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2 Diabetologické minimum

J e to svým způsobem paradox: Čím lépe fungu-
je medicína a čím efektivnější zdravotnická
opatření se přijímají, čím více lidí dodržuje

zdravou životosprávu, a čím vyššího věku se tak po-
pulace v průměru dožívá, tím více lidí z řad těch, kteří
k této chorobě mají předpoklady, nakonec skutečně
diabetem onemocní. Konstatuje to prof. MUDr. Milan
Kvapil, CSc., MBA. 

� Proč?
Předpokládá se, že přibližně 25 až 30 % lidí

v naší populaci (a obdobně je tomu v mnoha dalších
vyspělých zemích) má předpoklady pro tzv. metabo-
lický syndrom, tedy jakýsi předstupeň diabetu.
Značná část těchto lidí se nakonec do fáze diabetu
2. typu opravdu může dostat. Na zdravý životní styl
a zdravou životosprávu dnes sice kdekdo přísahá,
jenže realita bývá – jak se ostatně můžeme denoden-
ně přesvědčovat, když ne sami na sobě, tak určitě
ve svém okolí – poněkud jiná. Na druhé straně
by bylo příliš jednoduché a laciné tvrdit, že obézní
člověk si za cukrovku může sám, protože „kdyby se
nepřecpával, nemoc by se mu vyhnula“. Tak to není!
Diabetes 2. typu v naprosté většině případů postihu-

je ty, kdo předpoklady pro něj zdědili. Pravda je,
že jsou-li tito lidé obézní a chybí jim dostatek pohybu,
diabetes si je najde dříve. Ale i kdyby sportovali
a drželi přísnou dietu, diabetes je s velkou
pravděpodobností dostihne, by� třeba až ve vyšším
věku, jehož se dožijí i díky pohybu a zdravé výživě.
Ostatně je objektivně prokázáno, že člověk, který
má genetické předpoklady pro diabetes, bývá tím
typem, který takříkajíc „tloustne i z vody“. 

� Nemůže k včasné manifestaci diabetu také
přispět stres z toho, že „jsem tlustý a lékař
po mně vyžaduje, abych rychle zhubl
o desítky kilogramů“?

Stres a úzkost nikdy ničemu neprospívají. Ještě
více než obezita přispívá k rozvoji diabetu nedostatek

pohybu. Už se přišlo na to, že tomu,kdo sice má „ma-
lé bříško“, avšak dostatečně se pohybuje, má dobře
vyvinutou svalovinu a každý den, či alespoň obden
se nejméně na půl hodiny, raději však na hodinu
a déle fyzicky zatíží natolik, aby dosáhl vyšší tepové
frekvence, hrozí podstatně nižší riziko diabetu než
tomu, kdo je sice štíhlý, ale chybí mu jakýkoliv pohyb.
Už dlouho se vedou spory – a trvají dosud, o to, jaký
index tělesné hmotnosti (BMI) zabezpečí nejdelší
dožití. Z hlediska dlouholetého života je nejlepší stav,
kdy se pohybujete na hranici štíhlosti a nadváhy.
Řada seriozních studií říká, že tito lidé jsou sice také
poněkud ohroženi negativními dopady nadváhy. Ale
že naproti tomu mají ve svém těle, řekněme,
dostatek síly a zásob, aby překonali případné kom-
plikace chorob, které nadváha může přinést. 

Některé analýzy už upozorňují na fakt,
že nenastane-li nějaký zlom a postup 
diabetu mellitus (cukrovky) nebude
celosvětově zastaven, mohlo by poměrně
brzy v některých zemích z hlediska 
nákladů na léčbu pacientů s diabetem
2. typu dojít až ke kolapsu zdravotnické-
ho systému. Poukazuje na to Prof. MUDr.
Milan Kvapil, CSc., MBA, který současně
připomíná, že v České republice bylo
v roce 2007 evidováno bezmála 755 tisíc
léčených diabetiků. Dalších, možná
až 200 tisíc diabetiků však dosud stojí
mimo péči lékařů, a statistiky je proto
nezahrnují.

LÉČENÍ DIABETICI V KRAJÍCH (ROK 2007)

Absolutně Na 100 000 obyvatel

Kraj Celkem Muži Ženy Celkově Mužů Žen
Česká republika 754 961 349 227 405 734 7272,4 6870,6 7658,0
Hl.m.Praha 94 065 44 190 49 875 7760,5 7544,5 7962,6
Středočeský 78 761 37 058 41 703 6553,4 6261,2 6837,0
Jihočeský 48 261 22 863 25 398 7621,0 7326,8 7906,8
Plzeňský 38 271 18 758    19 513 6821,0 6787,8 6853,3
Karlovarský 20 900 9 575 11 325 6797,9 6344,9 7234,6
Ústecký 65 895 30 169 35 726 7927,9 7374,1 8644,7
Liberecký 26 482 12 318 14 164 6102,6 5809,6 6382,5
Královéhradecký 41 199 19 493 21 706 7460,7 7210,7 7700,5
Pardubický 35 753 16 895 18 858 6991,2 6719,9 7253,6
Vysočina 31 601 14 649 16 952 6151,9 5754,0   6542,0
Jihomoravský 76 407 34 422 41 985 6699,2 6198,4 7174,5
Olomoucký 49 259 22 204 27 055 7675,2 7087,5 8235,8
Zlínský 53 995 23 747 30 248 9139,6 8241,6 9994,6
Moravskoslezský 94 112 42 886 51 226 7529,6 7009,5 8028,2
ZDROJ: ÚZIS

LÉČENÍ DIABETICI PODLE DRUHU LÉČBY (V ROCE 2007)

Druh léčby Celkem Muži Ženy
Jen dietou 223 738 100 661 123 077
Perorálními antidiabetiky (PAD) 342 947 160 456 182 491
Inzulínem 126 035 60 088 65 947
1 až 2 dávky denně 45 176 20 510 24 666
3 a více dávek denně 77 436 37 945 39 491
inzulínovou pumpou 3423 1633 1790
Kombon. léčbu (inzulín+PAD) 62 241 28 022 34 219
Celkem 754 961 349 227 405 734
ZDROJ: ÚZIS

V LÉČBĚ CUKROVKY ČESKO PATŘÍ KE SVĚTOVÉ ŠPIČE 
A MÁ ŠANCI SI SVÉ POSTAVENÍ JEŠTĚ UPEVNIT

PACIENTY 
JE TŘEBA AKTIVNĚ
VYHLEDÁVAT

Prof. MUDr. Milan Kvapil,
CSc., MBA,
přednosta Interní kliniky
Fakultní nemocnice 
v Motole 2. lékařské fakulty
UK v Praze, předseda České 
diabetologické společnosti 
České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně,
předseda Diabetické asociace ČR
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� Zmínil jste, že se u nás léčí 755 tisíc 
diabetiků. Existují však nějaké studie, které
by se zabývaly tím, kolik lidí s diabetem
zůstává v ČR mimo léčbu, a tedy ani nefiguru-
je ve statistikách?

Řekněme si napřed, jak diabetes vůbec pozná-
me. Typický je tzv. dekompenzovaný pacient dia-
betem. Má vysokou glykémii, tedy vysokou hladinu
krevního cukru, a k tomu charakteristické příznaky
– celkovou nevůli, velkou žízeň, časté močení a velký
objem moči, silné bolesti apod. Neléčí-li se, skončí
s těžkými stavy a zemře. U diabetu 2. typu platí, že
do těchto těžkých stavů se pacient dostává po řadu
let, možná i desetiletí. Kdybychom tedy vzali člověka,
který má po některém z rodičů sklon ke vzniku dia-
betu, je ve svých třiceti letech obéznější a příliš
se nepohybuje, a každý den mu nalačno měřili hla-
dinu krevního cukru, nepochybně bychom zjistili,
že tato hladina se mu pomalu, takřka plíživě, s přibý-
vajícími roky zvyšuje. Chci připomenout, že na zá-
kladě sofistikovaných výzkumů za pacienta s dia-
betem považujeme toho, kdo má nalačno hladinu
krevního cukru vyšší než 7 mmol/l. Normální hodno-
ta glykémie se pohybuje mezi 4 až 5,6. Kdybychom
se vrátili k našemu mladému muži, ve třiceti letech
by glykémii mohl mít, dejme tomu, na hodnotě 4,8,
až by se během let dopracoval k hodnotě 5,6, což
už se považuje za přímý předstupeň diabetu. A za
dalších pár let bychom mu nepochybně naměřili
už třeba 7,2, čímž by postoupil do kategorie dia-
betiků. Od těchto hodnot hladiny krevního cukru
už také hrozí vyšší riziko komplikací, ale může ještě

dalších zhruba deset let trvat, než se diabetes přihlásí
těžkým stavem. 

A nyní zpět k vašemu dotazu. Odhaduje se,
že v České republice je přibližně 200 tisíc lidí, kteří
sice už mají diabetes, ale nikde se neléčí, protože
o své nemoci vlastně nevědí. Z uvedeného jasně
vyplývá, že pokud tyto pacienty aktivně nevyhle-
dáváme, tak vlastně opomíjíme spoustu nemocných,
o nichž bychom se mohli dozvědět až tehdy, jakmile
se u nich projeví první vážné komplikace. Některé
starší práce, nebo� dříve takových „skrytých“ nemoc-
ných bylo podstatně více než dnes, uváděly, že každý
druhý diabetik už má komplikace v době, kdy se jeho
nemoc rozpozná. Dnes to naštěstí neplatí, protože
nemocné s rizikem diabetu zpravidla dokážeme najít
dříve, než se u nich nemoc rozvine a tyto komplikace
přinese. Medicína sice zatím zcela neumí zabránit
rozvoji diabetu, ale dokáže jej, za aktivní spolupráce
pacienta, oddálit, třeba i o deset, patnáct let, a tím
odsunout také zvýšené riziko komplikací s ním spo-
jených. 

Jak tedy vypadá typický zástupce těch, kdo jsou
více ohroženi diabetem? Nejspíše to bude člověk
v 50 až 55 letech, který trpí hypertenzí, je u něho
patrná tzv. centrální obezita – tedy s hromaděním
tuku nad boky, v oblasti břicha a zejména pasu, člo-
věk, který má nějaké změny v krevních tucích a mezi
jehož přímými příbuznými se vyskytuje diabetik. Tako-
vý člověk by měl jednou za dva roky přijít ke svému
lékaři nechat se, nejlépe v rámci preventivní prohlíd-
ky (zákon ji lidem od 55 let výše umožňuje každé dva
roky zdarma), celkově vyšetřit a dát si změřit glykémii.

Tohle je doména především praktických lékařů
– a včas zachytit lidi s rozvíjejícím se diabetem je jed-
ním z jejich nejdůležitějších úkolů. 

Česká diabetologická společnost jako odborná
společnost České lékařské společnosti JEP už pracuje
na tom, aby u nás vznikl postup, kdy by lidé ohrožení
rizikem diabetu byli cíleně oslovováni a zváni na po-
drobná vyšetření, která by včas odhalila už první  ná-
znaky choroby a tito lidé se mohli ihned začít léčit.

� V roce 2007 v Česku existovalo 481 ambu-
lantních diabetologických ordinací. Co je je-
jich úkolem a stačí tento počet na tři čtvrtě
milionu registrovaných pacientů s diabetem?

Tyto specializované ordinace pokrývají zhruba
85 %, tedy naprostou většinu, pacientů s diabetem
a působí ve všech regionech. Dokonce se odvážím
tvrdit, že náš systém specializovaných diabetologic-
kých ordinací, který vznikl za určitých historických
okolností, Českou republiku takřka předurčuje k to-
mu, aby se dostala na absolutní špičku péče o o tyto
pacienty. Proč to říkám? Ve většině zemí Evropy a ce-
lého světa – i v těch nejvyspělejších, je na rozdíl
od nás zase historicky dáno, že primárním kontaktem
pro nemocného s diabetem je tam praktický lékař.
Dříve, kdy léčba diabetu byla poměrně jednoduchá
a ani se pořádně nevědělo, jak má být takový pacient
řádně kompenzován, to až tolik nevadilo. Praktický
lékař byl prostě odborníkem na všechny nemoci.
Jenže jak vědecké poznání postupovalo, léčba
– a podotýkám nejen pacientů s diabetem – byla
stále složitější i časově náročnější. Tak by dnes prak-

INZERCE

�
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4 Diabetologické minimum

tičtí lékaři jen při už uvedeném množství diabetiků
neměli vlastně nic jiného na práci než pouze péči
o ně. Vezměte si, že v současnosti jen pro diabetiky
2. typu existuje plných osm skupin léků, ještě před
třiceti roky to byla jen jedna skupina. Ostatně tehdy
měl pacient s diabetem 2. typu při vysoké glykémii,
vysokém krevním tlaku a vysokých krevních tucích
průměrnou očekávanou délku života sedm let.
V současné době – je-li stejný pacient včas odborně
léčen – má průměrnou očekávanou délku dožití stej-
nou jako běžný nediabetik. To jsou úspěchy
medicíny, které je nutno převést do co nejširší praxe.
Naše sí� ambulantních diabetologických ordinací
je pro to dobrým základem. 

Totéž platí o odborných pracovištích, jimž naše
odborná společnost přiznala status diabetologického
centra – pokud ovšem tato pracoviště splnila námi
stanovená přísná kritéria na kvalitu poskytované
odborné péče. Stane-li se některé pracoviště diabeto-
logickým centrem, není to jen slovíčkaření. Diabeto-
logická centra jsou respektována i zdravotními
pojiš�ovnami, protože kupříkladu předpisy některých
nejmodernějších, a také dražších léků pro léčbu dia-
betu jsou vázány pouze na ně a jenom jim je po-
jiš�ovny hradí. 

� Jaká je tedy úloha vaší odborné společnosti
při prosazování moderní diagnostiky a mo-
derní léčby diabetu?

Všichni víme, že moderní medicína je drahá.
Česká diabetologická společnost usiluje o to, aby
například ambulantní diabetologické ordinace byly

postupně kvalitně vybavovány a mohly poskytovat
špičkovou péči. Nyní například vedeme jednání
se zdravotními pojiš�ovnami, aby se prostřednictvím
nových kódů uvolnily finanční limity na kvalitnější
péči o diabetiky. 

S pojiš�ovnami se domlouváme i na určitém no-
vém způsobu vyhodnocování úrovně péče o pacien-
ty. To je důležité, nebo� například v roce 2006 pouze
přímá léčba pacientů s diabetem si z prostředků ve-
řejného zdravotního pojištění vyžádala 20 miliard
korun. Tak vysoké náklady si přímo vynucují, aby se
zkoumalo, přinášejí-li efekt. V diabetologii platí, že
kvalitní včasná léčba diabetu, která zabrání pozděj-
ším těžkým komplikacím či je alespoň zmírní nebo
oddálí, šetří opravdu hodně peněz. Zjednodušeně
řečeno, každý milion, který vložíte do kvalitní léčby,
ještě než se diabetes naplno rozvine, ušetří zhruba tři
miliony, které byste museli vynaložit na léčbu dia-

betiků, jimž nebyla včas věnována náležitá péče
a kteří se dostali do těžkých komplikovaných stavů. 

Tak třeba letos na jaře byl už schválen kód speci-
fického vyšetření rizikového pacienta se syndromem
diabetické nohy. To znamená, že z prostředků veřej-
ného zdravotního pojištění se u každého takového
pacienta budou nově hradit velmi podrobná vyšet-
ření, včetně definování rizik, která by mu mohla hro-
zit, a budou se moci pro jeho léčbu přijmout vhodná
opatření. To je první předpoklad k tomu, aby se snížil
počet amputací nohy či dolní končetiny u tohoto
typu pacientů. Nebo jiný příklad: Zdá se, že už brzy
bude schválen i speciální kód pro edukaci středního
zdravotního personálu, tedy sester, aby spolu s lékaři
mohly zasvěceně informovat pacienty s diabetem.
Výchova pacientů a jejich vzdělávání je totiž v dia-
betologii základním kamenem léčby.

�

V Česku jsme zatím pouze na začátku této cesty,
protože v péči praktických lékařů zůstává jen asi
18 % diabetických pacientů. Předpokládáme, že vý-
znam primární péče v péči o diabetiky bude nadále
stoupat – už proto, aby se diabetologové v běžných
okresních podmínkách mohli o vážněji a složitěji
nemocné opravdu dobře postarat.

Diabetes 2. typu nevzniká skokově, nýbrž
je důsledkem desetiletí trvajících postupných změn
v organismu pacienta, který nežije správným životním
stylem a navíc má mnohdy smůlu danou svými
genetickými predispozicemi. Již 15leté dítě s nad-
váhou se bohužel stává kandidátem pro diabetes

2. typu , by� se k němu zpravidla dopracuje až v páté
dekádě svého života. 

NEŽ SE ROZVINE CUKROVKA
Pro pacienty ohrožené vznikem diabetu 2. typu

je nejtypičtějším rizikovým znakem takzvaná obe-
zita centrálního typu, tedy větší obvod v ob-
lasti pasu. Osoby s větším obvodem pasu (muži nad
102 cm a ženy nad 88 cm), s vysokým krevním
tlakem, se specifickou poruchou skladby krevních
tuků a vyšší než normální hladinou glukózy v krvi
(nad 5.6 mmol/l) trpí takzvaným metabolickým
syndromem. Tento stav ve většině případů před-

chází vzniku diabetu a u pacienta trvá 10 až 20 let.
Během nich pacient s metabolickým syndromem
(tedy pacient, který dosud ještě neonemocněl 
diabetem či jinou nemocí spojenou s tímto syn-
dromem – například infarktem myokardu), se takřka
ve všech případech nachází v péči svého praktického
lékaře.

Za této situace a při znalosti problematiky meta-
bolického syndromu i diabetu je tedy v tomto ob-
dobí jedinečným úkolem praktických lékařů pacienta
sledovat, průběžně vyhodnocovat jeho jednotlivé
rizikové faktory a hodnotit, jak jeho aktuální riziko
onemocnění srdce a cév (kardiovaskulární riziko), tak

� STRUKTURA LÉČBY DIABETU V ROCE 2006

inzulínem 16,1 %
jen dietou 32,1 %

inzulín + PAD 7,4 %

PAD 44,4 %

ZDROJ: ÚZIS

KDY MÁ PACIENT ZŮSTAT V PRIMÁRNÍ PÉČI A KDY BY MĚL BÝT PŘEDÁN DIABETOLOGOVI

DIABETES MELLITUS
A ROLE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Ve snaze dát každému nemocnému jeho specialistu nám tradice socialistického
zdravotnictví zanechala přemíru úzce profilovaných odborností. Protože 
specializovaná péče je velmi drahá, je vhodné ji rezervovat pro skupiny opravdu
vážnějších pacientů a nechávat více kompetencí lékařům primární péče. Je normou,
že na celém světě se o běžnou diabetickou populaci starají praktičtí lékaři – a teprve
v případě komplikovaných stavů přenášejí tuto svoji péči dále. Je to výhodné jak
v rámci systémových úspor, tak v zájmu zachování kontinuity péče o pacienta,
v neposlední míře i pro zachování kvality práce specialisty, který není zatěžován
běžnými stavy. 

MUDr Zdeněk Hamouz,
praktický lékař, 
člen Českého institutu 
metabolického syndromu
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riziko rozvoje diabetu. Pokud má pacient metabolic-
ký syndrom a současně vykazuje malou citlivost
ke svému inzulínu, pak riziko rozvoje diabetu
je v jeho případě 16,7x vyšší než u zdravé osoby. 

