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Říkává se nejlepší nakonec...

... a na Kongresu ambulantní diabetologie
v Poděbradech – Aktuality v diabetologii
2015 se toto úsloví jistě potvrdilo. Programový výbor oslovil odborníky z dalších
interních oborů s prosbou, zda by stručně
shrnuli, co se „u nich doma na dvorečku“
děje a co je natolik důležité a perspektivní, že by mohlo tak či onak ovlivnit léčbu
či osudy pacientů s diabetem. Pozvání přijali prof. Kršek, prof. Peregrin, prof. Rychlík, doc. Piťha, dr. Šťovíček.
Tak ve stručnosti – na co se můžeme
v diabetologii těšit. Napíši, co jsem zachytil a co se mi moc líbilo:
Pryč od živočišných tuků, vítejte, tuky
rostlinné.
I diabetici budou mít prospěch z inhibitorů PCSK9.

Navzdory všemu, co se doposud zkoušelo pro farmakologickou specifickou intervenci diabetické nefropatie, se blíží
výsledky studie SONAR, která vše obrátí vzhůru nohama.
Budeme moci kvantifikovat (nebo semikvantifikovat) jaterní steatózu. Experimentálně lze analyzovat zplodiny
metabolismu, které opouštějí naše tělo v podobě flatu (tedy prdu) a podle této analýzy usuzovat na leccos, co se děje intraluminálně ve střevě. Prakticky
se zatím ale neprovádí. Nicméně tento výzkum souvisí s výsledky bádání
o vztahu střevního mikrobiomu k diabetu, případně obezitě.
Zlatým standardem pro intervenci ischemické choroby dolních končetin je stále dilatace balonkem, ze všech možných
vylepšení, které se zkoušely a zkoušejí,
snad jediné racionální vylepšení – potažení balónku paklitaxelem.

No a konečně, že animovaný Šrek měl
předobraz v zápasníkovi, který trpěl akromegalií, a že není vyloučeno, že akromegalické babičky byly předobrazem čarodějnic.
Součástí kongresu byly i workshopy. Nevím, který byl nejzajímavější, ale prakticky
od všech účastníků i vedoucích workshopů mám stejnou zpětnou vazbu – zajímavé, poučné, inspirativní a dobré. Tak není
důvodu proč nevěřit.
Nejen tyto zajímavé a veselé závěry, ale
celá řada dalších důležitých informací zazněla poslední den v Poděbradech. Nejdůležitější však je tato: Kongres ambulantní
diabetologie – Aktuality v diabetologii Poděbrady 2016 se uskuteční 3.–5. listopadu
2016. Buďte vítáni!
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA,
přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, Praha
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Rizikové terapie diabetu
1

Podle dat z USA jsou pro nežádoucí účinky léčby nejčastěji hospitalizováni pacienti léčení antikoagulancii, resp. warfarinem (cca 40 % ze 100 000 hospitalizací),
antidiabetika včetně inzulinu pak stojí za
22 % hospitalizací. Nejčastějším důvodem
příjmu u osob léčených antidiabetiky byly
podle očekávání hypoglykémie. „Zeptáme-li se, zda jsou dnešní antidiabetika bezpečná, odpověď tedy zní: jak která,“ uvedl doc.
MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., a doplnil, že v současnosti asi nejlépe akcentují rizika různých antidiabetik doporučené postupy amerických endokrinologů (AACE
2015), zatímco doporučení ADA/EASD léčbu podle bezpečnosti nestratifikují. V USA
také znatelně klesá preskripce sulfonylurey
(SU) a roste používání gliflozinů.
V ČR preskripci vedle metforminu (který je velice bezpečným lékem, pokud jsou
dodržovány jeho kontraindikace) vévodí
preskripcím právě SU, což stojí za zamyšlení, ale i tady lze, např. v datech VZP, vypozorovat klesající trend a naopak růst preskripce inkretinů. Stále více se prosazují gliptiny, tj. inhibitory DPP-4, velmi bezpečná
a dobře snášená perorální antidiabetika.
MUDr. Jarmila Jirkovská představila kazuistiku pacienta, kterému se vzhledem
k povaze jeho povolání (práce ve výškách,
obsluha strojů) rozhodla vyměnit glimepirid za linagliptin, aby co nejvíce snížila rizi-

