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likaci a následnou diskuzi zejména vědec-
kých, originálních prací, je zapotřebí při-
pravit kongresy, jejichž hlavním smyslem 
je „postgraduální vzdělávání“. Takové, ja-
kými bylo dvacet ročníků Aktualit v dia-
betologii, které pravidelně organizovala 
prof. Perušičová. 

Diabetologie byla postavena pouze na 
dvou skutečnostech: 1) bez inzulinu se ne-
dá žít, 2) s příznaky dekompenzace diabetu 
se také nedá dlouho přežít. Tyto skutečnosti 
byly natolik očividně pravdivé, že nikdo ne-
provedl placebem kontrolovanou, randomi-
zovanou studii účinnosti inzulinu u diabeti-
ků 1. typu. Nicméně, jak se kupily možnosti 
výběru antidiabetik a jak se dařilo prodlu-
žovat život pacientů s diabetem, odtrháva-

Medicína je vědou 
a současně uměním. 
Věda je v prvé řadě 
kognitivní záležitost, 

umění hlavně záležitost emocí. Jak sklou-
bit obé? Jak zachovat emoční, etické a in-
tuitivně „umělecké“ v medicíně a součas-
ně se nenechat zavést na scestí pavědecký-
mi neověřitelnými metodami? 

Jednou z cest je připravit setkání pro 
lékaře, na kterých se pokusí přednášející 
převést nejnovější vědecké poznatky (sta-
tisticky ověřené, vědeckými metodami 
zhodnocené výsledky výzkumu klinické-
ho i preklinického) do reálného světa běž-
ně fungující diabetologické ordinace. Mimo 
kongresů, které vytvářejí prostor pro pub-

Od suchých dat k návodu, jak správně léčit
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ly se výsledky klinických studií posuzující 
léčbu diabetu 2. typu od reálné praxe. Do 
studií je zařazována populace definovaná 
vágně, podmínkou je minimum komplika-
cí (vyjma kardiovaskulárních) a komorbidit. 
To je ale jiná populace, než je léčena v běž-
ných ordinacích diabetologů. Je proto tře-
ba pokračovat v tradici, a snažit se přiblížit 
výsledky obecných vědeckých studií reálné 
praxi. Převést suchá statistická data do ná-
vodu, jak správně léčit jednotlivého pacien-
ta. A toto je hlavní smysl 21. ročníku Kon-
gresu ambulantní diabetologie: Aktuality 
v diabetologii Poděbrady 2015. 

 
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA,  

přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, Praha

1O roků poté aneb současný pohled  
na léčbu dyslipidémie 
Lázeňská kolonáda Poděbrady 
6. 11. 2015 / 11:30–12:15

 prof. Hana Rosolová / Cílíme opravdu dobře? 

 doc. Michal Vrablík / Ezetrol v diabetologii. 

 prof. Milan Kvapil / Ezetrol v praxi – otázky a odpovědi. 
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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 
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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.

FLEXIBILNÍ POUŽITÍ 
VE SCHVÁLENÝCH INDIKACÍCH1

Přesvědčivé výsledky u vhodných 
pacientů s diabetes mellitus 2. typu1

Kardiovaskulární 
bezpečnost sitagliptinu 
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Pane profesore, patřila vám úvodní před-
náška letošního kongresu ambulantní dia-
betologie nazvaná Neurobiologie úzkosti. 
Mluvilo se o ní dlouho do noci a jsem pře-
svědčen o tom, že kdo ji tady v Poděbra-
dech slyšel, už nikdy nebude špatně pou-
žívat slova strach a úzkost, natož fóbie....
Především by neměl chybovat v rozlišení 
úzkosti, tedy celkové nepohody, a také obav, 
které bychom mohli označit jako strach 
z něčeho konkrétního, od patologických 
stavů. Protože úzkost i strach jsou součástí 
naší normální emoční výbavy a jsou v živo-
tě velmi užitečné. Patologického významu 
nabývají až tehdy, kdy jsou buď neadekvát-
ní, nebo nepřiměřené situaci – jsou příliš 
intenzivní, působí další zdravotní obtíže, 
mění naše chování takovým způsobem, že 
se mění i naše fungování v práci, ve volno-
časových aktivitách či v rodině. To už mů-
žeme klasifikovat jako duševní poruchu.