MOŽNOSTI PRIMÁRNÍ PÉČE
Základními kritérii pro přiznání meta-

bolického syndromu podle Českého institutu
metabolického syndromu jsou: 1. obvod pasu
(muži >102 cm, ženy >88 cm), 2. triglyceridy
(>_ 1,7 mmol/l), 3. HDL-cholesterol (muži < 1,0
mmol/l, ženy < 1,3 mmol/l), 4. krevní tlak
(>_ 130/85 mmHg), 5. glykémie nalačno (>_ 5,6
mmol/l).

Jaké má praktický lékař k tomuto sledování
možnosti a prostředky? Ty jsou dány legislativou
(komplexní preventivní prohlídky), odbornými
doporučeními (doporučené postupy pro praktické
lékaře), jeho vlastní přípravou (atestace z oboru)
a technickým vybavením konkrétní ordinace (kupří-
kladu glukometry).

I zcela zdravým lidem by v rámci dvouleté
komplexní preventivní prohlídky ve věku
nad 45 let měla být vyšetřena hladina glukózy
v krevní plazmě (glykémie). U osob, které jsou sle-
dovány pro hypertenzi (vysoký krevní tlak), obezitu,
poruchu skladby krevních tuků či kvůli cévnímu
onemocnění spojenému s aterosklerózou, by měla
být glykémie zkoumána každoročně. To nám dává jis-
totu, že podíl nepoznaných diabetiků v populaci
bude u nás menší, než je tomu například ve
Spojených státech. 

Jestliže lékař při vyšetření zjistí, že glykémie je
vyšší než norma (do 5.6 mmol/l), měl by pacienta
dále sledovat a přešetřit jej takzvaným glukózovým
tolerančním testem. Jde o jednoduchý test,
v němž za dvě hodiny po vypití roztoku 75 g glukózy
hodnotíme hodnotu glykémie. Pokud je tato hodno-
ta ve 120. minutě testu vyšší než 11.1 mmol/l,
má pacient diabetes. Tuto diagnózu potvrdí i dvojná-
sobná hodnota glykémie nalačno vyšší než 7.0
mmol/l.

Nedosáhne-li pacient při testu takto vysokých
hodnot a hodnoty jeho glykémie jsou do 11.0
mmol/l, nejde o diabetes, ale o stav spojený s ab-

normální lačnou glykémií. V takovém případě
musí být pacient co do výše glykémie každoročně 
sledován a jednou za 2–3 roky je třeba u něho
provést kontrolní zátěž glukózou. Tito pacienti jsou
totiž v budoucnu podstatně více ohroženi možným
rozvojem diabetu, ostatně zvýšená péče o ně je
doporučována i celosvětově. Již při glykémiích nad
4.7 mmol/l je 21 procent úmrtí na onemocnění srdce
a cév svázáno s tímto rizikem. Toto riziko dále narůstá
se zvyšující se hladinou krevní glukózy a ještě před
diagnózou diabetu je zvýšeno 2.8x. Je tedy důležité
tyto osoby důsledně vyhledávat a dále sledovat. 

Ve Spojených státech se doporučuje, aby
u těchto osob byly použity léky na zvýšení citlivosti

k inzulínu (metformin). U nás zatím takové do-
poručení schází. Je však důležité snažit se ovlivnit
především životní styl pacienta, domluvit mu, aby
zredukoval svoji váhu (redukce váhy zvýší citlivost
k inzulínu), více se pohyboval (rovněž se zvýší
citlivost k inzulínu) – a rovněž aby nekouřil!
Farmakologicky je zapotřebí důsledně léčit krevní
tlak na žádoucí hodnoty (u diabetu na 130/80
mm Hg) a v případě limitního překročení krevních
tuků podat preparáty snižující a upravující abnormi-
ty v této oblasti. 

Praktičtí lékaři mohou předepisovat svým pacien-
tům léky na snížení krevního tlaku v podstatě bez
jakýchkoli omezení (až na marginální výjimky), léky
na úpravu krevních tuků mohou psát s jistými
omezeními, která se snad daří překonávat. 

BEZ ZMĚNY ŽIVOTNÍHO STYLU
TO NEJDE

Celosvětově se jako nejúčinnější jeví úprava
životního stylu. U pacientů s porušenými hodno-
tami lačné glykémie totiž sníží riziko rozvoje diabetu
o 58 % (!), zatímco farmaka nanejvýš o 30 %.
Problémem je, že změnit svůj životní styl musí chtít
samotný pacient.

Pokud přes výše jmenovaná opatření dojde
k rozvoji diabetu, je nutno v této fázi posoudit kom-
plexní rizikovost pacienta především ve vztahu
k riziku onemocnění srdce a cév. Jestliže pacient
má přiznán diabetes, měl by být léčen tak, aby dosa-
hoval odpovídajících hodnot krevního tlaku (130/80
mm Hg), odpovídajících hodnot krevních tuků
a odpovídajících hodnot glykémie a takzvaného
glykovaného hemoglobinu, který ukazuje průměrné
hodnoty glykémie asi 2 měsíce zpět. 

Prioritní bude opět dodržování dietního
režimu a nastolení změn životního stylu, což
by mělo vypadat takto:

� Musí dojít k redukci příjmu tuků tak, aby činily
méně než 30 % denního příjmu energie (a celkového
energetického příjmu a cukrů).

� Pacient by měl mít pravidelnou a dlouho-
dobou fyzickou aktivitu.

� Mělo by dojít k redukci váhy o 5 až 7 % proti
startovací.

� Musí dojít k úpravě krevního tlaku.
� Pacient by neměl kouřit .
� Podle individuálních hladin je doporučena

korekce krevních tuků (viz níže).
� Je nutná důsledná kontrola glykémie .
� Je nutné omezit příjem nasycených tuků 

(<7% příjmu energie), přičemž se doporučuje prefe-
rence tuků polynenasycených s obsahem omega
3 mastných kyselin.

� Vlákniny by mělo být přijato nejméně
14 g na každých přijatých 1000 kcal energie.

Shrneme-li, jde o to omezit celkovou energetic-

kou nálož, maximálně potlačit příjem živočišných
tuků a preferovat tuky rostlinné, zvýšit konzumaci
ovoce a zeleniny, vyhýbat se alkoholu (hlavně pivu)
a nekouřit.

Protože problematika týkající se stravy je
poměrně složitá, jsou lékaři vybaveni dietními ta-
bulkami a doporučeními, která jsou schopni pacien-
tům vydat a poučit je o základních principech diet-
ního režimu. Dieta totiž představuje jeden z pilířů
léčby cukrovky.

Při správné léčbě a životosprávě by u diabetika
mělo být dosaženo těchto hodnot krevních
tuků:

� Celkový cholesterol: < 4,5 mmol/l;
� LDL-cholesterol: < 2,5 mmol/l;
� HDL-cholesterol: > 1,0 mmol/l muži, > 1,2 ženy;
� Triglyceridy: < 1,7 mmol/l.
Diabetik, který dbá o svůj správný životní styl

a je odpovídajícím způsobem léčen, by měl mít hod-
noty krevního tlaku zhruba 130/80 mm Hg.

JAK UPRAVIT GLYKÉMII
K normalizaci hodnot glykémie může prak-

tický lékař použít kromě režimových opatření i dvou
skupin z takzvaných perorálních antidiabetik
(PAD, tedy ústy podávaných léků proti diabetu). Jde
o skupinu takzvaných biguanidů, jejímž jediným
zástupcem je dnes metformin, což je lék, který by
měl používat každý diabetik od počátku zjištění své
nemoci. Metformin zvyšuje citlivost tkání k inzulínu,
především v játrech, kde redukuje tvorbu glukózy,
příznivě ovlivňuje funkci cévní výstelky a má řadu
dalších pozitivních účinků na jednotlivé složky meta-
bolického syndromu a diabetu.

Pokud k úpravě glykémie podání metforminu
nestačí, nabízí se skupina preparátů sulfonylurey,
především dnes glimepirid a gliklazid, které po-
dáme ve druhé řadě. Jestliže po přidání sulfunylurey
k metforminu nedojde k dostatečné úpravě hladiny
glukózy a hladiny glykovaného hemoglobinu, nemá
praktický lékař v Česku další léčebné možnosti a musí
předat pacienta diabetologovi.

�

Úroveň kompenzace diabetu podle glykémie a glykovaného hemoglobinu

Vynikající Přijatelná Špatná
Glykemie nalačno mmol/l 4,0-6,0 6,0-7,0 > 7
Glykovaný hemoglobin HbA1c/%/ < 4,5 4,5-6 > 6

Pozn.: Je žádoucí dosáhnout glykémií pod 7 mmol/l a glykovaného hemoglobinu alespoň pod 6 %, nejlépe
však pod 5,30 %. Hodnoty HbA1c nad 6 % upozorňují na potřebu intenzifikace nebo změny léčby.

Předpokládáme, 
že význam primární péče 

v péči o diabetiky bude nadále
stoupat – už proto, 

aby se diabetologové v běžných
okresních podmínkách mohli
o vážněji a složitěji nemocné

opravdu dobře postarat.
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Kromě toho však další statisíce obyvatel ČR trpí
poruchou glukózové tolerance nebo mají vyšší hla-
dinu glukózy nalačno, což jsou jednak předstupně
diabetu, jednak stejná rizika pro kardiovaskulární
komplikace, jako je diabetes sám. Po šedesáti letech
věku u nás trpí manifestním diabetem každý čtvrtý
až pátý občan. V nemocnicích má diabetes více než
30 % všech hospitalizovaných, na kardiologicky orien-
tovaných odděleních více než 40 %. Epidemie dia-
betu přestala být výsadou rozvinutých zemí,
v současnosti dokonce mnohem rychleji roste počet
diabetiků v rozvíjejících se zemích, nejvíce v Číně,
Indii, Bangladéši či Indonézii. Zdá se, že diabetes mel-
litus představuje vůbec nejlepší příklad civilizační
nemoci, resp. daně, kterou za civilizaci musíme platit.
Platit doslova, protože léčba diabetu - a zejména jeho
komplikací - je velmi nákladná a už nyní spotřebuje
zhruba 15 % všech nákladů na zdravotnictví.

CO JE PŘÍČINOU?
Diabetes mellitus 1. typu je způsoben nedo-

statkem inzulínu, k němuž dochází v důsledku
destrukce ß-buněk Langerhansových ostrů-
vků pankreatu (slinivky břišní). Právě v pankreatu
se díky ß-bunkám produkuje inzulín a dochází k jeho
sekreci do krve. Destrukce je způsobena autoimun-
ním zánětem, během něhož jsou ß-buňky různě
rychle ničeny působky některých lymfocytů. 

Vztah autoimunních zánětů k infekci se podrob-
ně zkoumá: Podle hygienické teorie autoimunních
chorob příliš úzkostné hygienické podmínky mohou
vést k tomu, že novorozenci a kojenci se nesetkají
s bakteriemi, viry či parazity, a nevytvoří si tak správ-
nou imunitu. Jakmile jsou v pozdějším věku vystaveni
působení s některých infekčních vyvolavatelů, napří-
klad enterovirům či virům Coxsackie, mohou se
u nich vyvolat pochody, které spustí imunitní reakce
namířené proti vlastním buňkám. 

Některé statistiky hygienickou hypotézu docela
dobře podporují: Diabetu 1. typu je mnohem více
ve Skandinávii než ve středomořských zemích.

Z tohoto hlediska je diabetes daní, kterou platíme
za to, že neumíráme na choleru či tyfus, které byly
vymýceny zavedením vodovodů a kanalizace
ve městech v 19. století.

ROZHODLO POSLEDNÍCH 
10 TISÍC LET

Zatímco diabetiků 1. typu je v České republice
zhruba 50 tisíc, problém skutečně epidemického
nárůstu diabetu se týká diabetu 2. typu. Trpí jím totiž
více než tři čtvrtiny všech nemocných diabetem
v naší zemi. V největším počtu případů je spojen
s nadváhou či obezitou pacientů a zdá se, že ilus-
truje civilizační posun, k němuž v historii lidstva
v posledních deseti tisících letech došlo. 

Dokud naši předkové žili v lesích, živili se
převážně lovem a sběrem. Lovci a sběrači měli
v dietě dostatek vlákniny z listů, kořenů či lesního
ovoce. Konzumovali příležitostně maso malých
i větších savců, ptáků i ryb a dalších zvířat. Sacharidy
tvořily mnohem menší proporci pokrytí energie.
Pocházely z ovoce, ze sesbíraného zrní travin a také
z podzemních hlíz. Neolitická zemědělská re-
voluce, k níž nejprve došlo v oblasti Mezopotámie

před necelými deseti tisíci let, znamenala z hlediska
výživy zásadní zvrat: Pěstování obilí přineslo do výživy
mnohem více škrobu, tedy sacharidů, kromě toho
se objevilo i mléko a mléčné produkty. Postupný
nárůst konzumu sacharidů umožnil energeticky záso-
bit stále početnější obyvatelstvo planety. Kromě po-
stupně zvyšující se spotřeby škrobu nyní konzumu-
jeme i mnohem více sacharózy, tedy řepného (pří-
padně třtinového) cukru. Zatímco v roce 1815 jsme
spotřebovali na obyvatele a rok 1 kg cukru, nyní
je to 38 kg! V době, kdy naprostá většina lidí těžce
fyzicky pracovala, ohrožovaly obezita a diabetes
2. typu jen zlomek obyvatel. 

V 17. století se v naší civilizaci i naší kultuře
objevil zcela nový jev, průmyslová revoluce. Je-
jím základním cílem bylo nahradit práci svalů prací
strojů. To byl jistě úžasný sen pro horníky, kteří dřeli
dvanáct hodin denně v dolech, či pro dělníky v pri-
mitivních manufakturách, přestože se někdy kvůli
starosti o zaměstnání zavádění strojů bránili.
Rozšiřující se a stále masovější využívání dopravních

prostředků postupně významně omezilo chůzi. Další
svalovou práci eliminovaly výtahy. Mechanizace
se dotkla každé lidské činnosti.

VIZITKA SOUČASNOSTI: 
VÍCE TUKU, MÉNĚ SVALŮ

Kvůli tomu ubývá potřeba používat svaly.
Svalové hmoty fyziologicky ubývá od 30 let věku,
zhruba o pět procent za desetiletí, po šedesátce
o deset procent za desetiletí. Současně se zvýšeným
přísunem potravy narůstá množství tělesného tuku.
Nejproblematičtější je tuk uvnitř dutiny břišní, tak-
zvaný tuk abdominální. 

Moderní člověk má tedy více tělesného tuku
a méně svalů než dřívější generace. Za těchto okol-
ností klesá možnost odsunout vstřebanou glukózu
do svalů. Pro její odsun je nutné zvyšování sekrece
inzulínu. Ten zároveň dále zvyšuje tělesnou přeměnu
sacharidů na tuky. Zvyšující se hladina inzulínu spolu
s větším ukládáním tuku v břiše, svalech a dalších
orgánech je charakteristická pro inzulínovou
rezistenci. Tuková tkáň však není jen zásobárnou
energie. Narůstající velikost tukových buněk vede
také k jejich otoku a rovněž k jejich zániku. Tento stav
přitahuje do tukové tkáně zánětlivé buňky, které pak
produkují různé prozánětlivé působky schopné
poškozovat řadu jiných buněk, mezi nimi i ß-buňky
Langerhansových ostrůvků pankreatu. Ty postupně
u některých obézních lidí zanikají, takže původně
zvětšená sekrece inzulínu klesá. Jakmile však pokles
dosáhne kritické hodnoty, není dost inzulínu k trans-
portu glukózy do svalových a tukových buněk
a objeví se vyšší hladina krevní glukózy, porušená
glukózová tolerance nebo rovnou diabetes.

Efektivní zemědělství a moderní průmysl před-
stavují obrovské výdobytky moderní doby. Kromě
jiného umožnily přesun pracovní sily do terciární
sféry, tedy i do služeb, vědy a kultury, a znamenají tak
zásadní civilizační posun. Kořeny těchto jevů, totiž
neolitická zemědělská revoluce a průmyslová revo-
luce, znamenají zcela zásadní dějinné zlomy v mo-
derních dějinách. Mezi odvrácené strany tohoto
vývoje však patří i nadbytečný energetický příjem
a stále ubývající potřeba svalové aktivity. Diabetes
mellitus tak představuje jednu z nejvyšších daní, kte-
rou za moderní vývoj musíme platit.

Prevence, která se zdá jediným možným ře-
šením této situace, v sobě musí zahrnovat jak snížení
spotřeby energie v potravě, tak zvýšení svalové práce.
Správná výživa, tělesný pohyb, cvičení a sport proto
dostávají ještě mnohem větší význam než kdykoliv
dříve. �

PROČ SE POČET NEMOCNÝCH S DIABETEM TAK PRONIKAVĚ ZVYŠUJE

PLATÍME DAŇ ZA CIVILIZACI

Léčba diabetu 
– a zejména jeho komplikací –

je velmi nákladná 
a už nyní spotřebuje zhruba

15 % všech nákladů 
na zdravotnictví

Fakt, že nárůst počtu diabetiků jak v Česku, tak v celém světě představuje největší
celosvětovou epidemii vůbec, podněcuje diskuse mezi diabetology, epidemiology,
ekonomy, antropology i politiky. Naléhavost problému lze dokázat i na příkladu naší
země: V roce 1972 se zde uvádělo 250 tisíc nemocných diabetem, v roce 1992 však 
už 580 tisíc a nyní dokonce 770 tisíc. 

Prof. MUDr. Michal Anděl,
CSc., 
přednosta 2. interní kliniky
a Ústavu výživy 3. lékařské fakulty
UK v Praze a Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady, člen výboru
České diabetologické společnosti
ČLS JEP
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P rvní dochovaná zmínka o diabetu pochází z Egypta
z doby kolem 1550 př. n. l., ale na lék v podobě inzu-

línu si museli pacienti počkat více než tři tisíciletí. Roku 1921
chirurg Frederick Banting a jeho spolupracovník Charles
Herbert Best extrahovali inzulín ze psího pankreatu. Prvním
léčeným diabetikem se stal třináctiletý hoch Leonard
Thompson. Pacientům s diabetem představila inzulín jako
první společnost Eli Lilly, jeho obchodní dostupnost zajistila
v roce 1923. 

Po převratném objevu došlo k řadě inovací v aplikační
technice, která byla ve svých počátcích velmi problema-
tická. Ještě do nedávné doby se používaly klasické stříkačky
– inzulínky – a lahvičky s inzulínem. Dnes jsou již běžně
používaná inzulinová pera, která jsou diskrétní a aplikaci
inzulínu usnadňují. Stále je ale potřeba počítat velikost
dávek a kontrolovat čas jejich aplikace. 

A i zde lékařská věda přináší nové objevy – naprosto
unikátní pero s pamětí – HumaPen MEMOIR, které ukáže
kdy a kolik inzulínu si pacient aplikoval v několika posled-
ních dávkách.Pero s pamětí si pamatuje posledních šestnáct
dávek, a pacientovi tak odpadá každodenní zaznamenávání
množství, data a času poslední dávky. 

