílem této studie bylo zhodnotit vliv různých 
hodnot glykovaného hemoglobinu a  prodlouženého QTc in-
tervalu na  celkovou mortalitu u  vysoce rizikových pacientů 
s diabetem 2. typu a ulceracemi na nohou.

Metody
Všichni pacienti s diabetem 2.  typu navštěvující naši po-

diatrickou ambulanci, kteří byli mladší osmdesáti let a  měli 
ulcerace trvající déle než čtyři týdny, byli vyšetřeni za účelem 
vstupu do studie. Dialyzovaní nemocní byli vyloučeni. Pacien-
ty jsme rozdělili do  skupin podle glykovaného hemoglobinu 
a délky QTc (≤ nebo >440 ms).

Výsledky
Pacienti (n=214, medián věku 69,1  let) byli rozděle-

ni podle hodnot glykovaného hemoglobinu (HbA1c<7,5  %  
[<58 mmol/mol], n=81; 7,5–8,9 % [58–74 mmol/mol], n=70; 
>8,9 % [>74 mmol/mol], n=63). Vstupní charakteristiky, zahr-
nující též potenciální hypoglykemickou léčbu, byly srovnatelné 
mezi skupinami. Během osmiletého sledování zemřelo 151 pa-
cientů (70,6 %) a glykovaný hemoglobin <7,5 % (<58 mmol/mol) 
byl výrazně spojen s vyšší mortalitou. Nejvyšší mortalita byla 
zjištěna u  pacientů, kteří měli současně glykovaný hemoglo-
bin <7,5 % (<58 mmol/mol) a prodloužený QTc interval – zde 
osmiletá mortalita činila 92,1 %, zatímco u pacientů s glykova-
ným hemoglobinem <7,5 % (<58 mmol/mol) a bez prodlouže-
ného QTc intervalu byla 48,8 %.

Závěr/interpretace
Glykovaný hemoglobin <7,5 % (<58 mmol/mol) u vysoce 

rizikové populace pacientů s  diabetem 2.  typu a  ulceracemi 
na nohou je spojen se signifikantně vyšší mortalitou, a to pře-
devším u pacientů s prodlouženým QTc intervalem.
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Účinek ezetimibu na aterogenní lipoproteiny 
a metabolismus glukózy u pacientů 
s diabetem a intolerancí glukózy

Tsunoda, T., Nozue, T., Yamada, M. et al. Effects of ezetimibe on atherogenic 
lipoproteins and glucose metabolism in patients with diabetes and glucose intole-
rance. Diabetes Res Clin Pract 100, 1: 46–52, 2013.

schopnost rozpoznávat hypoglykemie, proto mohou mít niž-
ší glykovaný hemoglobin a proto mají následně vyšší riziko 
úmrtí. 

Článek dokumentuje a zdůrazňuje známá fakta:
- mortalita pacientů s  diabetem a  syndromem diabetické 

nohy je vysoká;
- nízká hodnota HbA1c je pravděpodobně spojena s vyšším 

výskytem hypoglykemií;
- vyšší mortalita při možném výskytu hypoglykemií.

Data a výsledky, které jsou publikovány v práci, je třeba 
posoudit v kontextu klinického pohledu – bez této myšlenko-
vé konstrukce může dojít k dezinterpretaci, která v konečné 
podobě poškodí pacienty.

Z prokázaných a známých skutečností vyplývá velmi prav-
děpodobně následující posloupnost – nedostatečně kompen-
zovaný pacient s genetickou predispozicí vyvine autonomní 
neuropatii, v korelaci s  touto pozdní komplikací se objevují 
další důsledky hyperglykemie. Protože základním preventiv-

ním opatřením, které má zabránit progresi již se vyvíjejících 
komplikací je zpřísnění kompenzace, je terapie intenzifiková-
na, přitom, pro autonomní neuropatii pacient nerozpoznává 
varovné signály, proto se nijak nebrání. Výsledkem je nejen 
snížení glykovaného hemoglobinu (což je dobře), ale také 
zvýšená incidence symptomatických hypoglykemických pří-
hod. Tyto příhody zvyšují riziko zejména maligních arytmií, 
důsledkem je zvýšení mortality. Toto je velmi pravděpodobně 
mechanismus, který vysvětluje závěry studie.

Základní interpretace výsledků je tedy následující – 
u pacientů s autonomní neuropatií a syndromem diabetic-
ké nohy je třeba hledat takovou léčbu a takové způsoby léč-
by, které minimalizují riziko hypoglykemie při současném 
zlepšení kompenzace.

MUDr. Pavlína Kellerová 
as. MUDr. Pavlína Piťhová 

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
II. LF UK a FN v Motole, Praha

Cíl
Zhodnotit účinek ezetimibu na  aterogenní lipoproteiny 

a  metabolismus glukózy u  pacientů s  diabetem a  intolerancí 
glukózy.

Metody
76 pacientů s diabetem a intolerancí glukózy bylo zahrnuto 

do této studie. V úvodu sledování a po 12 týdnech léčby eze-
timibem v dávce 10 mg denně jsme měřili koncentrace lipidů 
a parametry glukózového metabolismu.

Výsledky
Ezetimib snížil průměrné hodnoty LDL-cholesterolu 

(20 %, P<0,001), cholesterolových remnant (22 %, P<0,001), 
malých denzních LDL částic (19 %, P<0,001), apolipoproteinu 

B-48 (2 %, P<0,01), malondialdehydem modifikovaného LDL 
(15 %, P<0,001) a sérového imunoreaktivního inzulínu (IRI) 
(4 %, P<0,01). V inzulinorezistentní podskupině ezetimib sní-
žil obvod pasu (1 %, P<0,05) a průměrné hodnoty lačné glyke-
mie (7 %, P<0,05), IRI (36 %, P<0,01), s-CPR (27 %, P<0,01), 
HOMA-IR (39 %, P<0,01) a HbA1c vykazoval tendenci k po-
klesu (2 %, P=0,06).

Závěry
Léčba ezetimibem vedla u pacientů s diabetem a glukózo-

vou intolerancí ke snížení koncentrace aterogenních lipopro-
teinů a také došlo ke zlepšení glukózového metabolismu u pa-
cientů s inzulínovou rezistencí.
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Diabetes mellitus (DM) 2. typu je velmi významným rizi-
kem pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění (KVO). Ta 
zase představují zásadní ohrožení pro nemocného diabetika. 
Pacienti s DM 2. typu umírají především na KVO a možnost 
prevence a  snížení kardiovaskulární morbidity a  mortality 
je jednoznačnou prioritou péče o  diabetika. Výsledky in-
tervenčních studií prezentovaných v současnosti ukazují, že 
zásadní roli v  prevenci KVO u  DM 2. typu má především 
ovlivnění diabetické dyslipidemie.

Diabetická dyslipidemie (DLP) je charakterizována jen 
mírným zvýšením LDL-cholesterolu (LDL-C), významným 
zvýšením triglyceridů (TG) a  snížením HDL-cholesterolu 
(HDL-C). Typické je zvýšení apolipoproteinu B, zvýšené 
zastoupení malých denzních LDL částic a  také prodlouže-
ná postprandiální lipemie. Jak tuto DLP ovlivnit? Samozřej-
mě zcela zásadní jsou nefarmakologická opatření, tzn. dieta 
a  zvýšení fyzické aktivity s  důsledkem snížení abdominál-
ního, viscerálního tuku. V  mnoha případech ale musíme 
sáhnout po farmakoterapii. Jejím základem jsou statiny. Co 
však přidat do kombinace? Velmi dobrou alternativou může 
být ezetimib. Důvody pro podání ezetimibu jsou následující:
•	Primárním	cílem	při	 léčbě	HLP	a DLP	 je	vždy	LDL-C	

a právě na jeho snížení je zaměřena terapie inhibitorem 
vstřebávání cholesterolu, ezetimibu.

•	I když	u diabetické	DLP	nejsou	hladiny	LDL-C	absolut-
ně zvýšené, jsou zvýšené koncentrace malých denzních 

LDL-C – a ty je potřeba snížit. Kombinace statinu s eze-
timibem prokázala účinnost i v tomto směru.

•	Obé	výše	zmíněné	pak	platí	 i u nemocných,	kteří	mají	
problémy tolerovat statin, především ve vyšší dávce. Prá-
vě u nich je výhodou podání kombinační léčby s ezeti-
mibem.

•	Nedávno	bylo	popsáno	pozitivní	ovlivnění	postprandiál-
ní lipemie ezetimibem.

•	Již	delší	dobu	je	známo	a prokázáno,	že	účinky	ezetimibu	
jsou stejně pozitivní u diabetiků jako u nediabetiků.

•	Další	pozitivní	účinky	(ovlivnění	endoteliální	dysfunkce,	
aterosklerotického plátu…) byly popsány již dříve.

Předložená japonská práce je dalším potvrzením pozitiv-
ních účinků ezetimibu u  diabetiků. Dosažené změny v  lipi-
dech, lipoproteinech byly vesměs pozitivní (byť očekávatel-
né). Snížení LDL-C, snížení malých denzních LDL částic, ale 
i remnantních částic a oxidovaných lipoproteinů. Novější jsou 
zprávy o pozitivním ovlivnění glycidového metabolismu.

V každém případě narůstá evidence pro použití ezetimi-
bu u nemocných s DM2T.

Komentář k článku

prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
III. interní klinika, VFN, Praha

Variabilita HbA1c je asociována se zvýšeným 
rizikem retinopatie vyžadující laserovou 
terapii u diabetes mellitus 1. typu

Hietala, K., Wadén, J., Forsblom, C. et al.; on behalf of the FinnDiane Study 
Group. HbA1c variability is associated with an increased risk of retionpathy requi-
ring laser treatment in type 1 diabetes. Diabetologia 56, 4: 737–745, 2013.

Cíl
Cílem studie bylo stanovit, zda je variace dlouhodobé me-

tabolické kompenzace vyjádřené HbA1c asociována se zvýše-
nou kumulativní incidencí retinopatie vyžadující laserovou 
terapii u diabetes mellitus (DM) 1. typu.

Metodika
Efekt variability HbA1c byl posuzován na 2 019 nemocných 

z programu FinnDiane (Finnish Diabetic Nephropathy). Ne-

mocní byli studováni ve dvou parciálně se kryjících subkohor-
tách. V první větvi byli zařazeni nemocní s prvním laserovým 
ošetřením (n=1  459), ve druhé větvi nemocní s  přítomnou 
retinopatií, jejíž tíže byla dokumentována záznamy oftalmolo-
gických vyšetření studie ETDRS (Early Treatment of Diabetic 
Retinopathy) (n=1 346). Variabilita HbA1c byla vyjádřena in-
trapersonální SD a průměrem sériově měřeného HbA1c.
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Výsledky
Subkohorta 1 459 nemocných neabsolvovala laser do první 

návštěvy studie FinnDiane, z nich 174 nemocných bylo léče-
no v průběhu 5,2±2,2 let follow-up. Pětiletá kumulativní inci-
dence laserového ošetření byla 19 % (95% CI 15, 24) v kvarti-
lu nejvyšší variability HbA1c a 10 % (95% CI, 7, 12) v kvartilu 
nejnižší variability (p<0,001, Grayův test) s korespondujícím 
HR 1,6 (95% CI 1,1 2,5; p=0,02) adjustováno na renální funk-
ce, délku trvání DM, průměrný HbA1c, krevní tlak, pohlaví 

a počet HbA1c měření. V subkohortě 1 346 nemocných mělo 
434 pacientů proliferativní diabetickou retinopatii (PDR). Ne-
mocní v kvartilu nejvyšší variability HbA1c měli zvýšené riziko 
PDR ve srovnání s kvartilem nejnižší variability HbA1c (HR 1,7 
[95 % CI 1,3, 2,2]; p<0,001).

Závěr
Variabilita HbA1c byla spojena se zvýšenou kumulativní in-

cidencí a  rizikem retinopatie s  potřebou laserového ošetření 
u nemocných s DM 1. typu.

Studie prezentuje zvýšenou četnost laserového ošetření 
u nemocných s největší variabilitou HbA1c, podobně tak aso-
ciaci mezi variabilitou HbA1c a přítomností PDR. Tato pozo-
rování jsou v souladu s výsledky předešlých studií, zejména 
pak DCCT, která ukázala asociaci mezi HbA1c a  progresí 
očního nálezu. Výše uvedená práce přidává informaci, že 
progrese retinopatie vede ke klinicky významným konsek-
vencím, a to provedení laserového ošetření.

Variabilita HbA1c, stejně tak vyšší průměrná hodnota 
HbA1c vedou k mikrovaskulárním komplikacím. Pro vliv ko-
lísání HbA1c hovoří i fakt, že zlepšení metabolické kompen-
zace může být doprovázeno progresí diabetické retinopatie. 
Vztah variability HbA1c a  pozdních komplikací lze velmi 
pravděpodobně vysvětlit fenoménem metabolické paměti, 

kde i krátké periody hyperglykemie způsobují zatížení cévní 
stěny a pacientovi přinášejí zvýšené riziko orgánových kom-
plikací.

Limitem studie je zejména sběr dat HbA1c. Nebyly defi-
novány přesně intervaly odběrů, počet měření na pacienta 
se lišil, odběry byly prováděny v  lokální laboratoři. Počet 
měření pozitivně koreloval s intrapersonální SD HbA1c, což 
může demonstrovat snahy lékaře zkompenzovat nemocné 
s vyššími hodnotami HbA1c, což přinese vyšší počty stano-
vení HbA1c.

Komentář k článku

MUDr. Zuzana Foglarová 
as. MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D

Interní klinika, FN Motol, Praha

Imunoterapie a smrt beta buněk  
u diabetu 1. typu

Lebastchi, J., Deng, S., Lebastchi, A. H. et al. Immune therapy and β-cell death in 
type 1 diabetes. Diabetes 62, 5: 1676–1680, 2013.

Diabetes mellitus (DM) 1. typu vzniká jako důsledek imunit-
ně zprostředkované destrukce beta buněk produkujících inzulín. 
Zánik beta buněk není v současnosti měřitelný; studie zabývají-
cí se funkčností beta buněk jsou ovlivněny environmentálními 
faktory jako je glukóza a nedokážou rozlišit smrt buňky od dys-
funkce. Navíc není známo, zda zánik buněk ovlivňuje imunitní 
terapie. Vyvinuli jsme test, který identifikuje smrt beta buněk 
za pomoci měření relativních hodnot demetylované INS DNA 
v séru, a použili jej k měření smrti beta buněk v klinické studii 
s teplizumabem. Sledovali jsme 43 pacientů s nově vzniklým DM 
1. typu, 13 osob bez diabetu a 37 pacientů s DM 1. typu léčených 

monoklonální anti-CD3 protilátkou teplizumabem nebo place-
bem. U pacientů s nově vzniklým DM 1. typu docházelo k vět-
šímu zániku beta buněk ve srovnání s nediabetickými kontrol-
ními osobami, ovšem pacienti s déletrvajícím DM 1. typu měli 
stupeň zániku buněk nižší. Když byli pacienti s nově vzniklým 
diabetem léčeni teplizumabem, funkce beta buněk byla zacho-
vána (p<0,05) a množství beta buněk bylo signifikantně sníženo 
(p<0,05). Usuzujeme, že u pacientů s nově vzniklým DM 1. typu 
je smrt beta buněk vyšší ve srovnání s nediabetickými subjekty. 
Zlepšení C-peptidové odpovědi při imunitní intervenci je spoje-
no se snížením buněčné smrti u beta buněk.
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Komentář k článku

prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.
Klinika dětí a dorostu, FN Královské Vinohrady, Praha

Metylace cytosin-guanosin dinukleotidů (CpG) v  pro-
motorové oblasti inzulínového genu významně ovlivňuje 
jeho expresivitu a zároveň blokuje jeho transkripci. To zna-
mená, že metylace CpG je klíčová pro diferenciaci buněk, 
které jsou schopny produkovat inzulín z kmenových buněk 
(v  embryonálním životě například buňky v  Langerhanso-
vých ostrůvcích či v tymu).

Pro vlastní transkripci inzulínového genu a tedy pro se-
kreci inzulínu jako reakci na výši glykemie je v beta-buňkách 
ostrůvků naopak nezbytná následná demetylace CpG oblastí.

Při autoimunitních destrukcích (nekrózách) beta buněk 
je demetylovaná INS DNA z buněk uvolněna a lze ji kvan-
tifikovat speciálními esejemi. Proto lze poměr metylované 
a  nemetylované INS DNA využít ke stanovení stupně de-
strukce beta buněk. Při ostatních typech buněčné smrti (au-
tofagocytóza, apoptóza) zřejmě není INS DNA uvolňována 
do cirkulace a popsaná metoda nemůže pomoci při jejich 
kvantifikaci.

Moderní preventivní diabetologie testuje v  multicent-
rických randomizovaných studiích účinnost řady tzv. bio-
logických léků na autoimunitní destrukci beta buněk u pa-
cientů s  DM 1. typu. Vyhodnocování efektivity různých 
monoklonálních protilátek (teplizumab – anti-CD3 Ala-
-Ala, rituximab – anti CD-20, abatacept – CTLA4Ig a řady 

dalších) je však obtížné, protože srovnání léčených skupin 
s  kontrolní placebovou skupinou vychází většinou z  po-
rovnání potřebné celkové denní dávky inzulínu a  hodnot 
HbA1c. Tato kritéria jsou však zatížena značným stupněm 
subjektivního přístupu jednotlivých výzkumných center 
k léčeným pacientům.

I když v mezinárodní studii Protégé (teplizumab), které 
se zúčastnila i Česká republika, byly prokázány signifikant-
ní rozdíly mezi léčenou a kontrolní skupinu ve výše uvede-
ných parametrech u nejmladších pacientů ve věkové skupi-
ně 8–12 let, nebyly tyto rozdíly zjištěny u starších pacientů 
(Sherry et al. 2011).

Proto popsaná metoda, která umožňuje zčásti objekti-
vizovat stupeň a míru destrukce beta buněk, může urychlit 
další výzkum v prevenci DM 1. typu.

Literatura
Sherry, N., Hagopian, W., Ludvigsson, J. et al.; Protégé Trial Investigators. 
Teplizumab for treatment of type 1 diabetes (Protégé study): 1-year results 
from a  randomised, placebo-controlled trial. Lancet 378, 9790: 487–497, 
2011.

Dlouhodobé změny v příjímání tuků v potravě 
a související změny kardiovaskulárních rizikových 
faktorů u dospělých osob s diabetem 2. typu: 
Studie ACCORD

Kirk, J. K., Craven, T., Lipkin, E. W. et al. Longitudinal changes in dietary fat 
intake and associated changes in cardiovascular risk factors in adults with type 2 
diabetes: the ACCORD trial. Diabetes Res Clin Pract 100, 1: 61–68, 2013.

