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Vše, co jsme inovovali v minulém roce se 
nám zdálo smysluplné, proto jsme nic zá
sadního neměnili. Příští rok uvidíme.

Jak dlouho vznikaly nápady na 
odborný program? Co všechno 
jste bral v úvahu a kdo byl 
součástí vašeho týmu?
Těžko se mi odpovídá, ale snad jednoduše, 
první pololetí sběr nápadů, v létě jsme fina
lizovali program. V týmu jsem shromáždil 
všechny dobré přátele.

Kdo je vlastně typickým účastníkem 
Kongresu ambulantní diabetologie?
Děkuji za inspirativní otázku. Nevím, ale 
zjistím.

Líbí se vám výsledek? Jaké body 
odborného programu vás obzvlášť těší? 
Není důležité, co se líbí mně, program je 
pro účastníky. Ti rozhodnou, jestli se po

Již podvaadvacáté se ambulantní diabeto
logové sešli, aby načerpali nové zkušenosti 
a vyměnili si je mezi sebou. „Nejvíce mě tě
ší pestrost pohledů, jež se nám podařilo za
řadit,“ říká prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., 
který poděbradský Kongres ambulantních 
diabetologů organizoval.

Letos je to podruhé, co se Kongres  
ambulantní diabetologie koná ve  
spolupráci s vámi jako předsedou  
organizačního výboru. Rozhodl jste 
se něco udělat jinak nebo lépe?

Bezprostřední výzvou je diabetologický registr.  
Ostatní z něj vyplyne
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vedl. Osobně mě nejvíce těší pestrost pohle
dů, které se nám podařilo zařadit.

Workshopy letos tvoří plnohodnotnou 
paralelní sekci. Jak jste je vymýšleli 
a co mají účastníkům přinést? 
Lze říci, že právě workshopy jsou 
tím, co může odlišit Poděbrady od 
jiných diabetologických akcí?
Tak je to zamýšleno. Jde nám o formu kon
gresu, kde si každý vybere, co ho nejvíce 
zajímá. 

Jak je v programu vyvážena 
problematika diabetu 1. a 2. typu 
(ev. dalších typů diabetu)? 
Převažuje problematika diabetu 2. typu, což 
souvisí s procentuálním zastoupením těch
to nemocných v ordinacích diabetologů.

Účastníci pohledem do programu 
mohou postřehnout snahu pokrýt 

 Před předepsáním léku si, prosím,  
prostudujte informace o léčivém přípravku 

Xultophy®. SPC přípravku Xultophy® zde.
dIA_248/16 
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Program na pátek

8.00–20.00 registrace

HL AVNÍ PROGR AM 
KONGRESOVÝ SÁL – Lázeňská kolonáda 

BLOK II. 
předsedající: Eva Račická, Jiří Hradec

08.40–9.00 
Léčba inzulinem u diabetes mellitus 2. typu 
Jan Brož

09.00–09.20 
Paradoxy obezity 
Hana Rosolová

09.20–09.50 
Diabetes a fibrilace síní 
Aleš Linhart

09.50–10.15 
Novinky v diagnostice a léčbě chronického 
srdečního selhání  
Jiří Widimský

10.15–10.40 
Doporučené postupy pro léčbu dyslipidemie 
pro diabetology a diabetiky 
Michal Vrablík 

10.40–10.55 
přestávka

10.55–11.25 
Endokrinní a metabolické účinky agonistů  
receptoru pro GLP–1  
Jan Čáp

11.25–12.25 
Příběh sitagliptinu – již 10 let s vámi 
předsedající: Milan Kvapil 
Milan Kvapil, Jindřich Olšovský, Eva Račická 
podporováno společností MSD 

12.25–13.25 oběd

SCHŮZE OSAD  

BLOK III. 
předsedající: Jitka Zemanová, Tomáš Edelsberger

13.25–13.45 
Racionální volba agonisty receptoru pro GLP–1  
při individualizované terapii 
Tomáš Edelsberger

13.45–14.05  
Ze zákulisí studie LEADER  
Martin Haluzík 
podporováno společností Novo Nordisk 

14.05–14.25 
Individualizovaná léčba  
diabetes mellitus 2. typu 
Marcela Szabó 
podporováno společností AstraZeneca

14.25–14.45  
Klasika v zahájení inzulinoterapie 
Jiří Jón 
podporováno  společností Eli Lilly 

14.45–15.45 
Jakou léčbu si pacient zaslouží?  
Martin Prázný, Milan Flekač, Jan Šoupal 
podporováno společností Novo Nordisk 

15.45–16.00 přestávka 

předsedající: Jan Brož, Alena Adamíková

16.00–16.45 
Co nám dovoluje inovativní léčba diabetu? 
Petr Koukal, Kateřina Štechová, Milan Kvapil 
podporováno společností Sanofi

