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1. Úvod 

 Zavedení inzulínu do praktické medicíny před 72 lety 
bylo jedním z nejvýznačnějších úspěchů moderního 
lékařství. Jako mávnutím kouzelného proutku se v lednu 
1922 podařilo vzít zcela beznadějný osud mladých smrtelně 
nemocných diabetiků pevně do rukou (obr. 1). Od té doby 
mohly být díky inzulínu miliony diabetiků zachráněny před 
smrtí v diabetickém kómatu. 
 

 
 
Obr.1.: Jedna z prvních pacientek, u níž byla v roce 1922 zahájena 
léčba inzulínem; před a po začátku substituce inzulínu. 

 Doživotní substituce (náhrada) inzulínu se stala 
základním požadavkem pro přežití diabetiků 1. typu. Jinými 
slovy, inzulín se ukázal být samozřejmým rozhodujícím 
základem léčby každého diabetika 1. typu. Zdůrazňování 
diety a tělesného pohybu v těchto případech pramení pouze 
z nedokonalé náhrady inzulínu. Až budeme u diabetiků 
1. typu schopni beze zbytku napodobit chybějící sekreci 
inzulínu, ztratí doporučované úpravy příjmu potravy a 
tělesného pohybu smysl. 
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 Léčba diabetu 1. typu dietou je nutná jen proto, že 
možnosti dokonalé substituce inzulínu jsou v současné době 
omezeny. Čím více se substituce inzulínu přibližuje jeho 
fyziologické sekreci, tím méně se strava diabetika musí 
odlišovat od stravy zdravého. 
 V posledních letech se tudíž pozornost stále více 
soustřeďuje na hledání možností, jak inzulínovou léčbu co 
nejvíce přiblížit fyziologickým poměrům. Přitom hraje úlohu 
nejen dlouhodobý cíl snížit omezování způsobu a kvality 
života pacientů, ale také potřeba zásadně zlepšit látkovou 
výměnu. Výsledky diabetologického výzkumu v posledních 
letech podpořily příčinnou souvislost mezi kvalitou látkové 
výměny a nástupem i intenzitou diabetické mikroangiopatie, 
a tím i délky života diabetika. Normalizace látkové výměny 
sacharidů jako prevence specifických komplikací se tak stala 
základním požadavkem klinické diabetologie. Podstatným 
krokem na cestě k tomuto cíli je fyziologičtější, tj. pružnější, 
na aktuální potřebu přizpůsobená léčba inzulínem. Tak se 
v posledních letech dostala do popředí léčba krátkodobým 
inzulínem; od používání samotných depotních inzulínů se 
stále více ustupuje. 
 V posledních letech se podstatně rozšířila nabídka 
inzulínových preparátů. Jejich čištění dosáhlo vynikající 
úrovně. V této době je asi 80 % diabetiků v SRN léčeno 
humánními inzulíny. V Československu bylo v roce 1992 
léčeno inzulínem asi 100 000 diabetiků (z toho asi 69 000 
v České republice). Asi 95 % z nich dostávalo československé 
inzulíny Spofa a zbývajících 5 % dovozové humánní inzulíny 
(převážně Novo-Nordisk). 
 Velmi důležité je podle našeho názoru zapojení 
pacienta do léčebného procesu. Diabetik musí léčbu 
samostatně provádět, kontrolovat její úspěšnost a 
přizpůsobovat ji aktuálnímu stavu látkové výměny. To 
vyžaduje intenzivní edukaci, tj. zácvik a výchovu pacienta, 
který se tak sám sobě stává "inzulínovým terapeutem". 
 V této příručce bychom chtěli shrnout prakticky 
důležité novinky posledních let a v souvislosti s osvědčenými 
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zásadami nastínit koncepci inzulínové léčby v praxi. 
Diferencované ošetřování diabetiků 1. typu by mělo patřit ke 
standardnímu repertoáru alespoň každého internisty. 
Klinická diabetologie není zase tak těžká, že by se dala 
optimálně provádět jen ve vybraných diabetologických 
centrech. Abychom Vám, milí čtenáři, mohli přiblížit své 
názory na léčbu inzulíndependentního diabetu, napsali jsme 
tuto knihu. Shrnuli jsme zkušenosti, které byly při nové 
strategii inzulínové léčby získávány od roku 1978 na interní 
klinice a v diabetologické ambulanci Univerzity Heinricha 
Heineho v Düsseldorfu a v posledních letech i na I. a II. 
interní klinice i na dětské klinice Univerzity Palackého v 
Olomouci. 
 Hlavním cílem inzulínové léčby je pomocí 
normoglykemie, při co možná největší přizpůsobivosti 
životosprávy, zamezit rozvoji pozdních komplikacíToho lze 
dosáhnout jen tehdy, jestliže se pacient naučí samostatně 
upravovat svou léčbu.  Aby bylo možno tento požadavek 
splnit, je třeba se rozhodnout pro určitou koncepci substituce 
inzulínu, používat ji a systematicky s ní seznamovat ostatní 
zdravotníky i pacienty. Souběžné používání všech 
nabízených depotních inzulínů s nejrůznějším spektrem 
účinku prakticky znemožňuje skupinovou výuku pacientů, 
které je v takových případech třeba edukovat individuálně. 
 S naší novou koncepcí inzulínové léčby máme 
několikaleté dobré zkušenosti, které byly ověřeny i na jiných 
pracovištích. Modifikace a další vylepšení tohoto konceptu 
a jeho adaptace na místní podmínky jsou jistě nutné 
a žádoucí. 
 Milí čtenáři, pokud budete v této knize nějaké 
informace postrádat anebo máte na některé věci jiný názor, 
budeme rádi, když nám o tom napíšete. 
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2. Historie léčby inzulínem 

 Dne 14. ledna 1922 byl na základě Bantingových 
a Bestových pokusů na pankreatektomovaných psech 
v Torontu poprvé léčen inzulínovým preparátem člověk. Byl 
to třináctiletý Leonard Thompson, který předtím již po dva 
roky trpěl diabetem 1. typu. První výsledek nebyl 
povzbudivý. Teprve dvě další podkožní injekce kvalitnějšího 
preparátu vedly 23.1.1922 k očekávanému úspěchu. 
Glykemie klesla za jeden den z 30 mmol/l na 6,7 mmol/l. Tím 
byla účinnost inzulínu prokázána a inzulín doznal v krátké 
době rozšíření po celém světě. Začátkem roku 1923 uveřejnil 
časopis Journal of Metabolic Research více než 
čtyřsetstránkovou publikaci s deseti příspěvky o prvních 
zkušenostech severoamerických pracovních skupin 
s klinickým použitím inzulínu. 
 Také v Německu a v Československu se začalo léčit 
inzulínem již v r. 1923. Roku 1924 byla publikována řada 
sdělení k tomuto tématu. Teprve před nedávnem nás 
informoval dnes již 86letý pacient o svých vzrušujících 
zážitcích z mládí, kdy jako student onemocněl cukrovkou. 
Zprvu byl léčen groteskní dietou až do doby než pro něho, již 
téměř mrtvého, mohla být jako pro pravděpodobně prvního 
diabetika v Německu zpřístupněna léčba inzulínem. Po 
65letém trvání diabetu nebyly u tohoto pacienta zjištěny 
žádné pozdní komplikace. Tím je vyjádřen nesmírný význam 
zavedení inzulínu do léčby diabetu. Jak jednoduchý byl 
pokrok, na kterém se v následujících desetiletích mohla 
generace diabetologů podílet! 
 V prvních letech se vyskytlo mnoho těžkostí, které 
bylo nutno překonat a které dnes mají jen historický význam. 
Například dostupnost a standardizace inzulínových 
preparátů byly zpočátku velmi problematické. Rovněž 
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injekční technika, přizpůsobování inzulínových dávek  
a příjmu potravy, systematická kontrola účinku inzulínu  
a otázka, do jaké míry mohou pacienti svoji léčbu samostatně 
provádět, představovaly uprostřed dvacátých let ještě 
nevyřešené problémy. Důslednost a cílevědomost, se kterou 
byly tyto těžkosti v různých zemích zvládnuty, se velmi 
odlišovaly. V Japonsku to trvalo až do r. 1981, než byla 
legalizována samostatná aplikace inzulínu pacientem. 
 Jeden z nejúspěšnějších a zároveň také nejvíce 
iniciativních pionýrů inzulínové léčby byl Elliot Proctor 
Joslin (obr. 2a). 

a                                                              b 
Obr. 2: a) Elliot P. Joslin (1869-1962); b) Karl Stolte (1880-1951). 

 Joslin r. 1924 doporučil schémata pro střídání místa 
podkožní aplikace inzulínu, přičemž dokonce poukázal na 
rozdíly v absorpční kinetice mezi jednotlivými místy. 
V přímém protikladu k ostatním lékařům své doby Joslin 
vyvinul postup k počátečnímu nastavení pacienta na inzulín, 
který vycházel z malých dávek krátkodobého (tj. obyčejného 
neboli normálního) inzulínu před hlavními jídly. Přitom 
kladl mimořádný důraz na to, aby si pacienti vždy před 
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aplikací inzulínu vyšetřili moč na cukr a podle toho upravili 
dávku inzulínu. Joslin vypracoval rovněž jako jeden z 
prvních pravidla, podle nichž se dávkování inzulínu 
upravovalo na základě výsledků několikrát denně 
prováděného měření cukru v moči. 
 Také ve vztahu k cílům inzulínové terapie byl Joslin 
mimořádně předvídavý. Na rozdíl od mnohých současníků  
(a následovníků) prosazoval od začátku 
aglykozurickénastavení pacientů. Zatímco v jiných centrech 
byli pacienti za účelem nastavení na inzulín několik týdnů 
hospitalizováni, kladl Joslin již v prvých letech inzulínové 
éry důraz na pokud možno krátkou hospitalizaci diabetika. 
Propagoval a praktikoval i výhradně ambulantní zavádění 
inzulínové léčby. Zvláštní Joslinova zásluha je i v tom, že se 
mimořádně snažil o školení pacientů, pomocného personálu 
i lékařů. Již v r. 1925 prováděl školicí kurzy pro pacienty. 
Během 4 dnů se zde pacienti mohli obeznámit se vztahem 
mezi dávkou inzulínu, množstvím potravy a tělesným 
pohybem. Potřebovali to vědět, aby se mohli doma úspěšně 
léčit. Rozhodujícím předpokladem byla již tenkrát 
každodenní samostatná kontrola látkové výměny.  
V tomto systému připadla mimořádně důležitá úloha 
zdravotní sestře. Joslin již v roce 1924 napsal: "Diabetes 
mellitus je onemocnění především pro sestry." 
 Ještě o jeden krok dále ve vývoji moderní diabetolo-
gie šel vratislavský pediatr Karel Stolte (1880-1951). Stolte 
koncem dvacátých a začátkem třicátých let, proti výraznému 
odporu vedoucích odborníků v diabetologii, vypracoval 
a propagoval pružnou léčbu, kterou bychom dnes mohli 
označit za "intenzivní konvenční léčbu inzulínem". Zákla-
dem Stolteho terapeutické koncepce byl požadavek takové  
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látkové výměny, při které by nedocházelo ke glykozurii. 
Cílem byla prevence vaskulárních komplikací, které nazýval 
podle postižených orgánů. Vyšetření cukru v moči prováděl 
pacient samostatně. Před každým hlavním jídlem byl 
aplikován obyčejný inzulín. Pacienti byli poučeni, aby 
každou dávku inzulínu upravili podle výsledku měření cukru 
v moči a podle plánovaného příjmu sacharidů. Jestliže se 
tato pravidla, která předpokládala intenzivní zaškolení 
pacienta, vzala v úvahu, mohla se předchozí přísná dieta 
(často s velkým omezením sacharidů) přiblížit normální 
stravě. Tato Stoltem propagovaná tzv. "volná strava" nebyla 
v následujících desetiletích bohužel často uznávána. Dobrá 
myšlenka se ale nedá zastavit. Pro současníky Karla 
Stolteho však byla ještě příliš předčasná. Plně se mohla 
uplatnit až teprve nyní, i když někteří lékaři se ani dnes 
nemohou odhodlat poučit pacienta o samostatné úpravě 
dávek inzulínu. Lze si tedy představit, jaké problémy asi měl 
uprostřed třicátých let Stolte s kolegy, kteří za žádných 
okolností nechtěli připustit širokou nezávislost pacienta! 
 Těchto několik ohlédnutí za zkušenostmi a názory 
Joslina a Stolteho jasně ukazuje, jak úspěšná a pro 
budoucnost poučná byla jejich práce a jak dlouho to trvalo, 
než klinická diabetologie znovu objevila Stolteho představy. 
 V Praze na I. interní klinice Karlovy Univerzity bylo 
krátce po objevu inzulínu otevřeno oddělení pro diabetiky, 
jehož úkolem bylo studovat možnosti léčby inzulínem. Počet 
diabetiků na klinice se v krátké době zdesateronásobil. Za 
branami nemocnice však nebyl téměř nikdo, kdo by mohl 
poradit. Inzulín byl těžko dostupný. Bylo zřejmé, že i 
těžkému diabetikovi lze vrátit pocit zdraví a plnou výkonnost 
jen za cenu systematického zácviku a pravidelných kontrol. 
Pod vlivem Joslinových zkušeností byla z podnětu prof. 
Ladislava Syllaby koncem roku 1928 zřízena první poradna 
pro diabetiky v Československu. K systematickému rozšíření 
poraden ale došlo až po roce 1935. 
 V Olomouci patřil k protagonistům Stolteho 
přednosta dětské kliniky Antonín Mores, který již v 
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padesátých letech doporučoval malým diabetikům volnou 
dietu při dostatečné inzulinizaci a kontrole glykozurie. U 
dospělých zde pokrokové zásady inzulínové léčby v té době 
prosazoval Tomáš Jasný a Boleslav Wiedermann. 
 Na konci třicátých let byla inzulínová léčba zásadně 
změněna zavedením depotních inzulínů. Hlavním cílem 
těchto preparátů bylo dosáhnout snížení počtu injekcí. 
 Tak byli mnozí diabetici, kteří si dříve aplikovali 
inzulín 3-4krát denně, převedeni na jedinou injekci 
depotního inzulínu. Výsledek byl ale problematický. 
Navozoval se tím permanentní hyperinzulinismus, který se 
dal vyvažovat jen častými sacharidovýmí jídly. V podstatě 
byla taková léčba samotnými depotními inzulíny daleko 
méně fyziologická než předcházející obvyklé postupy s 
opakovanými denními injekcemi krátkodobého inzulínu. 
 Existuje řada důkazů, že před zavedením depotních 
inzulínů byli diabetici většinou lépe kompenzováni a měli 
méně komplikací než při léčbě depotními preparáty. 
 V západním Německu se po 2. světové válce rozšířila 
zvláště nepružná inzulínová léčba: pacienti dostávali jednou 
až dvakrát denně inzulín s prodlouženým účinkem  
a používání obyčejného inzulínu bylo téměř zcela opuštěno. 
Pravidelné provádění samostatných kontrol glykemie bylo 
předními diabetology dokonce odmítáno jako pochybné 
("neurotizující"), a pacienti si tudíž nemohli samostatně 
upravovat dávky inzulínu. Naproti tomu došlo k 
institucionalizaci několikatýdenních pobytů v nemocnici, 
které se za účelem "nového nastavení" po jednom až po dvou 
letech opakovaly. Ve východním Německu se používání 
krátkodobého inzulínu "vlivem nedostatku moderních de-
potních preparátů" zachovalo, nicméně zde chyběly proužky 
pro selfmonitorink. V Československu panovaly v inzulínové 
strategii podobné tendence jako v západním Německu. 
  Uvedené chyby byly rozpoznány teprve v posledních 
letech. Léčba samotnými depotními preparáty vedla k 
trvalému hyperinzulinismu, příliš mnoho špatně 
informovaných pacientů nedovedlo své dávky adaptovat a 
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doba hospitalizace byla příliš dlouhá. Z těchto důvodů se 
dařilo hlavního léčebného cíle (tedy dlouhodobé dobré 
látkové výměny) dosahovat jen zřídka. 
 Poslední studie jasně prokázaly, že rozvoji cévních 
komplikací diabetu většinou lze zabránit, jestliže se podaří 
dlouhodobě kompenzovat látkovou výměnu. 
 Dlouhodobě dobré látkové výměny se dá dosáhnout 
tím snáze, čím pružnější a tím také "fyziologičtější" je 
substituce inzulínu. V praxi to znamená, že kromě injekce 
depotního inzulínu na celý den by se před každým jídlem 
měla aplikovat (přinejmenším u diabetiků 1. typu) 
přiměřená dodatková dávka inzulínu obyčejného.  
V ambulantních podmínkách se takové substituce inzulínu 
dá dosáhnout jen tehdy, jestliže si diabetik pravidelně 
kontroluje glykemii nebo glykozurii a je schopen si podle 
výsledku samostatně upravit dávku inzulínu. 
 Za tím účelem musí být pacient, jak Joslin a Stolte již 
před více než padesáti lety požadovali, soustavně školen. 
Díky nedávnému rozvoji selfmonitorinku a metod pro 
stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c je výuka 
podstatně snadnější. 
 V březnu 1924 publikoval G.A. Harrop knihu o inzu-
línové léčbě. Jde o nejstarší práci tohoto druhu, kterou 
známe. Neobsahuje ani jediný odkaz na literaturu. Na za-
čátku nacházíme poznámku: "As is so often true in the 
development of recent therapeutic aids, we are dealing, in 
Insulin, with two edged sword. When properly employed, it 
is a great boon; when improperly used, a danger to the 
patient. (Podobně jako vývoj jiných léčebných metod se i in-
zulín jeví jako dvojsečná zbraň. Při správném použití je vel-
kým přínosem; při nesprávném použití ale může být 
pacientovi velmi nebezpečný)." Mnoho klinických 
pozorování, o nichž autor informuje, bylo teprve řadu let 
později objektivně doloženo - např. "a short massage 
following the injection aids absorption (krátká masáž místa 
vpichu po aplikaci inzulínu napomáhá absorpci)". Některá 
doporučení vypadají ve světle dnešních poznatků zastarale, 



10 
 

jako např. doporučení "těžké hypoglykemie léčit nejprve 
podkožní injekcí adrenalinu a teprve pak podkožní (!) nebo 
i.v. aplikací glukozy". Protože nebyl k dispozici depotní 
inzulín, bylo při špatných hodnotách glykemie na lačno 
doporučováno posunout večeři společně s večerní prandiální 
dávkou inzulínu na pozdější hodiny. Je zajímavé, že  
v kapitole "Komplikace diabetu" jsou jen dvě strany 
věnovány dnes popisovaným pozdním komplikacím, zatímco 
mnohem podrobněji je pojednáno o kožních infekcích,  
o zápalech plic, o syfilis a o tuberkulóze. Tenkrát nebylo nic 
známo o příčinné souvislosti mezi kvalitou látkové výměny  
a pozdními komplikacemi. Podrobné dietologické pokyny, 
pojednávající i o zákuscích z lískových oříšků 
a hamburgerech s rajčaty, ukazují, jak nekriticky bývala 
doporučení z předinzulínové éry přejímána. Z toho se lze 
poučit, že podle samotných klinických zkušeností, které 
nebyly potvrzeny systematickým výzkumem, nelze 
dlouhodobě určovat rozhodující terapeutické zásady. I v naší 
příručce se objevují doporučení, která budou v průběhu 
příštích let zajisté překonána; citaci této knihy proto 
uvádějte pouze do jejího dalšího vydání! 
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3. Patofyziologie nedostatku 
inzulínu 

Glukózová homeostáza u zdravých 

 Glukóza je důležitým zdrojem energie. U nediabetiků 
je její koncentrace v krvi udržována komplexními 
regulačními mechanismy v úzkém rozmezí 3,0 - 8,5 mmol/l. 
Nejen za klidových podmínek, ale také při extrémních 
požadavcích na přísun energie (při zvýšené tělesné aktivitě, 
dlouhodobém hladovění nebo při těžkých onemocněních) je 
díky vyrovnanému poměru mezi inzulínem a glukagonem 
a jejich vlivu na játra uchováno dostatečné zásobování tkání 
(především mozku) glukózou. Podílí se na tom též nervové, 
hormonální i peptidergní regulační mechanismy. 
Neuroglykopenii s hrozícím bezvědomím se dá předejít jen 
tehdy, když koncentrace glukózy v arteriálním řečišti 
neklesne pod 2,8 mmol/l. 
 Za klidových podmínek produkují játra asi 10 g 
glukózy za hodinu. Z této produkce je 65 % - 75 % ovlivněno 
glukagonem. Mozek spotřebuje nezávisle na inzulínu 
konstantně asi 6 g glukózy za hodinu. Jestliže spotřeba 
periferních tkání za hodinu přesahuje 4 g, musí nastat 
vlivem zvýšené glykogenolýzy a glukoneogenezy zvýšení 
produkce glukózy z jater. Jen tak zůstane dostatek glukózy 
k dispozici pro mozek (obr. 3a). 
 Závislost mozku na fungujícím glukoregulačním 
systému se projevuje např. při centralizaci krevního oběhu, 
k níž dochází u hemoragického šoku, kdy zdvojnásobením 
koncetrace glukózy v arteriální krvi může být kompenzován 
pokles průtoku krve mozkem na polovinu. 
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Obr. 3: a,b) Vzájemné působení glukagonu a inzulínu ve slinivce 
břišní a jejich vliv na látkovou výměnu v játrech. a) A-buňky 
v pankreatu tvořící glukagon; stav za fyziologických podmínek; 
b) B-buňky v pankreatu při chybějící tvorbě inzulínu. +  = 
stimulace, -  = útlum (podle Ungera, 1981). 

 Dlouhotrvající vysoká koncentrace glukózy má pro 
organismus negativní důsledky. Trvalá hyperglykemie vede 
ke glykozylaci proteinů. Glykozylovaný hemoglobin HbA1c  
je v tomto případě pouze jedním příkladem. Podobně jako 
molekula hemoglobinu mohou být glykozylovány enzymy, 
receptory, membránové a transportní proteiny. Vlivem 
glykozylace dochází ke změně struktury i funkce (např. vznik 
katarakty v důsledku glykozylace proteinů oční čočky). 
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 Inzulín je v organismu jediným hormonem, který 
snižuje glykemii. Kromě stimulace periferní spotřeby 
glukózy v důležitých tkáních, které jsou na inzulínu závislé 
(tkáň svalová a tuková), se uplatňuje v játrech jako 
antagonista glukagonu tak, že tlumí produkci glukózy 
a ketolátek. 
 Vzhledem k anatomickému uspořádání krevního 
oběhu uvnitř Langerhansových ostrůvků pankreatu může 
inzulín nezávisle na glykemii dodatečně přímo tlumit sekreci 
glukagonu z A-buněk. Podobně se může uplatnit 
i somatostatin (obr. 3 b). 

Glukózová homeostáza u zdravých v době příjmu 
potravy 

 Již během příjmu potravy dochází vlivem polypepti-
dických hormonů zažívacího traktu a vagálních podnětů ke 
zvýšenému vylučování inzulínu z B-buněk Langerhansových 
ostrůvků. Inzulín přitom tlumí sekreci glukagonu z A-buněk 
a rovněž ovlivňuje produkci glukózy z jater.  
 Dodatečnou regulaci glykemie zajišťuje somatostatin, 
který kontroluje rychlost resorpce glukózy ze střeva. 
 Inzulín současně umožňuje utilizaci (využití) glukózy 
v těch orgánech, které jsou na něj senzitivní (citlivé). K těmto 
orgánům patří játra, svalstvo a tuková tkáň, které mohou do-
statek glukózy příjímat pouze v přítomnosti inzulínu. 
 V játrech je inzulín nezbytný pro přeměnu glukózy. 
Působení inzulínu na periferní tkáně je zprostředkováno 
pomocí soustavy specifických inzulínových receptorů.  
 Naproti tomu řada orgánů přijímá glukózu na 
inzulínu nezávisle. Mezi takové orgány patří např. centrální 
nervový systém, periferní nervy, červené krvinky, cévy, 
pojivová tkáň, ledviny a další. Průnik glukózy do těchto tkání 
je přímo závislý na koncentraci glukózy v krvi. Při 
hyperglykémii se do nich ukládá úměrně více glukózy. 
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Obr. 4: Glukózová homeostáza u zdravých v době příjmu potravy; 
bližší viz text. A-buňky v pankreatu tvořící glukagon; B-buňky 
tvořící inzulín; GIP - gastrointestinální polypeptid. + = stimulace, - 
= útlum. 

 Glukóza, která vlivem inzulínu pronikne do svalu, se 
zužitkovává jako zdroj energie nebo se zde ukládá do zásoby 
ve formě glykogenu. Inzulín má navíc proteinoanabolické 
účinky, neboť stimuluje proteosyntézu a tlumí proteolýzu. 
 V tukové tkáni inzulín podporuje lipogenezu. 
Nadbytečné množství glukózy se zde může zřejmě v 
neomezeném množství ukládat ve formě triacylglycerolů do 
zásoby. 
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Glukózová homeostáza u zdravých při hladovění 

 Při naprostém hladovění se ze střeva žádná glukóza 
nevstřebává. Koncentrace inzulínu v krvi klesá a v důsledku 
toho dochází k odbrzdění sekrece glukagonu ze slinivky 
břišní. Díky zvýšení produkce glukózy z jater, ke kterému 
dochází nejprve následkem glykogenolýzy a později též 
zvýšením glukoneogenezy, se glykemie udržuje v normě. 
 Chybějící přísun glukózy ze střeva a pokles 
koncentrace inzulínu umožňují zvýšení lipolýzy v tukové 
tkáni. Vznikající volné mastné kyseliny slouží částečně ke 
glukagonem stimulované tvorbě ketolátek. Ketolátky a volné 
mastné kyseliny jsou k dispozici ve svalech a později také 
v centrální nervové soustavě jako zdroje energie. 
  Ketózu lze u zdravého člověka prokázat již po 
jednodenním hladovění. Důkazem je přítomnost tzv. 
hladového acetonu v moči. 
 I když při několikadenním nedostatku potravy může 
ketonemie dosáhnout značného stupně, nevede ketóza u lidí 
bez poruchy látkové výměny k narušení acidobazické 
rovnováhy. Po obnovení přísunu sacharidů do organismu se 
bez další léčby ketolátky rychle vytrácejí, takže aceton se 
v moči již nedá prokázat. 
 
Vysoké koncentrace inzulínu jsou spojeny s anabolickým 
stavem látkové výměny. Nízké koncentrace inzulínu bývají 
při katabolismu. 

Akutní dekompenzace látkové výměny  

 Charakteristickým rysem akutní dekompenzace 
látkové výměny při diabetu je absolutní nebo alespoň velmi 
výrazný nedostatek inzulínu. 
 
 



17 
 

Příčiny absolutního nedostatku inzulínu 

1. Manifestace diabetu 1. typu (tj. diabetu 
inzulíndependentního, neboli diabetu juvenilního typu). 

2. Jiná onemocnění, operace, traumata apod. u diabetiků 
1. typu. 

3. Přerušení léčby inzulínem u diabetiků 1. typu 
neuváženým rozhodnutím lékaře nebo samotným 
pacientem. 

4. Totální pankreatektomie. 

 U diabetiků 1. typu neexistuje v B-buňkách slinivky 
břišní žádná produkce inzulínu nebo je tato produkce jen 
velmi malá. Hovoříme o absolutním nedostatku inzulínu. Při 
dalších onemocněních, traumatech, operacích apod. účinnost 
inzulínu klesá a jeho potřeba může stoupnout o 100 % i více. 

Příčiny těžkého relativního nedostatku inzulínu 

1. Neléčený diabetes 2. typu (tj. stařecký diabetes). 
2. Další onemocnění, operace, traumata atd. u diabetiků 

2. typu. 
3. Léčba medikamenty, které antagonizují účinek inzulínu 

(např. kortizol, hormony štítné žlázy nebo thiazidová 
diuretika). 

4. Obezita.  

 U obézních diabetiků 2. typu bývá (přinejmenším na 
začátku onemocnění) obvykle zvýšená nebo normální 
koncentrace inzulínu v krvi. Na rozdíl od diabetiků 1. typu 
není u těchto pacientů primární příčinou onemocnění ne-
dostatečná tvorba inzulínu ve slinivce břišní. Daleko častěji 
zde patogenetický mechanismus spočívá ve snížené odpovědi 
periferních tkání na inzulín. Příčinou této inzulínové re-
zistence je snížení počtu inzulínových receptorů při obezitě.  
Kromě toho jde zřejmě i o dosud ne zcela přesně definovaný 
postreceptorový defekt, který může být posilován relativním 
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nedostatkem inzulínu a hyperglykemií. Takto dochází k 
poruše transportu glukózy uvnitř buňky a ke vzniku 
inzulínové rezistence sdružené s hyperglykemií. Rovněž 
dochází k poklesu sekrece inzulínu.  
 Zvyšující se hyperglykemie při stále klesající 
účinnosti inzulínu nakonec vyúsťuje do bludného kruhu 
s narůstajícím, ne vždy však úplným nedostatkem inzulínu. 
Přetrvávající zbytková sekrece inzulínu je rozhodujícím 
faktorem pro známou skutečnost, že u diabetu 2. typu se jen 
sotva kdy rozvine ketóza. 
 Je-li diabetik 2. typu dobře léčen, může produkce jeho 
vlastního inzulínu postačovat k obnově a k udržení glukózové 
rovnováhy. Za zvláštních stresových situací, jako je tomu 
např. při dalších onemocněních nebo v souvislosti 
s operacemi, požadavky na inzulín přece jen přesáhnou 
vlastní produkční kapacitu a znovu se objevuje, i když 
většinou jen přechodně, relativní nedostatek inzulínu. 
 Podobně i různé medikamenty, jako kortizol, 
diuretika, estrogeny, gestageny atd., mohou antagonizovat 
účinek inzulínu a vést k jeho relativnímu nedostatku. 
 Podobný mechanismus je odpovědný za vznik 
relativního nedostatku inzulínu u mnoha endokrinních 
onemocnění, jako u Cushingova syndromu, Cushingovy 
nemoci, akromegalie, hypertyreózy nebo nádorů 
produkujících pohlavní hormony. 

Patofyziologie akutní dekompenzace diabetu 

 Absolutní a také těžký relativní nedostatek inzulínu 
vedou k výrazné hyperglykemii (obr. 5). Protože inzulín již 
nemůže udržet svůj tlumivý vliv na působení glukagonu 
v játrech, dochází k nezabrzditelné produkci glukózy z jater.  
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Kromě toho je vlivem nedostatku inzulínu utilizace glukózy 
na periferii značně zhoršena, takže do jater, svalů i do tukové 
tkáně se dostává jen malé množství glukózy. Jestliže 
koncentrace glukózy v krvi překročí tzv. ledvinový práh (asi 
10 mmol/l), vylučuje se glukóza společně s elektrolyty do 
moči. Důsledkem toho je polyurie a polydipsie. 

 

Obr. 5: Dekompenzace látkové výměny při absolutním nedostatku 
inzulínu. Bližší viz text. A-buňky pankreatu produkující glukagon, 
B-buňky pankreatu produkující inzulín, AK = aminokyseliny,  
VMK = volné mastné kyseliny, + = stimulace, - = útlum.  

 Nedostatek inzulínu má za následek rovněž poruchu 
látkové výměny bílkovin. Aminokyseliny uvolněné 
proteolýzou jsou zapojovány do glukoneogenezy. Tento 
katabolismus vede k poklesu tělesné hmotnosti, ke 
zmenšování svalové hmoty a k hypotrofii svalů. 
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 Lipolýza v tukové tkáni, odbrzděná poklesem 
koncentrace inzulínu, vede ke vzestupu koncentrace volných 
mastných kyselin, které jsou po překročení lipogenetické 
aktivity jater zapojovány do ketogenezy. 
 Na rozdíl od lačnění u nediabetika, u kterého tvorba 
volných mastných kyselin z tukových zásob sotva překračuje 
energetické nároky svalstva, dochází během akutního 
a těžkého nedostatku inzulínu u diabetika 1. typu 
k nadměrnému a nekontrolovatelnému odbourávání tukové 
tkáně. 
 Netlumená sekrece glukagonu vede k zablokování 
glykolýzy (tlumení fosfofruktokinázy) a tím k obrácení lát-
kové výměny ve prospěch glukoneogenezy. Na druhé straně 
se tvoří málo konečných produktů glykolýzy, které pak 
nejsou k dispozici pro syntézu mastných kyselin. Klesající 
koncentrace malonyl-CoA stimuluje, resp. odbrzďuje ketoge-
nezu v mitochondriích. To má za následek nadměrnou tvorbu 
ß-hydroxybutyrátu, acetoacetátu a acetonu 
 Po překročení pufrovací tj. nárazníkové kapacity led-
vin (svaly zpracovávají jen část ketolátek k pokrytí svých 
energetických nároků) dochází k poruše acidobazické rovno-
váhy a rozvíjí se metabolická acidóza, hyperventilace a ke-
toacidóza s únavností, celkovou nevolností, zvracením a ace-
tonovým dechem až po diabetické kóma. 
 Glukoneogeneza a ketogeneza patří k následkům ne-
tlumeného vlivu glukagonu na játra v době absolutního 
nedostatku inzulínu, přičemž klíčovou reakci lze vidět v 
poklesu koncentrace fruktoso-2,6-difosfátu s blokádou 
fosfofruktokinázy a tím i glykolýzy při současném odbrzdění 
ketogenezy. 

Dekompenzace látkové výměny při těžkém 
relativním nedostatku inzulínu 
 Na rozdíl od akutní dekompenzace látkové výměny 
při absolutním nedostatku inzulínu (např. u diabetu 1. typu), 
který nakonec vede ke ketoacidotickému kómatu, je těžký 
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relativní nedostatek inzulínu (např. u diabetu 2. typu) 
obvykle příčinou hyperosmolarity až hyperosmolárního 
kómatu. Patogeneticky je nepřítomnost ketózy podmíněna 
existující, byť ne zcela dostačující sekrecí vlastního inzulínu, 
kterou lze u těchto pacientů pozorovat. Nepatrné zbytkové 
množství inzulínu stačí regulovat lipolýzu do té míry, že 
nedochází k zaplavení těla volnými mastnými kyselinami, 
a tudíž ani ke ketoacidóze. 
 Tvorba ketolátek, která je typická pro absolutní 
nedostatek inzulínu, nenastává; proto chybějí i klinické 
známky ketózy, jako Kussmaulovo dýchání, zvracení, 
acetonový dech. V popředí stojí hyperglykemie a 
dehydratace, které postupně vedou ke zhoršování vědomí 
(viz kap. 11). 

Chronický nedostatek inzulínu 

Příznaky hyperglykemie   

 Chronický relativní nedostatek inzulínu je následkem 
nedostatečně léčeného diabetu. To platí jak pro diabetiky 1. 
typu (inzulíndependentní), tak i pro diabetiky 2. typu 
(noninzulíndependentní). Hodnoty glykemie leží u těchto 
pacientů víceméně trvale nad horní hranicí normy a 
koncentrace inzulínu právě ještě postačuje zabránit 
dekompenzaci látkové výměny. 
 Mnoho pacientů si na postupně se rozvíjející vysoké 
hodnoty krevního cukru časem zvykne, takže nemají 
subjektivní pocit hyperglykemie, projevující se obvykle jako 
celková ochablost, únavnost, malátnost, někdy i velká žízeň 
a nápadné močení. 
 Naproti tomu pacienti, kteří mají značně zvýšenou 
glykemii teprve krátkou dobu nebo jen přechodně, si stěžují 
na poruchy zraku, tlak v hlavě a celkovou únavnost. Příčinou 
zrakové poruchy je jednak hyperglykemií podmíněné zduření 
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bílkovin oční čočky a jednak porucha akomodace. Je 
podivuhodné, že hyperglykemií podmíněná polyurie a 
polydipsie se u všech pacientů se špatnou látkovou výměnou 
nevyskytuje (srovnej kap. 11). 
 Dalším typickým příznakem chronického nedostatku 
inzulínu je všeobecný sklon k infekcím, zejména ke kožním 
plísním nebo k jiným, většinou svědivým dermatózám. 
Obzvláště závažné jsou infekty na noze, které se většinou 
rozvíjejí až při poruchách prokrvení a/nebo při periferní 
neuropatii. Trvale vysoké hodnoty krevního cukru 
napomáhají vzniku těchto komplikací a ztěžují jejich hojení. 
 Jednou z příčin zvýšeného sklonu k infekcím může 
u pacientů s chronickým nedostatkem inzulínu být porucha 
jak celulárního, tak i humorálního obranného systému. 
 Mezi další projevy trvale zvýšené glykemie patří 
onemocnění kloubů a vaziva, projevující se jako cheiropatie 
(někdy již u dětí) nebo Dupuytrenova kontraktura. Diagnóza 
těchto stavů je snadná. Při sepnutí rukou se pacientovy 
dlaně nedotýkají celou plochou a prsty vytvářejí lomený 
oblouk připomínající gotickou klenbu. 
 Důsledkem chronické hyperglykemie bývá i snížená 
fertilita mladých žen a poruchy růstu u dětí. 
 Přesné funkční příčiny zůstávají u mnoha projevů 
hyperglykemie nevysvětleny. Primárním škodlivým 
činitelem je nepochybně vysoká koncentrace glukózy v krvi. 
Z toho plyne, že všechny uvedené příznaky chronického 
nedostatku inzulínu jsou principiálně zcela reverzibilní. 
Základem léčby přitom je trvalá normalizace glykemie. 