Cíle
Změřit příjem tuků v potravě pomocí validovaného devatenác-

tibodového dotazníku Puget Sound Eating Patterns (PEP) a kvan-
tifikovat, jak snížený příjem tuků potravou ovlivňuje kardiovasku-
lární rizikové faktory u dospělých osob s diabetem 2. typu.

Metody
Randomizovaná kontrolovaná studie zahrnovala vzorek 

1  781  osob ze studie Action to  Control Cardiovascular Risk 
in Diabetes (ACCORD). Účastníci byli edukováni k dodržová-

ní diety s nízkým obsahem tuku a byly jim měřeny koncentrace 
glykovaného hemoglobinu, lipidový profil nalačno, krevní tlak 
a  tělesná hmotnost. Pro zhodnocení vztahů mezi výchozím 
a konečným skóre PEP a kardiovaskulárními rizikovými fakto-
ry byla použita longitudinální lineární regresní analýza.

Výsledky
PEP skóre statisticky významně poklesly od začátku sledo-

vání do 12. měsíce, průměrný rozdíl byl -0,09±0,39, P<0,001. 
Všechny podškály sledující příjem tuků ukázaly signifikantní 
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zlepšení ve 12. měsíci ve srovnání s výchozím obdobím. S po-
klesem ve skóre PEP během prvního roku sledování korelovala 
příslušnost k bělošské rase, ženské pohlaví a větší počet hodin 
v týdnu věnovaný fyzické aktivitě. Dlouhodobý pokles příjmu 
tuků v potravě byl spojen se signifikantně nižším přírůstkem 
tělesné hmotnosti ve 12. a 36. měsíci sledování a s nižšími kon-
centracemi triglyceridů v séru ve 12. měsíci.

Závěr
Snížený příjem tuků v potravě hodnocený pomocí stručné-

ho dotazníku byl spojen se statisticky významným zlepšením 
některých kardiovaskulárních rizikových faktorů (koncentrace 
triglyceridů a hmotnost), zatímco jiných nikoli.

Komentář k článku

as. MUDr. Sabina Pálová, Ph.D.
Interní klinika, II. LF UK a FN Motol, Praha

Cílem práce bylo posouzení vlivu omezení příjmu tuků 
v potravě u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým 
kardiovaskulárním (KV) rizikem (známé KV onemocnění 
nebo přítomnost rizikových faktorů – arteriální hypertenze, 
dyslipidemie) na rizikové kardiovaskulární faktory a  me-
tabolické faktory. Zhodnocení množství tuku v  přijímané 
potravě po iniciální dietní edukaci probíhalo pomocí PEP 
dotazníku po 12 a 36 měsících sledování.

Zajímavé se jeví, že pacienti, kteří omezili množství 
tuku v počátku studie, měli nižší přijímané množství tuku 
i po 3 letech sledování. Významnější omezení tuku bylo po-
zorováno u žen, což lze vysvětlit větší motivací žen k úpra-
vě stravy. Souvislost omezení množství tuku se zvýšením 
fyzické aktivity rovněž hovoří o lepší compliance a celkové 
úpravě životního stylu u těchto pacientů. Omezení množ-
ství tuku v potravě nebylo spojené se zlepšením HbA1c, nej-
spíše v  souvislosti s mírným nárůstem hmotnosti u všech 
pacientů v průběhu studie. Je obtížné porovnání vlivu sa-
motné dietní intervence, jelikož šlo o podskupinu pacientů 
ve studii ACCORD, kde docházelo k řadě úprav medikace 

antidiabetiky a hypolipidemiky v průběhu sledování. Úpra-
vou medikace lze vysvětlit i signifikantně nevýznamnou od-
pověď LDL a HDL-cholesterolu u těchto pacientů na změnu 
obsahu tuku v potravě.

Pro zhodnocení dietních zvyklostí byl ve studii použit 
dotazník PEP, který posuzuje spíše behaviorální změny, než 
přesné množství tuku v potravě. Výhodou tohoto dotazníku 
je jeho snadné vyplnění, zpracování i vyhodnocení. Vzhle-
dem k  dotazníkové metodě je nevýhodou možné zatížení 
chybou, dotazník nevypovídá o  zkonzumované kalorické 
hodnotě a nelze z něj určit množství nasycených mastných 
kyselin ve zkonzumované potravě.

Ukazuje se, že významnou složkou terapie diabetes mel-
litus je i nadále edukace pacientů. Podstatné je, že efekt di-
etní intervence u pacientů s dobrou compliance přetrvává 
i několik let.

Spojitost klinické symptomatické hypoglykemie 
s kardiovaskulárními příhodami a celkovou 
mortalitou u diabetu 2. typu 
(celonárodní populační studie)

Hsu, P. F., Sung, S. H., Cheng, H. M. et al. Association of clinical symptomatic 
hypoglycemia with cardiovascular events and total mortality in type 2 diabetes: 
a nationwide population-based study. Diabetes Care 36, 4: 894–900, 2013.

Východiska
Hypoglykemie je spojena se závažnými zdravotními dů-

sledky u  osob léčených pro diabetes. Nicméně výsledky am-
bulantních pacientů s diabetem 2. typu, kteří prodělali epizody 
hypoglykemie, jsou z velké části neznámé.

Design a metody
Studijní populace, vybraná z  National Health Insuran-

ce Research Database, která byla zveřejněna prostřednictvím 
Taiwan National Health Research Institutes v období let 1998–
2009, sestávala ze 77  611 pacientů s  nově diagnostikovaným 
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diabetem 2.  typu. Navrhli jsme prospektivní studii složenou 
z randomizovaně vybraných pacientů, kteří prodělali hypogly-
kemii, a pacientů jim odpovídajících, avšak bez prodělaných 
hypoglykemií. Zkoumali jsme vztahy mezi hypoglykemiemi 
a celkovou mortalitou a kardiovaskulárními příhodami včetně 
cévních mozkových příhod (CMP), ICHS, kardiovaskulárních 
příhod a hospitalizací ze všech příčin.

Výsledky
Mezi celkovým počtem 77  611 pacientů bylo zazname-

náno 1 844 případů hypoglykemie (500 závažných s nutností 
hospitalizace, 1 344 mírných a bez nutnosti hospitalizace). Jak 
u  pacientů s  mírnými, tak i  u  pacientů se závažnými hypo-
glykemiemi se vyskytovalo vyšší procento komorbidit včetně 
hypertenze, onemocnění ledvin, nádorů, CMP a onemocnění 
srdce. V multivariátních Coxových regresních modelech, za-

hrnujících adjustaci na diabetickou léčbu, měli diabetičtí pa-
cienti s hypoglykemiemi signifikantně vyšší riziko kardiovas-
kulárních příhod v období klinické léčby. Po vytvoření modelu 
adjustovaného pomocí skóre náchylnosti vykazovaly mírné 
i závažné hypoglykemie i nadále vyšší poměry rizika (HR) pro 
kardiovaskulární onemocnění (HR 2,09 [95% CI 1,63–2,67]), 
hospitalizaci ze všech příčin (2,51 [2,00–3,16]) a  celkovou 
mortalitu (2,48 [1,41–4,38]).

Závěr
Symptomatická hypoglykemie, ať již klinicky mírná nebo 

závažná, je spojena se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních 
příhod, hospitalizací ze všech příčin a celkové mortality. Dia-
betickým pacientům s hypoglykemiemi by měla být věnována 
zvýšená pozornost.

Komentář k článku

doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D.
3. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Hypoglykemie často představují při léčbě diabetu pře-
kážku k dosažení optimální kompenzace. Zatímco při pou-
žití intenzifikovaných léčebných strategií bylo u neselekto-
vaných pacientů s diabetem 2.  typu zaznamenáno zvýšení 
mortality, jehož souvislost s hypoglykemiemi je od zveřej-
nění výsledků studie ACCORD stále předmětem debat, při 
běžné léčbě diabetu hypoglykemie spíše ukazují, že pacient 
je více rizikový a více ohrožen běžnými komplikacemi, kte-
ré diabetes doprovázejí.

Autoři této studie se na rozdíl od mnoha jiných, za-
měřených na hospitalizované pacienty, soustředili na nově 
diagnostikované pacienty s diabetem 2. typu léčené ambu-
lantně. Díky unikátnímu registru hodnotili během jede-
náctiletého sledování celkem přes 75 tisíc pacientů podle 
jejich záznamů v systému zdravotního pojištění. U pěti set 
pacientů došlo k  hypoglykemii, která vedla k  hospitaliza-
ci, a  u  dalších 1  344 proběhla hypoglykemie bez nutnosti 
hospitalizace. Hypoglykemie se častěji vyskytla u pacientů 
léčených sulfonylureou a inzulínem. Autoři studie provedli 
srovnání se skupinou pacientů, u  nichž hypoglykemie za-
znamenána nebyla. U  pacientů s  hypoglykemiemi, ať už 
s hospitalizací nebo bez ní, bylo prokázáno více než dvoj-
násobné zvýšení relativního rizika cévních mozkových 
příhod, ischemické choroby srdeční, kardiovaskulárních 

onemocnění a celkové mortality. Výsledky této studie od-
povídají přibližně odhadovanému zvýšení celkové mortality 
ve standardně léčené skupině pacientů ve studii ACCORD.

Ačkoliv design studie neumožňuje posoudit příčin-
nou souvislost mezi hypoglykemiemi a zvýšeným rizikem 
komplikací nebo zvýšenou mortalitou, asociace mezi těmi-
to parametry byla prokázána zřetelně. Pro všechny lékaře, 
kteří se léčbou diabetu 2. typu zabývají, přináší výskyt hy-
poglykemií jasnou informaci: pacient s hypoglykemiemi je 
více ohrožen mozkovými příhodami, ICHS a  dalšími po-
tenciálně fatálními komplikacemi. Zejména pacienti starší, 
s komorbiditami a s dlouhodobě horší kompenzací diabetu 
vyžadují spíše volnější cílové hodnoty glykemie, redukova-
né dávky sulfonylurey a inzulínu a/nebo použití léků s níz-
kým potenciálem hypoglykemii způsobit. Cílovou skupinou 
pro intenzivní léčebné strategie zůstávají pacienti mladší, 
recentně diagnostikovaní, u  nichž je možné prodlouže-
ním období uspokojivé metabolické kompenzace diabetu 
dosáhnout z dlouhodobého hlediska příznivého ovlivnění 
jejich prognózy a kvality života.
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Vliv příjmové glykemické variability a hodnot 
glykemie a glykovaného hemoglobinu na závažné 
nežádoucí srdeční příhody po prodělaném 
akutním infarktu myokardu

Su, G., Mi, S. H., Tao, H. et al. Impact of admission glycemic variability, glucose, 
and glycosylated hemoglobin on major adverse cardiac events after acute myocar-
dial infarction. Diabetes Care 36, 4: 1026–1032, 2013.

Východiska
Dysglykemie je spojena s horší prognózou pacientů s akut-

ním infarktem myokardu (AIM). Zda glykemická variabilita 
v době příjmu pacienta (příjmová glykemická variabilita) má 
důležitý vliv na prognózu pacientů s AIM, je dosud neznámé. 
Cílem studie bylo prozkoumat prognostický význam příjmové 
glykemické variability (GV) a hodnot glykemie a glykovaného 
hemoglobinu u pacientů s AIM.

Design a metody
Při příjmu jsme změřili glykemii, glykovaný hemoglobin 

a GV u 222 postupně přijatých pacientů s diagnózou AIM. GV 
vyjádřená indexem MAGE (mean amplitude of glycemic excur-
sions – průměrná amplituda glykemických výkyvů) byla měře-
na systémem kontinuálního monitoringu glykemie. MAGE byl 
kategorizován jako ≥3,9 nebo <3,9 mmol/l, příjmová glykemie 
jako ≥8,61 nebo <8,61  mmol/l a  glykovaný hemoglobin jako 
≥6,5 nebo <6,5  %. Účastníci studie byli prospektivně sledová-
ni 12 měsíců. Byl analyzován vztah mezi příjmovou hodnotou 
MAGE, glykemie a  glykovaného hemoglobinu vůči závažným 

nežádoucím srdečním příhodám (MACE) u pacientů s AIM.

Výsledky
U  222 pacientů s  AIM zahrnutých do studie byl poměr 

MACE podle MAGE (≥3,9 nebo <3,9  mmol/l) 8,4 a  24,1  %, 
v tomto pořadí (P=0,001), podle příjmové glykemie (≥8,61 nebo 
<8,61 mmol/l) 10,1 a 21,6 % (P=0,020) a podle glykovaného he-
moglobinu (≥6,5 nebo <6,5  %) 10,7 versus 18,7  % (P=0,091). 
V  multivariátní analýze byla vysoká hodnota MAGE signifi-
kantně spojena s incidencí MACE (hazard ratio 2,419 [95% CI 
1,273–9,100]; P=0,017), a to dokonce i po adjustaci na Global 
Registry of Acute Coronary Events risk score (skóre GRACE), 
zatímco příjmové hodnoty glykemie a  glykovaného hemoglo-
binu nikoli.

Závěr
Zvýšené příjmové hodnoty GV jsou zřejmě důležitějším 

prediktorem MACE (v období do 12 měsíců od AIM) u pa-
cientů s AIM než příjmové hodnoty glykemie a glykovaného 
hemoglobinu.

Komentář k článku
Akutní infarkt myokardu (AIM) vzniká nejčastěji fisu-

rou nebo rupturou vulnerabilního aterosklerotického ko-
ronárního plátu s následnou nasedající trombózou a okluzí 
postižené tepny, vedoucí k ischemii a posléze k odumírání 
kardiomyocytů v jejím povodí. Přes veškeré pokroky v léč-
bě AIM v posledních letech zůstává kardiovaskulární riziko 
u nemocných po AIM velmi vysoké. Časná reperfuzní léčba 
může zmenšit rozsah postižení myokardu; avšak i u paci-
entů, kde se touto cestou podařilo velikost infarktu zcela 
minimalizovat, zůstávají rizika, spojená s  další progresí 
aterosklerózy, respektive s aterotrombotickým postižením. 
Patogeneze aterosklerózy však stále nebyla zcela objasněna, 
přestože známe celou řadu patogenetických a  rizikových 
faktorů, které jsou s progresí aterosklerózy spojeny.

Gong Su a  spol. v  práci „Impact of Admission Glyce-
mic Variability, Glucose, and Glycosylated Hemoglobin on 
Major Adverse Cardiac Events After Acute Myocardial In-
farction“ popsali, že významným a nezávislým prediktorem 

horší prognózy u  nemocných po AIM je vyšší variabilita 
glykemie (GV), měřená s pomocí kontinuální 24hodinové 
monitorace. Autoři ukázali, že GV je silnějším prognostic-
kým faktorem po AIM než příjmová hladina glykemie nebo 
hodnota glykovaného hemoglobinu. GV zůstala nezávislým 
prognostickým ukazatelem i po adjustaci na další rizikové 
faktory a GRACE skóre.

Stanovení rizika je vždy nesmírně důležité pro nastave-
ní nejvhodnější léčby. Nicméně měření GV u  nemocných 
s AIM tak, jak je popsáno v práci Gong Su a spol., není zce-
la jednoduché a vyžaduje speciální přístroj pro kontinuál-
ní monitoraci. Nelze si proto představit že monitorace GV 
tímto způsobem se v brzké době stane rutinním opatřením 
u všech pacientů s AIM. Je také třeba si uvědomit, že i u pa-
cientů, kde zjistíme velmi vysoké riziko, máme ze sekundár-
ně preventivních farmakologických intervencí k  dispozici 
stále jen duální antiagregaci, intenzivní statinovou léčbu, 
některé ACE-inhibitory a beta-blokátory.
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Zásadní hodnota práce Gong Su a spol. je však v tom, že 
pravděpodobně nabízí okno s průhledem na proces atero-
sklerózy. Rostou totiž literární údaje o tom, že nejen vysoká 
glykemie, ale právě i variabilita a výkyvy v hladině glykemie 
mohou být odpovědné za urychlení progrese aterosklerózy, 

za větší náchylnost k trombóze a za zvýšenou agregabilitu 
trombocytů.

doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., FESC
Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha

Úbytek a přírůstek hmotnosti v široké populaci ve 
vztahu k hrozbě diabetu a kardiovaskulární mortality 
na Kubě v období let 1980–2010: Opakované průřezové 
šetření a ekologické srovnání sekulárních trendů

Franco, M., Bilal, U., Orduñez, P. et al. Population-wide weight loss and regain 
in relation to diabetes burden and cardiovascular mortality in Cuba 1980–2010: 
repeated cross sectional surveys and ecological comparison of secular trends. BMJ 
346: 315, 2013.

Cíl
Zhodnotit souvislosti mezi úbytkem a  přírůstkem tělesné 

hmotnosti v  široké populaci a  prevalencí a  incidencí diabetu, 
úmrtností na diabetes a rovněž trendy mortality na kardiovasku-
lární a nádorová onemocnění na Kubě během 30letého časového 
období.

Design
Opakované průřezové šetření a  ekologické srovnání sekulár-

ních trendů.

Prostředí
Kuba a provincie Cienfuegos v období let 1980 až 2010.

Účastníci
Šetření v provincii Cienfuegos zahrnovalo reprezentativní vzo-

rek 1 657, 1 351, 1 667 a 1 492 dospělých osob v letech 1991, 1995, 
2001 a 2010 (podle pořadí). Národní šetření zahrnovalo reprezen-
tativní vzorek 14 304, 22 851 a 8 031 dospělých osob v letech 1995, 
2001 a 2010 (podle pořadí).

Hlavní sledované výsledky
Změny v  kouření, příjem energie, fyzická aktivita a  tělesná 

hmotnost byly sledovány v  letech 1980–2010 prostřednictvím 

národních a  regionálních šetření. Data o  prevalenci a  incidenci 
diabetu byla získána z národního registru. Mortalitní trendy byly 
modelovány pomocí matričních záznamů.

Výsledky
Rychlý pokles výskytu diabetu a onemocnění srdce doprovázel 

průměrný populační pokles tělesné hmotnosti o 5,5 kg, k němuž 
došlo během ekonomické krize v  polovině devadesátých let mi-
nulého století. Obrat v  hmotnosti populace směrem nahoru ná-
sledoval v roce 1995 (33,5% prevalence nadváhy a obezity) a před-
krizovou hranici nárůst hmotnosti překonal v  roce 2010 (52,9% 
prevalence). Nárůst hmotnosti v  populaci byl ihned následován 
zvýšením prevalence diabetu o 116 % a zvýšením incidence diabe-
tu o 140 %. Šest let od obratu v trendu hmotnosti se zvýšila mor-
talita na diabetes o 49 % (z 9,3 úmrtí na 10 000 osob v roce 2002 
na 13,9 úmrtí na 10 000 osob v roce 2010). Bylo též zaznamenáno 
zpomalení poklesu mortality na ICHS.

