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Preparáty irrzulírru v Ceské republice 1999

Rudolf Chlup

II. interní klinika LF UP a FN r.Olomouci

Sou]m
Prla uvldí z:á*ledoi infomre o iruulínových prcpará,tcch. kleré jscu

disrribuovíny v Čaké r<publicc v roce l999. Jjc o irojukty domácl fimy
llčivr krhlr.dlruké fimy }iovo Nordisk, mrické fimry Eli Lillv, r ně-
mccké frrny Hechst Múion Rousscl. Swčně jc pojcdláno i o rplikačrrt
tcchnie (dlr'kovrěc, pmpy, sllikačky) r poromfuy ccny iluulínů, PrÁcc jc
určae pro l{*rlc, brkal§c, zdnvolrrl ršřy t §tudcnty.

lnsulin preparatiolr in tbe Czecb Repulrlic 1999
§wury

Imlin prcpntior in lhc Czcch Rcpubtic l999. Thir pepcr give lhe
bric informetion on imlin prcpuetim ihrt ntc bcing distriburcd in thc
Czcclr Rcpublic in thc yx l999. Thc product of n Czcch compmy l.éčiva
Pnhe rnd of lhc threc lugxt iroulin prcducing compmir in lhe rvorld
(Novo Nordd Dcnrurk, Eli Ully, U.S.,d rnd Hocctst Muion Roursel,
Groy) ue d*cribctl including short informatioo on iroulin pms, purnps
ud syings. Thc pria of ihc most importart iroulil prcpuetioro uc com-
prrcd-

Úvod
V našich lékárnáclr je dnes nabizerro 16 kátkodobých

inzulinových píepaíátů (tzv. normilni neboli obyěejný
inzulin, anglicby,Jegulaí insulin", němeclry,,Altirrsuliť')
a 38 preparáťů s ploailouženýru účinkem, K jednoduché a
účinné léčbě je zpravidla zapotřebí jerr jednoho krátJ<orjo-
bého irrzulinu a k tomu někdy i jednoho inzulinu
s prodlouŽenýtn účinkem. Je tedy třeba mít a.lespořr se
dvěma preparátv vlastni zkušenosú a yědět, ktcrými jinými
Prcpajáťy by se v pŤipadě nouze daly naluadit.

Potřeba inzu]ínu ve světě je dnes zajišťována převážně
produ}cí tři vcl}cjch firem (Novo Nordisk, Eli Lilly a Ho-
echst Marion Roussel) a rovttěž m:nšimi íirnrarni (v ČR
např. Léčiva Praha), které zpravidla s něliterou z uýe-
denl,ch fircm spolupíaaljí. Kvalita inzrrlírrorlclr prepuátů
od všech jmenot,aných rlrobcu je srovnatelná. Při lÍběru
prePaíáfu sc Proto řídime předer.šint ccnou, kva]itou baje-
ni. aplikačni leclrrú}r,a zásobor.ání i celkovou Úrovní spo-
lupráce nlezi !ýIobcenl a diabetologv.
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Skupiny preparátů inzulinu
Preparáty inzulinu posuanjeme z několika pralrticlej,ch

lúedisek:
A) podle půr,odu,
B) podle koocentlace,
C) podle dob,úěinku,
D) podle formy balenl
A) Podle původu lze rozlišit tř,i skupiny preparáŇ inzu-
línu:
. lidské (bumárrni) irrzuliny, ktere se pfipnvqji genovou

tecbnologii ponocí kvasinek trebo E. coli a které jsou
dodavany v lahvičkách nebo v patronác}\

. analog inzulinu insrrlin lispro (prcpafiít Humalog),
který je také dod.ivrin v la}rviř:kách Bebo v patíonách ,

. zviřeci i-nzuliuy, které se zíslcivají extrakcí z vepřo-
vlch a hovězich pankreatů, pďiivě se čistí a jsou do-
dávárri, pouze v lahvičkách.

Farmakokinetika a účinnost iidského a rvířeciho inzu-
linu stejnélro druhu se prakticky ne[ši (i, 7l 8).

U někteďch pacientů nastupuje účinek humáruriho in-
zulinu poněkud ryclr.leji a trvá kraíšl dobu

lmunogenita zvířeciho inzulínu je sice vět§ než imu-
nogenila irrzulinu lidskélro, avšak v pra,xi to vzhledetn
k relativně malému počtu alcrgichj,ch pacientů má malý
vjznam. Vácnó bi,la popsána i alergie na inzi:Jin lidský.