O rizikových terapiích diabetu hovořili (zleva) MUDr. Tomáš Hrdina,
doc. Martin Prázný, MUDr. Jarmila Jirkovská a MUDr. Jan Šoupal.

ko potenciálních hypoglykémií a současně
zlepšila kompenzaci (pacient měl na kombinaci SU s metforminem glykovaný hemoglobin kolem 86 mmol/mol). „Víme, že
jednotlivé gliptiny se mezi sebou liší. U linagliptinu velmi oceňuji, že se oproti jiným
vylučuje ledvinami jen z pěti procent. Lze
ho tak bezpečně v plné dávce podat pacientům s různými stupni renálního selhání
nebo v případech, kdy vznik renální insuficience predikujeme do budoucna, případně
kdy funkce ledvin ještě nebyly laboratorně
dovyšetřeny,“ odůvodnila svou volbu. Studie přímo srovnávající linagliptin s glimepiridem také ukázaly, že linagliptin má oproti
glimepiridu vliv na redukci hmotnosti. Linagliptin je navíc vhodnou volbou pro pacienty s hepatopatiemi nebo NASH a studie

ukazují, že v porovnání s placebem snižuje riziko mikroalbuminurie až o 32 %. Mohl by tedy do určité míry chránit ledviny
před progresí renální insuficience, což by
zároveň umožňovalo i konkomitantní podání metforminu (fixní kombinace), který
je při renální insuficienci (eGF < 0,5 ml/s)
kontraindikován.
Již v roce 2016 by o vlivu linagliptinu na
albuminurii měla prozradit více multicentrická randomizovaná, dvojitě zaslepená
a placebem kontrolovaná studie MARLINA.
Na otázku kardiovaskulární bezpečnosti linagliptinu pak v nejbližších letech odpoví studie CAROLINA, kde je aktivním
komparátorem glimepirid. Dosavadní práce ale nenasvědčují, že by linagliptin zvyšoval KV riziko.

Studie EMPA-REG OUTCOME – KV bezpečnost i účinnost
Od „kauzy rosiglitazon“, s jehož podáváním
bylo spojeno vyšší riziko infarktu myokardu a smrti z kardiovaskulárních (KV) příčin, požadují regulační autority prospektivní studie KV bezpečnosti pro každé nové antidiabetikum. Provádějí se u diabetiků
s dobře kontrolovanými KV rizikovými
faktory (tzn. kteří již užívají antihypertenziva, statiny aj.) a jak zdůraznil doc. Martin Prázný, jsou designovány zpravidla na
předem stanovený počet KV příhod. Účelem je průkaz non-inferiority nové molekuly v ovlivnění KV výsledků oproti placebu/komparátoru.

Prvním zástupcem inhibitorů SGLT2
s ukončenou KV studií je empagliflozin.
Jako první navíc prokázal nejen KV bezpečnost, ale dokonce KV účinnost. Primárním kompozitním cílem studie EMPA-REG
OUTCOME byly velké KV příhody, tzv. tříbodový MACE (zahrnuje úmrtí z KV příčin,
nefatální infarkt myokardu a nefatální cévní mozkovou příhodu). Mezi sekundárními
cíli byly i hospitalizace pro srdeční selhání.
Empagliflozin ve studii snížil relativní riziko úmrtí z KV příčin o 38 %, hospitalizací
pro srdeční selhání o 35 % a dokonce i celkové úmrtnosti o 32 %.

„Samozřejmě se vynořila otázka, zda se
výsledky neinterpretují chybně, např. zda
za nimi nestojí vyšší úmrtnost v placebovém rameni v důsledku nežádoucích účinků léčby sulfonylureou či inzulinem. Není
tomu tak, navíc ve studii mohla být léčba
měněna až od 3. měsíce, a to už se od sebe křivky výrazně oddělily. Pro tak rychlý nástup ovlivnění rizika zatím nemáme
vysvětlení. Je jasné, že tím u diabetiků redukujeme neaterosklerotické komplikace
a dotýkáme se reziduálního rizika, ale jak
to empagliflozin dělá, zatím nevíme,“ konstatoval doc. Prázný.
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Za Horizonty událostí v diabetologii nahlíželi (zleva) doc. Jan Piťha,
prof. Ivan Rychlík, prof. Michal Kršek, MUDr. Jan Šťovíček a prof. Jan Peregrin.