Jak vidno, ta hranice není příliš ostrá – 
je na lékaři, ať už praktickém, nebo třeba 
diabetologovi, aby ji rozpoznal. Aby věděl, 

od kdy už stojí za to se tím fenoménem za-
bývat jako patologií, a buď aby se to snažil 
zvládnout sám, nebo ve spolupráci s psychi-
atrem. Alespoň v úvodu, pak už v té léčbě 
může pokračovat samostatně.

Nejčastější chyba, které se „nepsychiat-
ři“ dopouštějí, je, že stále ještě léčí úzkostné 
poruchy, mám na mysli především ty vleklé, 
anxiolytiky benzodiazepinového typu. To je 
ten nejméně vhodný způsob! Ano, je subjek-
tivně příjemný a pacienti jej mají rádi, ale má 
velký návykový potenciál a vlastně je to léčba 
pohříchu jen symptomatická. Zatímco léčba 
antidepresivy je v řetězci patogeneze od kau-
zality k následku přece jenom blíže té příči-
ně – o cílené psychoterapii ani nemluvě.

Léčit vleklé úzkostné poruchy 
anxiolytiky je nejčastější chyba

Jak moc si jsou blízcí diabetologové s psy-
chiatry, lépe řečeno jak by si blízcí mě-
li být?
Nemocní s diabetem 2. typu mají zvýšené 
riziko výskytu některých duševních poruch, 
za všechny mohu jmenovat například bipo-
lární poruchu – a naopak nemocní s bipo-
lární depresí mají vyšší riziko diabetu 2. ty-
pu. Je k tomu řada patofyziologických dů-
vodů – a ještě se to komplikuje zkříženým 
rizikem s kardiovaskulárními chorobami. 

V ordinaci každého lékaře, diabetolo-
ga nevyjímaje, se osoby s afektivními po-
ruchami vyskytují velice často. Chtělo by 
se říci, že přinejmenším stejně často jako 
ve společnosti obecně, ale my víme, že ve 
skutečnosti ještě mnohem častěji, protože 
nemoc s sebou přináší dyskomfort, a když 
už se něco hroutí, tak zpravidla na několi-
ka frontách najednou.... 

A také víme, že psychiatrická léčba, např. 
antidepresivy, mění příznivě jak prognózu 
kardiovaskulárních chorob, tak compliance 
nemocných s diabetem 2. typu. Takže urči-
tě si máme vzájemně co povídat. 

Celý rozhovor najdete 
na www.congress-live.eu.

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
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Program na pátek

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, 
DrSc., je zakladatelkou tradice post-
graduálních diabetologických semi-
nářů v Poděbradech, které právě její 
zásluhou loni oslavily jubilejní dva-
cátý ročník. Od roku 2015 se post-
graduální seminář stává kongresem 
a zahajuje tak novou éru své existen-
ce. Otázku, co to znamená, jsme po-
ložili právě prof. Perušičové, která se 
stala prezidentkou historicky první-
ho Kongresu ambulantní diabetolo-
gie v Poděbradech. 

Ano, chtěli jsme s ní mluvit také 
o bohaté minulosti odborných diabe-
tologických setkání v Poděbradech, ale 
příliš jsme neuspěli. „Nerada se vra-
cím do minulosti a k hodnocení toho, 
co bylo,“ mávla rukou a dodala: „Mám 
ráda novinky, ačkoli jsem ve věku, kdy 
bych už asi měla spíš inklinovat k to-
mu, co je tradiční a zavedené.“ 