Pozdní komplikace 
 Příčinou rozvoje pozdních komplikací diabetu je hy-
perglykemie. Jak již bylo řečeno, vedou zvýšené hodnoty 
krevního cukru k patologickému zvýšení glykozylace 
proteinů. Nejznámější je glykozylace hemoglobinu. Za nor-
málních okolností je asi 5 % hemoglobinu glykozylováno, tj. 
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spojeno neenzymatickým ireverzibilním chemickým pocho-
dem s molekulami glukózy. Rozsah glykozylace, tedy množ-
ství vazeb s molekulami glukózy, je přímo úměrný koncen-
traci glukózy, ve které se bílkovina (hemoglobin) během své 
120 dnů trvající existence nachází. Při trvalé excesivní hy-
perglykemii může glykozylace postihnout až 15-20 % celko-
vého hemoglobinu. 
 Klinická biochemie tohoto procesu využila. Stanovení 
glykozylovaného hemoglobinu (HbA1c) jako procentového 
podílu celkového hemoglobinu dnes u diabetiků slouží k 
posouzení průběhu glykemie v delším časovém období 
(6-8 týdnů). Hodnota HbA1c se stala běžným ukazatelem pro 
hodnocení kvality látkové výměny u diabetu a dlouhodobé 
kompenzace. 
 Glykozylace hemoglobinu nezpůsobuje jen zrychlené 
putování této bílkoviny na chromatografických mediích, kte-
rého se využívá při zmíněné biochemické analýze, ale vede k 
narušení funkci hemoglobinu. Vazebná kyslíková křivka je 
posunuta a kapacita této bílkoviny je pro transport plynů 
omezena. 
 Analogicky lze usuzovat, že glykozylaci podléhají 
i četné další bílkoviny, které se nacházejí v prostředí s vyso-
kou koncentrací glukózy, a že tímto procesem může být i je-
jich specifická funkce narušena. 
 Rovněž fyzikálně-chemické a morfologické vlastnosti 
proteinů jsou procesem glykozylace narušeny. Některé pra-
covní skupiny se domnívají, že ztluštění bazální membrány 
glomerulů, porušení jejich struktury i následná albuminurie 
(která je časným symptomem diabetické nefropatie) souvisí 
s vystupňovanou glykozylací glykoproteinů bazální mem-
brány. Glykozylace jako důsledek dlouhotrvající hyperglyke-
mie se dnes nejčastěji považuje i za příčinu vzniku diabetické 
mikroangiopatie. Pro klinickou diabetologii z toho vyplývá, 
že pro odvrácení pozdních komplikací je nutno kategoricky 
vyžadovat normalizaci glykemie. 
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4. Výroba a galenika 
inzulínových preparátů 

 V lékárnách je dnes nabízeno více než 10 
krátkodobých inzulínových preparátů (normální inzulíny, 
dříve nazývané "staré" - Altinsuline nebo obyčejné inzulíny, 
v anglické literatuře označované jako "regular insulins") 
a přes 40 inzulínových preparátů s prodlouženým účinkem. 
V posledních letech jsou si inzulíny v jednotlivých skupinách 
stále více podobné účinkem i vedlejšími projevy. 
 K jednoduché a účinné léčbě je zpravidla zapotřebí jen 
jednoho krátkodobého inzulínu a jednoho inzulínu 
s prodlouženým účinkem, které by měly být mísitelné. 
Kromě toho je zejména pro starší pacienty vhodné mít 
k dispozici jeden tzv. kombinovaný inzulín, který je stálou 
směsí jednoho krátkodobého a jednoho depotního inzulínu. 
 Při výběru preparátu bychom se měli řídit 
následujícími požadavky: inzulín by měl mít malé vedlejší 
účinky (imunogenní reakce, lokální nesnášenlivost), použité 
preparáty by měly být mísitelné a také cenově přístupné. 
 V tomto smyslu je při výběru preparátu nutno kromě 
ceny přihlížet i k těmto kvalitativním zvláštnostem: 
1. Stupeň čistoty. 
2. Species (druh) - hovězí, vepřový, lidský inzulín. 
3. Látky přidávané do roztoku inzulínu (depotizační 
 látky, adjuvancia, bakteriostatika atd.). 
4. Koncentrace. 
5. Hodnota pH. 
6. Chemicko-galenické předpoklady pro mísení 
 krátkodobého a depotního inzulínu. 
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Výroba a čištění krátkodobého inzulínu 
 Inzulín je polypeptid s molekulovou hmotností asi 
5750. Skládá se z 51 aminokyselin. Molekula inzulínu je 
tvořena dvěma řetězci, řetězcem A a řetězcem B, které jsou 
charakteristicky spojeny dvěma disulfidickými můstky. Jako 
bílkovina má inzulín komplexní primární, sekundární a 
terciární strukturu. Biologická a imunologická účinnost této 
bílkoviny je na různých místech obzvláště výrazná. 
 Inzulín podléhá specifické i nespecifické destrukci 
vlivem proteáz.  Proto se při podání ústy v zažívacím traktu 
rychle štěpí. Předstupněm inzulínu je proinzulín, ve kterém 
jsou oba řetězce kromě disulfidických můstků navíc spojeny 
ještě vazebným proteinem, tzv. C-peptidem (obr. 6). 

 
Obr. 6. Molekula vepřového proinzulínu. 

 První roztoky "inzulínu" byly extrahovány ze 
zvířecích pankreatů Bantingem, Bestem a chemikem 
Collipem v laboratořích v Torontu. Dnes představují 
požadavky na jeden rok asi 65 miliard jednotek inzulínu. 
Jedna mezinárodní jednotka (m.j.) vepřového (resp. 
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hovězího) inzulínu obsahuje 7,241 nmol inzulínu a odpovídá 
42 µg čisté substance. Produkce tedy vyžaduje technologické 
postupy pro velkovýrobu. Přesto výroba probíhá i dnes 
převážně podle stejných zásad jako před více než 60 lety v 
Torontu: inzulín je z hovězích, popř. vepřových pankreatů 
extrahován kyselým alkoholem. Zdokonalení tohoto 
extrakčního procesu vedlo ke zvýšení množství inzulínu na 
několik set miligramů z jednoho kilogramu pankreatů. 
 Vepřové nebo hovězí pankreaty se ihned po porážce 
hluboce zmrazí. Po mechanickém rozmělnění se pomocí 
alkoholu v kyselém prostředí provádí první extrakce. 
Extrakt se neutralizuje a proteiny, které při tomto pH 
vypadnou, jsou eliminovány. Poté se z extraktu odděluje 
alkohol a lipofilní substance, jako mastné kyseliny 
a fosfolipidy. Potom se přidáním NaCl nechá inzulín 
vypadnout. K tomu dochází v přibližně neutrálním prostředí 
(po přidání citrátového pufru, acetonu a Zn2+). Takto získaný 
preparát obsahuje zpočátku 80-90 % krystalického inzulínu. 
 Novým rozpuštěním a rekrystalizací lze stupeň 
čistoty inzulínu ještě poněkud zvýšit až na hodnoty přes 
90 %. Přesto patří inzulíny čištěné opakovanou rekrystalizací 
již minulosti. Všechny inzulíny registrované dnes v České 
a Slovenské republice jsou čištěny chromatograficky. 
 Po krystalizaci se inzulínový preparát 
chromatograficky rozdělí do tří frakcí: 
 
frakce a obsahuje četné bílkoviny z exokrinní i endokrinní 

části pankreatu; 
frakce b obsahuje především proinzulín a jeho štěpy; 
frakce c obsahuje asi 90 % inzulínu, a kromě toho ještě 

různé substance vznikající v průběhu výrobního 
procesu jako monodesamidoinzulín, mono-
arginininzulín a monoetylinzulín. 
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Frakce a a b lze chromatograficky oddělit a zbývající frakce 
c může být chromatograficky dále čištěna. 
 Stupeň čistoty dnes nabízených inzulínových 
preparátů různých výrobců se liší rozsahem 
chromatografického čištění. 
 Někteří výrobci se spokojí s jediným 
chromatografickým čištěním inzulínového preparátu 
předčištěného krystalizací. Tím vznikají tzv. jednoduše 
chromatografované neboli "single peak" inzulíny. 
 Další opakovanou chromatografií lze z frakce c získat 
čistý inzulín. Tak se podařilo vyrobit inzulínové preparáty 
bez prakticky prokazatelných nečistot. Preparáty se označují 
jako "Single-Component" neboli "Monocomponent" (MC). 
Jejich stupni čistoty odpovídají i všechny inzulíny humánní 
(HM), které dodávají firmy Novo-Nordisk (Dánsko), Eli-Lilly 
(USA) a Hoechst (SRN). 
 Dnes by se měly (všude tam, kde je to možné) používat 
pouze vysocečištěné inzulínové preparáty. Bylo prokázáno, 
že frekvence tvorby cirkulujících inzulínových protilátek a 
výskyt lokálních reakcí je při použití těchto preparátů menší. 
 Intenzifikovaná inzulínová léčba by se měla provádět 
vysocečištěnými preparáty, které vedou k podstatně menší 
tvorbě protilátek a tím zároveň usnadňují požadovaný rychlý 
účinek krátkodobého inzulínu. 
 

Druhy (species) inzulínových preparátů – 
inzulín hovězí, vepřový, lidský a způsoby 
jejich výroby 

 Sled aminokyselin v molekule inzulínu různých 
živočichů (vepř, hovězí dobytek, pes, zajíc atd.) je téměř 
shodný (obr. 7). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 
lidský inzulín      

Gly Ile Val Glu Gin Cys Cys Thr Ser Ile Cys Ser Leu Tyr Gin Leu Glu Asn Tyr Cys Asn          
 

Phe Val Asn Gln His Leu Cys Gly Ser His Leu Val Glu Ala Leu Tyr Leu Val Cys Gly Glu Arg Gly Phe Phe Tyr Thr Pro Lys Thr 

  
    

vepř (zajíc, pes) 
Gly Ile Val Glu Gin Cys Cys Thr Ser Ile Cys Ser Leu Tyr Gin Leu Glu Asn Tyr Cys Asn          

 

Phe Val Asn Gln His Leu Cys Gly Ser His Leu Val Glu Ala Leu Tyr Leu Val Cys Gly Glu Arg Gly Phe Phe Tyr Thr Pro Lys Ala 

  
    

hovězí inzulín 
Gly Ile Val Glu Gin Cys Cys Ala Ser Val Cys Ser Leu Tyr Gin Leu Glu Asn Tyr Cys Asn          

 

Phe Val Asn Gln His Leu Cys Gly Ser His Leu Val Glu Ala Leu Tyr Leu Val Cys Gly Glu Arg Gly Phe Phe Tyr Thr Pro Lys Ala 

Obr. 7: Molekula inzulínu hovězího, vepřového a lidského. 

 Hovězí inzulín má oproti lidskému odlišné 
aminokyseliny na třech místech, vepřový inzulín se odlišuje 
pouze jedinou aminokyselinou v poloze 30 na řetězci B. 
 Nepřekvapuje proto, že při léčbě hovězím inzulínem 
je třeba počítat s významně větším výskytem vedlejších 
imunologických reakcí než při léčbě vepřovým nebo lidským 
inzulínem. Vedlejší imunologické účinky se přitom projevují 
především inzulínovou rezistencí, podmíněnou protilátkami 
a alergickými reakcemi proti inzulínu.  
 Přes tyto výrazné nedostatky hovězího inzulínu oproti 
inzulínu vepřovému je hovězími inzulíny léčena (zvl. v 
rozvojových zemích) většina pacientů. Je to zřejmě proto, že 
z telecích pankreatů lze inzulín připravit snáze, ve větším 
množství a levněji než z pankreatů vepřových. 
 Imunologické nedostatky hovězího inzulínu jsou tak 
významné, že při zahájení inzulínové léčby nelze hovězí 
inzulín doporučit. Ani intermitentní léčba inzulínem, např. v 
souvislosti s chirurgickými výkony, by se neměla provádět 
hovězími inzulíny, a to ani u starších pacientů. Nedávné 
podrobné studie ukázaly, že i při použití směsi hovězího 
a vepřového inzulínu se projevují podobné nedostatky jako 
u samotného hovězího inzulínu. Proto nelze ani tyto směsi 
při zahajování léčby inzulínem doporučovat. 
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 V Německu používá v současné době přes 80 % 
inzulínem léčených diabetiků inzulín humánní. 
V Československu jejich počet v r. 1992 u dospělých 
nepřesahoval 10  %. Chemická struktura humánního 
inzulínového preparátu je stejná jako u inzulínu lidského, 
takže dlouhodobá substituční léčba tímto homologním 
inzulínem nečiní naprosto žádné těžkosti. 
 Lidský inzulín lze vyrobit, resp. připravit čtyřmi 
různými způsoby: 
a) totální chemickou syntézou, 
b) extrakcí z lidských pankreatů, 
c) semisynteticky – enzymaticko-chemickou výměnou 

koncové aminokyseliny řetězce B (alaninu) vepřového 
inzulínu za threonin, 

d) biosynteticky – pomocí genetické technologie. 
 
 První dva způsoby nepřicházejí pro velikou 
nákladnost, malou výtěžnost a pro malou dostupnost 
vhodných lidských pankreatů v úvahu.  Nemohou ani zajistit 
výrobu v dostatečném rozsahu. 
 Posledními dvěma způsoby lze připravit čisté 
preparáty lidského inzulínu, jak bylo prokázáno řadou velmi 
nákladných a citlivých analýz. 
 Předností semisyntetické metody je skutečnost, že při 
získávání základní substance (vepřového inzulínu) lze využít 
osvědčených a dokonalých výrobních a purifikačních 
postupů. Pouze chemicko-enzymatická výměna koncové 
aminokyseliny by teoreticky mohla způsobit znečištění 
konečného produktu enzymatickými zbytky nebo odpadními 
látkami semisyntézy. Výskytu takového sekundárního 
znečistění inzulínového preparátu lze však přece jen 
přiměřenými kontrolami kvality zabránit. Nedostatek 
semisyntetické metody spočívá opět v závislosti produkce 
inzulínu na dostupnosti vepřového inzulínu. 
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 Při biosyntetické výrobě inzulínu se využívá různých 
postupů. Vhodný genomový materiál různého původu se 
přenáší na mikroorganismy, které vyrábějí předstupně 
inzulínu. 
 V podstatě byly popsány dva způsoby využívající 
genové technologie: 
1. oddělená příprava řetězce A a B a jejich pozdější spojení; 
2. výroba proinzulínu (resp. předstupňů inzulínu různého 

složení), ze kterého se potom inzulín vytvoří 
enzymaticky. 
 

 V současné době se u všech firem prosadil poslední 
technologický postup. Výrobní metody jsou dnes u firmy 
Novo-Nordisk, Eli-Lilly a Hoechst rozdílné (částečně 
z patentových důvodů). 
 Firma Eli-Lilly jako první začala při výrobě inzulínu 
využívat genové technologie. Od r. 1987 používá lidský 
genom, pomocí kterého vyrábějí bakterie E. coli proinzulín.  
Z proinzulínu se pak po enzymatickém odštěpení 
C-peptidustává lidský inzulín. Inzulínové preparáty firmy 
Eli-Lilly u nás obsahovaly vždy humánní inzulín vyrobený 
genovou technologií. 
 Novo-Nordisk používá jednu synteticky vyrobenou 
DNA k přípravě "mini-proinzulínu", kde C-peptid je 
podstatně kratší než u humánního proinzulínu. Tato 
syntetická DNA produkuje v kvasnicích (Saccharomyces 
cerevisiae) "mini-proinzulín", ze kterého se potom 
enzymaticky tvoří inzulín s humánní sekvencí aminokyselin. 
Preparáty humánních inzulínů firmy Novo-Nordisk byly 
v posledních letech vyráběny nejprve semisynteticky z 
vepřového inzulínu. Koncem osmdesátých let byly zavedeny 
preparáty biosyntetického lidského inzulínu, jako Actrapid 
HM, Protaphan HM (od r. 1993 nese označení Insulatard 
HM) a Actraphan HM (od r. 1993 Mixtard HM 30), 
označované příponou "ge" za názvem. 
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 Firma Hoechst rozpracovala metodu přípravy 
humánního inzulínu pomocí genomu opice Macaca 
fascicularis, který je identický s inzulínovým genomem 
lidským. Pomocí messengerové RNA z Macaca fascicularis se 
vytváří odpovídající klon DNA, který v kultuře E. coli K 12 
(nepatogenní varianta E. coli) produkuje proinzulín. Po 
odštěpení C peptidu vzniká inzulín, který má stejnou 
sekvenci aminokyselin jako humánní inzulín. V současné 
době jsou ale všechny inzulínové preparáty firmy Hoechst 
připraveny semisynteticky z vepřového inzulínu. 
 Základním problémem při uvedených metodách je 
naprostá nezbytnost odstranění všech nepatrných zbytků 
bakterie E. coli, resp. kvasnic Saccharomyces cerevissiae, 
které zůstávají přimíseny k vyprodukovaným inzulínovým 
řetězcům. V těchto případech lze při čištění jen nepřímo 
využít dlouholetých zkušeností s purifikací zvířecích 
inzulínů extrahovaných z pankreatů. Byly však vyvinuty 
nové metody a kontrolní postupy. Na základě těchto kontrol 
lze biosynteticky vyrobené humánní inzulíny považovat za 
prosté odpadních produktů. 
 Co se týče čistoty dnes nabízených preparátů 
humánních inzulínů lze říci, že tyto inzulíny vyhovují 
nejvyšším nárokům a že se není třeba obávat vedlejších 
účinků způsobených nečistotami. 
 Imunologická vyšetření pacientů, kteří byli od 
počátku léčeni jen humánním inzulínem a/nebo byli na 
humánní inzulín převedeni, ukazují, že i při podkožní 
aplikaci humánního inzulínu lze prokázat cirkulující 
protiinzulínové protilátky. Tento z počátku překvapující 
nález by mohl příčinně souviset s podkožním způsobem 
aplikace a s enzymatickou degradací inzulínu v místě vpichu. 
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 V každém případě je nástup a rozsah imunologické 
reakce při léčbě humánním inzulínem zcela nevýrazný. Jak 
při novém zahájení léčby, tak při převedení z jiných 
preparátů byly jasně patrny velké přednosti humánních 
inzulínů před inzulíny hovězími. Naproti tomu rozdíly mezi 
humánními a vepřovými inzulíny byly mnohem méně 
výrazné, v některých studiích dokonce jen zcela nepatrné. 
 

Látky přidávané k inzulínu 

 Pro přidávání určitých látek k inzulínovému 
preparátu existují následující důvody: 
1. k prodloužení účinku inzulínu, 
2. jako dezinfekční přísada, 
3. ke krystalizaci a k pufrování. 

1. Prodloužení účinku inzulínu 

 Již brzy po zavedení inzulínu do léčby diabetu se 
objevily snahy prodloužit jeho účinek přidáním určitých 
látek. První pokusy s arabskou gumou, lecitinem, olejovými 
suspenzemi a cholesterolem selhaly. Teprve v roce 1936 se 
Hagedornovi podařilo vyvinout protamin inzulín. Protamin 
jako báze zamezuje po přidání k inzulínu v prostředí 
s neutrálním pH jeho rozpouštění. Inzulín s prodlouženým 
účinkem měl oproti krátkodobému (normálnímu) inzulínu 
umožnit pacientovi omezit počet injekcí, pokud možno jen na 
jednu denně. 

Protamin depotizační látka 

 Protamin je alkalicky reagující bílkovina, která se 
získává z rybího mlíčí. O alergických reakcích proti této 
bílkovině je jen málo zpráv. Jinak ale protamin není zcela 
bezproblémovou látkou (Weiss a spol., 1985, Weiss a spol. 
1989). V řídkých případech může pravidelná podkožní 
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aplikace malých množství protaminu (v NPH inzulínu) 
vyvolat quasi "imunizaci" s tvorbou humorálních protilátek 
IgE proti sobě. Z opatrnosti by se proto při léčbě pacientů 
inzulíny NPH nemělo používat relativně velkých dávek 
protaminsulfátu (např. k antagonizaci heparinem 
indukované antikoagulace). 

Protamin-zink-inzulín (PZI)  
 Prvním stabilním depotním inzulínem v neutrálním 
roztoku byl protamin-zink-inzulín. Zinek, který se v malých 
množstvích k protamininzulínu přidává, vede k vytvoření 
stabilního neutrálního inzulínového preparátu s dobou 
účinku až 72 hodin. Tento preparát se nedá míchat s 
krátkodobým inzulínem (nadbytek protaminu krátkodobý 
inzulín váže). 

NPH - Inzulín (NPH  - Neutral-Protamin-Hagedorn) 
 Tento inzulín zavedl Hagedorn v roce 1936. Na rozdíl 
od protamin-zink-inzulínu jsou v NPH inzulínu protamin 
a inzulín obsaženy v izofanovém množství. To znamená, že 
ani protamin, ani inzulín zde není v nadbytku (proto nese 
tento inzulín označení izofan). 
 Aby mohl protamin s inzulínem v neutrálním 
prostředí vytvářet krystaly, je nezbytná přísada zinku, 
fenolu a/nebo kresolu v malých koncentracích. Neutrální 
prostředí NPH inzulínu je zajišťováno přísadou fosfátového 
pufru. 
 Při mísení NPH inzulínu s krátkodobým inzulínem 
vzniká stabilní roztok. Z toho důvodu je nabízena řada 
preparátů, které obsahují směsi krátkodobého a NPH 
inzulínu. Směsný poměr se pohybuje od 10 % (krátkodobý): 
90 % (dlouhodobý) až po 50 % : 50 % a objevují se stále nové 
kombinace. Zapotřebí je vlastně ale jen nemnoho z nich. 
V Düsseldorfu používáme již dlouhá léta jen směsi v poměru 
30 % : 70 % (nebo 25 % : 75 %). Kromě toho je možno připravit 
stabilní směs krátkodobého a NPH inzulínu samostatně 
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(podrobný přehled dnes nabízených a používaných preparátů 
najdete v kap. 19). 
 Pokud předepisujete starším pacientům inzulínové 
směsi, které se běžně nepoužívají, myslete na to, jak obtížně 
se někdy takový preparát shání. Každá lékárna dnes již 
nemůže mít na skladě všechny druhy vyráběných 
inzulínových preparátů.  
 U inzulínů různých živočišných druhů jsou pro 
dosažení izofanového stavu zřejmě nutné jiné poměry mezi 
protaminem a inzulínem. Např. při klinickém používání 
humánního NPH inzulínu byl zjištěn kratší profil účinku než 
u vepřového NPH. 

Zinkové suspenze inzulínu 
 Prvním preparátem, jehož depotní účinek byl založen 
na tomto principu, byl inzulín Lente. Jeho vývoj byl umožněn 
díky poznatku, že v neutrálním prostředí lze dobu účinku 
inzulínu prodloužit přidáním malého množství zinku. 
Pufrování inzulínového roztoku se v tomto případě 
neprovádí fosfátovým pufrem jako u protamin-inzulínu, 
nýbrž např. pufrem acetátovým. 
 Rozsah prodloužení účinku zinkové suspenze inzulínu 
je závislý na fyzikálním stavu inzulínu. 
 Amorfní inzulín účinkuje rychleji než krystalický 
zink-inzulín. Inzulín Semilente (Novo-Nordisk) obsahuje 
amorfní inzulín (prodloužení jeho účinku je na depotní 
inzulín velmi krátké). 
 Inzulín Ultralente (Novo-Nordisk) a Ultratard HM 
(Novo-Nordisk) obsahují krystalický zink-inzulín s velmi 
dlouhou dobou účinku (18-36 hodin). 
 Z amorfního zink-inzulínu a z krystalického zink-
inzulínu lze připravit směs, jejíž průběh účinku je stejný jako 
u inzulínu NPH. 
 Zpočátku byla kombinace amorfního a krystalického 
zink-inzulínu možná jen tehdy, když amorfní podíl byl 
představován inzulínem vepřovým a krystalický podíl 
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inzulínem hovězím. Takové složení má inzulín Lente (Novo-
Nordisk) se směsným poměrem 3 (amorfní podíl) ku 
7 (krystalický podíl). 
 Později se podařilo vyrobit depotní inzulín, který ve 
směsném poměru 3 : 7 obsahuje amorfní i krystalický 
vepřový inzulín. Tento inzulín dostal označení Monotard MC 
(Novo-Nordisk). 

Surfeninzulín 
 Syntetická látka surfen (1,3-4-amino-2-metyl-6-
chinolylmočovina) je obsažena ve vepřových a hovězích 
depotních inzulínech firmy Hoechst. 
 V preparátu je surfen v roztoku s inzulínem. Tento 
inzulín proto zůstává jako jediný z depotních inzulínů čirý. 
Hodnota pH tohoto roztoku je kyselá. Po subkutánním 
podání dochází v důsledku neutrálního pH v podkoží 
k vypadnutí komplexů inzulín-surfen, které se objevují jako 
amorfní částice. 
 Surfeninzulínúčinkuje kratší dobu než NPH-inzulín 
nebo Monotard a nástup jeho účinku je výrazně rychlejší. 
 Opakovaně se vyskytly zprávy o alergiích na surfen. 
K lokálním kožním reakcím může přispívat i kyselé pH 
preparátů. Většina tzv. inzulínových alergií dnes totiž není 
způsobena alergickou reakcí proti samotnému inzulínu, 
nýbrž přidávanými látkami, jako je např. surfen. 
 Surfenové inzulíny se dnes ještě v SRN používají 
(u méně než 10 % pacientů). U nových pacientů se na 
pracovišti v Düsseldorfu již více než 10 let léčba 
surfeninzulíny nezahajuje. Ani v České republice nedoznaly 
surfenové inzulíny rozšíření. 
 Unikátní pozoruhodností u surfenových preparátů je 
skutečnost, že jako přísady pro dosažení izotonie se používá 
roztoku glukózy. Upozornili na to pacienti, kteří vyšetřili 
inzulín testovacím proužkem pro selfmonitorink. 
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Obr. 8: Krystaly inzulínu (zvětšeno 1:1570). a) krátkodobý inzulín, 
b) Monotard (zink) inzulín, c) izofanový protamin inzulín (NPH), d) 
Ultratard (krystalický zink-inzulín).  

2. Dezinfekční a konzervační látky 

 Přísada dezinficiencií k inzulínu je všeobecně 
považována za potřebnou. Dezinfekční účinky vykazují 
mnohé látky, které musejí být v preparátech tak jako tak 
z galenických důvodů obsaženy. NPH inzulíny tak obsahují 
kresol a fenol. Obě látky nepříjemně zapáchají. Naproti tomu 
metylparaben je bez zápachu. Od nedávné doby, kdy ani 
Actrapid HM, ani Insulatard HM již neobsahují 
metylparaben, ale kresol, přestaly existovat mezi 
nabízenými preparáty humánních inzulínů výrazné rozdíly. 

a 

c 

b 

d 
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 Přidávaná dezinficiencia nejsou v používaných 
koncentracích zdraví škodlivá. K suspenzi zink-inzulínu se 
nesmí přidávat fenol, protože by vedl ke změně fyzikálních 
vlastností inzulínové částice. Z toho důvodu tyto preparáty 
obsahují metylparaben. Také zinkové ionty obsažené v těchto 
preparátech mají antimikrobiální vlastnosti. 
 Uvedenou několikanásobnou antimikrobiální 
ochranou se zabraňuje komplikacím, které by mohly 
vzniknout bakteriální kontaminací ampulky s inzulínem při 
opakovaném nabodávání jehlou. 

3. Substance ke krystalizaci a k pufrování 

 V suspenzích zink-inzulínu musí být k převedení 
inzulínu do krystalické fáze přidán NaCl. 
 NPH inzulíny obsahují glycerol. Protože glycerol 
v přítomnosti aprotininu vypadává, neměla by se léčba 
inzulínové rezistence, vzácně vyvolané zvýšenou lokální 
degradací, provádět těmito inzulínovými preparáty. 
 Z praktického hlediska je třeba vědět, že některé 
inzulíny (např. Velasulin) obsahují jako pufr fosfát. 
 
Inzulíny s obsahem fosfátu se nikdy nesmějí míchat se 
suspenzemi zink-inzulínu. Při jejich smísení by totiž došlo 
k vypadnutí zinkového fosfátu a účinek zink-inzulínu by se 
nepředvídatelným způsobem zmenšil. Z těchto galenických 
důvodů tedy nelze předepsat směs Velasulinu (Novo-
Nordisk) s Monotardem HM (Novo-Nordisk)!  
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Koncentrace inzulínu 
 První inzulínové preparáty obsahovaly jen 1 jednotku 
inzulínu v 1 ml. Později bylo možno vyrábět i preparáty s 
vyšší koncetrací inzulínu. 
 V České republice i v Německu má většina 
inzulínových preparátů koncentraci 40 m.j./ml. U polských 
inzulínů fy Polfa Tarchomin je obvyklá koncentrace  
80 m.j./ml. 
 Ve většině západních zemí (Velká Britanie, 
Švýcarsko) se v posledních letech používají pouze inzulíny  
s koncentrací 100 m.j./ml. V České republice, na Slovensku, 
v Německu i v dalších státech se takové preparáty začínají 
zavádět.  Měnící se situace vyžaduje dobrou spolupráci všech, 
kterých se tyto změny dotýkají: pacientů, lékařů, lékárníků, 
výrobců.  Jen těžko lze předvídat, jak brzy se takové závažné 
změny uskuteční i u nás. V nejhorším případě budou 
dodávány všechny inzulíny v obou koncentracích, takže 
celkový počet inzulínových preparátů se bude blížit stovce. 
 Pro potřebu výzkumu a pro zvláštní klinické situace 
je možné připravit preparáty o koncentraci až 5 000 m.j./ml. 
K dispozici jsou rovněž některé inzulíny s koncentrací méně 
než 40 m. j./ml. 
 Rozličné práce upozorňovaly na skutečnost, že 
krátkodobý inzulín se při zvýšené koncentraci z podkoží 
pomaleji vstřebává. Nezdá se ale, že by v tomto směru 
existoval mezi inzulíny o koncentraci 40 m.j./ml a 100 m.j./ml 
nějaký významný rozdíl. 
 Preparáty používané v zásobnících do inzulínových 
pump a dávkovačů mají koncentraci 100 m.j./ml.  Při poruše 
pumpy nebo dávkovače bývá tento inzulín někdy omylem 
natahován do plastických stříkaček určených pro preparát 
o koncentraci 40 m.j./ml. Pacienty je třeba na tuto okolnost 
upozornit, protože bez odpovídajícího přepočtu pak dochází k 
chybnému dávkování. 
  



40 
 

Hodnota pH inzulínového roztoku 
 Z výše uvedených galenických důvodů se roztoky 
některých inzulínových preparátů vyrábějí s kyselým pH. 
Kyselost těchto inzulínů je ale nevýhodná. Bylo ukázáno, že 
při používání kyselých inzulínů je třeba počítat s větším 
výskytem imunitních reakcí proti exogennímu inzulínu 
a také s větší incidencí lokální nesnášenlivosti. 
 Používání kyselých inzulínových preparátů, jako 
Depot-Insulin S Hoechst, Depot-Insulin CR, Komb-Insulin 
Hoechst a Komb-Insulin Hoechst S, které neodpovídají 
současným požadavkům, již nelze doporučit. 
 

Mísení normálních a depotních inzulínů 

 Míchání krátkodobých (normálních) a depotních 
inzulínů se v léčbě diabetu 1. typu v posledních letech široce 
prosadilo. Přednosti těchto čerstvě připravovaných směsí 
oproti fixním kombinovaným preparátům budou probrány 
v kapitole 7. Předpokladem pro aplikaci každé inzulínové 
směsi je galenicko-chemická kompatibilita jednotlivých 
složek, tedy krátkodobého a depotního inzulínu. 
 Zvláště důležité je, aby při míchání krátkodobého 
a depotního inzulínu nebyl rychlý nástup účinku 
krátkodobého inzulínu zpomalen nebo dokonce zcela 
vyloučen. Je jisté, že izofanové NPH-inzulíny se dají míchat 
s krátkodobým inzulínem, aniž by došlo ke zpomalení 
nástupu účinku. Vzniklá směs může být i delší dobu 
skladována. 
 Pokud jde o inzulíny využívající depotizačního účinku 
zinku, objevila se v poslední době řada nových poznatků: 
Čistý krystalický zink-inzulín se nedá s krátkodobým 
inzulínem míchat, aniž by nadbytečný zinek v tomto 
preparátu nevedl alespoň k částečné přeměně krátkodobého 
inzulínu na inzulín depotní. Tento jev byl prokázán 
jednoznačně u inzulínu Ultratard (viz kapitola  
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o farmakokinetice podkožně injikovaného inzulínu). Mísení 
Actrapidu HM s Monotardem HM vede i při okamžité 
aplikaci k oslabení biologické dostupnosti krátkodobého 
inzulínu, takže nástup účinku této směsi je pomalejší než při 
oddělené aplikaci obou preparátů. Actrapid HM by se proto s 
Monotardem HM neměl míchat. 
 U surfenových inzulínů nebo neizofanových NPH 
preparátů je třeba počítat s částečnou nebo úplnou přeměnou 
krátkodobého inzulínu na inzulín depotní. Příprava směsí 
těchto preparátů není proto účelná. 
 Je-li žádoucí stálá kombinace krátkodobého inzulínu 
s inzulínem depotním (např. u starších diabetiků, kteří 
nejsou schopni směs samostatně připravit), doporučuje se 
použít směsi z krátkodobého a NPH inzulínu. Tyto směsi jsou 
nabízeny v různých poměrech (viz kap. 19). Podle našich 
zkušeností se v těchto případech osvědčily zejména 
preparáty složené ze 30 % krátkodobého inzulínu a 70 % 
NPH inzulínu, např. inzulín Mixtard 30 HM (Novo-Nordisk), 
Humulin M3 (Eli-Lilly) nebo také směsi s 5 % krátkodobého 
inzulínu a 75 % NPH inzulínu např. Insuman Hoechst komb 
Typ 25. 
 

Jaké preparáty se mají dnes používat? 
 Na základě uvedených poznatků by léčba inzulínem 
měla být zahajována preparáty, které vyhovují následujícím 
kritériím: 
- vysocečištěný inzulín, 
- humánní inzulín, 
- pH neutrální inzulín, 
- umožňující vzájemné mísení krátkodobého a depotního 

inzulínu. 
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 Těmto požadavkům vyhovují následující preparáty 
krátkodobého inzulínu: 
 
Vepřové inzulíny 
Actrapid MC (Novo-Nordisk)   
Velasulin neboli Velosulin (Novo-Nordisk) 

Humánní inzulíny 
Actrapid HM (Novo-Nordisk) 
Velasulin Human - Velosulin H (Novo-Nordisk) 
Humulin R (Eli-Lilly) 
Insuman Hoechst rapid (Hoechst) 

 U depotních inzulínů (podrobnosti viz kap. 7) je kromě 
toho obzvláště vhodné používat inzulíny s dobou účinku  
12-14 hodin, tedy inzulíny, které jsou vhodné pro aplikaci 2x 
denně. Těmto požadavkům vyhovují v současné době 
následující preparáty: 
 
Vepřové inzulíny 
Insulatard MC (Novo-Nordisk) 
Monotard MC (Novo-Nordisk) 

Humánní inzulíny 
Insulatard HM - dříve Protaphan HM (Novo-Nordisk) 
Humulin N (Eli-Lilly) 
Insuman basal (Hoechst) 

 V České republice a na Slovensku jsou v současné 
době zatím nejvíce rozšířeny chromatograficky čistěné 
inzulíny firmy Léčiva Praha: Pur Insulin Neutral (PN), Pur 
Insulin Dep (PD), Pur Insulin Interdep (PI) a Pur Insulin 
Superdep (PS). Stupeň čistoty u nich nedosahuje úrovně 
monokomponentních inzulínů. Pur Insulin Neutral je 
inzulínem vepřovým, ostatní preparáty jsou směsmi 
vepřového a hovězího inzulínu. 
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  Uvedené tuzemské preparáty používá u nás většina 
inzulínem léčených dospělých diabetiků. Humánními 
inzulíny jsou léčeny všechny děti a těhotné diabetičky. 
U dalších diabetiků se léčba monokomponentními 
a humánními inzulíny rozšiřuje postupně. 
 
Lidské inzulíny jsou indikovány zejména tam, kde léčba 
inzulínem začíná poprvé. Kromě toho se lidský inzulín 
nasazuje u mladých diabetiků 1. typu, v těhotenství a ve 
všech případech, kdy s jinými preparáty dochází ke 
generalizovaným nebo lokálním reakcím. Pacienti, kteří 
dosud byli dobře kompenzováni jiným inzulínovým 
preparátem a kteří nemají vedlejší lokální reakce, nemusejí 
být převáděni na humánní inzulíny. 
V blízké budoucnosti snad budou nasazovány pouze 
humánní inzulíny, takže nabídka se stane přehlednější. 
 