Závěr
Z kubánských zkušeností z let 1980–2010 vyplývá na populač-

ní úrovni souvislost mezi redukcí hmotnosti a mortalitou na dia-
betes a kardiovaskulárním onemocněním. Opačný efekt na diabe-
tes a kardiovaskulární choroby byl pozorován při růstu hmotnosti 
v populaci.

KOMENTOVANÉ NOVINKY Z KLINICKÝCH STUDIÍ

47KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 3/2013



ST
U

D
IE

 A
 K

O
M

E
N

T
Á

Ř
E

Komentář k článku

prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc.
Endokrinologický ústav, Praha

Dlouhodobá izolace Kuby a  relativně zdravá, socioekono-
micky homogenní 11milionová populace vytvořila unikátní 
modelovou situaci umožňující autorům studie sledovat v letech 
1980–2010 důsledky ekonomické krize a následného hospodář-
ského oživení na zdravotní stav populace. Ve studii jsou prezen-
továny změny energetického příjmu, tělesné hmotnosti, fyzické 
aktivity, kouření a  incidence/prevalence kardiovaskulárních 
onemocnění a diabetes mellitus, vč. mortality na tyto choroby.

Relativně krátké, pětileté období hluboké ekonomické krize 
spojené se sníženou dostupností potravin vedlo k poklesu kalo-
rického příjmu z předkrizových 3 200–2 800 kcal na 2 400 kcal, 
to je cca o 400–800 kcal/den méně (15 až 25 %), k snížení BMI 
o 1,5 bodu (4–5 kg), prevalence obezity se snížila z 15 % na 7 %, 
naopak počet jedinců s normální hmotností (BMI<25 kg/m2) 
se zvýšil na konci krize na 56 %. Negativní energetickou bilanci 
ovlivnil i výrazný nárůst fyzicky aktivních jednotlivců – z před-
krizových 30 % na 80 % (veřejná doprava nahrazena jízdou na 
kole, ev. chůzí). Tyto změny byly bezprostředně asociovány 
s dramatickým poklesem incidence diabetes mellitus (o 50 %).

Od 5.  roku po začátku krize v  roce 1996 byl zaznamenán 
prudký pokles mortality na kardiovaskulární onemocnění 
(o 30 %) trvající cca 6 let.

Následné ekonomické oživení v  letech 1996–2000 s  HDP 
+4,5 %/rok i další pozvolný růst HDP +5,2 %/rok v letech 2000–
2010 vedl k postupnému zvýšení energetického příjmu, které již 
po pěti  letech hospodářského růstu, to je v  letech 2000–2002, 
přesáhlo předkrizové hodnoty a udržovalo se bez větších výky-
vů v posledních 10 letech kolem 3 100–3 300 kcal.

Zvyšující se energetický příjem spolu s klesajícím podílem 
fyzicky aktivních (pokles na 50 % v roce 2010) byl bezprostřed-
ně následován zvýšením hmotnosti v celé populaci. Od konce 
krize v roce 1996 do roku 2010 BMI stoupl o 2,6. Podíl popu-
lace s BMI<25 kg/m2 klesl z 56 % na 42 %, naopak prevalence 
obézních se ztrojnásobila: cca ze 7 % v roce 1995 na 20 % v roce 
2010. Podíl jednotlivců s nadváhou nebo obezitou stoupl v tom-
to období z 33 % na 53 %.

V asociaci se zvyšujícím se energetickým příjmem, resp. tě-
lesnou hmotností v populaci v průběhu ekonomického oživení 
rychle narůstala incidence nových záchytů diabetes mellitus 
z postkrizových 10/10 000 osob k 22/10 000 v roce 2002 a dále 
24/10 000 v roce 2010 (vzestup oproti pokrizovým hodnotám 
o 140 %).

Pokles kardiovaskulární mortality během hospodářského 
oživení v souvislosti s nárůstem energetického příjmu a hmot-
nosti v celé populaci se postupně zpomaloval až na 1,4 %/rok 
(koronární), resp. 0,1 %/rok (CMP) v roce 2010.

Kubánské zkušenosti jsou unikátní především tím, že se 
týkají celé populace a jsou v přímém vztahu k ekonomickému 
stavu společnosti, resp. k HDP. Země s otevřenou tržní ekono-
mikou i při ekonomických depresích obdobné zkušenosti nere-
ferovaly, zde je patrně vztah k HDP méně přímý. V této souvis-
losti je možno uvést i česká data o prevalenci nadváhy a obezity, 
která ukazují v posledních letech pokles počtu obézních mužů 
z 23 % v roce 2008 na 21 % v roce 2010 a stabilizaci počtu obéz-
ních žen (v roce 2008 21 %, v roce 2010 21 %). Naopak počet 

mužů s normální hmotností se v tomto časovém období zvýšil 
z 35 % na 38 %, u žen zůstává tento poměr stejný – 48 %. Ve 
světle kubánských zkušeností se nabízí alespoň částečné vysvět-
lení ve vztahu k  poklesu hospodářské výkonnosti ekonomiky 
v ČR, v diskusi se ale uplatňují více názory, že jde o výsledek 
preventivních opatření. Bude tedy velmi zajímavé sledovat vý-
voj mezi lety 2010–2013, kdy se ekonomická recese v ČR ještě 
prohloubila.

Kubánské zkušenosti a data zasahují i do diskuse o význa-
mu jednotlivých rizikových faktorů v preventivních opatřeních 
s cílem ovlivnit incidenci/prevalenci diabetu 2. typu a kardio-
vaskulárních onemocnění resp. mortality.

Kubánská zkušenost jednoznačně ukazuje na dominantní 
vliv změn hmotnosti. Je škoda, že autoři nepřinesli detailnější 
data o  vztahu velikosti váhového úbytku k  incidenci diabetu. 
Průměrný váhový úbytek 5 kg, BMI -1,5/5 let se zdá ve světle 
běžných klinických zkušeností malý, aby vysvětlil dramatický 
pokles incidence diabetu o 50 %. Nabízí se úvaha, zda na po-
zorovaném poklesu incidence diabetu nebude hrát větší roli 
negativní energetická bilance trvající několik let než velikost 
váhového úbytku.

Zajímavá jsou data o prevalenci kouření. Dokumentují fakt, 
že pokles kouřících odstartovaný během krize pokračuje do-
dnes, tedy i po 15 letech ekonomického oživení (počet kuřáků 
z předkrizových 50 % klesl na 28 % v roce 2010).

Lze jistě uvažovat, že výrazný pokles kuřáků i počtu ciga-
ret/den mohl participovat na poklesu incidence nových záchy-
tů diabetu a poklesu mortality na diabetes a kardiovaskulární 
nemoci během krizových let. Prudký nárůst incidence diabetu 
a kardiovaskulární mortality v době hospodářského oživení již 
byl tak při pokračujícím poklesu počtu kuřáků na Kubě mimo 
vliv tohoto významného rizikového faktoru a pravděpodobně 
i mimo zásadnější vliv změn fyzické aktivity, která i v době hos-
podářského oživení byla zjišťována u dvojnásobného počtu po-
pulace ve srovnání s předkrizovými údaji.

Vhodné je upozornit i na neměnící se onkologickou morta-
litu po celou analyzovanou dobu, a to i přes známý vliv obezity 
na incidenci onkologických onemocnění.

Kubánské zkušenosti jsou výzvou pro tvorbu strategií pre-
ventivních programů zejména ve snaze ovlivnit globální epidemii 
diabetes mellitus 2.  typu. Literární zkušenosti ukazují, že reži-
mové změny jsou schopny ovlivnit vznik a vývoj diabetu 2. typu 
o více než 50–70 %. I když různě agresivní preventivní programy 
zaměřené na rizikové skupiny nebo regionálně většinou nepři-
nesly jednoznačný úspěch, kubánská zkušenost jako první na 
světě prokázala, že idea prevence diabetu 2. typu je reálná v celo-
populačním rozsahu. Ukázala, že mírné snížení hmotnosti v celé 
populaci může v  relativně krátkém čase vést k výrazným změ-
nám v incidenci diabetes mellitus 2. typu a může výrazně ovliv-
nit výskyt kardiovaskulárních onemocnění. Ukázala ale i, že za 
ekonomickou prosperitu platíme vážnými zdravotními problé-
my, a to i v případě země jako je Kuba, nárůstem obezity, diabetu 
a zvýšenou obecnou i kardiovaskulární mortalitou.

KOMENTOVANÉ NOVINKY Z KLINICKÝCH STUDIÍ
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Analýza databáze primární péče ve Velké Británii: 
Účinnost agonistů GLP-1 a inzulínu

Hall, G. C., McMahon, A. D., Dain, M. P. et al. Primary-care observational data-
base study of the efficacy of GLP-1 receptor agonists and insulin in the UK. Diabet 
Med 30, 6: 681–686, 2013.

Záměr
Zkoumali jsme užívání a účinnost agonistů receptoru pro 

glucagon-like peptid-1 (GLP-1) v britské praxi (dále jen „ago-
nistů GLP-1“).

Metody
Z  observační databáze primární péče (The  Health Infor-

mation Network observational primary care database) byly 
v období let 2007–2011 vybrány osoby, které začaly užívat ago-
nisty GLP-1 (exenatid, liraglutid) nebo inzulín (glargin, dete-
mir, NPH) jako léčbu následující po terapii dvěma nebo třemi 
perorálními antidiabetiky. Průměrné změny glykovaného he-
moglobinu a  tělesné hmotnosti byly mezi oběma skupinami 
porovnávány po jednom roce a výsledky byly adjustovány na 
charakteristiky pacientů přítomné v období vstupu do studie.

Výsledky
Vstupní hodnoty glykovaného hemoglobinu pacientů uží-

vajících analoga GLP-1 (n=1 123) byly 78 mmol/mol (9,3 %) 
a  body-mass index (BMI) 38,2  kg/m2, u  pacientů užívají-
cích inzulín (n=1  842) byl průměrný glykovaný hemoglobin 
84 mmol/mol (9,8 %) a BMI 30,9 kg/m2. Pacienti léčení ago-
nisty GLP-1 byli mladší, měli diabetes kratší dobu, byli též 
sledováni kratší dobu a  měli nižší výskyt mikrovaskulárních 
komplikací a srdečních selhání. U těchto nemocných byl rov-

něž vyšší eGFR a  více užívali perorální antidiabetika. Menší 
snížení glykovaného hemoglobinu u pacientů užívajících ago-
nisty GLP-1 ve srovnání se skupinou léčenou inzulínem [7 vs. 
13 mmol/mol (0,6 vs. 1,2 %) (n=366 vs. 892)] nebylo statistic-
ky signifikantní [adjustovaný průměrný rozdíl -1,4 (95% inter-
val spolehlivosti CI – 4,1; 1,2) mmol/mol], kromě nejvyššího 
kvintilu pro glykovaný hemoglobin [>96 mmol/mol (>10,9 %); 
adjustovaný průměrný rozdíl -17,8 (-28,6; – 7,0) mmol/mol]. 
Osoby užívající agonisty GLP-1 zhubly [-4,5 vs. +1,5 kg; ad-
justovaný průměrný rozdíl 4,7 (3,7; 5,8) kg; n=335 vs. 634]. 
Britský cíl redukce glykovaného hemoglobinu po šestiměsíční 
léčbě agonisty GLP-1 o 11 mmol/mol (1,0 %) a redukce hmot-
nosti o 3 % byl dosažen u 24,9 % pacientů, kteří pokračovali 
v léčbě.

Závěr
Pacienti, kteří zahájili léčbu agonisty GLP-1, měli ve srov-

nání se skupinou léčenou bazálním inzulínem vyšší tělesnou 
hmotnost, ale lepší kontrolu glykemie. Následně u nich došlo 
k  příznivé změně v  tělesné hmotnosti. Změny glykovaného 
hemoglobinu byly v obou skupinách srovnatelné, pokud měli 
pacienti výchozí hodnoty glykovaného hemoglobinu velmi vy-
soké. Britských cílových hodnot pro šestiměsíční léčbu analo-
gy GLP-1 se většinou nepodařilo dosáhnout.

Komentář k článku
Článek Halla a  spoluautorů srovnává vliv roční léčby 

GLP-1 agonisty a bazálními inzulíny pomocí analýzy brit-
ské databáze primární péče. Výsledky ukazují, že snížení 
glykovaného hemoglobinu bylo při použití GLP-1 agonistů 
nižší než při léčbě inzulínem (-7 vs. 13 mmol/mol). U paci-
entů léčených GLP-1 agonisty došlo ovšem k poklesu hmot-
nosti, zatímco u  skupiny léčených inzulínem se hmotnost 
mírně zvýšila (-4,5 vs. +1,5 kg).

Výsledek je možná pro mnohé poněkud překvapivý, 
protože randomizované studie srovnávající přidání GLP-1 
agonistů vs. bazálního i premixovaného inzulínu prokázaly 
vesměs srovnatelnou účinnost na snížení glykovaného he-
moglobinu. Plyne tedy z výsledku, že naše očekávání jsou 
při léčbě GLP-1 agonisty příliš velká a v běžné klinické praxi 
obvykle nebudou naplněna?

Odpověď na tuto otázku není úplně jednoznačná a mož-
ná vysvětlení se zde pokusíme rozebrat podrobněji. I z vlast-
ní klinické zkušenosti víme, že ne všichni pacienti reagují na 
léčbu GLP-1 agonisty stejně a rozsah poklesu glykovaného 
hemoglobinu může být až několikanásobně odlišný. Nej-

lepších výsledků se dočkáme u pacientů s relativně kratším 
trváním diabetu, kteří zároveň s  nasazením léčby využijí 
zvýšeného pocitu sytosti k zásadní změně životního stylu. 
Navíc u pacientů s výraznějším inzulínovým deficitem po-
chopitelně tato léčba nemůže vést sama o sobě k optimální 
kompenzaci diabetu a musí být obvykle doplněna případně 
nahrazena inzulinoterapií. Průměrné trvání diabetu bylo 
u analyzovaných skupin 8 let (skupina s nasazením GLP-1 
agonistů) respektive 9,3 let (skupina s nasazením inzulínu). 
Jednalo se tedy o pacienty, z nichž značná část již léčbu in-
zulínem mohla vyžadovat, což může lepší účinnost inzuli-
noterapie u části pacientů také vysvětlit. Dalším důležitým 
faktorem je také zvolený typ GLP-1 agonisty. Vzhledem 
k analyzovanému období (2007–2011) byla většina pacientů 
léčena exenatidem podávaným 2x denně (pouze 11 % ne-
mocných v GLP-1 skupině bylo léčeno liraglutidem). Přes-
tože exenatid podávaný 2x denně je také u  řady pacientů 
velmi účinný, jeho efektivita ve snížení glykovaného hemo-
globinu je menší než při léčbě liraglutidem, jak prokázala 
v přímém srovnání studie LEAD 6. Navíc nutnost podávání 
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2x denně a poněkud vyšší výskyt nežádoucích účinků může 
také snižovat compliance pacientů, pravidelnost aplikace 
a  tím výsledky poněkud zkreslovat v  neprospěch skupiny 
léčené GLP-1 agonisty.

Na rozdíl od relativně menšího poklesu glykovaného he-
moglobinu byla léčba GLP-1 agonisty velmi účinná pokud 
jde o snížení tělesné hmotnosti. Pokles o 4,5 kg za 4 roky je 
u populace s 8–9letým trváním diabetu výborný výsledek, 
který není prakticky dosažitelný žádným jiným antidiabe-
tikem. Lze též předpokládat snížení krevního tlaku a zlep-
šení lipidogramu, které v  této studii analyzováno nebylo. 
Řada pacientů léčených GLP-1 agonisty by tak z  hlediska 
výraznějšího zlepšení kompenzace velmi pravděpodobně 
profitovala z  přidání bazálního inzulínu jako dalšího léku 
do kombinace.

Celkově je nutné výsledky hodnotit v kontextu globál-
ních účinků jednotlivých přístupů včetně vlivu na tělesnou 
hmotnost a  další kardiovaskulární rizikové faktory. Vý-
sledky nepochybně potvrzují, že preskripce GLP-1 agonis-
tů (stejně jako jakékoliv jiné léčby) bez adekvátní edukace 
a výběru vhodného pacienta nemusí vždy a u všech pacien-
tů přinést perfektní výsledky srovnatelné s dobře financo-
vanými a pečlivě prováděnými randomizovanými studiemi. 
Navíc analýzy databází je nutné brát vždy s určitou rezer-
vou, protože ne všechna data pacientů jsou plně dostupná 
a dobře interpretovatelná.

Britský systém je navíc poněkud odlišný od českého 
prostředí, protože GLP-1 agonisty zde mohou předepisovat 
i praktičtí lékaři. Jejich edukační možnosti a mnohdy i ru-
tinní zkušenosti s touto relativně novou antidiabetickou léč-

bou mohou být poněkud menší než u specialistů, což může 
výsledky této analýzy do značné míry také ovlivnit.

Uvedená publikace však přináší ještě jeden zajímavý 
pohled na realitu péče o pacienty s diabetem 2. typu, který 
v zásadě potvrzuje výsledky již známých analýz. Antidiabe-
tická léčba je intenzifikována mnohem později než by tomu 
optimálně mělo být. Pacienti s průměrným glykovaným he-
moglobinem 78 respektive 84 mmol/mol by již dávno ne-
měli být léčeni „pouze“ kombinací perorálních antidiabetik, 
ale bazální inzulín či GLP-1 agonista jim měl optimálně být 
nasazen již o několik let dříve. Skutečnost, že pravděpodob-
nost optimální kompenzace klesá se stoupající hodnotou 
glykovaného hemoglobinu před intenzifikací léčby, byla 
prokázána v celé řadě studií ať již u nemocných s nasazením 
inzulínu nebo GLP-1 agonistů.

Z českého pohledu je situace nepochybně poučná, ne-
boť navzdory tomu, že nemáme k dispozici přesná data, ve 
včasné intenzifikaci antidiabetické léčby máme nepochybně 
také značné rezervy. Možná prvním poučením by mohl být 
fakt, že zatímco ve Velké Británii mají k dispozici databá-
zi, jejíž výsledky je možné objektivně analyzovat, v našich 
podmínkách podobnou možnost zatím prakticky nemáme. 
Možná bychom tedy kromě včasné intenzifikace a optimali-
zace antidiabetické léčby mohli též začít pracovat na vytvo-
ření dostatečně velké a podrobné databáze pacientů s dia-
betem, která by nám přinesla realistická data z naší klinické 
praxe.

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Strukturovaná edukace při diabetu 1. typu:  
Jaké jsou hlavní zásady self-managementu?

