
diovaskulárních příhod – čili úmrtí, in-
farktu myokardu, cévní mozkové příhody 
a srdečního selhání,“ doplnil prof. Špinar. 
Ve své prezentaci rozebíral čtyři nové sku-
piny perorálních antidiabetik – glitazony, 
gliptiny, agonisty  glukagon-like peptidu 1 

V posledních zhruba deseti letech se i v léč-
bě diabetu staví do popředí kardiovaskulár-
ní problematika. Pohled kardiologa na sou-
časnou perorální antidiabetickou léčbu tak 
nemohl chybět ani v odborném programu 
Kongresu ambulantních diabetologů, a to 
hned v prvním přednáškovém bloku. Ve své 
prezentaci jej přiblížil prof. MUDr. Jindřich 
Špinar, CSc., přednosta Interní kardiologic-
ké kliniky LF MU a FN Brno. 

Upozornil, že dnešní perorální antidia-
betika jsou již natolik účinná z hlediska 
schopnosti snižovat hyperglykemii, že je 
pozornost věnována dalším příznivým as-
pektům jejich užívání – zejména tomu, jak 
moc jsou bezpečná a účinná z hlediska ri-
zika kardiovaskulárních příhod. „Americ-
ký Úřad pro potraviny a léčiva, tedy FDA, 
dokonce od roku 2008 oficiálně vyhlásil, že 
každé nové perorální antidiabetikum mu-
sí mít prokázanou kardiovaskulární bez-
pečnost, a to i v oblasti rizika velkých kar-

Směr vývoje perorální antidiabetické léčby  
enormně zajímá i kardiology
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 (GLP-1) a glifloziny – a upozorňoval na nová 
kardiovaskulární data, která se u nich ob-
jevují. „Zajímavé je, že pro každou z těch-
to skupin jsou ta data poněkud rozdílná,“ 
podotkl. „Třeba pioglitazon se už ve star-
ších studiích ukázal jako velice protektivní 

sobota

Aktuality v diabetologii  
Poděbrady 2016

Prof. Jindřich Špinar se zaměřil na současná perorální antidiabetika z pohledu kardiologa.
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centrace hormonů rychle kolísá. Organis-
mus někdy hůře reaguje právě na rychlost 
změn než na změny jako takové. Kolísání 
hormonů tak může poškodit cévní stěnu 
nebo ji učinit citlivější. Podle doc. Piťhy 
má však přístup k ženě v menopauze svá 
úskalí: „Když začneme s intervencí příliš 
brzy, tak ženy spíše traumatizujeme tím, že 
je označíme za rizikové nebo nemocné. Na 
druhou stranu ale můžeme propást správ-
ný okamžik a léčba už pak není tak účin-
ná.“ Co je tedy v praxi zásadní? „Zeptat se 
pacientek, kdy měly poslední menstruač-
ní krvácení, a pak posoudit jejich celko-

Ateroskleróza (AS) je časovaná bomba a je 
potřeba zabránit její progresi ve správnou 
chvíli, protože AS se v různých obdobích 
života chová různě a je různě citlivá na te-
rapii. „Zatím jsme dokázali jako důležitý 
okamžik určit menopauzu, tedy šířeji obdo-
bí mezi 45 až 55 lety,“ uvedl doc. MUDr. Jan 
Piťha, CSc., vedoucí Laboratoře pro vý-
zkum aterosklerózy, IKEM, Praha, v bloku 
Horizonty událostí. S nástupem menopau-
zy se zač ne odehrávat řada dějů, důležitý 
pravděpodobně není jen pokles ochran-
ných ženských hormonů, ale i tzv. tobogá-
nový efekt hormonů. To znamená, že kon-

vé kardiovaskulární riziko. Tedy zda kou-
ří, mají hypertenzi, vyšší hmotnost, dysli-
pidemii, zda neměly v minulosti gestační 
diabetes nebo zvýšený krevní tlak v těho-
tenství. Pokud rizikové faktory mají, měla 
by se učinit rázná léčebná opatření.” Ženy 
v menopauze by rozhodně neměly kouřit 
a nadměrně konzumovat nasycené mast-
né kyseliny. 

Mění se i přístup k hormonální substi-
tuční terapii (HST): dnes se doporučuje po-
dávat krátkou dobu po nástupu menopau-
zy a zdá se, že HST by mohla mít příznivý 
vliv na progresi AS. 

u pacientů v sekundární prevenci kardio-
vaskulárních příhod, ale naopak zvyšoval 
hospitalizace pro srdeční selhání. Je proto 
vhodný u nekomplikovaného pacienta po 
infarktu nebo po cévní mozkové příhodě. 
Velice dobré léky jsou gliptiny, tedy inhi-
bitory dipeptidylpeptidázy 4 (DPP4). Ma-
jí tři ukončené mortalitní studie. Bohužel 
v té první, provedené se saxagliptinem, by-
lo zjištěno opět zvýšené riziko hospitaliza-
cí pro srdeční selhání, FDA dokonce pak 
napsal, že i úmrtí. Neplatí to ovšem pro 
dva další zástupce –  sitagliptin a evoglip-
tin, což se vysvětluje selektivitou k DPP4, 
DPP8 a DPP9.“ Studie z posledních dvou let 
se podle slov prof. Špinara zaměřují přede-
vším na agonisty GLP-1. Prof. Špinar v této 

souvislosti vyzdvihl studii LEADER, která 
„prokázala jednoznačný efekt na celkovou 
mortalitu, IM i CMP, ale zase nijak neo-
vlivnila srdeční selhání“. Glifloziny, tedy 
inhibitory SGLT2, podle slov prof. Špinara 
naopak ukázaly účinky na srdeční selhání 
a žádný efekt na infarkty a cévní mozkové 
příhody. Kardiologové proto nyní napjatě 
čekají, kudy se vývoj v oblasti perorálních 
anti diabetik bude ubírat. „Protože i my, kar-
diologové, máme obrovské množství dia-
betiků a chvilkami nevíme, které perorál-
ní antidiabetikum jim nabídnout,“ konsta-
toval prof. Špinar.