Lidský nebo čištěný vepřový inzulín? 
 Od té doby, co je k dispozici vysocečištěný inzulín, 
který se svým složením neliší od inzulínu lidského, vzniká 
otázka, zda by léčba neměla být principiálně prováděna 
pouze tímto preparátem. 
 K tomu lze souhrnně říci, že na základě známých 
nálezů je léčba semisyntetickými a biosyntetickými humán-
ními inzulíny bezpečná. Neobjevují se při ní vedlejší účinky 
způsobené výrobou. Při klinickém použití má lidský inzulín 
oproti hovězímu přednost v menší antigenicitě. Tato před-
nost je ale ve srovnání s vysocečištěnými vepřovými inzulíny 
mnohem méně vyjádřena a nebyla s jistotou prokázána.  
Po převedení z vepřových inzulínů na lidské nelze počítat se 
zlepšením látkové výměny nebo s odstraněním léčebných 
problémů u tzv. labilních diabetiků. Všechny takové naděje 
jsou neopodstatněné. 
 Na základě klinických zkušeností se stále hovoří 
o tom, že pacienti léčení humánními inzulíny nepoznají včas 
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hypoglykemii. Tento názor ale nebyl v rozsáhlých klinických 
výzkumech nikdy potvrzen. 
 Vepřovým a lidským inzulínům je s ohledem na menší 
antigenicitu třeba dávat přednost před inzulíny hovězími. 

Hovězí inzulíny by se dnes již neměly používat! 

 Od té doby, co se v lékárnách objevily preparáty 
humánního inzulínu, doporučujeme následující postup: 
1. Na humánní inzulín převést při imunologicky 

podmíněné inzulinorezistenci nebo alergii a při lokální 
nesnášenlivosti inzulínu. 

2. Humánní inzulín nasazovat při zahájení inzulínové 
léčby, pokud dosud nebyl podán žádný inzulínový 
preparát. 

3. Humánní inzulín používat při všech typech 
intermitentní inzulínové léčby (např. v těhotenství a v 
souvislosti s operačními výkony u diabetiků). 

 
 V poslední době se lidských inzulínů používá stále 
více. Cenové rozdíly mezi vysocečistěnými vepřovými 
a lidskými inzulíny jsou menší a dá se předpokládat, že 
diabetologové budou moci lidský inzulín nasazovat všude 
tam, kde je léčba inzulínem nově indikována. 
 Často se stává, že mladí diabetici 1.typu, kteří byli 
dosud léčeni vepřovými inzulíny, jsou lékařem převedeni na 
inzulín lidský. Někdy vznikají v této souvislosti těžkosti, 
způsobené rozdílnou mísitelností (např. s Monotardem). 
 Jestliže přijímáme diabetiky 1. typu k edukaci, 
nepřevádíme je rutinně na humánní inzulíny. 
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Převádění na lidský inzulín 

 Tato kapitola se soustřeďuje na různé vlivy, na které 
je třeba dávat pozor při převádění na lidský inzulín z 
inzulínů zvířecích. U pacientů, kteří při léčbě zvířecími 
inzulíny měli vysokou koncentraci protilátek proti inzulínu, 
dochází v průběhu měsíců k poklesu titru protilátek. Z toho 
důvodu se účinnost inzulínu zkracuje. Kromě toho bylo 
přinejmenším pro lidské inzulíny Lilly NPH ukázáno, že 
doba jejich účinku je kratší než doba účinku odpovídajících 
vepřových inzulínů. Vysvětlení tohoto jevu není známo. 
Nástup účinku lidského krátkodobého inzulínu je poněkud 
rychlejší než u vepřového.  
 Při převádění na lidský inzulín by pacient měl být 
o této možné změně účinku informován. Samozřejmě je 
žádoucí provádět v těchto případech selfmonitorink. Podle 
názoru některých diabetologů jsou hypoglykemie při léčbě 
humánními inzulíny rozpoznávány pacienty později a mají 
snad i jiné příznaky. Willy Berger (Basilej) uvádí, že u malé 
skupiny diabetiků 1. typu s vysokým výskytem těžkých 
hypoglykemií se při léčbě vepřovými inzulíny objevovaly jiné 
časné a varovné příznaky než při jinak srovnatelné léčbě 
preparáty lidského inzulínu. Při léčbě vepřovými inzulíny se 
objevoval hlad a pocení, zatímco neuroglykopenické 
symptomy (např.neklid) se dostávají do popředí při léčbě 
lidskými inzulíny. Přesto v této studii nedošlo po převedení z 
vepřového inzulínu na lidský ke zvýšení (již tak vysoké) 
incidence těžkých hypoglykemií. 
 V jedné multicentrické studii s více než 700 diabetiky 
1. typu (v Německu) nemohla být tato pozorování potvrzena. 
Ani zde nebyl pozorován větší výskyt hypoglykemických 
reakcí (nebo častější hospitalizace pro hypoglykemii) při 
léčbě humánními inzulíny. 
 Dosud nebyly předloženy vědecké důkazy o 
změněném vnímání hypoglykemických symptomů (nebo 
hormonální protiregulaci po inzulínem vyvolané 
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hypoglykemii), popř. o změněné incidenci těžkých 
hypoglykemií jako důsledku změny druhu podkožně 
injikovaného inzulínu. V individuálních případech se 
uvedené domněnky dají připustit. V důsledku změněného 
průběhu účinku inzulínu se hypoglykemie objevují v jiné 
denní době. Je třeba myslet i na to, že diabetici navyklí na 
nízké hodnoty glykemie vnímají hypoglykemii později než 
diabetici, kteří jsou zvyklí na glykemie vysoké. Toto 
pozorování lze vysvětlit adaptací transportních mechanismů 
pro glukózu na bariéře mezi krví a mozkem. Je důležité, aby 
pacient dostával za všech okolností co nejmenší množství 
inzulínu. Zejména při dávkování depotního inzulínu je třeba 
pravidelně přezkoumat, zda by stejného účinku nemohlo být 
dosaženo menší dávkou. 
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5. Farmakokinetika podkožně 
aplikovaného inzulínu 

 Molekulárně-biologické procesy při absorpci 
inzulínového roztoku z podkoží do krevního řečiště nebyly 
dodnes s konečnou platností objasněny. Rozšiřování našich 
znalostí o kinetice absorpčních pochodů má pro klinickou 
praxi stále větší význam. 
 S narůstajícím úsilím o normalizaci látkové výměny 
glukózy je konstantní a pokud možno předvídatelná absorpce 
podkožně injikovaného inzulínu základním předpokladem 
léčebného úspěchu. Přitom je třeba vědět, že podkožní 
aplikace inzulínu je v zásadě nefyziologická, neboť k ní 
dochází na místě, které je z anatomického a fyziologického 
hlediska nevhodné. 
 Při řízení glukózové homeostázy působí inzulín 
v játrech. V průběhu prvního průchodu játry je eliminována 
asi polovina inzulínu, který se z pankreatu do portálního 
řečiště uvolnil. Tento inzulín nikdy nepronikne do 
periferního oběhu. Výsledkem toho je, že koncentrace 
inzulínu v portálním řečišti je zřetelně vyšší než v periferní 
krvi. 
 Při podkožím podání proniká inzulín do oběhu dříve, 
než se přes jaterní tepny dostane ke svému hlavnímu 
působišti, k jaterním buňkám. Do jater se tedy dostane 
oklikou přes velký a malý oběh. Pro zajištění jeho 
fyziologické koncentrace v játrech je tedy zapotřebí, aby na 
periferii měl koncentraci výrazně větší Proto při podkožní 
substituci inzulínu musíme počítat s periferním 
hyperinzulinismem různého stupně. 
 Dalším problémem při podkožní aplikaci inzulínu je 
změna jeho poločasu. U zdravých je poločas cirkulujícího 
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inzulínu vyjádřen hodnotou asi 4 minuty. Absorpční poločas 
podkožně injikovaného krátkodobého inzulínu představuje 
naproti tomu – podle odhadů z pokusů na zvířatech – dobu 
asi desetinásobnou, tj. 40 min. U depotních inzulínů může 
poločas inzulínu dosahovat i několika hodin. Tím je pružná a 
jemná regulace glukózové homeostázy podstatně snížena. 
 Farmakokinetické studie z poslední doby umožnily 
přesně znázornit absorpční kinetiku podkožně aplikovaného 
krátkodobého inzulínu (obr. 9). 

 
Obr. 9: Koncentrace inzulínu v séru u zdravého člověka po podkožní 
aplikaci 10 m.j. krátkodobého inzulínu (podle Bergera a spol., 
1982). 

 Z těchto studií vyplývá, že neutrální, vysoce čištěné 
preparáty vepřového inzulínu a také odpovídající preparáty 
lidského inzulínu se absorbují velmi rychle. Již po deseti 
minutách lze prokázat signifikantní vzestup koncentrace 
inzulínu v krvi (v plazmě). Asi za 60 minut je dosaženo určité 
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plató biologické dostupnosti inzulínu. V několika dalších 
hodinách pak koncentrace cirkulujícího inzulínu postupně 
klesá až na výchozí hodnoty. 
 Podstatné rozdíly oproti fyziologické sekreci inzulínu 
pozůstávají v tom, že poločas je asi desetinásobně 
prodloužen, vzestup koncentrace inzulínu v oběhu je 
mnohem pomalejší a pokles inzulínu na výchozí hodnoty trvá 
několik hodin, zatímco za fyziologických podmínek k němu 
dochází v průběhu několika minut po skončení působení 
podnětu. V zásadě by byl žádoucí vývoj krátkodobého 
inzulínového preparátu s ještě rychlejší absorpcí, jehož 
účinek by nastupoval rychleji a trval kratší dobu. Pokusy o 
přípravu takového preparátu zatím nevedly ke klinicky 
použitelným výsledkům. 
 Nefyziologická aplikace substituční dávky inzulínu do 
podkožní tukové tkáně je spojena i s řadou dalších problémů. 
Existují důkazy o tom, že část inzulínu je v místě podkožní 
aplikace enzymaticky odbourána, takže se do oběhu vůbec 
nedostane. Lze odhadovat, že u neutrálního krátkodobého 
inzulínu podléhá tomuto procesu asi 10-20 % injikované 
dávky.  
 Jsou známy také určité vzácné formy inzulínové 
rezistence, při nichž je v místě aplikace degradováno 
mnohem více inzulínu, někdy dokonce i jeho podstatná část. 
Tuto speciální formu inzulínové rezistence, při které je nutno 
ke kompenzaci látkové výměny aplikovat astronomické 
dávky inzulínu, lze snadno rozpoznat podle výrazných 
rozdílů v účinku inzulínu aplikovaného do žíly a do podkoží. 
Kromě toho mohou existovat i lokální rozdíly mezi místy 
aplikace a rovněž rozdíly mezi jednotlivými pacienty. Je 
nutno brát v úvahu i skutečnost, že rozdíly jsou do určitého 
stupně závislé na těžkostech při uchovávání konstantní 
látkové výměny. 
 Také další cesty transportu inzulínu při jeho putování 
z místa podkožní aplikace do krevního proudu nejsou ještě 
definitivně vysvětleny. Více než 80 % injikovaného 
krátkodobého inzulínu proniká přímo do kapilár. Jen 
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proměnlivá malá část se do krve dostává lymfatickými 
cestami. Je tedy pravděpodobné, že změny v oblasti 
bazálních membrán na vnitřní straně cév, které nastupují u 
pozdních diabetických komplikací, nezůstávají bez následků 
pro absorpci inzulínu. 
 Tyto dosud neznámé molekulárně biologické procesy 
inzulínové absorpce se dále komplikují, jestliže je injikován 
roztok o kyselém pH a/nebo roztok s přídavkem některých 
depotizujících látek. Fyzikálně-chemické základy 
absorpčních procesů u depotních inzulínů nebyly zatím ještě 
přesně definovány. Odpovídá tomu i skutečnost, že kinetika 
absorpce mezi jednotlivými pacienty výrazně kolísá. 
 Již dlouho je známo, že proměnlivost absorpčních 
procesů subkutánně injikovaného inzulínu je zvlášť velká, 
jestliže dojde k lokálním poruchám nebo k zánětlivým 
změnám v místě aplikace. Zejména u lipodystrofie, 
lipoatrofie a u alergických reakcí je třeba počítat s 
nepravidelnou, těžko předvídatelnou absorpční kinetikou 
inzulínového preparátu. 
 Také různá injekční technika může vést ke změnám 
absorpce, zejména když místo do podkoží je inzulín aplikován 
do kůže nebo do svalu. Rovněž hloubka a rychlost vpichu 
mají ne zcela zanedbatelný vliv na rychlost absorpce 
(zejména u krátkodobého inzulínu). 
 Stabilní látková výměna vyžaduje znalost absorpce 
inzulínu. Proto je při školení pacientů žádoucí klást důraz na 
přesnou standardizovanou aplikaci. 
 Při nesprávné injekční technice se nemohou uplatnit 
mnohé přednosti inzulínových preparátů ani výsledky 
selfmonitorinku. Za předpokladu, že inzulín je řádně 
aplikován a že nedochází k projevům nesnášenlivosti ani 
k uplatnění cévních, resp. enzymatických vlivů v místě 
vpichu, zůstává ještě řada důležitých faktorů, které by mohly 
absorpci inzulínu změnit. 
 V podrobných výzkumech bylo ověřeno, které faktory 
mohou ovlivňovat rychlost absorpce krátkodobého vepřového 
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inzulínu. Přitom se klade důraz na stanovení podmínek, 
které jsou významné z pohledu klinické praxe. 
 

Místo injekce 

 Absorpční kinetika podkožně injikovaného 
krátkodobého inzulínu zavisí vedle dalších faktorů i na 
anatomické struktuře místa aplikace. To se zřetelně 
projevuje při patologických změnách podkožní tkáně, jako 
např. u lipodystrofie. Injekce inzulínu do takto změněných 
kožních okrsků vede k nepředvídatelným změnám absorpce 
(často se tento stav nesprávně považuje za projev "brittle" 
diabetu). Takovým okrskům je třeba se při aplikaci vyhnout. 
I při normální struktuře podkožní tukové tkáně se vzhledem 
k rozdílné hustotě kapilární sítě v jednotlivých oblastech 
lidského těla objevují rozdíly v rychlosti absorpce inzulínu. 
Z podkoží břicha proniká inzulín do krevního proudu rychleji 
než ze stehna. Po injekci inzulínu do paže, které mnozí 
pacienti dávají přednost, je absorpce rychlejší než ze stehna, 
ale pomalejší než z břicha (obr. 10). 
 Na základě těchto nálezů je třeba počítat s tím, že při 
nepravidelném střídání místa aplikace inzulínu může 
docházet ke kolísání vlivu inzulínu na glykemii. 
Hypoglykemizující účinek krátkodobého inzulínu nastupuje 
rychleji a ve větší míře po aplikaci do podkoží břicha než do 
podkoží stehna. Tyto skutečnosti je třeba zdůraznit při 
školení diabetiků. Z toho důvodu není žádoucí nepravidelné 
střídání místa aplikace inzulínu mezi stehnem, břichem 
a paží, neboť v důsledku takových změn může docházet ke 
zbytečnému kolísání látkové výměny. Místo aplikace se může 
měnit v jedné oblasti těla podle určitého schématu (viz kap. 
7). Rovněž může být užitečné např. ráno aplikovat inzulín do 
břicha a v poledne a večer do stehna. 
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Obr. 10: Vliv místa vpichu na vstřebávání po podkožní aplikaci 
10 m.j. krátkodobého inzulínu. Koncentrace inzulínu v séru po 
vpichu do břicha (spojitá čára), do paže (čárkovaně) a do stehna 
(šrafovaná plocha), průměr +- SD. Zakroužkované body označují 
statisticky významný rozdíl od vpichu do stehna (podle Bergera 
a spol., 1982). 

Teplota 

 Zvláště významné změny absorpce inzulínu mohou 
být vyvolány různou kožní teplotou v místě vpichu. Absorpce 
inzulínu tak může být mohutně urychlena horkou koupelí 
nebo přiložením termoforu. Naopak po studené koupeli 
nastává zpomalení absorpce (obr. 11). 
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Obr. 11: Změna uvolňování inzulínu z podkožního depa do oběhu, 
vyvolaná koupelí při teplotě 42 st.C (spojitě) a koupelí při teplotě 22 
st.C (čárkovaně); šrafovaná plocha znázorňuje kontrolní skupinu 
při pokojové teplotě. Zakroužkované body se statisticky významně 
liší od kontrolní skupiny (podle Bergera a spol., 1982). 

 Podobná pozorování byla učiněna i při absorpci 
inzulínu NPH ještě 3 hodiny po jeho aplikaci. Účinky jsou tak 
rozsáhlé, že mohou vést k významným změnám látkové 
výměny.  
 V klinické praxi na to existuje řada příkladů. Při 
opalování dochází ke zřetelnému zrychlení absorpce inzulínu 
a tím k hypoglykemiím. Naproti tomu sauna (v rozporu s 
dřívějšími předpoklady) absorpci inzulínu nezvyšuje. Zdá se, 
že se zde uplatňují protichůdné vlivy.  
 V každém případě by při cestě do zemí s vyšší teplotou 
a při opalování měl diabetik provádět častěji selfmonitorink. 
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Masáž místa vpichu 

 Největšího urychlení absorpce inzulínu dosáhneme 
lehkou masáží místa vpichu ihned po aplikaci (obr. 12). 
 

 
Obr. 12: Změna uvolňování inzulínu z podkožního depa do oběhu, 
způsobená masáží místa vpichu (čárkovaně); tečkovaná plocha 
ukazuje kontrolní skupinu. V dolní polovině obrázku je zachycen 
vliv na glykemii (podle Bergera a spol.,1982).  
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 V různých studiích byly činěny pokusy využít tohoto 
fenoménu pro dosažení požadovaného zrychlení nástupu 
účinku podkožně injikovaného inzulínu (např. před hlavními 
jídly) ke zlepšení kvality léčby. Definitivní výsledky těchto 
zkoušek zatím nejsou k dispozici. 
 

Svalová zátěž 

 V důsledku svalové zátěže může za určitých podmínek 
dojít k výraznému zrychlení nástupu účinku inzulínu. 
Svalová zátěž má tedy podobný efekt jako masáž místa 
vpichu. Dlouhou dobu byl tento jev jako možná příčina 
hypoglykemie po svalové zátěži u inzulínem léčených 
diabetiků neúměrně přeceňován. Dokonce se šlo tak daleko, 
že pacientům bylo doporučováno aplikovat před plánovanou 
zátěží inzulín do míst, která nejsou přímo zatěžována. Toto 
doporučení mělo ale jen malý význam. 
 Ve skutečnosti existuje málo tělesných činností, které 
jsou omezeny pouze na určité části těla. Kromě toho změna 
místa aplikace inzulínu (např. před jízdou na kole z oblasti 
stehna do oblasti břicha) vede z výše uvedených 
anatomických důvodů k výraznému urychlení jeho absorpce. 
K urychlení absorpce inzulínu v důsledku tělesné zátěže 
dochází v praxi jen tehdy, jestliže zátěž probíhá asi půl 
hodiny po injekci krátkodobého inzulínu. Tyto podmínky 
nastávají v běžném životě jen zřídka. 
 Naproti tomu jsme mohli ukázat, že urychlení 
hypoglykemizujícího účinku zátěže na bicyklovém 
ergometru, která byla prováděna asi 45 min. po injekci 
krátkodobého inzulínu, je zcela nezávislé na tom, byl-li 
inzulín aplikován do stehna nebo do paže (obr. 13). 
 Doporučení měnit před svalovou zátěží místo vpichu, 
aby bylo zabráněno hypoglykemii, je tedy neúčinné a mělo by 
být co nejdříve z programu edukace vyškrtnuto. Na jeho 
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Obr. 13: Vliv svalové práce na glykemii u diabetiků léčených 
inzulínem. Pokles bazální glykemie, způsobený jízdou na kole po 
předchozí podkožní aplikaci krátkodobého inzulínu do 
nezatěžované paže (nahoře) a do stehna (dole). Zakroužkované body 
se signifikantně odlišují od výchozí hodnoty, hvězdičky ukazují 
signifikantní rozdíly mezi průběhem glykemie v klidu a při zátěži 
na bicyklovém ergometru. Výsledek: změna místa aplikace 
krátkodobého inzulínu ze stehna na paži před zátěží na kole 
nezabránila hypoglykemii (podle Kemmera a spol., 1980). 
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základě došlo naopak v posledních letech u mnoha pacientů 
v souvislosti se sportovními výkony k těžkým 
hypoglykemiím. Chceme-li hypoglykemii zabránit, je třeba 
sáhnout ke známým zásadám o zvyšování přísunu sacharidů 
při krátkodobé zátěži a/nebo k následnému snížení dávky 
inzulínu po déletrvající zátěži (viz též kap. 7). 
 Při fyzické zátěži je třeba počítat se zvýšenou absorpcí 
inzulínu NPH ještě 3 hodiny po jeho aplikaci. 
 

Mísení inzulínů 

 V klinické praxi se u mnoha pacientů ujalo volné 
mísení krátkodobého a depotního inzulínu. 
 Požaduje se, aby při mísení různých inzulínových 
preparátů nedocházelo k chemickým interakcím ani k 
interferenci (např. k vypadnutí nějaké látky) ani ke změnám 
profilu účinnosti. To platí zejména u krátkodobých inzulínů. 

Inzulíny NPH 

 Ze všech dosavadních výzkumů vyplynula neomezená 
mísitelnost krátkodobých inzulínů s inzulíny NPH. Přitom 
není důležité, zda jde o inzulín vepřový nebo lidský. Míchání 
krátkodobého inzulínu a inzulínu NPH lze proto provádět 
bez jakýchkoliv pochybností. I kdyby nebylo možno vzniklou 
směs ihned aplikovat, zůstává profil účinku krátkodobého 
inzulínu v této směsi stabilní. 

Ultratard HM (Novo-Nordisk) 

 Z galenického hlediska je pochopitelné, že Ultratard 
HM (Novo-Nordisk) nelze míchat s Actrapidem HM, aniž by 
došlo ke zřetelnému zpomalení účinku krátkodobého 
inzulínu. Je to proto, že tento inzulín patří ke krystalickým 
zinkovým inzulínům. Ultratard HM se tedy musí vstřikovat 
odděleně od inzulínu krátkodobého. Stejný princip nutno 



59 
 

dodržet i u inzulínu Humulin L a Humulin U Ultralente (Eli 
Lilly), u Pur inzulinů (Léčiva) i dalších preparátů. Je třeba 
dávat pozor při vysokých dávkách těchto inzulínů, neboť 
vzhledem k dlouhodobému působení dochází k 
protrahovaným hypoglykemiím. Aplikace těchto preparátů 
pouze 1x denně se málo osvědčila. 
 

Intramuskulární injekce 
 Častou a opomíjenou příčinou nejasného kolísání 
glykemie je neúmyslná nitrosvalová aplikace inzulínu. 
Dokonce i s dnes běžnými jemnými a "krátkými" 
inzulínovými jehlami je vzhledem k nebolestivému vpichu 
neúmyslná injekce inzulínu do svalu možná. Po nitrosvalové 
aplikaci do paže nebo do stehna dochází k resorpci inzulínu 
rychleji než po podkožní injekci. Obr.14 ukazuje vzestup 
koncentrace inzulínu v séru po povrchní podkožní a hlubší 
intramuskulární injekci do paže. Při injekci do břicha jsou 
rozdíly mezi podkožní a nitrosvalovou injekcí méně výrazné. 
 Podkožní tuková vrstva na obvyklých místech 
aplikace inzulínu je u štíhlých diabetiků většinou zřetelně 
tenčí než 12 mm. Injekční jehly u dávkovačů inzulínů 
a jednorázových stříkaček jsou dlouhé 12-13 mm, takže při 
kolmém vpichu je ve většině případů inzulín aplikován 
intramuskulárně. Zejména při použití dávkovačů inzulínu se 
vpich provádí kolmo. Abychom zajistili pokud možno 
rovnoměrnou resorpci z podkožní tukové tkáně, doporučuje 
se v případech, kde podkožní tuková vrstva není dostatečně 
silná, vpich do kožní řasy pod úhlem 45 stupňů. 
 Při použití obvyklých inzulínových jehel je 
nitrosvalová injekce nebolestivá a bez jakéhokoliv nebezpečí. 
Dobře zaškolený diabetik může tento způsob aplikace s 
úspěchem používat např. před požitím rychle vstřebatelných 
sacharidů nebo v případě ketoacidotické dekompenzace, aby 
byl účinek injikovaného krátkodobého inzulínu co nejvíce 
urychlen. Vzhledem ke zkrácení doby účinku a zvýšení 
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variability působení je třeba varovat před nitrosvalovou 
aplikací inzulínu NPH (Vaag a spol. 1990). 

 
Obr. 14: Koncentrace inzulínu v séru (průměr +- SEM) po podkožní 
(spojitá křivka) a kolmé (slabá čárkovaná křivka) aplikaci jehlou 27 
G 12 mm a po nitrosvalové aplikaci (silná čárkovaná křivka) jehlou 
22 G 30 mm (podle Spraula a spol.,1988). 

Lidský inzulín 

 Řada skupin souhlasně zjistila, že absorpce preparátů 
krátkodobého lidského inzulínu je ve srovnání s preparáty 
vepřového inzulínu sice málo, ale přece jen významně 
urychlena. Objevila se proto otázka, zda se v důsledku 
popsaného a principiálně žádoucího urychlení absorpce 
lidského inzulínu objeví i jeho lepší klinický účinek. 
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 Prověřovali jsme tuto otázku metodou dvojitého 
slepého pokusu v jedné cross-over studii při téměř 
normálních glykemiích, dosahovaných kontinuální podkožní 
infuzí inzulínu. Z pozorování nevyplynuly známky lepší 
klinické účinnosti lidského krátkodobého inzulínu ve 
srovnání s vepřovým. Ve farmakokinetických studiích lze 
sice vidět zrychlenou absorpci lidského inzulínu po podkožní 
aplikaci, nicméně při léčbě diabetiků 1. typu v praxi nemá 
tento jev pro zlepšení kompenzace asi žádný význam. 
 

Různé další faktory 

 V poslední době byla opakovaně popsána řada nových 
jevů, které by případně mohly absorpci inzulínu ovlivňovat.  
Mnohá vyšetření však při tom nebyla prováděna 
spolehlivými metodami, jiná nemají pro praxi význam. 
Pomocí selfmonitorinku lze jednotlivé hypotézy u každého 
pacienta individuálně přezkoušet. Bylo popsáno i zpoždění 
absorpce inzulínu po vykouření cigarety. Upozorňovalo se 
dokonce, že účinkem nikotinu může dojít ke zvýšení potřeby 
inzulínu. Tato tvrzení ale nebyla jednoznačně potvrzena. 
 Opakovaně bylo prokázáno, že po přidání aprotininu 
(Trasylol, Antilysin) ke krátkodobému inzulínu dochází k 
urychlení jeho absorpce. V některých případech se proto tak 
léčila vzácně se vyskytující podkožní inzulínová rezistence. 
První naděje na širší využití tohoto fenomenu v inzulínové 
léčbě se ale nepotvrdily. 
 Naopak je třeba před rutinním přidáváním 
aprotininu k inzulínovým preparátům varovat, neboť jeho 
účinek po určité době ustupuje a kromě toho může vyvolat 
projevy nesnášenlivosti. 
 Také koncentrace inzulínového roztoku má na 
absorpční kinetiku určitý vliv. Při výměně krátkodobého 
inzulínu o koncentraci 40 m.j./ml za inzulín 100 m. j./ml 
nedochází ale k žádným významným změnám. 
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 Při výskytu inzulínových protilátek ve vyšší 
koncentraci může být účinek inzulínu zpomalen.  
 Doba účinku krátkodobého i depotního inzulínu je 
závislá na jeho dávce. To je důležité zejména při 
proměnlivém dávkování krátkodobého inzulínu před 
jednotlivými jídly. U normostenika lze po dávce 0,1 m.j./kg 
prokázat inzulín v krvi ještě za 4-6 hodin. Při aplikaci 0,2 
m.j./kg se zesílí nejen účinek, ale i jeho trvání (viz obr. 15). 

 
Obr. 15: Koncentrace inzulínu v plazmě dospělého normostenika po 
podkožní aplikaci krátkodobého inzulínu ve stoupajících 
dávkách. ....... 0,1 m.j./kg, spojitě O,2 m.j./kg, - - - - 0,3 m.j./kg 
(Galloway a spol.,1973.) 
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Absorpce depotních inzulínů 

 Studium profilu účinku depotních inzulínů vedlo až 
do nedávné doby k rozdílným nálezům, které byly podmíněny 
metodickými problémy. Pomocí techniky tzv. 
euglykemického klampu lze při udržování konstantní 
glykemie přesně určit množství glukózy, potřebné k 
"neutralizaci" podkožně aplikovaného inzulínu. Touto 
metodou lze stanovit biologický profil účinku inzulínového 
preparátu. Vyšetřili jsme známé preparáty lidského inzulínu 
NPH různých firem (Novo-Nordisk, Eli-Lilly, Hoechst). 
Neprokázali jsme při tom žádné významné rozdíly obr. 16).  

 
Obr. 16: Profil účinku 4 NPH preparátů lidského inzulínu vždy po 
aplikaci 12 m. j.: procento maximálního účinku v závislosti na čase. 
Různé typy šrafování označují dobu trvání účinku v rozsahu 90 %, 
75 %, 50 % a 25 % (Starke a spol., 1989).  



64 
 

Při vyhodnocování výsledků je třeba mít na zřeteli, že 
citlivost na inzulín je proměnlivá nejen u nediabetiků, nýbrž 
i u diabetiků. Závisí to jak na dlouhodobé příznivé 
kompenzaci, tak na dalších faktorech (např. na rozdělení 
tukové tkáně, na stavu trénovanosti a na stravě). 
 Podle výsledků našich vyšetření dosahuje účinek 
inzulínu NPH svého maxima za 5-7 h a v období za 2,5 - 14 h 
po podkožní aplikaci uchovává nejméně 50 % své biologické 
účinnosti (obr. 16). Aplikace 12 m.j. inzulínu NPH jednou za 
12 hodin postačovala u většiny pacientů v této studii 
k dostatečné substituci bazální dávky inzulínu. Při nižších 
dávkách inzulínu NPH je však třeba počítat s kratší dobou 
účinku. Při vyšších dávkách je účinek delší. 
 Pro stabilitu a optimální kompenzaci podkožními 
dávkami má velký význam inter- a intraindividuální 
variabilita absorpce krátkodobého i depotního inzulínu. 
Tab.1: Ovlivňování rychlosti absorbce podkožně aplikovaného 
krátkodobého inzulínu. 
Zpomalení Zrychlení 
Galenické postupy 
(krystalizace inzulínu, 
protamin atd.) 

Přidání aprotininu 
 

Nízké teploty* 
 

Vysoké teploty v místě 
vpichu* 

Aplikace do stehna Aplikace do břicha 
Aplikace do místa 
lipodystrofie 

Svalová zátěž 
 

Interakce se zinkovým 
inzulínem při mísení za 
zvláštních podmínek 

 
 

Koncentrace 100 m.j./ml Koncentrace 20 m.j./ml 
Vepřový inzulín Lidský inzulín 
* Uplatňuje se nejdéle do 30 min. po vpichu inzulínu. 
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 Uvedené faktory a jevy, které mohou absorpci 
inzulínu ovlivňovat (viz tab. 1), musí být v rámci školení 
pacientovi vysvětleny. Kromě toho musí lékař i pacient 
počítat s proměnlivostí a odchylkami tabulkově udávané 
doby účinku inzulínového preparátu. 
 Vždy je třeba usilovat o individuální přizpůsobení 
inzulínové léčby a nepostupovat podle nepružného schématu, 
které vzhledem k uvedeným skutečnostem jen sotva vede k 
očekávanému úspěchu.  
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6. Indikace léčby inzulínem 

 Léčba inzulínem je v souladu s léčebnými cíli diabetu 
indikována z následujících důvodů: 
1. uchovat pacienta při životě, 
2. zamezit potížím, 
3. předcházet škodlivým následkům hyperglykemie. 

Uchování pacienta při životě 

 Všichni diabetici, u nichž je produkce inzulínu jen 
nepatrná, resp. žádná, se nacházejí v nebezpečí kómatu. Z 
toho důvodu musí být ihned a principiálně po celý život léčeni 
inzulínem. Do této skupiny patří: 
− všichni diabetici 1.typu, 
− diabetici 2. typu, u nichž došlo postupem času  

k vyčerpání vlastní produkce inzulínu, 
− pacienti po pankreatektomii. 
− diabetici 2. typu ve stresových situacích, 
− ketoacidotické kóma (viz kap. 10), 
− hyperosmolární kóma (viz kap. 10). 

 O indikaci inzulínu rozhodujeme především podle 
klinických příznaků, jako je ztráta tělesné hmotnosti, 
dehydratace, větší únavnost a acidóza. Hodnota samotné 
glykemie není vždy spolehlivým ukazatelem; především 
štíhlí diabetici s výraznou ketoacidózou mívají jen zřídka 
glykemii přes 17 mmol/l. Diabetici 2. typu, jejichž vlastní 
tvorba inzulínu za běžných podmínek dostačuje, mohou např. 
v období operačních výkonů, při jiných onemocněních nebo 
při léčbě kortikoidy upadnout do stavu dekompenzace 
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látkové výměny. Přechodná léčba inzulínem je za těchto 
okolností životně důležitá (viz kap. 11). 

Zamezení potížím 

 U diabetiků 2. typu je léčba inzulínem indikována 
i tehdy, jestliže potíže vyvolané hyperglykemií, jako zvýšená 
únavnost, polyurie, kožní infekce nebo rozvoj diabetické 
nohy, při důsledném dodržování diety přetrvávají. 
 Věk a tělesná hmotnost v těchto případech nehrají 
žádnou roli. Mnozí štíhlí diabetici 2. typu i při dodržování 
přísné diety trpí hubnutím a/nebo celkovou slabostí. Právě 
u těchto pacientů lze od léčby inzulínem očekávat nejen 
výrazné zlepšení celkového subjektivního stavu, nýbrž 
i zvýšení přívodu potravy bez rizika hypoglykemie. Také 
obézní diabetici 2. typu, u nichž přes plynulý pokles tělesné 
hmotnosti nedošlo k ústupu potíží, jeví po zahájení 
inzulínové léčby zřetelné zlepšení. U těchto pacientů vede 
pokles glykemie při inzulínoterapii často ke zvýšení citlivosti 
na inzulín, takže při dalším poklesu tělesné hmotnosti, který 
je vždy nejdůležitějším požadavkem léčby, můžeme zkusmo 
inzulín vynechat. 
 V žádném případě by jen kvůli hyperglykemi neměli 
dostávat inzulín staří lidé, kteří nemají žádné klinické 
příznaky. U starých pacientů, u kterých vzhledem k 
předpokládané omezené době života nelze počítat s rozvojem 
pozdních komplikací, je možno hyperglykemii posuzovat 
benevolentně. To platí ale jen v případech, kdy pacient nemá 
žádné potíže a je pravidelně kontrolován. Měl by být ovšem 
informován o tom, že je diabetik, o potížích, které může v 
důsledku toho očekávat, i o možnostech, jak jim předcházet. 
Také samostatné kontroly cukru v moči mají u těchto 
pacientů velký význam, pokud nejde o zvýšení ledvinového 
prahu pro glukózu. 
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 Pro staré diabetiky mají veškerá pravidla pro 
posuzování kvality látkové výměny jen omezenou platnost. 
Tito pacienti jsou dobře vyrovnáni tehdy, jestliže nemají 
žádné potíže a docházejí pravidelně na lékařskou kontrolu. 
Již dnes dosahuje průměrný věk diabetiků, kteří jsou léčeni 
praktickými lékaři, téměř 70 let. V roce 2000 se budou téměř 
všichni lékaři zabývat gerontologií. O to důležitější pak bude 
promyslet léčebné cíle u starších lidí, abychom mohli 
každému jednotlivci skutečně pomoci. 
 

Prevence následků hyperglykemie 

 Léčba inzulínem je nezbytná, i když hyperglykemie 
neohrožuje bezprostředně pacienta na životě ani nevyvolává 
žádné potíže. Do této skupiny patří: 
− všichni mladí diabetici, 
− těhotné diabetičky. 

 Všichni mladí diabetici jsou vzhledem k 
předpokládané mnohaleté době života v nebezpečí rozvoje 
pozdních komplikací a měli by usilovat o dobrou kompenzaci. 
Proto je třeba léčbu inzulínem zahájit i u mladších diabetiků 
2. typu (pod 60 let věku), kteří po snížení tělesné hmotnosti 
nemají žádné potíže, nedosahují však normoglykemie. 
 V průběhu těhotenství je trvalá normalizace glykemie 
zásadně nezbytná (viz kap. 9). 