Grant, L., Lawton, J., Hopkins, D. et al. Type 1 diabetes structured education: 
what are the core self-management behaviours? Diabet Med 30, 6: 724–730, 2013.

Cíle
Cíle studie jsou následující: 1) popsat a porovnat strukturované 

edukační kurzy pro pacienty s diabetem vyvinuté ve Velké Británii, 
2) identifikovat a odsouhlasit části plánů edukačních kurzů považo-
vaných za klíčové, 3) identifikovat a klasifikovat chování související 
se samostatnou péčí za účelem přípravy hodnotícího dotazníku.

Metody
Strukturované edukační kurzy byly vybrány ze sítě edukač-

ních kurzů pro pacienty s diabetem 1. typu. Byly prostudovány 

plány pěti kurzů a proběhly rozhovory s devíti lektory těchto 
kurzů. Zápisy byly analyzovány pomocí strukturované analýzy. 
Čtrnáct klíčových subjektů zainteresovaných do daného pro-
jektu edukačních kurzů (angl. stakeholders) se zúčastnilo se-
tkání, na nichž identifikovali a klasifikovali chování související 
se samostatnou péčí při diabetu 1. typu.

Výsledky
Bylo identifikováno 83 kurzů. Jako klíčové složky edu-

kačních kurzů všichni edukátoři označili: počítání sacharidů 
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a  úpravu dávek inzulínu, management hypoglykemie, skupi-
novou edukaci, stanovení cílů, jejich samostatnou realizaci 
a následnou kontrolu. Jako důležité obecné oblasti související 
se samostatnou péčí byly na setkání stakeholderů vytyčeny: 
počítání sacharidů a  povědomí o  této oblasti, přizpůsobová-
ní dávek inzulínu, selfmonitoring glykemie, management hy-
poglykemie, zvládání obsluhy zařízení a péče o místa vpichu, 
dostupnost odborné péče. V každé oblasti bylo identifikováno 
specifické jednání související se samostatnou péčí.

Závěr
Budoucím záměrem je rozvíjet aktualizovaný dotazníko-

vý nástroj pro posuzování samostatné péče, čímž se umožní 
posoudit efektivitu existujících strukturovaných edukačních 
programů majících za cíl navodit žádoucí změny v  chování 
pacientů s diabetem. Tato činnost rovněž pomůže pacientům 
s diabetem i týmu zdravotníků identifikovat oblasti, kde je nut-
ná další edukační podpora. Poskytování této podpory může 
vést ke snížení glykemie pacientů a ke snížení výskytu diabe-
tických komplikací a závažných hypoglykemií.

Komentář k článku
Článek se zabývá vývojem strukturovaných edukač-

ních programů pro diabetiky 1.  typu ve Velké Británii na 
základě hodnocení kurzů probíhajících v  předních diabe-
tologických centrech (konkrétně bylo v  roce 2011 uvede-
no na webových stránkách Diabetes Education Network 
83 strukturovaných edukačních kurzů). Cílem práce bylo 
definovat klíčová témata pro učební osnovy edukačních 
kurzů a posoudit samostatnou péči diabetiků tak, aby bylo 
možné připravit dotazníky pro její zhodnocení. Edukátoři 
diabetu uváděli jako klíčové součásti učebních plánů edu-
kačních kurzů pro diabetiky 1.  typu počítání sacharidů 
a  patřičné úpravy dávek inzulínu, zvládání hypoglykemií, 
skupinovou interakci, stanovení cílů a  posílení pacientů, 
důvěru a kontrolu. Z hlediska hodnocení samostatné péče 
byly definovány jako klíčové oblasti rozpoznání množství 
sacharidů v  potravinách, znalosti úpravy dávek inzulínu, 
selfmonitoring glykemie, zvládání hypoglykemie, zvládání 
aplikace inzulínu a přístup ke zdravotní péči. Vypracování 
dotazníků pro hodnocení samostatné péče by mělo pomoci 
posoudit efektivitu strukturovaných edukačních programů 
a  také vytipovat individuálně oblasti, na něž se v  edukaci 
zaměřit. Takto strukturované edukační programy by měly 
vést ke zlepšení kompenzace, ke snížení komplikací diabetu 
a těžkých hypoglykemií.

Je s  podivem, jak velkou pozornost National Health 
Service a  další instituce ve Velké Británii věnují kvalifiko-
vané edukaci diabetiků prováděné specialisty-edukátory. 
Důkazem je např. zřízení specielní instituce Quality Institu-
te for Self-management Education and Training (QISMET), 
nezávislé organizace pro hodnocení kvality a pro certifika-
ci strukturovaných edukačních kurzů. Dále je zajímavé, že 
zkušení edukátoři identifikovali shodně skupinovou formu 
edukace jako klíčovou, protože umožňuje účastníkům sdí-
let vlastní zkušenosti s diabetem, diskutovat o nich a učit se 
navzájem. Na druhé straně doporučují edukátoři přihléd-
nout k individuálním vlastnostem pacientů, protože ne pro 
všechny diabetiky je skupinová forma edukace optimální. 
Programy strukturovaných kurzů v jednotlivých centrech se 
lišily jak celkovou délkou (čtyři z pěti kurzů probíhaly v prů-
běhu několika týdnů, pouze jeden v průběhu 5 dnů), tak po-
čtem účastníků, který se ale pohyboval mezi 4–10 osobami.

Pozoruhodné je, že anglickou verzi Düsseldorfského 
modelu pětidenních kurzů STTP (Structured Treatment 
and Teaching Programme), tzv. Dose Adjustement for 
Normal Eating (DAFNE) kurz, nabízelo v  roce 2011 ve 
Velké Británii pozoruhodných 141 center. Tento model 
strukturovaných edukačních kurzů pro diabetiky léčené 
inzulínem realizujeme již přes 20 let i u nás, ale pokud je 
mi známo, pouze Centrum diabetologie IKEM, což je jistě 
značná škoda. Jiné formy strukturovaných kurzů ve Velké 
Británii jsou např. program BERTIE (Bournemouth Type 1 
Intensive Education) realizovaný jeden den v  týdnu po 
dobu měsíce, ICE program (Insulin Carbohydrate Educati-
on for intensive management of Type 1 diabetes) – obdobně 
realizován pouze půl dne v týdnu po dobu 4 týdnů, SELECT 
(Structured Education in Lincolnshire Enabling Choice in 
Type 1 diabetes) realizovaný jeden den v týdnu po dobu tří 
týdnů a program DAISY (Diet and Insulin to Suit Yourself) 
obdobně probíhající jeden den v týdnu po dobu čtyř týdnů. 
National Institute for Health and Clinical Excelence (NICE) 
při tom stanovil pět kritérií pro strukturovaný edukační 
program:

1. strukturované psané učební osnovy (program);
2. orientaci kurzů na pacienta (tzv. patient-centered 

philosophy);
3. vyškolení edukátoři;
4. jistota v kvalitě;
5. audit kurzů.

U většiny kurzů bylo prováděno interní hodnocení kva-
lity (např. z dotazníků pacientů), avšak doporučuje se i ex-
terní hodnocení např. srovnáním situace před kurzem, za 
6 a  12 měsíců např. z  hlediska HbA1c nebo kvality života 
(obdobné hodnocení jsme prováděli i v našich kurzech).

Co je diskutabilní, je zjištění, že většina edukátorů z řad 
vyškolených sester a nutričních terapeutů nepovažovala za 
klíčové vedení záznamů o glykemiích a jídle a diskuse s lé-
kařem. Z jiných renomovaných prací o edukaci je známo, že 
bez této zpětné vazby a týmové spolupráce především mezi 
lékaři a sestrami nelze docílit trvalejšího zlepšení kompen-
zace diabetu (viz doporučené postupy pro edukaci diabe-
tiků, www.diab.cz). Vhodné je využívat k  tomu i moderní 
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technologie, což se ve výše uvedených programech z Velké 
Británie nezmiňuje.

Proto se nabízí, že pokud bychom zavedli více struktu-
rovaných skupinových edukačních programů i u nás a po-
stavili je nejen na uvedených zkušenostech z Velké Británie, 
ale i na vlastních, jak uvádíme v doporučených postupech, 
měli bychom velkou šanci pomoci zvrátit trendy ve výsky-
tu komplikací diabetu. Začali jsme registrací pracovišť pro 
edukaci diabetiků, jejichž seznam je na www.diab.cz, a měli 

bychom pokračovat vyškolením edukátorů (lékařů, sester 
a nutričních terapeutů, ale i psychologů či sociálních pra-
covníků) nejen v edukaci diabetiků, ale i v metodice skupi-
nových strukturovaných edukačních programů, pro něž by 
mělo být dostupné i adekvátní finanční zajištění.

prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
IKEM, Praha

Cíl
Popsat incidenci diabetu 2. typu ve Velké Británii (UK) bě-

hem předchozích dvaceti let a určit, zda došlo k nárůstu počtu 
osob diagnostikovaných ve věku 40 let a méně.

Metody
Pro účely této retrospektivní kohortové studie byli v data-

bázi UK Clinical Practice Research Datalink (CPRD) identi-
fikováni pacienti s  nově diagnostikovaným diabetem 2.  typu 
v  letech 1991–2010. Data pacientů byla rozdělena do skupin 
v  pětiletých intervalech podle roku, kdy byla stanovena dia-
gnóza, a  podle věku, v  němž byl diabetes 2.  typu pacientovi 
diagnostikován. Byl určen standardizovaný poměr incidence 
– standardized incidence ratio, SIR (1991–1995=100). Procen-
to nově diagnostikovaných pacientů v  každé věkové skupině 
a ve věku ≤40 let bylo určeno pro všechna pětiletá kalendářní 
období a stejně tak se určil incidenční poměr podle věku a pě-
tiletých kalendářních období.

Incidence diabetu 2. typu ve Velké Británii  
v letech 1991–2010

Holden, S. H., Barnett, A. H., Peters, J. R. et al. The incidence of type 2 diabetes 
in the United Kingdom from 1991 to 2010. Diabetes Obes Metab 15, 9: 844–852, 
2013.

Výsledky
V  roce 2010 činil hrubý incidenční poměr osob s  diabe-

tem 2.  typu 515 na 100  000 obyvatel. Celkový SIR se zvýšil 
na 158 (95% CI, 157–160, p<0,001), 237 (235–238, p<0,001) 
a 275 (273–276, p<0,001) pro období 1996–2000, 2001–2005 
a 2006–2010 (podle pořadí). Pro skupinu ≤40 let byly hodnoty 
217 (209–226, p<0,001), 327 (320–335, p<0,001) 598 (589–
608, p<0,001). Nárůst incidence se objevoval spolu s  růstem 
pětiletých kalendářních období. Incidence diabetu 2. typu byla 
vyšší u mužů po 40. roce věku a u žen ve věku ≤40 let. Procen-
to pacientů, kterým bylo v  době diagnózy ≤40  let, narůstalo 
s každou pětiletou kalendářní periodou (5,9; 8,4; 8,5 a 12,4 %).

Závěr
Byl zjištěn signifikantní nárůst incidence diagnóz diabetu 

2. typu v letech 1991–2010 a značně se zvýšil počet osob dia-
gnostikovaných v relativně časném věku.

Statistika normálního člověka nezajímá. Statistické vý-
sledky se od „živého“ života hodně odlišují. Jak se praví ve 
známé scénce oblíbených komiků – máme-li ve dvou jedno 
kuře a sním-li ho celé, podle statistiky se máme dobře, pro-
tože každý měl půlku. Nicméně, prosím, zkuste se zastavit 
a dočíst můj komentář do konce. Mnohé nám totiž řekne 
porovnání s českými daty z ÚZIS (pro celou populaci dia-
betiků, ale s ohledem na relativně stabilní incidenci diabetu 
1. typu můžeme s jistou mírou aproximace porovnávat).

1. Celková incidence (počet nově zjištěných pacientů 
s  diabetem 2.  typu) je v  posledních letech celkem 
blízká v obou zemích. V Anglii 515 nově zjištěných 
osob na 100 000 občanů v roce 2010, v České repub-
lice 649 pacientů s diabetem všech typů na 100 000 
Čechů (spíše obyvatel České republiky), tedy jsme si 
hodně podobní, ale...

2. V roce 2000 byla přijata nová kritéria pro diagnózu 
diabetes mellitus (diagnostická hodnota glykemie 

Komentář k článku
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nalačno se snížila ze 7,8 mmol/l na 7,0 mmol/l). Po-
dle grafů v komentované práci došlo v následujících 
letech k prudkému nárůstu nově diagnostikovaných 
pacientů s diabetem, což svědčí o pečlivé aktivní de-
pistáži praktických lékařů ve Velké Británii, po dvou-
letém zvýšení incidence od roku 2000 klesla a dalších 
několik let se udržela na stejné výši. V České repub-
lice s v podstatě nic nestalo, pozvolný nárůst nastal 
až po 4 letech a dalších 5 let byla incidence setrvalá. 
Tomuto průběhu odpovídá i kontinuální nárůst po-
čtu pacientů s diabetem bez jakýchkoliv výchylek – 
praktiční lékaři tedy alespoň v první polovině minu-
lého desetiletí v České republice neprováděli aktivní 
depistáž.

3. Změna kritérií, vzestup průměrného BMI v populaci 
a větší informovanost lékařů, stejně jako zájem popu-
lace o diabetes, vysvětluje podle autorů, proč se po-
souvá incidence diabetu do mladších ročníků.

4. Během 20 let klesla hodnota glykovaného hemoglo-
binu při diagnóze o více než 2 % absolutní hodnoty. 
I tento údaj svědčí o časnějším záchytu nemoci.

Tak to je vše. I když máme velmi blízkou incidenci dia-
betu 2. typu, naši praktičtí lékaři se mohou inspirovat kole-
gy z Velké Británie.

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Interní klinika, FN Motol, Praha

Srovnání vlivu léčby sitagliptinem/glibenklamidem 
přidaným k léčbě metforminem a pioglitazonem 
na glykemickou kontrolu a funkci beta buněk: 
trojkombinační perorální léčba

Derosa, G., Cicero, A. F., Franzetti, I. G. et al. A comparison between sitagliptin 
or glibenclamide in addition to metformin + pioglitazone on glycaemic control 
and b-cell function: the triple oral therapy. Diabet Med 30, 7: 846–854, 2013.

Cíl
Zhodnotit, která trojkombinační perorální léčba (metfor-

min + pioglitazon + sitagliptin versus metformin + pioglitazon 
+ glibenklamid) je účinnější ve zlepšení glykemické kontroly 
a měla by být upřednostňována v klinické praxi.

Metody
V  průběhu dvouleté úvodní periody byli pacienti instru-

ováni k monoterapii metforminem (v prvním roce), následo-
vané v  druhém roce kombinací metforminu a  pioglitazonu. 
Poté byli pacienti randomizováni k přidání sitagliptinu nebo 
glibenklamidu k stávající duální léčbě a  léčeni trojkombinací 
po dobu následujícího jednoho roku.

Výsledky
Tělesná hmotnost pacientů užívajících sitagliptin byla ve 

36. měsíci studie nižší než hmotnost u pacientů léčených gli-

benklamidem. Koncentrace inzulínu v  plazmě nalačno a  in-
zulínová rezistence byly signifikantně vyšší u trojkombinační 
léčby s glibenklamidem a nižší u  trojkombinační léčby se si-
tagliptinem. Zatímco v  modelu homeostázy sitagliptin ne-
změnil funkci beta buněk, u glibenklamidu byly signifikantně 
zvýšené hodnoty, jimiž se tato funkce měří. Koncentrace pro-
inzulínu nalačno nebyly trojkombinační perorální léčbou s gli-
benklamidem ovlivněny, ale v trojkombinaci se sitagliptinem 
byly sníženy. Terapie obsahující sitagliptin ve srovnání s léčbou 
obsahující glibenklamid více zlepšuje fungování beta buněk.

Závěr
Sitagliptin by měl být upřednostňován jako přídatná léčba 

k  metforminu a  pioglitazonu před glibenklamidem, protože 
více chrání sekreci beta buněk a má neutrální vliv na tělesnou 
hmotnost.
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Komentář k článku
Stále ještě je někde a někdy užíván glibenklamid. Lék je 

to celkem účinný ale relativně nebezpečný. Největším ne-
bezpečím vedle rizika hypoglykemie je urychlení destrukce 
beta buněk s akcelerací úbytku sekrece inzulínu.

Komentovaná studie má zásadní význam pro určení 
klinické pozice sitagliptinu v terapii diabetu. Tato studie je 
dostatečně velká, abychom mohli přijmout její výpověď – 
přidáte-li sitagliptin k základní léčbě metforminem a pio-
glitazonem, dosáhnete stejně významného (nejen statistic-
ky, ale i klinicky) zlepšení kompenzace v porovnání s 15 mg 

glibenklamidu (odvážná dávka, Angličané jsou odolní), 
zlepšíte první i  druhou fázi inzulínové sekrece a  snížíte 
hmotnost pacientů.

Co více si můžeme přát? Jen aby bylo možné indikovat 
i v naší zemi sitagliptin u pacientů s průměrnou hodnotou 
glykovaného hemoglobinu 57 mmol/mol s trváním diabetu 
do dvou let.

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Interní klinika, FN Motol, Praha

Kaleidoskop edukace léčby inzulinem 
Se zaměřením na analoga inzulinu
Alexandra Jirkovská et al.

Předkládaná monografie je dílem špičkových českých diabetologů z výzkumných pracovišť a velkých 
nemocnic, ale také z menších diabetologických ambulancí a shrnuje jejich zkušenosti s léčbou inzulínem 
a edukací pacientů. Autoři zde předkládají zkušenosti ze své praxe, doplněné současnými doporučeními České 
diabetologické společnosti i citacemi ze zahraniční literatury. Čtenář zde najde odpovědi na otázky týkající 
se obecných zásad inzulinoterapie se zaměřením na specifika inzulínových analog, zásad edukace diabetiků 
léčených inzulínem jak při zahájení inzulínové léčby tak při její intenzifikaci, některých psychologických aspektů 
diabetu, dietních doporučení, fyzické aktivity při léčbě inzulínem, nežádoucích účinků inzulinoterapie, úpravy 
dávek inzulínu s ohledem na specifické situace, inzulínové léčby v těhotenství a léčby gestačního diabetu… 
Závěrem knihy jsou uvedeny nejčastější chyby a omyly při léčbě inzulínem.

(kla)

Medical Tribune, Praha, 2013. 
ISBN 978-80-87135-46-4
1. vydání, 176 stran, barevně

anotace

90. výročí objevu inzulínu 
Historie a současnost inzulínové terapie
Michal Anděl et al.

Název předkládané publikace snad nemůže být výmluvnější. Jedná se o soubor textů předních českých diabetologů, které 
byly předneseny na semináři k 90. výročí objevu inzulínu pořádaném v listopadu 2012 ve Fakultní nemocnici v Motole.