16.45–17.05 
Strategická rozhodnutí o inzulinové léčbě: 
ranní ptáče, váhavý střelec a borec na konec 
Martin Prázný 
podporováno společností Eli Lilly 

17.05–17.25 
Léčba diabetu 1× týdně – proč a kdy? 
Radomíra Kožnarová 
podporováno společností AstraZeneca  

BLOK IV. 
předsedající: Milan Kvapil

17.25–18.25 
Diabetologie 100× jinak 
Jindřiška Perušičová

18.25–19.40 
Placebo – podvod, nebo užitečný nástroj? 
Cyril Höschl

Na 22. ročníku Kongresu ambulantních dia
betologů přivítaly přítomné delegáty hned 
tři hostitelky – tři renomované diabetolož
ky. „Náš program začíná netradičně, proto
že jsme si na vás vymyslely anketní otázky,“ 
přivítala auditorium prof. MUDr. Jindřiška 
Perušičová, DrSc., z Interní kliniky 2. LF UK 
a FN Motol, Praha.  

MUDr. Eva Račická poté připomně
la, že kongres navazuje na bohatou tradici 
odborných setkání, jež organizovala právě 
prof. Perušičová. Má postgraduální charak
ter, souběžně probíhají odborné přednášky 
a workshopy a přítomní lékaři si zde mo
hou vyměňovat zkušenosti a zvyšovat od
borné znalosti.

Protože žijeme v době bouřlivé, v němž 
se diabetologie rozvíjí rychlým tempem, při
pravila si otázku, jež souvisí právě s moder
ní diabetologií a dotýká se žhavého tématu, 
které je předmětem mnoha diskusí a odbor
ných článků.

„Má smysl provádět dlouhodobé klinické 
studie na ověření kardiovaskulární bezpeč
nosti antidiabetik?“ zeptala se MUDr. Račic
ká. Nabídla tři odpovědi:
a) NE, protože zahrnují jen část diabetické 

populace, a proto nemohou být výsledky 
plošně využity,

b) ANO, protože mohou být cestou, jak lze 
zjistit účinek léčby na významné kardio
vaskulární ukazatele, které by tak moh

ly vést k revizi léčebné strategie diabetu 
mellitu 2. typu,

c) NEVÍM, studie téměř nesleduji, nevidím 
jejich významný přínos pro svou léčeb
nou praxi, dávám přednost datům z pra
xe, observačním studiím.

S převahou delegáti zvolili prostřední odpověď, 
což MUDr. Račická komentovala slovy: „Ty
to studie tedy pro vás mají smysl. Mohou být 
cestou, která zlepší léčbu diabetiků 2. typu.“

Další otázku položila prof. MUDr. Terezie 
Pelikánová, DrSc., přednostka Centra diabe
tologie IKEM a současná předsedkyně České 
diabetologické společnosti ČLS JEP. „Kolik no
vých pacientů navštěvuje vaši ambulanci v po
sledních třech letech?“ Respondenti nejčastěji 
odpovídali, že se jim počet pa cientů zvyšuje. 
„To mám velkou radost, protože vzhledem ke 
zmíněnému velkému rozvoji v oboru by nás 
chtěli rozebrat nejen praktičtí lékaři, ale i kar
diologové, nefrologové. Proto jsem moc ráda, 
že se naším ambulancím takto daří,“ popřála 
hezký kongres prof. Pelikánová.

Poslední otázku přednesla prof. Peruši
čová: „Mění se podle vás průměrná hmot
nost nově odhalených diabetiků v posledních 
3 až 5 letech?“ K překvapení tazatelky zvítě
zila odpověď, že hmotnost nových pa cientů 
se nemění. „Zřejmě proto, že vždy byli obéz
ní a víc to již nelze,“ zakončila s humorem 
úvodní slovo prof. Perušičová.  

Na úvod tři otázky od tří prezidentek

komplexitu onemocnění, snahu 
o mezioborový přístup k diabetu se 
zřetelem k léčbě komorbidit a edukaci 
pacienta. O tom dnešní diabetologie 
bezpochyby je. Vnímají to tak ale v praxi 
všichni? Je už podle vás tento pohled 
pro diabetology samozřejmostí? 
Jistě bude celá škála vjemů, z nichž každý má 
své místo a je hodný pozornosti. Jak se odra
zí témata v myslích posluchačů, nevím, ale 
doufám, že zaujmou. Edukace je trochu opo
míjenou záležitostí a plánujeme ji jako ak
tualizované téma v příštím roce akcentovat.