Například pro dlouholeté diabetiky, je už aplikace
inzulínu  taková rutina, takže si někdy nepamatují velikost a
čas poslední dávky. Právě pro ně je funkce nového pera
velmi praktická. Přibývá také diabetiků v produktivním věku,
kteří žijí hektickým životním stylem a potřebují pomoc
v podobě „chytrého“ pera, které si pamatuje za ně. Stejně
tak nové pero ocení rodiče diabetických dětí, kteří budou
mít kontrolu, kdy a zda vůbec byla jejich dítěti potřebná
dávka aplikována. HumaPen MEMOIR výrazně usnadňuje
každodenní léčbu cukrovky. 

NOVÝ LÉK 
ZE SLIN JEDOVATÉHO JEŠTĚRA

Jednou z cest, kterou se ubírá léčba diabetu 2. typu,
jsou léky, jejichž účinek je založen na efektu tzv. inkretinů,
nově objeveného hormonálního systému. Tyto léky
„upravují“ odchylky v organismu pacienta s diabetem
2. typu tak, aby se přiblížil ke stavu před onemocněním.
Hormony inkretiny u člověka vznikají v tenkém střevě,
pomáhají regulovat hladinu krevní glukózy a spolu
s inzulínem pomáhají zpracovat přísun energie z potravy.
Podnětem pro jejich uvolňování je u zdravého člověka pří-
jem potravy. Hladovíme-li, hladina těchto hormonů je velmi
nízká. Mezi významné zástupce inkretinů patří glukagonu
podobný peptid (tzv. glucagon-like peptid) 1 (GLP-1). 

Pacienti s diabetem 2. typu mají účinky inkretinů
porušené. Beta buňky ve slinivce ztrácejí schopnost reago-
vat na změny hladiny cukru v krvi produkcí inzulínu.
Hormon GLP-1 působí tak, že navozuje pocit sytosti, zpoma-
luje vyprazdňování žaludku, a tím zlepšuje schopnost těla
zpracovat vstřebaný cukr. Zvyšuje také citlivost beta buněk
na stimulaci vysokou hladinou cukru v krvi. 

Látka podobná lidskému GLP-1 byla objevena
ve slinách ještěra korovce jedovatého (gila monster), který
žije na jihu USA a v Mexiku. Tento objev dal vzniknout syn-
teticky upravené látce, která se odborně nazývá agonista
GLP-1 receptorů a má některé vlastnosti pozměněny. Nyní
se nová unikátní léčba dostává k pacientům. Je určena pro
diabetiky 2. typu, u nichž ještě nebyla zahájena léčba
inzulínem. 

Tři otázky pro MUDr. Jana Brože, 
II. interní klinika FN Královské Vinohrady 

� Komu je určena léčba tímto novým lékem?
Pacientům s diabetes mellitus 2. typu v kombinaci

k ostatním tabletovým diabetickým lékům tam, kde nejsou
původní preparáty dostatečně účinné. Svým působením
umožňuje aktivizaci hormonální osy, kterou klasické diabe-
tické léky ovlivnit nedokázaly. Zajímavé a velmi pozitivní je,
že v několika provedených studiích bylo prokázáno, že pa-
cienti léčení tímto preparátem mírně snižovali svoji hmot-
nost. Podrobnější informace o tomto preparátu, ale i dalších
možnostech léčby diabetu najdete na internetovém edu-
kačním diabetologickém portálu www.diacentrum.cz.

� Proč se v léčbě užívá látka ze slin ještěra?
Optimální by samozřejmě bylo využít přímo lidský GLP-

1. Bohužel se však tato látka v těle velmi rychle rozkládá
(řádově v minutách) a běžnými způsoby podání by nebylo
možné dosáhnout dostatečně účinné koncentrace v krvi.
Proto se využívá látka podobná, která je též produktem
živočišné říše a která nabízí podobné pozitivní účinky na lid-
ský organismus jako GLP-1, ale zároveň v těle vydrží podstat-
ně delší dobu. 

� Jak se lék do organismu dostane?
Nyní je dostupná pouze jeho injekční forma. Podává

se dvakrát denně injekcí do podkožního tuku. I když pacien-
ti tuto cestu „nevítají s otevřenou náručí“, stojí za to říci,
že při možnostech dnešní aplikační techniky lze vpich
považovat za nebolestivý. Po podání se u některých pacien-
tů může objevit nausea (pocit nevolnosti), většinou však
tento negativní průvodní jev léčby tímto lékem posléze
vymizí. Pokud se tyto potíže objeví, je třeba je vždy detailně
probrat s ošetřujícím lékařem.

POMOC NABÍZÍ
DIALINKA

I když se lékařská
věda snaží pacientům
s cukrovkou maximálně
ulehčit život, velká část stále
zůstává na samotném pacien-
tovi. Diabetik léčený inzulínem
se musí naučit pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi, zaz-
namenávat údaje k jednotlivým dávkám inzulínu (množství,
datum, čas), vypočítat, kdy je potřeba aplikovat další dávku,
a v neposlední řadě se musí naučit zacházet s pomůckami
pro aplikaci inzulínu. 

Pacienti dnes využívají moderní inzulínová pera, která
přinášejí usnadnění v aplikaci inzulínu. Pacient přesto může
mít k aplikaci inzulínu perem řadu otázek a hledá možnosti,
kam se obrátit pro odpově	. K dispozici je bezplatná telefon-
ní Dialinka 800 112 122, která funguje každý den v týdnu.

Nejčastější dotazy pacientů k inzulínovým
perům zodpovídá MUDr. Terezie Skokanová

� Proč je nutni prostříknout jehlu před každou injekcí?
Ověříme tím průchodnost jehly, odstraníme případné

vzduchové bublinky v inzulínové náplni a zajistíme podání
správné dávky inzulínu.

� Proč se v peru nevynuloval ukazatel dávky po
injekci?

Pravděpodobně nedošlo k podání celé dávky inzulínu,
protože v inzulínové náplni již nezbývalo požadované
množství. Je třeba si zaznamenat počet jednotek, které 
nebyly podány (číslo v dávkovacím okénku), vyměnit inzu-
línovou náplň a zbývající počet jednotek inzulínu si apli-
kovat.

� Co dělat, když je v inzulínové náplni bublina?
Pero je třeba otočit jehlou vzhůru a bublinku odstra-

nit opakovaným prostříknutím jehly.

NOVÝ WEB WWW.ZIVOTSDIABETEM.CZ
Zasáhne-li lidem do života diabetes mellitus, znamená

to pro ně určitě změnu. K lepšímu zvládnutí je třeba tomu-
to onemocnění porozumět, dobrým vodítkem mohou být
stránky www.zivotsdiabetem.cz. Tam se lze dočíst například
o tom, jak probíhá diagnostika diabetu, co je to hypo-
glykémie a hyperglykémie nebo jaké komplikace jsou
s cukrovkou spojené. Pro nově diagnostikované pacienty
můžou být přínosné rady, jak se s diagnózou cukrovky
vyrovnat a jak zvládat naléhavé situace, především hypo-
glykémii a hyperglykémii. Nechybí ani část věnovaná tomu,
jaké možnosti mají pacienti při léčbě cukrovky. 

Řadu dalších informací získají pacienti – a nejen oni
v části nejčastějších otázek. Ty se snaží odpovědět na otázky
týkající se onemocnění, jaký vliv má diabetes na naše tělo,
celkový zdravotní stav nebo na blízké osoby a co pacient
sám může v léčbě svého diabetu udělat.

JAK NA DIABETES – KONVERZAČNÍ MAPY
Tento ojedinělý koncept vzdělávání pacientů vznikl již

v roce 2006 v Kanadě. Velmi dobré výsledky a vysokou kva-
litu navíc podpořila svou garancí i Mezinárodní diabetická
federace (IDF). Společnost Eli Lilly, která se v oblasti dia-
betologie věnuje řadě edukačních aktivit pro odborníky
i veřejnost, odkoupila od původního tvůrce celoevropskou
licenci, a tak se tento program dostává i k českým pacien-
tům. 

Mapy jsou jednoduchou vizualizací toho, s čím
se pacient s diabetem každý den potýká. Odpovídá
na otázky co se děje v lidském těle zdravého a naopak
nemocného člověka, jak je potřeba vyvažovat fyzickou akti-
vitu a množství přijímané stravy, případně jak se správně
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8 Diabetologické minimum

naučit aplikovat si inzulín. Celá lekce probíhá formou
připomínající hru pod dohledem speciálně vyškolené
edukační sestry a samotný princip konverzačních map
je založen na vzájemné interakci pacientů mezi sebou.
Prvořadým cílem je, aby si pacient na základě různých
diskuzí a cvičení udělal názor na problematiku diabetu sám
a sám se rozhodl, co se svým tělem udělá.

Rozhovor s dr. Václavem Letochou, 
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí

Pokud diabetem onemocní dítě, jde vždy o diabetes
mellitus 1. typu. Znamená to, že je nutné tělu dodávat
inzulín, který mu chybí. Před takovým dítětem a jeho rodiči
náhle stojí řada změn, musí zjistit informace o nemocnění,
jaká je léčba, jaké se mohou vyskytnout komplikace a jak se
zachovat v určitých situacích. Pomoc jim nabízí Sdružení
rodičů a přátel diabetických dětí (www.diadeti.cz). 

� Co si sdružení vytklo za smysl své činnosti? 
Péče o diabetiky v ČR je dlouhodobě dobrá, péče

o diabetické děti snese srovnání s nejvyspělejšími státy světa.
Každé dítě má svého pediatrického diabetologa, který
s vysokou odborností vede jeho léčbu. Složité případy jsou
pak řešeny v rámci Diabetologických center. To jsou primární
zdroje pomoci rodinám. Naše sdružení, které vzniklo před
dvaceti lety, spolupracuje se všemi dětskými diabetology.
Na jejich doporučení se pak převážná většina rodin stává
našimi členy. Počáteční nejistotu a strach pomáháme ro-
dinám řešit dostatkem informací v tištěné podobě.
V průběhu uplynulých let ve spolupráci s diabetology vy-
dalo sdružení celou řadu edukačních pomůcek, které ro-
dinám po přihlášení zasíláme. Tato souprava je světově
ojedinělá a dává odpovědi na všechny otázky, s nimiž
se rodina od počátku péče setkává.

� Kam dál se mohou rodiče diabetických děti obrátit
pro radu?

Mimo těchto informací mohou rodiče získávat potřeb-
né poznatky také na přednáškách, seminářích a besedách,
které organizuje sdružení, nebo jeho kluby v jednotlivých
městech. Tam si mohou rodiče vyměňovat vlastní zkušenos-
ti z péče, samozřejmě za účasti diabetologa. Další informa-
ce lze nalézt i na mnoha internetových adresách, chtěl bych
jen upozornit, že k některým je třeba přistupovat velmi opa-
trně a kriticky.

� Jaké aktivity nabízí sdružení?
Vedle zmiňovaných edukačních materiálů a přednášek

nabízíme rodičům i možnost účasti jejich dětí na zimních
a letních dia-táborech, kterých pořádáme ročně průměrně
20 za účasti více než 600 dětí. Děti si tak v praxi ověřují
změny inzulínových dávek při různé fyzické zátěži.
Pomáháme také dětem překonávat jejich pocit osamocení
se svou nemocí v kruhu nových kamarádů.

� Co mohou a co nemohou diabetické děti dělat?
Říkáváme tomu "syndrom cukrové panenky". Některé

maminky, a já se jim vůbec nedivím, svůj strach o dítě 
zvládají jen přehnanou péčí, která vzbuzuje další strach
a nejistotu. Zde je potom třeba dlouhého vysvětlování
a přesvědčování, že takových dětí prošly naším sdružením
již tisíce a zvládly svou nemoc. V krajním případě je třeba
volit pomoc psychologa. Jinak mohou diabetické děti všech-
no, co jejich vrstevníci. Snad jen plavání by mělo být vždy
pod zvýšeným dozorem.

� A závěrem: Jak se dá žít s diabetem?
Dovolte mi citovat největšího odborníka – zakladatele

české dětské diabetologie, nesmírně moudrého a skvělého
člověka, doc. MUDr. Aloise Kopeckého, CSc.: "Statistika nám
říká, že se diabetici zařazují na vyšší příčky společenského
žebříčku než nediabetici. Mezi vysokoškoláky a středoškoláky
je více diabetiků, než odpovídá jejich poměrnému zas-
toupení v populaci. Nedá se to vysvětlit tím, že by diabetici
měli vyšší inteligenční kvocient. Nemají větší nadání než
nediabetici, musejí se však, často už od útlého mládí, naučit
celoživotní kázni. Stávají se tak z nich kvalitní, cílevědomé
osobnosti." 

�

Monitorace zmíněných faktorů, kterou ve větši-
ně případů provádí pacient sám, se nazývá selfmoni-
toring. Jeho základem u pacientů s diabetem je tzv.
„desatero selfmonitoringu“. Desatero (viz dále)
se skládá z měření a stanovování vybraných hodnot,
které může pacient provádět sám s využitím dostup-
ných pomůcek, nebo jež u něho zjiš�uje lékař během
pravidelné kontroly v diabetologické ambulanci. 

� 1. Glykémie: Jedním z nejzásadnějších fak-
torů, který podle výsledků mnoha studií ovlivňuje
prognózu nemocného s diabetem, je monitorace
glykémií (hladin cukru v krvi). Na jejím základě jsme
schopni upravit léčebný režim nemocného tak, aby-
chom zamezili rozvoji hypoglykémií, které mohou
ohrozit člověka dokonce i na životě hypoglyke-
mickým kómatem, a rozvoji hyperglykémií, které
jsou příčinou, zejména v dlouhodobém horizontu, již
zmíněných pozdních komplikací (hlavně mikrovasku-
lárních – diabetické retinopatie/poškození očí,
diabetické nefropatie/poškození ledvin a diabe-
tické polyneuropatie/poškození nervů).

Fyziologické hladiny glykémií se pohybují mezi
3,3-5,6 mmol/l nalačno; 2 hodiny po jídle by se gly-
kémie měla zvýšit nanejvýš o 1–2 mmol/l (maximum
je 7,5 mmol/l). Při hodnotách nižších než 3,3 mmol/l
hovoříme o hypoglykémii. Opačné hodnoty, vyšší než
10 mmol/l, se považují za hyperglykémie. 

Hodnotu glykémie si může pacient zjiš�ovat sám,
a to ze vzorku krve obvykle odebraného z prstu. Krev
lze testovat pomocí vizuálních testovacích
proužků (které však stanoví pouze orientační hod-
noty). Testování vizuálními proužky je určeno zejmé-
na pro pacienty s diabetem 2. typu, kteří jsou léčeni
perorálními antidiabetiky (PAD). Pomocí pří-
strojových testovacích proužků a gluko-
metru si pacient (hlavně nemocný léčený kon-
venčním, intenzifikovaným inzulínovým režimem
nebo inzulínovou pumpou) může zjistit aktuální hod-
noty glykémií. 

Ne vždy informace získané na základě doporu-
čení týkajícího se frekvence měření glykémií a snahy
pacienta provádět adekvátně monitoraci glykémií
umožní nemocnému upravit správným způsobem
léčebný režim, sladit dávkování inzulínu s příjmem
stravy, fyzickou aktivitou, stresovou zátěží apod. Větší
přehled o glykémiích nám v poslední době poskytu-

je systém tzv. kontinuální monitorace hladin
glukózy (Continuous Glucose Monitoring System
– CGMS), který pravidelně v krátkých intervalech
detekuje a zaznamenává koncentrace glukózy v krvi
či v tkáňové tekutině (viz níže). Na základě zjištěných
glykémií CGMS dále rovněž zprostředkovává informa-
ce týkající se glykemických trendů v průběhu dne
i rychlosti změn glykémií a také je schopen zazname-
nat např. asymptomatické (bezpříznakové) hypo-
glykémie nebo hyperglykémie po jídle. 

Řada studií uvádí, že při používání CGMS do-
chází ke zlepšení kompenzace diabetu zlepšením
glykémií, poklesem četnosti hypoglykémií (zejména
nočních) a zkrácením doby, po niž se pacient v hypo-
či hyperglykémii nachází. Kontinuální glukózovou
monitoraci lze provádět pomocí implantovaných
přístrojů z krevního řečiště (určeno spíše pro vě-
decké účely) nebo pomocí senzorů zavedených
do podkoží, které přímo či zprostředkovaně (mikrodi-
alýzou, mikroperfuzí atd.) detekují hladiny glukózy
v tkáňové tekutině. Jako každá metoda i CGMS má
své slabé stránky. Vyžaduje pravidelné kalibrace a při
jeho používání se mohou vyskytnout alergické
či infekční komplikace, navíc cena CGMS je poměrně
vysoká. Při monitoraci pomocí CGMS musíme také
počítat s určitou časovou prodlevou (opoždění
výsledků o přibližně 4-10 minut). 

� 2. + 3. Glykosurie a ketonurie: Při moni-
toraci kompenzace diabetu se vždy nemusí využívat
měření prováděné pouze z krve. Nepřímo lze odhad-
nout vývoj glykémií za určité období pomocí
testování tzv. glykosurie (přítomnost cukru v moči).
Provádí se pomocí testovacích proužků na moč,
přičemž u zdravých lidí a dobře kompenzovaných
diabetiků by měl být test obvykle negativní. Stopy
cukru se mohou v moči vyskytovat, pokud glyké-
mie během sledovaného období překročila hodnotu
tzv. ledvinového prahu (zpravidla hodnota
10 mmol/l), kdy nadbytek glukózy je z krve strháván
do moči. Je však nutno podotknout, že stanovení
glykosurie neodpovídá aktuální glykémii.

Ketonurie (přítomnost ketolátek v moči) se
u pacientů objevuje při hyperglykémii spojené
s ketoacidózou (metabolický rozvrat charakterizo-
vaný vyšší hladinou cukru v krvi, která je spojena
se zvýšenou produkcí kyselých látek v organismu)

PROČ JE DŮLEŽITÉ U DIABETIKŮ SLEDOVAT TOLIK RŮZNÝCH
PARAMETRŮ SPOJENÝCH S JEJICH ONEMOCNĚNÍM

DESATERO 
SELFMONITORINGU
Diabetes mellitus je metabolickým onemocněním, které podle řady studií ovlivňuje
nemocnost a úmrtnost nemocných akutními hypoglykémiemi (nízké hladiny cukru
v krvi) nebo hyperglykémiemi (vysoké hladiny cukru v krvi) i pozdními komplikacemi
diabetu (mikroangiopatickými – postižením malých cév, a makroangiopatickými
– postižením velkých cév). Těmto komplikacím lze předejít, pokud lékaři, ale i pacienti
pravidelně sledují určité vybrané parametry, související přímo i nepřímo s daným 
metabolickým onemocněním. 

�
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anebo u hladovějících osob, v jejichž těle následkem
nedostatku glukózy jako energetického substrátu
dochází k rozkladu lipidů.

� 4. Glykovaný hemoglobin (HbA1c):
Jde o parametr dlouhodobé kompenzace diabetu
(určí stav kompenzace za posledních 6-8 týdnů).
Stanovuje se kapalinovou chromatografií.
Jeho fyziologické hodnoty podle IFCC se pohybují
mezi 2,5-4,5 %. Za výbornou kompenzaci diabetu
považujeme HbA1c do 4,5 %, pacienti s dobrou
kompenzací diabetu mají HbA1c do 6 %. Vysoké
hodnoty HbA1c mohou signalizovat opakovaně
se vyskytující hyperglykémie, nízké hodnoty HbA1c
pak recidivující těžké hypoglykémie. Ovšem i uspoko-
jivý HbA1c může zastírat velké výkyvy glykémií pří-
tomné např. u tzv. brittle (labilního) diabetu. 