Horizonty událostí –
paralelní vesmíry medicíny
Profesor Milan Kvapil pozval své přátele
a kolegy k diskusi o tom, čím mohou různé obory medicíny pomoci zlepšovat osud
pacientů s diabetem. Tato diskuse byla součástí dlouhodobého komunikačního projektu, jehož název Horizont událostí odkazuje k astrofyzice. Daným termínem se
v ní označuje pomyslný okraj prostoru kolem černé díry, po jehož překročení se již
žádná částice – hmoty i světla – nemůže
vrátit zpět. Stejně jako je nevratná progrese pozdních komplikací diabetu, pokud se
již u nemocného vyvinou. Co tedy na pódiu Lázeňské kolonády zaznělo...

i na játra a nezlepšují steatózu. Fibráty ji dokonce zhoršují, ale tam bude příčina pravděpodobně na straně produkce LDL cholesterolu. Pokud jde o statiny, vždy jsme se
děsili pacientů s dvoj- až trojnásobně vyššími jaterními testy. Až vyšla studie GREACE s atorvastatinem a zjistilo se, že se těmto
nemocným statinovou léčbou jaterní testy
zlepšily. A že by z ní mohli profitovat více i z hlediska ovlivnění kardiovaskulárních příhod. Od té doby věříme na nealkoholickou steatohepatitidu, která by mohla
být spojovacím článkem mezi aterosklerózou a některými jaterními onemocněními.“

… z pohledu lipidologa
Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.
„Kdybych měl říci, jak zachránit diabetiky,
bylo by to za prvé doporučení, ať nahradí
živočišné tuky rostlinnými, a za druhé ať
je u nich odbouráván LDL cholesterol. Platí, že čím níže, tím lépe – ale pozor, bylo
by velmi rizikové snižovat samotnou produkci LDL cholesterolu. Již velikáni našeho oboru, kteří zkoumali aterosklerózu, říkali, že centrálním orgánem jsou játra. Ta
mají na výběr – buď v sobě tuky zadržet,
ztukovatět a zcirhovatět, nebo toho „černého petra“ poslat dále do tepen. Vzhledem
k tomu, že 40–50 % populace zemře na infarkt myokardu a nikoli na cirhózu, je jasné, jak se zachovají.
Je zajímavou otázkou, proč hypolipidemika působí na stav cév, ale proč nepůsobí

… z pohledu nefrologa
Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.
„Pacientů s diabetem, kteří vyvinou mikroalbuminurii, je 30 až 40 % a bude jich nepochybně přibývat. Čím jim můžeme pomoci?
Za prvé léky. Vy diabetologové máte molekuly, které nejen že snižují glykémii, ale mají i renoprotektivní účinky – a to jsou gliptiny a glifloziny. Tento účinek je dnes chápán
jako určitá nadstavba, ale jsem přesvědčen,
že v budoucnu to bude jejich důležitá charakteristika. Dalšími obecně velmi nadějnými léky, které mohou změnit osud pacientů s diabetickou glomerulosklerózou, jsou
antagonisté endotelinu. S jejich zástupcem
atrasentanem probíhá klinická studie fáze
III SONAR. Naděje vkládané do tohoto léku
jsou veliké, někteří říkají, že to bude podobný mezník jako svého času inhibitory ACE.
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Za druhé je tu hemodialýza. Pokud jde
o nové metody dostupné i v ČR, první je
stanovení volumového stavu pacienta přístrojem zvaným body composition monitor, který pracuje na principu bioimpedance. Dokáže mnohem lépe určit tzv. suchou
váhu pacienta, což je významný prognostický parametr. Pak tu jsou nové hemodialyzační metody, které se v Česku používají zhruba u 60 % našich pacientů. Je to
tzv. vysokoobjemová on-line hemodiafiltrace. A zdá se, že právě diabetici z ní velmi profitují.
A za třetí pokud jde o transplantace ledvin, novinkou jsou nové imunosupresivní
léky a režimy. Mj. se tím opět transplantace zpřístupňují i pro diabetiky.
Na závěr ještě dvě poznámky. Vždy bychom co nejdříve měli vědět, že pacient
nějaké postižení ledvin má, jinými slovy
to, co je především v rukou praktických
lékařů, ale i diabetologů, je časný screening
renálního postižení. Česká nefrologická
společnost v tomto směru napíná velké úsilí,
máme připraven návrh na změnu vyhlášky
o screeningu, aby přibylo i vyšetřování kreatininu. I DAČR vyvíjí významné aktivity,
víte, že nedávno byla publikována společná
data s VZP mj. o tom, kolik diabetiků má
vyšetřen kreatinin či mikroalbuminurii –
a je jasné, že je co zlepšovat.
A druhá poznámka se týká spolupráce mezi diabetologem a nefrologem. I tam
je prostor pro zlepšení. Z pacientů s dialyzační léčbou je zhruba 40 % diabetiků.
Když se podíváte, kolik z nich je nadále léčeno a vyšetřováno diabetologem, ten podíl není v žádném případě nijak úchvatný.“

