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O budoucnosti, která (opravdu?)
je vždy kousek před námi
Známý paradox Achilla, který nikdy nemůže předběhnout želvu, vyřešila až moderní matematika. Původní verze se připisuje Zénonovi, i když
kdo ví, kdo tento paradox vymyslel. Vždy
si představuji, jak v úrodném Řecku, kde
je stále přívětivé počasí, pomeranče a olivy rostou samy, v moři je plno ryb, ovce
se pěstují samy, se lidé procházeli, popíjeli
víno a pokecávali si o nesmyslech. A jeden
z nich přišel na to, že Achilles nikdy nemůže předběhnout želvu. Trik byl v tom, že
když Achilles udělá několik dlouhých kroků
a přiblíží se želvě, ta se vždy za tutéž dobu
posune kousek kupředu. Když udělá Achilles další krok, je sice blíže želvě, ale ta se
opět posunula o kousek dopředu. A tak stále a stále dokola – za čas, kdy Achilles udělá krok, kterým se dostane na místo želvy,
želva je zase o kousek před hrdinou. Logicky Achilles nikdy nemohl želvu předběhnout, ve skutečnosti ji předběhl vždy a hne-

dle – a trvalo přes 2000 let, než matematika tento paradox vyřešila.
Dnes mě při poslechu přednášek napadlo, že jsme v podobné situaci jako Achilles.
Jen před několika lety pro nás byly studie
geneticky podmíněných nemocí naprosto
okrajovou a nezajímavou hříčkou. Dnes?
Mutace genu kódujícího protein, který
transportuje cholesterol ze střeva do enterocytu, je provázena nižší hladinou LDL cholesterolu. Osoby takto zatížené mají o 53 %
nižší riziko kardiovaskulárních příhod. Což
je důkaz, že ezetimib, který inhibuje právě transport LDL cholesterolu touto cestou,
může fugovat. Medicína dlouho nevěřila,
že tomu tak je, a čekala na výsledek studie
IMPROVE-IT, která efektivitu terapie ezetimibem potvrdila.
Již jsou registrované i biologické léky pro
terapii hyperlipidemie (inhibitory PCSK9).
Jsou nečekaně účinné. Pro tuto léčbu nacházíme nativní ekvivalenty. Některé mutace
ovlivňují funkci PCSK9 tak, že důsledkem

je familiární hyperlipidemie s vysokým rizikem časného kardiovaskulárního úmrtí,
jiné mutace mají stejný efekt jako uměle vytvořené protilátky inhibující PCSK9, kterými budeme léčit i diabetiky.
A konečně, stále zřetelněji se rýsuje možnost, že než se nasadí terapie například metforminem, inkretiny či sulfonylureou, provedeme rychlý test farmačipem (jak vypointoval svou přednášku prof. Tkáč),
otestujeme si genetickou výbavu, která nám
řekne, jakou můžeme očekávat efektivitu
každého jednoho z farmak, a upozorní na
vyšší riziko nežádoucích účinků.
Tak proto si připadám, jako ti staří Řekové – zkušenost mi říká, že se vše naučíme a budeme dobře používat ku prospěchu
pacientů. Hluboké úvahy říkají, že budoucnost je vždy kousek před námi a nikdy ji nemůžeme dostihnout.
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA,
přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, Praha

2

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 / pátek, 6. 11. 2015

Program na sobotu
BLOK VII
VČASNÁ DIAGNOSTIKA
MAKROVASKULÁRNÍCH
KOMPLIKACÍ DIABETU
předsedající: Kateřina
Štechová, Jiří Charvát
8.30–9.00
Praktický návod pro včasnou diagnostiku
ICHS u pacientů s diabetem, základní
algoritmus pro rozhodování o volbě
terapie konzervativní či invazivní
Tomáš Kovárník
9.00–9.20
Hypertenze maskovaná a demaskovaná
Jiří Charvát

Celý rozhovor s prof. Terezií Pelikánovou, prof. Jindřiškou Perušičovou
a prof. Janem Škrhou najdete na www.congress-live.eu.

Anketa
Které kontroverze v diabetologii
stále přetrvávají?
Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.
Zcela určitě je stálicí gestační diabetes mellitus, otázka, kdy vyšetřovat těhotné ženy
na přítomnost gestačního diabetu a jaká
stanovit kritéria. Dalším kandidátem pro
kontroverze je diabetes typu LADA, kterému se dříve říkalo diabetes jedna a půl,
tedy něco mezi diabetem 1. a 2. typu. Výskyt LADA se celosvětově zvyšuje a panují
protichůdné názory na to, kdy vyšetřovat
a zda a jak dělat screening.
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
Mým dnešním tématem byl diabetes mellitus a karcinom pankreatu. Ten je zcela jistě pole neorané. Na rozdíl od diabetu, jehož diagnostika je v zásadě jednoduchá, je
stanovení diagnózy karcinomu pankreatu
složitá věc. Zachycujeme totiž už pokročilá stadia onemocnění. Za kontroverzi můžeme považovat otázku, jaká diagnostická
vyšetření provádět, protože stále tápeme,
výsledky studií jsou rozmanité. Co se týče
léčby karcinomu slinivky břišní, tam mnoho kontroverzí nenajdeme. Jedinou úspěšnou terapií je chirurgické řešení, které ovšem většinou přichází pozdě, v době, když
už karcinom metastazoval, a má proto jen
částečný efekt. Myslím si, že obecně lze chápat kontroverze jako zdravý jev v celé me-