� 5. Mikroalbuminurie, proteinurie:
Jejich hodnoty slouží ke stanovení míry poškození
ledvin diabetem; podle výsledků studií jsou rov-
něž prognostickým faktorem mortality ne-
mocných s diabetem na kardiovaskulární
choroby. Dochází-li vlivem diabetu k porušení cév
ledvin, začínají se v moči objevovat tzv. „malé“ bílko-
viny. Jestliže jejich množství přesáhne 20 ug/min,
hovoříme o pozitivní mikroalbuminurii. Jsou-li jejich
ztráty větší než 200 ug/min, dochází obvykle již
k úniku i „větších“ bílkovinných molekul do moči,
objevuje se tzv. proteinurie (nad 0,3-0,5 g/24 hod).
Mikroalbuminurie se stanovuje z tzv. spánkové moči
(sběr moči během noci a rána). Proteinurie
se stanovuje z 24hodinového sběru moči. 

� 6. Krevní tlak: Na základě výsledků
dlouhodobých observačních a intervenčních studií
je u pacientů s diabetem vhodné pravidelně kon-
trolovat krevní tlak, a pokud je to nutné, udržovat jej

na poměrně nízkých hodnotách (maximálně 130/80
mm Hg), abychom předešli akceleraci aterosklerózy,
a tím riziku makrovaskulárních komplikací diabetu
(ischemické choroby srdeční, ischemické choroby
dolních končetin, cévních mozkových příhod) nebo
poškození očního pozadí či cév v ledvinách. Samo-
statné měření krevního tlaku se doporučuje u pacien-
tů léčených pro hypertenzi, u pacientů s onemoc-
něním ledvin a u nemocných s vyšším rizikem kardio-
vaskulárních chorob.

� 7. Hmotnost: Podaří-li se ji pacientovi zre-
dukovat, ve většině případů u něho pak dochází
k poklesu tlaku, zlepšení lipidového spektra, zlepšení
inzulínové senzitivity a kompenzace diabetu apod.,
což v dlouhodobém horizontu může snížit riziko
výskytu makrovaskulárních komplikací.

Pomocí speciálních indexů lze rozdělit pacienty
do několika hmotnostních kategorií. Waist/Hip
ratio – poměr pas (cm)/boky (cm) – zhodnotí, má-li
pacient mužský nebo ženský typ obezity. Z hlediska
mužského (centrálního) typu obezity se za rizikové
považují obvody pasu u žen větší než 80 cm, u mužů
94 cm. 

Další index využívaný v obezitologii je tzv. Body
mass index – BMI = hmotnost (kg)/výška-2 (m2).
S jeho využitím lze pacienty zařadit do kategorie nad-
váhy (BMI 27-29,9 kg.m-2), obezity (30-39,9 kg.m-2)
a monstrózní obezity (BMI nad 40 kg.m-2). U zdra-
vého člověka bez nadváhy by se měl BMI pohybovat
v rozmezí 20-25 kg.m-2. Pro nemocné s diabetem
je optimální hodnota BMI pod 27 kg.m-2. Ovšem
valná většina nemocných s diabetem 2.typu
je obézních, proto snahou lékařů a těchto pacientů
by mělo být průběžné snižovní hmotnosti (alespoň
o 5-10 %) a následně její udržení. 

� 8. Lipidy: U pacientů s diabetem je nutné
pravidelně monitorovat tukové spektrum, nebo� dia-
betes sám o sobě urychluje proces aterosklerózy.
U diabetiků byly také popsány poruchy metabo-
lismu tuků vlivem cukrovky. Řada studií jednoz-
načně prokázala, že snížení hladin lipidů významně
redukuje riziko nemocnosti a úmrtnosti nemocných
na kardiovaskulární choroby. Ze sledovaných para-

metrů se stanovují hladiny celkového cholesterolu
(maximální hodnoty 5,0 mmol/l), HDL cholesterolu
(tzv. hodného; nad 1,0 mmol/l u mužů a 1,2 u žen),
LDL cholesterolu (tzv. špatného; pod 2,5 mmol/l,
u diabetiků po kardiovaskulárních příhodách pod 2,0
mmol/l) a triacyglycerolů (do 1,7 mmol/l). 

� 9. Dávky inzulínu: Zdravá slinivka je
schopna denně vyprodukovat zhruba 20-40 jed-
notek inzulínu. U pacienta s dobrou citlivostí
na inzulín se jeho denní spotřeba pohybuje mezi 
40-60 jednotkami. Mezi pacienty s inzulinorezis-
tencí (sníženou odpovědí periferních tkání na da-
nou koncentraci inzulínu) řadíme ty nemocné, kteří
mají celodenní dávku inzulínu vyšší než 60-80 jed-
notek. 

� 10. Hypoglykémie, hyperglykémie:
U pacientů s diabetem by nemělo docházet k častým
výkyvům ve smyslu hypoglykémií a hyperglykémií,
nebo� by mohly negativně působit na jednotlivé
pochody v organismu, včetně např. činnosti mozku. 

Všem pacientům s diabetem 1. a 2. typu dopo-
ručujeme pravidelně zapisovat naměřené
hodnoty (glykémií, glykosurií, ketonurií, event.
Krevního tlaku a hmotnosti) do tzv. „deníčků“, kam
by měli mj. zaznamenávat i jednotlivé epizody hypo-
glykémií a hyperglykémií. Během ambulantní kon-
troly může pacient zkonzultovat se svým lékařem
pomocí deníčku své problémy s kompenzací.

ZÁVĚR
Pravidelné sledování vybraných parametrů sou-

visejících s cukrovkou může pomoci zkvalitnit život
pacientů s diabetem, a to jak zlepšením kompenzace
diabetu a metabolických parametrů, tak snížením
výskytu akutních nebo pozdních komplikací diabetu,
včetně kardiovaskulárních příhod. �

MUDr. Vladimíra Fejfarová,
Ph.D.,
Centrum diabetologie, IKEM,
Praha

Doporučení k edukaci diabetika nalezete
na webových stránkách České diabeto-
logické společnosti �České lékařské spo-
lečnosti JEP: www.diab.cz.

INZERCE
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10 Diabetologické minimum

Chronické komplikace jsou daleko závažnější
než akutní. S pokrokem léčby diabetu se i tito pacien-
ti totiž dožívají vyššího věku a chronické komplikace,
přicházející zpravidla po deseti až patnácti letech dia-
betu, mají větší šance se rozvinout. Chronickými
komplikacemi jsou ohroženi všichni diabetici, bez
ohledu na typ cukrovky. 

„Dosud se velmi často uvádí, že lidé s diabetem
1. typu mají spíše postiženy malé cévy, zatímco lidé
s diabetem 2. typu častěji trpí postižením velkých cév.
Není to tak zcela pravda. I diabetici 2. typu mohou
mít velmi závažné onemocnění oka, ledvin nebo
nervů, zatímco ani diabetikům 1. typu se nevyhýbají
infarkty myokardu,“ připomíná prof. MUDr. Terezie
Pelikánová, DrSc.

� Co je typické pro hypoglykémii jako akutní
komplikaci při diabetu a jak se léčí?

U nemocných s diabetem je hypoglykémie jed-
ním z nejdůležitějších limitujících faktorů, které
znemožňují běžnými léčebnými prostředky dosáh-
nout trvale normálních hodnot krevního cukru.
Výskyt lehčích hypoglykémií je prakticky nevyhnutel-
ný u všech inzulínem léčených pacientů, zejména
u nemocných léčených intenzifikovanými inzulínový-
mi režimy. Vzácněji k ní může dojít i při léčbě derivá-
ty sulfonylurey, což je jedna skupina antidiabetik
podávaných ústy. Bezprostřední příčinou hypo-
glykémie bývá podání příliš velké dávky inzulínu
a/nebo nedostatečný příjem potravy s obsahem
cukru. Nemocný postižený hypoglykémií mívá hlad,
zpotí se, zpočátku může mít lehké poruchy koncen-
trace. Stav připomíná opilost a můžeme s ním setkat
například na procházce v parku u diabetika – cyklisty
nebo běžce, kteří se pro větší fyzickou zátěž nezajistili
dostatečným snížením obvyklé dávky inzulínu či do-
datečným jídlem. Lehčí hypoglykémie jsou po-
měrně běžné u diabetiků léčených inzulínem
a nemocný je zvládne sám, obvykle sladkým
nápojem nebo sladkostí. Při těžší hypoglykémii
se mohou objevit křeče, prohlubuje se porucha
vědomí, která může vyústit až do komatu – hovoříme
o hypoglykemickém šoku. Při poruchách vědo-
mí musí být povolána rychlá odborná pomoc
a zajištěno podání glukózy nitrožilně. 

Naprostá většina nemocných hypogly-
kémie včas rozpozná a dovede přiměřeně

reagovat. U ně-kterých diabetiků 1. typu s vícele-
tým trváním choroby mohou opakované hypo-
glykémie vést k selhání vnitřních obranných mecha-
nismů proti vzniku hypoglykémie a k tzv. syndromu
nerozpoznávání hypoglykémií. Tito nemocní
nepoznají, že glykémie klesla, chybějí jim pocity hla-
du, nepotí se, a tudíž se včas nenají. Každá hypo-
glykémická příhoda přitom zvýší pravděpodobnost,
že se objeví další hypoglykémie a nemocný se ocitá
v „začarovaném kruhu“. U těchto nemocných
se snažíme zabránit všem následným hypoglykémic-
kým příhodám – i za cenu toho, že pacienta držíme
na vyšší hladině krevního cukru. Nemocného velmi
intenzivně školíme (edukujeme), podáváme inzulí-
nová analoga, která mají nižší riziko hypoglykémií,
či využíváme inzulínové pumpy. Pro diabetiky 1. typu,
u nichž se syndrom nerozpoznávání hypoglykémií
začne projevovat těžkými hypoglykémiemi a před-
chozí léčba pro ně už není účinná (a jsou proto
i třeba pětkrát ročně hospitalizováni), bývá posled-
ním řešením transplantace slinivky břišní či jejích
Langerhansových ostrůvků. 

Nejnověji bylo doloženo, že i lehká hypoglyké-
mie může přivodit cévní příhodu. Proto v léčbě dia-
betika 2. typu volíme raději léky, které hypoglykémii
vyvolat nemohou. Základem zůstávají režimová
opatření a metformin. V poslední době přibyla nová
skupina léků – inkretiny, které nejenže nemají rizi-
ko hypoglykémie, ale pacienti po nich netloustnou.

� A jak je to s hyperglykémiemi?
U nich je třeba rozlišovat mezi diabetiky 1. a 2.

typu. Pro „jedničky“ je totiž typické, že hyperglykémii
mají spojenou s další metabolickou odchylkou – dia-
betickou ketoacidózou, způsobenou špatným
odbouráváním tuků. Projevuje se kyselostí krve, da-
nou ketolátkami, které se dostávají i do moče. Mezi
lidmi se mluví o tom, že někdo „má aceton v moči“
nebo že „v dechu je cítit aceton“. 

„Dvojky“ naopak mají relativně dost vlastního in-
zulínu, který tělo před ketolátkami „zachrání“. Ale pro-
tože takový nemocný hodně a často močí (a zejmé-
na starší lidé úbytek tekutin ve svém těle obvykle
nekompenzují dostatečným pitným režimem), je více
dehydratovaný, a hyperglykémie u diabetiků 2. ty-
pu bývá proto extrémní. Hladina krevního
cukru může dosahovat hodnot 40 i 50, ale třeba
také až 100 mmol/l, zatímco v případě hyperglyké-
mie u diabetiků 1. typu se hladina krevního cukru
pohybuje někde kolem 20-35 mmol/l. U diabetiků
2. typu hovoříme o hyperosmolárním stavu,
který může přejít v hyperosmolární kóma Proto-
že se tato komplikace týká hlavně starších lidí, často
s postižením velkých cév, jsou nároky na léčbu hyper-
osmolárního stavu daleko vyšší než u diabetických
ketoacidóz a riziko úmrtí je velmi vysoké.

� Můžete krátce popsat jednotlivé druhy
chronických komplikací při léčbě diabetu a jak
jim předcházet? 

K častým chronickým komplikacím patří diabe-
tická retinopatie, neboli postižení oka při diabetu.
Není zase až tak řídká, jak by se snad mohlo zdát,
a postihuje diabetiky obou typů. Statistiky uvádějí,
že je to nejčastější příčina slepoty u lidí v produk-
tivním věku. Vysoká hladina krevního cukru se na sít-
nici projevuje nejprve drobnými změnami na cé-
vách, později novotvorbou cév, které jsou křehké
a praskají, následné krvácení do sítnice a sklivce mů-
že vyústit až ve slepotu. Je to hodně zrádná kom-
plikace, protože nebolí, a pacienti si proto ani neuvě-
domují, že se jim na očním pozadí děje něco špat-
ného. 

Nejdůležitější prevencí je léčit hyperglykémii
tak, aby nemocný měl úplně vyrovnané hladiny
krevního cukru, snižovat krevní tlak a podávat i léky
proti vysokým hladinám tuků v krvi, což jsou konec-
konců univerzální přístupy k prevenci všech dlouho-
dobých komplikací diabetu. Nezbytné je, aby nemoc-
ný nejméně jednou ročně navštívil očního
lékaře, který mu oční pozadí vyšetří. Jestliže se počí-
nající změny na očním pozadí odhalí včas, přistupuje
se k vcelku běžnému zásahu v podobě laserové
fotokoagulace. V pozdějších stadiích diabetické
retinopatie lze ještě na oku provést různé operativní
výkony. Ty už mají spíše za úkol zachránit pacientovi
alespoň zbytky zraku.

O diabetické nefropatii, čili o postižení led-
vin při diabetu (týká se u nás asi 60 tisíc lidí), lze kon-
statovat v podstatě totéž co o diabetické retinopatii.

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.,
přednostka Centra diabetologie, IKEM,

Praha, místopředsedkyně 
České diabetologické společnosti ČLS JEP

AKUTNÍ A CHRONICKÉ KOMPLIKACE PŘI DIABETU

ŘÁDNÁ PREVENCE
SNÍŽÍ RIZIKA
Akutní a chronické komplikace při diabetu jsou společné pro oba typy této choroby,
říká prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. Akutními komplikacemi rozumíme vysokou
(hyperglykémie) či nízkou (hypoglykémie) hladinu krevního cukru. Mohou se dostavit
velice rychle - i během několika minut (hypoglykémie), či několika hodin, nanejvýš dnů
(hyperglykémie). Chronické komplikace se rozvíjejí po letech trvání cukrovky. Jde
o onemocnění cév. Cukrovkou mohou být poškozeny "malé cévy"(mikroangiopatie),
které se projevují postižením oka, ledvin a nervů, nebo "velké cévy" (ateroskleróza),
které vedou k infarktům myokardu, cévním mozkovým příhodám (mrtvicím)
či k ucpávání tepen dolních končetin, případně se projeví tzv. diabetickou nohu. 

I diabetici 2. typu mohou mít
velmi závažné onemocnění oka,
ledvin nebo nervů, zatímco ani

diabetikům 1. typu se nevyhýbají
infarkty myokardu.
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Tedy že se nevyhýbá ani „jedničkám“, ani „dvojkám“.
Pro skupinu nemocných, jimž úplně selhaly ledviny,
a musí se proto třikrát týdně podrobovat hemo-
dialýze, nebo si každý den sami provádějí peri-
toneální dialýzu, platí, že více než jednu třetinu
z nich tvoří diabetici. Diabetici 1. typu mívají klasickou
diabetickou nefropatii, tedy poškození ledvin, resp.
ledvinových klubíček (glomerulů) vysokou hladinou
krevního cukru. Mezi diabetiky 2. typu však máme
celou řadu těch, jejichž problémy s ledvinami jsou
dány jinými příčinami. Poškození ledvin u těchto
pacientů tak může jít například na vrub aterosklerózy
a hypertenze. 

Existuje pravidlo, že i „relativně zdravý“ diabetik
1. nebo 2. typu by měl být minimálně jednou ročně

preventivně vyšetřen na přítomnost bílko-
viny v moči, což může zajistit každý lékař, který
má nemocného ve své ambulanci. Zároveň se pre-
ventivně zjiš�uje hladina kreatininu (tedy látky,
která indikuje poškození ledvin) v krvi. Toto vyše-
tření je důležité zejména u diabetiků 2. typu, protože
příčina poškození ledvin u nich může být jiná než
jenom hyperglykémie. Léčba diabetické nefropatie
je prakticky stejná jako u diabetické retinopatie
– zejména je však nutné pečlivě hlídat krevní tlak.
Jako léky první volby podáváme léky ze skupiny ACE
inhibitorů. Důležité je, že kromě možností, jaké
nám poskytuje dialyzační léčba, můžeme sáhnout
i k transplantační léčbě. U diabetiků 2. typu
připadá v úvahu izolovaná transplantace led-
viny, u diabetiků 1. typu transplantace led-
viny obvykle v kombinaci s transplantací
slinivky. Jakmile se hladina kreatininu začne blížit
hodnotě 200 umol/l, měl by diabetika 2. typu ošetřu-
jící lékař okamžitě poslat na spádovou nefrologii,
zatímco nemocný s diabetem 1. typu by měl být
odeslán k nám do Centra diabetologie IKEM , které
jako jediné v ČR zabezpečuje program kombino-
vané transplantace slinivky a ledviny. 

Chronické komplikace při diabetu sou-
visející s poškozením nervů označujeme jako
neuropatie. Podle toho, které nervy jsou v důsledku
diabetu zasaženy, hovoříme bu	 o senzomo-
torické, nebo o vegetativní neuropatii. 

Poškození senzomotorických nervů (tedy
těch, které, zjednodušeně řečeno, mají co do činění
s hybností a citlivostí horních a dolních končetin)

je velmi časté a výrazně zvyšuje riziko tzv. diabet-
ické nohy. Projevuje se necitlivosti či poruchy
citlivosti dolních končetin. Nemocný bu	 necítí to,
co by cítit měl – dotyk, bolest při zranění, takže ani
nezaznamená otlaky či jiné defekty na noze. Nebo
cítí to, co by cítit neměl – pálení, brnění, neklid,
řezání až po záplavu bolesti v dolních končetinách.
Maximum obtíží bývá v nočních hodinách. Postiženy
bývají symetricky obě dolní končetiny, většinou
od kotníku dolů – mluvíme o ponožkovité distribuci
bolestí. 

Poškození vegetativních nervů (zásobujícících
hladké svaly vnitřních orgánů –- srdce, cév, trávicího
traktu, močového ústrojí apod.) při cukrovce
má řadu závažných důsledků. Zvyšuje se například
riziko tzv. náhlé smrti. Objevují se poruchy regu-
lace krevního tlaku, takže nemocní bojují
s hypertenzí, ale na druhé straně leckdy také opačně
s ortostatickou hypotenzí, tedy s náhlými pok-
lesy krevního tlaku. Vegetativní neuropatie se ovšem
může odrazit také v problémech s vyprazdňováním
střev, pocitech plnosti žaludku, častých zácpách
či průjmech i impotenci. Také zde zdůrazňujeme výz-
nam prevence, zejména z hlediska regulace hladiny
krevního cukru.

Poslední skupinou, kterou řadíme mezi dlouho-
dobé komplikace cukrovky, je urychlená
ateroskleróza, která se projevuje srdečně cévními
příhodami. Právě srdečně cévní příhody, jako
je srdeční infarkt nebo mozková mrtvice, jsou příči-
nou úmrtí u více než tří čtvrtin diabetiků. 