Komplexní pohled na diabetes se 
představuje hned v prvním bloku 
kongresu nazvaném Horizonty 
událostí. Můžete popsat, co má být 
cílem bloku a proč je (pokud ne 
náhodou) blokem číslo jedna? 

Krátce – pozvali jsme skvělé odborníky, aby 
nám přinesli zprávy o tom, co se děje i jin
de v medicíně. Diabetologie není středo
bod světa. Pohledy dalších specialistů při
spívají pokoře.

Pod názvem přednášky prof. Škrhy 
Vrchol expanze stále v nedohlednu si 
lze představit leccos. Možná: expanzi 
léčebných možností v současné 
diabetologii, o které nikdo netuší, 
kam povede a jak skončí? Stále totiž 
zbývá hodně neznámých… Jak to 
tedy je a co vidíte jako bezprostřední 
výzvy v diabetologii? Jednak ve smyslu 
vědy a poznání a jednak v klinické praxi?

Jako bezprostřední výzvu vidím realizaci 
diabetologického registru. Vše ostatní z té
to realizace vyplyne. 
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Inzulinové rezistenci byla věnována zaslou
žená pozornost hned v prvním bloku kon
gresu. To nejdůležitější pro praxi shrnuje 
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, před
nosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Mo
tol, Praha:

Inzulinová rezistence je definována 
obecně jako stav snížené citlivosti tkání 
k inzulinu. Má komponentu geneticky pod
míněnou a komponentu superponovanou 
důsledkem životosprávy (nedostatek po
hybu, nadbytečný přísun energie, centrál
ní obezita).

Přímým důsledkem inzulinové rezistence 
je hyperinzulinemie, hypertenze, prokoa
gulační stav, diabetická dyslipidemie (zvý
šení triacylglycerolů a snížení HDL chole
sterolu), zvýšení zánětlivé aktivity, zvýšená 
produkce glukózy v hepatocytech s násled
ným vznikem prediabetu a rozvojem dia
betu 2. typu. Hyperinzulinemie akceleruje 
rozvoj aterosklerózy. Inzulin má natriumre
tenční potenciál, což je jedním z patofyzio
logických podkladů rozvoje esenciální hy
pertenze, která se takto dostává do pozice 
metabolického onemocnění.

Pro správné pochopení je třeba vnímat 
inzulinovou rezistenci a její důsledky jako 
dynamicky se vyvíjející stav, ne pouze jako 
soubor stacionárních příznaků. Dynamické 
vnímání umožní pochopit jednotlivé důle
žité klinické aspekty inzulinové rezistence.

Kardiovaskulární riziko se zvyšuje po
dle stadia vývoje důsledků inzulinové re
zistence. V úvodu je podmíněno mírným 
zvýšením krevního tlaku a dyslipidemií. 
V dalším vývoji je superponováno mírným 
zvýšením glykemie (prediabetes) a nakonec 
dosahuje maxima u pacientů s diabetem 
2. typu. Proto v době manifestace diabetu 
2. typu jsou již u řady nemocných přítom
ny komplikace aterosklerózy (jsou to ate
rosklerotické komplikace inzulinové rezi
stence). A proto také předchází u většiny 
pacientů hypertenze před diabetem 2. ty
pu (což je velkou příležitostí pro praktic
ké lékaře – skoro každý pacient s esenciál
ní hypertenzí je potenciálním diabetikem).

Koncepce inzulinové rezistence jako zá
kladního etiopatogenetického kardiovas
kulárního faktoru pak vysvětluje řadu ne

Inzulinová rezistence je 
dynamicky se vyvíjející stav

srovnalostí ve výsledcích velkých klinických 
studií, které hodnotily vliv léčby diabetu na 
kardiovaskulární riziko. Prvotní koncep
ce byla jednoduchá – pacienti s diabetem 
2. typu mají vysoké kardiovaskulární rizi
ko. Čím vyšší glykemie, tím vyšší toto rizi
ko je. Když zaléčíme diabetes (hyperglyke
mii), snížíme tím riziko kardiovaskulárních 
komplikací. Z výše uvedené patofyziologic
ké koncepce však vyplývá, že pouhé sníže
ní hyperglykemie nemůže v žádném přípa
dě „normalizovat“ kardiovaskulární riziko 
u diabetiků 2. typu. Hyperglykemie sama 
o sobě pouze potencuje již přítomné rizi
ko, které je důsledkem inzulinové rezisten
ce. Výška glykemie (glykovaného hemoglo
binu) by tak u pacienta s klasickým průbě
hem diabetu 2. typu měla být vnímána jako 
sdružený ukazatel pokročilosti deteriorace 
cévního systému, protože u neléčeného pa
cienta je vzestup glykemie v čase pozvolný, 
měří se v letech až desetiletích. Po celou tu
to dobu hyperglykemie akceleruje bazální 
kardiovaskulární riziko podmíněné důsled
ky inzulinové rezistence.