dicíně, při kterém dochází k pozitivnímu
vývoji díky tomu, že proti sobě stojí různé
návrhy a názory.
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Věnovala jsem se diabetické retinopatii.
První kontroverzí, či dogmatem, které již
neplatí, je to, že ačkoli diabetickou retinopatii označujeme jako specifickou mikrovaskulární komplikaci diabetu, nejsou
postiženy jenom cévy, ale také celá řada
buněk sítnice, jako jsou neuroglie, fotoreceptory nebo například imunokompetentní buňky, které mohou vcestovat do oka.
Pojem mikrovaskulární je tudíž velmi nepřesný. Nejde ani o specifickou komplikaci diabetu, jak se traduje. Snažila jsem se
ukázat, že stejné morfologické změny se
vyskytují nezávisle na diabetu. V uvozovkách typické projevy diabetické retinopatie vidíme například až u devíti procent
osob bez diabetu. Co se týče terapie, nejdůležitější kontroverzí je omezení úhrady antiVEGF terapie u diabetické retinopatie a makulárního edému v závislosti
na vstupní výši glykovaného hemoglobinu. Data z intervenčních studií VIVID
a V ISTA ukazují, že efekt antiVEGF léčby nezávisí na vstupních hodnotách glykovaného hemoglobinu.

9.20–9.50
Prvních sedm dní aneb Jak
usnadnit pacientům začátek
inzulinoterapie Kateřina Štechová
podporováno společností Eli Lilly
9.50–10.35
Praktický návod pro včasnou diagnostiku
ICHDK u pacientů s diabetem, základní
algoritmus pro rozhodování o volbě
terapie konzervativní či invazivní
Eva Račická, Miroslav Homza
10.35–10.50 přestávka
BLOK VIII
předsedající: Jana Psottová,
Martin Haluzík
10.50–11.50
Rizikové terapie u diabetu
Martin Prázný, Jarmila Jirkovská,
Tomáš Hrdina, Jan Šoupal
podporováno společností
Boehringer Ingelheim
11.50–12.10
Dediferenciace nebo apoptáza B buněk?
Milan Kvapil
12.10–12.30
Jak změnily léčbu DM2 DPP4 inhibitory?
Martin Haluzík
podporováno společností Novartis
12.30–13.15 oběd
BLOK IX
předsedající: Milan Kvapil
13.15–13.35
EMPA REG OUTCOME® –
1. kardiovaskulární studie u gliflozinů
Martin Prázný
13.35–14.35
Horizonty událostí – paralelní
vesmíry medicíny
Preventivní kardiologie – athero – Jan Piťha
Nefrologie – Ivan Rychlík
Endokrinologie – Michal Kršek
Gastroenterologie – Jan Šťovíček
Radiologie – Jan Peregrin
14.35 závěr kongresu
Jindřiška Perušičová
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Farmakogenetika: (blízká) budoucnost
personalizované léčby diabetu
Slovenský host prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.,
upozornil na farmakogenetiku (FG) léčby
perorálními antidiabetiky, tedy na souvislost mezi terapeutickým efektem antidiabetik a genotypem pacienta. Největší využití má FG v onkologii, uplatňuje se ale
i v interní medicíně (warfarin, klopidogrel) a v diabetologii se nabízí její využití
u neonatálního diabetu a MODY. Výsledné ukazatele používané ve FG studiích se
zaměřují na patofyziologii (indexy sekrece inzulinu po stimulaci G/GLP1 a indexy
inzulinové rezistence) a farmakologii (farmakokinetika a farmakodynamika, indexy
glykemické kompenzace, tj. úpravy HbA1c,
FPG, PPG). Prozatím pro léčbu diabetu na
základě genotypů neexistují žádná léčebná doporučení, zohledňování genotypu při
1

1

Prof. Terezie Pelikánová a prof. Ivan Tkáč.

léčbě diabetu by ale mohlo mít významný
přínos (např. zvýšení dávky podávaného
léčiva by mohlo kompenzovat nižší účinnost, a naopak snížení dávky by mohlo
redukovat výskyt nežádoucích účinků při

vyšší účinnosti léku). Konečným cílem je
personalizace léčby založená na genotypu,
tj. preferenční indikace určité skupiny antidiabetik u konkrétního pacienta jako lék
první, druhé i další volby.