Nakonec jsme se dostali alespoň 
k připomínce, že postgraduální se-
minář v Poděbradech před dvaceti 
lety vznikl jako skromná akce v bu-
dově školy na lázeňské kolonádě a je-
jí organizátoři předpokládali nanej-
výš tři až čtyři ročníky. „Loni, tedy 
po dvaceti letech od založení postgra-
duálního semináře, mne oslovil pro-
fesor Kvapil s tím, že by byl rád, kdy-
by se seminář stal kongresem. Ne-
měla jsem s tím nápadem problém, 
protože nejsem ten typ člověka, kte-
rý se honosí zakladatelskými záslu-
hami a vzdoruje novému pojetí. Po-
dle mého názoru, Poděbrady klidně 
mohou mít ráz kongresu, jako je na-
příklad ten v Luhačovicích,“ svěřila 
se prof. Perušičová. 

Pod pojmem kongres si podle jejích 
slov lidé většinou představí odbornou 
akci, na níž ve stejné době probíha-
jí různé přednášky a účastníci si vy-
bírají podle svého odborného zájmu 
nebo specializace. Koncepce postgra-
duálního semináře v Poděbradech ale 
naopak dosud znamenala, že v pro-
gramu byl jen jeden tematický blok, 
kterého se účastnili všichni přítomní. 

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.

Poděbrady 2015: 
Od postgraduálního 
semináře ke kongresu 

BLOK II 
VARIA I
předsedající: Hana Rosolová, Jiří Hradec

08.30–08.50
Oční komplikace diabetu – nové 
diagnostické metody, anti-VEGF 
u makulárního edému, význam 
mezioborové spolupráce
Bohdana Kalvodová, Eva Klofáčová,  
Zuzana Hladíková

08.50–09.20
Kdy méně znamená více aneb  
Proč potřebujeme nové inzulíny?
Tomáš Edelsberger
podporováno společností Eli Lilly

09.20–09.40
Paradoxy obezity
Hana Rosolová

09.40–10.00
Terapie diabetické neuropatie se nemůže 
obejít bez spolupráce diabetologa 
a neurologa
Milan Kvapil
podporováno společností Wörwag Pharma

10.00–10.20 přestávka

BLOK III
VARIA II
předsedající: Terezie Pelikánová,  
Ivan Tkáč

10.20 – 10.50
Farmakogenetika liečby orálnymi 
antidiabetikami
Ivan Tkáč

10.50–11.10
Xultophy® – první fixní kombinace GLP-1 
analoga a bazálního inzulinu
Terezie Pelikánová
podporováno společností Novo Nordisk

11.10–11.30
Metabolismus cholesterolu  
u pacientů s diabetem
Michal Vrablík

BLOK IV
POSTGRADUÁLNĚ VZDĚLÁVACÍ 
SYMPOSIA PODPOROVANÁ 
INOVATIVNÍMI FARMACEUTICKÝMI
SPOLEČNOSTMI
předsedající: Hana Rosolová, Michal 
Vrablík

11.30–12.15 
„10 roků poté aneb současný pohled  
na léčbu dyslipidémie”
Hana Rosolová, Michal Vrablík,  
Milan Kvapil
podporováno společností MSD

12.15–13.05 oběd
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předsedající: Hana Rosolová, Jiří Hradec

08.30–08.50
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Tomáš Edelsberger
podporováno společností Eli Lilly

09.20–09.40
Paradoxy obezity
Hana Rosolová

09.40–10.00
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podporováno společností Wörwag Pharma

10.00–10.20 přestávka

BLOK III
VARIA II
předsedající: Terezie Pelikánová,  
Ivan Tkáč

10.20 – 10.50
Farmakogenetika liečby orálnymi 
antidiabetikami
Ivan Tkáč

10.50–11.10
Xultophy® – první fixní kombinace GLP-1 
analoga a bazálního inzulinu
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BLOK IV
POSTGRADUÁLNĚ VZDĚLÁVACÍ 
SYMPOSIA PODPOROVANÁ 
INOVATIVNÍMI FARMACEUTICKÝMI
SPOLEČNOSTMI
předsedající: Hana Rosolová,  
Michal Vrablík

11.30–12.15 
„10 roků poté aneb současný pohled  
na léčbu dyslipidémie”
Hana Rosolová, Michal Vrablík,  
Milan Kvapil
podporováno společností MSD