Léčba inzulinové rezistence je svízel
ná. Nejúčinnější je životospráva (pohyb, re
strikce energie, zejména v podobě nasyce
ných mastných kyselin). V praxi jsou však 
výsledky omezené pro  nonadherenci oby
vatelstva. Metformin má komplexní úči
nek, jednou z jeho komponent je zlepšení 
citlivosti hepatocytů k inzulinu. Celotělově 
ovlivňuje inzulinovou rezistenci pouze je
diný léčivý přípravek – pioglitazon. Na je
ho příkladu můžeme jasně doložit, že vý
še uvedené teze nejsou pouhou spekulací. 

Pioglitazon zlepšuje citlivost k inzulinu, 
důsledkem je snížení krevního tlaku, sní
žení glykemie (u pacientů s prediabetem 
případně diabetem 2. typu), úprava diabe
tické dyslipidemie. V konečném důsledku 
pak snížení rizika „velkých“ kardiovasku
lárních příhod (CMP, IM, úmrtí z kardio
vaskulárních příčin). Koncepci kardiovas
kulárního rizika u diabetu 2. typu jako pri
márního důsledku inzulinové rezistence 
podporují nálezy snížení rizika infarktu 
myokardu u nemocných po přestálém IM 
o 28 % a snížení rizika CMP u pacientů po 
příhodě o 47 %.

V běžné praxi unikají souvislosti mezi 
výše uvedenými diagnózami, které jsou 
příznaky a důsledky inzulinové rezisten
ce, resp. metabolického syndromu. Jsou 
to ve skutečnosti pouze symptomy. Jsou 
vnímány staticky, i když mají svou vlast
ní dynamiku, která dovoluje s jistou mí
rou pravděpodobnosti předjímat další vý
voj. Nekomplexní pochopení vztahů vede 
k přemrštěným očekáváním (léčbou hy
perglykemie u diabetu vynulujeme kar
diovaskulární riziko) s následným zklamá
ním. Současná úroveň poznání však jed
noznačně potvrzuje Reavenovu koncepci 
centrální pozice inzulinové rezistence a je
ví se být užitečným konceptem pro další 
výzkum. Současně, a to je třeba zdůraznit, 
máme velmi dobré výsledky s léčbou pouze 
symptomatickou – antihypertenziva, hy
polipidemika a antidiabetika (nezapomí
nejme na pioglitazon) jednoznačně snižují 
mortalitu pacientů s diabetem 2. typu na 
úroveň nediabetické populace. 

1

1

Profesor Milan Kvapil hovořil o inzulinové rezistenci coby stěžejním  
a přitom opomíjeném základním kameni metabolického syndromu
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Pozvánky  
na workshopy

Praktické využití senzoru 
v diabetologické ordinaci
doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.,  
a MUDr. Lucie Hoskovcová
Pediatrická klinika 2. LF UK  
a FN Motol, Praha
Glukometrům zatím sice neodzvonilo, ale 
co není, může být. Kontinuální monitorace 
koncentrace glukózy (ať už zaslepená nebo 
v reálném čase) mění diabetologii. Senzo
ry jsou již uspokojivě přesné, vyvíjeny jsou 
menší senzory, které vydrží déle. Rozdíl me
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zi velkým glykemickým profilem a zázna
mem ze CGM je asi takový, jako když na cíl 
střílíte puškou se zaměřovačem nebo pra
kem a ještě k tomu máte zavázané oči. Toto 
přirovnání není přehnané – je to za 24 ho
din buď 8 hodnot, nebo 288... Záznam ze 
senzoru má obrovskou výpovědní hodno
tu, monitorace v reálném čase navíc zvyšu
je pacientovu bezpečnost. Pouze se ale s tou
to technologií musíme naučit pracovat, data 
správně analyzovat. My i pacienti. Právě na 
práci s daty ze CGM a na další praktické as
pekty CGM je zaměřen workshop, který po
vedu spolu s kolegyní Luckou Hoskovcovou. 
Na přetřes přijdou i novinky stran úhrady té
to technologie. Těšíme se na vás!

Hypertenze a její léčba 
v graviditě, resp.  
u gravidních diabetiček
Doc. MUDr. Jiří Ceral, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika  
FN Hradec Králové
Ve svém workshopu chci s posluchači pro
brat, jak se lze starat o těhotné ženy s vyso
kým krevním tlakem, jak by se měly sledo
vat a léčit. Také bych je rád seznámil s růz
nými přístupy k léčbě této rizikové situace, 
od liberálních až po konzervativní, jaký po
stup preferuje naše Poradna pro hyperten
zi FN Hradec Králové a proč jsme jej zvoli
li. Těším se, že se  posluchači  budou aktiv
ně ptát na to, co je zajímá.