Fixní kombinace liraglutidu s inzulinem degludek
překonává bariéry léčby

Na první fixní kombinaci indikovanou
v léčbě diabetu, jež byla na konci roku
schválena v EU, se zaměřila prof. MUDr.
Terezie Pelikánová, DrSc. Přicházející novinka kombinuje liraglutid s inzulinem degludek a umožňuje bezpečnou kompenzaci
diabetiků 2. typu. V současné době se dokončují podklady pro jednání o úhradě v ČR
a upravují se také doporučené postupy, jejichž zveřejnění je plánováno na leden 2016.
V brzké době tak bude možné první fixní
kombinaci pro léčbu diabetu předepisovat

v diabetologických ambulancích. Schválení
léčivého přípravku vychází ze série studií
DUAL, a to jak ukončených (DUAL I až V),
tak probíhajících. Fixní kombinace v nich
byla podávána pacientům, u nichž selhala
některá z dnes používaných kombinačních
terapií diabetu.
Fixní kombinace liraglutidu s inzulinem
degludek prokázala, že může vyřešit řadu
klinických situací spojených s bariérami
v dosahování cílových hodnot glykovaného hemoglobinu:

1) hypoglykémie: při fixní kombinaci je výskyt hypoglykémie nízký,
2) hmotnost: při fixní kombinaci dochází
k úbytku tělesné hmotnosti až o 2,7 kg,
3) složitost inzulinových režimů: fixní kombinace je podávána jednou denně,
4) kompenzace diabetu: cílové hodnoty HbA1c nedosahuje většina pacientů užívajících bazální inzulin, fixní kombinace je schopna zajistit signifikantní pokles HbA1c až o 1,9 % dle
DCCT.

Existuje paradox obezity?
Epidemiologické studie potvrzují, že obezita zvyšuje celkovou i kardiovaskulární
(KV) mortalitu, a také se ví, že z tohoto pohledu je horší distribuce tuku do abdominální (viscerální) oblasti těla. Paradoxem
obezity se rozumí existence „J křivky“ mezi mortalitou a BMI. To znamená, že s nejnižší mortalitou je spojen BMI mezi 18,5 až
25 (mírná obezita).
Paradox obezity platí i u osob s KV onemocněním: vyšší BMI je u nich spojen s lepší
prognózou. Další studie ukazují, že pacienti s ICHS s nejmenším obsahem tuku v těle

a s nejnižším BMI měli nejvyšší KV úmrtnost. Analýza studie ACCOMPLISH zase potvrdila, že pacienti léčení diuretiky, kteří byli
velice štíhlí, umírali více nebo měli více KV
příhod než pacienti s vyšším BMI.
U diabetiků je situace komplikovanější: ve studiích osoby s diabetem přežívaly
stejně při jakémkoliv BMI, zatímco pokud
neměly diabetes, paradox obezity byl přítomen: nediabetici s normálním BMI přežívali méně než pacienti s nadváhou nebo
obezitou. Podle prof. Rosolové lze vyloučit,
že by studie měly metodologické nedostat-

ky. ICHS štíhlých a obézních kardiaků se
tak zřejmě liší: mají pravděpodobně jiné genetické předpoklady. Ví se, že obézní osoby mají menší infarktové ložisko a po srdeční příhodě i lepší ejekční frakci. V současnosti se tak prosazuje hypotéza, že tzv.
metabolicky zdravá obezita může produkovat řadu protektivních cytokinů a neuroendogenních látek. „Paradox obezity zřejmě existuje. Je doložen řadou dobře provedených studií. Z pohledu prognózy se jeví
jako nejvýhodnější BMI 20–25,“ shrnula
prof. Rosolová.
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Současný pohled na léčbu
dyslipidemie aneb 10 let poté...
… po čem? Přece poté, co na trh poprvé
vstoupil ezetimib. Jak dobrý je to pomocník ve snižování LDL cholesterolu, se v posledním roce v plné síle projevilo i v klinických studiích.
„Koncentrace LDL-c je nejvýznamnějším
prediktorem rizika ICHS u diabetiků, jak
víme již od studie UKPDS,“ připomněla zde
v Poděbradech prof. MUDr. Hana Rosolová, Ph.D. „Každé zvýšení LDL-c o 1 mmol/l
znamená o 57 % vyšší riziko ICHS.“ Výsledky české části pacientů se stabilní ICHS sledovaných v rozmezí uplynulých 16 let ve
studiích EUROASPIRE I–IV však opakovaně dokladují nedosahování cílových hodnot
LDL-c v sekundární prevenci ICHS.
Příčinou mohou být podle prof. Rosolové obavy lékařů z nežádoucích účinků statinů (5–20 % poddávkovaných pacientů),
špatná compliance pacientů k léčbě hypo-