U mladších diabetiků musí být glykemie normalizována, 
abychom zabránili pozdním komplikacím. 
U starších diabetiků platí, že chceme pacienta zbavit potíží. 
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Obr. 17: Indikace léčby inzulínem u diabetika. 
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7. Léčba diabetiků inzulínem 

 Od r.1922 je chybějící inzulín v těle doplňován 
podkožními injekcemi. Dodnes ale platí zásada jedné 
učebnice diabetologie z r. 1932 (Priesel R., Wagner R.):  
"Lze říci, že bychom si skutečně přáli vymyslet nějaký jiný 
způsob dodávání inzulínu do těla než podkožní aplikace. 
Bohužel ale žádný jiný použitelný způsob neexistuje." 
 Podkožní substituce je vlastně jen neplnohodnotnou 
náhražkou fyziologické sekrece inzulínu. Za fyziologických 
podmínek je inzulín uvolňován v závislosti na příjmu potravy 
do portálního řečiště a dostává se přímo ke svému hlavnímu 
působišti - do jater, kde je asi z poloviny inaktivován. 
Zbývajících 50 % secernovaného inzulínu pak proniká 
velkým oběhem do periferie. Všechno se odehrává velmi 
rychle, takže regulační mechanismy jsou schopny i po příjmu 
potravy uchovávat glykemii v úzkém rozmezí. Udržování 
normoglykemie je u zdravých zajištěno především díky 
okamžitému zvýšení inzulínové sekrece již při nepatrném 
vzestupu glykemie a rovněž díky krátkému poločasu 
cirkulujího inzulínu (asi 4 min). 
 Zcela jinak tyto pochody probíhají při podkožní 
aplikaci inzulínu. Z podkožního depa proniká inzulín do 
krevního řečiště se zřetelným zpožděním, a tudíž i do jater se 
dostává opožděně. Koncentrace inzulínu v krvi zůstává proto 
dlouhou dobu nefyziologicky zvýšena. Po aplikaci 
krátkodobého inzulínu tato doba obnáší 4-5 hodin, po 
aplikaci depotního inzulínu je ještě mnohem delší. 
 Uvedený zásadní nedostatek podkožní substituce 
inzulínu vede k tomu, že inzulínem léčení diabetici musejí 
přizpůsobit své životní návyky farmakokinetice (profilu  
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účinnosti) aplikovaného inzulínového preparátu. V praxi to 
znamená: 
1. Uvést do souladu příjem sacharidů v potravě s účinností 

inzulínu a vyloučit sacharidy rychle resorbovatelné. 
2. Denně provádět selfmonitorink a tak doplnit nefungující 

regulační okruh mezi glykemií a účinností inzulínu. 
3. Přizpůsobovat svou dávku inzulínu aktuálním 

podmínkám s přihlédnutím k výsledkům 
selfmonitorinku, neboť potřeba inzulínu se může 
krátkodobě (např. při pohybu) i dlouhodobě měnit. 

 
 Celoživotní léčba diabetika inzulínem může být 
úspěšně prováděna jen tehdy, jestliže pacient za převážnou 
část léčby dovede převzít vlastní odpovědnost. Předpokladem 
pro to je široká informovanost diabetika o jeho zdravotním 
stavu a léčbě. 

Strategie inzulínové léčby 

Náhrada fyziologické sekrece inzulínu 

 
 Za fyziologických podmínek probíhá neustále (i na 
lačno a během noci) tzv. bazální sekrece inzulínu, která 
představuje asi 1 jednotku inzulínu za hodinu. Při tělesné 
zátěži se u zdravého člověka sekrece inzulínu ze slinivky 
břišní fyziologicky zřetelně snižuje. Naproti tomu ke 
každému jídlu je zapotřebí další dodatková sekrece (asi 
1-2 m.j. inzulínu na 10 g sacharidů), aby se glykemie udržela 
v normálním rozmezí. Při požití srovnatelného množství 
sacharidů ke snídani, k obědu a k večeři je u nediabetika 
v ranních hodinách zapotřebí větší dodatková sekrece 
inzulínu než v poledne a večer (obr. 18). Z toho důvodu 
i diabetik bez vlastní inzulínové sekrece musí před 
jednotlivými stejně velkými jídly aplikovat různé dávky 
inzulínu. 
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Obr. 18: Koncentrace inzulínu v krvi zdravého člověka v průběhu 
dne: včasnou dodatkovou sekrecí inzulínu po požití potravy 
popřípadě snížením sekrece inzulínu při tělesné zátěži je glykemie 
uchovávána v mezích normy. 

 Relativně konstantní bazální sekrece inzulínu může 
být nahrazena injekcemi depotního inzulínu, který se 
aplikuje dvakrát za 24 hodin. I když tato léčba se blíží 
fyziologickým poměrům, nesmí se zapomínat, že profil 
účinku podkožně aplikovaného krátkodobého inzulínu přece 
jen přesně neodpovídá fyziologické kinetice prandiálního 
inzulínu. Tento způsob léčby rovněž předpokládá, že pacient 
provádí vícekrát denně selfmonitorink a podle zjištěných 
hodnot glykemie určí dávku inzulínu. 
 

Krátkodobý inzulín před hlavními jídly a depotní 
inzulín jako náhrada bazální sekrece  
(= intenzifikovaná inzulínová léčba) 

 Téměř všichni diabetici 1. typu jsou po zácviku 
připraveni aplikovat si inzulín před každým jídlem. Bazální 
potřeba inzulínu je pokryta dvěma injekcemi depotního 
inzulínu NPH. Ti, kteří vstávají dříve, aplikují večerní dávku 
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depotního inzulínu současně s krátkodobým inzulínem ještě 
před večeří. Většinou se však večerní dávka depotního 
inzulínu aplikuje těsně před ulehnutím, neboť jen málo lidí 
vstává před pátou hodinou ranní (obr. 19). 

 
Obr. 19: Koncentrace inzulínu v krvi při léčbě 3 dávkami 
krátkodobého a 2 dávkami depotního inzulínu v průběhu dne. 

 Tento způsob substituce inzulínu se v současné době 
provádí téměř u všech diabetiků 1. typu, kteří jsou léčeni na 
düsseldorfském pracovišti. Z toho důvodu obsahují zdravotní 
deníky diabetiků zvláštní kolonku pro pozdní večerní dávku 
depotního inzulínu. 
 "Intenzifikovaná inzulínová léčba" zpočátku připadá 
pacientům jako nadměrná zátěž. Po zácviku ale vede ke 
zlepšení kvality života. Je to proto, že doba i složení 
jednotlivých jídel může být pružně měněny Při aplikaci 
krátkodobého inzulínu před jídlem se pacient může naučit 
upravovat příslušnou dávku inzulínu podle aktuální hodnoty 
glykemie a plánovaného příjmu potravy. 
 V této souvislosti je třeba připomenout, že 
"intenzifikovaná inzulínová léčba" (která se mnohdy 
označuje i jinými názvy) není v žádném případě nová. Jde 
pouze o návrat k idejím prvních průkopníků inzulínové 
léčby. Před zavedením depotních inzulínů dostávali pacienti 
inzulín 3-4x denně. 
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 Zvláštní předností této léčebné strategie je, že pacient 
dostává relativně malou dávku depotního inzulínu.  
V důsledku toho se méně vyskytují zvolna nastupující 
a protrahované hypoglykemie. 
 Jako depotního inzulínu se k substituci bazální 
sekrece používá inzulínu NPH, který se aplikuje ráno před 
snídaní a večer před ulehnutím. Snažíme se při tom vyjít 
pokud možno s malými dávkami depotního inzulínu. V 
zásadě by podíl depotního inzulínu neměl být větší než 50 % 
celkové denní dávky. Většinou je možné pokrýt celou denní 
bazální potřebu 20-30 m.j. inzulínu NPH v jedné dávce. 
Jestliže pacienti dostávají 3x denně dodatkovou (prandiální) 
dávku krátkodobého inzulínu, neměla by být ranní dávka 
inzulínu NPH větší než dávka večerní. 
 Při použití depotního inzulínu by se nemělo 
zapomínat, že průběh účinku je závislý též na dávce inzulínu. 
Menší dávka neúčinkuje tak dlouho jako dávka vyšší. 
V důsledku toho se může stát, že při malé ranní dávce 
depotního inzulínu nevystačí jeho potřebná koncentrace v 
krvi až do večera, kdy v důsledku toho glykemie stoupá. Pak 
je třeba buď aplikovat v odpoledních hodinách dodatkovou 
dávku krátkodobého inzulínu, nebo již v poledne další velmi 
malou dávku inzulínu NPH, která má pokrýt potřebu 
inzulínu v odpoledních hodinách. Tento problém se objevuje 
stále častěji; mnoho pacientů je primárně léčeno vysoce 
čištěnými inzulíny, a proto se u nich netvoří tak často vysoké 
titry inzulínových protilátek, které by mohly prodloužit 
trvání účinku inzulínu NPH. 
 V těchto případech by byly žádoucí depotní inzulíny 
s delším účinkem, než má NPH. Bohužel dosud neexistuje 
žádný depotní inzulín, který by zaručoval rovnoměrné 
působení v průběhu celých 24 hodin. Svého času byly 
vkládány naděje na inzulín Ultratard, který však, bohužel, 
nesplnil očekávání. 
 Zavedení dávkovačů inzulínu usnadnilo mnoha 
diabetikům rozhodování o přechodu na opakované injekce 
krátkodobého inzulínu. I při velkém nadšení pro moderní 
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intenzifikovanou inzulínovou léčbu však nelze nikoho nutit 
přijímat jakékoliv doporučení. Konečné rozhodnutí zůstává 
vždy na pacientovi. 
 
 
Při substituci inzulínu vždy platí: 
čím častěji se inzulín aplikuje, tím snáze lze léčbu 
přizpůsobit aktuálním podmínkám. 
 

Směs krátkodobého a depotního inzulínu 
2x denně (před snídaní a před večeří) 
 
 U diabetiků 2. typu se často používá stálé kombinace 
krátkodobého inzulínu s inzulínem NPH (obvykle v poměru 
30:70). Jestliže mladší diabetici 2. typu léčí diabetes tímto 
způsobem, mohli by si tyto směsi krátkodobého a depotního 
inzulínu připravit sami a naučit se přizpůsobovat dávky 
aktuálním podmínkám. Jen tak lze dosáhnout adekvátní 
substituce inzulínu.  Tato léčebná strategie vyžaduje 
s ohledem na vysokou inzulinémii při použití depotního 
preparátu přesné dodržování doby oběda i svačin. Doba 
podání snídaně a večeře se ale může měnit. Pacienti také 
nemusejí vstávat každý den ve stejnou dobu. 
 Množství sacharidů k obědu a ke svačinám se ale 
příliš měnit nemůže, pokud nejde o prevenci hypoglykemie 
při nadměrné zátěži. Vysoká koncentrace inzulínu v krvi 
nutí neustále zajišťovat dostatečně velký konstantní příjem 
sacharidů, které tím, že zamezují poklesu glykemie, 
přispívají k uchování normoglykemie (obr. 20). 
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Obr. 20: Koncentrace inzulínu v krvi při léčbě směsí depotního 
a krátkodobého inzulínu před snídaní a večeří. 

 Uvedené dávkování je použitelné především  
u pacientů, kteří v poledne mívají jen malé jídlo, chudé na 
sacharidy. Ranní dávka depotního inzulínu může být 
u těchto pacientů relativně nízká. Nezřídka ale dochází 
k ranním hyperglykemiím, které lze někdy úspěšně 
zvládnout posunutím aplikace dlouhodobého inzulínu asi na 
22 hodin. V tomto případě je třeba večerní dávku inzulínu 
rozdělit: krátkodobý inzulín aplikovat před večeří a 
dlouhodobý asi o 2-3 hodiny později. 
 

Směs krátkodobého a depotního inzulínu ráno 
a samotného depotního inzulínu večer 

 
 Tento druh substituce nechává pro večerní hodiny 
k dispozici jen malé množství inzulínu. Večeře musí být proto 
velmi omezena. I při této léčbě je žádoucí přesné dodržování 
doby jídel. Jinak je jen sotva možné dosáhnout dostatečně 
dobré kompenzace bez hypoglykemií. Měnit lze pouze dobu 
snídaně (např. když pacient chce v neděli nebo o dovolené 
déle spát). 
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Obr. 21: Koncentrace inzulínu v krvi při léčbě směsí depotního 
a krátkodobého inzulínu ráno a samotného depotního inzulínu 
večer. 

Noční dávka inzulínu 

 
 Téměř normoglykemická kompenzace látkové 
výměny je snadněji dosažitelná v průběhu dne než v noci. 
Zejména druhá polovina noci s sebou nese riziko pozvolného 
vzestupu glykemie, na němž se různou měrou podílejí tři 
faktory: 
a) biorytmický pokles citlivosti tkání v ranních hodinách 

(fenomén svítání, dawn fenomén, Daemerungspheno-
men), 

b) protiregulační mechanismy po eventuální půlnoční 
hypoglykemii (Somogyiho efekt), 

c) nedostatečná koncentrace inzulínu v krvi. 
 
  Známé depotní inzulínové preparáty nejsou 
u pacientů bez zbytkové sekrece inzulínu často s to tento 
problém zvládnout. Přesto jsou ale široce používány. Snahy 
po výrobě "dokonalého bazálního inzulínu" vyznívají zatím 
naprázdno. Ani nové depotní inzulínové preparáty 
nevyhovují u některých pacientů náročným požadavkům na 
dobrou kompenzaci látkové výměny ve druhé polovině noci. 
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 V těchto případech lze ranní hyperglykemii zabránit 
nasazením inzulínové pumpy nebo noční aplikací malé dávky 
krátkodobého inzulínu. Noční dávka inzulínu ve druhé 
polovině noci slouží pouze k náhradě bazální sekrece 
inzulínu, a není tedy spojena s žádným nočním jídlem. 
Obnáší obvykle 4 m.j., výjimečně i více. Aplikuje se mezi 1,00 
a 4,00 hodinou, zpravidla ve 2 hodiny v noci. Nemusí být 
pevně vázána na určitou hodinu (obr. 22). 

 
Obr. 22: Koncentrace inzulínu v krvi při léčbě 7 dávkami samotného 
krátkodobého inzulínem k úhradě bazální i dodatkové sekrece 
inzulínu v průběhu dne a noci. 

 Přestože metabolické důsledky noční dávky 
krátkodobého inzulínu jsou neobyčejně příznivé a celková 
denní dávka inzulínu je ve srovnání s použitím bazálního 
inzulínu ve večerních hodinách o několik jednotek menší, 
doporučuje se v praxi jen zřídka. Používá se zejména tam, 
kde z různých důvodů nelze nasadit inzulínovou pumpu nebo 
je léčba pumpou pro pacienta psychicky nepřijatelná. 
 Abychom mohli přínos noční dávky inzulínu pro 
látkovou výměnu i pro život pacienta lépe zhodnotit, provedli 
jsme podrobnou randomizovanou studii. V průběhu jednoho 
roku bylo celkem 36 diabetiků 1. typu bez zbytkové sekrece 
inzulínu, ve věku od 19 do 41 let, s trváním diabetu 3-26 let, 
postupně léčeno třemi intenzivními inzulínovými režimy, 
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které se lišily pouze způsobem substituce inzulínu v nočních 
hodinách: 
režim A − krátkodobý inzulín ve 22 h a ve 2,30 h, 
režim B − intermediární inzulín ve 22 h, 
režim C − dlouhodobý inzulín v 17,30 h. 
 
 V průběhu dne byla léčba inzulínem (5 dodatkových 
dávek krátkodobého inzulínu, vždy před jídlem) pružně 
upravována podle aktuálních hodnot glykemie. Léčba 
každým režimem trvala 2 týdny. Na konci 6. týdne si pacient 
sám zvolil jeden ze tří testovaných režimů, který pak 
používal po propuštění doma a v zaměstnání. Za 8 týdnů se 
dostavil ke třídenní kontrolní hospitalizaci. 
 Ukázalo se, že intenzivní konvenční inzulínová léčba 
vede ke zřetelnému zlepšení látkové výměny. 
 Léčba s nočními dávkami krátkodobého inzulínu měla 
z metabolického hlediska zjevné přednosti před režimy 
s depotními inzulíny ve večerních hodinách: 
− průměrná glykemie na lačno (v 5 a v 6,30 h) dosahovala 

nejnižších hodnot; 
− průměr glykemie z celého profilu byl nejnižší; 
− absolutní rozdíl mezi glykemií v 6,30 h na začátku a na 

konci profilu, podle kterého můžeme usuzovat na 
stabilitu látkové výměny, byl nejmenší; 

− při nočních dávkách inzulínu dosáhlo nejlepšího 
glykemického profilu 21 z 36 sledovaných pacientů; 

− celková denní dávka inzulínu byla při používání nočních 
dávek nejnižší (asi 49 m.j./den, tj. 0,67 m.j./kg/den). 

 
 Přestože se glykemie v průběhu dne a noci blížily 
rozmezí zdravých osob, dosáhnout úplné normalizace na 
delší dobu se nepodařilo. 
 I při léčbě s nočními dávkami krátkodobého inzulínu 
byla průměrná glykemie u diabetiků (7,8 mmo/l) ve srovnání 
se zdravými muži (5,3 mmol/l) asi o 50 % vyšší. 
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 Průměrné koncentrace inzulínu v periferní plazmě 
diabetiků byly ve srovnání se zdravými vyšší jen 
nevýznamně (0,189+-0,011 versus 0,130+-0,053 nmol/l), 
nicméně se u nich téměř ve všech jednotlivých denních 
dobách objevovala hyperinzulinémie převyšující hodnoty 
zdravých osob  až o 100 %. 
 Přístup pacientů k noční dávce inzulínu byl různý, 
celkově však předčil naše očekávání. Po podrobném 
vysvětlení předpokládaného přínosu noční dávky inzulínu se 
na počátku studie o její eventuální přijatelnosti pro 
každodenní léčbu vyslovili jen 2 pacienti (6 %); při 
samostatném rozhodování o léčbě na konci studie se pro 
noční dávku rozhodlo 15 diabetiků (42 %). Přijetí nočních 
dávek bylo tedy podmíněno nejen podrobným vysvětlením 
jejich předností, ale především vlastními zkušenostmi 
a zlepšením subjektivního stavu. Největší překážkou bylo 
podle vyjádření pacientů narušování spánku. 
 Zkušenosti a závěry z této randomizované studie jsme 
při programové léčbě diabetu v Olomouci mohli potvrdit i na 
dalších několika stech pacientech. Pro praxi je proto důležité, 
aby každý diabetik byl v případě nezvládnutelných ranních 
hyperglykemií o noční dávce nejen informován, ale aby měl 
možnost si ji sám vyzkoušet a teprve potom se o její 
přijatelnosti rozhodoval. Jde o metodu volby, která nemusí 
být používána trvale. Pacient na ni může přejít při každé 
dekompenzaci, při interkurentním onemocnění, po úraze, 
v těhotenství apod. Léčba může být kdykoliv zaměněna za 
léčbu inzulínovou pumpou nebo za některý z depotních 
inzulínů (např. Insulatard HM), aplikovaný jiným 
dávkovačem ve večerních hodinách. Dávka tohoto depotního 
inzulínu je pak zpravidla poněkud vyšší než součet dávek 
krátkodobého inzulínu ve 22,00 h a ve 2,00 h. 
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Substituce inzulínu  

Kdy a jakým způsobem zahajujeme substituci 
inzulínu u diabetiků 1. typu? 
 Podle definice je diabetes 1. typu primárně 
inzulíndependentní, tedy závislý na podání exogenního 
inzulínu. Léčbu inzulínem je třeba zahájit bezprostředně po 
stanovení diagnózy. Pokus o léčbu preparáty 
sulfonylmočoviny místo okamžité léčby inzulínem je u 
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diabetika 1. typu nesmyslný. Přesto může mít přechodný 
efekt, který však brzy selže. Pokusné měření zbytkové 
sekrece inzulínu po nitrožilním podání sulfonylmočoviny 
nemá pro případnou indikaci perorálních antidiabetik 
význam. 
 Některé práce upozorňují, že okamžitá a důsledná 
úprava látkové výměny příznivě ovlivňuje rozsah a trvání 
fáze postiniciální remise (honeymoon periody). Inzulínová 
léčba proto nesmí být v těchto případech odkládána a neměla 
by být ani přerušována. 
 
 
Cíl léčby u diabetiků 1. typu: 
Trvale dokonalá kompenzace látkové výměny 
k prevenci diabetické mikroangiopatie. 
 
 
 Dobré kompenzace látkové výměny lze u pacienta 
dosáhnout snadněji, když se způsob substituce inzulínu blíží 
fyziologickým poměrům. To znamená, že mladší diabetici by 
měli alespoň před hlavními jídly (tj.3x denně) 
bezpodmínečně aplikovat krátkodobý inzulín. Při úplném 
nedostatku inzulínu je k tomu zapotřebí ještě dvou dávek 
depotního inzulínu k náhradě bazální sekrece (pacienti tedy 
dostávají 3-5 injekcí denně). 
 Použití intenzifikované konvenční inzulínové léčby 
nebo léčby pomocí kontinuální infuze inzulínu pumpou již od 
vyslovení diagnózy diabetu by se mělo stát pravidlem. Léčba 
depotními inzulíny má patřit k výjimkám, i když v období 
postiniciální remise vede ke krátkodobému úspěchu. Pacient 
může mít z tohoto diferencovaného přístupu užitek jen tehdy, 
jestliže pravidelně provádí selfmonitorink a samostatně 
upravuje dávky inzulínu podle měnících se podmínek. 
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Fáze postiniciální remise (honeymoon perioda) 

 Po manifestaci diabetu 1.typu dochází k přechodnému 
"zotavení" inzulínové sekrece. Toto období může trvat delší 
nebo kratší dobu a označuje se jako tzv. fáze postiniciální 
remise diabetu, ve které dochází k výraznému poklesu 
potřeby exogenního inzulínu. Drobné nedostatky v potravě 
pacienta nevedou k dekompenzaci, protože v případě náhlého 
zvýšení potřeby může být ještě secernován endogenní 
inzulín. 
 V této fázi může k dostatečné kompenzaci látkové 
výměny přechodně postačovat jedna injekce depotního 
inzulínu v ranních hodinách. Při trvající zbytkové sekreci lze 
dosáhnout rovněž velmi dobré látkové výměny, jestliže 
pacient aplikuje krátkodobý inzulín jen před jídlem a 
depotního inzulínu vůbec nepoužívá. Druhému postupu 
bychom měli dát přednost. Prandiálními dávkami 
krátkodobého inzulínu se přitom nahrazuje pouze zvýšená 
potřeba inzulínu před hlavními jídly. 
 Krátkodobý inzulín se dávkuje podle množství 
požívaných sacharidů. Obvykle se počítá, že na 10 g 
sacharidů je zapotřebí asi 1-2 m.j. krátkodobého inzulínu. 
Pacient může tímto způsobem lépe přizpůsobit léčbu svým 
jídelním návykům a způsobu života. Hypoglykemie při tom 
zpravidla nenastávají. Teprve když se začne objevovat 
vzestup glykemie ráno na lačno, je žádoucí přidat malou 
dávku inzulínu NPH večer. 
 Ve výjimečných případech je možno v období 
postiniciální remise léčbu inzulínem na několik týdnů nebo 
i měsíců přerušit. Po vynechání inzulínu ale pacient musí 
provádět selfmonitorink, aby včas zachytil vzestup glykemie. 
Při zhoršení látkové výměny by pacient ani lékař neměli 
nikdy váhat okamžitě aplikaci inzulínu obnovit. 
 Fázi remise lze rozpoznat podle dobré kompenzace při 
nízké denní dávce inzulínu. Stanovení C-peptidu v séru jako 
ukazatele přetrvávající zbytkové sekrece inzulínu nemá v 
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klinické praxi velký význam. Toto vyšetření je rezervováno 
pouze pro zodpovězení výzkumných otázek. 
 Je důležité, aby při stanovení diagnózy byli pacienti v 
rámci edukace upozorněni na očekávané snížení potřeby 
inzulínu. Zvláštní důležitost v období remise má také 
samostatné měření glykemie s cílem včasného snížení dávky 
inzulínu pacientem. 
 Po dobrém zácviku není nutné pacienta dlouhodobě 
hospitalizovat jen kvůli očekávané remisi. 
 

Komplementární léčba inzulínem u diabetu 
2. typu s obezitou 

 
 Diabetes mellitus 2. typu s obezitou je způsoben 
poruchou účinku inzulínu a nikoliv jeho absolutním 
nedostatkem. 
 Účinným způsobem, jak prolomit zmíněnou 
inzulínovou rezistenci, je snížení tělesné hmotnosti. Obézní 
diabetici 2. typu se tedy primárně léčí redukční dietou. 
 Léčba inzulínem se provádí jen tehdy, jestliže po 
redukci tělesné hmotnosti nedochází k takovému zlepšení 
látkové výměny, které by odpovídalo léčebnému cíli u daného 
pacienta. Je správné sledovat tyto pacienty při redukční 
dietě po několik týdnů ambulantně a  ani v případech, kdy je 
látková výměna neuspokojivá, s léčbou inzulínem nespěchat. 
Jestliže se hyperglykemie objevují ráno na lačno, mívá někdy 
překvapivý efekt malá dávka krátkodobého inzulínu, 
aplikovaná asi ve 2,00 h v noci. 
 
Při léčbě inzulínem u obézního diabetika je třeba pamatovat 
na včasné snížení případně vysazení inzulínu v průběhu 
hubnutí a po redukci tělesné hmotnosti! 
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Diabetes mellitus 2. typu bez obezity 

 
 Jestliže u tohoto typu diabetu léčba dietou nevede 
k dobré kompenzaci, neměli bychom otálet se zavedením 
inzulínové léčby. Pacienti se díky dostatečné zbytkové 
sekreci inzulínu dají léčit inzulínem většinou bez problémů. 
 Mohou být léčeni jednou až dvěma injekcemi inzulínu 
denně. Používáme při tom kombinovaných inzulínových 
preparátů NPH a krátkodobého inzulínu s poměrem 70:30 
nebo také 90:10, 80:20, 60:40, 75:25. Přitom je nutné brát 
v úvahu, že potřeba inzulínu je nejvyšší v ranních hodinách 
a že na sacharidy ve snídani je zapotřebí nejvíce inzulínu. 
 Pacientovi lze nabídnout také léčbu malými 
dodatkovými dávkami krátkodobého inzulínu před hlavními 
jídly. Bazální potřeba inzulínu je u těchto pacientů kryta 
zbytkovou endogenní sekrecí. Nahrazuje se pouze prandiální 
inzulín. Na zpracování 10 g sacharidů se dávají 2 m.j. 
krátkodobého inzulínu, tedy poněkud více než při parciální 
remisi u diabetu 1. typu (srovnej s údaji na začátku této 
kapitoly). Je to způsobeno nižší citlivostí na inzulín u 
diabetiků 2. typu. Mezi přednosti tohoto postupu patří větší 
volnost při sestavování denního programu včetně určování 
doby jídla a rovněž menší riziko hypoglykemie. 
 

Substituce inzulínu u "starých" diabetiků 

 
 Aniž bychom chtěli filozofovat o definici "starého" 
pacienta, je třeba říci, že svět je ovládán převážně lidmi, kteří 
s ohledem na svůj věk patří do oblasti gerontologie. Mnozí z 
těchto starších lidí ukazují v průběhu edukace obdivuhodné 
učební schopnosti i ochotu reagovat dle poskytovaných 
doporučení (tzv. compliance). Nicméně je třeba u starších 
pacientů mít na mysli, že cíl léčby je u nich poněkud jiný než 
u mladších diabetiků. Místo prevence diabetické 
mikroangiopatie se u těchto pacientů snažíme zlepšit 
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především jejich subjektivní stav. Chceme, aby si tito lidé 
nestěžovali na příznaky špatně kompenzovaného diabetu, 
jako je polyurie, snížená výkonnost a sklon k infekcím, 
způsobený katabolismem. Rovněž je žádoucí, aby u těchto 
pacientů nedocházelo k metabolickým katastrofám, jako je 
těžká hypoglykemie a diabetické kóma. 
 
 
Léčebný cíl u starších diabetiků: 
- zlepšit subjektivní stav, 
- zabránit těžkým hypoglykemiím! 
 
Proto: při dosažení cílové kompenzace zkusmo redukovat 
dávku inzulínu! 
 
 
 Starší diabetici, u kterých prevence pozdních 
komplikací již nemusí být léčebným cílem, by měli být 
inzulínem léčeni tehdy, jestliže zlepšení kompenzace vede ke 
zlepšení jejich subjektivního stavu a výkonnosti. 
Katabolismus, vyvolaný nedostatkem inzulínu, narušuje 
nejen látkovou výměnu sacharidů, ale i bílkovin. Těmto 
pacientům nelze pomoci, pokud jim nebo jejich rodinným 
příslušníkům neposkytneme potřebné informace o povaze a 
léčbě jejich stavu. Rozpoznání, léčba a prevence 
hypoglykemie stojí při edukaci těchto pacientů a jejich 
rodinných příslušníků ve středu pozornosti. 
 Při strategickém rozhodování o náhradě inzulínu 
dáváme přednost aplikaci stálé kombinace krátkodobého 
a depotního inzulínu v ranních hodinách a dle potřeby 
i menší dávky depotního inzulínu večer. Večerní inzulinémie 
by u těchto pacientů měla být co možná nejnižší, abychom 
tak mohli zabránit nočním hypoglykemiím. 
  
 Také u starších pacientů bývaly používány prandiální 
dávky krátkodobého inzulínu (viz výše). Systematické studie 
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o účinnosti a přijatelnosti tohoto postupu však dosud nebyly 
provedeny. Podle našich zkušeností na olomouckém 
pracovišti se vyplatí provést několikadenní terapeutický 
pokus a podle jeho výsledku doporučit další léčbu. 
 Zvláště starší lidé mají těžkosti při manipulaci 
s injekčními stříkačkami. Významně zde pomáhají 
dávkovače inzulínu. To ale neznamená, že lze dát pacientovi 
do ruky dávkovač a přitom ho a/nebo jeho rodinné 
příslušníky pečlivě nenaučit, jak se dávkovače používá. 
 Jestliže pacient není s ohledem na svůj špatný zrak 
schopen samostatně natahovat inzulín do dávkovače nebo do 
stříkačky, může přesto zvládnout jeho aplikaci. V tomto 
případě se musí natahování naučit někdo z rodiny. Pro 
osamocené pacienty může být přínosem, když se jim ráno 
připraví i večerní dávka inzulínu. Dá se v takovém případě 
uchovávat inzulín ve stříkačce? 
 Při pokojové teplotě může být inzulín uchováván bez 
jakýchkoliv těžkostí. Problémy činí pouze usazování 
depotního inzulínu ve stříkačce. Jestliže při tom injekční 
jehla směřuje dolů, může dojít k jejímu ucpání. 
Doporučujeme proto uchovávat stříkačku s nataženým 
depotním inzulínem jehlou směrem vzhůru (např. ve 
sklenici). Před aplikací je nezbytné rolovat stříkačku mezi 
dlaněmi, přičemž jehla směřuje dolů, takže inzulín se může 
rovnoměrně rozptýlit. Pokud bychom to neprovedli, zůstane 
po skončení aplikace velká část depotního inzulínu v mrtvém 
prostoru stříkačky. 
 

Léčba inzulínem v nemocnici 
 V nemocnici lze léčbu inzulínem úspěšně zahájit jen v 
případě, že celý zdravotnický tým je o léčbě dobře poučen.  
I lékař s velkými zkušenostmi pracuje zbytečně, pokud 
aplikace inzulínu není správně provedena. Jeho vědomosti 
nenajdou uplatnění ani tehdy, když pacient dostává svačiny 
současně s hlavními jídly, aniž by byl řádně poučen, kdy má 
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co sníst. Lékaře, který se vyzná v inzulínové léčbě, nelze 
poznat podle jeho brilantní přednášky o regulaci 
inzulínových receptorů na monocytech, nýbrž podle toho, jak 
dobře je informován např. o době jídla svých pacientů a jak 
dovede odhadnout, kolik sacharidů obsahuje jídlo na talíři. 
Lékař může při zahajování a provádění léčby inzulínem jen 
těžko obstát bez spolupráce se sestrou. 
 Kvalita zdravotnického týmu se pozná podle jeho 
nejhoršího spolupracovníka. Veškeré úsilí o dobrou léčbu 
v průběhu dne může být zmařeno, když sestra nepovažuje 
pocení u diabetika za možnou známku hypoglykemie a místo 
aby zkontrolovala glykemii, se zlobí na pacienta, který se 
domáhá glukózy. 
 Pro diabetika je mimořádně důležité, aby se mu 
v průběhu hospitalizace podařilo podobným výkyvům 
látkové výměny zabránit. Jak může uvěřit tomu, že bude 
schopen samostatně dosáhnout dobré kompenzace, když se 
to nepodaří ani zdravotnickému týmu v nemocnici? 
 Vysoký standard týmové léčby diabetu v praxi nelze 
zajistit na všech interních odděleních nemocnice současně. 
Doposud se takového stavu nepodařilo dosáhnout ani na 
univerzitních klinikách, kde působí známí diabetologové. Lze 
předpokládat, že praktický zácvik a kompenzace inzulínem 
léčených diabetiků budou v budoucnosti prováděny na 
diabetologických jednotkách se specializovaným edukačním 
programem. 
 
 
Začátek léčby inzulínem: 
Pět dní léčby a zácviku na specializovaném oddělení  
v nemocnici. 
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Jak a kdy se má kontrolovat látková výměna? 

Kontroly glykemie 

 Cílem inzulínové léčby je snížit preprandiální 
glykemii do oblasti normy. 
 Pomocí glykemie lze zhodnotit účinek předchozí 
dávky inzulínu. Výsledku lze použít při rozhodování 
o velikosti dávky následující. Jestliže je před večeří 
aplikován krátkodobý inzulín, je ke zhodnocení účinku této 
dávky nutné zkontrolovat glykemii před ulehnutím. 
 Starší pacienti, kteří dostávají převážně depotní 
inzulín, musí dávat pozor na hypoglykemii. Glykemii je třeba 
měřit v době, kdy je podle profilu účinku inzulínového 
preparátu nebezpečí hypoglykemie největší. 
 Měření glykemie po jídle má smysl až tehdy, jestliže 
jsou glykemie před jídlem normální. Tímto způsobem 
kontrolují pacienti léčení opakovanými dávkami inzulínu 
nebo inzulínovými pumpami účinnost preprandiální dávky 
inzulínu. To je důležité zejména na začátku léčby.  
S narůstajícími zkušenostmi, díky kterým pacient dovede 
rozpoznat, kolik inzulínu potřebuje před požitím určitého 
množství sacharidů k uchování normoglykemie, nejsou 
kontroly glykemie po jídle nutné. 

Kontroly glykemie v noci 

 Měření glykemie v nočních hodinách má největší vý-
znam na začátku léčby, abychom zabránili předávkování de-
potním inzulínem ve večerních hodinách, eventuálně rozpo-
znali vývoj fenoménu svítání. Důležitá je zejména druhá po-
lovina noci. Někdy stačí změřit glykemii mezi 1,00 h a 3,00 h 
a porovnat ji s glykemií před ulehnutím ke spánku a ráno po 
probuzení. 
 I v dalším průběhu diabetu, zejména při proměnlivé 
tělesné zátěži předchozího dne a při ranních hyperglykemi-
ích, je žádoucí občas noční glykemii zkontrolovat. 
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 Na olomouckém pracovišti jsme u hospitalizovaných i 
ambulantních pacientů rutinně zavedli glykemický profil 
s deseti odběry kapilární krve v průběhu dne a noci. Odběry 
se provádějí před aplikací inzulínu, resp. před jídlem 
a v nočních hodinách, kdy je největší pravděpodobnost 
poklesu a vzestupu glykemie (6,00-9,00-12,00-15,00-18,00-
20,00-22,00-0,30-2,30-6,00 h). 
 Rutinní vyšetření se provádí v laboratoři. Pro akutní 
případy je nezbytné, aby byla možnost vyšetřit glykemii 
přímo na oddělení. V poslední době se u ambulantních kon-
trol stále více využívá glukometrů. Pacient si sám zakreslí 
průběh glykemie a přitom vidí vztah k dávce inzulínu 
a množství stravy, což zapíše v horní části křivky (obr. 23). 
 Teprve na základě znalosti průběhu celého 
glykemického profilu, dávek inzulínu, stravy, pohybového 
režimu a dalších faktorů, které hodnoty glykemie mohou 
ovlivňovat, doporučujeme příslušné změny terapie. Účinnost 
doporučení pak ověříme dalším glykemickým profilem. 

Určování cukru a acetonu v moči 

 Při běžné ambulantní léčbě diabetici nemusejí sbírat 
moč za 24 h. Také v nemocnici, kde lze pohotově měřit 
glykemie, lze od tohoto sběru moči pro rutinní vyšetření 
upustit. Má-li ale pacient provádět měření glykozurie 
samostatně doma, musí to provádět i při hospitalizaci 
(glykozurie se stanovuje ve vzorcích moči před hlavními 
jídly). Je třeba vědět, že pro posouzení bilance (tolerance) 
sacharidů je kvantitativní stanovení ztrát cukru močí za 
24 hodin, resp. v několika denních porcích nezbytné. 
 Vyšetření acetonu v moči slouží k posouzení 
případného katabolismu, který nemusí být při vyšetření 
samotné glykemie nebo glykozurie zjistitelný. 

Stanovení glykemie je třeba provádět přímo na oddělení. Je 
třeba zaručit okamžitou dostupnost výsledků. 
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Obr. 23: Záznam glykemického profilu, dávek inzulínu a sacharidů 
(Fakultní nemocnice v Olomouci). 
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Jak zahajujeme léčbu inzulínem? 