Anketa    Jak často přistupujete k časné inzulinoterapii u nově  
diagnostikovaného diabetu 2. typu a u jakých pacientů?

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Při rozhodování, zda začít s terapií inzuli
nem u diabetu 2. typu, je v první řadě důleži
té, zda jsme pacienta zachytili včas, tedy jak 
je dekompenzovaný. Pokud je výrazněji de
kompenzovaný, je možné nejprve podat in
zulin a pak přejít na perorální antidiabetika. 
Druhá skupina zahrnuje pacienty, u kterých 
se již rozvíjí nedostatečnost sekrece. U nich 
je potřeba zhodnotit, jak na tom jsou z po
hledu dlouhodobé kompenzace. Tedy zda 
již potřebují inzulin, a tedy na něj přechází
me z PAD. Pak už je jen otázkou volby, jest
li zvolíme terapii dlouhodobým inzulinem 
v kombinaci s PAD anebo pacient potřebu
je vykrývat problémy s postprandiální hy
perglykémií. V tom případě by bylo potře
ba nasadit rychle působící analog.

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Držím se tvrdých dat. U inzulinu dosud ne
bylo prokázáno, že by jeho použití výrazně 
prodloužilo život a snížilo množství kom
plikací. Zatím máme dost jiných možností 
u DM 2. typu, které můžeme vyzkoušet, než 
přistoupíme k injekční terapii. Proto se dr
žím klasických přístupů stejně jako většina 
diabetologů. Sice studie ukazují, že pokud se 
inzulin v intenzifikovaném režimu použije 
včas, mají tito nemocní ve srovnání s pacien
ty léčenými standardními metodami napří
klad po třech letech vyšší zbytkovou sekre
ci třeba C peptidu a jsou lépe kompenzová
ni. Ale z hlediska mortalitních dat a rozvoje 
komplikací efekt zatím prokázán nebyl. Pro
to je také v rámci doporučených postupů in
zulin až druhou volbou.

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.
Diabetik druhého typu má řadu přidružených 
onemocnění, na která se musí dávat pozor. Je 
potřeba sledovat, jestli řekněme v horizontu 
5 let zvyšuje či snižuje hmotnost. Pacientům 
říkám, že mám léky, které jim pomohou, po
kud dokáží zhubnout aspoň o dva kilogramy. 
Jsem přesvědčená, že u obézních diabetiků 
2. typu, máme řadu léků na výběr, ale nejpr
ve musí začít sám pacient. Inzulin přirozeně 
mohu podat jen tehdy, když vím, že nemá nad
produkci inzulinu vlastního. Trpíli hypergly
kémií v kombinaci s nadprodukcí inzulinu, 
uškodila bych mu kvůli zvýšení míry rezis
tence. Frekvenci časně odhalených diabetiků 
2. typu léčených inzulinem nemohu posou
dit, protože se zaměřuji na úpravu léčby pa
cientů s nasazenou léčbou, která se nedaří. 
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Pozvánky na bloky
Blok II: Od inzulinu přes  
paradoxy obezity, 
srdeční selhání až po 
léčbu dyslipidemií
MUDr. Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava
V pátečním dopoledním bloku bude v první 
části věnována pozornost novinkám v léčbě  
inzulinem u diabetu 2. typu, která, jak zná
mo, se v posledních letech dostává čím dál 
tím více do popředí našeho zájmu, což souvi
sí s tím, jak se mění pozice této léčby. Předná
šet bude as. MUDr. Jan Brož. K paradoxům 
obezity přenese naši pozornost prof. Hana 
Rosolová, která v loňském roce na toto téma 
přednesla velmi zajímavou přednášku. Vy
plynulo z ní, že optimální pro diabetika je 
BMI 26–29 kg/m2 a že se ukazuje, že nejlepší 
prognózu k přežití mají diabetici s glykova
ným hemoglobinem 55–57 mmol/mol. Urči
tě bude zajímavé vyslechnout, jaké novinky 
pro nás paní profesorka připravila. V další 
části vás chceme pozvat na sdělení věnova
ná kardiovaskulárním komplikacím diabetu. 
Dle výsledků  klinických studií je riziko fib
rilace i flutteru síní u diabetiků dvojnásobně 
vyšší a novější studie prokázaly, že fibrilace 
síní je u diabetiků spojená s 61% nárůstem 
mortality, KV úmrtí, CMP a srdečního sel
hání. Jak je vidět, spojení diabetu a fibrila
ce síní není prognosticky pro naše pacienty 
příznivé, proto by nám přednáška prof. Ale
še Linharta měla objasnit, zda a jak můžeme 
i my v léčbě či prevenci postupovat. Srdeční 
selhání je komplexní klinický syndrom s ne
jednou etiologií a diabetes 2. typu představu
je významné riziko pro jeho rozvoj. Pro čas
nou diagnostiku srdečního selhání nestačí 
jen dobrá anamnéza a fyzikální vyšetření, 
ale v posledních letech se objevily další in
vazivní a neinvazivní zobrazovací metody, 
nové možnosti laboratorní diagnostiky a ta
ké novinky v nefarmakologické léčbě, jakou 
jsou intervenční výkony. Součástí přednášky 
prof. Jiřího Widimského jr. budou také no
vinky ve farmakologické léčbě – do součas
ného portfolia kardiologů přibyly v poslední 
době i glifloziny. Název sdělení doc. Michala 
Vrablíka slibuje opět zajímavou přednášku. 
Bude obsahovat doporučení pro léčbu dysli
pidemie nejen pro nás, lékaře, ale i pro naše 