… z pohledu endokrinologa
Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
„Nejprve novinka poněkud kontroverzní,
která se chystá zejména na mladší kolegy, a tou je společná atestace z endokrinologie a diabetologie. A také zahájení prací
na tzv. evropské endokrinologické atestaci se společným curriculem, ale to je jistě
ještě spousta práce na mnoho let.
Řada endokrinních onemocnění zasahuje
do metabolismu glukózy – měli bychom na
ně společně myslet. Zejména na:
Autoimunitní polyglandulární syndrom
II. typu, diagnostikovaný v dospělosti. Jeho
základními třemi součástmi jsou adenokortikální insuficience, autoimunitní tyreoiditida a diabetes mellitus 1. typu.
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Cushingův syndrom – když se podíváte na výčet příznaků, narušenou glukózovou toleranci nebo diabetes má minimálně polovina nemocných s tímto syndromem. Ale odhaduje se, že kdyby se všem
dělal glukózový toleranční test, bylo by
to možná i vysoko přes 60–70 %. Když
u pacienta Cushingův syndrom některou
z dnes užívaných metod vyléčíme, zlepšíme i jeho glukózový metabolismus. Bohužel to neplatí pro tu nejúčinnější léčbu
multiligandovým somatostatinovým analogem pasireotidem, který působí poruchy
glukózové tolerance a vede ke vzniku nebo zhoršení diabetu mellitu – dohromady
až v 73 % případů. Příčinou je pravděpodobně inhibice sekrece inzulinu a hormonů, které ji stimulují. Takto vzniklou poruchu glukózového metabolismu lze nejlépe ovlivnit podáním analog GLP-1 nebo
inhibitorů DPP-4.
Addisonova choroba – také má vliv na
diabetes, protože hypokortikalismus znamená zvýšenou citlivost vůči inzulinu
a sklon k hypoglykémii. Zejména u diabetiků 1. typu by se na Addisonovu nemoc
mělo myslet, protože společný výskyt není až tak vzácný.
Akromegalie – v jejím klinickém obrazu na čtvrtém místě co do frekvence výskytu figuruje s cca 20 % porucha glukózové tolerance – častějšími příznaky jsou
už jen akromegalický vzhled, který dal nemoci jméno, bolesti hlavy a parestézie, resp.
syndrom karpálního tunelu.
Deficit růstového hormonu – klinický
obraz je rozsáhlý, řada příznaků je nenápadná, ale pozorujeme spojení s viscerální obezitou a tím i zvýšením inzulinové
rezistence.“

… z pohledu gastroenterologa
MUDr. Jan Šťovíček
„To co vás i nás u diabetiků trápí, jsou
různé dysmotilitní stavy širokého spektra, které se překrývají tak, že většina pacientů trpí celkovou dysmotilitou. Vždy
jsme si mysleli, že je důsledkem autonomní neuropatie, ale v posledních letech se
ukazuje, že důvodů je ve skutečnosti celá řada – enterální neuropatie, postižení
intersticiálních Cajalových buněk, změny
v neurotransmiterech, postižení myocytů,
endoteliální dysfunkce... To vše potencují
ještě změny střevní mikroflóry, což možná
do budoucna otevírá dveře k novým způ-