Začátek inzulínové léčby v nemocnici 

Souhlas pacienta a základní informace 

 Jestliže jste jako lékař rozhodl o indikaci inzulínové 
léčby, je třeba získat souhlas pacienta. To neplatí pro vitální 
indikaci inzulínu při porušeném vědomí nemocného. Musíte 
vzít v úvahu, že jde o léčbu, kterou má pacient samostatně 
provádět většinou po celý život, což znamená, že bez jeho 
souhlasu a spolupráce jsou vaše léčebné představy 
odsouzeny k naprostému nezdaru. 
 Je velmi prospěšné, když pacient ještě před začátkem 
inzulínové léčby podle výsledků selfmonitorinku sám 
rozpozná svoji špatnou kompenzaci. Potom může pozorovat 
zlepšení v průběhu inzulínové léčby. Když si pacient svou 
první injekci inzulínu aplikuje samostatně, odpadá jeho 
strach z dalších injekcí. Je vhodné, když od počátku používá 
injekční pomůcky, které bude mít i nadále. 
 Při začátku inzulínové léčby v nemocnici je nutné 
s pacientem probrat následující věci: 
1. cíl léčby, 
2. nebezpečí hypoglykemie, 
3. technika aplikace inzulínu, 
4. selfmonitorink. 

 Předávání těchto základních informací ještě nelze 
považovat za komplexní edukaci. Jeho cílem je pouze získat 
souhlas pacienta k inzulínové léčbě a upozornit ho na 
nebezpečí hypoglykemie. 
 Musíme myslet na to, že jakmile je dosaženo 
normoglykemie, potřeba inzulínu prudce klesá! Z toho 
důvodu je třeba již v prvních dnech léčby dávky inzulínu 
snižovat. 
 Je dobře, aby diabetik 1. typu ještě v průběhu 
hospitalizace zažil alespoň jednu lehkou hypoglykemii a 
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naučil se tak pociťovat její příznaky. U nově rozpoznaného 
diabetu se hypoglykemie objeví zpravidla při nástupu 
postiniciální remise. Někdy ji lze vyprovokovat fyzickou 
zátěží před jídlem. Pacienti tak získají o hypoglykemii a o 
jejím zvládnutí v praktickém životě lepší představu. 
 Následující dva příklady slouží k lepšímu pochopení 
různých situací. 

Příklad 1 
 Dvacetiletý diabetik je ráno přijat pro nově zjištěný 
diabetes mellitus 1. typu. Při přijetí je hodnota glykemie 20 
mmol/l, glykozurie 5 %, acetonurie ++. 
 Dopoledne je pacient seznámen s nutností aplikace 
inzulínu, samostatně si změří glykemii a acetonurii. 
Pacienta požádáme, aby si měřil glykemii a acetonurii také 
před každým jídlem a s výsledky ihned přišel za lékařem a 
společně s ním řešil potřebná opatření.  
 Před obědem s obsahem 50 g sacharidů si pacient 
aplikuje 16 m.j. krátkodobého inzulínu (u dítěte bychom 
začali menší dávkou). 
 V 15 hodin se provede kontrola účinku inzulínu. 
Jestliže hodnota glykemie přesahuje 11 mmol/l, aplikuje se 
dalších 8 m.j. 
 Před večeří závisí dávka inzulínu opět na aktuální 
hodnotě glykemie. Jestliže přesahuje 11 mmol/l, potřebuje 
pacient preprandiálně asi 8 m.j. inzulínu. Když zjistíme 
normoglykemii, postačí 4 m.j. krátkodobého inzulínu. Při 
hypoglykemii se před večeří žádný inzulín neaplikuje. 
 Večer začínáme také se substitucí depotního inzulínu. 
Asi ve 22 hodin si pacient aplikuje 10 m.j. Je nutné také 
předběžně rozhodnout o dávce inzulínu na následující ráno – 
v tomto případě např. 12 m.j. krátkodobého a 10 m.j. 
depotního inzulínu. Další změny dávky inzulínu následují 
v závislosti na hodnotách glykemie. Naším cílem je, aby se 
hodnoty glykemie před jídlem dostaly do oblasti normy. 
 Dále je uveden záznam popisovaného příkladu v 
deníku pacienta a v chorobopise na oddělení. 
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Záznam v deníku pacienta 
Den Inzulín Selfmonitorink – krev 
 
 

R 
norm 

R 
dep 

P 
 

V 
 

N 
dep 

R 
 

P 
 

V 
 

N 
 

Po   16 8 10 21,3 19,4 11,1 10,0 
Út 12 10 10 8 10  9,4  7,7  7,2  8,3 
St 12 8 8 6 8  7,2  5,0  8,8  6,6 
Čt 10 8 8 6 8  6,6  5,0  5,0  8,3 
Pondělí: aceton 3 
Středa: v poledne hypoglykemie 

Dokumentace na oddělení: 
Den Čas Glykemie Inzulín Poznámka 
Po 
 
 

9,00 
11,30 
15 
18,00 
22,00 
24,00 

21,3 
20,2 
13,9 
11,8 
9,9 
9,2 

 
16 Actrapid HM 
8 Actrapid HM 
8 Actrapid HM 

10 Insulatard HM 
 

Aceton 3 
 
 
Aceton 2 
 

Út 
 
 

8,00 
11,30 
18,00 
22,00 
 

10,2 
8,3 
6,5 
9,3 

 

12 Actr. HM,  
10 Insulat.HM 
10 Actrapid HM 
8 Actrapid HM 

10 Insulatard HM  

Aceton 1 
 
Aceton 0 
 

St 
 
 

8,00 
11,30 
18,00 
22,00 
 

 6,4 
 4,5 
 9,9 
 5,6 

 

12 Actr. HM,  
8 Insulat.HM  

  8 Actrapid HM 
  6 Actrapid HM 
  8 Insulatard HM 

Aceton 0 
11,00 Hypo 
 

Čt 
 
 

8,00 
11,30 
18,00 
22,00 

 7,6 
 4,4 
 5,8 
 7,8 

10 Actr. HM, 8 Insulat.HM 
 6 Actrapid HM 
 6 Actrapid HM 
 8 Insulatard HM 
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Příklad 2 
 Převedení sedmdesátileté diabetičky 2. typu na 
inzulín pro špatnou kompenzaci při léčbě dietou a 
maximálními dávkami sulfonylmočoviny. 
 Se zhoršující se látkovou výměnou se u pacientky 
objevila polyurie, celkový pokles výkonnosti a v oblasti 
genitálu známky mykózy. 
 Při přijetí byly naměřeny následující hodnoty: 
glykemie 15 mmol/l, glykosurie 2 %, aceton v moči nebyl. 
 Pacientka byla obeznámena s tím, jaké výhody by jí 
osobně přinesla léčba inzulínem. Souhlas by neměl být 
vynucen. Je vhodné dát pacientce možnost překontrolovat si 
v průběhu několika dní samostatně látkovou výměnu a pak 
s ní promluvit o zjištěných hodnotách.  
 Pacientce je třeba podrobně vysvětlit, že inzulín 
potřebuje proto, aby bylo zabráněno rozvoji popsaných potíží 
a příznaků. Potom se bude moci snáze rozhodnout, zda léčba 
inzulínem je pro ni přijatelná. 
 První dávka inzulínu se aplikuje ráno. Používá se 
kombinovaného preparátu (např. stálá směs depotního 
a krátkodobého inzulínu v poměru 70:30). V našem případě 
lze zkusit např. 20 m.j. ráno. Glykemie před obědem a před 
večeří ukáží na účinnost aplikované dávky. Jestliže hodnota 
glykemie před obědem a/nebo před večeří poklesne 
dostatečně, lze původní ranní dávku inzulínu ponechat. 
Jestliže hodnoty glykemie v uvedených dobách nejsou 
uspokojivé, zvýšíme ranní dávku inzulínu o 4-8 m.j. 
 Když hodnoty glykemie zřetelně ukazují, že samotná 
ranní dávka inzulínu nestačí (např. když v průběhu dne 
glykemie klesnou, ale v noci a ráno na lačno zůstávají 
vysoké), je potřebná další večerní dávka inzulínu. U starších 
pacientů by tato večerní dávka neměla být příliš vysoká. 
Začínáme s 8 m.j., které lze podle účinku zvýšit o další  
4-8 m.j. 
 Zásady typu "ranní dávku zvyšovat do 48 m.j., a až 
když to nestačí, nasadit dávku večerní", je třeba odmítat. 
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 Takto vypadá začátek inzulínové léčby v záznamu 
pacientky a v chorobopise: 

Záznam v deníku pacientky 
Den Inzulín Selfmonitorink - moč 
 
 

R 
norm 

R 
dep 

P 
 

V 
dep 

N 
dep 

R 
 

P 
 

V 
 

N 
 

Po  20    2 1 0,5 1 
Út  20  8  1 0,5 0 0,5 
St  20  8  0,5 0 0 0,1 
Čt  16  8  0,1 0,1 0 0,1 
Pá          
So          
Ne          

Dokumentace na oddělení: 
Den Čas Glykemie Inzulín Poznámka 
Po 
 
 

 8,00 
11,30 
18,00 
 

14,6 
12,2 
11,6 
 

20 Mixtard 39 HM 
 

Aceton 0 
 

Út 
 
 

8,00 
11,30 
18,00 
20,00 

13,4 
 8,2 
10,1 
11,9 

20 Mixtard 30 HM 
 

  8 Mixtard 30 HM  
 

 
 

St 
 
 

8,00 
11,30 
18,00 
22,00 

7,8 
6,9 
4,8 
8,210,1 

20 Mixtard 30 HM 
 

 8 Mixtard 30 HM 
 

 
 

Čt 
 
 

8,00 
11,30 
18,00 
20,00 

7,2 
8,0 
5,8 
6,7 

16 Mixtard 30 HM 
 

 8 Mixtard 30 HM  
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Edukace pacientů jako základ léčby 
 Osobitou zvláštností diabetu je, že pacient musí po 
celý život samostatně provádět diferencované léčebné úkony. 
Tato skutečnost vyžaduje, aby byl informován pokud možno 
o všech možnostech léčby svého onemocnění a dovedl 
vědomostí prakticky používat. Edukace je tedy něco víc než 
pouhé předávání informací o léčbě. Chceme, aby pacient byl 
schopen léčbu přizpůsobovat aktuálním podmínkám. 
Abychom toho dosáhli, musíme připravit edukační program, 
který didakticky a srozumitelně k stanovenému cíli povede. 
 Každá výuka vyžaduje průběžnou kontrolu nových 
znalostí a dovedností. Na začátku inzulínové léčby musí 
lékař informovat pacienta především o příznacích 
hypoglykemie. Je třeba se přesvědčit, zda je pacient schopen 
aplikovat inzulín, provádět selfmonitorink a zda rozumí 
dietologickým problémům. Nejde o teoretický výklad 
medicínských zajímavostí, ale především o praktický nácvik 
dovedností. 
 Celý proces edukace by se měl odehrávat nenásilně. 
Základní didaktická pravidla (postupovat od známého 
k neznámému a od jednoduchého k složitému) platí i pro 
edukaci diabetiků. Pacient nemá mít pocit, že někdo 
zasahuje do jeho životních návyků a vnucuje mu nějaké 
teoretické, prakticky těžko uskutečnitelné zásady, ale že jde 
o to, aby se při dobré kvalitě léčby cítil více nezávislý. 
 Zkušenosti z více středisek ukázaly, že edukace 
diabetiků má uspokojivou úroveň jen tehdy, jestliže je jí 
věnováno alespoň 15 - 20 hodin systematické výuky, a že 
vyžaduje pravidelné systematické opakování a doplňování po 
celý život. Jde o proces, který potřebuje kvalifikované 
specializovvané pracovníky, nejen s pedagogickým a 
odborným vzděláním, ale i s citem a porozuměním pro 
pacienta a jeho problémy. Úloha výchovy pacienta byla 
zdůrazněna i v červnu 1994 na kongresu Education 2000 v 
Ženevě. 
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Edukační program v Düsseldorfu 

 Na klinice pro choroby látkové výměny Univerzity 
Heinricha Heineho v Düsseldorfu se edukační systém 
využívá již řadu let. Výuku pacientů provádějí edukační 
a dietní sestry, specializované v diabetologii. Rozvrh hodin 
pro diabetiky léčené inzulínem uvádí tab. 2. 
 Celý program je soustředěn do 5denní hospitalizace. 
U diabetiků, kteří nemají žádné diagnostické a léčebné 
problémy nebo komplikace, není delší hospitalizace nutná. 
 V dalších kapitolách je uvedeno, co se diabetici léčení 
inzulínem mají učit. Rovněž je podáno bližší vysvětlení 
učebních cílů. Není pojednáno o tom, jak se má výuka 
provádět. Pro konečný výsledek je důležité uspořádání 
pedagogického procesu, jeho začlenění do odborné léčby i do 
chodu oddělení. Významnou úlohu hrají rovněž 
psychologické aspekty vyučování pacientů. Diabetologové 
mají tendenci omezovat se na obsah a málo se zajímají o to, 
jakým způsobem učitelé své poznatky pacientům předávají. 
 Lékaři jsou po léta vychováváni přímým vyučováním. 
Přednášející nemá zpravidla žádnou bezprostřední informaci 
o tom, zda posluchači dosáhli stanovených učebních cílů. Ty 
se kontrolují teprve na konci studijního období (více nebo 
méně účelným způsobem). 
  Jestliže studenti cílů nedosáhnou, nebudou moci 
vykonávat své povolání. Diabetikovi ale nelze nikdy zakázat 
být diabetikem jen proto, že výuce bylo věnováno jen velmi 
málo času a že neporozuměl látce. Proto je tak důležité dobře 
naplánovat pedagogický přístup k pacientům a pravidelně 
jej revidovat. 
 Opakovaným vyšetřením vybraných diabetiků 1. 
typu, kteří na klinice v Düsseldorfu absolvovali 5denní 
programovou výuku, bylo možno prokázat, že pacienti po 
absolvování programu dosáhli lepších hodnot glykovaného 
hemoglobinu (HbA1c). Kromě toho byli tito pacienti méně 
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Tab. 2: Rozvrh hodin při skupinovém edukačním programu 
diabetiků v Düsseldorfu. 
Den Hodina Téma 
Po 
 
 

10,00 - 11,00 
 
 

14,00 - 15,45 
16,00 - 17,00 

Zahájení (lékař) 
Co je to diabetes 
 
Selfmonitorink glykemie 
Selfmonitorink-nácvik 

Út 
 
 

 9,00 - 11,00 
 

14,00 - 17,00 
 

Strava - úvod 
 
Význam inzulínu 
Aplikace inzulínu 
Hypoglykemie 

St 
 
 

 9,00 - 10,00 
10,00 

 
14,00 - 15,45 
16,00 - 17,00 

Snížování dávek inzulínu 
Vizita 
 
Strava 
Zvyšování dávek inzulínu 

Čt 
 
 

 9,00 - 11,00 
 
 
 

11,30 - 12,00 
14,00 - 17,00 

Návštěva obchodu - nákup 
vhodných potravin 
Sport 
 
Sport a diabetes 
Úprava dávek inzulínu 

Pá 
 
 

 9,00 - 10,00 
10,30 

 
 

13,30 - 16,00 
 

Strava 
Inscenace různých situací 
(hrají pacienti, lékař, sestra) 
 
Pozdní komplikace diabetu, péče o 
nohy, všeobecná diskuse 

 
Každý den v 7,00 h, 12,00 h a 17,00 h společné kontroly 
glykemie a rozbor výsledků. 
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často hospitalizováni a byli méně v pracovní neschopnosti. 
Zlepšení kvality léčby a velké úspory, kterých bylo edukací 
pacientů dosaženo, dokázaly oprávněnost celého postupu. 
 Program byl původně vypracován na ženevské 
univerzitě (J. Ph. Assal) a dále rozvíjen na univerzitě 
v Düsseldorfu. Zprávy o dobrých dlouhodobých výsledcích 
přicházejí i z dalších center. 
 V Düsseldorfu se provádí na pokyn Spolkového 
ministerstva výzkumu studie o kontrole kvality edukačního 
programu pro diabetiky 1. typu. Pacienti Univerzity v 
Düsseldorfu a z devíti všeobecných nemocnic SRN byli 
kontrolováni za 1, 2 a 3 roky po skončení edukace. Ukázalo 
se, že za rok po ukončení programu byla kompenzace 
pacientů ve všeobecných nemocnicích podobná jako v 
Düsseldorfu.  
 Kromě toho ze studie vyplynulo, s jakou spoluprací 
(compliance) pacientů lze po programové edukaci počítat. Za 
1 rok provádělo 68 % pacientů více než 2x denně 
selfmonitorink. HbA1 těchto pacientů činil v průměru 8,8 % 
(norma do 8 %). Pacienti, kteří neprováděli selfmonitorink 
pravidelně, měli hodnotu HbA1 v průměru 10 %. V celém 
souboru pacientů, kteří byli po roce hodnoceni (744 ze 766), 
byla hodnota HbA1 před edukací v průměru 10 % a za 1 rok 
po skončení 9,1 %. Frekvence těžkých hypoglykemií se 
nezvýšila. Před edukací byla u pacientů léčených inzulínem 
ve 14,4 % registrována alespoň jedna těžká hypoglykemie. V 
průběhu roku po edukaci byla hypoglykemie jen u 12,2 % 
pacientů. Incidence (počet těžkých hypoglykemií na jednoho 
pacienta za 1 rok) byla před edukací 0,28 a poté 0,20. 
 Ze studie vyplývá, že pomocí 5denního edukačního 
a léčebného programu ve všeobecných nemocnicích může být 
u diabetiků 1. typu dosaženo významného zlepšení léčebných 
výsledků. 
 Uvedený "Düsseldorfský program" se stal předlohou 
pro obdobné programy i v jiných evropských centrech, kde je 
adaptován podle aktuálních místních podmínek. 
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Programová léčba diabetu v Olomouci 

 Na II. interní klinice lékařské fakulty Univerzity 
Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci byl za podpory 
Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR 
vytvořen a vyzkoušen obdobný jednotýdenní edukační 
a léčebný systém, označovaný jako "Programová léčba 
diabetu". Do jeho rozšiřování se zapojila i další pracoviště. 
 Součástí této programové léčby je: 
a) diagnostika zaměřená na komplikace diabetu i případná 

další onemocnění, 
b) intenzifikace, resp. zavedení inzulínového režimu, 
c) skupinová edukace se zácvikem v dietě, selfmonitorinku, 

technice aplikace inzulínu dávkovačem MADI nebo 
NOVOPEN a v samostatné adaptaci dávek inzulínu, 
stravy a fyzické zátěže podle aktuální situace (viz tab. 3, 
obr. 24, 25, 26), 

d) samostatné rozhodnutí pacienta o další léčbě; pacient při 
tom bere v úvahu vývoj glykemického profilu, velikost 
denní dávky inzulínu, svůj subjektivní stav a technickou 
náročnost aplikace inzulínu. 

 Od r. 1991 do června 1994 absolvovalo programovou 
léčbu v Olomouci přes 400 diabetiků, kteří byli postupně 
přijati v 67 skupinách po 3-10 pacientech. Všichni byli 
v rámci programu vybaveni dávkovači. U většiny došlo 
během týdne ke zlepšení metabolických ukazatelů i 
subjektivního stavu. Více než 95 % z nich se rozhodlo pro 
intenzifikovanou inzulínovou léčbu, kterou považují za 
přínos. V roce 1993 obdržela asi polovina pacientů na 
náklady VZP a jiných pojišťoven glukometr One Touch II k 
pravidelnému selfmonitorinku. Díky důkladnému 
diagnostickému programu byly rozpoznány i některé 
latentní nemoci (tumor mammy, tračníku, chronická 
lymfatická leukemie, jaterní cirhóza, vředová nemoc, 
pyelonefritida, cholecystolitiáza apod).  
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Tab. 3: Osnova edukace při programové léčbě diabetu na II. 
interní klinice v Olomouci (adaptace düsseldorfského modelu). 
Obsah látky i délka výuky se přizpůsobují s ohledem na 
dosavadní znalosti a zkušenosti posluchačů. 
 
Den Hodina Téma 
St 
 
 

15 - 18 
 

Cíl léčby diabetu 
Osobní zdravotní záznam 
Manipulace s MADI 

Čt 
 
 

10 - 12 
 

Údržba dávkovače 
Odběry krve na glykemii 
Strava diabetika 
Léčba inzulínem 

Pá 
 
 

10 - 12 
 
 

13 - 16 
 

Hodnocení glykemických profilů, 
glykozurie a acetonurie 
Výpočet sacharidové bilance 
Zavedení intenzifikovaných režimů 
Zásady adaptace stravy a dávek inzulínu 
Hypoglykemie a hyperglykemie 

So 
 
 

  8 - 10 
 

Selfmonitorink (One Touch II) 
Kontrola funkce MADI; Novopen 
Adaptace dávek 

Ne 
 
 

  8 - 10 
 

Selfmonitorink, úprava léčby 
Kontrola glykemií 
Kontrola funkce MADI; Novopen 
Pohybový režim 

Po 
 
 

13 - 15 
15 - 17 

 

Návštěva prodejny 
Strava diabetika - bilance dle osobních 
záznamů 

Út 
 
 

10 - 12 
 

13 - 17 
 

Hodnocení glykemických profilů, výpočet 
tolerance 
Vybavení glukometry 
Diskuse o další léčbě 

St   7 -   8 Předání propouštěcích zpráv pacientům 
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Obr. 24: Programová léčba diabetu - skupinová edukace: učebna, 
učitel, 5-10 pacientů, odborná rozprava o každodenních problémech 
a praktický nácvik; 30 učebních hodin během 7 dnů. 

a byla zahájena jejich léčba. Většina pacientů byla po 
skončení programu předána zpět svým diabetologům v místě 
bydliště. V odstupu několika měsíců jsou zváni k ambulantní 
kontrole do olomoucké nemocnice. 
 V rámci postgraduální přípravy se programové léčby 
účastní i lékaři a sestery z jiných zdravotnických zařízení. 
Tito odborníci přicházejí v době, kdy v programové léčbě jsou 
jejich pacienti. Nabyté poznatky a zkušenosti pak uplatňují 
ve svých ordinacích, kde provádějí ambulantní kontroly i 
edukaci dalších pacientů. Ukazuje se, že takový přístup je 
dobrou motivací zdravotníků i pacientů k týmové spolupráci. 
Tento způsob přispívá k zavádění intenzifikované léčby 
inzulínem do praxe. 
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Obr. 25: Krátkodobé inzulíny v lahvičkách a injekční technika. 

 
Obr. 26: Inzulín v patronách pro různé typy dávkovačů.  
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Aplikace inzulínu 

 MacLeod (jehož asistenti v roce 1921 objevili inzulín) 
napsal v roce 1925 ve své knize "Inzulín a jeho použití v léčbě 
diabetu!": "Pacient musí být zaškolen, aby si sám aplikoval 
inzulín ..., než se z něho stane spolehlivá osoba, které lze 
s důvěrou svěřit její vlastní život." 
 To platí i dnes, neboť jiný způsob než podkožní 
aplikace inzulínu stále není pro každodenní použití 
v dohledu. 
 

Čím a jak aplikovat inzulín 

Dávkovače inzulínu (inzulínová pera) 

 Používání dávkovačů se rozšířilo ve druhé polovině 
osmdesátých let. Dnes je k dispozici již více než 30 modelů od 
různých výrobců (tab. 4, obr. 27). V současné době patří 
dávkovač inzulínu k základnímu vybavení inzulínem 
léčeného diabetika, i když na mnoha pracovištích z různých 
důvodů přetrvává používání injekčních stříkaček. 
 Dávkovače vypadají podobně jako plnicí pera. Místo 
náplně s inkoustem se v zásobníku nachází inzulín. Na místě 
špičky je injekční jehla (tzv. jehlové pero). U některých typů 
dávkovače se místo jehly dá alternativně nasadit katetr s 
křídlovou jehlou, která je trvale zavedena do podkoží (tzv. 
katetrové pero). 
 Podle náplně lze dávkovače rozdělit do dvou skupin: 
1. dávkovače na inzulínové patrony (1,5-3,0 ml) plněné 

lidským inzulínem o koncentraci 100 m.j./ml; jednotlivé 
typy těchto dávkovačů vyžadují určitý typ patron, které 
zpravidla nelze zaměnit za patrony od jiného výrobce; 

2. dávkovače se zásobníkem o objemu 2-3 ml, který lze plnit 
z lahviček kterýmkoliv druhem rozpustného inzulínu 
o koncentraci 40 m.j./ml nebo 100 m.j./ml. 
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Tab. 4: Základní údaje o dávkovačích inzulínu 
Název 
dávkovače 
 

Zásob-
níku 
(ml) 

Inzulín 
m.j./ml 
 

Jeden 
krok 
m.j. 

Před-
volba 
 

Možnost 
katetru 
 

Výrobce 
 

Accupen 1 1,5 P 100 1 ano ne Owen 
Mum- 
ford 

Accupen 2 1,5 P 100 2 ano ne 
Autopen 1,5 P 100 2 ano ne 
BD-Pen 1,5 P 100 1 ano ne B-D- 
Berlipen 1 1,5 P 100 1 ano ne Berlin 

Cheme Berlipen 2 1,5 P 100 2 ano ne 
D-pen 40-0,5 3  40 0,5 ano ano Dise 

tronic D-pen 40-1 3 40 1 ano ano 
D pen 40-2 3 40 2 ano ano 
D pen 100 3 100 1 ano ano 
Insuject 2,5 P 100 1 1-16 ne Novo 

Nordisk Insuject X 2,5 P 100 2 2-32 ne 
LillyDiapen-1 1,5 P 100 1 1-18 ne Eli- 

Lilly LillyDiapen-2 1,5 P 100 2 2-36 ne 
MADI 7/2 2 40 2 ne ano Meta 
MADI 40-1 3 40 1 ne ano 
MADI 40-2 3 40 2 ne ano 
MADI 100-1 3 100 1 ne ano 
MADI 100-2 3 100 2 ne ano 
MADI 80-1 3 80 1 ne ano 
MADI 80-2 3 80 2 ne ano 
Novolet 1,5 1,5 100 2 2-58 ne Novo- 

Nordisk Novolet 3 3 100 2 2-78 ne 
Novopen 1,5 P 100 1 ne ne 
Novopen II 1,5 P 100 2 2-36 ne 
Novopen 1,5 1,5 P 100 1 1-40 ne 
Novopen 3 3 P 100 1 2-70 ne 
OptiPen 1 3 P 100 1 1-60 ne Hoechst 
OptiPen 2 3 P 100 2 2-60 ne 
OptiPen 4 3 P 100 4 4-60 ne 
OptiPenStarlet1 3 P 100 1 1-60 ne 
OptiPen-Starlet2 3 P 100 2 2-60 ne 
OptiPen-Starlet4 3 P 100 4 4-60 ne 
Penject 1 40 2 2-40 ne Hypoguard 
P - Patrona pro jednorázové použití, naplněná lidským inzulínem; kde není P 
uvedeno, lze zásobník plnit kterýmkoliv rozpustným inzulínem. 
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Obr. 27: Některé typy dávkovačů (1994) - viz tabulka a text. 
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 Manipulace s kterýmkoliv dávkovačem může být pro 
nezacvičeného člověka komplikovaná. Pacienti se proto 
musejí  se způsobem použití  dávkovače dobře obeznámit a 
postup při aplikaci inzulínu přesně nacvičit. 
 V České republice a na Slovensku je od r. 1985 
využíván především dávkovač MADI fy Meta Ostrava, který 
se osvědčil jako dobrá pomůcka k aplikaci krátkodobého 
inzulínu. Dá se použít u diabetiků všech věkových skupin, 
kteří zvládnou nároky na zručnost a dovedou se soustředit 
na jednoduché úkony. Je vyroben převážně z lehkých slitin 
s eloxovaným povrchem a z plastů. Naplňuje se inzulínem 
z lahvičky. Plnění i dávkování se provádí otáčením 
dávkovacího kloboučku. Poslední modely (MADI 40-1, 40-2, 
100-1, 100-2, 80-1, 80-2) jsou barevně odlišeny. Mají 
zásobníky na 3 ml a jehla je chráněna posuvným krytem 
(obr. 28). 

 
Obr. 28: Dávkovač inzulínu MADI 40-1 s posuvným krytem jehly  
a) před vpichem, b) při vpichu do paže. 

 Posuvný kryt jehly (teleskop) je oceňován zejména 
u osob se špatným zrakem. Číslo v názvu modelu uvádí 
koncentraci inzulínu a dávku aplikovanou při jednom kroku. 
 Dávkovač MADI lze použít i jako katetrové pero, které 
se dá přirovnat k ručně poháněné inzulínové pumpě; u obou 
je místo jehly na zásobník nasazen katetr 
zakončený křídlovou jehlou, která je fixována do podkoží 
břicha, paže nebo na jiném vhodném místě (obr. 29). 
 
  



111 
 

 
Obr. 29: a) Katetrové pero MADI 40-1; b) Inzulínová pumpa 
DAHEDI, model RW 91. 

 Předností MADI je i skutečnost, že může být plněn 
jakýmkoliv druhem inzulínu o příslušné koncentraci. 
Principiálně dáváme však přednost inzulínům krátkodobým. 
Podobná možnost plnění všemi druhy inzulínu existuje ještě 
u dávkovače D-pen švýcarské firmy Disetronic.  
 Prvním dávkovačem, který se od r. 1985 velmi rozšířil 
po celém světě, je NOVOPEN firmy Novo-Nordisk se 
zásobníky Actrapid HM 100 Penfill a později i s dalšími 
inzulíny. Jeho předností je jednoduchá manipulace. 
Stisknutím dávkovacího kloboučku se aplikují 2 m.j., 
polovičním stisknutím jen 1 m.j. Pacient musí dávkované 
jednotky odpočítat. Při odšroubovávání ochranného krytu je 
třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby nedošlo k 
uvolnění pístnice od posuvného dna patrony s inzulínem, což 
by znemožnilo dávkování. 



112 
 

 NOVOPEN II se dodává s patronami inzulínu 
Actrapid HM 100 Penfill, Insulatard (dřívější označení 
Protaphan) HM 100 Penfill, Mixtard HM 100 Penfill. 
Předností tohoto pera je okénko, ve kterém lze čiselně 
odečítat nastavenou dávku. Zdá se, že zajišťovací prstenec 
uprostřed dávkovače, uvolňovaný před aplikací, je zbytečný. 
 NOVOPEN 3 byl do České republice uveden na 
kongresu EASD v r. 1992. Jeho patrony mají objem 3 ml. Je 
možná předvolba po 1 jednotce v rozsahu od 1 do 70 jednotek. 
Konstrukčně obdobný je NOVOPEN 1,5, jehož zásobník má 
objem 1,5 ml. Tento malý typ je určen pro používání zatím 
jen v Japonsku a v Německu. 
 Velké oblibě se od r. 1990 v některých zemích těší 
NOVOLET, dávkovač firmy Novo-Nordisk pro jedno použití. 
Je plněn Actrapidem HM, Insulatardem HM nebo některým 
směsným inzulínem. Obsah jedné nevyměnitelné náplně je 
1,5 ml (u posledních typů 3,0 ml) inzulínu o koncentraci 100 
m.j./ml. Jeho předností je, že odpadá vkládání a výměna 
zásobníku s inzulínem. 
 Firma Nordisk vyvinula ještě před svým sloučením s 
firmou Novo dávkovač INSUJECT, kterým se aplikoval 
inzulín Velasulin Human z inzulínových patron. Dávkovač 
umožňoval předvolbu dávky, která se pak jednorázově po 
vpichu aplikovala otáčivým pohybem horní poloviny 
dávkovače. Tento otáčivý pohyb byl zejména při aplikaci 
inzulínu jednou rukou do paže někdy obtížně proveditelný 
a znesnadňoval dávkování. 
  Stejným způsobem pracuje dávkovač INSUJECT X. 
Předvolbu lze provádět až do 30 m.j. Náplně obsahují inzulín 
Insulatard Human, Mixtard 15/85 Human, Mixtard 30/70 
Human a Mixtard 30/50 Human. Předností těchto dávkovačů 
je, že konec jehly se do inzulínu ponořuje pouze při sejmutém 
krytu. Tím je zabráněno vytékání inzulínu při zahřátí 
dávkovače na tělesnou teplotu a zpětnému pronikání 
vzduchu při následném ochlazení. V České republice a na 
Slovensku však nenašly Insujecty uplatnění. Dnes se již 
nevyrábějí. 
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 BD-pen (Becton Dickinson) je určen pro inzulíny 
firmy Lilly, dodávané v patronách. Jeho rozšiřování začalo v 
Československu až začátkem devadesátých let. Stejný 
přístroj s pestrobarevným potiskem (pro děti) nese název Pop 
pen. Provádí se předvolba dávky a aplikace obvyklým 
způsobem. Poslední známou novinkou této firmy je 
Lilly Diapen-1 a Lilly Diapen-2, který vedle předvolby dávky 
umožňuje nastavit hloubku vpichu jehly a automatický 
vpich. Lillypen není dosud v České republice ani na 
Slovensku registrován. 
 Pro OptiPen jsou určeny patronové náplně H-insulín 
100 Hoechst. Při otočení dávkovacího klouboučku o 90 
stupňů se provádí předvolba 1 m.j. inzulínu. Poněkud 
nepraktická je stupnice, na které lze jednotky odečítat. Pro 
pacienty je důležité, aby přesně odpočítali volenou dávku. 
OptiPen 1 umoňuje předvolbu až 60 m.j. Podle stejného 
principu pracuje též OptiPen 2 a 4, pro které jsou k dispozici 
zásobníky s těmito druhy inzulínů: Komb-H-Insulin 100, 
Depot-H-Insulin 100, Depot-H-15 Insulin 100 a Basal-H-
Insulin 100. U OptiPenu 2 se při otočení dávkovacího 
kloboučku o 90 stupňů provádí předvolba 2 m.j. a u OptiPenu 
4 vždy 4 m.j. Existují i OptiPeny s digitálním ukazatelem 
předvolené dávky. Doba použití těchto digitálních Optipenů 
je limitována dvouletou životností baterie, která se nedá 
vyměnit Poslední modely nesou označení Optipen Starlet. 
Mají stejné parametry jako prvé tři popsané dávkovače, od 
nichž se liší elegantním plochým designem. K nebezpečné 
záměně by mohlo dojít v důsledku toho, že tyto dávkovače se 
od sebe liší pouze číslicemi 1, 2 nebo 4, přičemž ostatní design 
je stejný. V České republice jsou Optipeny i inzulíny Hoechst 
přihlášeny k registraci, která má být brzy ukončena. Na 
Slovensku již registrace inzulinů Hoechst proběhla. 
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 Obecně platí, že při aplikaci kombinovaných nebo 
depotních inzulínových preparátů je důležité, aby v 
dávkovači došlo k jejich dobrému promísení. U dávkovačů 
s předvolitelnou dávkou existuje nebezpečí, že při překročení 
maximální udávané dávky je možno v předvolbě pokračovat, 
avšak celková dávka pak není přesná. O této skutečnosti je 
třeba pacienty informovat. Další nevýhodou je poznatek, že 
když v zásobníku není dostatek inzulínu pro plánovanou 
dávku, mnoho pacientů zásobník se zbytkem inzulínu 
vyhodí. Při intenzifikované inzulínové léčbě nemohou být v 
dávkovači míchány depotní a krátkodobé inzulíny, které se 
musejí aplikovat odděleně. Zásobníky inzulínu by asi měly 
obsahovat maximálně 150 m.j., aby nedocházelo ke ztrátám 
inzulínu přes trvale zabodnutou jehlu a rovněž aby i při 
aplikaci malých dávek byly zásobníky vyprázdněny v 
únosných intervalech. 

Injekční stříkačky 

 Dříve bývaly doporučovány především jednorázové 
stříkačky z umělé hmoty (obr. 30) se zatavenou jehlou (bez 
mrtvého prostoru). Skleněné stříkačky nejsou dostatečně 
přesné. Tzv. vstřikovací pistole (Jet-Injection) nelze 
doporučit (srov. stanovisko Americké diabetologické asociace 
a práce Raymana a spol. a Houtzagerse a spol.). Stříkačky 
z umělé hmoty lze používat opakovaně (asi 3x) za 
předpokladu, že jsou dodržena základní hygienická pravidla. 
 Dezinfekce kůže před aplikací inzulínu není nutná, 
jak ukázal Koivisto a spol. Za tím účelem není nutno ani 
předepisovat alkohol.  
 V lékárnách jsou k dispozici stříkačky pro inzulíny 
o koncentraci 40 m.j./ml o objemu 0,5 ml tj. (20 m.j.), 1 ml (40 
m.j.) a 2 ml (80 m.j.). Jednorázové plastové stříkačky bývají 
povrchově upraveny silikonovým olejem, který má zajistit 
lepší kluznost pístu (Chantelau a spol.1986). Není to tak 
zcela bezvýznamné, neboť silikonový olej může být vstřiknut 
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současně s inzulínem. Dodávají se rovněž stříkačky se 
stupnicí pro 100jednotkový inzulín (U-100). Z toho důvodu je 
nutno při předpisu stříkaček přesně uvést, pro jakou 
koncentraci inzulínu je stříkačka určena. Pacienti, kteří 
cestují, musejí vědět, že v západoevropských zemích jsou k 
dispozici převážně inzulínové preparáty o koncentraci 100 
m.j./ml a tomu odpovídající stříkačky. V Německu, v České 
republice a na Slovensku se používá více inzulín 
o koncentraci 40 m.j./ml. 