�
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Než člověk dostane cukrovku 2. typu, trpí obvyk-
le dalšími složkami metabolického syndromu. Platí tak
například, že osobám s vyšším tlakem hrozí asi
dvakrát vyšší riziko onemocnění cukrovkou
než zbytku populace. Kdo splňuje kritéria definice
metabolického syndromu, má toto riziko asi čtyřikrát
vyšší a ve stáří dokonce až sedminásobné. Obézní
jsou ohrožení diabetem a většina pacientů s dia-
betem 2. typu jsou lidé obézní. Při obezitě II. a III.
stupně dostane cukrovku téměř každý. 

Metabolický syndrom vzniká ze dvou příčin
– vlivem prostředí (nezdravého způsobu života
– tedy absencí pohybu, dále pak kouřením a ne-
zdravou stravou) a dědičných vlivů. Podíl
dědičných vlivů je menší než vliv prostředí, pro jed-
notlivé složky je uveden v tabulce č. 2. Je však ty-
pické, že pacienti s metabolickým syndromem napří-
klad měli rodiče s obezitou, cukrovkou či vyšším
tlakem. Projevuje se tedy u nich vliv jak dědičný, tak
společných rodinných zvyklostí.

JAK JE POŠKOZOVÁN ORGANISMUS
Hlavní příčinou nemocnosti a zvýšené úmrtnosti

lidí s metabolickým syndromem je postižení cév.
Jednotlivé složky metabolického syndromu poškozují
cévy společně, což vede k typickým projevům ate-
rosklerózy, jako jsou srdeční infarkt či mozková
příhoda. Diabetici 2. typu jsou tímto rizikem
ohroženi čtyřikrát více než lidé, kteří diabetes nemají.
Diabetik, který neprodělal srdeční infarkt, má prak-
ticky stejnou pravděpodobnost, že zemře na některý
z projevů aterosklerózy tepen, jako člověk, který
cukrovkou netrpí a prodělá srdeční infarkt. U pacien-
tů s metabolickým syndromem se rovněž ve větší
míře vyskytují některé nádory, častěji u nich propuka-
jí i další nemoci, jako je deprese, neplodnost či lupén-
ka, ale také třeba Alzheimerova choroba. 

Metabolický syndrom je tak souhrnné označení
pro konstelaci zdánlivě různých rizikových faktorů,
které se vyskytují již předtím, než se kardiovaskulární
či další onemocnění projeví. Mezi nejčasnější projevy
patří tzv. centrální typ obezity (tzv. typ jablko
– tedy tuk uložený hlavně na břiše). Metabolický syn-
drom bývá provázen necitlivostí na hormon
inzulín, někdy se proto používá termín syndrom
inzulínové rezistence. Metabolický syndrom je spojen
také s dalšími poruchami, které souvisejí přímo
s obezitou. Je to ztukovatění jater, onemoc-

nění ledvin, poruchy spánku s tzv. syndromem
spánkové apnoe a dále například zvýšená hladina
kyseliny močové v krvi a dna.

NA ČEM STOJÍ PREVENCE
Metabolický syndrom je prokazatelně silně svá-

zán s rizikem rozvoje diabetu 2. typu. Hlavní roli hraje
inzulínová rezistence a rozvíjející se porucha tvorby
inzulínu ve slinivce břišní. Dnes umíme rozvoji cuk-
rovky 2. typu bránit řadou opatření (viz tabulka č. 3).

Optimální je samozřejmě osvojit si už od mládí
pravidla zdravého životního stylu a dodržovat
je po celý život. To je totiž nejdůležitější a skutečně
prokazatelně účinná metoda v prevenci rozvoje
metabolického syndromu a diabetu 2. typu. Realitou
je však vysoký počet (u nás více než třetina populace)
těch, kteří se po většinu života potýkají s nadváhou
a obezitou. I pro ně platí, že hlavní krok v prevenci
a dále rovněž v léčbě metabolického syndromu, pří-
padně diabetu, musí učinit sami. Především musí
snížit svoji hmotnost, zvýšit fyzickou akti-
vitu a upravit dietu – a tak pokračovat po celý
život. Vznik cukrovky nesouvisí s obsahem cukru
ve stravě. Hlavní faktor, který vyvolává cukrovku, jsou
tučné potraviny, například uzeniny.

Pravidelné mírné cvičení se dnes považuje
za mnohem účinnější než náročné, zejména nára-
zové, vysilující pohybové aktivity. Standardním
doporučením je 30 minut rychlejší chůze
denně, intenzivnější pohyb ale samozřejmě dále
situaci zlepší. U pacientů s velmi těžkou obezitou
je pro odstranění již přítomného diabetu účinná
i některá z metod tzv. chirurgické léčby obezity.
Riziko cukrovky snižují i některé léky, například
používané na snížení krevního tlaku.

LÉČBA JE STÁLE ÚČINNĚJŠÍ
Léčebné možnosti současné medicíny jsou

obrovské a vývoj jde navíc velmi rychle dopředu.
Metformin – lék, který vyrábějí desítky farmaceutic-

kých firem pod různými obchodními názvy, se dnes
podává téměř každému diabetikovi 2. typu a používá
se i v prevenci rozvoje diabetu. Další moderní léky,
používané v léčbě cukrovky 2. typu, léčí obvykle
nejen cukrovku, ale také některé další složky metabo-
lického syndromu

ZÁVĚR
Metabolický syndrom rozhodně není chimérou,

která byla zkonstruována v teoretické rovině.
Je to termín, který vznikl přirozeným vývojem po-
znatků a propojil výzkum s klinickou praxí. Postupně
je tak dále rozkrývána neznámá oblast, která je zdro-
jem zvýšené nemocnosti a úmrtnosti populace
– zejména příčiny kardiovaskulárního onemocnění.
Nejdůležitější a prokazatelně účinná, s nadsázkou
řečeno bohužel pro pacienta, zůstává trvalá úprava
životního stylu. Tedy vnitřní celoživotní kázeň, která
je nejbolavější, ale i nejúčinnější metodou na cestě
ke kvalitnímu zdravému životu bez metabolického
syndromu. �

LIDEM S METABOLICKÝMI PORUCHAMI HROZÍ
NĚKOLIKANÁSOBNÉ RIZIKO ONEMOCNĚNÍ CUKROVKOU 

METABOLICKÝ
SYNDROM
Metabolický syndrom je nemoc relativně nová. Termín byl poprvé použit americkým
profesorem Reavenem v červnu 1988. Pod jedním pojmem jsou tak shrnuty metabo-
lické poruchy, které se často vyskytují společně – například cukrovka 2. typu, obezita,
vysoký krevní tlak a vyšší hladiny tuků v krvi. Metabolický syndrom je u nás hlavní
příčinou aterosklerózy – a vyjdeme-li z jeho nejčastější definice, jak ji před čtyřmi roky
stanovila Světová diabetlogická organizace (viz tabulka č.1), postihuje až 30 % dospělé
populace. 

Doc. MUDr. Alena Šmahelová,
Ph.D.,
vedoucí lékař Centra a subkatedry
diabetologie FN a LF Hradec
Králové, Klinika gerontologická 
a metabolická, člen výboru České
diabetologické společnosti ČLS JEP

Vnitřní celoživotní kázeň 
je sice nejbolavější, ale současně
nejúčinnější metodou na cestě
ke kvalitnímu zdravému životu 
bez metabolického syndromu.

Tabulka č. 1: 
Definice metabolického syndromu (podle
Světové diabetologické organizace)
Základní podmínkou je přítomnost vyššího obvodu pasu:
Muži nad 94 cm, ženy nad 88 cm.
Dále přítomnost alespoň 2 ze 4 následujících složek: 
� vyšší krevní tuky (tzv. triglyceridy) nad 1,7 mmol/l; 
� léčený vysoký krevní tlak, nebo krevní tlak nad
130/85; 
� cukr v krvi (glykémie) nad 5,6 mmol/l nebo za 
2 hodiny po jídle 7,8 až 11 mmol/l; 
� tzv. ochranný HDL - cholesterol pod 1,1 mmol/l pro
ženy a pod 0,9 mmol/l pro muže. 

Tabulka č. 2: 
Vlivy prostředí a dědičnosti na vznik
metabolického syndromu 
Složka Vliv dědičnosti ( %) Vliv prostředí (%)
metabolického 
syndromu
Obvod pasu 15 85
Glykémie nalačno 20 80
Necitlivost na inzulín 25 75
Triglyceridy v krvi 20 80
HDL cholesterol 45 55 
Zvýšená srážlivost krve 25 75

Tabulka č. 3: 
Preventivní opatření snižující výskyt dia-
betu o 30 až 50 %
� vyšší fyzická aktivita;
� redukce hmotnosti alespoň o 5 až 10 % a její trvalé
udržení;
� omezení příjmu živočišných tuků;
� omezení příjmu druhotně zpracovaného masa
(uzeniny, paštiky, mleté maso);
� zvýšení příjmu rostlinných tuků, ořechů, ryb;
� zvýšení příjmu zeleniny a ovoce.
Riziko diabetu 2. typu se mírně snižuje i příjmem kávy
a malých dávek alkoholu. 
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V České republice je k dispozici naprostá
novinka podporující léčbu diabetu s cílem
zpomalit či zcela zastavit rozvoj souvisejících

orgánových komplikací úplavice cukrové, a tím
dosažení lepší kvality života diabetiků. Přístroj pod
obchodním názvem BIOquant byl otestován speciali-
zovanou laboratoří Evropské unie a schválen
k bezpečnému použití v rámci celé EU. Disponuje
dvěma medicínskými certifikáty a jde o regis-
trovanou zdravotnickou pomůcku. Metoda
laserového ozařování krve je využívána nejméně
30 let a její účinnost a výborné výsledky jsou lékařské
odborné veřejnosti známy, avšak doposud byla
s ohledem na odbornou, personální i finanční ná-
ročnost využívána jen v malém rozsahu. BIOquant
je unikátní svým miniaturizovaným provedením
vhodným nyní i pro domácí použití a terapie, protože
již není nutné porušovat integritu pokožky. Terapie
jsou bezbolestné, bezpečné a přístroj sám je na
ovládání jednoduchý.

JAK PŘÍSTROJ FUNGUJE
Prostřednictvím nosního vchodu jsou speciálním

laserovým světlem o vlnové délce 650 nm ozařovány
bohatě cévně zásobené sliznice, tkáně a zde protéka-
jící krev. Těmito místy poblíž kořene nosu proteče
za 3 až 4 minuty prakticky veškerá krev. Nízko-
výkonový laserový rozptýlený paprsek uvnitř nosní
dutiny prostupuje všemi tkáněmi do hloubky
12 až 15 mm a aktivně ovlivňuje protékající krev a její
složky. Při aplikaci laserového světla přes nosní sliznici
dochází v krevním řečišti k aktivizaci enzymů, zlepšení
funkce erytrocytů, zvýšení průtoku krve krevním
řečištěm a jemnými cévami, rozpouštění drobných
krevních sraženin a k rychlejšímu metabolismu při
odbourávání krevního cukru, glukózy a škodlivých
frakcí tuků v krvi. Přístroj má pozitivní účinek od první
aplikace a opakováním se tento podpůrný efekt dále
umocňuje. Dalším pozitivním efektem tohoto přístro-
je je schopnost snižovat krevní tlak, kterým trpí větši-

OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN
(prosím vyplňte, vystřihněte, vložte do obálky a zašlete na adresu: Way 4U s.r.o., Na Vrškách 81, 252 03 Řitka)

Závazně objednávám dole specifikovaný rozsah zboží a souhlasím se zasláním na dobírku na moji adresu.

BIOquant LLLT se slevou 3.000 Kč za cenu 15.900 Kč vč. DPH. Počet kusů:.....................

Glukometr eBsensor za cenu 777 Kč vč. DPH. Počet kusů:.....................
(Obsahuje: glukometr, baterie, odběrové jehly, odběrovou tužku, 50 testovacích proužků, návod v češtině)

Testovací proužky k eBsensor za cenu 240 Kč vč. DPH. Počet balení:.....................
(Pozn.: 1 balení = 50 kusů náhradních testovacích proužků)

Jméno, příjmení: ………………………………………………………………………......................................

Ulice, čp.: .......................................................... Obec: ....................................... PSČ: ...........................

Telefon (nepovinné, pouze pro možnost potvrzení objednávky, či dotazů): ................................................

Datum: .......................................................Podpis: ..................................................................................

Podívejme se spolu na hodnocení a výsledky z Klinické studie na téma Diabetes Mellitus a LLLT (citujeme):
U 29 pacientů z kontrolní skupiny bez aplikace LLLT nedošlo po 10 dnech medikace Aevitem k žádným změnám u lipidů

v krevní plazmě. Shodný stav byl i registrován při i následujících etapách antioxidantové terapie Aevitem za 3 a 6 měsíců.
U hlavní skupiny pacientů s aplikací LLLT byly průměrné hodnoty před léčbou: TC - 8,2 + 0,31 mmol/l, TG - 2,14 + 0,08 mmol/l,

LDL-c 7,87 + 0,30 mmol/l, HDL-c 0,99 + 0,04 mmol/l. Hodnota AR se zvýšila na 7,28 + 0,28, poměr LDL/HDL-c na 7,94 + 0,30 
(s okamžitou standardní hodnotou < 5,0). Okamžitě po terapii nebyly zřetelné žádné výrazné změny v profilu lipidů. Hladina TC se
lehce snížila na 7,98 + 0,31 (p<0,01). Hladina TG se dokonce lehce zvýšila až na 2,51 + 0,09 (p<0,01). U části pacientů byla nor-
malizace sledovaných parametrů doprovázena dočasným zvýšením LDL-c z 7,87 + 0,30 na 7,9 + 0,30 (p<0,05), což bylo
pravděpodobně spojeno s intenzivnější biosyntézou lipidů, která je výsledkem zvýšeného metabolismu v játrech. Zároveň se zvýšila
koncentrace HDL z 0,99 + 0,04 na 1,14 + 0,04 (p<0,05), respektive snížil index atherogenity z 7,82 + 0,28 na 6,00 + 0,23 (p< 0,05).
Poměr LDL/HDL ze zvýšil na 6,92 + 0,27 (p < 0,05).

Hypolipidemická stimulace v důsledku kombinované laserové terapie se objevila po měsíci spolu s účinným snížením hladiny
TC z 7,98 + 0,31 na 5,31 + 0,20 (p< 0,01). Zaznamenali jsme tendenci ke snížení TG z 2,51 + 0,09 na 1,69 + 0,06 (p< 0,01) a zvýšení
HDL z 1,14 + 0,04 na 1,42 + 0,05 (p< 0,01).Hladina LDL-c se snížila z 7,90 + 0,30 na 6,63 + 0,25 (p< 0,05). AR se snížil ze 6,00
+ 0,23 na 2,73 + 0,10 (p< 0,01). Poměr LDL/HDL klesl z 6,92 + 0,27 na 4,66 + 0,18 (p< 0,01). Za 9 měsíců se zvýšila hladina TC
na 6,01 + 0,23 (p< 0,01), TG - 1,62 + 0,06 (p< 0,01), LDL - 5,82 + 0,22 (p< 0,01), HDL - 1,39 + 0,05 (p< 0,01), AR - 3,30 + 0,13
(p< 0,001), LDL/HDL - 4,18 + 0,16 (p< 0,01).

V průběhu celé strukturované terapie zůstávaly lipidy krevního plazmatu u pacientů v kontrolní skupině bez aplikací LLLT prak-
ticky neměnné.

U hlavní skupiny s aplikacemi LLLT jsme zaznamenali rovněž pozitivní posuny v klinickém obrazu. Projevovaly se v dynamice
celkových diabetických projevů – diabetické makropatie dolních končetin, pokud jde o bolest, citlivost na chlad, chůze, jakož i zlepšení
prokrvení spojivek. Stav pacientů s IDDM a NIDDM s komplikací diabetické angiopatie se u hlavní skupiny zlepšil již po 2 – 3 sezeních
laserové terapie. U pacientů se ukázalo snížení či vymizení bolesti, křečí a parestézií či pocit "teplých" nohou. U kontrolní skupiny neby-
la zjištěna žádná dynamika v klinickém obrazu. Ke konci léčby vymizely u všech pacientů příznaky diabetické encefalopatie a asthenie.
Došlo rovněž ke zlepšení nálady a spánku. Ke konci léčby se snížila glykemie u pacientů s NIDDM z 14,21 + 0,85 na 11,27 + 0,67.
Během tří týdnů se hladina glykemie u této skupiny pacientů snížila až na 6,01 + 0,35. Glykemie u pacientů s IDDM se dokonce zvýši-
la z hodnoty 10,46 + 1,46 na 11,82 + 1,65 a teprve po třetím týdnu byla snížena na 7,45 + 1,04. Tak bylo dosaženo jasného pozi-
tivního výsledku, pokud jde o metabolismus cukrů. Proto mohly být výrazně sníženy dávky antidiabetických medikamentů.

Výsledky oftalmologického vyšetření prokázaly u větší části pacientů z hlavní skupiny s diabetickou retinopatií zlepšený krevní
oběh v sítnici. To se projevilo na oběhovém systému, resorpci mikromakulárního krvácení a retinálních otoků i zlepšením retinální
výživy. Pod vlivem kombinované laserové terapie se rychlost krevního oběhu v retinálních cévách zvýšila o 35 – 38 %, hodnoty sed-
imentace erytrocytů se snížily 1,3 – 1,4 x. U pacientů z kontrolní skupiny bez aplikací LLLT se neukázalo žádné zlepšení retinálního
krevního oběhu. 

Naše zkušenost s ambulantní aplikací laserové terapie tedy prokázala zřetelný účinek na normalizaci lipidového profilu.
Nezaznamenali jsme žádné vedlejší účinky ani komplikace.

Závěr
Můžeme bezpečně konstatovat, že: 
1. Kombinovaná laserová terapie umožňuje vyhnout se braní hypolipidemických a lipotropných prostředků, protože jsme

pozorovali prodloužený efekt terapie na ty nejdůležitější patogeneticky významné odchylky lipidového metabolismu – skutečný vzrůst
HDL v ranné katamnéze (který zůstává zachován až po 6 – 10 měsíců) a snížení LDL. Současně jsme zaznamenali spolehlivé snížení
hodnot TC a TG, které se dostaly do normy nebo k její horní hranici. Došlo ke snížení AR na méně než na třetinu a poměru LDL/HDL
na polovinu. 

2. Aplikace kombinované laserové terapie v etapách na pacienty s IDDM a NIDDM umožňuje získat výrazný dlouhodobý
pozitivní vliv na metabolismus cukrů při současném snížení dávek inzulínu a cukr ovlivňujících medikamentů. Projevuje se rovněž ve
zlepšení mikrocirkulace.

Konec citace z Klinické studie. Kompletní znění všech Klinických studií najdete na www.bioquant.cz..
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14 Diabetologické minimum

na diabetiků. Laserové světlo není nijak nebezpečné
nebo zdraví škodlivé (nutno však respektovat kon-
traindikace).