sobům léčby. Mikrobiota je to, co oba naše obory spojuje. Víme, že mikrobů v tlustém střevě je 100násobně více než buněk
celého lidského těla. Symbióza mezi organismem a střevními bakteriemi má význam pro údržbu imunitního systému, ale
má i svou endogenní metabolickou funkci. Dnes už víme, že je rozdíl ve složení
mikrobiomu u hubených a obézních a že
i diabetici mají některé odlišnosti ve složení mikroflóry. Předpokládá se, že za tím
stojí metabolická funkce bakterií, jež štěpí
polysacharidy na mastné kyseliny s krátkým řetězcem, např. butyrát. Praktickou
využitelnost již naznačily některé studie
pracující s podobnou metodou, která je již
rutinně používána např. v léčbě klostridiových infekcí, tzn. transplantací stolice.
Pokud hubené myši dostaly střevní mikroflóru od myší tlustých, začaly přibírat na
hmotnosti a naopak. I u lidí s metabolickým syndromem bylo již po transplantaci mikroflóry od lidí štíhlých zaznamenáno zvýšení energetického výdeje a senzitivity k inzulinu. Důvodů může být celá
řada, předpokládá se, že významnou roli
hraje již zmíněný butyrát, a to mj. ovlivněním lipogeneze, účinkem na udržení
integrity střevní sliznice a prevenci endotoxemie a stimulací glukoneogeneze v intersticiálních buňkách s navozením pocitu sytosti. V souvislosti s mikroflórou se
diskutuje i o negativním vlivu antibiotik,
jejichž nadměrné užívání možná má svůj
podíl i v epidemii obezity.
Ještě jeden styčný bod mezi našimi obory existuje – játra. Společným problémem
u našich pacientů je jaterní steatóza, tedy
non alcoholic fatty liver disease. I zde je
možno hovořit o epidemii – až 40 % populace má steatotická játra. Kvantifikovat steatózu má význam, její přítomnost
je možným rizikovým faktorem KV komplikací, to platí významně i pro diabetiky
2. typu. U neobézních pacientů s porušenou inzulinovou sekrecí je jaterní steatóza přídatným rizikovým faktorem rozvoje diabetu 2. typu.
Aktuální otázka zní, zda lze staging onemocnění dělat jinak než invazivně, tzn. bio
psií. Zkoušejí se různé skórovací systémy,
ale jejich citlivost je poměrně nízká pro využití ve screeningu. Zajímavé možnosti nabízejí zobrazovací metody, jako je tranzientní
elastografie, při níž se sleduje šíření rázové
vlny pro stanovení tuhosti jaterní tkáně.“
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… intervenčního radiologa
Prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
„Diabetes, většinou v kombinaci s různým
stupněm ledvinného selhání, se podílí negativně na cévních stěnách. Dochází k tubulárnímu ukládání hydroxyapatitu vápníku do intersticia medie, obvykle v kombinaci s aterosklerózou. Asi v 50 % se objevují stenózy současně
v iliackých i femorálních tepnách. Tkáňové defekty vznikají také na podkladě neuropatie,
chronické žilní insuficience a infekce.
Téměř neexistují studie farmakoterapie zaměřené na syndrom diabetické nohy. Data jsou transferována z oblastí léčby
věnčitých tepen či karotid. Proto se po intervenčních výkonech podává duální antiagregace, jinak je konsensuálně doporučována jednoduchá protidestičková terapie
kyselinou acetylsalicylovou.
Pokud jde o intervenční revaskularizační metody, stále nejrozšířenější je prostá angioplastika, dále se používají stenty, lékové stenty, vstřebatelné stenty, ve výzkumu
jsou i balonky uvolňující lék, aterektomie
a laserová aterektomie.
Jak se vyvíjely názory na možnosti revaskularizace bércového řečiště? Ještě
v publikaci z r. 2000 se jednoznačně psalo,
že nevhodné k angioplastice jsou okluze delší
než 2 cm. Kdybychom se tím řídili dnes,
tak děláme možná jen tři revaskularizace
bércového řečiště ročně, takoví pacienti jsou
totiž extrémně vzácní. Po dalších deseti letech
se do kategorie vhodných k revaskularizaci
bércového řečiště posunuli nemocní s okluzemi do 10 cm. Vždy se pokoušíme sondovat
a dilatovat všechny dosažitelné tepny. Věříme, že čím více je jich po angioplastice průchodných, tím vyšší je záchrana končetiny.
Důkazy máme z velké metaanalýzy z r. 2008
ze studií s 2653 končetinami s kritickou ischemií. Výsledky jsou důležité proto to, abychom věděli, co dělat a co od toho očekávat.
Primární průchodnost za dva roky byla
50 % nebo méně, ale záchrana končetiny za
dva roky více než 80 %. Je to proto, že u tepen dolních končetin neplatí jako u věnčitých tepen, že když se objeví restenóza, je
nutno znovu intervenovat. Když obnovíme
průtok dolní končetinou tam, kde je defekt,
pak pokud se v krátké době zhojí, když jsou
tepny ještě průchodné, tak i když se později znovu zavřou, má-li pacient dobře kompenzovaný diabetes a dobrou podiatrickou
péči, defekt se nevrací.“
Více na www.congress-live.eu.
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Výhody fixních kombinací
1