Čtenář zde projde cestu od prvního použití inzulínu v léčbě diabetu v roce 1922, přes počátky jeho průmyslové 
výroby až po současné moderní postupy použití léku v inzulínových pumpách. Kniha je doplněna přehlednými grafy 
a obrázky. Zvláště zajímavé budou pro čtenáře dobové pohledy do laboratoře Bantinga a Besta nebo do velkovýroby 
inzulínu z roku 1923.

Pro lékaře jsou jistě důležité moderní trendy na poli výzkumu a terapie, tako kniha však nabízí krátké zastavení a na-
hlédnutí do nepříliš dávné historie a ukazuje, jak obrovský skok lidstvo učinilo, díky objevu inzulínu a jeho zavedení 
do lékařské praxe.

(kla)
Galén, Praha, 2012. 
ISBN 978-80-7262-974-9
1. vydání, 68 stran, černobíle
Doporučená cena 100 Kč

anotace

Publikaci je možné objednat na webové adrese www.galen.cz  
za zvýhodněnou cenu.
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nutriční terapie

Výživa ve zdraví i nemoci
XI. díl – Dyslipidemie

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha
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Hyperlipoproteinemie (HLP) a dysli-
pidemie (DLP) představují skupinu me-
tabolických onemocnění charakterizo-
vaných zvýšenou hladinou lipidů nebo 
lipoproteinů v plazmě. V případě DLP 
může jít také o nevhodné, aterogen-
ní složení lipidů a lipoproteinů. Hlavní 
nebezpečí HLP a DLP spočívá v tom, že 
urychlují proces aterosklerózy, hlavní-
ho faktoru pro vznik kardiovaskulárních 
onemocnění a jejich komplikací.

HLP a DLP dělíme do dvou skupin:
1) primární (geneticky podmíněné)
2) sekundární (znak jiného onemoc-

nění)

Na vzniku HLP a DLP se zpravidla podí-
lí kombinace faktorů genetických a fak-
torů daných životním stylem každého je-
dince. Z pohledu nevhodného životního 
stylu sehrává úlohu především:

• složení a množství stravy (vysoký 
podíl živočišných tuků a choleste-
rolu ve stravě, nízký příjem vlákni-
ny, nízký příjem nízkotučných mléč-
ných výrobků, přejídání, nadměrná 
konzumace alkoholu a jednodu-
chých sacharidů);

• kouření;
• alkohol;
• nízká fyzická aktivita;
• tělesná hmotnost.

Základem léčby DLP a HLP je tedy pře-
devším úprava životního stylu. Problém 
však mnohdy bývá v ochotě pacien-
ta k provedení žádoucích změn. Změnu 
nevhodných návyků musí pacient chtít 
sám. Bez kladného přístupu nemocného 
nelze dosáhnout úspěchu.

Výživová doporučení
V případě nadměrné hmotnosti je dů-

ležité se snažit o redukci hmotnosti, již 
úbytek váhy o 5–10 % vede k pozitivním 
změnám. Výsledkem je snížení celko-
vé hladiny krevních tuků, klesá hladina 

„rizikového“ LDL-cholesterolu a stoupá 
hladin „ochranného“ HDL-cholestero-
lu (pozn. HDL částice odebírají choleste-
rol z povrchu buněk všech tkání vč. cév-
ní stěny a transportují jej zpět do jater). 
Redukce hmotnosti nemá být rychlá, 
za optimální se považuje úbytek o 0,5–
1 kg/týdně.

Tuky a cholesterol
Celkový příjem tuků by se měl pohy-

bovat mezi 25–35 %, přičemž vedle cel-
kového příjmu tuků je důležité sledovat 
i složení mastných kyselin. Důraz je kla-
den zejména na snížení spotřeby nasyce-
ných mastných kyselin a trans nenasyce-
ných mastných kyselin na méně než 7 % 
z celkového energetického příjmu. Opro-
ti tomu je žádoucí zvýšit příjem mono-
nenasycených mastných kyselin na 20 % 
a více % příjmu energie (zdrojem mono-
nenasycených mastných kyselin je např. 
olej olivový, řepkový). Polynenasycené 
mastné kyseliny mají tvořit 10 % a více 
příjmu energie. Hypolipidemický a an-
tiaterogenní efekt mají především n-3 
mastné kyseliny (kyselina eikosapentae-
nová a dokosahexaenová), jejichž nejbo-
hatším zdrojem jsou tučné mořské ryby. 
Poměr mezi n-6 a n-3 mastnými kyselina-
mi by měl být v ideálním případě 3–5:1 
(realita bývá poměr 20–30:1 ve prospěch 
n-6 mastných kyselin). Mezi n-6 mastné 
kyseliny patří kyselina linolová, arachi-
donová, které v nadbytku vykazují pro-
zánětlivé a trombotické účinky. Bohatým 

zdrojem n-6 mastných kyselin je světli-
ce barvířská, slunečnicový olej, kukuři-
ce, arašídy, sója, proto je výhodnější pre-
ferovat ve výběru zmíněný olivový nebo 
řepkový olej, které mají podíl n-6 mast-
ných kyselin nízký.

Společně se snížením celkového pří-
jmu tuků a úpravou spektra přijímaných 
mastných kyselin je vhodné snížit pří-
jem potravin bohatých na cholesterol. 
Bohatým zdrojem cholesterolu jsou pře-
devším vnitřnosti, kaviár, máslo, vejce, 
piškoty, smetana, sýry s vysokým podí-
lem tuku, sardinky v oleji. Oproti tomu 
nízký obsah cholesterolu mají nízko-
tučné mléčné výrobky, treska, vepřová 
a telecí kýta, žádný cholesterol samo-
zřejmě neobsahují potraviny rostlinné-
ho původu. Klinické studie z poslední 
doby poukazují na prospěšný vliv pra-
videlné a dostatečné konzumace nízko-
tučných mléčných výrobků. Hypolipi-
demický a hypocholesterolemický efekt 
je zde dán synergickým působením slo-
žek mléka, jako např. bioaktivních pep-
tidů, aminokyselin s větveným řetězcem 
a vápníku. Ve výběru tedy upřednostňuj-
te mléčné výrobky do 3 % tuku a sýry do 
30 % t. v s. (olomoucké tvarůžky, přírod-
ní sýry, ricotta, lučina light, stříbrňák, 
tvarohy).

Sacharidy
Podíl sacharidů by měl být mezi 50–

60 %, převahu však musí mít komplex-
ní sacharidy, jejichž zdrojem je chléb,  
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Doporučení pro snížení příjmu tuků ve stravě
• Maso vybírejte libové, z uzenin pouze šunku s vysokým podílem masa (min. 80 %).
• Z masa vždy odstraňte viditelné části tuku a kůži.
• Masové vývary nechte nejprve ztuhnout a pak odstraňte tuk.
• Máslo nahraďte margarínem s nižším podílem tuku.
• Na tepelnou úpravu používejte nádobí s nepřilnavým dnem, s tukem šetřete (k na-

nášení tuku použijte mašlovačku, rozprašovač nebo si olej naneste na papírový 
ubrousek a jím potřete pánev).

7th International Conference on Advanced Technologies 
& Treatments for Diabetes (ATTD 2014)
February 5–8, 2014, Vienna, Austria

http://www2.kenes.com/attd

upoutávka

nutriční terapie

celozrnné pečivo, rýže, těstoviny, bram-
bory, ovoce a zelenina. Oproti tomu je 
důležité snížit příjem jednoduchých sa-
charidů, a to především v případě vyso-
ké hladiny triacylglycerolů v plazmě. Žá-
doucí je zvýšení obsahu vlákniny včetně 
potravinových výrobků s jejím obsahem. 
Na vlákninu jsou bohaté např. otruby, 
ovesné vločky, psyllium (vhodné přidá-
vat do mléčných výrobků a konzumovat 
mezi jídly, hladina krevního cukru bude 
stabilnější, hlad mírnější a hubnutí snaz-
ší), zelenina, ovoce, celozrnné pečivo. Při 
úpravě jídelníčku usilujte o co nejvyšší 
příjem zeleniny (alespoň na 500 g/den).

Sůl
Vysoký příjem soli přispívá ke zvyšo-

vání krevního tlaku, což společně s DLP 
nebo HLP významně navyšuje riziko 
kardiovaskulárního onemocnění. Proto 
omezte solení na průměrně 5–7 g soli/
den. Hotové pokrmy nedosolujte, radě-
ji využívejte koření, bylinky, česnek, ci-
buli. Omezte konzumaci nakládaných 
a solených potravin (namísto solených 
buráků k televizi si nakrájejte na prouž-
ky zeleninu a jezte ji s ochuceným tva-
rohem), pozor na sůl skrytou v potra-
vinách (např. v minerálních vodách, 
sýrech, uzeninách).

Alkohol
Řada epidemiologických studií proká-

zala, že mírná konzumace alkoholu je 
spojena s nižším výskytem i úmrtnos-
tí na ischemickou chorobu srdeční, za-
tímco vyšší konzumace alkoholu se váže 
s vyšší celkovou úmrtností.

Protektivní účinek mírné konzumace 
alkoholu spočívá ve:

• zvýšení hladiny HDL-cholesterolu;
• zlepšení hemostatických paramet-

rů, mechanismem zlepšení inzulíno-
vé rezistence.

Za bezpečné se považují 1–2 alkoho-
lové nápoje denně pro ženy a maximál-
ně 2–3 nápoje pro muže (za 1 alkoholový 
nápoj se považuje 0,5 l piva nebo 2 dcl 
vína nebo 5 cl lihoviny, t. j. přibližně 20 g 
čistého alkoholu).

Doplňky stravy
Obohacování stravy o vitaminy s an-

tioxidačním účinkem nelze doporučit, 
studie totiž neprokázaly žádný pozitivní 
vliv na morbiditu a mortalitu na nemoci 
srdce a cév. Určitý přínos může mít zmí-
něná vláknina nebo potraviny obohace-
né o rostlinné steroly. Rostlinné steroly 
inhibují absorpci cholesterolu ve střevě; 

nevstřebaný cholesterol a fytosteroly se 
vyloučí stolicí.

Kouření
Kouření zvyšuje riziko kardiovaskulár-

ních onemocnění 2–4x, pokud je přítom-
na hypertenze, obezita apod., tak i více, 
záleží na délce kouření a počtu vykouře-
ných cigaret.

Negativní vlivy kouření:
• Kouření akceleruje aterogenezi.
• Kouření zvyšuje agregabilitu trom-

bocytů.
• Kouření zvyšuje koncentraci fibrino-

genu.
• Kouření má významnou úloha při 

vzniku akutních koronárních pří-
hod.

• Kouření snižuje HDL-cholesterol 
a zvyšuje malé denzní LDL, je zde 
i vyšší riziko oxidace LDL, jelikož ku-
řáci mají nižší hladinu antioxidantů.

Pohybová aktivita
Pravidelný pohyb, definovaný jako ae-

robní pohybová aktivita prováděná den-
ně (minimálně 5x týdně) po dobu mini-
málně 30 minut na dosažení 50–75 % 
maximální tepové frekvence, se dopo-
ručuje k prevenci KVO v dospělém věku. 
Vedle jiných pozitivních vlivů pravidel-
ná fyzická aktivita zvyšuje koncentraci 
HDL-cholesterolu, současně snižuje kon-
centraci celkového cholesterolu a triacyl-
glycerolů.

Kontakt:
khlavata@endo.cz
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Podiatrická sekce České diabetologické společnosti ČLS JEP  
spolu s Chirurgickou klinikou 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze pořádají tradiční

Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí
Sympozium Syndrom diabetické nohy
22. listopad 2013, Autoklub, Opletalova 29, Praha 1

Koordinátoři: 
prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Centrum diabetologie, IKEM, Praha
doc. MUDr. Jaroslav Šimsa, PhD., Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerova 
nemocnice, Praha

Zahraniční host: 
prof. Carlo Maria Ferdinando Caravaggi (University Vita Salute San Raffaele, Milan, Italy)

Program:
7:45–8:45 registrace

8:45–9:00 zahájení, aktuality v podiatrické sekci (A. Jirkovská, J. Šimša, P. Piťhová)

Chirurgie SDN (A. Jirkovská, J. Šimša)
9:00–9:20 Diagnostika lokální osteoporózy a léčba zevní fixací u Charcotovy 
osteoartropatie (R. Bém, K. Kostlivý)
9:20–9:40 Znáte anatomii nohy z hlediska rizika šíření infekce? (B. Sixta)
9:40–10:00 Zkušenosti plastické chirurgie při spolupráci na léčbě syndromu diabetické nohy (A. Nejedlý)
10:00–10:30 Léčba defektů paty (C. Caravaggi)

Cévní problematika SDN (R. Janoušek, J. Chlupáč)
11:00–11:20 Nebezpečí z prodlení u diagnostiky ICHDK diabetiků (P. Piťhová, M. Roček)
11:20–11:40 Hybridní cévní výkony u ICHDK (J. Chlupáč, P. Baláž, S. Rokošný, P. Wohlfart, L. Janoušek)
11:40–12:00 Revaskularizace u nejzávažnějších angiografických nálezů (R. Janoušek, M. Dubský)
12:00–12:20 Aktuality v hrazení podiatrické péče (P. Bruna, V. Fejfarová)

12:50–13:50 Komentované postery (P. Piťhová, V. Fejfarová)

Infekce a podiatrická péče (S. Lacigová, R. Bém)
13:50–14:10 Agresivní antibiotická terapie SDN, možnosti ambulantní antibiotické léčby (V. Petkov, A. Jirkovská)
14:10–14:30 Septický stav u pacientů se SDN – komplexní metabolická péče (S. Solař, J. Jirkovská, J. Venerová)
14:30–14:50 Péče podiatra a pedikéra u pacientů se SDN (M. Součková)
14:50–15:10 Preventivní ošetření nohou u diabetiků (J. Fešar)
15:10–15:30 Rub a líc péče o pacienty se SDN v domácím prostředí (H. Vlhová)
15:30–16:00 Závěrečná diskuse, zhodnocení (A. Jirkovská)

Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena kreditními body.

Rozšířená abstrakta příspěvků tohoto sympozia Vám přineseme v samostatném suplementu časopisu Kazuistiky 
v diabetologii.

Organizační zajištění:
Galén-Symposion s.r.o.
Břežanská 10, 100 00 Praha 10
tel.: 222 518 535, fax: 222 516 013

upoutávka

Registrace a informace na  
www.gsymposion.cz
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11. Podzimní endokrinologické sympozium
15.–16. 11. 2013, Zámek Liblice

Odborný garant:  
Pracovní skupina pro analoga GnRH při ČES ČLS JEP 
doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. 
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha
Program: 
Pátek 15. 11. 2013
1. blok přednášek (Z. Šumník, M. Kršek)    16.00–18.00
Význam vrozených trombofilních mutací (I. Hadačová)
Pohybový vývoj dětí narozených s IUGR, následky pro dospělý věk (I. Zounková)
Metabolická osteopatie nedonošených (M. Bayer)
Mechanografie aneb proč a jak vyšetřovat svalové funkce (Z. Šumník, J. Matysková, D. Zemková)
Diferenční diagnostika hyperklacemie (P. Broulík)

2. blok přednášek (M. Šnajderová, J. Čáp)    18.00–18.50
Práce mladého lékaře na lůžkovém oddělení u nás a v zahraničí, zkušenosti z pracovního pobytu v Anglii (J. Jindrová)
Tajemnství „růstové štěrbiny“ aneb kostní věk a úskalí jeho interpretace (D. Zemková)

Sobota 16. 11. 2013
3. blok přednášek (J. Zapletalová, J. Marek)    8.30–10.40
Kraniofaryngeom (J. Marek)
Psychické změny u Cushingova syndromu (M. Kršek)
Ovariální cysty v novorozeneckém a kojeneckém věku (M. Šnajderová, L. Teslík, T. Doušová, J. Malíková, H. Kosová)
McCume Albrightův syndrom v dětském věku (B. Obermannová, J. Malíková)
McCume Albrightův syndrom v dětském věku (V. Weiss, V. Hána)

4. blok přednášek (V. Zamrazil, V. Hána)    10.40–12.50
Jodový deficit (V. Zamrazil)
Černobyl 26. 4. 1986 a následky… (P. Vlček)
Porucha funkce štítné žlázy – kazuistika (O. Magnová)
Interaktivní kazuistika: endokrinologie dětského věku (J. Zapletalová)
Interaktivní kazuistika: endokrinologie dospělého věku (J. Čáp)

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, má charakter postgraduálního vzdělávání, je garantována 
ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Přihlášky k účasti: dana@alivecz.com
www.endokrinologie.cz

upoutávka
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Vzácná příčina hypoglykemie u novorozence 
– Beckwith-Wiedemannův syndrom

Souhrn:
Autoři prezentují případ novorozence s hypoglykemiemi, u kterého vzniklo pode-

zření na vzácně se vyskytující Beckwith-Wiedemannův syndrom (BWS). V klinickém 
obraze tohoto syndromu dominují vedle hypoglykemií makrosomie, makroglosie, he-
mihypertrofie a  různě vyjádřená patologie pupečníku. V  teoretické části je věnována 
pozornost vedle klinických příznaků i  genetickým souvislostem BWS a  diferenciální 
diagnóze novorozenecké hypoglykemie.

Summary:
A rare cause of hypoglycemia in a newborn – Beckwith-Wiedemann syndrome

The authors present a  case of hypoglycemic episodes in a  newborn, who was 
suspected to suffer from a rare Beckwith-Wiedemann syndrome (BWS). Besides hy-
poglycemic episodes, the clinical manifestation of this syndrome includes predomi-
nantly macrosomia, macroglossia, hemihypertrophy and various manifestations of 
umbilical cord pathology. The theoretical part deals not only with clinical symptoms, 
but also with genetic links of BWS as well as with the differential diagnosis of hypo-
glycemia in newborns.

Dortová, E., Skalová, M., Dort, J., Pomahačová, R. Vzácná příčina hypoglykemie u novorozence – Beckwith-
Wiedemannův syndrom. Kazuistiky v diabetologii 11, 3 – Endokrinologie: 58–60, 2013.

Klíčová slova: 
 � novorozenec
 � Beckwith-Wiedemannův 

syndrom
 � hypoglykemie

Key words: 
 � newborn
 � Beckwith-Wiedemann 

syndrome
 � hypoglycemia

Eva Dortová1, Martina Skalová1, Jiří Dort1,  
Renata Pomahačová2

1Neonatologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň
2Dětská klinika, Fakultní nemocnice Plzeň
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Úvod
V dubnu 1963 provedl americký dětský patolog John Bruce 

Beckwith pitvu novorozené holčičky, která zemřela 44 hodin po 
porodu. Makrosomní novorozenec měl vyhřezlé střevní kličky, 
makroglosii a hypoglykemii. Další vyšetření prokázalo, že led-
viny a pankreas novorozence byly 8x větší oproti normální vel-
kosti, podobný nález byl i na ostatních orgánech. Tyto poznat-
ky společně s dalšími obdobnými nálezy hlášenými německým 
genetikem Hansem Rudolphem Wiedemannem vedly k utvo-
ření klinické jednotky – Beckwith-Wiedemannova syndromu.