Jen okrajově se ve své prezentaci zmínil 
i o metforminu. Poznámku, kterou mu vě-
noval, nicméně sám označil za velice důle-

žitou – týká se totiž podávání metforminu 
u pacientů se srdečním selháním. „Z dřívěj-
ší doby přetrvává představa lékařů, že met-
formin by se u srdečního selhání podávat 
neměl. I my jsme ve starších doporučeních 
měli uvedeno, že pokud se srdeční selhání 
zhoršuje, mělo by dojít k pokusu převést 
pacienta na inzuliny. Tento názor bohužel 
přetrvává dodnes, přestože se ukázalo, že 
většina pacientů, kteří jsou v  NYHA klasi-
fikaci I či II, metformin perfektně toleru-
je a že metformin je kontraindikován až 
u NYHA IV a zvážit jeho podávání je třeba 
u NYHA III,“ vysvětlil. Především by pak 
metformin podle sdělení prof. Špinara ne-
měl být podáván u pacientů, kteří mají pra-
vostranné srdeční selhání. 

Jak pečovat o ženy v menopauze?  
Posoudit jejich celkové riziko

Co se dělo na kongresu

Při přednáškách pátečního programu kongresový sál praskal ve švech. Večerní společenské posezení lékařům zpříjemnila hudba.
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Komplexní data z klinických studií a již té-
měř deset let klinických zkušeností z reál-
né praxe ponoukají porovnat s metformi-
nem lék sitagliptin. Je to účinné antidiabeti-
kum určené k léčbě diabetu 2. typu. Snižuje 
glykovaný hemoglobin o 0,7 až 1,2 % po-
dle různých klinických studií. Metaanalý-
za publikovaná v roce 2013 prokázala prů-
měrné snížení glykovaného hemoglobinu 
proti placebu o 0,74 %. Tato metaanalýza 
také zjistila, že pokud je sitagliptin přidá-
ván do kombinace, sníží glykovaný hemo-
globin průměrně o 0,24 % více než ostatní 
antidiabetika, s nimiž byl ve studiích po-

Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. z III. in-
terní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha, ve své 
přednášce o nových doporučených postu-
pech ESC/EAS pro léčbu dyslipidemií (DLP) 
zdůraznil, proč vnímat a léčit DLP u pacien-
tů s diabetem: DLP je podle zkušeností pří-
tomna u více než 90 % diabetiků. Úskalím 
ale je, že diabetická DLP je komplexní a mů-
že uniknout pozornosti: „Numericky mo-
hou údaje na lipidogramu vypadat celkem 
normálně,“ varuje doc. Vrablík a dodává, 
že časná a dostatečně razantní léčba diabe-
tické DLP je jasně prevencí KV komplikací. 

Nová doporučení připouštějí, že diabetik 
nemusí mít automaticky velmi vysoké KV ri-
ziko. „Je to tak správně, reflektuje to poznat-
ky z epidemiologických a intervenčních stu-
dií,“ souhlasí doc. Vrablík. Nově se diabetik 
pohybuje ve třech kategoriích: velmi vysoké 

Příběh sitagliptinu – již 10 let s vámi

Diabetici nemají automaticky velmi 
vysoké riziko. A je to tak správně

rovnáván. Ideální a velmi efektivní se uka-
zuje být kombinace s  metforminem, jak by-
lo prokázáno již v roce 2007. 

Studie TECOS prokázala, že sitagliptin 
přidaný ke standardní terapii nezvýšil kar-
diovaskulární riziko, nezvýšil počet hospi-
talizací pro srdeční selhání, nezvýšil riziko 
novotvarů pankreatu, nezvýšil riziko akutní 
pankreatitidy, nezvýšil mortalitu kardiovas-
kulární a nezvýšil ani mortalitu celkovou.

Metformin snižuje KV riziko v porov-
nání zejména s dříve užívanými antidia-
betiky. Sitagliptin, není zatížen žádným ri-
zikem, potencuje pozitivní účinek metfor-

riziko (nejčastěji diabetici 2. typu vyššího 
věku s dalšími rizikovými faktory), vysoké 
riziko (většina diabetiků bez dalších riziko-
vých faktorů). A konečně, zejména diabeti-
ci 1. typu se posouvají do kategorie střední-
ho rizika. Pokud jsou dobře léčeni, jejich KV 
riziko nemusí být nutně dramaticky zvýše-
no ve srovnání s běžnou populací. Pro dia-
betiky také připadají v úvahu všechna běžná 
hypolipidemika. „Ale i u diabetiků bychom 
si měli zvyknout používat statiny ve vyšších 
dávkách. Nově se do popředí v doporučeních 
dostává ezetimib, který má velmi dobrá data 
ze studie IMPROVE-IT. Pro diabetiky připa-
dají v úvahu i nové léky, inhibitory PCSK-9 
evolokumab a alirokumab. Studie by už v ro-
ce 2017 měly přinést odpověď, jak právě ta-
to léčba ovlivňuje cévní riziko u diabetiků,” 
uzavřel doc. Vrablík. Sledujte video

minu. Sitagliptin se stal díky studii TECOS 
perorálním antidiabetikem, které má nej-
komplexnější data o účinnosti a současně 
o bezpečnosti. Potvrzené účinnosti sitaglipti-
nu odpovídá šíře indikací, které jsou registro-
vány podle SPC. Je možno ho použít v mono-
terapii při intoleranci či kontraindikaci met-
forminu, v dvojkombinaci s metforminem či 
sulfonylureou nebo glitazony. Sitagliptin je 
také registrován pro použití v trojkombina-
ci s metforminem a sulfonylureou. Taktéž je 
sitagliptin možné přidat k léčbě inzulinem.