lipidemiky, ale i skutečná intolerance statinů (asi u 10 % léčených).
Když statiny nestačí, co dál? Zde je místo pro ezetimib, blokátor absorbce dietního
a biliárního cholesterolu v tenkém střevě.
Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., připomněl, že jeho účinná dávka je 10 mg – sníží absorpci cholesterolu o 54–65 %. Vyšší
dávka nemá smysl v důsledku kompenzatorního zvýšení endogenní syntézy cholesterolu. „V monoterapii dosahuje ezetimib
snížení LDL-c o 18 %, při podávání s jakýmikoli statiny přidává k jejich hypolipidemickému účinku dalších 18–25 %,“ zrekapituloval doc. Vrablík.
Ve studii IMPROVE-IT s více než
18 000 pacientů s vysokým KV rizikem ezetimib v kombinaci se simvastatinem snížil
ve srovnání se simvastatinem samotným
riziko KV událostí o 6,4 %. V subanalýze

FLEXIBILNÍ POUŽITÍ
1
VE SCHVÁLENÝCH INDIKACÍCH
Přesvědčivé výsledky u vhodných
pacientů s diabetes mellitus 2. typu
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✓
Kardiovaskulární
bezpečnost sitagliptinu
potvrzena studií TECOS.
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přednesené letos v září na kongresu evropských kardiologů ESC vyšlo najevo, že diabetici profitují z léčby ezetimibem se simvastatinem ještě více – měli 14% relativní
snížení rizika, nediabetici jen 2%.
Donedávna se hovořilo o tzv. LDL hypotéze „čím níže, tím lépe“. Díky výsledkům
studie IMPROVE-IT je možno začít mluvit
o LDL principu. Cílové hodnoty LDL cholesterolu kolem 1,4 mmol/l dosažené (bezpečně) s ezetimibem + simvastatinem byly
spojeny s mnohem lepší prognózou nemocných než cílové hodnoty kolem 1,8 mmol/l
při podávání simvastatinu samotného.
„Kombinovaná terapie ezetimibem se
statinem je racionálním postupem u pa
cientů s DM2, u nichž není dosaženo cílových hodnot LDL-c běžnou terapií. I u nich
totiž platí LDL princip,“ komentoval výsledky prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Zkrácená informace o léčivém přípravku
Januvia® 25, 50 a 100 mg potahované tablety (25, 50 nebo 100 mg sitagliptinu v jedné potahované
tabletě)
Indikace: U pacientů s diabetes mellitus 2. typu je přípravek Januvia indikován ke zlepšení kontroly
glykémie: v monoterapii u pacientů, u kterých úprava stravy a cvičení samotné neposkytují dostatečnou
kontrolu glykémie a u kterých metformin není vhodný; v dvojkombinační perorální terapii
1. s metforminem, 2. se sulfonylureou (SU), 3. s thiazolidindionem (TZD), 4. s inzulinem (s metforminem
nebo bez něj); v trojkombinační perorální terapii 1. se SU a metforminem, 2. s TZD a metforminem.
Dvojkombinační i trojkombinační terapie je indikována, pokud léčba uvedenými léčivými látkami samotnými
spolu s úpravou stravy a cvičením nezajistí dostatečnou úpravu glykémie. Dávkování a způsob podání:
100 mg p.o. jednou denně v monoterapii nebo v kombinované léčbě. Lze užívat nalačno i s jídlem. U pacientů
s mírnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu CrCl ≥ 50 ml/min) není nutno dávku přípravku
Januvia upravovat. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (CrCl ≥ 30 až < 50 ml/min) je
třeba snížit dávku přípravku Januvia na 50 mg jednou denně, u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin
(CrCl < 30 ml/min) nebo s terminálním onemocněním ledvin (ESRD) na 25 mg jednou denně. Podávání
přípravku Januvia pacientům s těžkou poruchou funkce jater nebylo hodnoceno a je třeba opatrnost.
Množství údajů týkajících se bezpečnosti přípravku u pacientů ve věku ≥ 75 let je omezené a vyžaduje
se opatrnost. Januvia se nesmí užívat během těhotenství a kojení. Kontraindikace: Hypersenzitivita
na kteroukoli složku přípravku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Přípravek Januvia se
nemá podávat pacientům s DM 1. typu nebo používat k léčbě diabetické ketoacidózy. Při použití přípravku
Januvia v kombinaci se SU nebo s inzulinem může být žádoucí snížit dávku SU nebo inzulinu, aby se
snížilo riziko hypoglykémie. Užívání inhibitorů DPP-4 je spojováno s rizikem rozvoje akutní pankreatitidy.
Pokud existuje podezření na pankreatitidu, musí být přípravek Januvia a jiné potenciálně podezřelé léčivé
přípravky vysazeny. Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů léčených sitagliptinem hlášeny závažné
hypersenzitivní reakce. Jestliže je podezření na hypersenzitivní reakci, užívání přípravku Januvia je nutno
přerušit. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Klinická data ukazují, že
riziko klinicky významných interakcí se současně podávanými léčivy je nízké. Nežádoucí účinky: Nejčastěji
hlášenými NÚ byly infekce horních cest dýchacích, nazofaryngitida a bolest hlavy. Hypoglykémie byla hlášena
v kombinaci se SU nebo inzulinem. Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny závažné hypersenzitivní reakce
a případy akutní pankreatitidy. Pruritus.* Zvláštní opatření pro uchovávání: Žádné zvláštní podmínky
uchovávání. Druh obalu a velikost balení: 14, 28, 30, 56, 84, 90 nebo 98 potahovaných tablet
a 50x 1 potahovaná tableta v perforovaném jednodávkovém blistru. Na trhu nemusí být všechny velikosti
balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme Ltd., Hertford Road, Hoddesdon,
Hertfordshire N11 9BU, Velká Británie. Registrační čísla: EU/1/07/383/013–018, 023, 024. Poslední
revize textu: 25. 6. 2015.
* Všimněte si, prosím, změn v informacích o přípravku.
Výdej léčivého přípravku je vázaný na lékařský předpis
a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím,
s úplným souhrnem údajů o přípravku.