JAK PŮSOBÍ
BIOquant je účinný již po prvních léčeb-

ných aplikacích. K získání výraznějších výsledků
při snižování krevního tlaku, tekutosti krve, hladiny
cukru a tuků azvýšení ochranného HDL cholesterolu
je však nutná delší a pravidelná terapeutická kúra.
Diabetikům 2. typu je doporučováno používat
BIOquant 1x až 2x denně po dobu dvou až tří
měsíců. Následuje přestávka 2 až 4 týdny a celý cyk-
lus se zopakuje. Po této základní kúře jsou již výsled-
ky obvykle dobře měřitelné. Na jejich základě násled-
ně ošetřující lékař může postupně snižovat medika-
mentózní léčbu. BIOquant není jen pomůckou pro
diabetiky, ale příznivě působí na řadu dalších chorob.
Dnes už registrujeme přes 100 indikací. Kromě již
zmíněných příznivě působí na stavy po mozkových
příhodách, infarktech, proti migréně, psoriáze,
chorobám štítné žlázy, zkvalitňuje spánek apod.
Obnovuje fyziologické funkce tkání, orgánů a sys-
témů v lidském organizmu. Proces makro i mikro-
cirkulace začíná opět plně fungovat, což pozitivně
ovlivňuje orgány a tkáně celého těla a začínají
se obnovovat chorobami omezené přirozené funkce.

SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH VÝSLEDKŮ
KLINICKÝCH STUDIÍ

Na téma léčebných výsledků LLLT bylo prove-
deno několik klinických studií v různých nemoc-
nicích, včetně vlivu na diabetes mellitus. Z nich lze
shrnout (cit.): K pozitivním posunům došlo v dyna-
mice celkových diabetických projevů: diabetické
makropatie dolních končetin, snížení či vymizení
bolesti, křečí a parestézie či pocitu „teplých“ nohou.
Ke konci léčby se snížila glykemie a mohly být
výrazně sníženy dávky antidiabetik. Výsledky oftalmo-
logického vyšetření prokázaly u větší části pacientů
s diabetickou retinopatií zlepšení krevního oběhu
v sítnici. Nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky
ani komplikace. Aplikace kombinované laserové ter-
apie v etapách umožňuje v řadě případů získat
výrazné dlouhodobější zlepšení metabolismu cukrů
při současném snížení dávek inzulínu a jiných
léčivých přípravků. (konec cit.). Plné znění včetně
výsledků studií jsou k dispozici na internetových
stránkách přístroje www.bioquant.cz. Zde
naleznete i veškeré velmi podrobné infor-
mace o přístroji a jeho účincích. BIOquant stojí
18 900 Kč, při objednání s kuponem dole je poskyt-
nuta sleva 3000 Kč. Plná záruka 2 roky, podrobný
český návod. �

Protože často jde o spojení několika podologic-
kých (podologie – nauka o noze) projevů dohroma-
dy, hovoří se o „syndromu“. Jeho hlavní příčinou
bývá onemocnění nervových vláken v dolní
končetině (neuropatie), případně také chorobné
změny v cévním sytému dolních končetin.
Jak za onemocněním nervů, tak za postižením cév
v dolních končetinách stojí diabetes mellitus a obě
tyto poruchy vedou k tomu, že se v noze (připomeň-
me, že noha anatomicky začíná pod kotníkem, zatím-
co dolní končetina vede od pánve dolů) nakonec
tvoří vředy či gangrény, jejichž vznik a rozvoj je pod-
porován častým sklonem diabetiků k infekci.

� Je syndrom diabetické nohy příznačný pro
oba typy cukrovky?

Syndrom je v tomto smyslu „spravedlivý“ a posti-
huje pacienty s oběma typy diabetu. Ovšem pouze
ty, u nichž diabetes nebyl dlouhodobě vyrovnáván
a u nichž došlo ke zmíněným komplikacím postižení
cév a nervů na nohou. Jinak se to však dotýká dia-
betiků všech věkových skupin, neexistuje žádný
rozdíl mezi pohlavími či typem diabetu.

� Jaký bývá začátek a jak se postižení rozvíjí? 
Typický začátek a průběh, který se týká zhruba

60 % pacientů s diabetickou nohou, je možná
až příliš obyčejný: Měli špatné boty. A protože kvůli
neuropatii nepoci�ovali v noze bolest, neuvědo-
movali si, že je boty tlačí či jsou jinak nepohodlné.
Proto takový diabetik ani nezaznamená, že se mu
na noze vytvořil otlak – nejčastěji k tomu dochází
na plosce (tedy zespodu) nohy, kde jsou například
i hlavičky záprstních kůstek. Pod otlakem se pak
začne vytvářet vřed, a až tehdy jej pacient zazna-
mená a teprve pak se vypraví k lékaři. Znamením,
že je něco v nepořádku, však může být i oteklá
zarudlá noha, signalizující už zmíněnou osteomye-
litidu. Prohlédne-li takovou nohu zkušený praktický
lékař, zpravidla ihned pacienta odesílá k chirurgovi
s podezřením na diagnózu diabetické nohy. 

Ovšem u jiného typu pacientů může začátek
a průběh postižení vypadat zcela jinak. Vše může
začít třeba plísněmi na nohou, které se tvoří nejpr-
ve na nehtech pak i mezi prsty, kde později vznikají
praskliny, z nichž se následně může vyvinout vřed. 

Jindy na začátku stojí zmíněná gangréna. Nej-
častěji se projeví u dlouholetých kuřáků: Zpočát-
ku pacient žádné bolesti necítí – gangréna je způso-
bována postižením cév a nervů, které prsty na nohou
znecitliví. Pacient nanejvýš může mít při rychlejší
chůzi křeče v lýtku, ale většinou jej na to, že se na
jeho noze něco špatného děje, nic neupozorní
a kouří bezstarostně dál. To však už ve spojení s ně-
jakým otlakem nebo v souběhu s ucpáváním cév
v noze začíná černat špička prstu – a teprve
později, kdy je zasažen celý prst, se může dostavit
i bolest. A pak pacient přichází poradit se s lékařem,
ovšem to se již zpravidla gangréna rychle rozvíjí
a může taky poměrně rychle postupovat výš. Někdy
jde o tak urgentní případ, že pacient je okamžitě při-
jat do nemocnice, protože mu hrozí i vyšší
amputace. Takto urgentní případy občas registru-
jeme i u zarudnutí nohy – osteomyelitidy. 

� Existují nějaké atributy, které by u cukrov-
káře signalizovaly, že u něho se diabetická
noha může projevit pravděpodobněji? 

Snáze se k tomuto postižení – a nejde jen o dia-
betickou nohu, ale také například o cévní kom-
plikace, dopracují ti, kdo si neměří glykémie, tedy
hladinu cukru v krvi, a nesnaží se je vyrovnávat, nebo
je přesto mají vysoké. V tomto smyslu je důležitý

NEVHODNÁ OBUV 
JE PŘÍČINOU 60 PROCENT VŘEDŮ NA NOHOU DIABETIKŮ

SYNDROM
DIABETICKÉ NOHY

Syndrom diabetické nohy jako významná kompli-
kace diabetu má mnoho projevů. Prof. MUDr.
Alexandra Jirkovská, CSc., vypočítává: Mohou
to být vředy na noze, ale také černání prstů
na noze (gangréna), nebo zánět kostí nohy
(osteomyelitida – obvykle rozpoznatelná pouze
na rentgenu, nebo
 noha na první pohled nejeví
žádné změny a pacient navíc velmi často žádné
bolesti ani necítí – ale jindy se zřetelně projevující
otokem a zarudnutím nohy). Může to však být
i pro pacienty velice invalidizující onemocnění
– tzv. Charcotova noha (Charcotova
osteoartropatie) – postižení kostí a kloubů nohy,
které se může projevit otokem a deformitami. 

Vředy na nohou se u diabetiků
těžko hojí. Měli by se proto

u svého diabetologa informovat
o nejbližší specializované 
podiatrické ambulanci, 

kam by je mohl doporučit k léčbě.

�
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zejména jeden parametr – glykovaný hemoglo-
bin, který je průkazným ukazatelem dlouhodobé
kompenzace diabetu. Kdo toto přehlíží a zanedbává,
doslova si o syndrom diabetické nohy říká. Ale
k němu významně přispívají i uvedené chorobné
změny v cévním sytému dolních končetin. Rizikovými
prvky jsou kromě kouření také obezita, vysoký
krevní tlak a vysoké krevní tuky, věk apod. 

� Takže nepodceňovat žádnou maličkost?
Ano, je totiž důležité, zda vřed – když už

se objeví, může být včas hojen. Důležité je, aby
diabetici byli o těchto rizicích dobře informováni
– a jakmile zjistí nějakou, by� i zdánlivě sebedrobnější
abnormalitu, okamžitě navštívili lékaře, nejlépe dia-
betologa. Zachytí-li se včas teprve začínající stav
a zahájí se komplexní léčba, lze diabetickou nohu
velice dobře léčit – a vyléčit. U pozdě zachycených
pokročilých stavů však bohužel toto postižení často
spěje i k některému typu amputace.

Česká diabetologická společnost založila v ČR
systém specializované péče o pacienty s diabetickou
nohou, a to ve formě tzv. podiatrických ambu-
lancí. Je jich už 29, většinu z nich vede vyškolený
diabetolog a má k ruce i specializovanou zdravotní
sestru. Tyto ambulance spolupracují s chirurgy, pro-
tetiky, případně s dalšími specialisty, a pacienty tudíž
léčí od samého začátku komplexně. Jiná odborná
pracoviště se při léčbě obvykle soustředí jen na jeden
problém – například na lokální léčení rány na noze,
léčbu chorobných změn cévního systému v noze,
vyrovnání cukrovky apod. Kontakty na podiatrické
ambulance lze nalézt na webu České diabetologické
společnosti www.diab.cz.

Chtěla bych však také připomenout, že na řadě
pracoviš�, která na syndrom diabetické nohy nejsou
specializována, se bohužel zapomíná na to, že pa-
cient na nohu s vředem nesmí vůbec došláp-
nout, a musí proto dostat různé pomůcky, různými
speciálními protetickými protézami počínaje a invalid-
ním vozíkem konče. Mimochodem, z nedávné velké
evropské srovnávací studie Eurodiale, zahrnující
deset zemí jako třeba Německo, Velkou Británii, Itálii,
Španělsko, Belgii či Slovinsko nebo Českou republiku,
vyplynulo, že 77 % pacientů, kteří měli vřed na noze,
nebylo od počátku léčeno tak, jak by mělo být pravi-
dlem – tj. odlehčením, tedy že neměli vůbec
na nohu šlapat...

Jako odborná společnost jsme v poslední době
s podporou ministerstva zdravotnictví prosadili,
že z prostředků veřejného zdravotního pojištění
budou pacientům s diabetem zdravotními pojiš�ov-
nami hrazena každoroční odborná vyšetření
u diabetologů na riziko diabetické nohy.
Diabetici by tedy toto vyšetření u svého diabetologa
měli časem vyžadovat. 

� Z čeho vyšetření sestává?
Z vyšetření citlivosti nohou, jejich kožní teploty

(je-li teplota vyšší, může to signalizovat vyšší riziko
ohrožení) – a také z posouzení obuvi, kterou pacient
používá. Jak už jsem uvedla, nevhodná obuv je příči-
nou zhruba 60 % případů vředů na nohou pacientů
s diabetem. Ale ještě zpět k vyšetření. Pokud pacient
už měl v minulosti nějaké problémy ve smyslu diabe-
tické nohy, je žádoucí, aby pravidelně docházel
na některou z podiatrických ambulancí, a to jednou
měsíčně, nejméně však jednou za čtvrt roku.
Nejenže mu tam odborně nohy prohlédnou, ale také
provedou jejich preventivní ošetření, tedy odbornou
pedikúru nehtů i zhrubělé kůže (hyperkeratózy),
nebo�právě těmito otlaky a „kuřími oky“ řada vředů
může začínat. 

� Jak se diabetik ve smyslu prevence diabetic-
ké nohy může sám kontrolovat?

Především by si měl denně prohlížet nohy,
zejména zespodu pomocí zrcátka. Jakmile na plosce
zjistí jakoukoliv abnormalitu – zarudnutí, hodně tvr-
dou kůžl, prasklinky, začínající otlak či dokonce vřed,
okamžitě musí na to upozornit svého diabetologa.
Neměl by chodit naboso bez bot, například v létě

je nešvar chodit bos po rozpáleném písku pláží,
a do bot vždy nosit ponožky, ovšem ty se zdravotním
lemem a beze švů. Pokud má pacient suchou kůži,
pak ji promazávat vhodnými prostředky s co nej-
menším množstvím alergizujících přísad. Výborná
je speciální testovací náplast, která se nalepí
na plosku nohy, po deseti minutách sejme – a je-li
zbarvena dorůžova, pak signalizuje, že noha se potí
normálně a riziko otlaků a diabetické nohy je nižší.
Naopak zůstane-li náplast modrá či modře zflekatí,
ukazuje to na vyšší riziko. 

� Přibývá, nebo ubývá pacientů s diabetickou
nohou?

Ústav zdravotnických informací a statistiky
ČR (ÚZIS) jich v roce 2007 (loňské údaje dosud ne-
jsou k dispozici) registroval 42 300, tedy zhruba 
6,5 % všech léčených diabetiků. V témže roce bylo
evidováno téměř 8000 pacientů, léčených na diabe-
tickou nohu, po amputaci. Ve srovnání s předchozí-
mi roky se počet pacientů s diabetickou nohou
udržuje na přibližně stejné úrovni, poněkud se však
zvyšuje počet amputací. Důležité je vědět, že se však
snižuje počet tzv. vysokých amputací nad kotníkem,
kdy může jít i o ztrátu celé dolní končetiny. Naopak
narůstá podíl nízkých amputací pod kotníkem
co nejblíže prstům, po nichž pacient není vyloučen
z normálního života. Takový trend platí i v dalších
vyspělých evropských zemích.

� Takže včasné zachycení, komplexní účinná
léčba a případně pouze nízká amputace místo
vysoké má i ekonomické efekty? 

Má, i když pro nás, lékaře, není takové hledisko
primární. Nicméně z výsledků zmíněné studie
Eurodiale vyplynulo, že v oněch deseti evropských
zemích léčba pacienta s diabetickou nohou, který
se do roka zahojil, stojí zhruba 7700 eur, zatímco
léčba pacienta, který se do roka nezahojil, přijde
na přibližně 20 000 eur. Péče o pacienta, který musel
podstoupit amputaci diabetické nohy, stojí dokonce
okolo 25 000 eur. 

� Jaká je v této souvislosti budoucnost léčby
syndromu diabetické nohy?

Už dnes existují moderní diagnostické metody,
kdy například měříme tzv. transkutánní tenzi
kyslíku a podle naměřených hodnot dokážeme
objektivně posoudit možnosti zhojení defektů a lépe
se rozhodovat o výši nutné amputace. Z moderních
léčebných metod se ujímá perkutální translumi-
nální angioplastika, lidově „profuky cév“, která
účinně pomáhá odstranit zúžení na cévách dolních
končetin. Stále častější jsou také bypassy dolních
končetin. Nyní i v IKEM při léčbě pacientů s diabet-
ickou nohou zkoušíme buněčnou terapii spočíva-
jící ve využití kmenových buněk. Podobně je tomu
s larvální léčbou ran se zaměřením na syndrom
diabetické nohy nebo s léčbou řízeným pod-
tlakem (tzv. V.A.C. terapie). Pro pacienty je už reál-
né dostávat ve fázi zarudlé nohy či rozvinutého
vředu do žíly kvalitní antibiotika, což může přinést
dobrý výsledek během jen desetidenního pobytu
v nemocnici. A věřím, že brzy se po celé republice
z naší kliniky rozšíří metoda speciální kontaktní
fixace, tedy jakási plastová sádra, kterou se nejlépe
odlehčí vřed či Charcotova osteoartropatie.

�

JAK VYBRAT SPRÁVNÉ BOTY
Podle prof. MUDr. Alexandry Jirkovské, CSc.,
je dobrých bot pro diabetiky s vyšším rizikem syn-
dromu diabetické nohy na trhu poměrně dost –
a ani nemusí jít o speciální diaboty, přičemž
mnohé z vhodných modelů jsou vzhledné
a nemělo by se na nich šetřit. Takovou obuví
mohou být i kvalitní tenisky či pohodlná sportovní
nebo turistická obuv. 
Podle jakých kritérií boty pro diabetiky v obchodě
vybírat? Zde jsou rady profesorky Jirkovské:
� Tuhost podrážky. Bota by se neměla snadno
prohýbat.
� Polopružná plochá vložka. Při prohmatání
boty zevnitř se přesvědčíme, zda vložka vystýlá
celý vnitřek boty, aby byla v kontaktu s celou plosk-
ou nohy.
� Vnitřek obuvi beze švů či jiných vystou-
plých nerovností. Při prohmatání boty zevnitř
se o tom rovněž přesvědčíme.
� Dostatečná šíře bot a možnost její úpra-
vy. Diabetický pacient nemusí poznat, že ho úzká
bota tlačí. Je dobré před nákupem obuvi obkreslit
svá chodidla na tuhý papír, obrys vystřihnout
a vložit jej v obchodě do bot, kde by papírová
maketa měla volně ležet, neohýbat se a nekrčit.
Každý z nás má různou šířku nohy ráno, přes den
a večer. Boty by proto měly mít možnost úpravy
své šířky, například šněrováním nebo suchým
zipem.
� Dostatečná výška bot. Bota nesmí tlačit na
nohu a na prsty ani shora.
� Špička bot nesmí být příliš tvrdá.
� Vysoké podpatky (nejen) u dámské obuvi
jsou nebezpečné. V odborné literatuře se zpravid-
la zavrhuje jakýkoliv vyšší podpatek, prof. Jirkovská
by tolerovala podpatky nanejvýš do 3 až 4 cm.
� Dostatečně prodyšný materiál. Ideální je
kůže.
� Vyvýšené, často tvrdší okraje kolem
paty. Je to nešvar zejména letní obuvi (sandály),
který může vést k otlakům.
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16 Diabetologické minimum

Postižení se vyskytuje u více než 30 % nemoc-
ných s diabetem 1. i 2. typu. Přitom je přítomno už
u asi 7 % nově diagnostikovaných diabetiků. Jeho vý-
skyt pak přibývá s dobou trvání DM, ale také se špat-
nou metabolickou kompenzací (opakovaně nebo
trvale zvýšenými hodnotami krevního cukru). U mlad-
ších nemocných se vyskytuje častěji autonomní neu-
ropatie, u starších symetrická distální polyneuropatie.

KLASIFIKACE A DIAGNOSTIKA
Pro diabetickou neuropatii existuje řada různých

rozdělení a klasifikací. Pro zjednodušení uvádím jen
rozdělení na subklinickou (asymptomatickou)
a klinickou (symptomatickou) neuropatii. 

Subklinickou neuropatii lze stanovit jen na zá-
kladě speciálních vyšetření, je totiž charakterizovaná
přítomností abnormit senzitivních testů, autonom-
ních funkčních testů nebo elektrodiagnostických tes-
tů. Vyšetření, které potvrdí přítomnost subklinické
neuropatie, je u pacientů důležité zejména k posou-
zení jejich celkového stavu, rizika operačních výkonů,
gravidity, rizika syndromu diabetické nohy apod., ale
také z prognostických důvodů

Klinickou neuropatii lze odhalit na základě neu-
rologického vyšetření, přičemž je rozdělována podle
různých klasifikací. V ČR se nejčastěji využívá klasi-
fikace podle P. K. Thomase (1997), protože nej-lépe
vyhovuje klinické praxi. Diabetickou neuropatii rozdě-
luje na 4 hlavní skupiny, a to na 1) hyperglykemic-
kou neuropatii; 2) symetrickou neuropatii; 3) fokální
a multifokální neuropatii; 4) smíšené formy.