Sitagliptin (a gliptiny obecně) je zásadním 
pokrokem a přínosem pro terapii diabetu. 

(Z článku prof. MUDr. Milana  Kvapila, CSc.:  
Sitagliptin po studii TECOS:  
lék první volby s metforminem?)

1

1

1

1

MUDr. Jan Brož se ve své přednášce zaměřil 
na léčbu inzulinem u pacientů s diabetem 
mellitem 2. typu. Léčba inzulinem je u nás 
dle jeho slov na stejné úrovni jako kdekoli 
jinde na světě. Tuzemská studie sice v ob-
lasti výsledků dosažení cílových hodnot 
značně pokulhává, nicméně se zde nejed-
ná o plnohodnotné srovnání,  vezmeme-li 
v úvahu naše podmínky.

Co se týče průběžného navyšování inzu-
linových dávek, doporučení Americké aso-
ciace klinických endokrinologů jsou veli-
ce přísná. Dávky by se měly totiž zvyšovat 
v pravidelných intervalech po třech mě-
sících. Podle tohoto doporučení je rovněž 
možné zahájit inzulinovou terapii u dia-
betika 2. typu od samého počátku, zvláš-
tě pokud hodnota glykovaného hemoglo-
binu převyšuje hranici 75 mmol/mol. Co 
se týče diabetologické praxe u nás, s na-
vyšováním dávek se zde tolik nepospíchá 
a jejich rychlost doporučenému schéma-
tu zpravidla neodpovídá. 

V průběhu navyšování inzulinových dá-
vek musíme však dávat pozor na celkové 
množství, které pacientovi podáme. Obec-
ně se doporučuje zpozornět, pokud dávka 
převyšuje hodnotu 0,5–0,6 U/kg/den. Zde 
je potřeba zvážit, zda další navýšení pomů-
že ještě zlepšit kompenzaci, nebo zda již pře-
vládají negativní dopady, jako je např. růst 
tělesné hmotnosti. 

Přísná doporučení 
amerických 
endokrinologů

Doc. Vrablík zdůraznil, že časná a razantní léčba diabetické DLP je jasně prevencí KV komplikací.

http://www.congress-live.eu/kongres/257/aktuality-v-diabetologii-podebrady-2016/


Aktuality v diabetologii Poděbrady 2016  /  sobota, 5. 11. 2016 4

O rizicích a léčbě pacientů, kteří trpí sou-
časně diabetem mellitem a fibrilací síní, 
hovořil prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., 
přednosta II. interní kliniky – kliniky kar-
diologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Pra-
ze. DM totiž více než dvojnásobně zvyšuje 
riziko vzniku fibrilace síní. Mezi rizikové 
faktory spojené s fibrilací síní řadíme hy-
pertenzi, nadváhu, ale také srdeční selhá-
ní. Diabetici 2. typu jsou významně ohro-
ženou skupinou z hlediska jeho vzniku, 
a pokud dojde k srdečnímu selhání, mají 
pacienti s FiS ještě o něco horší prognózu. 

Mezi nemocnými s FiS je přitom více 
než 41 % diabetiků. „Spojíme-li rizika FiS 
a DM, vychází nám významně vyšší riziko 
systémové embolizace, kterého se obáváme 
nejvíce. Cévní mozková příhoda totiž pro-
bíhá u pacientů s FiS zpravidla velmi špat-
ně, má špatnou prognózu, je spojena s vel-
kým postižením mozku a s velkým hen-
dikepem, pokud ji pacient přežije. DM, FiS 
a CMP dohromady dávají téměř smrtelnou 
triádu,“ zdůrazňuje prof. Linhart.

U diabetika je proto důležité omezit rizi-
kové faktory, které vedou k rozvoji FiS. Po-
měrně dobře působí blokáda systému renin-
-angiotenzin. Ve studiích kde byly podá-
vány inhibitory ACE nebo sartany, klesalo 
riziko vzniku FiS. Předejít mu ale lze i re-
dukcí hmotnosti. 

Pokud už se u pacienta FiS rozvine, je 
potřeba nasadit antikoagulační léčbu. Stan-

dardem je v Česku warfarin, i přes jedno-
značná doporučení, která preferují nová an-
tikoagulancia (NOAC). Jejich nasazení ale 
brání ekonomické možnosti systému a pre-
skripční omezení. 

Nezdá se, že by pacienti s DM na war-
farinu měli vyšší riziko dalších komplika-

Smrtelná triáda: diabetes, fibrilace síní a mrtvice

cí. Ale je otázka, zda je možné polymorbid-
ní diabetiky v záplavě léků, které užívají, 
udržet v terapeutickém rozmezí INR 2–3. 
 Nedaří-li se to a nemocní jsou méně než 
50 či 40 procent doby v terapeutickém ok-
ně, mají někdy prognózu horší, než kdyby 
antikoagulancia neužívali vůbec. V tomto 
momentě již ale lze nasadit NOAC. 

Ta jsou přínosná hned v několika smě-
rech. Především jsou bezpečná, snižují ri-
ziko intrakraniálního krvácení a některá 
 NOAC navíc ve srovnání s warfarinem pro-
kázala i lepší účinnost a snížení rekurence 
nebo vzniku CMP a systémových emboliza-
cí. Ovlivnění relativního rizika je podobné 
pro diabetiky i nediabetiky, ale vzhledem 
k tomu, že diabetici jsou více ohroženi, ví-
ce profitují z redukce absolutního rizika. 

Studie RE-LY s dabigatranem prokáza-
la, že pacientům na warfarinu rychleji pro-
greduje renální insuficience než těm, kteří 
užívali dabigatran. Zejména diabetici více 
profitovali z léčby dabigatranem  ve srovná-
ní s warfarinizovanými diabetiky, u nichž 
naopak došlo k poklesu renálních funkcí 
nejrychleji. „Víme, že u diabetika je rozvoj 
renální insuficience spojen s neblahou pro-
gnózou a zároveň, hovoříme-li o FiS, tato 
renální insuficience potencuje riziko sys-
témových embolizací. Jednoznačně se tedy 
zdá, že v tomto případě by pacienti moh-
li z uvedené léčby profitovat ještě více,“ za-
končil prof. Linhart. 