pacienty. Jak víme, motivovat naše pa cienty 
ke komplexní léčbě diabetu je v praxi dosti 
tvrdým oříškem, proto se budeme těšit na 
povzbuzující optimistické sdělení, na kte
rá jsme od pana doc. Vrablíka zvyklí. A po 
přestávce nás pozve ke sledování trochu ji
ného tématu prof. Jan Čáp, který popíše en
dokrinní a metabolické účinky nám již dob
ře známých agonistů GLP1 receptoru. Tyto 
účinky nepatří k častým tématům předná
šek, a o to více nám pomůže poznat kom
plexní vliv inkretinové léčby na diabetiky.

Blok III: Co nám dovoluje 
inovativní léčba diabetu?
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
Interní klinika, Krajská nemocnice  
T. Bati, Zlín
Možná už proto, abychom se dozvěděli, co 
se skrývá pod názvem přednášek „Co nám 
dovoluje inovativní léčba diabetu?“ a „Stra
tegická rozhodnutí o inzulinové léčbě: ran
ní ptáče, váhavý střelec a borec na konec“. 
Inovativní znamená přinášející nová ře
šení a strategický, plánovitý, zdůvodněný, 
konstruktivní. Podporuje inovace vždy po
zitivně strategii? Terapeutické rozhodnutí 
by mělo být postaveno na nových vědecky 
ověřených poznatcích a postupech. Diabe
tologie pečuje o chronicky nemocné pacien
ty s progredujícím onemocněním a léčbu je 
třeba v průběhu onemocnění indivi duálně 
měnit. Dalším problémem je compliance 
pacientů, která vede k hledání jednodu
chých, zvládnutelných postupů. Přednáš

Kongresové noviny pro vás připravila redakce AM Review (Marcela Alföldi a Kristýna Čillíková) s laskavou spoluprací organizátora 
kongresu společnosti Galén Symposion. Kontakty: marcela.alfoldi@ambitmedia.cz, kristyna.cillikova@ambitmedia.cz.

ka „Léčba diabetu 1× týdně – proč a kdy?“ 
zakončí blok, ve kterém můžeme najít od
pověď na otázky, které si klademe v každo
denní diabetologické praxi. 

Blok IV: Placebo – podvod, 
nebo užitečný nástroj?
Prof. MUDr. Cyril 
Höschl DrSc. FRCPsych.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Ačkoli použití placeba má hluboké historic
ké kořeny, upadlo vinou lidských práv v ne
milost. Výraz pochází z latinského place
re = líbit se (srv. též placo = uklidňuji) a do 
medicíny se dostal ze středověkých kláš
terních nemocnic jakožto počátek mod
litby nad umírajícím: „Placebo Domino in 
re gione vivorum…“ (Žalm 116.9). Placebo 
vyvolává všechny možné reakce, které na
plňují pacientovo očekávání. Nepodávalo 
se proto, že by známým a prokázaným me
chanismem farmakologického účinku od
straňovalo příčiny nemoci nebo bránilo je
jímu rozvoji, nýbrž prostě proto, že ulehči
lo, a to mnohdy stačí.