Firml,Novo Nordisk, Eli Lilly a Hoecfut Marion Rous-
set dodár,ají na uh \,České rcpublice pouze inzulíny hu-
nrárrni. Firnla Léčiva pralra dosurl dodává kromě humán-
nilro inzulinu též inzulin1, miíecí, ktcrými je u nás dosud
]éčena více než polovina inzulinem léčených diabetiků.
Zviřeci inzulín je u ruis zaLim asi o 18% letnějši než hu-
márini inzrrlin v lahvičkáclr a l,ice tlež o 40% ievnějši než
inzulírr v patronáclt.
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Podle pcrspektir1, nastiněué lvlezinárodní diabetologic-
kou federaci bv do rol:rr 20C0 nrčl bj,t humánni inzulir:
ll dispozici pro všechn],, kdo írlz_trlírr polř3bují,

Liciské in:uIinl, jsou dnes tndikován.l,, zejnléna lant, kcle
léčba inzulinem začinó ooprvé. Krontč tollo se liCský,
inzulin nasazuje u ntlad.Ých diabettků l. t.y,ptt,

y ltholenstli a ve vše c,}t přioadecl;, kcl.t, s jttt_Ýtni ore-
parút.v, c,lochá:i ke generaltzovan.Ýnt nebo lokálttint re -

akcitn Rot,t:ěi je indil:ol..án při in!crntitentni ličhé ttl-
:ulillettt (např. ua citirurgii) I)acteltíi, ktaři dtisuc! b.t,-

Ii dobře kompen:ováni zvířecint tn:ulinent a kteti tte-
maji vedlejši Iokólni reakce, nentusi b.i,t převátl!ttt na
hunúnní inzuliny (3).

B) Rozrlčlení inzulinů podle lionccntrircc:
V současné době jsou v České republice použ-í!,án), dvč

koncenlrace inzulintt.
. inzuliny o koncentraci 40 nrj/ml; rylo inzulinv jsou bud'

n,iřecí ttebo hurnánrli a jsou dodávónv pouze
v laliviěkách,

. inzulíny o koncentraci 100 rnj/ml jsou vždv lrunránní,
některé preparátyjsou dodávánl,jen v patronách (např.

Mixtard l0 Penťrll nebo Mixlard 20 Penfill), některé
jert v lahvičkách (insutin HM B, Insulirr HM-MH, lrr-
sulin FM-MIX 30, Monotard HM 100, Ultratard |M
l00, Velosulin HM) a některé jsou dodár,ány
v patronáclt i v iahvičkáclr (např. Actrapid HM l00, In-
srrlatard HM, Mixtard 30 l00, Humulirr R, Hunralog
l00),
Farntakokinetika irtztrlinrt o koncentraci 40 nrj/rrrl a

I00 nrj/nrl se prakticky netiší (a,6). Účirrnost inzulinu není
koncentrací ovlivněuir. Cena jedné jednotltr, inzulintr jc u
obolt koncentrací stejná.

C) S ohlcrlem na dobu účinliu se preprríty inzulínu
rozdčlují tlo tří sl<upin:
l. krátkodobé inzuliny (Tab, 1),

?. bazální a další depotrlí inzuliny, tj inztrlirrt,
s prodloužený,nr účinkem (tab. 2),

3, inzulinové směsi (Tab. 3).
Doba účin}nr krátliodobých i dloulrodobj,clt inzuliniI je

ovlivněna aplikovanou dávkorr.

D) PotJle formy birlcní 1,ozlišujcnle dvč slitrpin1-:
a) Preparárl,dodávané v luhvičkáclr o objelnu l0 rrrl, které

jsotr baleny r,étšinotr po l ktlse, potlzc llhvičK)( s Illstl-
r]lallem Floechst o kollccnlraci 40 ruj/rrtl jsou baleny po
pěti kusecll, tirkže v jednoln origináininr bi,lerlí jc 2()00

rrr.j inzrrlíntr. Z llrlrl,iček sc illztllin lratltlrrrje rlo plrritcl-
ltriclr diivkovačů (lvíADI, lvíetit, Ostlava; Diselrottic Pcrt,
Disetronic, Šrj,carsko, IUVA, Jllnýz s,r,o., Ostravil), do
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inzulínorrych pump nebo do injekčnich střikaček (Tab,