Spojíme-li rizika FiS a DM, vychází 
nám významně vyšší riziko systémové 
embolizace, upozornil prof. Aleš Linhart 
ve své prezentaci v rámci bloku II.

Klíčové novinky letos publikovaných dopo-
ručených postupů Evropské kardiologické 
společnosti (ESC) shrnul prof. MUDr.  Jiří 
Widimský jr., CSc., z Centra preventivní 
kardiologie III. interní kliniky – kliniky 
endokrinologie a metabolismu 1. LF UK 
a VFN v Praze. První z nich je klasifikace 
osob s chronickým srdečním selháním na 
pacienty se zachovalou ejekční frakcí – EF 
(EF nad 50 %), se sníženou ejekční frak-
cí (EF pod 40 %) a pacienty se srdečním 
sel háním ve střední pásmu (EF 40–49 %). 

Co je nového v guidelines pro diagnostiku 
a léčbu chronického srdečního selhání? 

Druhou novinkou je arbitrárně stanove-
ná hranice pozitivity natriuretických pep-
tidů, která se používá k potvrzení diagnó-
zy chronického srdečního selhání. V pří-
padě, že hodnoty NT-proBNP jsou nižší 
než 125 pg/ml a hodnoty BNP nižší než 
35 pg/ml, lze chronické srdeční selhání 
pravděpodobně vyloučit. 

Změny probíhají i v oblasti terapie chro-
nického srdečního selhání. Do popředí se 
dostává nová skupina zvaná ARNI (inhi-
bitory angiotensin konvertujícího enzymu 

a neprilysinu), jejímž zástupcem je sacubit-
ril/valsartan (Entresto). Výsledky přelomové 
mortalitní studie PARADIGM-HF přesvěd-
čivě prokázaly, že při léčbě ARNI dochází ve 
srovnání s inhibitory ACE k významnému 
snížení KV rizika a KV a celkové mortality. 

Pacienti s diabetem 1. i 2. typu mají zvý-
šené riziko vzniku chronického srdeční-
ho selhání. Stávající mortalitní data svědčí 
o tom, že současná terapie má srovnatel-
ný přínos pro diabetiky i osoby bez diabe-
tu. Diabetik s chronickým srdečním sel-
háním může užívat metformin, ač spí-
še v nižších dávkách. Perspektivní se pak 
zdá být  skupina gliflozinů, která působí 
 komplexně.   Sledujte video

http://www.congress-live.eu/kongres/257/aktuality-v-diabetologii-podebrady-2016/
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Především praktické a konkrétní rady při 
jednání se zdravotními pojišťovnami ocenili 
ambulantní diabetologové, kteří se účastni-
li workshopu o využití softwaru v diabeto-
logické ambulanci a o principech racionální 
komunikace se zdravotními pojišťovnami. 

„Pokud lékaři s něčím nesouhlasí, pří-
padně tomu zcela nerozumí, je důležité 
s pojišťovnou nejprve komunikovat. Na-
příklad pokud jde o úhradové dodatky pro 
rok 2017, je vhodné nejprve je pozorně po-

rovnat s úhradovou vyhláškou, a teprve pak 
se rozhodnout, zda jsou pro konkrétního lé-
kaře výhodné, či nikoli. Lékaři pochopitel-
ně nemají povinnost úhradové dodatky po-
depisovat,“ uvedla Lucie Kutinová ze spo-
lečnosti ResTrial. Pokud jde o nasmlouvání 
úhrady nových výkonů v rámci spolupráce 
s jednotlivými pojišťovnami, lékaři se na ně 
mohou se svými žádostmi obracet vícekrát 
během roku, nikoli pouze jednou. V před-
kládané žádosti nejsou lékaři povinni uvá-

Jak efektivně komunikovat  
se zdravotními pojišťovnami?

dět konkrétní počet pacientů, které pro da-
ný výkon u pojišťovny mají. Úplně postačí 
uvést informaci, kolika pacientů ambulan-
ce by se nový výkon týkal. Tak se diabeto-
logové vyhnou komplikacím v případě, že 
se více pacientů během jednoho roku pře-
registruje k jiné pojišťovně. Diabetologové, 
stejně jako jiní lékaři, by také měli věnovat 
pozornost vyúčtování od zdravotních po-
jišťoven a případně jej při nesrovnalostech 
reklamovat. S tím souvisí i nezbytné pře-
počítání finančního paušálu, který dostá-
vají od pojišťoven. Podle Lucie Kutinové se 
totiž stává, že pojišťovny započítávají pou-
ze základní body, nikoli ty uznané v rám-
ci reklamace. 

Mezi diabetology zavítal i badmintonista 
a olympionik Petr Koukal. „Naštěstí ne-
trpím žádnou chorobou, ale součástí mé-
ho životního příběhu je rakovina varlat, 
již jsem před několika lety prodělal. Na zá-
kladě této zkušenosti jsem založil nadační 
fond, jehož úkolem je informovat veřejnost, 
jak je důležité starat se o své tělo a chodit 
na preventivní prohlídky,“ řekl Kongreso-
vým novinám. Snaží se cílit na muže, pro-

tože ti často bývají v tomto ohledu zane-
dbaní a myslí si, že se jim nic stát nemůže, 
anebo se stydí k lékařům chodit. 