Patogeneze je multifaktoriální. Participují na
ní faktory metabolické, vaskulární, autoimunitní
a neurohormonální.

Diagnostika se opírá o 3 základní složky, a to
anamnézu, objektivní nález a elektrodiagnostiku. Pro-

vádí ji nejčastěji neurolog, zpravidla po orientačním
vyšetření diabetologem, který také neurologické
vyšetření indikuje.

Nejčastější je chronická distální symetric-
ká senzitivní a motorická forma polyneu-
ropatie. Ta většinou začíná poruchou citlivosti
a bolestí prstů obou nohou. Porucha čití potom
postupuje dále ke kotníkům a ke kolenům (punčo-
chová distribuce). V takové fázi už bývají přítomny
poruchy citlivosti prstů na rukou šířící se
k zápěstím a loktům (rukavicová distribuce). Velmi po-
kročilá stadia provází také porucha citlivosti na
trupu a hlavě. 

Přítomna bývá senzitivní ataxie s projevy,
jako jsou porucha rovnováhy, ztráta stability
za šera a při zavření očí. Dalšími typickými pro-
jevy jsou klidové pálivé bolesti nohou – mohou
být trvalé, ale také v kolísavé intenzitě a šlehavého
charakteru. Svalová síla je dlouho normální. Objek-
tivní nález je zpočátku charakterizován sníženým
vibračním čitím při vyšetření ladičkou, snížených tak-
tilním čitím na ploskách nohou, které vyšetřujeme fi-
lamenty, a snížením reflexů Achilovy šlachy; později
reflexy Achilovy šlachy vymizí a dochází i ke snížení
patelárních reflexů. Reflexy se vyšetřují pomocí neu-
rologického kladívka. Později se dostavujeí svalová
slabost, projevující se zakopáváním. Tato neuropatie
je zvolna progredující, často rezistentní na terapii
a má vysoké riziko rozvoje diabetické nohy. 

OHROŽENÉ VNITŘNÍ ORGÁNY
Ostatní formy pominu pro přílišnou odbornost

a nepřehlednost. Pro laickou veřejnost však může být
zajímavé a současně překvapivé, kolik problémů
s vnitřními orgány vyvolává autonomní neuro-
patie. Jde o příznaky kardiovaskulární, gas-
trointestinální, urogenitální, poruchy zorni-

cových reakcí, poruchy sudomotoriky – a také
o poruchu rozpoznávání hypoglykémie (sní-
žené hladiny krevního cukru) a poruchu reakce
na hypoglykémii.

Z kardiovaskulárních příznaků je pro auto-
nomní neuropatii příznačná klidová tachykardie
(zvýšená srdeční frekvence), porucha variability
tepové frekvence, tedy neschopnost reakce
srdeční frekvence na zátěž, což může být příčinou
náhlé smrti, a ortostatická hypotenze, čili pokles
krevního tlaku při postavení, projevující se závratí při
postavení – z tohoto důvodu je doporučeno dia-
betikům měřit krevní tlak také vestoje, nejen vsedě. 

V oblasti zažívacího traktu autonomní
neuropatie způsobuje zpomalený průchod sou-
sta jícnem, což může vyvolávat polykací potíže dále
poruchu evakuace žaludku, poruchy vy-
prazdňování žlučníku, ale také poruchy pasá-
že střevem s projevy na jedné straně imperativních
stolic a průjmů, na straně druhé úporné zácpy.

V oblasti močopohlavního ústrojí je neu-
ropatie zodpovědná za poruchu vyprazdňování
močového měchýře se vznikem močového rezi-
dua, které je pak příčinou častějších a opakovaných
močových infekcí. Neuropatie v této oblasti je také
příčinou poruchy erekce a v neposlední řadě i pří-
činou retrográdní ejakulace, tedy situace, kdy
dochází k výronu semene retrográdně do močového
měchýře, což může být i příčinou neplodnosti.

Do poruch sudomotoriky spadá jednak
anhidróza, jednak hyperhidróza. Anhidróza – sní-
žené pocení, zejména na dolních končetinách, může
být přičinou nadměrné suchosti kůže, která je méně
odolná vůči drobným poraněním, což opět zvyšuje
riziko syndromu diabetické nohy. Hyperhidróza
– nadměrné pocení, se projevuje zejména na horní
polovině těla.

Porucha rozpoznávání hypoglykémie je
potom problémem, který limituje snahu o co nejlepší
metabolickou kompenzaci. Těsnější metabolická
kompenzace totiž s sebou nese vyšší riziko hypo-
glykémie, která může být pro pacienta s poruchou
rozpoznávání hypoglykémie nebezpečná. 

PREVENCE A TERAPIE
V prevenci a terapii DN je nejvýznamnější výbor-

ná, či alespoň uspokojivá metabolická kompen-
zace, kterou hodnotíme podle měření lačné a post-
prandiální glykémie a podle glykovaného hemoglo-
binu (HbA1c). Těsnější kompenzaci přitom vyžadu-
jeme v sekundární prevenci (při přítomnosti asympto-
matické či symptomatické neuropatie) než v primární
prevenci. 

Pro terapii je důležité, že průběh neuropatie
má progredující (postupující) charakter, zejmé-
na při delší době trvání DM a pokud navíc není
odstraněn vliv hyperglykémie. Léčba je dlouhodobým
až trvalým problémem a spočivá v ovlivnění bolesti
a ostatních iritačních příznaků a ve fyzioterapii.
Rozhodující význam pro úspěch terapie je včasná
diagnostika a včasné zahájení léčby. �

Diabetická neuropatie (DN) je definována
jako pozdní klinické nebo subklinické
onemocnění periferních nervů a patří
k mikrovaskulárním komplikacím diabetu
společně s retinopatií a nefropatií.
Představuje postižení hlavových, 
periferních a autonomních nervů s celou
škálou projevů v oblasti senzitivní
a motorické inervace a také v oblasti
vnitřních orgánů, jejichž činnost je
vegetativními (autonomními) nervy
ovlivňována. DN významně ovlivňuje
morbiditu (nemocnost) a mortalitu 
(úmrtnost) diabetických pacientů.

MUDr. Jindřich Olšovský,
Ph.D.,
vedoucí lékař Diabetologického
centra II. Interní kliniky Lékařské
fakulty MU a FN u sv. Anny
v Brně, člen výboru České dia-
betologické společnosti ČLS JEP

LÉČBA SPOČÍVÁ V OVLIVNĚNÍ BOLESTI A OSTATNÍCH IRITAČNÍCH PŘÍZNAKŮ A VE FYZIOTERAPII

DIABETICKÁ NEUROPATIE

Postižení diabetickou neuropatií
se vyskytuje u více než

30 % nemocných s diabetem
1. i 2. typu, přičemž významně

ovlivňuje nemocnost a úmrtnost
diabetických pacientů.
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Populace pacientů s cukrovkou je totiž ohromně
rozmanitá. Liší se věkem, trváním nemoci i řadou
dalších přidružených komplikací, takže léčbu diabetu
je vždy nutné přizpůsobit potřebám konkrétního
pacienta. Jinými slovy, co je vhodné pro jednoho,
nemusí být to pravé pro jiného. Navíc existuje něko-
lik rozdílných typů cukrovky (nejčastější je 1. a 2. typ),
které se zásadně liší v příčinách vzniku i ve způsobech
léčby. 

Diabetes 1. typu je způsoben autoimunitním
poškozením, při kterém dochází k postupnému
zničení a zániku tzv. beta-buněk Langerhanso-
vých ostrůvků pankreatu, a tím k poklesu až
vymizení tvorby vlastního inzulínu. Pacienti s dia-
betem 1. typu jsou „závislí“ na léčbě inzulínem
pomocí inzulí-nových per, inzulínové pumpy, pří-
padně podstupují transplantaci celé slinivky nebo

ostrůvků pankreatu. Diabetes 2. typu je naproti
tomu kromě dědičnosti ve většině případů pod-
míněn i zmnožením tukové tkáně v důsledku nad-
váhy či obezity. To v organismu vede k projevům
inzulínové rezistence (porucha působení
inzulínu v játrech a svalech) a k postupné ztrátě
schopnosti beta-buněk tvořit a vylučovat dosta-
tečné množství inzulínu. Vzhledem k pozvolnému
zániku fungujících beta-buněk není v počátku
onemocnění obvykle nezbytná léčba pomocí
inzulínu; někdy pouze postačuje diabetická
dieta a cvičení v kombinaci s užíváním léků
na snížení hyperglykémie – tzv. perorálních
antidiabetik (PAD) či inkretinů (viz dále). V řadě 
případů však inzulín zůstává i u pacientů s diabe-
tem 2. typu tou nejmocnější zbraní medicíny v boji
s cukrovkou.

ANALOGA INZULÍNU
Z hlediska inzulínové léčby prožíváme v součas-

nosti dobu „analogovou“. Pokroky v molekulární bio-
chemii a v technologických možnostech průmyslové
farmaceutické výroby dnes umožňují upravovat
molekuly téměř podle libosti, a vylepšit tak jejich
léčebné vlastnosti, v případě inzulínu zejména
rychlost a rovnoměrnost vstřebávání. Analoga
inzulínu však představují mnohem více než jenom
důkaz dovednosti farmaceutů „pohrát“ si s moleku-
lou inzulínu. Zvláště pro diabetiky 1. typu znamenají
tyto inzuliny obvykle významné zlepšení kontroly dia-
betu ale také kvality života. 

Máme dlouhou historii, jak měnit diabetes:

• Již 86 let stojí Novo Nordisk v popředí léčby diabetu.

• Byli jsme mezi prvními, kteří světu nabídli inzulin.

• Více než 20 let patří aplikátory inzulinu z řady NovoPen®

mezi nejoblíbenější na světě.

Měníme diabetes pomocí našeho výzkumu. Novo Nordisk věnuje více 
prostředků na výzkum diabetu, než kterákoli jiná společnost na světě.

Naše produkty pomohly změnit způsob léčby této nemoci. Naším největším 
přáním a odhodláním je diabetes v budoucnu porazit. Doufáme, že tato 
budoucnost je blízká.

Novo Nordisk, s.r.o.
Evropská 33c, 160 00 Praha 6
infoline@novonordisk.com
www.novonordisk.cz

Informační dialinka 810 770 770
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Cukrovka (diabetes mellitus) je na první pohled velmi jednoduché onemocnění,
charakterizované jedinou hlavní poruchou, kterou je zvýšený krevní cukr 
– hyperglykémie. Proto by pro lékaře zdánlivě nemělo být složité předepsat pacientovi
léky, které by tuto zvýšenou hladinu v krvi upravily – a byl by klid. Jenže najít takové
léky není zdaleka tak jednoduché.

MUDr. Tomáš Edelsberger,
diabetologická ambulance Krnov

ČÍM SE DNES ZABÝVÁ HRSTKA ZASVĚCENÝCH, TO ZÍTRA MŮŽE BÝT V LÉKÁRNÁCH BĚŽNÉ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST 
FARMAKOTERAPIE DIABETU

�
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18 Diabetologické minimum

Krátkodobá analoga (lispro, aspart a glulisin)
totiž mnohem přesněji napodobují křivku vylučování
vlastního inzulínu, což umožňuje ve srovnání
se staršími typy inzulínu účinnější redukci vzestupu
krevního cukru po jídle a zároveň větší flexibilitu
pacientů s aktivním a nepravidelným způsobem
života. Dlouhodobá analoga zase vykazují po-
stupné, stabilnější uvolňování, nižší variabilitu účinku
a menší výskyt hypoglykemií. Vezmeme-li v úvahu
všechny zmíněné klady těchto moderních inzulinů,
obstojí v přímém srovnání klasické lidské (humánní)
inzuliny jen stěží. 

AMYLIN A PRAMLINTID
Amylin (též IAPP – Islet Amyloid Polypeptide)

je ostrůvkový polypeptid tvořený 37 aminokyselina-
mi, který se vytváří a vylučuje spolu s inzulínem
v beta-buňkách pankreatu. Je jakýmsi společníkem
inzulínu, který snižuje glykémii (zejména po jídle)
prostřednictvím potlačení sekrece hormonu glu-
kagonu. Navíc zpomaluje vyprazdňování žaludku,
snižuje chu� k jídlu, příjem potravy, a má tak i poten-
ciál léku na snižovaní hmotnosti – antiobezitika.
Pramlintid (Symlin) je syntetický analog amylinu,
který je od roku 2005 schválen v USA k léčbě diabetu
1. i 2. typu pomocí podkožní aplikace v kombinaci
s inzulínem. Nejčastějším nežádoucím účinkem
pramlintidu je nevolnost, která tak částečně limituje
jeho širší klinické využití. V České republice prozatím
není k dispozici.

UMĚLÁ SLINIVKA 
ANEB TŘI V JEDNOM

Myšlenka umělé slinivky (artificiální pan-
kreas) není vůbec nová. Již v minulém století byl
k dispozici přístroj schopný dávkovat inzulín
a zároveň analyzovat vnitřní prostředí pacienta.
Biostator, jak se přístroj nazýval, však kvůli svým
rozměrům nebyl použitelný pro běžný život.
Miniaturizace a moderní technologie dnes
nabízejí mnohem odolnější a praktičtější přístroje,
schopné vytvořit základ budoucího umělého
pankreatu. Dvě potřebné součásti takové uzavřené
smyčky (closed loop) samostatně regulující dodávku
inzulínu do těla diabetika 1. typu již máme k dispozi-
ci. Nejmodernější inzulinové pumpy i konti-
nuální monitory glykémie jsou výkonné i spo-
lehlivé zároveň, ovšem pouze pod bdělou kontrolou
pacienta a/nebo jeho lékaře. Zdánlivě jednoduchý
třetí element, tj. algoritmus neboli software, řídící
a propojující oba přístroje, však není lehké vytvořit.
Takový program musí totiž bezpečně a spolehlivě
interpretovat měnící se hladiny glykémie a samostat-
ně určovat dávky inzulínu. Chybné rozhodnutí
či porucha takového zařízení by mohla být osudná.
První úspěšně pokusy s artificiálním pankreatem

se však již uskutečnily a jeho budoucí uplatnění
v léčbě diabetu 1. typu je nadějné.

INKRETINOVÁ LÉČBA
Jako inkretiny se označují hormony vytvářené

ve stěně trávicího ústrojí, které zesilují odpově	
pankreatu na přítomnost potravy v žaludku a násled-
ný vzestup glykémie. Patří mezi ně glucagon-like
peptid 1 (GLP-1) a glucose-dependent insuli-
notropic polypeptid (GIP). Už řadu let se ví,
že ve srovnání se stejným množstvím glukózy apliko-
vaným nitrožilně má podání určitého množství
glukózy ústy za následek mnohem silnější sekreci
inzulínu. Toto zjištění vedlo k objevení obou
zmíněných střevních hormonů, které jsou zodpověd-
né za většinu tzv. „inkretinového efektu“.

Inkretiny (zejména GLP-1) ovlivňují regulaci
glukózy, zpomalují vyprazdňování žaludku, zvyšují
citlivost beta-buněk k sekrečním podnětům, upravují
kvalitu sekrece inzulínu (obnovuje první fázi
inzulínové sekrece chybějící u osob s diabetem),
snižují sekreci hormonu glukagonu, a tím i výdej
glukózy z jater, a potlačují i chu� k jídlu. Svým kom-

plexním účinkem ovlivňují glykémii nalačno
i po jídle. Důležité je i to, že se účinky GLP-1 neproje-
vují při normálních nebo snížených hladinách
glykémie, takže při jeho podávání nehrozí vznik obá-
vané „hypoglykémie“, čili nízké krevní hladiny
cukru, provázené někdy poruchami koncentrace
či vědomí. Nevýhodou z hlediska terapeutického
využití GLP-1 je však velmi krátký poločas
účinku (2 až 7 minut), protože se v organismu
rychle rozkládá působením enzymu s názvem dipep-
tidylpeptidáza-4.

ANALOGA GLP-1
Podobně jako u již zmíněných analog inzulínu

i zde však disponujeme řešením. Prodloužení účinku
GLP-1 lze totiž dosáhnout změnou jeho molekuly.
Tyto léky se označují jako agonisté (analoga) GLP-1.
V současnosti je i u nás dostupný exenatid, ve fázi
klinických zkoušek či registrace jsou další molekuly
jako například liraglutid. Exenatid (syntetický
exendin-4, Byetta) byl objeven ve slinách americké
ještěrky – korovce jedovatého (Gila mons-ter).
Exenatid působí na pankreatický receptor pro GLP-1

dávkování inzulínu

měření glykémie

UMĚLÁ 
SLINIVKA�

��

PŘEHLED SOUČASNÉ FARMAKOTERAPIE CUKROVKY

PERORÁLNÍ ANTIDIABETIKA
Biguanidy
metformin 500, 850, 1000 mg Glucophage, Glucophage XR, Siofor, 

Metfirex, Adimet, Diaphage, Gluformin, 
Langerin, Metfogamma, Stadamet etc.

Thiazolidindiony
pioglitazon 15, 30 mg Actos
rosiglitazon 4, 8 mg Avandia
Deriváty sulfonylurey
gliklazid 30 mg Diaprel MR, Glyclada
glimepirid 1, 2, 3 nebo 4 mg Amaryl, Oltar, Eglymad, Amyx, Glymexan, 

Melyd, Glemid, Amarwin etc.
glibenklamid 3,5 nebo 5 mg Glucobene, Maninil
gliquidon 30 mg Glurenorm
glipizid 5 mg Minidiab
Glinidy
repaglinid 0,5, 1, 2 mg Novonorm
Inhibitory ""-glukosidázy
akarbóza 50, 100 mg Glucobay

INKRETINOVÁ LÉČBA
Agonisté GLP-1
exenatid 5 µg, 10 µg Byetta
Inhibitory DPP-4
sitagliptin 100 mg Januvia
vildagliptin 50 mg Galvus

KOMBINAČNÍ LÉČBA
metformin+glibenklamid 500/2,5 mg,500/5 mg, Glucovance, Glibomet

400/2,5 mg
metformin+pioglitazon 850/15 mg Competact
metformin+rosiglitazon 500/2, 1000/2 Avandamet

500/4, 1000/4, 
metformin+sitagliptin 500/50, 1000/50 Janumet
metformin+vildagliptin 850/50, 1000/50 Eucreas

INZULÍNY
Humánní inzulíny Analoga inzulínu
Humulin R krátkodobý Novorapid ultrakrátký
Actrapid krátkodobý Apidra ultrakrátký
Insuman Rapid krátkodobý Humalog ultrakrátký
Humulin N střednědobý Levemir dlouhodobý
Insulatard střednědobý Lantus dlouhodobý
Insuman Basal střednědobý Novomix premixovaný
Humulin M3 premixovaný Humalog mix 25/50 premixovaný
Mixtard 30 premixovaný
Insuman COMB premixovaný

�
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a v lidském organismu účinkuje stejně jako GLP-1,
ovšem mnohem delší dobu. Průměrný poločas
účinku exenatidu je 2,4 h, lék se po-dává
podkožně pomocí předplněných per 2x denně.
Ve stadiu klinických zkoušek je už i exenatid
s prodlouženým uvolňováním (LAR – long-ac-
ting-release), který lze aplikovat pouze 1x týdně.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky agonistů
GLP-1 patří nevolnost, zvracení a průjem. Při postup-
ném zvyšování dávky se však tyto příznaky téměř
neobjevují a jen zřídkakdy vedou k nutnosti vysazení
léčby. Riziko hypoglykémie při léčbě exenatidem je
velmi malé, zvyšuje se pouze v kombinaci se sulfo-
nylureou. Potenciál snížit glykémii je u exenatidu
srovnatelný s perorálními antidiabetiky, na rozdíl
od nich podávání exenatidu způsobuje pozvolné
a trvalé snížení tělesné hmotnosti (obvykle
o 3 až 5 kg).