la.2a, ]a).
b) Prepariity dodávaná r,patronach o objemu 1,5 nebo 3

tnl (cartrid8es, Karpulen, cartouches) s posuvným
dnem, které jsou určeny pro aplikaci dávkovaii. Pat-
rony jsou standardně balen1, po pěti kusech, takže
jedno originální balení patron 1,5 mi obsahuje ?50
rrrj inzulinu a jedno originálni balení patron 3 rnl ob-
sahuje l >00 nlj illzulinu. Každý Birobce dodár,á
svoje ti,p1, dávkovačŮ (Novo Nordisk: Novopen, No-
vopcn 3; Eli Lill.t,. BD pen i,5 tnl, BD pen 3,0 ntl,
l{urnapcn; Hoechst,. Optipen l, Optipen 2) ktcré ne-
dovoluji porrživat patíony jiné írrmy. Pro všcchn_v
tvto preparáty lze ale použít dávkovače tvíADI l00
nebo Disetronic (Tab. lb, 2b, 3b).
lnzulíny v patronáclrjsou asi o 250lo dražší než inzuliny

v laltvičkách, jejich účinnost je ale stcjná.

.Icdnotlivé preparáty inzulínu
Všechny preparáty uvedené v následujicich tabul-

kách lze aplikovat dávkovačenr inzulinu MADI nebo
Disetronic Pen. tnjekční střikačky jsou dnes již poněkud
obsoletni. Dávkovač JUVA je jen pro inzulín o koncellt-
raci 40 mj/ml.

Spolehlivost MADI jsme ověřili ve vlastni srudii, Dáv-
kovaě Disetronic má atest CE (certified qualiry). Původ
dávkovače JWA je nejasný a nepodařilo se najít ádné
ůdaje o jeho spoleNivosti.

Uváděné ceny inzulíno{ch preparátů (viz Tab. 1-3)
jsorr převzaty z čiselníkir VZP (9). Nejdůležitější je údaj o
últradě VZP. Cena irrzulinu za l mj byla vypočtena z ceny
nraximální. Lze předpokládat, že ťše doplatku může blir,

podle at<tuální situuce vjednotlivých lékárnách Ňzná,
v žádném připadě by neměla překračovat částku uvedenou
v Tabulkách,

1. KrÁtkodobé inzulíny
Krátkodobé irrzulíny jsou nejvhodnějšími preparáty

při léčbě diabetu. Farnrakokinetika a účinnost jednotli-
r.lclr krátkodobých irrzulinů sc vzájemně prakticky neli-
ší: ntaxinrurn r'rčinku nastává za I-2 h, celková doba
účinku závisi na dál,ce a čini 5-7 h. Monomerní analog
inzulinu inzulin lispro (Hirmalog) dosahuje maximální-
ho irčinku asi o l0-15 rrrinut rychleji než inzu]ín krát-
kodobý, ale účinkuje kratší dobu (ien asi 4 hodiny).
Všcchlry krátkodobé inz-ulíny jsorr čiré jako voda a před
aplikací §e nenrrtsi proIrricltávat.

Při vi,trživání katctror,é varianty dár,kovače nebo in-
ztrlinové prrnrpy (Mininred, FI-Tron) a rovněž do infúzi
při parerlterúlrrinr podáváni glukózy se dávaji porrze

kriirkodobé inztrliny (připldné }lrrnralog). Vhodný je

předevšinl Velosulilr ltutrtitn, který je pufrován íosfátcm
tak, že ncdocházi kjeho agregaci i,hadičkách.
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Tab. 1a. Kr:ítkotlobó irrzulíny (V - vepřový. E - humánní) a analoga inzulínrr (A) v lahvičl<ách

Tab. 1b. Krátkodobé irrzulírry ( H - hrrmínní) a analogir inzulínu (A) v patronách pro dívkovače

Firma Název preparátu Species koncentrace
rrri/nrl

obj
(ml)

Kě
I nti

Kc
l bal

vZP
hradí Kč

Doplat.
max_ Kč

Léčiva Insulin Mono N
Insulin-HM R H

.l0

l00
l0
l0

0,42
0.5l

l70,10
507.50

l70,10
507,50.