Petr Koukal proto založil projekt STK 
pro chlapy, jehož partnerem se stala spo-
lečnost Sanofi. Díky vzájemné spolupráci se 
podařilo během letošních prázdnin oslovit 
víc než 50 tisíc mužů během letošního lé-
ta. Projekt upozorňuje vedle vedle původ-
ního karcinomu varlat i na další urologic-
ká onemocnění a problematiku týkající se 
velmi frekventovaných chorob jako je dia-
betes mellitus a vysoký cholesterol. „Nabá-
dáme muže, aby chodili nejenom na uro-

STK pro chlapy  
Petra Koukala

Po prodělané těžké nemoci začal 
sportovec Petr Koukal přesvědčovat 
muže, ať se o své tělo starají.

Anketa    Jaké kontroverze v diabetologii podle vás  
přežijí do roku 2017?

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. 
Centrum diabetologie, IKEM, Praha
Kontroverzí v diabetologii lze nalézt nespo-
čet a určitě budou přetrvávat i nadále. Co 
se týče například zahájení terapie inzuli-
nem u diabetiků 2. typu, v současnosti ne-
běží žádná studie, která by dosavadní trend 
změnila, proto lze další dohady očekávat.

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 
III. interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha
Každý medicínský obor s sebou kontrover-
ze přináší, ať zabrousíme kamkoliv. V dia-
betologii za největší z nich osobně považu-
ji otázku času zahájení terapie. Stejně tak 
můžeme diskutovat také o tom, kdy za-
čít s terapií jinými antidiabetiky. Záleží na 

zvyklostech a zkušenostech lékařů a je to 
samozřejmě otázka i finanční dostupnos-
ti. Dnes se například mluví o kombinova-
né terapii a jejím nasazení hned na začát-
ku, zde však ihned vyvstane otázka, kdo to 
zaplatí. Kontroverze tedy mohou nastat na 
různých úrovních a určitě budou přetrvá-
vat i za deset či dvacet let.

MUDr. Eva Račická,  
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava
Kontroverzí, která bude do budoucna roz-
hodně přetrvávat, je podle mě otázka fi-
nančního omezení, jež nás brzdí v časném 
nasazení moderní léčby. Příkladem mohou 
být pacienti, kteří se nedostali na úroveň až 
tak špatné kompenzace, a jsou proto stále 

odkázáni na užívání sulfonylurey. V sou-
časnosti disponujeme dostatkem poznat-
ků, léčba je účinná i bezpečná, pacientům 
přináší životní komfort, my jsme ale stále 
zpomaleni finančními brzdami tak, že to-
ho nedokážeme plně využít.

MUDr. Alena Adamíková, PhD.,  
Diabetologické centrum,  
Krajská nemocnice T. Bati a.s. Zlín
Je jich určitě dost. V současnosti se řeší na-
příklad otázka léčby diabetiků 2. typu, zda 
jim má být nasazena inzulinová či kombi-
novaná terapie, zda má kombinovaná tera-
pie nastupovat časně či později… tohle vše 
se bude určitě dále rozebírat v roce 2017, 
možná i mnohem déle. 

logické prohlídky, ale starali se o své tělo 
i v dalších ohledech, protože tak si mohou 
zachránit život,“ zdůraznil Petr Koukal. 
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Hledáním optimálního režimu a dávková-
ní při nasazování inzulinu pacientům s dia-
gnózou diabetes mellitus 2. typu (DM2) se 
zabýval workshop pod vedením as. MUDr. 
Jana Brože z Interní kliniky 2. LF UK a FN 
Motol, Praha. Ambulantní diabetologové 
především diskutovali o třech problema-
tických místech, se kterými se pojí nasa-
zení této léčby. „Prvním je obava pacienta 
z léčby. Pacient se často bojí, že léčba inzu-
linem jde ruku v ruce s mnoha problémy, 
jako je hypoglykemie, nárůst hmotnosti. 
Má představu o tom, že inzulin je takzvaně 
konečná,“ konstatoval MUDr. Brož a snad 
všichni účastníci workshopu z řad ambu-
lantních diabetologů s ním souhlasili. Na 
druhou stranu, je-li nasazení této terapie 
skutečně nezbytné, shodli se na razantním 
přístupu k pacientovi. Naopak v situacích, 
kdy sami lékaři nejsou o léčbě přesvědčeni, 

s pacienty raději dále diskutují a předklá-
dají jim i jiné varianty. Pochopitelně v sou-
vislosti s přísnější úpravou režimu životo-
správy atd. Během workshopu zazněl mj. 
názor, že v některých případech je vhod-
né nasadit novému pacientovi léčbu inzu-
linem v podstatě ihned po diagnostice, po-

chopitelně má-li tuto indikaci. Zvlášť jde-li 
o mladšího pacienta. „Byť je to třeba jen na 
chvíli, nemocný se přesvědčí, že inzulin ne-
ní tak problematickým zásahem, a pozdě-
ji s přechodem na inzulin nemá větší pro-
blém,” míní MUDr. Brož. 

S dalším problematickým bodem, nedo-
statkem času na ad hoc edukaci nových pa-
cientů, mohou podle účastníků worksho-
pu pomoci zkušené zdravotní sestry. Což se 
v současnosti poměrně často děje. 

Konečně za třetí obtížné místo označil 
MUDr. Jan Brož dosažení optimálního dáv-
kování inzulinu. „Naší snahou je nastavit 
takové množství inzulinu, abychom dosáh-
li cílových hodnot glykovaného hemoglobi-
nu. Na titraci spolupracuje lékař s pacien-
tem a ne vždy je tato spolupráce z různých 
důvodů optimální, naopak se občas zasta-
ví někde na poloviční cestě.“ 

Nasazení a dávkování inzulinu pacientům 
s DM2: problémy a výzvy

1

1

O optimálním dávkování inzulinu hovořil 
na workshopu MUDr. Jan Brož.

Většina odborníků již ví, že studie LEADER 
srovnávající u 9340 pacientů s vysokým kar-
diovaskulárním rizikem (cca 20 % z cel-
kového počtu), respektive s již prodělanou 
kardiovaskulární příhodou (cca 80 % z cel-
kového počtu) vliv léčby liraglutidem ver-
sus podávání placeba na kardiovaskulární 
mortalitu a morbiditu, naplnila očekávání. 