Představa, že účinné a etické je jen to, co 
je drahé nebo co obsahuje „chemii“ a vyvo
lává vedlejší účinky, je nesprávná. V dneš
ních farmakologických klinických studiích 
(například léčby deprese) je placebo v prv
ních týdnech úspěšné u 30–40 % nemoc
ných! Placebo efekt přitom dosti závisí na 
osobnosti léčeného a jeho sugestibilitě. Na
víc podání placeba vede k měřitelným neu
rochemickým změnám v mozku. Placebo je 
pro klinické testování léků nepostradatelné: 
lze ukázat, že kdyby se účinek léků proka
zoval bez použití placeba, bylo by nedosta
tečnou či neúčinnou léčbou statisticky ohro
ženo mnohem více pacientů než s jeho po
užitím. V posledních letech však podávání 
placeba naráží na veliký odpor etických ko
misí, které vycházejí z lidského (pacientské
ho) práva být léčen dostupnými prostřed
ky na současné úrovni lékařské vědy, což je 
požadavek, který placebo nesplňuje… Jak to 
(asi) bude s placebem do budoucna? Přijďte 
si v pátek od 18:25 poslechnout přednášku 
prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc.
Zdroj: Očima Cyrila Höschla.  
Reflex 22/2003, str. 15.
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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 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. s 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] ³50 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. 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 s 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, je nutno užívání přípravku 
Januvia 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 s SU nebo inzulinem. Po uvedení 
přípravku na trh byly hlášeny závažné hypersenzitivní reakce a případy akutní pankreatitidy. Zvláštní opatření pro uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Druh obalu 
a velikost balení: 14, 28, 30, 56, 84, 90 nebo 98 potahovaných tablet a 50 x 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: 28. 1. 2016.
Přípravek Januvia je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Přečtěte si pozorně úplnou informaci o přípravku, kterou naleznete na webových 
stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) http://ema.europa.eu nebo na adrese zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Merck Sharp & Dohme s. r. o., Hadovka Offi  ce Park, 
Evropská 2588/33a, 160 00, www.msd.cz .  
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Zkrácená informace o přípravku 
Xultophy® 