„Proč dělat věci složitě, když to jde jednoduše?“ otázal se řečnicky prof. MUDr. Milan
Kvapil, CSc., ve svém příspěvku přibližujícím výhody fixních kombinací moderních
diabetik. Jako zásadní důvod pro jejich používání uvedl lepší adherenci pacienta plynoucí z nižšího počtu tablet, a tím následně i vyšší účinnost terapie. Pro hovoří i dostupná data: v prospektivní studii, kterou
prof. Kvapil zmínil, došlo pouhým zkombinováním perorálních antidiabetik (PAD) ke
snížení HbA1c o 0,5 % oproti účinku samostatného podávání týchž látek. „Využitím
fixních kombinací tedy lze dosáhnout lepší kompenzace s víceméně stejnými nežádoucími účinky,“ glosoval prof. Kvapil. Občas namítané snížení pružnosti dávkování
nepovažuje za závadu, protože fixní kombinace obsahuje složku, kterou není nutné
titrovat. „Máme antidiabetika dvou typů –
titrovatelná a ta, u nichž titrace není třeba,

jako jsou glifloziny a gliptiny,“ upřesnil prof.
Kvapil. „Z mého pohledu fixní kombinace
přináší větší skupině pacientů lepší kompenzaci při menším počtu tablet, zatímco méně pružné dávkování platí individuálně a časově omezeně.“ V současné době
jsou také upravovány doporučené postupy.
„V nich, jak pevně věřím, nebude chybět pokyn, jak podávat fixní kombinaci metforminu s gliflozinem,“ zakončil svůj příspěvek.
Na slova prof. Kvapila navázal MUDr. Tomáš Edelsberger, jenž se zaměřil na první fixní kombinaci metforminu s gliflozinem (Xigduo). Ta existuje ve dvou silách (dapagliflozin 5 mg + metformin 850, resp. 1000 mg).
Algoritmus americké AACE pro kombinační léčbu DM 2. typu doporučuje duální terapii již v případě, kdy pacient má vstupní
hodnotu HbA1c ≥ 7,5 % a nezabere změna životosprávy, a při vstupním HbA1c ≥ 9 % bez
symptomů zvolit mezi dvoj- nebo trojkombi-

Screening ICHDK
v diabetologických ordinacích
O problematice ischemické choroby dolních
končetin (ICHDK) jsme hovořili s prim.
MUDr. Miroslavem Homzou a MUDr. Evou
Račickou. Zajímalo nás, co mohou pro detekci ICHDK udělat diabetologové a jaké
k tomu mají podmínky
Je s časnou diagnostikou ICHDK
problém? A co byste vzkázal do terénu?
MUDr. Homza: Ano, je to problém, ICHDK
je výrazně poddiagnistikované onemocnění, přitom víme, že jím v Česku trpí asi
13,7 % pacientů starších padesáti let. Věřím
ale, že se situaci podaří postupně změnit
díky novým kódům pro screening ICHDK,
které lze nasmlouvat s VZP.
Jak tedy na screening ICHDK
v diabetologických ambulancích?
MUDr. Račická: Myslím, že stačí dodržovat standardní doporučení České diabetologické společnosti, ČLS JEP, což znamená provést u každého pacienta s diabetem
fyzikální vyšetření a v osobní anamnéze
pátrat po přítomnosti klaudikací případně dalších diagnóz, které k ICHDK mohou vést – např. stenózy na karotidách.