Podávání liraglutidu vedlo ve srovnání 
s placebem ke ke snížení glykovaného he-
moglobinu o 0,4 %, k poklesu hmotnosti 
o 2,3 kg a snížení systolického krevního tla-
ku o 1,2 mm Hg. Kombinovaný endpoint stu-
die – kombinace úmrtí z kardiovaskulár-
ních příčin, nefatálního infarktu myokardu 
a nefatálních cévních mozkových příhod byl 
snížen o 13 %. Kardiovaskulární mortalita 
poklesla o 22 % a celková mortalita o 15 %. 
Celkový výskyt nežádoucích účinků se me-
zi skupinou léčenou liraglutidem a placebem 
nelišil, ve skupině léčené liraglutidem byl na-
opak nižší výskyt hypoglykemií včetně těž-
kých. Naopak výskyt cholecystolitiázy byl 
ve skupině léčené liraglutidem mírně vyšší. 

Velmi pozitivně je však hodnocena i kva-
lita provedení studie LEADER. Za Českou 
republiku byl jejím národním koordináto-

Lékům z kategorie agonistů GLP – 1 a vol-
bě jejich podávání věnoval svou přednáš-
ku MUDr. Tomáš Edelsberger z Diabetolo-
gické ambulance Krnov. K dispozici máme 
4 přípravky, které podáváme samostatně, 
a jeden k podávání ve fixní kombinaci. Uží-
vají se v rozmezí dvakrát denně až jednou 
týdně. Všechny mají společnou výhodu, že 
mírně redukují hmotnost. Jedny ovlivňují 
hodnoty glykémie postprandiální, tedy po 
jídle, druhé pak působí na hodnoty glyké-
mie nalačno. 

Většina pacientů si provádí self-moni-
toring a na kontrolu k lékaři přinese svůj 
glykemický profil. „Podle něj vidíme, ja-
ký lék potřebuje. A pokud předloží i jídel-
níček, zjistíme, jestli jí více ráno, v poled-
ne či večer. Můžeme pak zvolit krátkodobě 
působící přípravek, který ovlivní vzestupy 
glykémie po jídle, jsou-li větší. Anebo na-
opak zvolíme dlouhodobě působícího ago-
nistu GLP-1, jež spíš poslouží k redukci gly-
kémií v průběhu celého dne. Vzestupy hod-
not po jídle ale již tolik neovlivní,“ upřesnil 
MUDr. Edelsberger. 

Ze zákulisí studie LEADER

rem prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., 
z Endokrinologického ústavu 1. LF UK 
a VFN v Praze „Při náboru pacientů v Čes-
ké republice jsme zpočátku měli zpoždění. 
Ve srovnání s ostatními státy jsme byli v po-
slední čtvrtině startovního pole,“ vzpomí-
nal prof. Haluzík ve své prezentaci Ze zá-
kulisí studie LEADER. Slíbil tedy, že do ro-
ka všechny předhoníme. „Pak se to opravdu 
zlomilo, byli jsme úporní, a nakonec jsme 
dokonce zařadili více pacientů, než jsme za-
řadit měli za úkol. Česko bylo první zemí, 
která dokončila nábor,“ vypráví. 

Studie dosáhla vynikajících výsledků 
i z hlediska nízkého podílu pacientů, kteří 
ji nedokončili. Celosvětově jich byla jen tři 
procenta. V Česku se neztratil žádný. Spon-
zor studie totiž velmi dbal na její podporu, 
pacienti získávali informace z newslette-
ru, dostávali drobné dárečky, účastnili se 
například kurzu zdravého vaření. „Anebo 
jsem s pacienty vyrazil na Petřín na nor-
dic walking,“ dodal prof. Haluzík. Dobrou 
zprávu o úspěšnosti studie se dozvěděl le-
tos 4. března po poledni. Pak již následova-
la její bombastická prezentace na červno-
vém kongresu ADA v New Orleans, USA. 

Volba mezi  
krátkým a dlouhým 
agonistou
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Pozvánky na sobotní program
Blok V: S kým a proč  
by měl diabetolog  
spolupracovat?
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA,  
přednosta Interní kliniky 2. LF UK  
a FN Motol, Praha
Blok V pro mě bude tak trochu stejným pře-
kvapením jako pro vás. Jistě, přijďte si po-
slechnout, o co kráčí. Můžu pouze speku-
lovat na základě toho, co vím. Tak 1) Oku-
lární edém je něco jiného než diabetická 
retinopatie. Léčí se jinak, jeho přesnou pre-
valenci neznáme. Ale jisté je, že léčba mů-
že být úspěšná pouze ve spolupráci oftal-
mologa s diabetologem. Což možná bude 
hlavní poselství přednášky. 

Diabetická dyslipidemie neustále bouří 
svou špatnou uchopitelností. Mendelovská 
randomizace ukázala, že HDL cholesterol 
je spíše markerem kardiovaskulárního ri-
zika než smysluplným cílem terapie. Tak 
uvidíme, co se dozvíme.

A konečně hematurie – v  diskuzích 
s urology mě napadlo, že vlastně diabe-
tologové provádějí screening karcinomů 
vývodných močových cest. Poprosil jsem 
doc. Horáčkovou, aby téma diferenciální 
diagnostiky zpracovala, a připravila tak pů-
du pro plánovaný postgraduálně vzdělávací 
blok s urology, který by měl zaznít v Luha-
čovicích. Je to neuvěřitelné, ale vlastně ne-
máme všeobecně přijatý algoritmus postu-

pu vyšetření při nálezu mikroskopické he-
maturie. Tohle téma bude hodně zajímavé.