0

0

Novo
Nordisk

Actrapid }ilví
Actrapid HM
velosrrlin human

H
H
H

,t0

100
l00

l0
t0
l0

0,5l
0,5l
0.7l

203,00
507,50
113.-l0

203,00
507,-i0
670 00

0
0

43 70

Eli Lilly Humulin R
Humalog
Humaloe

H
A
A

-l0

40
100

I0
10

l0

0,5l
0,85
0,85

203,00
338,00
845,00

203,00
3l4,50
786.30

0

23,50
58.70

Hoechst Insunran Hoeclrst raoid H 40 l0 0.64 l270.00 1015.0c 255,00

Firnra Název preparátr,r Species koncentrace
mi/ml

obj.
(ml)

Kč
1mi

Kč
l bal

vZP
hradi Kč

Doplat.
max. Kč

Léčiva žádnÝ
Novo
Nordisk

Actrapid HM Penfrll
Actrapid HM Penfill

H
H

l00
l00

1,5

3.0
0,73
0.12

548,90
l072.50

502,50
1005,00

46,40
67,50

Eli Lilly Ifirrnulirr R
HumulinR
Hunralog
Humalos

H
H
n

l0()
100
100
l00

],5
3,0
1,5
30

0,72
0,,lz
0,93
0.92

536,30
l072,50
693,10

1386,20

502,50
I005,00
635,60

l27I,30

33,80
61,50
57.50

114.90
Hoechst Insrtnran Hoeclrst

ranid optipen
H 100 J,U 0,72 l0,72,50 1005,00 6,1,50

2. BazáIní a další clepotní innrlírry
Bazlrlní inzulíny slouá k nairradě baá]ní sekrece inzrrlinu

u diabetiků i.typq zejmérra vnočnjch hodinách. Pouátí ba-
zílního inzulínu je poněkud méně qýhodné než inzulínová
pumpa s kontinuální infllzí krátce působícího irrzulínu nebo
časté malé bolusy krátkodobého irzulinu v derrrLích i nočních
lrodiniiclr. Žaangaazan inzulín nelze to[ř označit za doko-
nalý, neboť u každého preparanr exisqje velká inter-
iintraiadividuání variabilita farnrakokineťtcy. U obézních
diabeti}ru 2. Bpu s hyperirunrlinémú je lďba depotním inzulí-
nem během dne zpatofyziologickélro hlediska dokonce kon-
trairrdikoviárra (3).

Všechny dlotrhodobé a -smišené inzulíny uvedetté
v Tabulce 2 a 3 jsou mléčně ka]né. Před jejich nataženínr do
stříkač}ry nebo ďávkovače nutno lahvičku Ňkolikrát z*,olna
převratit. Bezprosředně před aplikací je tieba irmrlín
v dávkovači znovu promísit opakovitným převracenínr davko-
vače. Ryctrlé protřepávání je nevhodné (muže sniát al,1ivihr
inzutínu).

Pokud chcenre potůít k aplikaci baálního iruulírru ďávko-
vače, měl by se tento davkovač u télrož pacienta zřetelně odli-
šovat od dávkovače pro inzulin kratkodobý, aby nedošlo
káměně.

3. Směsné preparáty
Směsi inzulíŇ se někdy (ne zcela optimalně) po-

užívají u staršíclt pacienťr. Obsahují jederr krátkodobý a
jeden bazální inzulín. Čísto v názvu speciality udává podil
krátkodobého inzulínu.

sliladovíní inzulínu
Lahvičkly nebo patrony s inzulínem se dlouhodobě

skladují při teplotě 2-10 st.C (v dolním oddílu lednice),
Po dobu několika týdnů až měsíců lze inzulín uchovávat
při pokojové teplotě do 37 st.C. Z toho plyne, že dávko-
vače, příptrdně injekční stříkačky naplněné inzulinem,
které jsou v běžnénr používání, není třeba ukládat do
,lednice. Pacient je může mít po celou dobrr při své tě-
lesné teplotě.

Inzulín nesnrí znrtznout, nesnrí být vystaven přimémrr
siunci nebo zanecltáván v blízkosti jiných tepelných zdrojů
(např. na televizoru, v uzavřenéIn autě za slunečného po-
časi) a nesnrí bjt delši dobu (hodiny či dni,) vystavován
otřesům, Inzrrlín v lahvičkách nesmí být ukládán v místech
se sníženýnr atrnosférichim tlakem (např. v zavazadlovém
prostoru lrysoko letícího letadla), aby lahriČka přetlakem
nepraskla.
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Tab. 2a. Bazální a další depotní inzulírry v lahvičkách
H - humánní inzulín, v, ho - směs vepřovéIro a lrovězílro inzulínu