Beckwith-Wiedemannův syndrom je definován jako vro-
zená porucha růstu způsobující nadměrnou velikost těla a jed-
notlivých orgánů, která je zároveň spojena s  vyšším rizikem 
výskytu nádorových onemocnění. Etiologie tohoto syndromu 
je neznámá, předpokládá se příčina na genetické úrovni. Osm-
desát procent případů je spojeno s defektním 11. chromozo-
mem. Celosvětová incidence je zhruba 1:12–13 000, výskyt 
tohoto syndromu není vázán na rasu ani pohlaví. 10x častěji 
je popisován u dětí po umělém oplodnění. 15 % případů je fa-
miliárně podmíněno, zde se předpokládá autozomálně domi-
nantní typ dědičnosti (Cohen 2005).

Do klinického obrazu BWS je řazena vyšší porodní hmot-
nost (nad 90. percentilem), novorozenecké hypoglykemie, 
hemihypertrofie, makroglosie, široká velká fontanela, defekty 
přední stěny břišní (omfalokéla, pupeční hernie, diastáza pří-
mých svalů břišních), visceromegalie (zvětšení jater, sleziny, 
ledvin, pankreatu), ledvinné cysty a hydronefróza. Popisována 
je hypoplázie střední části obličeje, exoftalmus, typické zářezy 
na tragu, může se vyskytovat retence varlat a nevus flammeus, 
v klinickém obraze se může objevit odmítání stravy a křeče. 
Prenatálně je častý polyhydramnion a velká placenta. Již v čas-
ném věku je popisován vyšší výskyt Wilmsova tumoru a kar-
cinomu nadledvin, vzácněji hepatoblastomu a  rabdomyosar-
komu (Rump et al. 2005). Zvýšená pravděpodobnost vzniku 
tumorů trvá podle dosavadních poznatků do 8. roku života.

Genetická podstata je spojena s deregulací imprintingu ně-
které ze dvou skupin imprintovaných genů. Nejlépe prostudo-
vanou je oblast zahrnující dva recipročně imprintované geny 
– gen pro růstový faktor IGF2, exprimovaný z  otcovské alely, 
a gen H19, exprimovaný z mateřské alely. U pacientů s BWS jsou 
nacházeny otcovské duplikace na krátkých ramenech 11. chro-
mozomu (oblast 11p15), otcovská unipaternální disomie, delece 
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Tab. č. 1: Energetický přívod

období během hospitalizace při propuštění  
z hospitalizace – věk 25 dní

věk
5 týdnů

věk
2 měsíce

věk
3,5 měsíce

kalorická hodnota stravy 
(kcal/kg/den) 146 137 127 125 88

tělesná hmotnost dítěte 5 560 g 6 040 g 6 670 g 8 000 g

Apgarová Virginia (1909–1974) – americká anestezioložka a  neonatoložka. 
Autorka jednoduchého postupu hodnocení stavu novorozenců (APGAR skóre). 
Lékařské vzdělání získala na College of Physicians and Surgeons Columbijské univer-
zity. Po úvodní zkušenosti s chirurgií se věnovala především oblasti anesteziologie, 
v roce 1949 získala v tomto oboru profesuru na Columbijské univerzitě. Značné úsilí 
věnovala propagaci prevence vzniku novorozenecký defektů, na tomto poli spolupra-
covala s nadací March of Dimes. 

Beckwith John Bruce (1933) – americký pediatrický patolog. Dětství strávil v indi-
ánské rezervaci Flathead. Medicínu vystudoval na univerzitě ve Washingtonu. Již 
na studiích se zajímal o embryologii a histologii, proto se rozhodl stát pediatrickým 
patologem. Pracoval v dětské nemocnici v Los Angeles, v roce 1964 se stal ředitelem 
patologie dětské nemocnice v Seattlu. V roce 1984 se přesunul do dětské nemocnice 
v Denveru, kde zastává post ředitele laboratoří. V rámci svého výzkumu pátrá po pří-
činách náhlých úmrtí v dětství, zajímá se o patogenezi nádorů. Ve volném čase sbírá 
charitativní vánoční známky, muškaří a pozoruje ptactvo. 

Wiedemann Hans Rudolf (1915–2006) – německý pediatr. Jeho otec byl lékař, řada 
členů jeho rodiny pak vyučovala na univerzitách v Německu, což bylo určující pro 
jeho akademickou kariéru. Studoval medicínu ve Freiburgu, Mnichově, Hamburku, 
Lausanne a  Jeně. Kvůli podlomenému zdraví nemusel narukovat a  zaměřil se tak 
na pediatrii. V roce 1961 se stal vedoucím katedry pediatrie na univerzitě v Kielu. 
Wiedemann objasnil řadu genetických poruch a  jako první upozornil na škodli-
vost užívání thalidomidu těhotnými ženami (na ranní nevolnost a  bolesti hlavy), 
jenž mělo za následek narození více než 6 000 dětí s vážnými vrozenými vadami. Se 
svou ženou Giselou celý život sbírali autogramy. Napsal filozofickou stať Altersbriefe 
bedeutender Menschen a vydal i knihu poezie a dopisů určenou nemocným dětem. 

Wilms Max (1867–1918) – německý chirurg. Medicínu studoval na řadě němec-
kých univerzit. Zabýval se patologickou anatomií, jako chirurg působil na řadě uni-
verzitních pracovišť (Lipsko, Bazilej aj.). Jeho jméno nese W. tumor, zhoubný nádor 
ledviny u  dětí, jehož charakteristiku publikoval v  letech 1897–1899 (jako první jej 
popsal Thomas F. Rance v  roce 1814). Učebnice chirurgie, kterou vydal spolu s  L. 
Wullsteinem se dočkala řady vydání v několika světových jazycích. S jeho jménem je 
spojeno i několik speciálních chirurgických postupů.

(zdroj informací: archiv redakce)
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nebo translokace mateřské alely H19 (důsledkem je pak aktivace 
mateřské alely IGF2) nebo mutace či delece řídícího elementu, 
tzv. centra imprintingu. To vše vede k nadměrné produkci IGF2, 
a tedy k projevům nadměrného růstu a riziku nádorů. Část paci-
entů s BWS má dysregulaci druhé imprintované oblasti na 11p15, 
kde je několik genů, včetně mateřsky exprimovaného genu pro 
inhibitor cyklin-dependentní kinázy (Enklaar et al. 2006).

IGF2 je hormon strukturou a účinkem podobný inzulínu. Gen 
pro IGF2 je lokalizován na 11. chromozomu. Tento peptid tvo-
řený játry je považován na hlavní fetální růstový faktor. Při jeho 
nadbytku dochází k hypetrofizaci plodu a po narození díky jeho 
účinkům podobným inzulínu dochází ke vzniku hypoglykemií.

Péče o pacienta s BWS po porodu spočívá v udržování eu-
glykemie. Makrosomie může být příčinou porodních traumat 
(fraktury kostí, parézy), případně porodní asfyxie. Další péče 
spočívá v  opakovaných sonografických kontrolách břišních 
orgánů do 8 let věku, kontrolách hladiny alfa-fetoproteinu 
(screening hepatoblastomu) a  dispenzarizaci dětským onko-
logem. Resekce jazyka při obstrukci dýchacích cest je nutná 
vzácně. Samozřejmostí je sledování růstu a vývoje.

Nejkritičtějším obdobím pro přežití je raný dětský věk, kdy 
zhruba jedno z pěti dětí zemře na komplikace spojené s tímto 
syndromem. U dětí nad 8 let a dospělých nebývají potíže popi-
sovány. Růst se po tomto věku také začíná zpomalovat, dospělí 
jedinci mají normální výšku. Mentální vývoj je u postižených 
jedinců normální nebo lehce snížen.

Jedním z  příznaků tohoto syndromu je hypoglykemie 
u novorozence. Ta je definována jako hodnota glykemie nižší 
než 2,5 mmol/l. Pokud není léčena, může bezprostředně ohro-
zit život nebo ireverzibilně poškodit centrální nervový systém, 
jelikož glukóza má zásadní význam v energetickém metabolis-
mu mozku. Za fyziologických okolností je téměř celá spotřeba 
kyslíku v  mozku vázána na utilizaci glukózy, a  tím na zajiš-
tění energie pro mozkové buňky. Hypoglykemie proto vyža-
duje rychlé a účinné řešení. Při hypoglykemii pod 2,5 mmol/l 
zahajujeme enterální příjem s kontrolou glykemie za hodinu, 
při hodnotách pod 2,0 mmol/l je navíc nutno zavést doplňující 
parenterální přívod (Romanelli et al. 2010).

Novorozenci s  rizikem hypoglykemie jsou děti narozené 
předčasně, s nižší porodní váhou, děti matek s diabetes mel-
litus, novorozenci nemocní či vystavení perinatálnímu stresu 
(asfyxie, sepse, hypotermie, Rh inkompatibilita) nebo novo-
rozenci s polycytemií. Jako hormonální příčiny jsou uváděny 
kongenitální hyperinzulinismus, nedostatek kortizolu, kate-
cholaminů, růstového hormonu či glukagonu. Dochází k  ní 
též selháním energetického metabolismu vlivem metabolické 
poruchy, kdy dojde k  vyčerpání metabolizovatelných zdrojů 
glykogenolýzy a glukoneogeneze a ani maximální pokles hla-
diny inzulínu a  vzestup hladin kontraregulačních hormonů 

nedokáže zabránit hypoglykemii a  zajistit přísun glukózy do 
mozku. Vzácnou příčinou může být BWS.

Kazuistika
Chlapec se narodil 20leté matce, která byla v graviditě lé-

čena pro hypertenzi, otci je 30 let, oba rodiče mají v anamnéze 
asthma bronchiale. Jednalo se o první graviditu, která byla pra-
videlně sledována, probíhala fyziologicky bez rozvoje gestač-
ního diabetu, screeningová vyšetření byla bez patologického 
nálezu. Porod nastal v 39. týdnu gestace, spontánně, záhlavím, 
v okresní porodnici. Porodní hmotnost byla 4 750 gramů (nad 
95 percentilem), jednalo se tedy o hypertrofického novorozen-
ce, porodní délka byla 52 cm.

Po vybavení mělo dítě známky porodní asfyxie, Apgar skó-
re bylo ohodnoceno 2…6…8 body. Po prodechnutí ambuva-
kem nastoupila u dítěte pravidelná spontánní dechová aktivita, 
v dalším průběhu byl chlapec kardiopulmonálně stabilní. Po 
porodu byla zjištěna následující traumata – fraktura hume-
ru vpravo, paréza plexus brachialis vlevo horního typu, byla 
přítomna výrazná stagnační cyanóza v obličeji. Ve stáří 4 dní 
bylo dítě přeloženo na JIP perinatologického centra k  další 
péči. Hlavním důvodem překladu byla dislokovaná fraktura 
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 pravého humeru. V  propouštěcí zprávě upoutal pozornost 
údaj o  nižších hladinách glykemie v  prvních dnech života 
(2,0…1,6…2,8 mmol/l). Při kontrolách po přijetí na JIP se ten-
to nález potvrdil, hodnoty glykemie se pohybovaly v rozmezí 
2,0–2,4 mmol/l. Byla zavedena hyperalimentační opatření ve 
smyslu častého krmení a  fortifikace stravy maltodextrinem 
a  bílkovinou (kalorický příjem 146  kcal/kg/den) s  dobrým 
efektem na hodnoty glykemie.

V rámci diferenciální diagnostiky etiologie hypoglykemie 
byla vyloučena diabetická fetopatie, hyperinzulinismus, hypo-
kortikalismus a vrozené vady metabolismu.

V somatickém nálezu byla patrná hemihypertrofie levé po-
loviny těla, čtyřprstá rýha vpravo, oboustranná hydrokéla a ši-
roký umbilikální anulus, po jehož snesení se objevila pupeční 
kýla. Sonografickým vyšetřením byla popsána velikost hernie 
11x8 mm obsahující vitální tenkou kličku. Po zhodnocení uve-
dených nálezů bylo vysloveno podezření na Beckwith-Wiede-
mannův syndrom. Přizvaný genetik podezření potvrdil, byl 
vyšetřen karyotyp s normálním nálezem, t. č. u dítěte a obou 
rodičů probíhá podrobné molekulárně genetické vyšetření, 
které však není podmínkou zařazení tohoto syndromu. Mat-
ka později doplnila informaci o výskytu umbilikálních hernií 
a makrosomii plodů u svých 2 synovců.

Fraktura pravého humeru byla fixována a hojení proběhlo 
ad integrum, pro parézu brachiálního plexu horního typu vle-
vo byla od počátku prováděna rehabilitace s dobrým efektem.

Sonografické vyšetření mozku prokázalo nevýznamný ná-
lez frontální cysty vlevo, břišní orgány byly normální velikosti. 
Dítě bylo propuštěno do domácí péče ve stáří 25 dní na oboha-
cené stravě, rodiče byli zacvičeni v měření glykemie glukome-
trem, které doma pravidelně provádějí.

Dítě je dále sledováno v  Centru vývojové péče. Do věku 2 
měsíců bylo krmeno převážně umělou formulí pro nedonošené, 
obohacenou maltodextrinem, poté bylo převedeno na počáteční 
formuli s pokračujícím podáváním maltodextrinu. Při domácím 
monitorování ani při kontrolách v Centru vývojové péče nebyla 
již hypoglykemie zaznamenána, dítě na tělesné hmotnosti velmi 
dobře prospívá. Hybnost obou horních končetin je v  současné 

době již symetrická. Trvá nález hemihypertrofie levé poloviny 
těla a pupeční kýla. Sonografické vyšetření mozku a břišních or-
gánů je bez patologického nálezu, orgány jsou normální velikos-
ti. Psychomotorický vývoj ve stáří 4 měsíců odpovídá věku.

Diskuse a závěr
Příčiny hypoglykemie v novorozeneckém věku mohou být 

různé. Na vzácný syndrom BWS je třeba myslet u makroso-
mického novorozence při současném výskytu makroglosie, 
hemihypertrofie a  patologie pupečníku. Ta se může projevit 
jako pupeční kýla či omfalokéla. K  normalizaci glykemie je 
z počátku často nutná parenterální dodávka glukózy, později je 
třeba zavést hyperalimentační opatření k udržení normálních 
hladin glykemie a její monitoring i v domácím prostředí. Dob-
rá spolupráce s rodiči a jejich důkladná edukace je nezbytná. 
Péče o dítě nekončí jeho propuštěním z porodnice, vzhledem 
ke zvýšené incidenci maligních onemocnění je nutno pacienta 
pečlivě sledovat a opakovaně provádět sonografická vyšetření.
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Zpráva

The 23rd Meeting of the European Association 
for the Study of Diabetic Eye Complications 
(EASDec) Meeting
Barcelona (Spain), May 23–25, 2013 

Tomáš Sosna1,2, Miroslav Veith3
1Oční ambulance, Centrum diabetologie IKEM, Praha
2Oční oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
3Oční oddělení, FN Královské Vinohrady, Praha

Obr. č. 1: Profesorka Anne Katrin Sjølie (vlevo), 
s profesorkou Pascale Massin na kongresu EASDec 
v Římě, kde byla zvolena presidentkou EASDec.

Fo
to

gr
afi

e:
 a

rc
hi

v 
au

to
růV  obvyklém termínu se ve španělské Barceloně konalo 

pravidelné setkání oftalmologické studijní skupiny Evrop-
ské asociace pro zkoumání diabetických očních komplikací 
(EASDec).

Letošní sjezd byl poznamenán smutnou zprávou, že v lednu 
zemřela profesorka Anne Katrin Sjølie, do loňského roku pre-
zidentka EASDec. Krátce nám ji připomněl její nástupce, sou-
časný prezident společnosti profesor Massimo Porta. Narodila 
se v roce 1943 a promovala v roce 197l na univerzitě Kopen-
hagenu. Specializaci v  oftalmologii získala v  Odense a  v  roce 
1988 přešla na univerzitu do Århusu a o několik let později byla 
jmenována profesorkou v  Syddansk University. Byla skvělým 
a obdivovaným chirurgem a za svoji vědeckou kariéru publi-
kovala 75 peer-reviewed článků v prestižních světových časo-
pisech. Všem se nám do našeho podvědomí zapsala jako milá, 
ale nekompromisní vedoucí studie: Diabetic Retinopathy Can-
desartan Trials (DIRECT; assessing the angiotensin II blocker 
candesartan). Účastnila se i našeho kongresu EASDec, který se 
před 10 lety konal v Praze. Bude nám všem scházet.

Prvá část kongresu byla věnována novým perspektivám 
léčby diabetického makulárního edému. Zahájila jí přednáška 
kolegů ze Španělska Overexpression of hemopexin in diabetic 
eye: a new pathogenic candidate for diabetic macular edema. 
Hemopexin je exprimován retinálním pigmentovým epitelem 
(RPE) diabetických pacientů s diabetickým makulárním edé-
mem (DME) a způsobuje rozpad RPE buněk in vitro. Dexame-
thason je schopen zabránit hemopexinem indukované hyper-
permeabilitě. Výsledky této case-control studie naznačují, že 
hemopexin lze považovat za nové patogenetické agens DME.

 Holandští autoři v experimentální studii Development of 
a new blood-retinal barrier model in vitro představili novou 
možnost zkoumání hematoretinální bariéry in vitro, tím že 
vytvořili co-kultivační model pericytů, endoteliálních buněk 
a  astrocytů v  trans-well filtračním systému. To může otevřít 
nové terapeutické možnosti pro testování a efektivnější léčbu 
DR, ale i dalších onemocnění sítnice.

Hematoretinální bariérou se zabývala i  experimentál-
ní práce z  Amsterdamu Molecular characterisation of the 
inner blood retina barrier in the Akimba mouse, a new mo-
del of diabetic retinopathy. V  běžné experimentální praxi 
se dosud užívají Kimba myši jako standardní model pro sle-
dování vlivu hyperglykemie na pericyty a retinální pigmen-
tový epitel. V práci poukazují autoři na větší citlivost klonu 
Akimba myší pro experiment. Jejich citlivost je až 3x vyšší 
než u myší klonu Kimba. Doporučují je proto jako nový mo-
del pro experimentální využití při zkoumání hematoretinál-
ní bariéry u diabetu.