 
Obr. 30: Tři plastické Inzulínové stříkačky na inzulín 40 m.j./ml 
(nahoře) a 2 stříkačky na inzulín 100 m.j./ml (dole). 

Technika aplikace inzulínu 

 Při míchání inzulínů ve stříkačce se nejprve natahuje 
inzulín krátkodobý, potom depotní. 
 Inzulín se aplikuje do vytvořené kožní řasy pod úhlem 
45-90 stupňů. Tímto způsobem se spolehlivě dostane do 
podkoží. Při použití dávkovače není kožní řasa nezbytná. 
 Dezinfekce kůže není nutná. Pacient ale potřebuje 
čtvereček buničiny nebo vaty, který přitiskne na místo 
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vpichu bezprostředně po vytažení jehly, aby nedocházelo 
k vytékání inzulínu, případně aby mohl otřít kapku krve. 
Toto opatření je tím důležitější, čím větší množství inzulínu 
se aplikuje. Pro zamezení lokální lipohypertrofie nebo 
lipoatrofie je nutné měnit místa vpichu (obr. 31). 

 
Obr. 31: Místa aplikace inzulínu a jejich obměna. 

 Doporučuje se ale každou změnu uvážit s ohledem na 
skutečnost, že resorpce inzulínu z podkoží břicha probíhá 
rychleji než ze stehna nebo z paže. 
 Pokud pacient při hospitalizaci není schopen 
z různých důvodů zvládnout obsluhu svého dávkovače 
samostatně, může mu inzulín aplikovat jeho dávkovačem 
sestra. Dávkovač přitom zůstává trvale u pacienta a musí být 
označen jménem, aby nedošlo k záměně. Z toho je zřejmé, že 
i manipulace s dávkovači včetně techniky aplikace patří 
k základním dovednostem sestry na všech odděleních. 
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Hypoglykemie 

 Každý pacient léčený inzulínem musí být podrobně 
informován o příznacích, příčinách a léčbě hypoglykemie. 
Tuto informaci zajišťuje v rámci svých povinností lékař. 

Co je to hypoglykemie? 
Hypoglykemie je glykemie pod 2,2 mmol/l (40 mg/dl) nebo 
glykemie pod 2,8 mmol/l (50 mg/dl) se současnými klinickými 
příznaky. 

 Hypoglykemie se projevuje jednak známkami 
hormonální protiregulace (především účinky katecholamínů) 
a jednak přímými známkami nedostatečného zásobování 
mozku glukózou. 

Pocení, vnitřní neklid, tachykardie, pocit hladu, bolesti 
hlavy, poruchy soustředění, poruchy zraku (mžitky před 
očima, dvojité vidění), agresivita, parestezie okolo úst, 
únavnost, zkrácená reakční doba. 

 Projevy hypoglykemie jsou velmi individuální. Proto 
by se každý pacient měl obeznámit se všemi možnými 
časnými příznaky hypoglykemie, aby byl schopen se s nimi 
sám včas vypořádat. Při různě rychlém poklesu glykemie se 
jednotlivé příznaky mohou různě projevovat. 
 Mnoho diabetiků uvádí příznaky hypoglykemie při 
poklesu glukózy v krvi z hodnot vysokých na hodnoty 
normální. V mnoha případech pacient nezkontroloval 
glykemii ve správném okamžiku - např. odebral krev ještě 
před začátkem projevů hypoglykemie. Existují doklady o 
tom, že příznaky hypoglykemie mohou být vyvolány 
samotným poklesem krevního cukru, aniž by jeho hodnota 
dosáhla skutečné hranice pro hypoglykemii. 
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 Také z tohoto důvodu by měl pacient provádět 
selfmonitorink. Poklesu glykemie do normálního rozmezí by 
se nemělo zabraňovat. Centrální nervový systém se může na 
subnormálně nízké hodnoty glykemie adaptovat, neboť je 
schopen glukózu z krve extrahovat ve zvýšené míře. Proto se 
i při hypoglykemických hodnotách glukózy v krvi příznaky 
hypoglykemie nemusejí objevit. 
 
POZOR: příliš mnoho depotního inzulínu nebo příliš vysoké 
bazální dávky při léčbě inzulínovou pumpou, které často 
vedou k subnormálním hodnotám glykemie, nedovolují 
pacientovi příznaky hypoglykemie včas vnímat. Dáváme 
proto vždy jen tolik inzulínu, kolik je zapotřebí, a nikoliv 
tolik, kolik pacient snese, aniž by upadl do bezvědomí!  

Jak pacient zvládne lehkou hypoglykemii? 

 U dobře kompenzovaných pacientů se lehkým 
hypoglykemiím zpravidla nedá zabránit. U pacientů 
léčených inzulínovými pumpami se objevuje asi 2-3krát 
týdně. Taková hypoglykemie se léčí požitím rychle 
resorbovatelných sacharidů. Zejména se osvědčují sacharidy 
v tekuté formě, které vedou k rychlejšímu vzestupu 
glykemie, než z ostatních potravin. Lze doporučit glukózou 
slazené ovocné šťávy nebo limonády, které jsou běžně k 
dostání v obchodech. Většinou jde v těchto případech o 10 % 
roztoky sacharidů. Rovněž lze použít přiměřené množství 
roztoku glukózy pro orální glukózový toleranční test 
(kocentrace glukózy je zde asi 25 %)., který je v lékárnách 
v malých lahvičkách. 
 Diabetik by měl neustále v kapse nosit hroznový cukr 
v tabletové nebo kostkové formě. Ke zvládnutí lehké 
hypoglykemie obvykle stačí 10-20 g sacharidů, což odpovídá 
2 dcl ovocného nápoje (4 kostky cukru váží asi 20 g). Tablety 
glukózy se musí rozkousat, spolknout a zapít tekutinou. 



120 
 

Pouhé vložení těchto tablet do úst není příliš účinné, protože 
glukóza se přes ústní sliznici dostatečně nevstřebává. 
 Pacienti mnohdy uvádějí, že hypoglykemii zvládli jen 
s velkými obtížemi, neboť obvyklé množství hroznového 
cukru neúčinkovalo dostatečně. Lékař i pacient musejí vědět, 
že vzestup glukózy v krvi po hypoglykemii závisí rovněž na 
koncentraci inzulínu. Čím vyšší je inzulinémie, tím pomaleji 
glykemie po požití sacharidů stoupá. Rovněž je třeba vědět, 
že léčba hypoglykemie ve stavu na lačno (tj. při zcela 
vyprázdněných zásobách glykogenu) může vyžadovat 
podstatně více glukózy než léčba hypoglykemie, která se 
objeví po jídle, kdy zásoby glykogenu jsou dostatečné. 
 Při hyperinzulinémii na lačno se nejprve doplňují 
zásoby glykogenu (asi 20 g glukózy) a teprve potom začne 
stoupat glykemie. Tím lze vysvětlit, proč ke zvládnutí 
hypoglykemie je někdy zapotřebí více než 20 g glukózy. 
Diabetik v hypoglykemii by nikdy neměl vyčkávat nástupu 
protiregulace (tzv. Somogyiho efektu) a doufat, že 
hypoglykemie pomine sama. 
 Dnes víme, že při vysoké koncentraci inzulínu, která 
vyústí v hypoglykemii, nemá zvýšení koncentrace stresových 
hormonů žádný podstatný vliv na glykemii. Metabolismus 
glukózy je řízen zcela nedemokraticky: jestliže je přítomen 
imperátor Inzulín, musí ostatní hormony mlčet. 
 Zhoršení neurofyziologické výkonnosti v průběhu 
hypoglykemie může u pacienta vést k chybným odhadům. 
O všech aspektech hypoglykemie by proto měli být 
informováni i rodinní příslušníci pacienta. 

Jak může rodina zvládnout hypoglykemii pomocí 
glukagonu? 

 Jestliže se intenzifikací inzulínové léčby a školením 
podaří zlepšit kompenzaci, frekvence těžkých hypoglykemií 
se nezvyšuje. Vysvětlení příčin hypoglykemie i léčebných 
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zásad pacientovi i jeho rodině musí být neoddělitelnou 
součástí školení všech inzulínem léčených diabetiků! 
 Těžké hypoglykemie se ztrátou vědomí se u dobře 
zaškolených pacientů objevují zřídka (jednou za 5-10 let). 
Dochází k nim při chybné úpravě dávky inzulínu, při dietních 
chybách s nadměrnou konzumací alkoholu a v průběhu nebo 
po mimořádné fyzické zátěži bez předchozí redukce dávky 
inzulínu. Jako příklad lze uvést větší večerní oslavu po 
aktivní účasti na vítězném fotbalovém zápase.  
 Těžké hypoglykemie se mohou objevovat i při 
autonomní neuropatii s porušeným vyprazdňováním 
žaludku. Nebezpečí hypoglykemie závisí především na tom, 
jak rychle je zahájena účinná léčba. Je proto nutné rodinným 
příslušníkům vysvětlit, jak mají při hypoglykemii 
s bezvědomím glukagonu použít (obr. 32). Jedna ampulka 
glukagonu (1 mg) aplikovaná do svalu nebo do podkoží vede 
zpravidla již po několika minutách k probuzení pacienta. 
Vedlejším účinkem bývá někdy zvracení. Připravuje se 
i preparát glukagonu k aplikaci nosem (Novo-Nordisk). 
 Pro nácvik a opakování aplikace glukagonu se dává 
rodinným příslušníkům prázdný cvičný set originálního 
balení glukagonu. Po odpovídajícím zácviku je předpis 
glukagonu ke zvládnutí event. hypoglykemie potřebný 
a náklady na jeho úhradu se vyplatí. Glukagon neúčinkuje 
za všech okolností; ke vzestupu glykemie nemusí dojít tehdy, 
jestliže v játrech není dostatečná zásoba glykogenu. Taková 
situace nastává po konzumaci alkoholu, po intenzivní fyzické 
zátěži, při jaterních onemocněních nebo po dlouhodobém 
hladovění. 
 I když se rodinným příslušníkům podaří 
hypoglykemii zvládnout, měl by pacient s lékařem dodatečně 
prodiskutovat její možné příčiny. V těchto případech pacient 
i lékař často zapomínají na základní zásadu inzulínové léčby: 
vždy jen tolik inzulínu, kolik je právě zapotřebí. 
  



122 
 

 
Obr. 32: Injekční souprava Hypokit (Novo-Nordisk) ke zvládnutí 
hypoglykemie. V lahvičce s propichovacím kloboučkem je 1 mg 
glukagonu v prášku. Ve stříkačce s nasazenou jehlou se nachází 
ředící roztok.  Před aplikací se roztok ze stříkačky vstřikne do 
lahvičky s glukagonem. Zde se během několika sekund glukagonový 
prášek rozpustí a roztok se natáhne zpět do stejné stříkačky, kterou 
se ihned aplikuje do svalu, hluboko do podkoží nebo do žíly.  
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Konzumace alkoholu 

 Problematiku konzumace alkoholu u diabetiků 
léčených inzulínem jsme záměrně otevřeli již v kapitole 
o hypoglykemii. V dosavadní dietologické literatuře se 
alkoholické nápoje posuzují především podle obsahu 
sacharidů. Hypoglykemizující účinek alkoholu byl jen zřídka 
brán v úvahu. To vedlo bohužel k tomu, že v některých 
dietologických tabulkách byly alkoholické nápoje bez obsahu 
sacharidů, na rozdíl od alkoholických nápojů se sacharidy, 
povolovány bez omezení. 
 Alkohol brzdí glukoneogenezu v játrech a může 
u diabetiků léčených inzulínem často vyvolat hypoglykemii. 
Čím větší je množství alkoholu, tím déle trvá útlum 
glukoneogenezy. Hypoglykemie se mohou objevit i za několik 
hodin po konzumaci alkoholu, a proto se doporučuje společně 
s pitím alkoholu i v několikahodinovém odstupu sníst jídlo 
s obsahem sacharidů. Jestliže se pacient (např. ze 
společenských důvodů) nedokáže konzumaci alkoholu 
vyhnout, měl by snížit předcházející dávku inzulínu a 
spolehlivou osobu předem informovat o měření cukru v krvi 
a o léčbě hypoglykemie. Pacienti se často ptají, zdali mohou 
pít obvyklou sklenici piva. Požití menšího množství 
alkoholických nápojů s obsahem sacharidů, jako je např. 
pivo, vede k menšímu nebezpečí hypoglykemií než při 
konzumaci alkoholických nápojů bez sacharidů. Z toho 
důvodu je lépe dát přednost obyčejnému pivu před 
diabetickým, které má sice méně sacharidů, ale hodně 
alkoholu. Půl litru desetistupňového piva obvykle obsahuje 
jen asi 15 g sacharidů a zvýší glykemii při dostatečné dávce 
inzulínu asi o 3 mmol/l. Obsah sacharidů v pivu může být 
tedy tolerován a z důvodu prevence hypoglykemie není třeba 
přidávat inzulín. Pití piva bez obsahu alkoholu je dobrou 
alternativou, neboť šetří i játra. Obsah sacharidů lze pokrýt 
dodatečnou dávkou inzulínu. 
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Zvláštní rizika při těžké hypoglykemii 

 Hypoglykemie je nejvýznamnější akutní komplikací 
léčby diabetu 1.typu. Její vznik působí pacientům i 
ošetřujícím lékařům velké starosti. Pro zhodnocení nebezpečí 
a speciálních rizik nástupující hypoglykemie má rozhodující 
význam znalost incidence jednotlivých příznaků a jejich 
kvantifikace. S ohledem na různorodou symptomatologii bylo 
dosaženo mezinárodní dohody, že celá problematika bude 
zpracována podle incidence těžkých hypoglykemií. Těžká 
hypoglykemie je definována jako "ztráta vědomí vyvolaná 
poklesem glukózy v krvi, která byla léčena glukagonem nebo 
nitrožilním podáním glukózy". Tato definice dává po 
pečlivém odběru anamnézy možnost přesně rozpoznat a 
kvantitativně vyjádřit celou problematiku hypoglykemie u 
každého jednotlivce.  
 U pacientů, kteří absolvovali 5denní program léčby 
a zácviku podle düsseldorfského modelu, byla incidence 
těžkých hypoglykemií asi 0,18 na 1 pacienta za rok. Za tímto 
účelem bylo vyhodnoceno více než 1000 pacientů, kteří byli 
sledováni po několik let v různých střediscích několika zemí. 
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 Při vyhodnocení větších skupin diabetiků 1. typu, 
kteří nebyli zacvičeni podle osnov programové léčby, byla 
zjištěna incidence těžkých hypoglykemií asi 0,5 na pacienta 
a 1 rok. Je škoda, že o těžkých hypoglykemiích u diabetiků 
1.typu není k dispozici více údajů. Kromě stanovení HbA1c 
je registrace výskytu hypoglykemií rozhodujícím ukazatelem 
při krátkodobém vyhodnocení kvality léčby diabetu ve 
středisku, ambulanci, v lékařské praxi nebo v určité skupině 
diabetiků (ve smyslu kontroly kvality). 
  Zvláště důležité je systematické sledování incidence 
těžkých hypoglykemií v souvislosti s intenzifikací inzulínové 
léčby nebo s jiným druhem změny léčby s cílem zlepšit nebo 
normalizovat hodnotu HbA1c. 
 V rámci rozsáhlé multicentrické studie v USA 
(Diabetes controls and complications trial - DCCT) bylo 
zjištěno, že v průběhu intenzifikace inzulínové léčby došlo při 
snížení HbA1c k masivnímu zvýšení incidence těžkých 
hypoglykemií asi na 0,55 u jednoho pacienta za rok. Tento 
trend vyvolal ve světě obavy, že tyto vedlejší účinky omezí 
prosazování normalizace látkové výměny jako metody 
k prevenci mikroangiopatie u diabetiků 1. typu. 
 Z našich vlastních výsledků opakovaně vyplynulo, že 
intenzifikace inzulínové léčby s cílem normalizovat HbA1c 
nevede ani ve velkých skupinách diabetiků 1. typu za 
určitých podmínek ke zvýšení incidence těžkých 
hypoglykemií. Zdá se, že rozhodujícím předpokladem je 
strukturalizovaný program výchovy pacientů k 
selfmonitorinku a k samostatné léčbě (srovnej s kap. o 
edukaci). 
 Jestliže se takový program (podobně jako 
düsseldorfský model) podaří prosadit také na 
nespecializovaných interních odděleních, lze očekávat 
výrazné zlepšení kvality léčby (tj. pokles HbA1c bez vzestupu 
incidence těžkých hypoglykemií). 
 Prevence těžkých hypoglykemií patří k hlavním cílům 
léčby. Přitom je důležité znát rizika, která nebezpečí těžké 
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hypoglykemie u jednotlivých pacientů zvyšují. O tom je 
pojednáno na jiných místech. Zde je uveden jejich přehled. 
 
 
• Nedostatečná edukace a nepřiměřené jednání pacienta. 
• Předávkování inzulínem, zejména aplikace příliš velké 

dávky depotního inzulínu. 
• Ztráta příznaků protiregulace (dlouhotrvající diabetes, 

opakované hypoglykemie, neselektivní betablokátory 
ve vysokých dávkách nebo jiné léky, autonomní 
diabetická neuropatie). 

• Konzumace alkoholu. 
• Jaterní insuficience (porucha výroby glukózy v játrech). 
• Insuficience ledvin (snížená clearance exogenního 

inzulínu). 
• Cirkulující inzulínové protilátky. 
• Nepřiměřená reakce pacienta při psychosociálních 

problémech. 
 
 
 Nejdůležitějším ukazatelem rizika pro nástup těžké 
hypoglykemie u diabetika 1.typu je výskyt hypoglykemií 
v anamnéze. Znamená to, že existuje zvláštní skupina 
pacientů, u kterých z jednoho nebo více důvodů stále dochází 
k těžkým hypoglykemiím. Tito pacienti vyžadují zvláštní 
pozornost a speciální přístup při školení. 
 V některých případech je nutné volné přizpůsobení 
definice léčebného cíle. Tím lze omezit i riziko hypoglykemie. 
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Diabetes a pohyb 

 Již v r.1926 se přišlo na to, že při mimořádné zátěži 
ohrožuje diabetika léčeného inzulínem hypoglykemie. Dnes 
můžeme dát pacientovi jasné instrukce, jak se má chovat, 
aby se při dobré kompenzaci látkové výměny mohl věnovat 
sportu jako zdravý člověk. Pohyb je vedle inzulínu a stravy 
součástí života diabetika (obr. 33). 
 Při tělesném pohybu za fyziologických podmínek 
sekrece inzulínu výrazně klesá. Jen tak lze u zdravých 
udržet glykemii i při fyzické zátěži v mezích normy. Pokles 
inzulinémie při pohybu umožňuje, že z jater se uvolňuje 
velké množství glukózy, která pokrývá zvýšenou potřebu 
energie ve svalech. 
 U inzulínem léčených diabetiků je situace zcela jiná; 
inzulinémie je dána dávkou inzulínu aplikovaného do 
podkoží, a nemůže být tudíž v průběhu zátěže samovolně 
nebo regulačně snížena. Jestliže si pacient aplikuje obvyklou 
dávku inzulínu a začne sportovní činnost, glykemie výrazně 
klesá. I když svaly přijímají mnohem více glukózy (v 
přítomnosti malého množství inzulínu se tento proces 
uskutečňuje nezávisle na hodnotě inzulinémie), aplikovaný 
inzulín nedovoluje dostatečné uvolňování a produkci glukózy 
z jater. 
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 Pro pacienta z toho vyplývají následující zásady: 
Při déletrvajícím pohybu, např. při celodenním putování 
nebo běhu na lyžích, musí být předem aplikováno mnohem 
méně inzulínu než obvykle. Při výrazné zátěži by měla být 
dávka inzulínu snížena alespoň o 50 %. Při dlouhotrvající 
intenzivní sportovní činnosti je třeba myslet na to, že např. 
při běhu na lyžích spotřebuje nediabetik za hodinu asi 30,0 g 
sacharidů. Z toho důvodu by měl také diabetik i při 
výrazném snížení dávky inzulínu při podobné fyzické zátěži 
sníst každých 20 min. asi 10 g sacharidů. 
 Snížení dávky inzulínu je obvykle zapotřebí i po 
skončení pohybu. Po intenzivním sportování o víkendu může 
být potřeba inzulínu snížena i začátkem následujícího týdne, 
kdy se ještě obnovují zásoby glykogenu ve svalech. 
 Při krátkodobé zátěži (např. plavání) se doporučuje 
před jejím začátkem i po skončení preventívně pojíst určité 
množství sacharidů. Obzvláště důležitý je selfmonitorink.  
Pomocí něho se dá účinek preventivních opatření objektivně 
posoudit a zamezit případné hypo-, resp. hyperglykemii. 
 Po skončení sportovní činnosti může být pro diabetika 
zvláště obtížné odlišit únavu a pocení, vyvolané tělesným 
vypětím, od prvních příznaků hypoglykemie. V tomto 
případě pomůže pouze selfmonitorink. 
 Rigidní předpisy a doporučení, jako např. denně ve 
stejnou dobu provádět se stejnou intenzitou určitou činnost, 
jsou těžko uskutečnitelné. Takováto doporučení nejsou 
v souladu s obvyklými návyky. 
 Cílem sportovní výchovy diabetika je, aby mu podle 
jeho zájmu byla umožněna sportovní činnost. V dnešní době 
projevuje zájem o sport stále více diabetiků. Sportování ve 
volném čase patří k "normálnímu" životu. Diabetici mohou 
dosahovat i vrcholových sportovních výkonů. Jeden německý 
diabetik získal dokonce i zlatou olympijskou medaili. 
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Obr. 33: Medaile Joslinovy nadace. Jednotlivé koně trojky (inzulín, 
tělesná zátěž a dieta) táhnou společně tehdy, jestliže jsou ovládány 
zkušeným jezdcem - diabetikem. 

 V zásadě je nesmyslné osvobozovat děti s diabetem od 
tělesné výchovy. Učitel tělocviku by však měl být o možnosti 
hypoglykemie informován a měl by umět podat hroznový 
cukr nebo aplikovat glukagon. Je důležité vědět, že u těžce 
dekompenzovaných diabetiků s ketózou glykemie v důsledku 
pohybu neklesá, nýbrž naopak - zvyšuje se a ketóza se 
prohlubuje. V tomto případě chybí minimální množství 
inzulínu, potřebné ke zvýšení přísunu glukózy do svaloviny. 
Dekompenzované diabetiky je proto žádoucí ponechat v klidu 
a dodat co nejdříve krátkodobý inzulín. 
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Samostatné kontroly látkové výměny 

 Od zavedení inzulínu je každodenní samostatná 
kontrola kompenzace pacientem součástí léčby. E. P. Joslin 
již v r.1922 napsal: "Dnes při léčbě inzulínem není neobvyklé 
vyžadovat od pacienta každodenní vyšetření moče." 
 Dnes má pacient k dispozici řadu metod, jejichž 
pomocí může samostatně a s dostatečnou přesností stanovit 
všechny důležité ukazatele látkové výměny. Výsledky jsou 
srovnatelné s výsledky laboratorními. Vzhledem k tomu, že 
pacient tyto ukazatele měří v průběhu svého každodenního 
života, mají pro léčbu daleko větší význam než "denní profily" 
u lékaře. Diabetologická společnost doporučuje již několik let 
všem inzulínem léčeným diabetikům každodenní kontroly 
látkové výměny. 

Samostatné měření cukru v moči (glykozurie) 
 Glykozurii si diabetici měří již po několik desetiletí. 
Diabetici léčení inzulínem přitom mohou vyšetřovat i tzv. 
čerstvé vzorky před jídlem. To znamená, že se vymočí asi 30-
60 min. před hlavním jídlem a potom bezprostředně před 
jídlem znovu testují svou moč. Vzorky této čerstvé moči 
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dovolují přibližný závěr o tom, zda glykemie před jídlem 
přesahuje ledvinový práh či nikoliv. Tato metoda je přirozeně 
nevhodná pro pacienty s abnormálním ledvinovým prahem 
pro glukózu (např. u renální glykozurie). 
 Jestliže se pacient tuto metodu selfmonitorinku 
naučí, může souběžně s vyšetřením moči před jídlem změřit 
i glykemii a přesvědčit se, zda tyto kontroly mohou být 
skutečně podkladem pro samostatnou úpravu dávky 
inzulínu. Dříve bylo cílem dosáhnout při kontrolách před 
jídlem aglykosurie.  
 Později bylo určování cukru v moči u diabetiků 1. typu 
téměř zcela nahrazeno měřením glykemie. Rovněž starší 
diabetici 2. typu, kteří jsou léčeni inzulínem, si stále častěji 
měří glykemii. 

Samostatné měření glykemie 

 Při měření glykosurie pacient nemůže rozpoznat 
normoglykemii a hypoglykemii. Ani aglykosurie ještě 
neznamená normoglykemii. Z těchto důvodů je třeba 
považovat samostatné měření glykemie za přínosnější. Po 
skončení programové edukace si měří asi čtvrtina pacientů 
glykemii více než 2x denně. 
 Díky moderním metodám stanovení je samostatné 
měření glykemie u pacientů tak spolehlivé, že jeho význam 
neustále narůstá. 
 Pacienti se v současné době učí: 
- měření glykosurie (Glucophan, Lachema; Diaphan, 

Lachema; Diabur-Test 5000, Boehringer Mannheim); 
- měření acetonurie (Ketophan nebo Diaphan, Lachema; 

Ketur-Test, Boehringer, Mannheim) - provádí se jen při 
vysoké glykemii nebo glykosurii a u pacientů léčených 
inzulínovou pumpou; 
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- měření glykemie (glukometry One Touch II, Johnson-
Johnson/Intec Plzeň; ExacTech, I.B.C. MediSense 
Praha; Reflolux SF s proužky BM-Test 1-44RF (Haemo-
Glukotest 20-800) nebo Accucheck Easy, Boehringer, 
Manheim; D-Cont V, Elektronika, Budapest; Hypoguard 
GA, Hypoguard; Glucometer II nebo Gx, Amws; Elite, 
Bayer). 

 Glukometr One Touch II (obr. 34) měří glykemii za 45 
sekund. Výsledek se objevuje na displeji a zároveň se 
automaticky ukládá do paměti. Paměť pojme 250 hodnot, 
které lze pohodlně vyvolat společně s údajem o datu a hodině 
měření. Snadno lze vyvolat též hodnotu průměrné glykemie 
za posledních 14 dnů. One Touch II se dá připojit k počítači. 
Doplňkové programové vybavení umožňuje přenos 
a zpracování naměřených údajů. 

 
Obr. 34: Glukometr One Touch II, Penlet k odběru glykemie 
a krabička indikátorových proužků.  
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 Glukometr ExacTech (MediSense) měří glykemii  
v kapilární krvi v průběhu 30 sekund. Tato rychlost je pro 
pacienta velkou předností. Nedostatkem je (podobně jako  
u One TouchII), že pacient nemůže výsledek opticky 
kontrolovat podle barevné změny. Bylo by možná výhodné 
mít metodu, která by pacientovi umožňovala jak rychlé  
a přesné měření glykemie, tak současnou optickou kontrolu. 
 Při použití proužků BM-Test 1-44 (Haemo-Glukotest 
20-800) se krev otírá z testovacího proužku kouskem vaty 
nebo buničiny. Z proužků Glucostix (Bayer Diagnostika) 
musí být krev setřena velmi opatrně za 60 sekund. Za dalších 
60 sekund lze porovnat barevnou změnu s barevnou stupnicí. 
Proužky, ze kterých musela být krev opláchnuta vodou 
(např. Meliphan nebo Dextrostix), se již postupně přestávají 
používat. 
 Metody měření glykemie se v posledních letech 
mohutně rozvinuly. Lze očekávat, že v budoucnosti bude k 
dispozici ještě přesnější kapesní glukometr. Vyvíjené 
testovací proužky mají pacientovi umožnit získat přesnou 
informaci o výsledcích léčby. Slibným se zdá být glukometr 
Elite, Bayer a Accucheck Easy, Boehringer, Mannheim. 
 V rámci edukace by měla být přezkoušena i přesnost, 
se kterou pacienti selfmonitorink provádějí. Chyby při 
odečítání hodnot z testovacích proužků lze včas rozpoznat 
a korigovat. Osvědčil se následující postup: poté, co si pacient 
samostatně změří glykemii, posoudí učitel (edukační sestra), 
zda pacient vyhodnotil výsledek správně. Případné 
nepřesnosti lze s pacientem ihned rozebrat. 
 V rozsáhlé studii se ukázálo, že na základě 
intenzivního tréninku v rámci 5denního školicího programu 
bylo i u nahodile vybraných pacientů dosaženo velmi dobré 
přesnosti při odečítání hodnot z indikátorových proužků. Při 
kontrolním vyšetření po 1 roce byli pacienti stále schopni 
určovat glykemii pomocí testovacích proužků s velkou 
přesností, která nebyla menší než při použití malého 
glukometru. I tato skutečnost zdůrazňuje význam školení a 
systematického zácviku v selfmonitorinku. Vyplývá z toho, 
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že pro přesné odečítání barevných změn z indikátorových 
proužků není nezbytný glukometr. Výjimku však nutno 
udělat u pacientů se zhoršeným zrakem (při diabetické 
retinopatii nebo dalších očních onemocněních vč. poruchy 
barevného vnímání), kteří nemohou odlišit barevné rozdíly 
stupnice. 

Kteří pacienti by měli zvládnout samostatné 
kontroly glykemie? 

 Selfmonitorink by měli zvládnout především všichni 
diabetici léčení inzulínem, především při intenzifikované 
inzulínové léčbě. U nich může být totiž za určité zvláštní 
situace zapotřebí znát okamžitou hodnotu glykemie, zejména 
k vyloučení hypoglykemie (např. při řízení auta, při 
sportovní činnosti apod.). 
 Selfmonitorink musejí provádět pacienti, kteří chtějí 
dosáhnout normoglykemie. Platí to zejména pro těhotné 
diabetičky, u kterých se glykemie pohybují pod ledvinovým 
prahem. Rovněž to platí pro pacienta léčeného inzulínovou 
pumpou, kde je nezbytné měřit glykemii alespoň 3x denně a 
často provádět větší glykemický profil. 

Dokumentace při selfmonitorinku 

 Výsledky selfmonitorinku zapisuje pacient do deníku, 
který je pro něho východiskem pro samostatné 
přizpůsobování léčby a rovněž základem pro konzultaci 
s lékařem, který ho může orientačně použít pro další předpis 
proužků. Podle záznamů se dá poznat i příprava pacienta na 
konzultaci s lékařem. Deník může mít význam i při řešení 
otázek v souvislosti s řidičským průkazem. Záznam má být 
přehledný. V období edukace je žádoucí větší podrobnost 
údajů (obr. 35) než v běžném životě. 
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Datum: 
čas 
 

inzulín 
(m.j.) 
 

strava 
 

sach 
(g) 
 

moč 
C,Ac   
 

gly-
kemie 
mmol/l 

6,00 
6,30 
 
 

PN 12 
 

 
chléb 
sýr 
bílá káva 

 
50 
 

0/0 
 

6,5 
 

9,00 
9,30 
 
 

4 
 
 

 
rohlík 
šunka 
jablko 

 
25 
 
10 

 
 

11,0 
 

12,15 
12,30 
 
 

8 
 

 
česneková polévka 
kuře s rýží 
třešňový kompot 

 
 
40 
10 

 
 

5,1 
 

15,00 
 

4 
 

jogurt 
knekebrot 

20 
30 

 
 

4,0 
 

18,00 
18,30 
 
 

10 
 

 
hovězí maso 
špenát 
brambor 
jablko 

 
 
 
40 
10 

 
 

8,5 
 

20,00  zmrzlina 30  3,0 
21,30 
 
 

4 
 

tvaroh 
kedlub 
mrkev 

20 
 

 
 

8,1 
 

2,00 4    4,9 
Celk. 46  285   
Poznámky: pocit hypoglykemie ve 20,00 h ustoupil po zmrzlině 
30 g. Obvyklý pohybový režim po celý den. 
 
Obr. 35: Záznam diabetika: příklad jednoho dne. V době edukace je 
záznam každého dne na zvláštní straně. Základní požadavek: 
záznam musí zachycovat skutečný stav. 
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Metody odběru krve 

 K odběru krve pro měření glykemie mohou pacienti 
použít pohodlných automatických pomůcek (Autoclix, 
Autolet, Autolance, Galax, Penlet aj.). Osvědčily se i tenké 
jednorázové jehly (např. 0,45 x 13 mm). 
 Při každé ambulantní kontrole by měl lékař 
prohlédnout prsty pacienta a zkontrolovat, zdali pacient 
prováděl vpich po stranách bříška prstu. Lze doporučit, aby 
k odběru krve nebyl používán ukazovák a palec pravé ruky 
(u leváků ruky levé). Někdy lze s výhodou odebírat krev 
z ušního lalůčku. 

Literatura 

Muhlhauser I, Broermann C, Bartels H et al. (1984) 
Qualitaetskontrolle der Blutzuckerselbstmessung bei 
unausgewaehlten Typ I Diabetikern: Bedeutung der 
Patientenschulung. Dtsch Med Wochenschr 109:1553-1557. 

Tattersall RB (1985) Self-monitoring of blood glucose 1978-1984. 
In: Alberti KGMM, Krall LP (Hrsg) Diabetes Annual I. Elsevier. 
Science Publ., Amsterdam. 

Samostatná adaptace dávek inzulínu 

 Kdybychom nabádali pacienta k normoglykemii 
a nepoučili ho podrobně o hypoglykemii a o její prevenci, 
vyvolali bychom pravděpodobně epidemii hypoglykemií. 
V každém případě je bezpodmínečně nutné informovat 
pacienta o nutnosti snížit dávku inzulínu v době, kdy se 
objevují hypoglykemie, které nelze vysvětlit dietní chybou 
nebo nadměrnou fyzickou zátěží. Snížení dávky inzulínu je 
zapotřebí zpravidla po skončení hospitalizace. Zvýšený 
pohyb v zaměstnání, postiniciální remise po vzniku diabetu 
nebo úspěšné snížení tělesné hmotnosti mohou být rovněž 
příčinou hypoglykemie. 
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Samostatné snížení dávky inzulínu 

 Jestliže lze jako příčinu hypoglykemie vyloučit dietní 
chybu nebo mimořádnou tělesnou zátěž, měl by pacient snížit 
příslušnou dávku inzulínu asi o 10 % (zaokrouhleno na celá 
čísla). Ke snížení je vhodné přistoupit tehdy, jestliže se 
hypoglykemie objevila ve dvou po sobě následujících dnech 
nebo jestliže se hodnoty glykemie opakovaně nacházejí na 
dolní hranici normy. 
 Po noční hypoglykemii by měla být následující den 
snížena večerní dávka depotního inzulínu asi o 10 %. 

Samostatné zvýšení dávky inzulínu 

 Zvýšení dávky inzulínu o 10 % (zaokrouhleno na celá 
čísla) je zapotřebí, jestliže byly při selfmonitorinku 
opakovaně zjištěny vysoké hodnoty glykemie před jídlem, 
které nelze vysvětlit dietní chybou. Pacienti, kteří si sami 
míchají krátkodobý a depotní inzulín, se musejí naučit zvýšit 
dávku jednoho nebo druhého používaného inzulínu podle 
toho, zda špatné hodnoty glykemie se objevují před obědem 
nebo před večeří. 
 Pacient může dávku inzulínu upravovat samostatně 
jen tehdy, je-li dobře zacvičen. Pokud by nevyhověl všem 
požadovaným nárokům, je třeba to sdělit jeho lékaři. 
V těchto případech by měl být o selfmonitorinku a dalších 
opatřeních poučen i rodinný příslušník. 
 Zásady samostatné úpravy dávky inzulínu je třeba 
s pacientem nacvičit na několika příkladech. Teprve potom 
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 je pacient způsobilý si samostatně dávky upravovat. 
Samostatná úprava dávek inzulínu by však neměla být 
výsadou jen pro několik vybraných jedinců. Při použití 
odpovídající metody tomu lze dříve nebo později naučit 
většinu pacientů léčených inzulínem. 
 Protože adaptace inzulínových dávek patří nejen 
k nejdůležitějším, ale i nejtěžším bodům celého učebního 
programu, lze doporučit, aby pacient obdržel písemné 
pojednání (knihu) cíleně zaměřené na tuto problematiku.  