Reference: 1. SPC Januvia. 2. Green JB, Bethel MA, Armstrong PW, et al. Effect of sitagliptin on cardiovascular outcomes in type 2
diabetes [published online ahead of print June 8, 2015]. N Engl J Med. 2015:1–11. doi:10.1056/NEJMoa1501352.
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Posílejte nám
pacienty
včas, prosí
oftalmologové

V pátek po obědě proběhl křest knihy Pět let zkušeností s liraglutidem (nakl. Geum),
která je sbírkou kazuistik z klinické praxe. Na jejím vzniku se podílela více než dvacítka autorů v čele
s prof. MUDr. Alenou Šmahelovou, Ph.D. Kmotrem knihy se stal doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Kyselina thioktová ulevuje pacientům
s diabetickou neuropatií
Z dat VZP z posledního cca desetiletí vyplývá, že postupně klesá počet komplikací
diabetu: je méně revaskularizací, bypassů,
provádí se méně laserových koagulací sítnice a vitrektomií. Stejně pozitivně se bohužel nevyvíjí incidence amputací dolních
končetin. Jednou z hlavních příčin amputací je diabetická neuropatie, dosud stále
málo probádaná neurologická komplikace diabetu. Dosavadní léčba není zásadně
účinná a je zatížena nežádoucími účinky.
V klinické praxi se podle slov prof. Milana Kvapila dobře osvědčuje terapie kyselinou thioktovou (KT): „Nemáme sice k dispozici dostatek dobře metodologicky provedených studií, nicméně dosavadní studie
1

1

a metaanalýzy jasně ukazují, že léčba kyselinou thioktovou pacientům ve srovnání
s placebem pomáhá tím, že jim poskytuje
subjektivní úlevu od nepříjemných symptomů, jako jsou bolesti nebo pálení.“
Doplnil, že prokazatelná úleva od symptomů je klinicky závažný argument, navíc
pokud je léčba KT dobře vedena, má jen málo nežádoucích účinků. „Byl bych rád, kdybyste si položili následující otázky: Ptám se
pacientů na příznaky diabetické neuropatie?
Posílám pacienty s dlouhotrvajícím diabetem
a špatnou kompenzací na kontroly k neurologovi? Vím, že infuze kyseliny thioktové lze
podat ambulantně a lze je nasmlouvat s pojišťovnou?“ uzavřel prof. Kvapil.

Proč potřebujeme
koncentrovanější inzuliny?

Na tuto otázku hledal praktické odpovědi MUDr. Tomáš Edelsberger. Je realitou,
že s nárůstem obezity v populaci, včetně
té diabetické, roste potřeba vyšších dávek
inzulinu, aby bylo dosaženo cílových hodnot. Nestoupají přitom jen dávky bazálního inzulinu, ale také inzulinu prandiálního
(a to až o 5–10 jednotek). Co z toho vyplývá pro pacienta? Použití klasických inzulinů ve vysokých dávkách znamená více než
jednu aplikaci a příjem velkého množství
tekutiny do podkoží. To může způsobovat
bolest a pocity napětí s následným zhor-

šením adherence. Hrozí také, že pacient si
sám sníží dávky inzulinu.
„Problém mohou úspěšně řešit právě inzuliny se zvýšenou koncentrací,“ je přesvědčen MUDr. Edelsberger. Dnes je k dispozici
například Humalog 200 U/ml, bazální inzulin glargin 300 U/ml, brzy by měl být dostupný i koncentrovanější bazální inzulin
degludek. Nové koncentrovanější inzuliny
však mají i další, důležité bonusy, než jen
snížení dávky, např. nižší riziko hypoglykémií včetně nočních a díky prolongovanému
účinku i určitou flexibilitu v době podání.