injekční roztok v předplněném peru 
 

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o 
bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.  
Složení: 1 ml roztoku obsahuje 100 jednotek insulinum degludecum a 3,6 mg liraglutidum (vyráběné 
rekombinantní DNA technologií v Saccharomyces cerevisiae), glycerol, fenol, zinkum-acetát, kyselinu 
chlorovodíkovou a hydroxid sodný (pro úpravu pH), vodu na injekci. Jedno předplněné pero obsahuje 3 ml 
odpovídající 300 jednotkám insulinu degludek a 10,8 mg liraglutidu. Jedna dávkovací jednotka obsahuje 
1 jednotku insulinu degludek a 0,036 mg liraglutidu. Indikace: léčba dospělých s diabetes mellitus 2. typu. 
Slouží ke zlepšení kontroly hladiny glukózy v krvi v kombinaci s perorálními přípravky snižujícími hladinu 
glukózy, pokud tyto přípravky samotné nebo v kombinaci s agonisty receptoru GLP-1 či s bazálním 
inzulinem neposkytují dostatečnou kompenzaci hladiny glukózy. Dávkování a způsob podání: jednou 
denně subkutánním podáním do stehna, horní části paže nebo břicha, kdykoli v průběhu dne, přednostně ve 
stejnou denní dobu. Mezi injekcemi musí být vždy zajištěna alespoň 8hodinová prodleva. Přípravek 
Xultophy® se podává v dávkovacích jednotkách. Jedna dávkovací jednotka obsahuje 1 jednotku inzulinu 
degludek a 0,036 mg liraglutidu. Předplněné pero umožňuje podat přípravek v dávce o velikosti 1 až 
50 dávkovacích jednotek v jedné injekci v přírůstcích po jedné dávkovací jednotce. Maximální denní dávka 
přípravku Xultophy® je 50 dávkovacích jednotek (50 jednotek inzulinu degludek a 1,8 mg liraglutidu). 
Počítadlo dávky na peru ukazuje počet dávkovacích jednotek. Dávkování v případě přídatné léčby 
k perorálním léčivým přípravkům snižujícím hladinu glukózy v krvi, převedení z agonistů receptoru GLP-1 
či převedení z bazálního inzulinu: viz SPC. Zvláštní skupiny pacientů: starší pacienti: přípravek může být 
podáván starším pacientům. Zkušenosti s léčbou pacientů ve věku ≥ 75 let jsou omezené. Porucha funkce 
ledvin: u pacientů s mírnou nebo středně závažnou poruchou funkce ledvin má být sledování hladiny 
glukózy intenzivnější a dávka má být upravena individuálně. Přípravek není doporučen pro použití 
u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin, včetně pacientů v konečném stadiu renálního onemocnění. 
Porucha funkce jater: použití není doporučeno. Pediatrická populace: neexistuje žádné relevantní použití 
přípravku Xultophy® u pediatrické populace. Kontraindikace: hypersenzitivita na jednu nebo obě léčivé 
látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: přípravek se nesmí podávat pacientům s 
diabetes mellitus 1. typu nebo k léčbě diabetické ketoacidózy. Pokud je dávka přípravku Xultophy® větší, 
než je potřeba, může dojít k hypoglykemii. Nedostatečné dávkování a/nebo přerušení léčby antidiabetiky 
může vést k hyperglykemii a potenciálně k hyperosmolárnímu kómatu. Pokud byl pioglitazon užíván v 
kombinaci s inzulinovými léčivými přípravky, byly hlášeny případy srdečního selhání, a to zvláště u 
pacientů s rizikovými faktory pro vznik srdečního selhání. Tuto skutečnost je nutno vzít v úvahu, pokud je 
zvažována léčba pioglitazonem v kombinaci s přípravkem Xultophy®. Pokud je tato kombinace použita, 
měli by být pacienti sledováni s ohledem na známky a příznaky srdečního selhání, zvýšení hmotnosti a 
edém. Pioglitazon musí být vysazen, pokud se objeví jakékoliv zhoršení srdečních příznaků. Podávání 
přípravku Xultophy® může vést k tvorbě protilátek proti inzulinu degludek a/nebo liraglutidu. Ve vzácných 
případech může přítomnost těchto protilátek vyžadovat úpravu dávky přípravku Xultophy®, aby se 
usměrnila tendence k hyperglykemii či hypoglykemii. Použití agonistů receptoru GLP-1, včetně liraglutidu 
bylo spojeno s rizikem rozvoje akutní pankreatitidy. Bylo hlášeno několik případů akutní pankreatitidy. 
Pacienty je třeba informovat o charakteristických příznacích akutní pankreatitidy. Je-li podezření na 
pankreatitidu, je třeba podávání přípravku Xultophy® přerušit. Pokud je akutní pankreatitida potvrzena, 
nesmí se léčba přípravkem Xultophy® již obnovit. U pacientů s pankreatitidou v anamnéze je třeba dbát 
zvláštní opatrnosti. Nežádoucí účinky na štítnou žlázu: přípravek Xultophy® musí být používán u těchto 
pacientů s opatrností. Použití přípravku Xultophy® se u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním 
a diabetickou gastroparézou nedoporučuje. Pacienti léčení přípravkem Xultophy® musí být v souvislosti 
s gastrointestinálními nežádoucími účinky upozorněni na potenciální riziko dehydratace. Významné 
interakce: řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vyžadovat úpravu dávky přípravku 
Xultophy®. Podrobné informace viz SPC přípravku. Nežádoucí účinky: nejčastěji hlášenými nežádoucími 
účinky byla hypoglykemie a gastrointestinální nežádoucí účinky (nevolnost, průjem, zvracení, zácpa, 
dyspepsie, gastritida, bolest břicha, gastroezofageální refluxní choroba, břišní distenze, říhání, flatulence 
a snížená chuť k jídlu). Další nežádoucí účinky jsou: alergické reakce projevující se kopřivkou, vyrážkou, 
svěděním a/nebo otoky obličeje, anafylaktické reakce s příznaky jako hypotenzí, palpitacemi, dušností 
a edémem, reakce v místě vpichu (včetně hematomu v místě vpichu, bolesti, krvácení, erytému, uzlíků, 
otoku, změny zabarvení kůže, pruritu, pocitu tepla v místě vpichu a zduření v místě vpichu), lipodystrofie, 
zvýšená tepová frekvence. Balení: zásobní vložka o obsahu 3 ml v předplněném peru. Velikost balení 
3 předplněná pera. Uchovávání: před prvním otevřením v chladničce (2° C – 8° C). Neuchovávejte 
v blízkosti mrazicího zařízení. Chraňte před mrazem. Uchovávejte předplněné pero s nasazeným uzávěrem, 
aby byl přípravek chráněn před světlem. Po prvním otevření při teplotě do 30 °C nebo v chladničce (2°C –
 8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte předplněné pero s nasazeným uzávěrem, aby byl přípravek 
chráněn před světlem. Doba použitelnosti: 2 roky. Po prvním otevření 21 dnů při maximální teplotě 30 °C. 
Přípravek je nutné 21 dnů po prvním otevření zlikvidovat. Způsob výdeje: vázán na lékařský předpis. 
Způsob hrazení: přípravek je od 1.11.2016 částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Datum schválení: 18. září 2014. Datum revize textu: 02/2016. Držitel rozhodnutí o registraci: Novo 
Nordisk A/S. Reg. číslo: EU/1/14/947/001-004. Další informaci získáte z SmPC, příbalové informace 
nebo na adrese firmy Novo Nordisk: Novo Nordisk s.r.o., Evropská 33 c, 160 00, Praha 6 