Adaptace dávek při léčbě opakovanými dávkami 
krátkodobého inzulínu 

 Dodatkové (prandiální) dávky krátkodobého inzulínu 
dávají ve srovnání s inzulíny depotními pacientovi lepší 
možnost přizpůsobit léčbu aktuálním podmínkám. Při léčbě 
depotním inzulínem může pacient účinně zasáhnout teprve 
následující den. Jestliže si ale aplikuje před jídlem inzulín 
krátkodobý, může okamžitě reagovat na aktuální hodnoty 
glykemie. Jestliže při normoglykemii postačuje dávka 8 m.j. 
krátkodobého inzulínu před obědem, avšak pacient zjistí 
v této  době glykemii 13 mmol/l, musí dávku krátkodobého 
inzulínu před obědem výrazně zvýšit, v tomto případě asi na 
12 m.j. Při aplikaci krátkodobého inzulínu před jídlem může 
pacient provádět nejen úpravy dávek, ale též další opatření 
ke zlepšení glykemie v průběhu jídla a po něm. Jestliže  
pacient tímto způsobem zjistí vyšší hodnoty glykemie v 
odpoledních hodinách, může  se je nejprve pokusit upravit 
zvýšením dávky krátkodobého inzulínu před obědem. Pokud 
by totiž v tomto případě zvýšil ranní dávku depotního 
inzulínu, mohlo by ho to svádět k vynechání dávky inzulínu 
v poledne, což není optimální. 
 Dávka depotního inzulínu by u intenzivní inzulínové 
léčby (při izoenergetické stravě) neměla překročit asi 
polovinu celkové denní dávky. Jen zřídka je zapotřebí dávat 
ráno více dlouhodobého inzulínu než večer. Právě naopak: 
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v průběhu dne často dostačují menší dávky depotního 
inzulínu než v průběhu noci. 
 Pacient může samostatně vyzkoušet, zda ráno 
neaplikuje příliš velkou dávku depotního inzulínu; oběd 
odsune o dvě hodiny, a pokud ranní dávka depotního 
inzulínu způsobí hypoglykemii, měl by ji následující den 
snížit (samozřejmě je žádoucí, aby účinek svého rozhodnutí 
zkontroloval pomocí selfmonitorinku). 
  Pacient by neměl přizpůsobovat dávky krátkodobého 
inzulínu k jídlu podle nějakého rigidního pravidla (např. l 
m.j. inzulínu sníží glykemii o 2 mmol/l) bez konzultace. Při 
nižších hodnotách glykemie je zapotřebí méně inzulínu než 
při hodnotách vysokých, zvláště při současném výskytu 
ketoacidózy. V tomto případě obvyklá pravidla selhávají. Při 
pravidelném provádění selfmonitorinku se pacienti 
zpravidla naučí správě reagovat na aktuální hodnoty 
glykemie. 
 Příklady a problémy s adaptací dávek inzulínu budou 
diskutovány v kapitole o ambulantních kontrolách. 

Strava diabetika léčeného inzulínem 

 Mnozí diabetologové rádi ukazují diapozitivy, na 
kterých je dieta znázorněna jako základní pilíř léčby diabetu. 
Jaké je ale skutečné postavení diety při moderní inzulínové 
léčbě? Co musí pacient o jídle vědět? 
 Ještě před nedávnem byla diabetická strava 
diskutována s mnoha protichůdnými názory - často podle 
více nebo méně falešných představ, nedostatečných 
vědomostí a rovněž pod vlivem různých nedorozumění.  
Hovořilo se např. o jedné (jakoby univerzální) diabetické 
dietě, i když rozdíl mezi dietní léčbou pacienta s pevnými 
dávkami inzulínu a liberalizovanou stravou pacienta na 
intenzifikované inzulínové léčbě je zcela evidentní. 
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 Zásadně by se při doporučování stravy pro 
diabetika 1. typu mělo brát v úvahu, že člověk se nestal 
diabetikem proto, že špatně nebo příliš hodně jedl; 
takovému pacientovi chybí inzulín. Jedině 
nefyziologická léčba inzulínem je důvodem k tomu, aby 
pacient musel uvést do vzájemného souladu náhradu 
chybějícího inzulínu a svou stravu! 
  
 Jaké důsledky má podkožní aplikace inzulínu pro 
zásady stravování? 
 U zdravých existuje neustálá bazální sekrece inzulínu 
v množství asi 1 m.j. za hodinu. V době jídla je 
normoglykemie zajišťována dodatkovou (prandiální) sekrecí 
inzulínu. Množství a doba jídla mohou být z tohoto pohledu 
díky pružnému řízení inzulínové sekrece voleny zcela 
libovolně (obr. 36). 

 
Obr. 36: Koncentrace inzulínu v krvi a příjem potravy u zdravých. 
Ke každému jídlu je vylučována dodatková dávka inzulínu. 

 Při intenzifikované inzulínové léčbě může diabetik 
1.typu tyto poměry napodobovat. Ani doba jídla, ani složení 
stravy se za této situace nemusí podstatně odlišovat od 
stravy nediabetika. 
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 Zcela jiné poměry nastávají při substituci inzulínu 
vysokými dávkami depotních preparátů. Mezi jídly má 
pacient inzulínu příliš mnoho, zatímco v době jídla se 
inzulínu zcela nedostává. Aby bylo možno obnovit přibližně 
normální hodnoty, musí pacient svůj jídelníček upravit tak, 
aby potraviny zvyšující glykemii byly plánovitě požívány 
v závislosti na profilu účinku použitého inzulínu v průběhu 
dne. Pacient tedy musí přizpůsobit dobu a množství stravy 
nefyziologické farmakokinetice depotního inzulínu. Z toho 
důvodu byla fixně stanovena tři hlavní a tři vedlejší jídla. 
 
Dietní předpisy, které se detailně zaměřují na dobu jídla, 
obsah energie, množství sacharidů, tuků a bílkovin a které 
nevěnují pozornost inzulínové léčbě, jsou nesmyslnou zátěží 
dietologů a pro pacienta nemohou být přínosem. Místo toho 
má dietní asistentka pacienta naučit samostatnému výběru 
stravy, odbornému zhodnocení jejího složení a přínosu pro 
látkovou výměnu. 

Potraviny s obsahem sacharidů 

 Existuje mnoho potravin s obsahem sacharidů, které 
může pacient konzumovat bez zvláštního počítání. Tyto 
potraviny v obvyklém množství nevedou k významnému 
zvýšení glykemie. K jejich zpracování v organismu je za 
normoglykemických podmínek zapotřebí jen zcela 
nepatrného množství inzulínu. 
 
Mezi "volné" sacharidové potraviny patří všechny druhy 
zeleniny v přiměřeném množství, především zelenina listová. 
Výjimku tvoří brambory a kukuřice. 
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 Potraviny s vysokým obsahem sacharidů naproti 
tomu glykemii zvyšují (a k jejich zpracování je zapotřebí 
odpovídající prandiální dávka inzulínu). 
 
Mezi potraviny zvyšující glykemii patří brambory, výrobky 
z mouky, rýže, ovoce, mléko, cukr, med aj. 
 
 Čistý hroznový cukr a obilný škrob, popř. škrob 
z brambor (v bílém i černém chlebu, ve vařených bramborách 
a v bramborové kaši), zvyšují u diabetiků glykemii asi  
o 2 mmol na 10 g požitých sacharidů. 

Výměnná jednotka (chlebová jednotka, 
sacharidová jednotka) 

 
 Množství sacharidů zvyšující glykemii se někdy 
udává ve výměnných jednotkách (BE - zkratka z německého 
výrazu Berechnungseinheit, Broteinheit). Jedna BE 
obsahuje 12 g sacharidů. Udávané hodnoty byly získány z 
analýz, které mezi sacharidy započítávaly i balastní látky. 
Tyto hodnoty musí být na základě nových analýz vesměs 
všechny revidovány. Bylo by dobré změnit současnou 
jednotku tak, aby obsahovala 10 g sacharidů. Jde o návrh, 
který zastává většina diabetologů v Německu. 
 Na území bývalé NDR se již řadu let používá tzv. 
sacharidová jednotka, obsahující 10 g sacharidů. Všeobecná 
německá definice "chlebové jednotky" působí tak v Německu 
určité problémy, které je třeba dořešit. 
 V Rakousku se počítá s výměnnými jednotkami, kde 
jedna obsahuje 10 g sacharidů. V mnoha dalších zemích 
(Česká republika, Francie, Dánsko) se sacharidy udávají 
jednoduše v gramech. Je velmi důležité v příštích letech 
dosáhnout, aby všechny potraviny, především hotové 
výrobky a potraviny s obsahem cukru, byly označeny 
popisem, udávajícím obsah sacharidů, resp. i dalších živin. 
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Do určité míry je tomu tak již ve Švýcarsku. To by byla 
skutečně praktická pomoc, a nejen pro diabetiky! 
 Tabulky, ve kterých se používá výměnných jednotek, 
by se měly v budoucnu opírat o analýzy, které nepočítají 
vlákninu a jiné látky (např. sorbit nebo inulin) mezi 
sacharidy zvyšující glykemii. Udávané hodnoty by měly být 
účelně zaokrouhleny, aby pacient neměl dojem, že musí vždy 
počítat s přesností na každý gram. 
 Údaje o obsahu sacharidů v potravinách významně 
kolísají. Když srovnáme výměnné tabulky sacharidů od 
různých autorů z různých zemí nebo když sledujeme údaje 
v odpovídajících pojednáních o výživě, vidíme, že jednotlivá 
díla udávají odlišně definované hodnoty sacharidů (někdy 
všechny sacharidy, jindy jen "využitelné"). Někdy je 
zapotřebí odvahy již k samotnému vydání takových tabulek. 
Domníváme se, že tabulky by měly pacientovi usnadnit 
orientaci (viz přehled literatury). 
 Kvantitativní určení sacharidů v potravě je 
předpokladem pro stanovení dávky inzulínu. Školený 
pacient však nemusí potraviny vždy odvažovat. Ke stanovení 
dávky inzulínu mu stačí spolehlivý odhad. Na zvýšení 
glykemie (a tím i na velikosti prandiální dávky inzulínu) se 
podílí nejen množství, ale též druh sacharidů v potravě. 
 Např. luštěniny zvyšují glykemii jen málo, přestože 
obsahují poměrně hodně sacharidů. Škrob luštěnin se totiž 
při trávení nerozkládá až na glukózu. Čočka tudíž zvyšuje 
glykemii jen na 1/3 hodnoty, kterou bychom očekávali podle 
jejího obsahu sacharidů. Ke zpracování čočky v organismu je 
tedy zapotřebí jen asi 30-50 % dávky inzulínu, kterou 
bychom potřebovali ke zpracování stejné dávky sacharidů 
z brambor.  
 Rozdílné narůstání glykemie po požití potravin s 
různým obsahem sacharidů lze tabulkově vyjádřit pomocí 
tzv. "glykemického indexu" (tab. 5). 
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Tab.5: Vliv vybraných potravin s obsahem sacharidů na glykemii 
(glykemický efekt čisté glukózy=100 %). 
 
90-110 % maltóza, instantní bramborová kaše, pečené 

brambory, med, předvařená rýže, cornflakes, cola; 
 
70-90 %  bílý a černý chléb, knekebrot, krekery, musli, 

rýžová kaše, pudinkový prášek, mouka, sušenky, 
bramborové placky, koláče a buchty, pivo; 

 
50-70 % ovesné vločky, banány, solené brambory, cukr, 

perník, celozrnný chléb, neslazené ovocné šťávy; 
 
30-50 % mléko, jogurt, špagety, luštěniny, zmrzlina, ovoce; 
 
<30 % fruktóza, čočka, fazole, sojové boby, listová 

zelenina, ořechy, čerstvé musli, černý kořen. 
 
 Při určování prandiálních dávek inzulínu můžeme při 
normální citlivosti na inzulín vycházet z toho, že sacharidy  
v potravinách, které jsou uvedeny v horní a střední třetině 
tabulky, potřebují ke svému plnému zpracování asi 
1-2 m.j. krátkodobého inzulínu na jednu výměnnou 
jednotku. Ke zpracování sacharidů v potravinách v dolní 
třetině tabulky je potřeba inzulínu asi poloviční. Je žádoucí, 
aby diabetici brali tuto specifickou glykemickou účinnost 
jednotlivých potravin při sestavování jídelníčku v úvahu. 
 Rovněž je třeba vědět, že vliv na glykemii nezávisí 
pouze na druhu a množství sacharidů v potravě, nýbrž i na 
způsobu její přípravy. Např. jablečná šťáva zvyšuje glykemii 
rychleji a více než celé jablko. Určitou úlohu hraje i rychlost 
jídla a velikost polykaných soust. 
 Rozhodující význam má rychlost vyprazdňování 
žaludku. Tekuté sacharidy procházejí žaludkem rychleji než 
pevné potraviny, a zvyšují proto glykemii rychleji a více. 
Postprandiální glykemie je ovlivněna také dobou přijímání 
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potravy. V ranních hodinách vede požití určitého množství 
sacharidů ke zřetelně většímu vzestupu glykemie než jejich 
požití v poledne nebo večer. 
 Se zřetelem na nejrůznější faktory, které ovlivňují 
postprandiální hodnoty glykemie, lze při edukaci inzulínem 
léčených diabetiků postupovat podle následujících zásad: 
a) Vliv různých potravin na glykemii závisí na podmínkách 

příjmu potravy a nedá se přesně předpovědět. Nemá 
proto velký význam odvažovat potraviny s gramovou 
přesností. 

b) Správnost dávek inzulínu je třeba pravidelně prověřovat 
měřením glykemie a upravovat podle naměřených 
hodnot. Takto lze dosáhnout určité rovnováhy mezi 
hyperglykemizujícím účinkem potravy a hypoglykemi-
zujícím účinkem inzulínu. 

Umělá a náhradní sladidla 

 
 Ke slazení cukrářských výrobků, které jsou údajně 
vhodné pro diabetiky, se používá sorbitu a fruktózy, neboť 
tato sladidla vedou jen k pomalému vzestupu glykemie. 
Sorbit nemá na glykemii prakticky žádný vliv, a nemusí se 
s ním proto při dávkování inzulínu počítat. Fruktóza 
potřebuje ke svému zpracování 30-50 % dávky inzulínu, 
potřebné při požívání bílého chleba (viz tab. 5). Požívání 
většího množství sorbitu (přes 20 g) je omezeno jeho 
projímavým účinkem. Je třeba vědět, že fruktóza, sorbit  
i xylit mají stejný energetický obsah jako sacharóza, a  
v redukční dietě tedy nepřinášejí žádnou zvláštní výhodu.  
 Mezi sladidla bez obsahu energie patří především 
sacharin, cyklamát a aspartam. Aspartam není vhodný pro 
pečení, neboť se při vysokých teplotách rozkládá. 
V některých potravinách a nápojích se sladidla kombinují. 
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Otázka slazení cukrem 

 Z posledních výzkumů vyplývá, že řepný cukr 
(sacharóza), zmrzlina nebo čokoláda v omezeném množství 
nevedou k výraznému vzestupu glykemie, jak se dříve 
předpokládalo. U diabetiků léčených inzulínovými pumpami 
a u dobře školených diabetiků na intenzifikované inzulínové 
léčbě nedochází při promyšleném požití menšího množství 
sacharózy k dekompenzaci. 
 Bylo prokázáno, že u dobře školených diabetiků 
1. typu lze absolutní "zákaz cukru" poněkud uvolnit. O tomto 
problému se stále vedou kontroverzní diskuse. Potíže nečiní 
fyziologické vysvětlení této možné úpravy diabetikova 
jídelníčku, ale spíše otázka, jak tyto poznatky přijatelným 
způsobem převést do praxe při edukaci pacientů a jak 
informovat laiky. V žádném případě by liberalizovaná strava 
při intenzifikované inzulínové léčbě neměla vést k tomu, že 
i diabetici podlehnou různým pokušením cukrářských 
podniků. Není pochyb o tom, že nadměrná konzumace cukru 
napomáhá rozvoji zubního kazu a požívání sladkostí mezi 
jídly podporuje vznik obezity. Štíhlý diabetik 1. typu se ale 
nemusí ostýchat vzít si při jídle nějakou sladkost známého 
složení - za předpokladu, že přiměřeným způsobem předtím 
upraví dávku inzulínu. 

Tuk a bílkoviny 

 Tuk a bílkoviny nevedou k žádnému významnému 
zvýšení glykemie. Štíhlí diabetici je mohou konzumovat 
podle svého přání nebo, lépe řečeno, podle odborných 
doporučení pro zdravou populaci (asi 50 % sacharidů, 35 % 
tuků a 15 % bílkovin). Přitom je třeba brát v úvahu základní 
pravidla zdravé výživy a nedopustit vznik obezity. Ani u dětí 
s diabetem není primárně žádoucí určovat množství tuků a 
bílkovin (množství bílkovin určujeme s ohledem na růst).  
  



147 
 

Smíšená strava, která je u nás obvyklá, obsahuje všechny 
důležité součásti v dostatečném množství (některé dokonce  
v nadbytku), takže nehrozí nebezpečí podvýživy z nedostatku 
bílkovin, vitamínů a stopových prvků. 

Vláknina 

 Vláknina v potravě je důležitá v mnoha směrech. 
Usnadňuje vyprazdňování, urychluje pasáž zažívacím 
traktem a zkracuje tak event. kontakt kancerogenních látek 
se střevní sliznicí, a tím zmenšuje riziko vzniku nádorů ve 
střevě. Může napomáhat snižování koncentrace tuku v krvi. 
Její vliv na kompenzaci diabetu je ale poněkud menší: 
zdvojnásobení obvyklého množství vlákniny v potravě (ze 
17 g na asi 35 g denně) sníží u diabetiků 2. typu neléčených 
inzulínem glykemii asi o 1 mmol/l; u diabetiků 1. typu, 
léčených inzulínovou pumpou, nemá toto zvýšení vliv ani na 
glykemii, ani na hodnoty glykovaného hemoglobinu 
a potřebu inzulínu. 
 
Ve stravě štíhlého, inzulínem léčeného diabetika platí, že je 
nutné uvést do souladu množství a dobu požívání potravin 
s obsahem sacharidů (vyvolávajících vzestup glykemie) 
a substituci inzulínu. 

Výměna potravin 

 Diabetologové na celém světě vyvinuli nekonečný 
počet různých tabulek pro výměnu potravin s obsahem 
sacharidů. Edukace v dietě spočívá nejednou v tom, že 
pacient je vybaven tabulkou a váhou a je od něho 
vyžadováno, aby veškeré potraviny podle tabelárních hodnot 
odvažoval. V praxi ale pacienti množství sacharidů odhadují. 
Je těžko představitelné, že by diabetik v restauraci odvažoval 
brambory na speciální váze. 
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 Edukace diabetiků léčených inzulínem by se tedy 
měla orientovat na praktické nezbytnosti každodenního 
života. 
 Měli bychom vycházet z toho, že pacient dosud jedl co 
chtěl a kdykoliv měl na jídlo chuť. Jestliže pacientovi 
vysvětlíme, že častější aplikace inzulínu mu dává větší 
volnost ve výběru potravy, je pravděpodobné, že se může 
snáze rozhodnout i pro tento náročnější druh léčby. Při výuce 
o stravě v průběhu inzulínové léčby platí, že neustále 
musíme připomínat, k čemu směřuje naše úsilí: umět vybrat 
a odhadnout množství potravin, které ovlivňují glykemii. 
Místo toho, abychom pacientovi vtiskli do rukou tabulku 
a učili ho podle ní přepočítávat potraviny, měli bychom mu 
ukázat obrazový materiál a vyučovat za skutečných situací 
(např. společné jídlo s dietní asistentkou v nemocniční 
jídelně). Dietní asistentka v nemocnici patří ke stolu 
pacientů na oddělení. Tam se rozhoduje, čemu se pacient učí 
a co pak v nemocnici a především později doma jí. Je velmi 
nevýhodné, když přesně vypočítaná diabetická dieta pro 
diabetiky léčené inzulínem přijde z dietní kuchyně na 
oddělení v naprosto nevyhovující době, kdy se edukace 
pacientů nemůže uskutečnit. Diabetologické oddělení 
potřebuje pro mladé štíhlé diabetiky pouze velmi chutnou 
normální stravu - a přirozeně také dietní asistentku. 

Soulad mezi dávkami inzulínu a stravou 

 Pokud jde o stravu, je třeba pacienta informovat 
v souladu se "strategií" použité inzulínové léčby. 
  U pacientů, kteří aplikují inzulín 2x denně, se mezi 
jídly utváří výrazná hyperinzulinémie. Všichni tito pacienti 
by měli dostávat 6-7x denně sacharidy zvyšující glykemii. 
Svačiny musejí obsahovat tolik sacharidů jako hlavní jídla. 
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 Na obr. 37 je vidět, že pacient dostal k večeři málo 
sacharidů. Jestliže bude chtít v této době jíst více, měl by si 
také před večeří aplikovat krátkodobý inzulín. 

 
Obr. 37: Koncetrace inzulínu v krvi a rozdělení sacharidů 
v průběhu dne při léčbě krátkodobým a depotním inzulínem ráno a 
samotným depotním inzulínem večer. Šipka ukazuje dobu aplikace 
inzulínu. 

 Diabetici, kteří si před všemi hlavními jídly aplikují 
inzulín, by mohli většinou svačiny vynechat (obr. 38). 

 
Obr. 38: Inzulinémie a rozdělení sacharidů v průběhu dne při 
aplikaci krátkodobého inzulínu 3x denně a depotního inzulínu 2x 
denně.  
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 Při aplikaci inzulínu před hlavními jídly může být 
v jídelníčku dovoleno, aby si pacient vzal tolik jídla, kolik si 
přeje, a podle toho upravil svou dávku inzulínu. Současně se 
pacient může naučit měnit množství potravy v jednotlivých 
porcích. 
 Podle zkušeností se u intenzifikované inzulínové 
léčby zdají svačiny méně důležité. Při léčbě pomocí 
inzulínové pumpy (CSII) nejsou svačiny vůbec zapotřebí. 
Doba a počet jídel se mohou podle okolností měnit. 
 
Co je třeba brát v úvahu, když pacient na intenzivní 
inzulínové léčbě chce přizpůsobit dávku krátkodobého 
inzulínu zvolené stravě 
 
 Jestliže nediabetik požije potravinu s obsahem 
sacharidů, které se ve střevě štěpí na glukózu, stoupne 
glykemie v útrobní oblasti. Tím se vysílá signál do buněk 
pankreatických ostrůvků a inzulín je uvolňován. Po jídle tedy 
vzniká hyperinzulinémie, která téměř zcela utlumí produkci 
glukózy v játrech. Zde se vychytává asi 10-30 % přiváděné 
glukózy. Zbytek může díky uvolňovanému inzulínu 
proniknout do periferních tkání. 
 U diabetiků je vzestup glykemie po jídle závislý také 
na koncentraci inzulínu před jídlem. Jestliže je inzulinémie 
v té době dostatečná, postačují k udržení normoglykemie, 
podobně jako u nediabetiků, jen malá množství inzulínu. 
Jestliže před jídlem je nedostatek inzulínu, nedojde 
k dostatečnému útlumu uvolňování glukózy z jater 
a vzestup glykemie je mnohem větší. 
 Kolik jednotek inzulínu potřebuje diabetik na jednu 
výměnnou jednotku sacharidů (BE), jestliže glykemie před 
jídlem dosahuje normálních hodnot?  
 Touto otázkou se v poslední době zabývalo několik 
pracovních skupin, které zjistily, že potřeba inzulínu na 1 BE 
je asi 1-2 m.j. (Slama a spol., Waldhausel a spol.). Tyto 
hodnoty však v žádném případě neplatí pro všechny 
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diabetiky. U každého jednotlivce se uplatňují různé další 
vlivy, jako např. různá citlivost na inzulín, absorpce 
inzulínu, kolísání potřeby inzulínu v průběhu dne a 
proměnlivost trávení potravy. Proto nelze u všech pacientů 
přesně stanovit prandiální dávku inzulínu. 
 Selfmonitorink dává naštěstí pacientům možnost 
samostatně ověřit vliv potravy na glykemii. Je zbytečné 
zkoušet v nemocnici všechny možné druhy jídel - to může 
pacient udělat sám doma. Životní rytmus v nemocnici se 
stejně podaří nejvýše přiblížit domácím podmínkám. 
 Při veškeré volnosti ve stravě při intenzifikované 
inzulínové léčbě nesmí pacient nikdy zapomenout, že každá 
svoboda má své hranice. 
 Jsou sacharidy, které se ze zažívacího traktu 
vstřebávají rychleji, než stačí podkožně aplikovaný inzulín 
účinkovat. Patří k nim např. limonády slazené sacharózou. 
Vedle vysoké koncentrace sacharidů se po vypití těchto 
nápojů uplatňuje i rychlý průchod tekutiny žaludkem, což 
vede k rychlému a výraznému vzestupu glykemie. 
Takovýchto potravin by se diabetik i při intenzifikované 
inzulínové léčbě měl vyvarovat. Rovněž je vhodné upozornit, 
že velké dávky sacharidů (více než 80 g) potřebují skutečně 
vysoké dávky krátkodobého inzulínu, které pak po s.c. 
aplikaci mohou účinkovat déle, než je zapotřebí. Důsledkem 
toho mohou být pozdní postprandiální hypoglykemie. 
 Velmi problematické je stanovení prandiálních dávek 
inzulínu u pacientů s diabetickou gastroparézou. U této 
formy autonomní neuropatie je vyprazdňování žaludku 
abnormálně a nepředvídatelně prodlouženo, takže 
hypoglykemizující účinek inzulínu a hyperglykemické 
působení sacharidového jídla nelze dostatečně 
synchronizovat. Důsledkem toho jsou časté postprandiální 
hypoglykemie, které nelze předvídat. V těchto případech se 
pacientům doporučuje tradiční léčba s 5-7 jídly denně a 
s přiměřenými dávkami inzulínu. Dáváme přednost stravě s 
vysokým obsahem vlákniny. 
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Ambulantní sledování diabetiků 
 Hospitalizace je potřebná jen k první edukaci a 
k zahájení léčby inzulínem. Další kontroly lze provádět 
ambulantně. Rehospitalizace diabetika k "novému 
nastavení" připadá v úvahu jen ve zcela výjimečných 
případech.  
 Jinak je diabetik hospitalizován jen při vzniku 
nějakého závažného průvodního onemocnění. Rutinní 
hospitalizace k "nastavení" látkové výměny jsou málo účelné 
a vedou spíše k poklesu sebedůvěry a ke zvýšení nejistoty 
pacienta. 

Jak má vypadat ambulantní sledování? 

 Při ambulantní kontrole je třeba u diabetika léčeného 
inzulínem zjistit následující parametry: 
1. tělesnou hmotnost, 
2. aktuální glykemii, 
3. při hyperglykemii též acetonurii v čerstvé moči, 
4. HbA1c (každé 2-4 měsíce), 
5. krevní tlak, 
6. albuminurii, 
7. subjektivní stav. 
 
 Pomocí HbA1c měříme výsledek společné snahy 
lékaře a pacienta o dosažení dobré látkové výměny. Promítá 
se v něm odraz vývoje hodnot glykemie za poslední 2 měsíce. 
Výsledky z různých laboratoří jsou těžko srovnatelné. 
 Glykemie by mělo být využito k tomu, abychom 
zkontrolovali přesnost pacienta při selfmonitorinku.  Pacient 
by měl ke kontrole přinést pomůcky, kterých 
k selfmonitorinku používá (proužky a glukometr). Při odběru 
krve pro vyšetření v laboratoři by měl pro kontrolu vyšetřit 
glykemii také samostatně. 
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Lékař by měl pacientovi pravidelně prohlížet nohy. 
 V rámci vyšetření zaměřeného na včasnou 
diagnostiku komplikací zpravidla jednou ročně 
kontrolujeme: 
1. oční nález (vč. očního pozadí), 
2. moč (vč. kultivace a citlivosti), 
3. albuminurii, 
4. kreatinin v séru, 
5. kreatininovou clearance, 
6. celkový cholesterol, HDL cholesterol, event. další frakce, 

triacylglyceroly, 
7. neurologický nález (vč.vibrační citlivosti), 
8. cévní nález. 
 
 Je otázka, zda je nezbytné provádět rutinně každé 
2 roky rtg hrudníku a EKG. Na klinice v Düsseldorfu se tato 
vyšetření u diabetiků rutinně již neprovádějí. 
 Tento plán kontrol platí samozřejmě jen pro jinak 
zdravé diabetiky. Jakmile se objeví komplikace, je žádoucí 
provádět příslušné kontroly v kratších intervalech. 
 Individuální edukace těchto pacientů je vhodná až 
poté, kdy měli možnost účastnit se skupinové edukace. 

Praktické problémy 

 Jaké problémy je žádoucí s těmito pacienty v praxi 
prodiskutovat? 
 Na dalších stranách uvidíme několik příkladů otázek, 
které kladou zpravidla mladí diabetici svým lékařům. Na 
levé straně je definován problém, na pravé straně naleznete 
diskusi a návrh řešení tohoto problému. 
 Chcete-li teď použít této knihy jako "učebnice", 
zaměřte se pouze na problém pacienta a výsledky jeho 
selfmonitorinku na levé straně a pravou stranu zakryjte. 
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PROBLÉM 1 
 
 Třicetiletý diabetik přichází do vaší ordinace poprvé. 
Ráno si aplikuje směs lidského krátkodobého a depotního 
inzulínu, v poledne jen krátkodobý inzulín a před večeří opět 
směs norm. a depot. inzulínu. Záznam v jeho deníku viz níže. 
 
 Pacient je nespokojen s ranními hodnotami glykemie 
na lačno. Když si před večeří píchl více depotního inzulínu, 
objevily se noční hypoglykemie. 
 
Co je třeba pacientovi vysvětlit? 
Co mu poradíte? 
 
 
Záznam v deníku pacienta 
Den 
 

Inzulín Selfmonitorink 

 
 

R 
norm 

R 
dep 

P 
 

V 
 

N 
dep 

R 
 

P 
 

V 
 

N 
 

Po 10 14 4 6 10 11,1 6,1 7,7 8,8 

Út 10 14 4 6 10 12,2 5,5 8,3 7,7 

St 10 14 4 6 10 13,3 5,0 7,2 7,2 

Čt          

Pá          

So          

Ne          
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K problému 1 
 
 Podstata problému je v opakovaných vysokých 
hodnotách glykemie na lačno. Pacient si aplikuje depotní 
inzulín před večeří. V mnoha případech je doba účinku 
inzulínu NPH, který je aplikován před večeří, příliš krátká, 
takže se jeho účinek v ranních hodinách nemůže uplatnit. 
Zejména u pacientů na intenzivní inzulínové léčbě s malými 
dávkami depotního inzulínu je zapotřebí, aby byl inzulín 
NPH aplikován v pozdních večerních hodinách. V období 
před mnoha lety, kdy byla většina pacientů léčena hovězím 
inzulínem, nevznikal tento problém tak často, protože při 
vyšších dávkách depotního inzulínu docházelo k tvorbě 
inzulínových protilátek, což přispívalo k dalšímu prodloužení 
účinku inzulínu. 
 
Co vysvětlíte pacientovi? 
Seznámíte ho s výše uvedenou problematikou. 
 
Co mu poradíte? 
 Navrhnete mu, aby večerní dávku inzulínu rozdělil: 
před večeří aplikoval pouze inzulín krátkodobý a před 
ulehnutím depotní. S ohledem na bezpečnost se dávka 
inzulínu redukuje nejprve asi na 8 m.j. a zvýší se teprve 
v případě potřeby na základě nočního selfmonitorinku okolo 
3. hodiny. 
 
 Jestliže dosáhneme touto úpravou cíle, tj. poklesu 
ranních glykemií, je žádoucí dávku krátkodobého inzulínu 
před snídaní snížit. 
 
  



158 
 

PROBLÉM 2 
 
 Mladý diabetik, kterého dobře znáte, vám 
zatelefonuje následující výsledky svého selfmonitorinku (viz 
níže). 
 
Na co se pacienta zeptáte? 
Co mu doporučíte? 
 
 
Záznam v deníku pacienta 
Den 
 

Inzulín Selfmonitorink 

 
 

R 
norm 

R 
dep 

P 
 

V 
 

N 
dep 

R 
 

P 
 

V 
 

N 
 

Po 9 10 4 5 12 8,8 4,4 8,8 6,1 

Út 9 10 4 5 12 7,7 5,5 6,1 5,0 

St 9 10 4 5 12 7,7 11,1 12,2 13,3 

Čt 9 10 4 5 12 11,1 12,7 11,1 13,8 

Pá          

So          

Ne          

 
Středa: od dneška klid na lůžku pro poranění kolena. 
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K problému 2 
 
 Z hodnot glykemií u tohoto pacienta vyplývá, že je 
dekompenzován. Příčinou dekompenzace je pravděpodobně 
menší fyzická aktivita, protože nyní kvůli poranění kolena 
leží v posteli. 
 
Na co se pacienta zeptáte? 
 Je důležité, zda si při vysoké glykemii zkontroloval 
aceton v moči. Předpokládejme, že aceton v moči není. 
 
Co pacientovi poradíte? 
 Pacient potřebuje více inzulínu. Doporučíte mu, aby 
následující den ráno zvýšil dávku krátkodobého i depotního 
inzulínu o 2 m.j. (celková dávka tedy bude vyšší o 4 m.j.) 
a podle výsledku selfmonitorinku v poledne a večer zvýšil i 
další dávky krátkodobého inzulínu. Dávka depotního 
inzulínu v pozdních večerních hodinách může být zvýšena 
teprve tehdy, když noční kontrola glykemie prokáže 
zvýšenou potřebu inzulínu. 
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PROBLÉM 3 
 
 24letý diabetik je léčen intenzifikovaným 
inzulínovým režimem. V sobotu absolvoval s přáteli 
celodenní výlet na kole. V noci na neděli u něho vznikla 
hypoglykemie se ztrátou vědomí, kterou jeho přítelkyně 
úspěšně zvládla glukagonem. V neděli se v průběhu dne 
objevily ještě 2 lehké hypoglykemie. Pacient by rád brzy 
podnikl obdobný výlet na kole znovu. Ptá se vás, zda je to 
možné a jak by mohl těžkým hypoglykemiím zabránit. 
 
Jak vysvětlíte pacientovi vznik hypoglykemie? 
Co mu poradíte před dalším výletem?  
Měl by případně raději zůstat doma? 
 
Záznam v deníku pacienta 
Den 
 

Inzulín Selfmonitorink 

 
 

R 
norm 

R 
dep 

P 
 

V 
 

N 
dep 

R 
 

P 
 

V 
 

N 
 

Po 12 10 6 9 12 7,2 3,9 10,5 7,8 

Út 12 10 6 8 12 6,1 7,8 8,3 5,6 

St 6 5 3 8 12 5,6 9,8 3,9 3,3 

Čt 12 10 6 8 12 3,3 9,8 6,7 5,0 

Pá          

So          

Ne          

 
Středa: jízda na kole, hypoglykemie ve 24 h. 
Čtvrtek: hypo v 11 a ve 12 h. 
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K problému 3 
 
 Před výletem pacient svou dávku inzulínu sice 
výrazně snížil, ale po návratu bohužel aplikoval svou 
obvyklou dávku krátkodobého a depotního inzulínu. Rovněž 
po dlouhotrvající zátěži by se dávka inzulínu měla snížit. 
Svědčí pro to i nedělní hypoglykemie. Pacient může 
přirozeně v budoucnu podnikat další výlety. Je ale třeba, aby 
i po návratu večer svou dávku inzulínu redukoval. Jsou-li 
i následující den ráno hodnoty glykemie normální nebo  
nízké, je třeba i tak dávku inzulínu snížit. 
 Hodnoty glykemie byly v průběhu celé cesty velmi 
nízké; dávka inzulínu by mohla glykemii snížit o více než 
50 %. Pacienti jsou při nutnosti preventivně snížit dávku 
inzulínu před dlouhotrvající zátěží nadměrně opatrní. Je 
třeba jim nebezpečí hypoglykemie jasně vysvětlit. 
 Kromě toho nezapomeňte předepsat pacientovi nové 
balení glukagonu. 
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PROBLÉM 4 
 
 Tento pacient je rovněž na intenzifikované inzulínové 
léčbě. Sám nemá žádné problémy s adaptací dávek inzulínu. 
Ke kontrole přichází, jen když potřebuje nové proužky na 
měření glykemie. V jeho deníku vidíte níže uvedený záznam. 
 
Co si o tom myslíte? 
 
 
Záznam v deníku pacienta 
Den 
 

Inzulín Selfmonitorink 

 
 

R 
norm 

R 
dep 

P 
 

V 
 

N 
dep 

R 
 

P 
 

V 
 

N 
 

Po 10 10 5 9 12 6,7 8,3 13,3 7,8 

Út 9 10 3 9 12 6,1 4,4 14,4 8,3 

St 8 12 4 8 12 4,4 5,6 11,7 7,2 

Čt 10 12 3 8 12 6,7 5,0 12,8 8,9 

Pá 8 14 4 4 12 4,4 6,1 5,6 5,0 

So 10 14 4 - 12 6,7 3,9 2,2 5,6 

Ne 10 14 3 5 12 7,2 5,6 5,0 4,4 

Pondělí: 15 h 12,2 mmol/l. 
Středa: 15,00 h 11,1 mmol/l. 
Sobota: 14,30 h hypoglykemie. 
  



163 
 

K problému 4 
 
Co pacient vlastně udělal? 
 Pro vyšší glykemie před večeří si ráno aplikoval více 
depotního inzulínu. To by bylo v podstatě správné, kdyby měl 
vysoké hodnoty glykemie i v poledne. Při intenzifikované 
inzulínové léčbě nebyla však jeho adaptace dávek správná. 
 Tímto způsobem došlo v průběhu dne vlivem 
depotního inzulínu k hyperinzulinémii, a tím ke zvýšenému 
riziku hypoglykemie. 
 Při vysokých hodnotách glykemie před večeří by bylo 
lépe nejprve zkusit, zda by očekávané zlepšení nenastalo po 
zvýšení poledních dávek krátkodobého inzulínu (event.  pak 
přidat i malou dávku krátkodobého inzulínu před odpolední 
svačinou).  
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PROBLÉM 5 
 
 Přichází k vám 17letý pacient s těžko 
kompenzovatelným diabetem, aby zjistil výsledek posledního 
HbA1c. Řeknete mu, že hodnota hemoglobinu byla vynikající 
(na horní hranici normy). V jeho deníku vidíte níže uvedené 
záznamy: 
 
Na co se pacienta zeptáte? 
Co si myslíte o jeho adaptaci dávek? 
 