Původně poster, který byl vyhodnocen jako nejlepší a mohl 
být tedy přednesen v hlavním programu, byla navazující expe-
rimentální práce ze stejného pracoviště, které se specializuje na 
angiogenezi The role of plasmalemma vesicle-associated pro-
tein in blood retina barier permeability. Studie upozorňuje 
na tzv. plasmalemma vesicle-associated protein (PLVAP) a na 
endothelial specific protein, o nichž se předpokládá, že jejich 
inhibice může zabránit zvýšené propustnosti hematookulární 
bariéry vyvolané vaskulárním endotelovým růstovým fak-
torem (VEGF). To také ukazuje na význam transcelulárního 
transportu, který hraje podstatnou roli v  porušené hemato-
okulární bariéře a je tedy i zajímavým cílem při léčbě DME.

Po této – pro nás kliniky občas obtížně pochopitelné – části 
následoval blok Laboratory and clinical biomarker of diabetic 
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retinopathy, který skvěle moderoval portugalský profesor José 
Cunha-Vaz.

Prvá průřezová komparativní studie z  univerzit v  Římě 
a Padově Aqueus humor biomarkers of retina macroglia acti-
vation in diabetic patients upozorňuje na důležitost „glial fib-
rillary acidic protein“ (GFAP) a aquapurinu 1 a 4 (AQP1, 4). 
Studie uzavírá, že tyto biomarkery sítnice mají značný vliv na 
aktivitu makroglie. Hladiny těchto biomarkerů se výrazně zvy-
šují u pacientů s diabetem, což potvrzuje, že sítnicová glie je 
klíčovým aktérem diabetické retinopatie (DR). Pokles těchto 
biomarkerů u očí s DME je pravděpodobně již známkou dege-
nerace Müllerových buněk.

Ze stejných pracovišť byla prezentována další komparativ-
ní průřezová studie Retinal inflammation biomarkers in pati-
ents with diabetic retinopathy. Cílem studie bylo zhodnotit in 
vivo zánětlivé biomarkery sítnice (aktivitu mikroglie a komo-
rových cytokinů) u pacientů s diabetickou retinopatií. Ze stu-
die vyplývá, že sítnicové neuroinflamatorní biomarkery mo-
hou poskytnout užitečné terapeutické cíle pro prevenci a léčbu 
DR. Z institutu profesora Cunha-Vaze z portugalské Coimbry 
byla prospektivní monocentrická studie u  pacientů s  DM 2. 
typu Microaneurysm turnover at the macul a predicts risk of 
development of clinically significant diabetic macular edema. 
Znovu a statisticky signifikantně prokázala kliniky předpoklá-
daný fakt důležitosti sledování počtu mikroanurysmat (MA) 
v oblasti zadního pólu. Rychlé změny jejich počtu znamenají 
narůstající riziko vzniku klinicky významného makulárního 
edému.

Obdobnou problematikou u diabetiků 1. typu se zabývala 
práce kolegů z  Odense a  Londýna Microaneurysm-count as 
a predictor of progression of retinopathy in patients with type 
1 diabetes? Na základě jejich zjištění, může být počet MA sou-
částí klinického vyšetření a může sloužit jako prediktor pro-
grese proliferativní DR u pacientů s diabetem 1. typu. Počítání 
MA je časově náročné, takže bude třeba zařadit do klinické 
praxe semiautoamatický analyzátor očního pozadí (pole M1).

Genetickou problematikou se zabývala práce ze Španělska 
Patterns of progression in diabetic retinopathy: correlation 
between phenotypes and genotypes. Z  celkového počtu 11 
genů byly vytipovány 3 geny (ACE, NOS1 a MTHFR) mající 
bezprostřední vztah k progresi a vzniku klinicky významného 
makulárního edému u neproliferativní DR diabetiků 2. typu.

Poslední přednáškou tohoto bloku byla anglická přednáš-
ka známého birminghamského profesora Paula Dodsona Ob-
structive sleep apnoe is associated with signy threatening reti-
nopathy and predicts the development of preproliferative and 
proliferative retinopathy in patients with type 2 diabetes: a lon-
gitudinal analysis. Obstruktivní spánková apnoe (OSA) bývá 
provázena zvýšeným rizikem infarktu myokardu, hypertentenze 
a iktu. Její výskyt je častější u mužů s diabetem 2. typu. Celkově 
se odhaduje, že jí trpí až 40 % diabetiků. Více než 4 roky trvající 
longitudinální observační studie dokazuje, že OSA zvyšuje rizi-
ko rozvoje neproliferativní formy DR. Ukazuje se, že intervenční 
studie bude potřebná k posouzení vlivu léčby OSA na DR.

Odpolední blok byl věnován komentovaným posterům. 
Blok moderovaly doktorky Tunde Peto a  Anna Boixadera.  

Posterová sekce byla rozdělena na čtyři části. Screening, Zá-
kladní výzkum, Diabetický makulární edém a Epidemiologie.

V oblasti screeningu mne zaujal často diskutovaný problém 
intervalů oftalmologického vyšetření diabetika. Poster s  ná-
zvem Is it safe to increase diabetic retinopathy screening in-
tervals in patients with no/background diabetic retinopathy? 
Tato práce z  vysoce respektovaného screeningového centra 
v Birminghamu přesvědčivě dokazuje, že u pacientů bez zná-
mek DR stačí sledování 1x za 2 roky. Tam, kde je nález počí-
nající formy DR pozitivní, doporučují autoři ponechat interval 
vyšetření v délce 1 roku.

Další poster z  téhož významného screeningového praco-
viště Epiretinal membrane in diabetic retinopathy screening 
zkoumal retrospektivně výskyt epiretinální membrány u dia-
betiků. V  jejich souboru se epiretinální membrána vyskytla 
u 0,61 % diabetiků, přičemž idiopatická byla v 94 %. Zhoršo-
vala hodnocení DR v  55  % případů, přesto autoři poukázali 
na to, že v případě epiretinální membrány stačí k bezpečnému 
screeningu dvě standardní pole (podle Eurodiab studie).

Poster s  názvem Are diabetic retinopathy virtual clinics 
safe? ze severního Devonu v Anglii kladl provokativní otázku, 
zda pouze posouzení DR u DM ve virtuální klinice je dosta-
tečně bezpečným prostředkem pro odhalení a indikaci k léčbě 
DR u rizikových pacientů, kteří jsou jinak sledováni ve specia-
lizovaném klinickém centru. Výsledky srovnávací studie na 56 
pacientech poukazují na to, že virtuální klinika, kde je posu-
zována současně s fotografií i optická koherenční tomografie, 
je bezpečným a efektivním způsobem jak odlehčit přetíženým 
klinickým pracovištím.

Evaluation of automated image analysis software for the 
detection of diabetic retinopathy to reduce the ophthalmolo-
gist workload byl název dalšího posteru ze screeningové sekce. 
Španělští autoři v průřezové observační epidemiologické studii 
s více než pěti tisíci nemocnými dokazují, že fotografie jedno-
ho centrálního pole a  její hodnocení pomocí automatického 
sytému, který vyhodnocuje množství MA (dle mého názoru 
přesněji red dot), je dostatečně specifická a bezpečná pro roz-
hodování, zda jde či nejde o DR.

Stephen Aldington na posteru Relationship between time 
from diagnosis of diabetes to screening and grading outcome 
jasně dokázal v tříleté studii na 8 183 pacientech jak je důležitý 
včasný screening i záchyt diabetiků a patologického nálezu na 
sítnici. Pacienti s pozdním screeningem mají významně horší 
prognózu DR. Znovu tím poukázal na důležitost systémových 
screeningových programů.

V  oblasti základního výzkumu byl paradoxně zajímavý 
poster s názvem Tear fluid proteomics multimarkers for dia-
betic retinopathy screening. Účelem studie bylo najít novou 
jednoduchou metodu screeningu DR založenou na změnách 
biomarkerů slzného filmu. Přesto že šlo o velkou multicentric-
kou studii z univerzit v Debrecínu, Londýně a Torontu, nepo-
dařilo se takovou screeningovou metodu objevit. Nepomohly 
ani velmi sofistikované a zřejmě i drahé algoritmy na zkoumání 
proteinových biomarkerů. Negativní výsledek – také výsledek.

Mezi postery o makulárním edému nás zaujal poster RE-
LIGHT – ranibizumab treatment of diabetic macular oedema 
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with bimonthly monitoring after initial treatment anglické 
studijní skupiny RELIGHT. Za pozornost stojí kritéria vstupu 
do studie, která jsou o poznání měkčí než česká (například gly-
kovaný hemoglobin – medián 7,6 %; rozsah 5,4–11,6 % !). Je 
to prospektivní, otevřená, multicentrická, jednoramenná stu-
die. Hodnotí tři měsíční iniciační dávky ranibizumabu 0,5 mg. 
Následné opakované ošetření je individualizované. K opako-
vání léčby jsou kritéria založena na snížení počtu o 5 písmen 
ETDRS optotypů a/nebo OCT ≥225 mikrometry s  měsíční 
kontrolou od zahájení a  následnými dvouměsíčními kontro-
lami do konce studie – tedy do 18 měsíců. Laserové ošetření 
je dovoleno po 6 měsících. End point byl dvanáctý měsíc. Při 
snížené četnosti monitorování byly dosaženy shodné výsled-
ky s pilotní studií RESTORE a nezávislou studií DRCR.net ve 
třetím roce.

Na zdravotní rizika spojená s  celosvětovou migrací oby-
vatel upozornili v  epidemiologické posterové sekci autoři ze 
Švédska ve studii Non-Swedish origin may be a  risk factor 
for diabetic retinopathy at diagnosis in Scania, Sweden, in 
2008–2012. Poukazují na zvýšený výskyt DR mezi imigranty. 
Jako dva velmi pravděpodobné důvody autoři uvádějí genetic-
ké a sociálně ekonomické faktory.

Závěr pátečního večera v Eva Kohner lecture byla jako ka-
ždoročně oceněna jedna významná osobnost tohoto kongresu. 
Tentokrát jí byl profesor Francesco Bandello jeden ze zaklá-
dajících členů společnosti a její dlouholetý prezident. Krátce jej 
představil profesor Simon Harding. Profesor Francesco Ban-
dello je nyní přednostou oční kliniky na univerzitě Vita Salute 
a ve vědeckém institutu San Rafaele v Miláně. Specializuje se 
na problematiku sítnice a  především diabetické retinopatie. 
Je členem: Retina Society, Macula Society, Club Jules Gonin, 
Academia Ophthalmologica Internationalis, Academia Oph-
thalmologica Europia, Euretina, American Academy of Oph-
thalmology, Societé Française d’Ophtalmologie, Società Oftal-
mologica Italiana a Italian Society of the Retina (SIR), kde je 
v současné době jejím prezidentem. Je spoluautorem pěti knih 
a publikoval přes 150 článků, převážně zaměřených na proble-

matiku sítnice. Je členem redakčních rad několika předních 
světových oftalmologických a  farmakologických časopisů. 
Jako hlavní investigátor se zúčastnil mnoha studií (např. RES-
TORE, RESOLVE atd.). Přednesl stovky lekcí, přednášek a je 
výtečným učitelem. Jeho prezentace jsme měli možnost slyšet 
i v Praze v rámci kongresů ČVRS, ESASO a EASDec. Ve své 
jako vždy brilantní přednášce o diabetickém makulárním edé-
mu neopomněl zmínit i profesorku Kohner. Na její počest je 
toto ocenění udělováno, neboť patřila mezi zakladatele tohoto 
kongresu. S  potěšením konstatoval, že po delší odmlce způ-
sobené očním onemocněním se sjezdu opět zúčastnila aktivní 
diskusí.

Druhý sjezdový den byl zaměřen na problematiku feno-
fibrátů v  terapii DR. Kulatý stůl moderovali Massimo Porta 
a Peter Scanlon. Tři přednášky Evidence from medical trials 
(Simon Harding), Potential mechanisms (Rafael Simó) a Im-
plications in clinical practice (Paul Dodson) se zabývaly pře-
devším dvěma studiemi ACCORD (Action to Control Cardio-
vascular Risk in Diabetes) a FIELD (Fenofibrate Intervention 
and Event Lowering in Diabetes).

Součástí studie ACCORD byla velká podskupina diabetiků 
2. typu, u nichž byl sledován vliv těsné kompenzace glykemie, 
krevního tlaku a  hladin lipidů regulovaných hypolipemiky 
právě na DR. Z počtu 4 065 nemocných bylo v konečné fázi vy-
hodnoceno 2 856 pacientů. Tento počet lze ve srovnání s ostat-
ními obdobnými studiemi považovat za dostatečný i přesto, že 
byl propad probandů poměrně významný. Přednášející kon-
statovali, že z oftalmologických hledisek jsou zvolené posuzo-
vací parametry dle ETDRS studie (Early Treatment Diabetic 
Retinopathy Study) správné a  v  oftalmologii standardně po-
užívané.

Příznivý vliv těsné kompenzace diabetu na diabetickou re-
tinopatii v této studii jistě nebyl překvapením. Snížení progre-
se DR o 33 % ve skupině s intenzivní úpravou glykemie (HbAlc 
7,3 %) oproti standardní léčbě (HbAlc 10,4 %) v relativně krát-
kém období čtyř let lze hodnotit za velmi významné a potvr-
zuje zásadní důležitost kompenzace diabetu jako prevence 
rozvoje DR. Lze také předpokládat, že by výsledek byl ještě 
lepší, kdyby studie trvala déle. Ostatně studie DCCT (Diabe-
tes Control and Complications Trial) a následná studie EDIC 
(Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications) 
u nemocných diabetem 1. typu to rovněž dokládají.

Poněkud rozpačité jsou výsledky intenzivní kontroly krev-
ního tlaku. Starší, menší a  hlavně krátké observační studie 
však vyznívají obdobně. To může být právě i  případ studie 
ACCORD, jejíž délka pro sledování vlivu krevního tlaku na 
DR byla zřejmě nedostatečná. Z velkých observačních, ale pře-
devším i intervenčních studií, jako je dvacet let trvající studie 
UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study), dále 
studie DIRECT (DIabetic Retinopathy Candesartan Trials), 
a  to u  obou typů diabetu zřetelně vyplývá, že krevní tlak je 
významným rizikovým faktorem DR. Není překvapením, že 
v oční větvi studie při intenzivní úpravě glykemie nedošlo k vý-
znamnému poklesu četnosti výskytu středně závažného zhor-
šení zraku, ačkoliv se nález na očním pozadí stabilizoval. V celé 
populaci studie ACCORD byl ovšem tento jev zaznamenán.  

Obr. č. 2: Úplně vpravo držitel výroční ceny EASDec za rok 
2013 profesor Francesco Bandello na letošním kongresu 
s českou delegací
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Pravděpodobnou příčinou této diskrepance je především níz-
ká četnost kontrol vízu ve čtyřletém období a pak zřejmě zvo-
lené použití dvou systémů hodnocení poklesu zrakové ostrosti. 
Ten je zde definován ztrátou schopnosti kteréhokoliv oka pře-
číst tři nebo více řádků optotypu dle ETDRS, což neodpoví-
dá tabulkovému hodnocení v  systému Log Mur, ale klinicky 
významnému zhoršení dle Snellenových optotypů, na které se 
v závěru jako na přibližnou srovnávací hodnotu odvolávají. Ji-
nou příčinou může být opět krátká doba sledování.

V  souvislosti úpravou lipidového profilu je třeba si uvě-
domit několik základních faktů. Spojitost mezi plazmatický-
mi hladinami lipidů a tvrdými lipoproteinovými ložisky, kte-
ré charakteristicky doprovázejí diabetický makulární edém, 
jsou známé z množství observačních studií. Byly to průřezové 
studie (croos-sectional) a  studie typu případ a kontrola (ca-
se-control). Výsledky kohortových studií již tak jednoznač-
né nejsou a ukazují, že v univarietní analýze je hyperlipemie 
rizikovým faktorem, zatímco v  multivareitním hodnocení 
není tento vzájemný vztah jasně patrný. Menší intervenční 
studie s  hypolipemiky – a  to klofibrátem – se začaly prová-
dět v 60.  letech 20.  století. Byly to převážně nekontrolované 
studie, které prokázaly, že se tvrdé exsudáty po léčbě hypo-
lipemiky resorbují, ale léčba nemá vliv na zrakovou ostrost. 
Pilotní randomizovaná, kontrolovaná studie se samotným 
simvastatinem z roku 2001 neměla klinicky signifikantní vý-
sledky. Dále přednášející hovořili o podstatě vzniku tvrdých 
exsudátů. Tvrdá ložiska vznikají transsudací tekutin s proteiny 
se sekundárními zánětlivými reakcemi převážně v makulární 
oblasti, což vede k výraznému poklesu zrakové ostrosti. Za-
vedení laserové mřížkové fotokoagulace do běžných terape-
utických postupů u  takovýchto stavů znamenalo nesporně 
nesmírný pokrok. Snižování hladin cholesterolu či triglyceri-
dů by teoreticky mohlo působit jako prevence rozvoje diabe-
tického makulárního edému a tvrdých ložisek se všemi jeho 
důsledky. Ve sdělení, které přednesl Rafael Simó, zazněly však 
i důkazy o nelipidovém mechanismu působení fibrátů na DR. 
Je to především jejich protizánětlivá a  antioxidační aktivi-
ta, inhibice angiogeneze a  adhezních molekul, prevence 
endtoteliální apoptózy, prevence porušení hematookulární 
bariéry a  v  experimentu dokázaný neuroprotektivní efekt. 
Fenofibrát je hypolipidemikum, působící agonisticky na 
PPAR-α-receptorech (peroxisome proliferator-activated re-
ceptors), které jsou rozhodujícím bodem regulace transkripce 
během metabolismu lipidů a zánětu. Po navázání fenofibrátu 
dojde k aktivaci PPAR-α, která má za následek tvorbu hetero-
dimerů PPAR-α a RXR (retinoidní receptor X). Tyto hetero-
dimery se vážou na tzv. „PPAR-α response element“ a násled-
ná stimulace via gene vede ke zlepšení lipidových parametrů, 
zejména ke zvýšení koncentrace HDL-cholesterolu a snížení 
množství triglyceridových partikulí. To podporuje přeměnu 
malých denzních LDL-částic na částice větší, lehčí s menším 
aterogenním potenciálem. Studie in vitro ukázaly, že fenofib-
rát také ovlivňuje přežívání endotelových buněk sítnicových 
kapilár a  předchází jejich apoptóze novým mechanismem, 
který souvisí s  aktivitou AMPK (adenine monophosphate-
-activated protein kinase). V některých studiích byla pozoro-

vána inhibice vaskulárního růstového faktoru (VEGF), který 
je klíčový v procesu tvorby nových cév a ovlivnění buněčné 
migrace. Statiny použité ve studii s fibráty jsou vysoce účin-
né léky na snížení plazmatických hladin cholesterolu. Bloku-
jí syntézu cholesterolu v játrech, což má za následek zvýšení 
LDL-receptorů v játrech a zvýšené vychytávání LDL-choleste-
rolu z  krve. Plazmatická hladina LDL-cholesterolu při léčbě 
statiny klesá až o 35 %. Současně dochází k mírnému vzestupu 
HDL-cholesterolu a poklesu triglyceridů. O kvantifikaci účin-
ku samotného fenofibrátu na retinopatii se pokusili autoři 
rozsáhlé intervenční studie FIELD. Cílem jedné z větví studie 
bylo zhodnocení potenciálního vztahu mezi dlouhodobým 
podáváním fenofibrátu a  možným zpomalením vzniku, re-
spektive progrese diabetické retinopatie, společně s potřebou 
laserové léčby. Studie FIELD byla mezinárodní studie s ran-
domizovaným uspořádáním provedená u 10 000 pacientů ve 
věku 50–75 let s diagnózou DM 2. typu. Po rozdělení do sku-
pin bylo v jedné skupině podáváno placebo, ve druhé fenofib-
rát v denní dávce 200 mg. Při následných pravidelných kont-
rolách oftalmolog hodnotil stav očního pozadí. U podskupiny 
1 012 pacientů byla provedena stereoskopická fotodokumen-
tace sítnice v  7  standardních polích a  získané snímky byly 
hodnoceny podle kritérií ETDRS. Potřeba laserové léčby byla 
výrazně vyšší u osob, které měly hůře kontrolovanou glykemii 
či krevní tlak. Studie prokázala protektivní účinky fenofibrátu 
na rozvoj diabetické retinopatie. U  pacientů léčených feno-
fibrátem se výrazně snížila potřeba prvé laserové terapie pro 
diabetickou makulopatii a to o 31 %, pro proliferativní formu 
diabetické retinopatie o 30 % a celkově o 31 %. Celkově byla 
progrese DR zpomalena v 79 % případů.