Tab. 2b. Bazální a další depotní inzulíny v patronách 1rro dávkovače

Tab. 3a. Směsi krátkotlobého a depotniho inzulínu v lrrlrvičl<ách

Firma Název preparátu Species Konc.
nri/ml

obj.
m]

Učinek (h)

max. celkem
Kč
1mi

Kč
I bal

vZP
hradí Kč

Dopiat.
max. Kč

Léčiva Insulin Mono D
Insulirr Mono ID
Insulin Mono S
Insutin-HM NPH

v, lto
v, ho
v, ho

H

40
40
40

l00

0
0

0
0

3-8 I-12
3-8 I-24
5-18 3-26
4-10 16-20

0,2,1

0,27
0,2,1

051

iOí1,90
107.00
I07,00
507,50

l06,90
l07,00
l07,00
507,50

0

0

0

0

Novo
Nordisk

Irrsulatard HM
Insulatard HM
N{onotard HM
Monotard H]vl*
Ultratard HM
Ultratard HM*

H
H
H
H
H
H

40
l00
40

I00
40

l00

0
0
0
0
0
0

4-|2 |-24
4-12 l,-24
3-ít 2-2z
3-8 2-22
10-20 3_30
10-20 3 -3 0

0,51
0,5l
0,51

0,5 l

203,00
507,50
203,00

203,00

203,00
507,50
203,00

203,00

0

0
0

0

Eli Lilly Hurrrulin N
Humrrlin L
Humulin U

H
H
H

40
40
40

0
0

0

2-8 I-20
4-16 2-z4
6-i4 3-24

0,5 1

0,5 l
0.51

203,00
203,00
203.00

203,00
203,00
203.00

0

0

0

Hoechst lnsuman Hoechst
basal

H 40 l0 5 1_20 0,64 i270,00 l015,00 255,00

*Žádáno o registraci

Firma Název preparátu Spec. Korrc.
nti/ml

obj
íml)

Učinek (lt)
max. celk.

l(c
1 rni

Kč
I bal

YZP
hradi

Doplat.
nlax.

Léčiva žádnÝ
Novo
Nordisk

lnsulntard HM Penfill
Insulatard HM Penítll

H
H

100
100

I,5
3,0

4-1z |-24
4-|2 1-24

o,,l6
0.72

572,80
1072,50

502.50
1005.00

80,30
65,00

Eli Lilly I{umulinN
Hunrulin N

FI 100
100

1,5
3,0

2-8 I-20
2-8 1-20

0,72
o,12

536,30
|072,50

502,50
1005.00

33,80
6,1 50

Hoechst Insurnan Hoechst
basal optipen

H 100 3,0 5 I-20 0,72 |0,1z,50 1005,00 67,00

Firima Název preparátu Species nrjAnl obj.
(ml)

Max.
účinek

ft)

Doba
účittl<u

(h)

Kč
1nú

Kč
i bal

yZP
hradi
Kč

Doplat, max.
l(c

Léčiva Insulin-HM MIX 30 H 100 10 1-8 5 do 15 0.51 507.50 507.50 0

Novo
Nordisk

Mixtard 30
Mixtard 30

H
H

40
100

l0
10

2-8
2-8

do 14

do 14

0,51
0.5i

203,00
507.50

203,00
507,50

0

0

Eli Lilly Humulin M2
Hlrmulin M3

H
tI

40
40

10

10

1-10
1_9

do 16
do 15

0,51
0.5l

203,00
203 00

203,00
203.00

0

0

Hoechst Insunran Hoecltst
komb. Typ 15

H 40 t0 4 do 20 0,60 1270,00 1015,00 255,00

Insumarr Hoeclrst
komb. Tvo 25

H 40 l0 3 do 18 0,60 1270,00 10 l 5,00 255,00

Insumatt Hoechst
kontb, Tvo 50

H 40 l0 z do 16 0.60 l270,00 l015,00 255,00
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Firtna Název preparátu Species rnj/rttl obj
(ml)

Max.
ůčinek

(h)

Doba
účínku

(h)