Diabetická retinopatie je neurodegenerativní a zánětlivé onemocnění sítnice, jehož preklinická fáze může trvat 5–20 let, během kterých už vznikají na sítnici histopatologické a funkční
změny. Klíčové proto je, že léčba očních
komplikací musí začít už u diabetologů: cílem je dosažení uspokojivé kompenzace diabetu (ale také krevního tlaku a lipidů).
Diabetický makulární edém (DME)
je nejčastější komplikací diabetu a nejčastější příčinou poklesu centrální
zrakové ostrosti. Prevalence činí 30 %
u diabetu trvajícího dvacet let. Zlatým
standardem léčby je laserová koagulace sítnice (moderní lasery o delší vlnové délce jsou šetrné k fotoreceptorům
oka). Další možnosti představují farmaka (antiVEGF léčba, kortikosteroidy).
AntiVEGF terapii je možné podat pacientům, kteří mají glykovaný hemoglobin do 70 mmol/mol, TK do 140/90 mm
Hg, kreatinin do 180 μmol/l a celkový
cholesterol do 4,8 mmol/l. Vylučovacími
kritérii je stav po CMP a infarktu myokardu, DME musí trvat max. dva roky.
Jak zdůraznila doc. MUDr. Bohdana
Kalvodová, CSc., vyšetření oftalmologem by nemělo být provedeno pouze při
přítomnosti symptomů (pokles zrakové ostrosti, bolesti oka). „Posílejte nám
pacienty včas, stává se, že pacient deset
let nebyl na očním. Také vyžadujte lékařskou zprávu, a to i u pacientů, kteří nemají potíže a jsou kompenzovaní“.
A co je součástí screeningu? Vyšetření v arteficiální mydriáze a vyhodnocení biomikroskopického nálezu na sítnici. Biomikroskopie je dostatečně citlivá ke stanovení diabetické retinopatie
a DME. Doplňujícími metodami jsou
fluorescenční angiografie (FAG) a optická koherenční tomografie (OCT). Při
nezávažném nálezu na oku se doporučuje kontrola za rok, při neprolifertivní diabetické retinopatii pak jednou za
půl roku nebo již za tři měsíce.
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Anketa
Co by měli diabetologové chtít vědět
a neměli by se bát na to zeptat?
Doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
Především by se měli zajímat o pacienta jako
celek. To je v medicíně to pravé „ars“ – aby
pacient pro nás nebyl pacient, ale člověk. A to
se vším všudy, i se svým osobním a sexuálním životem. I na něj bychom se měli umět
ptát. To ale neznamená vyptat se např. ženy
jenom na to, zda užívá hormonální antikoncepci či zda má pravidelný menstruační cyklus, ale také zda nezažívá problémy v intimní
sféře. A pokud ano, měli bychom jí umět pomoci. Ale jak? A kde o tom najít informace?
V anglicky psané literatuře to dnes již není
problém a doufám, že tomu záhy nebude jinak ani v té české, budeme se snažit na toto
téma publikovat v dohledné době.
Než se tak stane, mohla by obecně do
specifik spojení žena-diabetes-sex dát nahlédnout Knížka pro slečny diabetičky, jejíž vydání podpořila společnost Sanofi. Cílí na dívky s diabetem, které jsou na prahu
zahájení sexuálního života, protože je známo, a to nejen o sexu, že jak se všechno nastaví na začátku, tak to pak běží... Nicmé-

ně si ji mohou přečíst ženy – a koneckonců i muži – kteréhokoli věku.
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
To je téma až téměř pobuřující, že? Pokud se
bojíme necitlivě překročit hranice intimity,
pak se podobné otázky vymýšlejí a kladou
velmi obtížně, leckdy oklikou...