Diabetologové také mohou provádět vyšetření diabetické nohy, nově je nasmlouván kód zaměřený na detekci neuropatie,
ale také na edukaci, která je velice důležitá, protože pacienti třeba mnohdy podceňují význam správné obuvi. Je rovněž
možné provádět méně časově náročné oscilometrické vyšetření indexu kotník-paže (pozn. red.: ABI), případně si diabetologové mohou s pojišťovnami nasmlouvat dopplerovské vyšetření tepen dolních
končetin. Na vyšetřování ABI zatím není
v doporučeních ČDS přímo poukazováno, ale Společnost má v plánu do nich nově zapracovat informace o tom, jak a kdy
vyšetření ABI v diabetologických ordinacích provádět.
Více na www.congress-live.eu.

nací. Metformin a dapagliflozin se v účinku
doplňují a jejich společné podávání tak posouvá v čase rozvoj komplikací. Pro iniciální
kombinační léčbu hovoří i řada dalších faktorů: rychlejší a signifikantní snížení hodnoty
HbA1c, zamezení setrvačnosti spojené s postupným přidáváním jednotlivých antidiabetik, minimalizace nežádoucích účinků (NÚ)
a potenciál zlepšit adherenci pacienta. Dále
ve studiích iniciální léčba kombinací oproti
samotnému metforminu, resp. dapagliflozinu statisticky signifikantně redukovala glykémii nalačno (FPG), mírně snížila tělesnou
hmotnost a po 2 letech užívání potvrdila renální bezpečnost. Vhodným uživatelem je
diabetik 2. typu s vyšším vstupním HbA1c,
obézní, s eGFR umožňujícím užívání metforminu a dapagliflozinu, hypertenzní a s dobrou compliance. Pacient má být upozorněn
na možné NÚ, ale i na žádoucí a očekávaný
výskyt glukózy v moči, má se mu dostat nabídky návštěvy či telefonické konzultace při
výskytu obtíží a zvýraznění výhod kombinované léčby.

Apoptóza, nebo
dediferenciace?
Diferenciace buněk je biologický proces, při
němž se buňky rozrůzňují do jednotlivých
typů. Diferenciace je nutná k existenci mnohobuněčných organismů, je součástí životního cyklu buněk a procesu morfogeneze.
Apoptóza je podskupina programované buněčné smrti, jedná se o vnitřně řízené úmrtí
buňky, po němž nevzniká zánět a odumřelá buňka je fagocytována. Uplatňuje se mimo jiné při likvidaci buněk infikovaných viry nebo poškozených ionizujícím zářením.
Vědci zkoumají, zda může u živých organismů existovat také dediferenciace, tj.
ztráta diferencovaného fenotypu (pozorovaná in vitro). Zatím se pokusně dosáhlo dediferenciace beta buněk: tento proces
může částečně způsobit selhání léčby inzulinem u diabetiků 2. typu. Zajímavé jsou
experimenty s FoxO1 transkipčními faktory, které ovlivňují glukoneogenezi, glykogenolýzu či přenos signálů iniciovaných inzulinem. Inhibicí FoxO1 se dosáhlo změny
buněk s jinou funkcí na buňky produkující inzulin (transdiferenciace). Tyto buňky
in vivo přežívaly ve střevě myší. Možná se
tak otevírá nová cesta léčby diabetu, efektivnější než transplantace.
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Z programu sobotních workshopů
Vedení terapie u pacientů
ve zralém věku