12.15–13.05 oběd

13.05–13.50
Již pět let Victoza® mění diabetes a životy 
pacientů
Alena Šmahelová, Martin Prázný
podporováno společností Novo Nordisk

13.50–14.50
Všechno, co jste kdy chtěli vědět, ale báli 
jste se zeptat
Milan Kvapil: Existuje „sexy“ inzulín?
Kateřina Štechová: Sladká vášeň 
nemusí být jen název bonboniéry aneb 
Problémy v sexuálním životě diabetiček
podporováno společností Sanofi

BLOK V 
předsedající: Eva Račická, Jitka Zemanová

14.50–15.05 
Výhody fixních kombinací moderních 
antidiabetik
Milan Kvapil
podporováno společností AstraZeneca

15.05–15.20 
První fixní kombinace SGLT2 inhibitoru 
s metforminem – význam pro klinickou praxi
Tomáš Edelsberger
podporováno společností AstraZeneca

15.20–15.30 přestávka

15.30–15.50
Mají inhibitory PCSK9 význam pro léčbu 
hyperlipidémie u pacientů s diabetem?
Milan Kvapil
podporováno společností AMGEN

15.50–16.20 
Prevence a terapie CMP u pacientů 
s diabetem, výsledky terapie v iktovém 
centru
Aleš Tomek

BLOK VI 
KONTROVERZE V DIABETOLOGII
předsedající: Jindřiška Perušičová

16.20–16.55 
Diabetes mellitus je onemocnění „celého 
člověka”
Jindřiška Perušičová

16.55–17.30 
Patogeneze diabetické  
retinopatie – novinky a kontroverze
Terezie Pelikánová

17.30–18.05
Diabetes mellitus a karcinom pankreatu
Jan Škrha

18.05–18.40
Omyly a kontroverze v diabetologii  
(ještě trvají?)
Jindřiška Perušičová

18.40–19.40
„Vykročte správným směrem“
Vladimíra Havlová, Tomáš Edelsberger, 
Jan Brož
podporováno společností  
Johnson&Johnson/LifeScan + Janssen Cilag

„Myslím si, že nabídka přednášek ne-
bo workshopů se nebude moci vE stá-
vajících prostorách rozšiřovat, proto-
že tu není dostatek místa pro paralel-
ní sekce,“ míní paní profesorka. Bude 
tedy podle ní otázkou, jak se podaří 
organizátorům skloubit nároky od-
borného kongresu s možnostmi tra-
dičního místa konání. 

„Přiznám se, že ani po letech zku-
šeností s poděbradským seminářem 
nemám jasno v tom, co účastníci pre-
ferují. Zda pestrost obsahové nabíd-
ky s možností osobní volby, nebo na-
opak jasně vymezený program, kte-
rý lze absolvovat celý,“ krčí rameny 
prof. Perušičová. 

„Také mne velice zajímá, zda v pá-
tek dorazí i mladí lékaři. Zatím jich tu 
příliš nevidím, což mne mrzí. Bohu-
žel nevím, jak to změnit.“

Svou oficiální funkcí prezidentky 
kongresu prof. Perušičová příliš ne-
prožívá a raději hovoří o své radosti 
z toho, že mohla na kongresu zorga-
nizovat páteční odborný blok Kon-
troverze v diabetologii, kam se jí jako 
přednášející podařilo pozvat přední 
odborníky oboru prof. Terezii Peli-
kánovou a prof. Jana Škrhu. 

Na závěrečnou otázku, co by přála 
kongresu v Poděbradech do budouc-
na, odpověděla bez váhání: „Aby to tu 
bylo nafukovací, protože zájem léka-
řů je velký a prostory začínají chybět. 
Jinak jsem sama zvědavá, jaké reak-
ce si letošní kongres vyslouží. Držím 
palce, aby byly co nejlepší.“ 



Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015  /  čtvrtek, 5. 11. 2015 4

PARALELNÍ VESMÍRY MEDICÍNY
Sobota 7. listopadu 2015, 13.35�–�14.35 hod.