Jak že to říkala doc. Štechová? „Knížku
pro slečny diabetičky si mohou přečíst
koneckonců i muži – kteréhokoli věku.“

Inhibitory PCSK9 – snižují LDL-c,
nezhoršují glykémii
Inhibitory PCSK9 jsou monoklonální protilátky, které jsou naprostou novinkou v léčbě závažných hypercholesterolemií. V EU
jsou schváleny již dvě molekuly – evolokumab a alirokumab. Tyto subkutánně podávané léky mají robustní účinek na snížení
LDL cholesterolu, jsou bezpečné a dobře
snášené. Jsou určeny pacientům se závažnými familiárními hypercholesterolémiemi, osobám netolerujícím jiná hypolipidemika a osobám s vysokým KV rizikem,
u nichž selhala dosavadní léčba. Stručně
řečeno, inhibitory PCSK9 blokují enzym
zodpovědný za degradaci LDL receptorů,
které na povrchu hepatocytů vychytávají
LDL cholesterol.
Objevily se již i první práce o účinnosti a bezpečnosti evolokumabu u pacientů s diabetem. Výsledky jednoleté studie u téměř 5000 pacientů s diabetem,
s prediabetem a s nízkým rizikem vzniku diabetu ukázaly, že evolokumab sni-

žuje L DL-c stejně u všech tří sledovaných
skupin.
„Podstatné je, že léčba nikde nezvýšila
glykémii ani riziko vzniku nového diabetu,“ zdůraznil prof. MUDr. Milan Kvapil,
CSc., MBA. Další práce, publikovaná letos
na evropském diabetologickém kongresu
EASD, sledovala populaci 850 diabetiků ze
studií OSLER. Účinek evolokumabu byl podobný jako u osob bez diabetu, roli nehrálo KV onemocnění v anamnéze nebo léčba inzulinem. Ukázalo se, že evolokumab
snížil také aterogenní apolipoprotein(a).
Lze shrnout, že inhibitory PCSK9 účinkují u diabetiků i nediabetiků srovnatelně a nezvyšují glykémii ani riziko nového
diabetu. Představují tak možnou druhou
linii léčby tam, kde není tolerována nebo
není dostatečně účinná kombinace statinu
s ezetimibem. Pacienti s diabetem splňují
indikaci pacientů s vysokým/velmi vysokým KV rizikem.

Když pacient přijde s vysokou glykémií,
ptáme se, jak je léčený, jakým stylem žije –
ale jen málokdo umí přejít i k osobním věcem, které, přiznejme si to, pacientův život
v aktuálním momentu ovlivňují mnohem
více než vyšší glykémie... Třeba poruchy sexuálních funkcí jak u mužů, tak u žen. Lékaři je žinantní po tom pátrat, pacientům
se o tom špatně mluví... Vždy si vzpomenu na osobní zkušenost, kdy jsme s kolegyní dělali ambulanci pro diabetiky 1. typu – pokaždé když ji nějaký mladý muž
diabetik požádal, zda by příště mohl přijít
na vyšetření ke mně, tak jsme oba věděli,
že má problémy s erekcí...
Vychází mi z toho jednoduchá věc, všechno musí být postaveno na důvěře mezi pacientem a lékařem. Schopný empatický lékař
vždycky najde možnost jak zjistit, zda má pacient problémy, s jejichž řešením mu může
pomoci. Pro obě strany je složité o tom hovořit, o to horší je takovou komunikaci zvládnout – ale úplně nejhorší je na potíže v intimní sféře nemyslet a tvářit se, že neexistují.

CMP – osmdesátka již
trombolýze nebrání
Až 45 procent pacientů s ischemickou CMP
jsou diabetici a další třetina z nich má metabolické poruchy předcházející diabetu. V ČR
funguje síť 45 specializovaných center pro
léčbu CMP. Kdo patří do center? Každý pacient „triáž-pozitivní“ (má přítomen jeden ze
tří hlavních příznaků CMP nebo dva z osmi
vedlejších v posledních 24 hodinách). Protože
čas je rozhodující, MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.,
doporučuje považovat za CMP každý náhle
vzniklý neurologický deficit, případně se
opřít o jednoduchý test FAST, který dokáže
identifikovat až 85 % CMP. Platí, že hyperglykémie zhoršuje prognózu CMP a hypoglykémie může někdy imitovat CMP. V iktových centrech probíhá další boj s časem,
cílem je zachránit penumbru (oblast mozku
zasaženou hypoxií, ale ještě neodumřelou).
Standardem je stále i. v. trombolýza, provedená do 4,5 hod. od začátku příznaků. Novinkou je, že kontraindikací pro tuto léčbu
již není věk nad 80 let.
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Z programu pátečních workshopů
Praktické ukázky komplexní
prevence a terapie
syndromu diabetické nohy
v podiatrické ambulanci

MUDr. Pavlína Piťhová
„Tento workshop navazuje na obdobnou akci z loňského roku, během níž jsme poskytli
edukaci ohledně vyšetření rizika syndromu
diabetické nohy. Tentokrát jsme se věnovali
léčbě již rozvinutého syndromu diabetické
nohy a sekundární prevenci po zhojení. Cílem bylo předat ambulantním diabetologům
informace, které jsou nezbytné pro včasné
odeslání a zahájení léčby pacientů, u nichž
dojde k rozvoji syndromu diabetické nohy.
Lékařům jsme doporučili odkázat je na blízké chirurgické pracoviště nebo přímo do podiatrické ambulance. Popsali jsme jim, jaké
jsou zásady léčby defektu, aby to dokázali
vysvětlit svým pacientům. Za zcela zásadní u všech pacientů, u nichž se vyvine tento syndrom, považujeme kontrolu prokrvení končetin, popřípadě pokud je prokrvení
nízké, indikujeme revaskularizační léčbu.
Dále je nutné odlehčovat defekt, a pokud je
přítomna infekce, tak ji adekvátně léčit, zejména dokonale připravovat spodinu rány
a posléze zvolit vhodné povrchové krytí.“