Blok V: Mezioborová  
spolupráce
MUDr. Eva Račická,  
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava
Sobotní blok zahájí sdělení doc. Jana Stud-
ničky zaměřené na diabetický makulární 
edem (DME). DME a diabetická retinopa-
tie jsou nejčastější příčinou slepoty diabeti-
ků v pracovním věku ve vyspělých zemích, 
kam ČR zajisté patří. Protože hlavním riziko-
vým faktorem je hyperglykemie, je úkol dia-
betologa jasný. Je důležité zahájit léčbu DME 
včas, v současné době je první volbou léčba 
blokátory VEGF. K její úspěšnosti může po-
moci diabetolog trvalou komplexní účinnou 
léčbou diabetu, hypertenze a DLP, což není 
u komplikovaného diabetu vůbec jednodu-
ché. Bude proto určitě přínosné najít v disku-
zi cestu, jak mezioborovou spoluprácí přede-
jít vzniku, progresi a následkům této závaž-
né komplikace. Zda je v léčbě DLP něco, co 
ještě nevíme, nebo co naopak budeme moci 
brzy poznat a tedy účinně léčit, prozradí sdě-
lení prof. Vladimíra Bláhy. V posledním pří-
spěvku bloku se bude doc. Horáčková zabý-
vat důležitým fenoménem, a to diferenciální 
diagnostikou hematurií u diabetiků. Vyšetře-
ní moči se v poslední době v ordinacích dia-
betologů stala velmi důležitým, neboť léčíme 

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.

Workshop:  
Kouzelná zkratka DUS
MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.,
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Všichni, kdo pečují o pacienty s diabetem, 
dobře vědí, že tito nemocní mají extrémně 
vysoké riziko manifestace kardiovaskulár-
ních komplikací. Proto často indikují vy-
šetření duplexní sonografie tepen dolních 
končetin a krkavic. Co je ale možné od vy-
šetření čekat? Jak se provádí, co lze vyčíst 
ze zprávy z tohoto vyšetření a co znamena-
jí zkratky v nálezech? 

Na workshopu bude reálně provedena du-
plexní sonografie tepen dolních končetin, ka-
rotických tepen (můžeme ale hovořit i o sono-
grafii žilního systému) s výkladem postupu, 
zájemci si budou moci také provádění vy-
šetření vyzkoušet na přístroji Toshiba Xario.

ZPRAvodAjStvÍ Z KoNGReSu  
MŮŽete SledovAt oN-liNe NA

Anketa    Jak se podle Vašich zkušeností mění průměrná hmotnost  
nově odhalených diabetiků 2. typu v posledních 3–5 letech?

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová DrSc.
Interní klinika 2. LF UK  
a FN Motol, Praha
V diabetologii pracuji již velmi dlouho a ne-
myslím si, že by v současnosti bylo až tak 
velké množství Čechů s nadváhou. Dle mé-
ho názoru však došlo k příbytku skupiny 
abnormálně obézních lidí. Těch s průměr-
nou nadváhou však naopak ubývá. Typic-
ky je to tak např. u mužských pacientů me-
zi 40–60 lety, kteří o sebe v minulosti vů-
bec nedbali. Avšak v současnosti se trendy 
mění, lidé o sebe začínají více pečovat, čas-

to také upravují své chování kvůli výdajům 
na oblečení velkých velikostí či nově navá-
zaným vztahům. Z nedávné doby si dokon-
ce vybavuji anketu zaměřenou na prefero-
vaný alkohol, která po opakování o šest let 
později ukázala značný přesun oblíbenos-
ti od piva k vínu. 

MUDr. Alena Adamíková, PhD.,  
Diabetologické centrum,  
Krajská nemocnice T. Bati a.s. Zlín
Průměrná hmotnost se podle mého názo-
ru příliš nemění. Obecně obézních pacientů 

samozřejmě přibývá, nicméně nemyslím si, 
že by se to týkalo pouze diabetiků. Morbid-
ně obézní pacienti často nemusí být ani vy-
šetřeni, tudíž se neví, čím vlastně trpí. Ne-
myslím si, že by do mé ordinace přicházeli 
stále obéznější noví diabetici. 

MUDr. Jan Brož,  
Interní klinika 2. LF UK 
a FN Motol, Praha
Noví pacienti rozhodně za dobu mé praxe 
přibírají. Tento fakt v podstatě odpovídá ná-
růstu obezity v běžné populaci. 

glifloziny. Vyšetřením moči si ověřujeme, zda 
pacient léčbu užívá či nemá přítomné kom-
plikace, jako jsou ketolátky v moči. Ale ne-
měli bychom zapomínat ani na další patolo-
gii, jakou je hematurie signalizující přítom-
nost závažných nediabetických ledvinových 
komplikací včetně nádorových chorob, které 
jsou u diabetiků stále častěji diagnostikovány.
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jako ignorovat jeho 
vysoký LDL-cholesterol!