MUDr. Jiří Hradec
„V rámci workshopu jsme se soustředili na
léčbu diabetiků ve vyšším věku. Zdůraznili jsme, že nejhorší problém představují hypoglykémie. Těch bychom se měli opravdu vystříhat a léčbu bychom měli vést tak,
abychom těmto pacientům nezpůsobovali více starostí a problémů oproti benefitu,
který jim může přinést léčba. Problém samozřejmě znamenají také symptomatické
hyperglykémie spojené se žízní a častým
močením, ale z hlediska psychických funkcí pacienta jsou daleko horší hypoglykémie.
U starších pacientů musíme brát ohled na
přidružené nemoci, především na onemocnění ledvin, která nás často vedou ke změně
léčby, a tu se nesmíme bát provést, pokud
to pacientův zdravotní stav vyžaduje. Pacienty ve vyšším věku se snažíme léčit tak,
abychom je nezatížili. Pokud je nutná aplikace inzulinu, podáváme jej, a to jednou
nebo dvakrát denně. Situace je jednodušší,
když je pacient schopen monitoringu, ale
právě u starších pacientů se mnohdy musíme spoléhat na rodinu nebo na pracovníky
sociální péče. V každém případě tento přístup znamená důležitý předpoklad pro to,
abychom pacientům umožnili žít alespoň
v těch mezích, jak jsou schopni, a dosáhli
pro ně co největší úlevy. To je v této věkové kategorii asi to nejpodstatnější.

I u starších pacientů se ukazují být velmi perspektivní skupinou léků inhibitory
DPP-4, tj. gliptiny. Jsou-li podávány v rozumném dávkování a se zohledněním indikací, lze tuto léčbu s úspěchem využít
a myslíme si, že v této skupině pacientů bude velké pole pro její rozšíření, ať už v kombinaci s dalšími perorálními antidiabetiky,
nebo s inzulinem.
V oblasti gliflozinů, inhibitorů SGLT2,
jsme u starších pacientů velmi opatrní, protože musíme mít na zřeteli, že v této věkové kategorii je již častý výskyt poškození
renálních funkcí.

POCT stanovení glykovaného
hemoglobinu

Mgr. Gabriela Křečková
Jak mohu posoudit ze svých osobních dlouhodobých pozorování získaných ve třech
ambulancích, měření glykovaného hemoglobinu přímo v ordinaci má nesporné výhody, a to jak z pohledu přínosu pro pacienta, tak z pohledu přínosu pro zdravotnické
zařízení. Tou nejzásadnější je určitě zvýšení compliance pacienta, který je ochotnější reagovat na aktuální hodnoty glykémie
i glykovaného hemoglobinu. Najednou totiž cítí jako by vyšší zájem ze strany zdravotníků: návštěva ambulance pro něj už neznamená jenom kontrolu u lékaře, pracuje
s ním lékař i sestra. Tím, že máme o pacienta zájem, zvyšujeme jeho compliance.

Pro zdravotnické zařízení přináší POCT
měření glykovaného hemoglobinu příznivý ekonomický dopad. Ale myslím si, že
opravdu hlavním hlediskem je compliance pacienta, protože ta vždy představuje
bod číslo jedna.

Diabetes a řízení
motorových vozidel

MUDr. Zuzana Fedáková
Náš workshop měl za cíl upozornit na dva
aspekty: jednak na nutnost edukace pacientů v oblasti rizika hypoglykémie a jejích
možných důsledků při řízení motorových
vozidel, jednak na nový zákon, který vznikl
v roce 2012, na jeho pravidla a také určitou
kontroverzi, kterou vyvolává ve vztahu mezi
lékařem a pacientem. Zákon sice uvádí jasná pravidla pro odejmutí řidičského průkazu diabetikovi, který prodělal těžké hypoglykémie, problém je v tom, že to může vést –
a podle studií, které byly nedávno provedeny,
i vede – k tomu, že pacienti těžké hypoglykémie nepřiznávají. My potom nemáme ani
edukační, ani terapeutickou možnost tento
stav jakkoli ovlivnit. Řešení nastalé situace se
v současné době hledá. Samotný výklad zákona je v mnoha jeho částech nejednoznačný, takže spolupracujeme s právníky, Českou
diabetologickou společností ČLS JEP a ministerstvem zdravotnictví a snažíme se vytvořit nějaké jednoznačné doporučení pro lékaře, jak se v takové situaci zachovat.

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.

Zveme vás na odbornou konferenci

ZA HORIZONTY LÉČBY DIABETU
8. prosince 2015
PRAHA — BRNO — PLZEŇ
Detailní informace a registrace na: www.meritis.cz/diakonference2015
Generální partner:

Hlavní partner:

Partneři:
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Takové byly Poděbrady 2015...

Na viděnou v roce 2016
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