INHIBITORY DPP-4
Jak už bylo zmíněno, dipeptidylpeptidáza-4

(DPP-4) je enzym lidského těla, jehož přirozeným sub-
strátem jsou zejména inkretiny (GLP-1 a GIP).
V důsledku jeho působení se aktivní formy těchto
hormonů deaktivují už v řádu několika minut.
Význam inhibitorů DPP-4 (gliptinů) tedy spočívá
v zabrzdění aktivity tohoto enzymu a v následném
zvýšení koncentrace vlastního aktivního GLP-1.
Z hlediska vlivu na hmotnost mají DPP-4 inhibitory
efekt spíše váhově neutrální. Četnost nežádoucích
účinků je velmi malá, užívají se v tabletové formě ústy
1 až 2x denně. Mezi zástupce této skupiny patří
sitagliptin a vildagliptin. Gliptiny nacházejí
– podobně jako předešlá skupina – své místo zejmé-
na v kombinační léčbě s dalšími perorálními antidia-
betiky. Náhrada jednoho typu perorálního antidia-
betika gliptinem nepřinese obvykle zlepšení kompen-
zace, s výjimkou situace, kdy je cílem snížení rizika
hypoglykémie (například výměnou za sulfonylureu). 

DALŠÍ PERSPEKTIVNÍ LÉKY
� Salsalát (kyselina salicylsalicylová): Tato per-

spektivní molekula je důkazem toho, že někdy lze
najít skrytý poklad i ve skříni s odloženými a nepotřeb-
nými věcmi. Již delší dobu se ví o antidiabetickém
potenciálu aspirinu – kyseliny acetylsalicylové.
Jenže k tomu by musel být podáván ve vysokých
dávkách (4-7 g/den), což by vedlo k neúměrnému
riziku žaludečních vředů a s tím spojených krvácivých
komplikací. Dimer kyseliny salicylsalicylové
– salsalát, ve světě dlouhá léta používaný zejména
v léčbě revmatických onemocnění, působí na snížení
glykémie obdobně jako aspirin. Ve srovnání s ním
však nepředstavuje významnější riziko krvácení
ze zažívacího traktu. Studie zkoumající efekt jeho
podávání diabetikům 2. typu jsou v plném proudu.

� Sukcinobukol: Jde o lék odvozený
od probukolu – látky snižující krevní tuky, a lze jej
rovněž zařadit mezi další potenciální antidiabetika.
Užívání sukcinobukolu, který má prokázané antioxi-
dační a protizánětlivé účinky, u pacientů s infarktem
myokardu vedlo kromě snížení úmrtnosti na recidivu
infarktu a náhlou cévní mozkovou příhodu i k reduk-
ci nově vzniklého diabetu 2. typu.

� Tagatóza: Je to přirozeně se vyskytující látka
podobná ovocnému cukru fruktóze, která byla
původně používána jako nízkokalorické umělé sladid-
lo. Na rozdíl od fruktózy se však po vstřebání pouze

20 % tagatózy metabolizuje v játrech, a přeměňuje
se tak na energii. Klinické studie prokázaly, že užívání
tagatózy u diabetu 2. typu má příznivý efekt
na snížení postprandiální hyperglykémie (glykémie
po jídle), vede k hmotnostnímu úbytku, vzestupu
„hodného“ HDL-cholesterolu a má i určitý antioxi-
dační a probiotický potenciál.

ZÁVĚR
Výčet současné a budoucí farmakoterapie dia-

betu uvedený v tomto článku je skutečně pestrý, leč
zdaleka ne úplný. Zmínit by se mohla ještě řada
dalších perspektivních léků a lékových skupin, jejichž
názvům zatím sice rozumí pouze hrstka zasvěcených,
ale které možná už za pár let budou na pultech

lékáren stejně běžné, jako je dnes třeba metformin.
Tyto léky (antagonisté glukagonových receptorů,
inhibitory PEPCK, antagonisté receptorů pro IL-1, sir-
tuiny, inhibitory 11ßHSD1 atd.) právě procházejí
pečlivým zkoumáním na zvířecích modelech diabetu
1. i 2. typu nebo vstupují do počátečných fází studií
prováděných u lidí.

Jaká bude reálná budoucnost farmakoterapie
diabetu, ukáže čas, který je nejlepším kontrolorem
kvality, bezpečnosti a především efektivity každé te-
rapie. I když žádný ze stávajících léků nedovede dia-
betes vyléčit, je spektrum farmakoterapie diabetu
v roce 2009 natolik široké, že je z čeho vybírat a najít
pro každého jednotlivého pacienta tu nejvhodnější
léčbu. �

RIZIKA PŘI CUKROVCE 1. TYPU
Některé diabetičky kvůli známkám i velmi

malého poškození ledvin před těhotenstvím užívají
léky, které mají na ledviny určitý ochranný efekt.
Prakticky vždy jsou to však léky v těhotenství
zakázané pro možné poškození plodu. O to větší roli
v takovém případě hraje plánování těhotenství
na dobu, kdy je možné po poradě s lékařem dia-
betologem užívání léků přerušit a vrátit se k nim
až po porodu.

Ženám s cukrovkou, u nichž se již před těhoten-
stvím na základě laboratorního vyšetření prokáže
závažnější stupeň poškození ledvin, často
provázený vysokým krevním tlakem, se těho-
tenství nedoporučuje. Z letitých zkušeností totiž
vyplývá, že zatímco první část těhotenství většinou
probíhá bez větších komplikací, problémy nastanou
později (ve druhém a třetím trimestru), přičemž
porucha funkce ledvin se stále prohlubuje. 

Pokud má těhotná žena s diabetem 1. typu
dobře vyrovnané hodnoty krevního cukru, její
těhotenství obvykle probíhá zcela bez problémů.
Sledování diabetičky 1. typu se příliš neliší od sle-
dování zdravé těhotné, jsou však nutné častější kon-
troly, kdy se současně s porodnickými vyšetřeními
konají i kontroly diabetologem. Častější jsou také
ultrazvuková vyšetření. Pacientky si v těhotenství
častěji měří hodnoty krevního cukru a snaží

Pro 1. typ cukrovky je při dlouhém trvání nemo-
ci a špatné kontrole typický vznik tzv. dlouhodobých
komplikací, z nichž největší význam má postižení led-
vin a očí. Ve vztahu ke graviditě je nesmírně důležité,
aby ženy s cukrovkou 1. typu své těhotenství pláno-
valy. Pokud žena s cukrovkou otěhotní v době, kdy
má vysoké glykémie a její nemoc není pod kontrolou,
výrazně stoupá riziko vzniku vrozené vývo-
jové vady u plodu. U žen s cukrovkou 1. typu je
proto vhodné, aby otěhotněly tehdy, kdy jsou jejich
hodnoty krevního cukru na přijatelné úrovni nebo
se blíží hodnotám zdravých lidí. 

Co nejlepší hodnoty krevního cukru by měly být
nejen v prvních týdnech těhotenství, kdy může vznik-
nout vrozená vývojová vada, ale i v dalších měsících.
V pozdějších stadiích těhotenství může být u dia-
betičky 1. typu při špatně srovnané cukrovce po-
stižen centrální nervový systém a u novorozence se
po porodu mohou objevit různě závažné neurolo-
gické poruchy, ale i poruchy v duševním vývoji. Tě-
hotné ženy s cukrovkou 1. typu jsou též více ohro-
ženy vzestupem krevního tlaku. Platí to hlavně pro ty,
které mají již před těhotenstvím nějaké postižení 
ledvin, signalizující zvýšený odpad bílkoviny v moči. 

PŘI CUKROVCE V GRAVIDITĚ JE ZÁSADNÍ VČASNÁ
DIAGNÓZA, LÉČBA A NÁSLEDNÉ SLEDOVÁNÍ TĚHOTNÉ ŽENY

DIABETES 
A TĚHOTENSTVÍ
Diabetes mellitus (cukrovka) je soubor
různorodých onemocnění, která mají
společný příznak – zvýšenou hladinu
krevního cukru. V těhotenství se mohou
vyskytnout všechny typy cukrovky.
Zvláštní skupinu tvoří těhotenská cukrov-
ka, která vznikne v těhotenství a po
porodu mizí. Nejznámějším, ne však
nejčastějším, typem cukrovky je diabetes
1. typu, pro nějž je typická závislost
na podávání inzulínu, protože nemocní
nemají inzulín vlastní nebo ho mají
pouze velmi málo.

MUDr. Kateřina Andělová,
vedoucí ústředních laboratoří
Ústavu pro péči o matku a dítě,
diabetolog a internista
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se o co nejlepší výsledky. V poslední době mají těhot-
né možnost i několikadenního kontinuálního měření
krevního cukru tzv. senzory. Pravidlem je zvýšení
dávky inzulínu v průběhu druhé poloviny těhoten-
ství, které pokračuje až do porodu. Pak však dávka
inzulínu velice rychle klesá a pacientkám stačí opět
jeho dávky, které užívaly před těhotenstvím. Žádoucí
je, aby diabetičky porodily v termínu. Nejsou-li
závažné příčiny k porodu císařským řezem, dopo-
ručuje se, aby rodily zcela normálně.

Diabetičky jsou v těhotenství více ohroženy
vzestupem krevního tlaku se všemi dalšími
komplikacemi, což často vede k nutnosti ukončit
těhotenství předčasně. Nezbytné jsou proto pravidel-
né a důsledné kontroly krevního tlaku a vyšetřování
bílkoviny v moči. Pokud je pacientce opakovaně
naměřen vyšší tlak, je třeba zahájit podávání léků
na jeho snížení. Po porodu lékaři zhodnotí průběh
těhotenství a poradí pacientce, pokud jde o další gra-
vidity v budoucnosti – zda může bez problému po-
rodit další děti, nebo je-li pro ni další těhotenství již
velkým rizikem. 

RIZIKA PŘI CUKROVCE 2. TYPU
Dalším typem diabetu v těhotenství je diabetes

2. typu. , které se dříve považovalo za nemoc vyššího
věku. V posledních letech se však tento typ diabetu
vyskytuje stále více i u mladších osob. Cukrovkou
2. typu jsou ohroženi především lidé s nadváhou,
vysokým tlakem, zvýšenou hladinou krev-
ních tuků, rodinnou zátěží stejným typem
cukrovky a lidé se špatnými stravovacími ná-
vyky. Takových osob je i mezi ženami ve věku, kdy
rodí děti, poměrně hodně, a proto je třeba s tímto
typem cukrovky počítat i v těhotenství. 

Zatímco postižení ledvin nebo očí u tohoto
onemocnění nehrozí, riziko opět představuje zvýšení
krevního tlaku v těhotenství. Pokud se ženy před
těhotenstvím léčily dietou, pokračují v ní i v těhoten-
ství. Pacientky by měly mít možnost tzv. selfmoni-
toringu glykémií, což znamená, že obdrží přístroj
na měření krevního cukru a po celou dobu těhoten-
ství si samy kontrolují krevní cukr (samoměření je zá-
kladní součástí péče také u diabetiček 1. typu).
Jestliže se před těhotenstvím žena léčí tabletami,
které snižují krevní cukr, na začátku těhotenství nebo
ještě lépe v době plánování gravidity, je třeba léčbu
tabletami ukončit a zahájit léčbu inzulínem.
Důležitým faktorem je možnost trvalého, třeba jen
telefonického kontaktu s lékařem, aby se tě-
hotná mohla kdykoli poradit o dávce inzulínu,
o problému s měřením krevního cukru atd. Sledování
těhotných je prakticky stejné jako u diabetiček
prvního typu a také porody jsou vedeny stejně.
Vzhledem k tomu, že jde velice často o obézní
pacientky nebo ženy s nadváhou, sleduje se kromě
krevního tlaku také přírůstek hmotnosti pacientky.
Po porodu se doporučuje návrat k původní léčbě
s důrazem na nutnost snížení tělesné hmotnosti
u nadváhy či obezity. Pohybuje-li se tělesná váha
v mezích normy, je pravděpodobné, že dojde
k výraznému zlepšení nemoci, někdy i k úplné nor-
malizaci hladin krevního cukru. 

K největším nebezpečím cukrovky 2. typu
v těhotenství patří skutečnost, že žena ani lékaři
o nemoci velice často vůbec nevědí. Porucha tole-
rance cukrů je odhalena až v průběhu těhotenství
a nezřídka bývá považována za těhotenskou

cukrovku. Žena s cukrovkou 2. typu, která nemá
žádné výrazné příznaky, tak projde počátkem těho-
tenství, kdy je velmi důležité, aby hodnoty krevního
cukru byly co nejvíce v pořádku, aniž by znala svou
diagnózu. Výsledkem může být vznik vrozené
vývojové vady plodu v prvních týdnech těhoten-
ství. Hladiny krevního cukru u tohoto typu cukrovky
zpravidla nedosahují tak vysokých hodnot jako u dia-
betu 1. typu, ale přesto mohou být pro plod
nebezpečné. Žen, u nichž je riziko pro cukrovku
2. typu vyšší, by se proto na začátku těhotenství měly
podrobit vyšetření hladiny krevního cukru .

VYŠETŘENÍ NA TĚHOTENSKOU
CUKROVKU A JEJÍ LÉČBA

Cukrovce 2. typu se svým původem podobá již
zmíněná těhotenská cukrovka, která po porodu mizí.
Přibližně tři měsíce po porodu je ovšem nutné znovu

provést test a ujistit se, zda šlo skutečně jen o cuk-
rovku související s těhotenstvím. 

V ČR platí doporučení, že se na přítomnost těho-
tenské cukrovky vyšetřují všechny ženy. Vyšetření se
provádí mezi 24.–28. týdnem gravidity. Standardně
se přitom používá orální glukózový toleranční
test (OGTT), který spočívá ve vypití 75 g glukózy
rozpuštěné ve větším množství tekutiny. Odběry
se provádějí před vypitím roztoku čistého cukru a pak
za dvě hodiny po vypití. Řada laboratoří provádí
odběr i za jednu hodinu po vypití glukózy. Test sice
není pro ženu příliš příjemný, nebo� musí v poměrně
krátké době vypít velmi sladkou tekutinu, ale výsledek
testu jednoznačně rozhodne o přítomnosti či nepří-
tomnosti cukrovky. Ženy s vyšším počtem rizikových
faktorů (nadváha, obezita, výskyt diabetu v rodině,
vyšší věk matky) se vyšetření podrobují ihned na po-
čátku těhotenství. Nejprve se však stanoví hodnota
krevního cukru nalačno a teprve v případě po-
třeby se pacientka podrobí zátěžovému tolerančnímu
testu. Více než 70 % žen s těhotenskou cukrovkou
jsou pacientky s nadváhou nebo ženy obézní. 

Z dalších rizik u žen s těhotenským diabetem stojí
na prvním místě podobně jako u diabetu 2. typu
vysoký krevní tlak, který se často vyskytuje
společně s cukrovkou – někdy jejímu vzniku před-
chází, někdy se objevuje později. 

LÉČBA TĚHOTENSKÉ CUKROVKY
Léčba těhotenské cukrovky vždy začíná do-

poručením diety s regulovaným příjmem cukrů
a – po poradě s porodníky – doporučením mír-
ného cvičení, které pomáhá se snižováním hodnot
krevního cukru. Pokud tyto léčebné metody nestačí,
zahájí se léčba inzulínem. V posledních letech lze
jako variantu k inzulínu použít také tablety snižující
krevní cukr, které jsou pro ženu pohodlnější než

píchání injekcí inzulínu několikrát denně. Jejich
nevýhodou je však hůře odhadnutelný účinek
– u inzulínu lze totiž přesně stanovit, kdy začne půso-
bit, a snadno lze měnit dávku.

Je vhodné, když si pacientky léčené inzulínem
mohou samy doma měřit hladinu krevního cukru
glukometrem. Není-li to možné, musejí docházet pra-
videlně (1x týdně až 1x za dva týdny) na měření
do ambulancí. Inzulínová léčba se zahajuje, jsou-li
u ženy opakovaně zjištěny vyšší hodnoty krevního
cukru na lačno i po jídle (zpravidla snídani). Další
důvod pro léčbu inzulinem představuje ultrazvukový
nález plodu, který náhle začal více růst a ani jeho
hmotnost neodpovídá danému týdnu těhotenství. 

Pro cukrovku všech typů, tedy i těhotenskou,
je typické, že při opakovaně vyšších hladinách
krevního cukru matky dochází k tzv. růstové akce-
leraci u plodu. Způsobuje to větší přísun cukru
od matky a potřeba plodu svými vlastními silami
(v tomto případě inzulínem) snížit hladinu cukru
k normálním hodnotám. Plod začne vyrábět více
inzulinu a ten způsobí rychlejší růst plodu. V přípa-
dě nepoznané nebo neléčené cukrovky těhoten-
ství se rodí děti s vysokou porodní vahou nad
4 kg .Porod velkého dítěte je pochopitelně více
rizikový jak pro dítě, tak pro matku.

PORODEM VŠE NEKONČÍ
Rizika cukrovky (zejména těhotenské cukrovky

a cukrovky 2. typu) nejsou spojena jenom s dobou
těsně kolem porodu , ale potomci matek s cukrovkou
v těhotenství mohou být v pozdějším již dospělém
věku více náchylní ke vzniku diabetu, obezity, hyper-
tenze – hovoří se o tzv. metabolickém syndro-
mu. Ženy s cukrovkou v těhotenství by měly být dále
po porodu sledovány praktickým lékařem nebo dia-
betologem. Vždy je třeba provést kontrolní zátěžový
test do 6 měsíců po porodu a další kontroly volit
podle stupně rizika a výsledků kontrol krevního cukru
v pravidelných intervalech.

Kontrola žen s těhotenskou cukrovkou je podob-
ná jako u jiných typů diabetu. Důsledně se vyšetřuje
krevní tlak, sleduje se hmotnostní přírůstek a každé 
3-4 týdny je žena vyšetřena ultrazvukem, jenž
se soustředí především na velikost plodu a množství
plodové vody, které může být u cukrovky zmnoženo. 

Počty diabetu všech typů v těhotenství stále
mírně rostou. Stále sice tvoří poměrně malou,
nicméně stále významnější část problematiky rizikové
gravidity. Přes řadu rizik, která s sebou pro těhotné
ženy přináší soubor různorodých chorob, souhrnně
označovaných jako diabetes mellitus, lze říci,
že naprostá většina z těchto žen prožije bezproblé-
mové těhotenství zakončené porodem zdravého
dítěte. Na péči o těhotnou s cukrovkou se však vždy
podílí porodník ve spolupráci s odborníkem dia-
betologem, kteří společně rozhodují o případném
přizvání dalších odborníků. �

Přes řadu rizik, která s sebou pro
těhotné ženy přináší soubor

různorodých chorob, souhrnně
označovaných jako diabetes melli-

tus, lze říci, že naprostá většina
z těchto žen prožije bezproblé-

mové těhotenství zakončené poro-
dem zdravého dítěte.
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