Právní aspekty vedení
diabetologické ambulance

Mgr. Petr Panýr
„Na workshopu jsme se věnovali zejména aktualitám v legislativě vyplývajícím ze zákona o zdravotním pojištění, přičemž od 1. září platí nová úprava v tom smyslu, že veškeré
smlouvy se zdravotními pojišťovnami, včetně úhradových dodatků, musejí být povinně uveřejněny na internetu jako podmínka
účinnosti smluvních dokumentů. Dále jsme

ambulantní diabetology upozornili, že všichni lékaři, kteří nejsou spokojeni se svým vyúčtováním za zdravotní péči z minulého roku, mohou proti pojišťovně stále uplatňovat
námitky a snažit se odůvodněním své péče navýšit výslednou úhradu. Důležité je to
hned ze dvou důvodů – jednak mohou vylepšit svou situaci za uplynulý rok, jednak si tak
vytvoří výhodnější podmínky pro rok 2016,
pro něž vyúčtování z roku 2014 tvoří úhradový strop. Další důležitou oblastí, které jsme
se dotkli, je nakládání se zdravotnickými
prostředky, týká se to zejména jejich výdeje, respektive jejich poskytování pacientům
přímo lékařem. Režim, který byl nastaven
v průběhu jara týkající se využití zásilkového výdeje, se totiž ukazuje ve světle stávajících názorů SÚKL jako možný a legitimní
způsob řešení této situace.“

Aktuální doporučené
postupy pro diagnostiku
gestačního diabetu

Praktické aspekty
péče o pacienty na CSII
v ambulanci diabetologa

Bc. Vladimíra Havlová
„Z mého workshopu by si měl posluchač
odnést, že je potřeba sledovat potraviny,
znát obsah jejich sacharidů, případně kalorií, pokud potřebuje zhubnout. Předpokladem pro dobrou kompenzaci diabetu je důkladné provádění selfmonitoringu. Obsah
sacharidů a kalorií v potravinách by měl
znát nejen pacient, ale i zdravotník, protože v opačném případě nemůže pacientovi
kompetentně poradit, jak v léčbě postupovat. Pacienti by při každé kontrole měli přinést nejen údaje o naměřené glykémii, ale
i záznamy o množství aplikovaného inzulinu a jídelníčku, který je třeba kontrolovat
právě v souvislosti s údaji o glykémii. ‚Vychytávku‘ tohoto procesu usnadňující naší
práci spatřuji v doporučení, aby si pacient
fotil na mobil svá jídla a přinesl fotografie
spolu s uváděnými podklady.“

Doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
„Jsem moc vděčná, že jsem zde mohla
vystoupit, protože toto setkání bylo zasvěcené úzké spolupráci s ambulantními
diabetology, dostala jsem od nich mnoho
podnětů, abychom společně zlepšili léčbu inzulinovou pumpou. Probrali jsme
důkladně, jak přesně stanovit indikační
kritéria, jak by mělo vypadat zavedení pacienta na pumpu, jeho následné sledování i průběžné vyhodnocování jeho stavu.
Klíčem k úspěchu této léčby je průběžná
komunikace mezi centrem a ambulantním diabetologem jako členy jednoho týmu. Myslím, že není třeba bát se léčby inzulinovou pumpou, ale zároveň mějme na
vědomí, že není samospasitelná.“

MUDr. Dagmar Bartášková
„Workshop měl upřesnit především nová diagnostická kritéria gestačního diabetu, některé konkrétní postupy v léčbě,
především při jakých hodnotách glykémie zahájit inzulinoterapii a jaké kompenzace diabetu dosahovat během těhotenství. Intenzivně jsme diskutovali o problematice selfmonitoringu, protože není
ve všech krajích zdravotními pojišťovnami schvalován, a seznámili jsme účastníky workshopu také s aktualitami ohledně úhrad pojišťoven.“

Vychytávky dietních
doporučení – edukace
v praxi

Kongresové noviny pro vás připravila redakce AM Review (Jan Kulhavý) a www.dm2t.cz (Kristýna Čillíková) s laskavou spoluprací
organizátora kongresu společnosti Galén Symposion. Kontakty: jan.kulhavy@ambitmedia.cz, cillikova@me.com.
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