Za nejzajímavější část studie ACCORD považuji prokaza-
telně významný vliv léčby fenofibrátem v kombinaci se simva-
statinem na DR. Skupina pacientů užívající fenofibrát v kom-
binaci se simvastatinem měla o  40  % nižší relativní riziko 
progrese DR než placebová skupina a to ve shodě s poklesem 
hladiny triglyceridů. Na moji otázku k moderátorům kulatého 
stolu proč studie FIELD neprokázala žádnou přímou souvis-
lost mezi ovlivněním lipidogramu a retinopatie, mi Paul Dod-
son a odpověděl, že je pravděpodobné, že zde existuje spojitost 
s výběrem pacientů do studie ACCORD, kteří byli všichni před 
vstupem léčeni statiny a  následně randomizováni přidáním 
placeba či fenofibrátu na rozdíl od studie FIELD, kde nesmě-
li být zařazení nemocní léčení statiny. Studie ACCORD zno-
vu potvrdila, že základním kamenem stabilizace a především 
prevence DR je těsná kompenzace diabetu. Hypolipemika na 
podkladě již dvou velkých intervenční studií se ukazují jako 
remedia, schopná přímo ovlivnit DR. Jejich užití je jistě, z hle-
diska medicíny založené na důkazech, smysluplnější, než indi-
kace venotonik, vasodilatancií, hemorheologik, hemostyptik, 
scavengerů, atp., jež jsou dosud hojně spíše „solationis causa“ 
užívány.

Letošního kongresu se zúčastnilo 156 kolegů z  Evropy, 
Asie, Severní a  Jižní Ameriky, Bylo prezentováno celkem 21 
přednášek a 24 posterů. Opět byla převaha oftalmologů. Bo-
hužel stejným problémem trpí i naše obdobné podzimní sym-
pozium „Diabetes a oční komplikace“.
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Sjezd se konal v moderním business parku „World Trade 
Center Barcelona (WTCB)“. Toto hypermoderní centrum na 
břehu Středozemního moře je situováno v  Port Vell (Starý 
přístav), nedaleko sochy Kryštofa Kolumba, která je nyní ob-
lečená do dresu Lionela Messiho z FC Barcelony. Ze střechy 
kongresového centra je překrásný výhled na všechny pamě-
tihodnosti Barcelony včetně všech 18 věží dosud nedostavě-
né monumentální katedrály Sagrada familia Antonia Gaudí 
i  Cornet, jehož nezaměnitelná secesně maurská a  kubistická 
architektura poznamenala celou Barcelonu. Slavnostní večer se 
odehrál v jednom ze sálů centra, v jehož prosklených oknech 
kolem nás proplouvaly obrovité zaoceánské parníky. Večer se 
skvělým vínem z  nedaleké oblasti Montilla-Moriles doplnil 
úžasný dixilendový orchestr La Vella, který, když zjistil že jsme 
z Prahy, s velikou úctou hovořil Pražském originálním synko-
pickém orchestru Ondřeje Havelky.

Co nejsrdečněji Vás zveme na další již XXIV. kongres 
EASDec v  Padově, který se koná koncem května 2014. In-
formace, abstrakta a zprávu z „General Assembly“ najdete na 
webových stránkách www.easdec.org

doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.
Oční oddělení
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 00 Praha 10

e-mail: tomas.sosna@ftn.cz
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Na bolest se sluchátky
Mesodiencefalická modulace (MDM) je fyzikální me-

toda nefarmakologické terapie, která byla vyvinuta v Rusku 
profesorem Pavlovem a před 15  lety se dostala i do České 
republiky.

Jedná se o  neinvazivní elektrofyziologickou metodu, 
která je založena na stimulaci centrálního nervového sys-
tému definovanými elektrickými podněty. Ty mají za násle-
dek normalizaci reakcí organismu na poruchy způsobené 
funkčními i orgánovými chorobami. Terapie probíhá ambu-
lantně formou sezení, kdy jsou pacientovi nasazena na hla-
vu sluchátka, do kterých jde stejnosměrný elektrický proud 
o nízké intenzitě, který je směřován do oblasti mezimozku. 
Pacienti dochází na terapii v sérii deseti dnů a udávají efekt 
již po třetím dni. Po třech až šesti měsících efekt odezní a je 
nutné absolvovat ošetření znovu.

Metoda je indikována při chronické nenádorové bolesti, 
diabetické neuropatii, pro úpravu mikrocirkulace a aktuál-
ně probíhá i výzkum užití MDM na chronické rány. Terapie 
má příznivé účinky také na poruchy erekce. Mezi pacienty 
nejlépe hodnocené patří zlepšení kvality spánku, snížení bo-
lestivosti končetin a celkové zklidnění organismu. Dle stu-
die prof. Kvapila na 60 pacientech s diabetem 2. typu došlo 

u 80 % pacientů k subjektivnímu zlepšení vnímané bolesti, 
zapříčiněné diabetickou senzitivní periferní polyneuropatií.

Kontraindikací k  ošetření MDM metodou je těhoten-
ství, epilepsie, kovový předmět v  dutině lebeční, stav po 
transplantaci orgánu či probíhající psychiatrická léčba. Zvý-
šené opatrnosti je třeba dbát u těžkých forem proliferativní 
retinopatie, nádorových onemocnění a u poruch krvetvor-
by. Doposud nebyly u žádného z pacientů léčeného MDM 
pozorovány nežádoucí účinky.

V současné době je v České republice 9 MDM center a je 
připravováno otevření dalších. Cena jednoho cyklu terapie 
(10 dní, 13 sezení) je 9  900  Kč, při objednání tří cyklů je 
cena 19 800 Kč (jeden cyklus zdarma). Terapie není hrazena 
zdravotní pojišťovnou. (kla)

Zpráva

23RD MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETIC EYE COMPLICATIONS (EASDEC) 
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Josef Hamerník
(18. 8. 1810–22. 5. 1887)

Kapitoly z historie
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Profesor Josef Hamerník byl významnou a nesmírně popu-
lární postavou české medicíny 19. století, ale kvůli některým 
svým názorům byl i rozporuplnou osobností.

Narodil se v Pacově nedaleko Pelhřimova. Gymnázium vy-
studoval v Jihlavě a poté studoval medicínu na lékařské fakultě 
pražské univerzity. Studia úspěšně zakončil v  roce 1836 pro-
mocí a získáním doktorátu medicíny. Poté se na rok vypravil 
do Vídně, aby se seznámil s  novými vyšetřovacími metoda-
mi českého profesora Josefa Škody (1805–1881) a  poučil se 
tu rovněž od dalšího významného českého profesora Karla 
Rokytanského (1804–1878). Po návratu do Prahy pokračoval 
samostatně ve vědecké práci a především se věnoval několik 
měsíců bezplatnému provádění pitev ve Všeobecné nemocni-
ci. Od pražských lékařů i profesorů z univerzity byl často žádán 
o  konzultace, ale nepodařilo se mu získat trvalé místo v  ne-
mocnici.

Proto v  následujících letech působil jako praktický lékař 
v  Táboře a  v  Českých Budějovicích. Jak uvádí český historik 
medicíny Josef Vinař (1876–1961) ve své knize „Zachránci lid-
stva“, v roce 1841 jej vyzval již zmíněný Josef Škoda, aby přijal 
místo sekundáře v pražské Všeobecné nemocnici, které mu vy-
mohl u rytíře Ignáce Nádherného (1789–1867), zdravotního 
referenta při zemském guberniu. Hamerník se tedy vrátil do 
Prahy a  nastoupil bezplatné místo u  profesora Johanna von 
Oppolzer (1808–1871). Začal hned pořádat kurzy pro lékaře, 
ale bylo mu v tom po krátké době zabráněno. Přesto jako vý-
borný diagnostik propagoval nové moderní směry v patologic-
ké anatomii a zaváděl nové metody v interní medicíně s využí-
váním plesimetru a stetoskopu.

Teprve v roce 1845 byl jmenován vrchním lékařem klinic-
kého oddělení pro prsní nemoci. Za dva roky nato se habili-
toval na docenta a přednášel o plicních chorobách, auskultaci 
a perkusi. V roce 1848 byl jmenován mimořádným profesorem 
a v následujícím roce pak řádným profesorem speciální lékař-
ské patologie a terapie. Zároveň se stal přednostou II. lékařské 
kliniky a primářem Všeobecné nemocnice v Praze. Jeho obliba 
mezi studenty výrazně rostla a díky němu se na lékařskou fa-
kultu do Prahy začali sjíždět studenti i lékaři z řady evropských 
zemí. Významně se zasloužil o  rozvoj patologické anatomie 
a klinické výuky. Žádalo se po něm, aby také studenty zkou-
šel, ale tehdejší ministr kultury hrabě Lev Thun se proti tomu 
postavil.

Hamerníkův úspěch samozřejmě vyvolával, jak je v  Če-
chách dlouholetou tradicí, závist u  jeho kolegů. Všichni se 
shodují v  tom, že si Josef Hamerník nebral ve svém chování 
a jednání servítky. Již zmíněný Josef Vinař připomíná, že jeho 
velkým odpůrcem byl zejména pražský policejní ředitel, který 
opakovaně podával návrh, aby byl Hamerník zbaven profesu-
ry. Návrh odůvodňoval jeho neloajálním chováním, tím, že prý 

schvaluje onanii, a že se vyslovuje neuctivě o náboženských zá-
ležitostech (údajně měl o svatém přijímání prohlásit: „Mně je 
milejší vepřová pečeně“).

Na ministerstvu školství byl návrh předložen sekčnímu šé-
fovi svobodnému pánovi J. A. Helfertovi, který se k němu po-
stavil velmi rozvážně a vrátil jej se žádostí o lepší odůvodnění. 
Policejní ředitelství další specifikaci nepodalo, jen se odvoláva-
lo na to, že snad ministerstvo policii věří. Tentokrát již návrh 
na ministerstvu posuzoval jiný úředník a celá záležitost dopad-
la v Hamerníkův neprospěch. Došlo tak k naprosto neobyčej-
né a mimořádné události, že univerzitní profesor byl zbaven 
svého úřadu a funkce pouhou administrativní cestou. Stalo se 
tak v roce 1853, prakticky bez udání důvodů. Ironií osudu byl 
v témže roce krátce předtím zvolen proděkanem lékařské fa-
kulty, ale nebyl již v této funkci potvrzen. Hamerníka zbavení 
profesury velmi mrzelo, zahořkl a stal se do jisté míry podiví-
nem. Nadále se věnoval pouze své rozsáhlé soukromé praxi.

Angažoval se i v politice a jako velký vlastenec byl za čes-
kou stranu v roce 1848 za Tábor zvolen do zemského a pak i do 
říšského sněmu. Jako poslanec vystupoval velmi angažovaně 
ve prospěch českých zájmů a to mu rozhodně nepřidalo na po-
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pularitě u vídeňských úřadů. Po smrti slavného českého pří-
rodovědce Jana Evangelisty Purkyně (1787–1869) byl v roce 
1869 zvolen předsedou Spolku českých lékařů. Jeho věhlas pře-
sáhl daleko české hranice, o čemž svědčí i skutečnost, že mu 
univerzita v americkém městě Saint Louis nabídla profesuru. 
Josef Hamerník zemřel v Praze v roce 1887.

Doktor Michal Navrátil Hamerníkovi v „Almanachu čes-
kých lékařů“ věnoval rozsáhlou stať, v  níž o  něm mj. napsal: 
„Hamerník byl nejznamenitější praktický lékař český, jenž zů-
stavil v naší společnosti památku muže právem populárního pro 
nepoddajnou otevřenost úsudku v jednání, starou českou hrdost 
národní a obětavost mnohonásobně osvědčenou“. Oslňoval prý 
svými vědomostmi, ale často šokoval svým vystupováním 
a používáním hrubých, ba přímo sprostých, výrazů. Říkalo se 
o něm, že je antisemita, antiklerikál, protirakouský politik, po-
ctivý Čech a člověk, jenž si mnohdy ze všeho tropí žerty.

O Hamerníkovi kolovala po Praze spousta přímo legendár-
ních historek. Profesor Vladimír Vondráček (1895–1978) ve 
své knize „Lékař vzpomíná (1895–1920)“ uvádí dvě z nich. Do 
ordinace přišel pan farář a líčil, že mu chybí chuť k jídlu. Na 
otázku, co sní k obědu, začal sáhodlouhý výčet jídel ukončený 
otázkou, co mu chybí. Hamerník mu briskně odpověděl: „Dru-
há p...l, dostanu dva zlatý a marš ven!“. Druhá historka je o tom, 
jak Hamerník léčil ve Vodičkově ulici jistou paní hraběnku na 
zácpu. Druhý den ji šel navštívit a viděl, že služebná v bytě paní 
hraběnky myje okna. Volal na ni zdola: „Haló, Máry, s..la už 
paní hraběnka?“. – „Jo, ráno“. – „Tak to už nemusím jít naho-
ru,“ spokojeně dodal Hamerník. A přidejme ještě vzpomínku 
jiného slavného českého lékaře profesora Josefa Thomayera 
(1853–1927), který zaznamenal, jak Hamerník vyšetřoval zná-
mého českého malíře Antonína Chitussiho (1847–1891), kte-
rý se necítil dobře a k malířskému stojanu přistupoval unaven. 
„Neřvěte celé noci a budete zdráv.“ Chitussi prý byl v rozpacích 
a zasvěcenost lékařské rady mu došla až v hospodě „U Ježíška“, 
kde každý večer hrával se svými hlučnými kumpány kuželky.

Známý pražský urolog MUDr. Jiří Švejnoha (publikující 
pod literárním pseudonymem Jiří Noha) ve své publikaci „Lé-
kař léčí, příroda uzdravuje“ připomíná, že Josef Hamerník pa-

třil k nejhorlivějším odpůrcům očkování. Imunitu neuznával, 
očkování považoval za naprostou pitomost a použil veškerou 
svou autoritu, aby je znemožnil a zesměšnil. Psal polemiky do 
novin, vlastním nákladem vydával hanlivé pamflety a dvakrát 
dokonce vznesl k tomuto problému interpelaci v zemském sně-
mu. Když se v roce 1856 anglická vláda dotazovala evropských 
kapacit na mínění o vakcinaci, byl Josef Hamerník jedním ze 
dvou lékařů, kteří byli kategoricky proti. Díky své popularitě 
měl veřejnost na své straně. Ještě v  lednu 1866 pražští medi-
kové demonstrovali za Hamerníka s prapory a hesly. Jiří Noha 
v této souvislosti uvádí, že proti očkování byl například i zná-
mý německý filosof Immanuel Kant (1724–1804), jenž varo-
val před rizikem šíření „zvířecí brutality“ s odůvodněním, že 
očkovací látka (proti neštovicím) pocházela z obyčejných krav.

Odpor proti očkování nebyl jediným omylem Josefa Ha-
merníka. Vysmíval se učení o  infekci, nemoci považoval za 
nepoznatelné, zavrhoval ochranná opatření proti epidemiím, 
uzavírání hranic, kordony a  karantény. Tvrdil, že minerální 
vody mají jen nepatrnou léčebnou hodnotu. Byl proti odebí-
rání krve. Již zmíněný profesor Vladimír Vondráček ve své 
knize píše, že Hamerník aby dokázal, že maďarský lékař Filip 
Ignác Semmelweis (1818–1865) nemá pravdu, a že učení o in-
fekci je nesmysl, provedl doslova hororový pokus. Několika 
šestinedělkám přenesl do rodidel hnis. Tyto ubohé ženy však 
měly to štěstí, že neonemocněly a tak jen utvrdily Hamerníka 
v přesvědčení o správnosti jeho teorie.

Přes výše uváděné skutečnosti však převažují v práci Josefa 
Hamerníka pozitiva. Jak uvádí již zmíněný Josef Vinař ve své 
publikaci: „Símě reformy, které přinesl, se ujalo, pražská škola 
byla jím povznesena“.

Upozornění na mimořádná čísla a suplementa

Pro letošní podzim připravujeme hned několik mimořádných čísel. Koncem listopadu vydáme ve spolupráci s organizátory 
konference Syndrom diabetické nohy sborník abstrakt přednášek a posterů. Náš časopis je již několik let mediálním partnerem 
této akce – těším se, že s některými z Vás se budu moci osobně na této akci setkat u našeho prezentačního stánku.

Na podzim také připravujeme číslo věnované Kontinuální monitoraci glykemie. Na jeho přípravě již redakčně pracujeme 
a bude distribuováno mimo stávající ediční plán – jakmile bude dokončeno. Označíme jej jako číslo 5/2013 bez ohledu na to, 
v kterém měsíci vyjde.

Tradičně v samotném závěru roku bude odesíláno také Ročníkové resumé, tedy souhrn abstrakt všech článků publikovaných 
v letošním ročníku s kompletním rejstříkem časopisu. Všechna tato vydání jsou součástí předplatného a budou tedy předplatite-
lům distribuována bezplatně.
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