Reference: 1. SPC Zoletorv.
Zkrácená informace o léčivém přípravku
Zoletorv® 10 mg / 10 mg, 10 mg / 20 mg, 10 mg / 40 mg, 10 mg / 80 mg potahované tablety (Jedna tableta obsahuje ezetimibum 10 mg a atorvastatinum 10, 20, 40 nebo 80 mg).Indikace: Prevence 
kardiovaskulárních příhod – přípravek Zoletorv je indikován ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a s anamnézou akutního koronárního syndromu 
(AKS), bez ohledu na to, zda předtím byli léčeni statinem. Hypercholesterolémie – jako přídatná terapie k dietě u pacientů s primární hypercholesterolémií nebo smíšenou hyperlipidémií, kde je vhodné 
použití kombinovaného přípravku: u pacientů, kteří nejsou samotným statinem dostatečně kontrolováni a u pacientů, kteří se již léčí statinem a ezetimibem. Dále jako přídatná terapie k dietě u homozygotní 
familiární hypercholesterolémie (HoFH). Dávkování a způsob podání: Tablety se podávají jednou denně perorálně, kdykoliv během dne, s jídlem nebo bez něj. Hypercholesterolémie a/nebo ischemická choroba 
srdeční (s AKS v anamnéze) – 10/10 mg/den až 10/80 mg/den. Obvyklá dávka je 10/10 mg jednou denně. Dávku přípravku Zoletorv je nutno individuálně upravit. Úprava dávky, pokud je zapotřebí, se musí 
provádět s odstupem minimálně 4 týdnů. Homozygotní familiární hypercholesterolémie – dávka přípravku Zoletorv je 10/10 až 10/80 mg denně. Současné podávání s jinými léčivými přípravky: Zoletorv je 
nutno podávat ≥ 2 hodiny před nebo ≥ 4 hodiny po podání sekvestrantu žlučových kyselin. U starších pacientů není nutno dávku upravovat. Bezpečnost a účinnost přípravku Zoletorv u dětí nebyla stanovena. 
Přípravek Zoletorv se u pacientů s poruchou funkce jater musí podávat opatrně. U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutno dávku upravovat. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo 
na kteroukoli pomocnou látku. Těhotenství a kojení. Aktivní onemocnění jater nebo nevysvětlené přetrvávající zvýšení sérových transamináz přesahující 3násobek horního limitu normálu. Přípravek Zoletorv 
je kontraindikován u žen ve fertilním věku, pokud nepoužívají účinnou antikoncepci. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Myopatie/rhabdomyolýza: V rámci zkušeností s ezetimibem po jeho uvedení 
na trh byly hlášeny případy myopatie a rhabdomyolýzy. Většina pacientů, u nichž došlo k rozvoji rhabdomyolýzy, užívala statin současně s ezetimibem. U pacientů s predispozicí k rhabdomyolýze je nutno 
předepisovat přípravek Zoletorv opatrně. Všechny pacienty, u nichž se zahajuje léčba přípravkem Zoletorv nebo se dávka zvyšuje, je nutno poučit o riziku myopatie a upozornit je na nutnost okamžitě ohlásit 
jakoukoli nevysvětlenou svalovou bolest nebo slabost. Pokud jsou koncentrace CK zvýšeny nad 5násobek ULN, nelze léčbu zahájit. Pokud jsou svalové příznaky závažné a způsobují každodenní dyskomfort, 
i když jsou hladiny CK zvýšeny ≤ 5násobek ULN, je nutno zvážit vysazení léčby. Přípravek Zoletorv se musí vysadit, pokud dojde ke klinicky významnému zvýšení hladin CK (> 10násobek horního limitu 
normálu) nebo pokud je diagnostikována rhabdomyolýza nebo je na ni podezření. Jaterní enzymy: v kontrolovaných studiích souběžného podávání u pacientů léčených ezetimibem a atorvastatinem byla 
pozorována po sobě jdoucí zvýšení transamináz. Testy jaterních funkcí je nutno provést před zahájením léčby a poté je nutno je provádět pravidelně. Pokud zvýšení transamináz o více než 3násobek horní 
hranice normálu přetrvává, doporučuje se snížení dávky nebo vysazení přípravku Zoletorv. U pacientů se středně závažnou nebo závažnou jaterní nedostatečností se přípravek Zoletorv nedoporučuje. 
U pacientů s předchozí hemoragickou cévní mozkovou příhodou nebo lakunárním infarktem je poměr rizik a přínosů atorvastatinu v dávce 80 mg nejistý, přičemž potenciální riziko hemoragické cévní mozkové 
příhody je nutno před zahájením léčby pečlivě uvážit. V případě podezření, že se u pacienta vyvinula intersticiální plicní nemoc, musí být léčba statinem vysazena. Interakce s jinými léčivými přípravky 
a jiné formy interakce: Současné podávání přípravku Zoletorv a fi brátů se nedoporučuje. Při zahajování léčby přípravkem Zoletorv u pacientů léčených cyklosporinem je nutno postupovat opatrně a během 
léčby je nutno sledovat koncentrace cyklosporinu. V případech, kdy se přípravek Zoletorv přidá k warfarinu, jinému kumarinovému antikoagulanciu nebo fl uindionu, je nutno sledovat INR. Atorvastatin se 
nesmí podávat současně se systémovou léčbou kyselinou fusidovou nebo během 7 dnů po ukončení léčby kyselinou fusidovou. Současné podávání s léčivými přípravky, které mohou zvyšovat plazmatické 
koncentrace atorvastatinu, jako jsou silné inhibitory CYP3A4 nebo transportních proteinů, může zvyšovat riziko rhabdomyolýzy. Riziko myopatie může být zvýšeno při současném podávání gemfi brozilu 
a dalších derivátů kyseliny fi brové, bocepreviru, erythromycinu, niacinu, telapreviru nebo kombinace tipranavir/ritonavir. Dále viz úplné znění SPC. Nežádoucí účinky: Jako časté byly hlášeny průjem 
a myalgie. Pro úplnou informaci se seznamte s plným zněním SPC. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před kyslíkem. Druh obalu a velikost balení: 
Zoletorv 10 mg / 10 mg, 10 mg / 20 mg, 10 mg / 40 mg a 10 mg / 80 mg. Balení po 10, 30, 90 a 100 potahovaných tabletách v dusíkem profouknutých Al/Al blistrech (dutina z oPA-Al-PVC s víčkem z Al). 
Balení po 30x 1 a 45x 1 potahovaných tabletách v jednodávkových dusíkem profouknutých Al/Al blistrech (dutina z oPA-Al-PVC s víčkem z Al). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí 
o registraci: Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Velká Británie. Registrační čísla: 31/403–406/14-C. Poslední revize textu: 12. 4. 2016. Dříve než přípravek 
předepíšete, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem údajů o přípravku. Tento přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků
veřejného zdravotního pojištění. POUZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.
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