Kongresový sál – Lázeňská kolonáda, Poděbrady

Předsedající: 
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA 

Preventivní kardiologie – athero
doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.

Nefrologie
prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

Endokrinologie
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

Gastroenterologie
MUDr. Jan Šťovíček

Radiologie
prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.

Anketa Má sulfonylurea ještě místo v armamentariu diabetologie?

MUDr. Dana Burdová
Praha
Nemá, není to bezpečný lék. To je pro mě 
určující.

MUDr. Gabriela Dipoldová, CSc.
Mariánské Lázně
Určitě má, ale jsou už jiné léky, které jsou 
přednější. Rozhodně bych ji nepodávala 
starým lidem.

MUDr. Věra Jinková
Nové Město na Moravě
Zatím ještě pořád má.

MUDr. Jitka Zemanová
Plzeň
Myslím si totéž – ale nově už bych ji ne-
nasazovala.

MUDr. Eva Račická
Ostrava
No, to je otázka poměrně těžká... Když se 
na to podíváme odborně, řekneme si, že 
sulfonylurea je za zenitem toho, co může 
poskytnout našim diabetikům. Protože 
už jsou samozřejmě léky moderní, bez-
pečné, účinné... Ale smutnou pravdou je, 

že sulfonylurea je bohužel zároveň levná, 
tudíž pojišťovnami samozřejmě stále ob-
líben. Změny v doporučených postupech 
se odborně určitě prosadí, ale otázkou je, 
jak to přijmou plátci. Stačí se podívat do 
Ameriky, jak vypadají doporučení tam-
ních endokrinologů, a srovnat je s těmi 
evropskými...

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
2. LF UK a FN Motol, Praha
Samozřejmě z hlediska celého světa má, 
protože je to lék osvědčený, byť má jistá rizi-
ka a nebezpečí. Z mého pohledu je sulfony-
lurea lék, který vždy bude mít své místo, ale 
zdůrazňuji, že preferncí je gliklazid v podo-
bě MR, který je méně nebezpečný. Počítám 
že vždy bude existovat 10 až 20 procent pa-
cientů, kteří jej budou využívat. Nicméně 
co je klíčové: sulfonylurea by neměla být v 
ČR lékem první volby, i když v některých 
jiných zemích tomu tak může být.

Kdyby existoval nějaký ideální lék dia-
betu, měl by v prvé řadě dokázat zastavit 
progresi onemocnění, to znamená zabránit 
úbytku sekrece inzulinu v beta buňkách. 
My bychom jednorázově vyhodnotili stav, 
nastavili léčbu, kontrolovali kardiovasku-

lární rizika – a pacient by za námi chodil 
jen „na kus řeči“, protože jeho glykémie by 
byla až do konce života stabilní, bezpečně 
dosažená a na úrovni zdravého člověka.

MUDr. Michal Krčma
LF UK a FN Plzeň
Mně nezbývá, než souhlasit s prof. Kvapi-
lem. Možná bych přidal ještě malinko jiný 
úhel pohledu. Sulfonylurea má význam, 
pokud se její malá dávka – té bezpečné, to 
znamená gliklazidu – používá u těch pa-
cientů, u kterých by jinak bylo nutno za-
hájit léčbu inzulinem a oni se jí z nějaké-
ho důvodu brání. Ale u diabetiků, u nichž 
je možno použít bezpečnější lék, který ne-
má nežádoucí účinky, je preference v jeho 
prospěch jasná.

Nevím, zda ideální, ale přinejmenším 
slibné by v budoucnu byly takové léky, kte-
ré by ovlivnily energetický metabolismus. 
Protože největším problémem většiny dia-
betiků 2. typu je vyšší příjem energie než 
její výdej. To znamená pokud bychom měli 
něco, co ovlivní výdej energie nezávisle na 
jejím příjmu, předešli bychom velké části 
případů diabetu 2. typu – a zbytek bychom 
významně zlepšili.

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