Kč
1mj

Kč
1 bal

vZP
lrradi
Kč

Doplat.
max.
i\.c

Novo
Nordisk

Mixtard 10 Penfrll H l00 3,0 2-8 do 24 0,72 I07z,50 l005,00 6"],5a

lvlixtard 20 Perrfill H l00 3.0 z-8 ďo 24 0,12 1072,50 1005,00 67.50
Mixtard 30 Perrírll H 100 1,5 2-8 do 24 0.-l2 53 6.00 502,50 3 3.50
Mixtard 30 Penfril Lr

ll l00 3.0 2-8 do 24 0;l2 l072.50 1005.00 67.50
Mixtard 40 Penirll H 100 3.0 2-8 do24 0;l2 I0,12.50 1005.00 61,50
Mixtard 50 Penfrll H 100 3,0 2-8 do 24 0;I2 L072.5a 1005,00 6,1 .50

Eli Lilly Humrrlin M 2 H l00 3,0 1-10 do 16 07z 1 072,5 0 1005.00 61-50
Humulin M 3 H 100 3,0 1_9 do 15 032 I0,12,50 1005.00 61 50

Hoechst Insuman Hoechst
komb. Typ 15

Optipen

H 100 ?0 4 do 20 0,72 I07z,50 1005,00 6,1,50

Insttnran Hoechst
konrb. Typ 25
Ootioen

H l0() 3,0 3 do 18 0,72 I0,12,50 l005,00 6,I.50

Insuman Hoechst
komb. Tlp 50
Optipen

H l00 3,0 L clo 16 0,72 101z,50 1005,00 6,7,50
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Tab. 3b. Srně.si ltrlitkorlollólro a depotníhtl iltzulínu v ;latroniich

Závěrečná poznárnka
Při léčbě diabetu ilzulínem davá nejlepší perspektivu in-

terzivni léčba krátkodobým inzulinem, U diabetikťr l. ýpu je
to léčba substitučni, u diabetiků 2. typu léčba komplementární.
Depotní inzulín lze použt u diabetiků 1. §pu k úfuadě baza]ní
sekrece (5), Používání sniěsí iruulínrrje sporné.

Protože léčba depotrrimi a směsnými preparát_v ve 2-3 den-
ních davkách není flziologická a dár,á lrorši wsledlcy, je zave-
dení doplatku na inzulín v patronách v těclrto případech racio-
na]ni.

Vpr.r-xi je dnes třeba věnovat největši pozornost koncent-
raci inzulínu. ]nzulín o koncentraci 40 qjÁlrl lze nataltovat clo
diivkovače MADI 40-1 (označen žuďnr krou-ž_kenr). připadně
MADI 40-2 (označen nrodrl,rrr kroužkern) a dtlle do cliivkovače
Disetronic Pen nebo rtrVA nebo clo irrz,ulínoqiclr sřikaček
s označenítn U-40, Inzulín o koncentraci 100 rnj/nil lze trata-
hovat do ďávkovače MADI 100-1 (označen zelenýn krouž.-
kerrr) případně N4ADI 100-2 (označen čenerrýnr kroužkern)
nebo do dávkovače Disetrorric nebo do inzulíriové sřikač}cy
s označenimU-l00,

S olrledem na cenu je dloulrodobá irrtenzivni léčba inzulí-
nertr dnes nejler,rrější pfi použtí irmrlírru MONO N, ktery se
aplikuje pomocí MADI 40-1. U pacientů, kde léčba inzulínenr
utčínťy bychom s olrledem na celkot' trend niěli zalrajovat
léčbu již inzulínern ilumánrúm. Vtonrto případě jsou nejler,-
nějši některé hurnaruri inzulírry dodávarré vlahvičkáclr, např,
Actrapid HM 40, Actrapid HM l00. Humulin R 40 nebo lrmu-
lin HM R i00, které se aplikují dár,kovačenr MADI (tip dle
koncentrace irrzulínrr). Kvalita i cena všeclt těclrto htrtnluuúclt
iruulínŮ je stejná a v přípacié neclostat]al jeclrrolro preparátLr jej
lze ilrned bez problénrů rrzrhradit ktennrkoliv jirlýnr prepará-
tenl z této slorpiny.

Poděkovchi za laskcnou recenzi textu práce patří prof
MUDr. Ivo Krčovi, DrSc., přednostovi IL intentí klinitql LF
UP a FN v Olonnuci, prof. luíUDr. Jaroslavu Jezdinskému,
CSc., přednostovi Farmakologického ústavu LF UP, a
reprezentalltťtnt firem: Šárce Jankovičové @li Lilly), },,IUDr.
Radkoví fuíacllačovi QÝovo Nordisk), MUDr. Romarut luhtsi-
Iovi Qéčiva Praha.) a MUDr, Janě Štšolové ftIoechst Marion
Rou.ssel).
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