 
Záznam v deníku pacienta 
Den 
 

Inzulín Selfmonitorink 

 
 

R 
norm 

R 
dep 

P 
 

V 
 

N 
dep 

R 
 

P 
 

V 
 

N 
 

Po 8 8 5 4 9 6,1 5,0 6,7 5,6 

Út 11 8 6 3 9 13,3 7,2 3,9 7,2 

St 8 8 - 5 9 5,6 2,2 6,7 9,4 

Čt 6 8 4 3 7 6,7 6,1 2,2 7,2 

Pá 4 8 5 8 9 5,0 6,7 12,8 5,6 

So 7 8 7 4 9 6,7 13,9 5,6 5,0 

Ne 8 8 3 5 9 6,1 6,7 3,9 7,2 

 
Čtvrtek: 16 h stolní tenis, 18 h hypo. 
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K problému 5 
 
 Nejde vlastně o žádný problém ani pro lékaře, ani pro 
pacienta. Mladý muž adaptoval své dávky inzulínu na první 
pohled správně.  Zeptejte se ale, proč v jednotlivých 
případech takto postupoval: "Proč jste si ve čtvrtek před 
večeří aplikoval méně inzulínu?" "Odpoledne jsem hrál 
s přítelem stolní tenis. Snědl jsem sice předtím i potom více 
sacharidů, ale přesto jsem měl okolo l8. hodiny lehkou 
hypoglykemii. Snížil jsem proto večerní dávku obyčejného 
i depotního inzulínu, čímž jsem chtěl zabránit pozdější 
hypoglykemii." 
 
 Všimněte si, že tento pacient nemá žádné problémy 
s adaptací dávek. Lze se s ním bavit o jiných problémech. 
 Můžete se snad ještě podívat na jeho prsty, zda 
správně odebírá krev na glykemii (místa vpichu se mají 
nacházet po stranách bříšek prstu, nikoliv v jejich středu). 
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PROBLÉM 6 
 
 25letá poštovní doručovatelka si stěžuje, že mívá před 
večeří opakovaně vysoké hodnoty glykemie. Poradili jí, aby si 
zvýšila dávku krátkodobého inzulínu před obědem; mělo to 
za následek hypoglykemie v odpoledních hodinách, přičemž 
glykemie před večeří se nezlepšily. Poté pacientka zkusila 
zvýšit ranní dávku depotního inzulínu a objevily se 
hypoglykemie v poledne. 
 
Na co se pacientky zeptáte? 
Co poradíte? 
 
 
Záznam v deníku pacientky 
Den 
 

Inzulín Selfmonitorink 

 
 

R 
norm 

R 
dep 

P 
 

V 
 

N 
dep 

R 
 

P 
 

V 
 

N 
 

Po 6 6 4 6 10 6,1 3,9 11,1 7,8 

Út 6 6 4 7 10 7,2 4,4 12,8 5,6 

St 5 6 5 4 10 5,0 5,6 11,7 6,1 

Čt 6 6 5 5 10 7,8 5,0 13,3 8,9 

Pá          

So          

Ne          
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K problému 6 
 
 Zeptejte se pacientky, v kolik hodin ráno vstává, kdy 
obědvá a kdy večeří. Poštovní doručovatelky vstávají 
zpravidla velmi časně; předpokládejme, že v tomto případě 
vstává v 6 h, obědvá ve 13,30 a večeří ve 20 h. Ráno aplikuje 
pouze 6 m.j. depotního inzulínu, což odůvodňuje dostatečně 
velkou fyzickou zátěží v dopoledních hodinách. Účinek 6 m.j. 
depotního inzulínu rychle odeznívá a v poledne jsou 
aplikovány pouze 4-5 m.j. krátkodobého inzulínu, takže před 
večeří je vlastně inzulínu nedostatek. Již samotná tato 
skutečnost může vysvětlit večerní vzestup glykemie. 
 
Jaká opatření učinit? 
 Řešením by bylo posunout večeři na 18 h. Tento návrh 
se ale pacientce nezamlouvá - chtěla by jíst až ve 20 h. V 
důsledku toho potřebuje pacientka v pozdních odpoledních 
hodinách dodatkovou dávku inzulínu. Existují v podstatě 
dvě možnosti: 
1. Pacientka si pravidelně okolo 17 hodin bude měřit 

glykemii, bude aplikovat malé množství (asi 4 m.j.) 
krátkodobého inzulínu a poté sní asi 1-2 BE. Dávka 
krátkodobého inzulínu musí být taková, aby pokryla 
malé množství jídla a současně zajistila dostatečnou 
inzulinémii až do večeře. 

2. Pacientka si před obědem bude aplikovat malé množství 
depotního inzulínu, aby byla zajištěna dostatečná 
koncentrace bazálního inzulínu odpoledne. Tato dávka 
by měla být velmi malá (v tomto případě bychom začali 
např. se 4 m.j. inzulínu NPH v poledne). 
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PROBLÉM 7 
 
 24letá pacientka je již 2 roky na intenzifikované 
inzulínové léčbě. V poslední době si všimla, že hodnoty 
glykemie na lačno mají stoupající tendenci a velice jí to vadí. 
Nyní přichází do vaší ordinace a ukazuje vám svůj deník (viz 
níže). 
 
Co musí pacientka přesně vědět? 
Co jí poradíte? 
 
 
Záznam v deníku pacientky 
Den 
 

Inzulín Selfmonitorink 

 
 

R 
norm 

R 
dep 

P 
 

V 
 

N 
dep 

R 
 

P 
 

V 
 

N 
 

Po 7 8 5 5 6 11,1 5,6 5,0 5,6 

Út 8 8 4 6 6 11,7 6,7 7,8 6,1 

St 6 8 3 10 6 12,8 4,4 6,1 5,0 

Čt 5 8 2 5 6 11,1 6,1 6,7 6,7 

Pá          

So          

Ne          

 
Středa:  večer pizza. 
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K problému 7 
 
Co musí pacientka přesně vědět?  
  
 V průběhu několika následujících nocí se musí 
pravidelným měřením glykemie okolo 3. hodiny ráno ujistit, 
že v této době, kdy depotní inzulín dosahuje svého 
maximálního účinku, se již neobjevují hodnoty glykemie v 
oblasti dolní hranice normy. Glykemie by měla v této době 
přesahovat 4 mmol/l. 
 Teprve po nočním měření glykemie může pacientka 
zvýšit postupně dávku depotního inzulínu v pozdních 
večerních hodinách, aby bylo dosaženo lepších hodnot 
glykemie na lačno. Je zapotřebí častěji zkontrolovat noční 
glykemie, abychom se přesvědčili, že večerní dávka 
depotního inzulínu byla stanovena správně. 
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Jak postupovat, když musíme zahájit léčbu inzulínem 
ambulantně? 
 
 Mladí diabetici by po stanovení diagnózy měli být co 
nejdříve odesláni do diabetologického střediska k edukaci.  
Cílem léčby diabetu je normalizace látkové výměny. Proto 
má být pacient již od počátku informován o adaptaci dávek 
inzulínu podle samostatných kontrol glykemie i o ostatních 
aspektech léčby. 
 Je důležité vědět, že mezi diabetiky léčenými 
inzulínem tvoří starší pacienti většinu. V lékařské praxi 
bývá diabetes asi u 10 % pacientů. Většina z nich inzulín 
nedostává. Pro tyto pacienty slouží v Německu léčebně-
edukační program, který sestavila düsseldorfská pracovní 
skupina ve spolupráci s nemocnicí ve Schwabingu (prof. 
H.Mehnert, prof.E.Standl). S tímto programem je 
obeznámeno asi 2 500 praktických lékařů v celém Německu. 
Kromě toho někteří diabetologové organizují semináře, ve 
kterých jsou praktičtí lékaři i jejich asistentky do programu 
zasvěcováni. 
 V Düsseldorfu byla pro lékaře, kteří již mají se 
systematickým školením diabetiků vlastní zkušenosti, 
vytvořena pomůcka: léčebný a edukační program pro 
diabetiky 2. typu, u nichž má léčba inzulínem začít. Také 
tento program byl vyvinut ve spolupráci se skupinou 
schwabingské nemocnice a odpovídá doporučením Německé 
diabetologické společnosti. Program je rozšiřován za pomoci 
asi 100 diabetologických pracovních skupin ve spolupráci 
s firmou Boehringer Mannheim. Principem léčby je aplikace 
kombinovaných inzulínových preparátů v jedné až dvou 
dávkách. Program se skládá z 5 vyučovacích jednotek, které 
slouží k výuce většinou starších pacientů. Je zahrnut nácvik 
aplikace inzulínu, samostatné kontroly glykemie a úpravy 
stravy. Součástí programu jsou časté kontroly kvality 
selfmonitorinku samotnými pacienty a jejich rodinnými 
příslušníky. Podle dosavadních zkušeností je možné v rámci 
jednoho semináře s tímto programem úspěšně obeznámit 
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praktické lékaře. Seminář je organizován v sobotu. Lékaři 
a jejich asistentky jsou přitom s celou koncepcí léčby dobře 
obeznámeni. Kromě toho absolvují asistentky v průběhu 
l,5 dne zvláštní pedagogické školení. Z medicínských důvodů 
je vhodné l. a 2. vyučovací jednotku tohoto programu 
uskutečnit ve dvou po sobě následujících dnech a tak 
zbytečně neriskovat hypoglykemie na počátku inzulínové 
léčby. 

Stanovení léčebných cílů 
 
 U starších diabetiků není cílem léčby inzulínem 
prevence komplikací, nýbrž zlepšení subjektivního stavu 
pacienta. V dokumentaci proto pečlivě registrujeme všechny 
potíže pacienta, které pramení ze špatné látkové výměny, 
a jasně označíme ty z nich, pro které byla léčba inzulínem 
zahájena. 

Informace pacienta o cílech léčby 
 
 Pacient by se měl v rozhovoru s lékařem dovědět, 
které z jeho potíží lze léčbou inzulínem ovlivnit. Starší lidé 
tak mohou být snadněji motivováni k inzulínové léčbě. 

K technice aplikace inzulínu 
 
 Nestačí dát pacientovi do rukou injekční stříkačku 
nebo dávkovač a říci:"Píchejte si ráno 20 jednotek inzulínu." 
Starší lidé potřebují delší dobu, aby se naučili s injekčními 
pomůckami zacházet. Opakováním lze získat větší jistotu. 
Do zácviku by měli být přizváni též rodinní příslušníci. 
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Poučení o hypoglykemii: příčiny, projevy, léčba 
 
 Starší lidé jsou daleko více ohrožováni hypoglykemií 
než mladí diabetici. Existující mozková nebo koronární 
porucha prokrvení může mít při těžké hypoglykemii mnohem 
závažnější důsledky. 
 Před zahájením inzulínové léčby by proto u těchto 
případů měli být rodinní příslušníci podrobně poučeni 
o příčinách, symptomech a léčbě hypoglykemie. 

Úprava stravy: jen tolik, kolik je zapotřebí 
 
 Při ranní aplikaci kombinovaného inzulínu (většinou 
krátkodobý inzulín/NPH ve směsném poměru asi 30/70) na 
začátku postačuje pacientovi položit otázku, co a kdy předtím 
snědl. První den léčby inzulínem je třeba pacientovi pouze 
říci, aby po ranní aplikaci inzulínu posnídal jako dříve 2 
krajíce chleba. Kromě toho by měl mezi snídaní a obědem 
sníst další krajíc chleba a k obědu by neměl vynechat své 
obvyklé 3 brambory. Při dalších pohovorech by měly být tyto 
základní vědomosti rozšířeny a pomocí obrazového materiálu 
procvičeny. 
 Doporučujeme aplikovat první dávku inzulínu ráno 
a pacienta objednat na kontrolu následující den odpoledne. 
Teprve kontrola krevního cukru pak dovoluje učinit závěry o 
účinku ranní dávky inzulínu. V dalších učebních hodinách se 
mohou pacienti, event. i jejich rodinní příslušníci, dovědět 
další podrobnosti. Také starší diabetici a jejich rodinní 
příslušníci by měli být instruováni o měření glykemie. Vždy 
je ale třeba přezkoumat kvalitu měření. 
 Samostatné měření glykemie je zvláště důležité 
tehdy, když je zapotřebí aplikovat inzulín i večer. Je třeba se 
přesvědčit, zda v noci nedosahuje glykemie příliš nízkých 
hodnot. 
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Nesnažte se dělat příliš mnoho dobra!  Aplikujte jen tolik 
inzulínu, kolik je zapotřebí k odstranění obtíží způsobených 
diabetem! 
 
 Jestliže se vám přes veškerou vynaloženou námahu 
při školení nepodaří dosáhnout požadované kvality látkové 
výměny anebo jestliže nemůžete dostatečně intenzívně 
vyučovat, neváhejte odeslat takové problémové pacienty do 
školicího střediska. 
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8. Léčba diabetiků pomocí 
inzulínové pumpy 

Základní informace 

 Léčba přenosnými inzulínovými pumpami (obr.26b) 
patří dnes k osvědčeným léčebným postupům, které jsou pro 
mnoho pacientů mimořádně atraktivní. Na dalších stranách 
bude pojednáno o přednostech léčby inzulínovou pumpou 
a rovněž o jejím specifickém riziku ve srovnání s tradiční 
injekční léčbou. 
 Při léčbě inzulínovou pumpou je v otevřeném systému 
("open-loop-system") krátkodobý inzulín kontinuálně 
aplikován do podkožní tkáně. Tento postup se označuje 
kontinuální subkutánní inzulínová infuze (continuous 
subcutaneous insulin infusion – CSII). Pacient musí dávky 
inzulínu samostatně přizpůsobovat změřeným hodnotám 
glykemie a tím otevřenou smyčku uzavřít. 
 Miniaturizovaný přenosný dávkovač inzulínu 
s glukózovým čidlem a automaticky řízeným přívodem 
inzulínu v současné době ještě není pro dlouhodobý provoz 
k dispozici. Intraperitoneální, popř. intravenózní dlouhodobé 
infuze pomocí nositelné inzulínové pumpy byly v některých 
centrech za výjimečných situací experimentálně vyzkoušeny, 
nemohou však být v současné době ještě rutinně používány. 
Celkem již bylo ve světě implantováno přes 500 pump. I když 
intraperitoneální přívod inzulínu je fyziologičtější než cesta 
podkožní, je extrakorporálním pumpám dávána přednost. 
Dosud jsme u žádného našeho pacienta implantaci pumpy 
neindikovali. 
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Fyziologická sekrece inzulínu - předloha pro léčbu 
inzulínovou pumpou  

 
 Podle příkladu fyziologické sekrece inzulínu se při 
léčbě inzulínovou pumpou aplikuje krátkodobý inzulín 
formou dlouhodobé podkožní infuze, tzv. bazální rychlostí. 
Před každým jídlem aplikuje pacient tzv. dodatkovou dávku 
inzulínu (bolus). Při tělesném klidu, v noci a mezi jídly 
dosahuje koncentrace inzulínu ve venózní krvi u zdravého 
člověka asi 5-15 uj/ml. 
 V návaznosti na sacharidové jídlo vyplavuje pankreas 
po dobu 2-4 hodin trávení inzulín větší rychlostí, takže jeho 
koncentrace dosahuje asi 50-150 uj/ml. Bazální sekrece 
inzulínu reguluje endogenní produkci glukózy. Inzulín 
vylučovaný v důsledku požití jídla urychluje ukládání 
glukózy z potravy ve tkáních. Tímto způsobem glykemie 
vybočuje z normálního rozmezí (3,3 - 8,5 mmol/l). Bazální 
a dodatková produkce inzulínu normostenického dospělého 
člověka společně obnáší  asi 30 - 40 m.j. za den. 
 Pomocí kontinuální podkožní infuze inzulínu se lze 
tomuto fyziologickému profilu uvolňování inzulínu přiblížit 
i u pacienta s nedostatkem vlastního inzulínu. V protikladu 
k léčbě injekcemi depotního a krátkodobého inzulínu se při 
léčbě inzulínovou pumpou používá pouze inzulín krátkodobý. 
Mechanismus inzulínové pumpy napodobuje zdravý 
endokrinní pankreas v klidovém stavu a přivádí pomocí 
katetru malá množství krátkodobého inzulínu kontinuálně 
do podkoží. Tato trvalá infuze se označuje jako bazální dávka 
a u normostenického dospělého diabetika 1. typu obnáší asi 
0,8 - 1 m.j./h (v těhotenství 2 - 3 m.j./h). 
 Dodatkové (prandiální) dávky inzulínu jsou dodávány 
inzulínovou pumpou nesouvisle. Pacient je individuálně 
dávkuje podle množství přijatých sacharidů. Platí, že na 10 
g sacharidů je zapotřebí 1 - 2 m.j. krátkodobého inzulínu. 
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 Inzulín je dodáván ve většině případů katetrem 
zavedeným do podkoží břišní stěny vpředu nebo po stranách. 
V některých případech byl zvolen nitrožilní přísun. Ukazuje 
se však, že katetr zavedený do žíly vede při dlouhodobé 
ambulantní léčbě k řadě komplikací (infekce, tromboflebitidy 
apod.). Tento způsob aplikace byl proto opuštěn. Podobně 
intraperitoneální cesta bývá provázena těžkými 
komplikacemi (adhese katetru k peritoneu a k omentu, 
ucpání katetru precipitáty inzulínu nebo fibrinem, 
peritonitida apod.). Jako nejbezpečnější a nejjednodušší 
cesta se při dlouhodobé léčbě ukázala aplikace inzulínu při 
podkožně zavedeném katetru. 

Hlavní rozdíly mezi léčbou pomocí pumpy 
a injekčními stříkačkami 

 
 Při léčbě stříkačkami se obvykle aplikuje inzulín 
subkutánně 2x denně, takže jedna jeho dávka pokrývá 
přibližně bazální potřebu inzulínu poloviny dne (asi 
10-15 m.j.). Naproti tomu inzulínová pumpa dodává 
v krátkých časových intervalech do podkoží jen malá 
množství krátkodobého inzulínu. Přerušení dodávky 
inzulínu např. v důsledku blokády katetru se rychle projeví: 
již za 2 - 3 hodiny koncentrace inzulínu v krvi klesá a 
glykemie stoupá. Toto zvláštní riziko akutního nedostatku 
inzulínu při aplikaci depotních preparátů injekční 
stříkačkou nevzniká. Kontrola funkce pumpy a katetru a 
soustavné měření glykemie napomáhají k rychlému odhalení 
případné blokády infuze inzulínu a k jejímu odstranění. 
Lehce zvýšené riziko hyperglykemie přece jenom nesnižuje 
úspěch léčby. Všechny studie, které srovnávají léčbu 
konvenční a léčbu pomocí pumpy, ukazují, že  dekompenzace 
látkové výměny (ketoacidóza a hypoglykemie s bezvědomím) 
se při léčbě pumpou nevyskytuje častěji než při léčbě 
injekcemi. 
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Indikace k léčbě inzulínovou pumpou 
 V zásadě může být každý pacient s nedostatkem 
inzulínu léčen kontinuální podkožní inzulínovu infuzí. Je ale 
účelné v každém jednotlivém případě zvážit přínos a 
nedostatky tohoto způsobu léčby. Pacienti, u nichž je 
dosahováno dobrých výsledků při intenzivní inzulínové léčbě 
(např. 2x denně depotní inzulín a proměnlivé dávky 
krátkodobého inzulínu), mohou být takto léčeni i nadále. 
 Léčebný pokus s inzulínovou pumpou může mít 
naproti tomu význam tam, kde injekční léčbou nelze 
dosáhnout dobrých výsledků, kde léčba opakovanými 
dávkami inzulínu je příliš náročná, kde se nedají dobře 
stanovit jednotlivé prandiální dávky krátkodobého inzulínu 
a bazální dávka inzulínu depotního nebo tam, kde si pacient 
přeje ještě pružnější přizpůsobování své léčby. 
 V každém případě ale léčba inzulínovou pumpou 
předpokládá, že pacient ovládá intenzivní inzulínovou léčbu, 
že je zacvičen v používání krátkodobého inzulínu 
a v systematických kontrolách látkové výměny, dovede 
upravovat své dávky inzulínu a je schopen to dělat 
i v budoucnu. Ukázalo se, že úspěch inzulínové léčby pomocí 
pumpy je největší u těch pacientů, kteří se pro ni sami 
rozhodli. 
 Za indikaci k  léčbě inzulínovou pumpou mohou být 
považovány i zvláštní problémové případy, jako např. 
diabetická neuropatie, počínající nefropatie, těžce se hojící 
neuropatické vředy, léčba diabetu 1. typu v graviditě, resp.  
prekoncepční normalizace látkové výměny. 
 Při psychosociálních problémech, při anorexia 
nervosa, bulimii, drogové závislosti nebo alkoholismu je 
léčba inzulínovou pumpou spíše kontraindikována. Pro její 
zahájení je však nejvýznamnější rozhodnutí samotného 
pacienta, který si sám tento způsob léčby vybere a chce 
upravovat dávky inzulínu podle samostatných kontrol 
látkové výměny. 
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Bazální rychlost - těžiště léčby 

 Předlohou pro správnou bazální dávku je bazální 
sekrece inzulínu u zdravého člověka, která na lačno činí 
přibližně 1 m.j./h. Infuzí inzulínu rychlostí 1 m.j./h  
u 70kilogramového dospělého člověka lze udržet koncentraci 
inzulínu v rozmezí 15-20 uj/ml a glykemii na lačno v rozmezí 
5,0 - 5,5 mmol/l. Této koncentrace inzulínu je zapotřebí k 
uchování rovnováhy při produkci glukózy z jater (za 
bazálních podmínek asi 2,5 mg/kg/min). Vyšší koncentrace 
inzulínu by vedla k útlumu produkce glukózy a k poklesu 
glykemie na lačno.  Při menších koncentracích inzulínu by 
došlo k odbrzdění produkce glukózy a ke zvýšení glykemie na 
lačno (viz obr. 39). 

 

Obr. 39: Vztah mezi koncentrací inzulínu v plazmě na lačno 
a produkcí glukózy z jater u inzulínem léčených diabetiků 1. typu 
(Yki-Jaervinen a spol., 1984). 
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 Protože citlivost na inzulín je u různých jedinců 
rozdílná, je třeba v jednotlivých případech dávkování 
inzulínu přizpůsobovat tak, aby glykemie na lačno se 
pohybovala v rozmezí od 4,4 mmol/l do 6,6 mmol/l (obr. 40). 

 
Obr. 40: Vztah mezi koncentrací inzulínu v periferní žilní krvi na 
lačno a glykemií u pacientů s diabetem 1. typu, léčených 
inzulínovou pumpou. 

 Přizpůsobování bazální rychlosti se většinou provádí 
jen po malých krocích (změna asi 1 m.j./24 h). Naproti tomu 
při horečnatých onemocněních může bazální potřeba 
inzulínu stoupnout až o 100 %. Při dlouhotrvající tělesné 
zátěži bazální potřeba inzulínu naopak klesá na hodnoty 
přibližně o 20-50 % menší než za normálních podmínek. 
 Změny bazální rychlosti se biologicky neprojevují 
ihned, nýbrž s latencí asi 2 - 4 h. Důvodem  tohoto zpoždění 
je skutečnost, že podkožní tuková tkáň nejprve vytvoří 
zvláštní depo infundovaného krátkodobého inzulínu, ze 
kterého se inzulín absorbuje do krevního proudu s poločasem 
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asi 60 min. Při bazální rychlosti asi 1 m.j./h je žádoucí 
nejprve vytvořit subkutánní depo asi 2 m.j. krátkodobého 
inzulínu, aby inzulín pronikal do krevního proudu rychlostí 
asi 1 m. j./h. Dvojnásobné zvýšení bazální rychlosti by tedy 
vedlo k dvojnásobnému zvýšení koncentrace inzulínu v séru 
až tehdy, kdy se zdvojnásobí subkutánní inzulínové depo, tj. 
po několika hodinách. Jestliže chceme, aby se vliv zvýšené 
bazální rychlosti na látkovou výměnu ihned projevil, musí 
být nejprve aplikován bolus 1-2 m.j. inzulínu. Ani přerušení 
podkožní infuze inzulínu se neprojeví ihned, nýbrž s latencí 
několika hodin. Této okolnosti lze využít ke krátkodobému 
odložení pumpy za některých mimořádných situací (např. při 
koupání ve vaně, při sportovní činnosti apod.). Při vyrovnané 
výchozí glykemii není do hodiny po přerušení léčby pokles 
koncentrace inzulínu v séru ani vzestup glykemie významný. 
 Některé firmy nabízejí inzulínové pumpy, u kterých 
lze naprogramovat dvě, příp. více rozdílných bazálních 
rychlostí, event. programově měnit bazální rychlost každou 
hodinu. Nasazení takové inzulínové pumpy bývá 
odůvodňováno tzv. fenomenem svítání (dawn phenomen), což 
je nežádoucí vzestup glykemie v ranních hodinách. K této 
otázce lze zaujmout následující stanovisko: 
 Naprogramované zvýšení bazální rychlosti bez přímé 
kontroly a bez aktivního zásahu bdícího pacienta (např. 
v průběhu spánku) není - s ohledem na bezpečnost léčby - 
bezproblémové. Chyba při programování může mít fatální 
důsledky. Na druhé straně nabízí změny bazální rychlosti 
v určenou hodinu možnost přizpůsobit dávku inzulínu 
skutečné biologické potřebě. Naprogramované zvýšení 
bazální rychlosti k odvrácení dawn fenoménu (např. mezi 
5.- 8. hodinou ráno) se biologicky projeví pravděpodobně 
teprve mezi 7.- 10. hodinou. 
 Klinicky významné výrazné zvýšení glykemie na 
lačno je spíše průvodním jevem u injekční léčby inzulínem. 
Jestliže je dávka večerního depotního inzulínu nedostatečná 
anebo se tento inzulín aplikuje příliš brzy, nelze očekávat 
dostatečnou koncentraci inzulínu v ranních hodinách. 
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V důsledku toho potom stoupá glykemie na lačno. Výhoda 
léčby pomocí inzulínové pumpy ve srovnání s dosud 
používanými injekčními stříkačkami pozůstává především v 
tom, že absorpce bazálního inzulínu kolísá méně než 
absorpce injikovaného inzulínu depotního. Koncentrace 
inzulínu v krvi jsou při léčbě inzulínovou pumpou 
rovnoměrněji a lépe nastavitelné a neplánovaný pokles 
inzulínu v ranních hodinách se neobjevuje. Ke zvládnutí 
většiny případů dawn fenoménu postačuje tedy použití 
kontinuální bazální inzulínové infuze bez 
naprogramovaného zvýšení bazální rychlosti v ranních 
hodinách. 
 Zvláštní pozornost vyžaduje i fyziologické kolísání 
bazální glykemie. V době fyziologického glykemického 
minima (mezi 2. a 4. hodinou v noci) lze považovat glykemie 
okolo 3,8 mmol/l za normální. Při nejasnostech o noční 
bazální rychlosti je mnohdy zapotřebí změřit v této době 
glykemii. Abychom zamezili nočním hypoglykemiím, je třeba 
usilovat o glykemii na lačno okolo 5,5 mmol/l. 

Jak se určují dodatkové dávky (bolusy)? 

 Dodatková dávka inzulínu pozůstává z jednoho nebo 
více bolusů, které si pacient pomocí inzulínové pumpy v 
potřebnou dobu aplikuje. Bolusy se dávají před jídlem 
obsahujícím sacharidy nebo ke korekci hyperglykemie. 

Inzulínový bolus před jídlem 

 Aby se látková výměna i po požití jídla vyvíjela pokud 
možno normálně, je zapotřebí aplikovat na 10 g sacharidů 
inzulínový bolus v dávce 1 - 2 m.j. Všeobecně lze tuto dávku 
aplikovat bezprostředně před jídlem. Biologický účinek 
nastupuje asi za 30 minut. Stejnou dobu trvá, než 
sacharidové jídlo začne významně ovlivňovat glykemii. 
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Stanovení bolusu podle obsahu sacharidů v jídle 

 Potřeba inzulínu je úměrná množství sacharidů, které 
jídlo obsahuje. Jestliže jejich množství přesahuje 60 g v jedné 
dávce, je zapotřebí zvláštní opatrnosti. Větší dávka inzulínu 
může totiž rozvíjet svůj hypoglykemizující účinek delší dobu, 
než se sacharidy vstřebávají. 
 Škrobové sacharidy (např. z brambor nebo z chleba) 
se postupně přeměňují na hroznový cukr a na základě 
zkušeností potřebují ke svému zpracování více inzulínu než 
sacharidy, které obsahují ovocný cukr. Např. ke zpracování 
ovoce, zeleniny, celozrnného pečiva a těstovin je zapotřebí jen 
asi 50 - 70 % obvyklé dávky inzulínu. 

Adaptace bolusu podle denní doby 

 Je známo, že ke zpracování 10 g sacharidů při snídani 
je zapotřebí největší dávka inzulínu. U mnoha pacientů činí 
1,5 - 2 m.j. K obědu je zapotřebí menší dávky, tj. asi 0,8 - 1,2 
m.j./10 g sacharidů. Ve večerních hodinách potřeba inzulínu 
lehce stoupá (asi na 1-1,5 m.j/10 g sacharidů). Všechny tyto 
dávky musejí být individuálně přizpůsbeny. 

Adaptace bolusu se zřetelem na předchozí dávku 

 Jestliže je inzulínový bolus aplikován 1-3 h po 
předchozím bolusu, může se účinek druhého bolusu sčítat 
s dosud neodeznělým účinkem bolusu prvého. Tím se 
poněkud zvyšuje nebezpečí hypoglykemie. 

Adaptace bolusu na aktuální glykemii před jídlem 

  Jestliže preprandiální hodnota glykemie nedosahuje 
3,8 mmol/l, lze sníst 10 - 20 g sacharidů bez další dodatečné 
dávky inzulínu. Při glykemii 3,8 - 6,6 mmol/l se aplikuje 
dávka inzulínu, která je u daného pacienta ke zpracování 
sacharidů obvyklá. V případě, že glykemie před jídlem 
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přesahuje 6,6 mmol/l, je třeba dávku inzulínu zvýšit 
o jednotky individuálně potřebné ke korekci hyperglykemie. 

Inzulínová pumpa a sport 

 Při dlouhodobé tělesné zátěži sekrece inzulínu za 
fyziologických podmínek klesá. Snižuje se jak sekrece 
bazální, tak sekrece prandiální. Analogicky se při léčbě 
inzulínovou pumpou musí - při tělesné zátěži trvající déle než 
půl hodiny - snížit bazální dávka. Redukce bazální dávky je  
v závislosti na intenzitě sportu  20 - 50 %. Místo snížení 
bazální rychlosti lze alternativně zvýšit přísun sacharidů 
v potravě, ke kterým se neaplikuje žádná dodatková dávka 
inzulínu. Ke sportovní činnosti trvající asi 20 min je 
zapotřebí asi 10 g sacharidů. Rovněž tato strategie se řídí 
podle přirozené předlohy. Při dlouhotrvající zátěži 
nevylučuje pankreas po perorálním podání sacharidů žádný 
inzulín (zvýšené vychytávání glukózy ve svalech nedovoluje 
postprandiální rozvoj hyperglykemie). 
 Po skončení vyčerpávající sportovní činnosti 
přetrvává ještě několik hodin zvýšená citlivost tkání na 
inzulín. S touto skutečností je třeba při dalším dávkování 
inzulínu počítat. 
 Jestliže se před sportem má inzulínová pumpa 
odložit, platí následující doporučení: 
a) Sportovní činnost provádět jen při dobrých hodnotách 

glykemie (5,5-10,0 mmol/l). 
b) Sportovní činnost začít nejdříve  90 min po posledním 

inzulínovém bolusu (nebo sníst dodatečně sacharidy). 
c) Kontrolu glykemie provést nejpozději 2 - 3 hodiny po 

odložení inzulínové pumpy. 
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Dekompenzace látkové výměny 

Neočekávaně vysoká glykemie 

 Glykemie přes 11,0 mmol/l vždy ukazují na relativní 
nebo absolutní nedostatek inzulínu. O relativní nedostatek 
jde např. při nedostatečné velikosti prandiálního bolusu. 
Jestliže hyperglykemie přetrvává ještě 3 hodiny po aplikaci 
prandiální dávky, měla by se korigovat dalším inzulínovým 
bolusem. 
 V prvních týdnech léčby inzulínovou pumpou měří 
pacienti glykemie často 1 - 2 h po jídle. V těchto případech je 
hyperglykemie podmíněna obvykle rychlým vstřebáváním 
sacharidů při ještě nedokonalé absorpci bolusové dávky. 
Z toho důvodu by se neměla provádět okamžitá korekce, ale 
znovu zkontrolovat glykemii za 1 - 2 hodiny. 
 Jestliže se v 1 - 2h intervalu opakovaně zjistí glykemie 
přes 11,0 mmol/l, jde pravděpodobně o absolutní nedostatek 
inzulínu. Jeho příčinou bývá v prvé řadě porušený přívod 
inzulínu ucpaným katetrem, resp. poruchou inzulínové 
pumpy. Asi za hodinu po přerušení dodávky inzulínu klesá 
jeho koncentrace v krvi a glykemie stoupá. Na porušeném 
přísunu inzulínu se vedle ucpání katetru může podílet i 
zánět v místě vpichu jehly nebo vyčerpání zásobníku 
inzulínu v pumpě. Nutno myslet i na vybité baterie. Situaci 
lze rozpoznat pravidelným měřením glykemie. Je třeba 
odstranit příčinu a dát malý inzulínový bolus, aby se 
koncentrace inzulínu v krvi opět zvýšila na požadovanou 
hodnotu. 
 Při hyperglykemii, která je provázena celkovou 
nevolností, nauzeou a zvracením, jde většinou o ketoacidózu. 
Nevolnost a zvracení se mohou objevit i při nevýrazné 
hyperglykemii okolo 16,0 mmol/l. Takovéto hodnoty 
glykemie ketoacidózu nevylučují. Pro potvrzení ketoacidózy 
je třeba vyšetřit ketolátky v moči. 
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 Při výrazné pozitivitě acetonu v moči je třeba ihned 
aplikovat dostatečné množství krátkodobého inzulínu a tak 
odstranit jeho nedostatek. Protože příčina může být v poruše 
pumpy nebo katetru, měl by pacient při léčbě ketoacidózy 
aplikovat krátkodobý inzulín injekční stříkačkou nebo 
dávkovačem inzulínu (asi 10 m.j. každou hodinu). Glykemie 
se kontroluje po hodině, a to až do doby, než její hodnota 
dosáhne 5,5 - 11,0 mmol/l a ustane nauzea. Pacienti by měli 
mít možnost za této nouzové situace navázat kontakt 
s diabetologickým střediskem a podle okolností být 
hospitalizováni. 
 Pacienti léčení inzulínovou pumpou by měli být 
upozorněni na skutečnost, že při přerušení plynulé dodávky 
inzulínu do organismu je riziko ketoacidózy poněkud vyšší 
než u léčby tradiční. Pouze pravidelné kontroly glykemie 
a moči na přítomnost ketolátek a další přiměřená opatření 
při neobvyklých situacích mohou riziko dekompenzace 
látkové výměny snížit na minimum. 
 Z uvedených poznatků vyplývá, že pacient léčený 
inzulínovou pumpou musí mít neustále možnost náhradní 
aplikace inzulínu jinou technikou. 

Neočekávaně nízká glykemie 

 V případě hypoglykemie musí být nejprve zamezeno 
jejímu dalšímu rozvoji. Proto podáme rychle účinkující 
sacharidy (sirup, džus, kola, limonáda, tablety glukózy) a 
teprve potom pátráme po jejích příčinách. Při hodnotách 
glykemie pod 3,9 mmol/l je třeba snížit bazální rychlost. 
 Jestliže se hypoglykemie objevuje několik hodin po 
poslední prandiální dávce, byla tato dávka pravděpodobně 
vysoká. Častými příčinami hypoglykemie bývá kromě toho 
fyzická zátěž a požití alkoholu. Při hrozící hypoglykemii 
může být inzulínová pumpa zastavena, čímž lze zabránit 
dalšímu poklesu glykemie. 
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Inzulín při interkurentním onemocnění 
 V průběhu horečnatých infekčních onemocnění se 
potřeba inzulínu výrazně zvyšuje. Z toho důvodu je třeba 
zvyšovat bazální rychlost ve větších krocích (3 - 5 m.j./den). 
Při takových onemocněních může být zapotřebí zvýšení 
bazální dávky až o 100 %. Abychom po odeznění 
komplikujícího onemocnění mohli znovu redukovat zvýšenou 
bazální dávku, je nutné častěji kontrolovat glykemii. 

Komplikace léčby inzulínovou pumpou 

Ketoacidóza 
 Jak již bylo řečeno, aplikuje se v průběhu léčby 
inzulínovou pumpou jen minimální množství inzulínu za 
jednotku času (asi 1 m.j. za hodinu). Při přerušení tohoto 
kontinuálního minimálního přívodu inzulínu se v průběhu 
několika hodin rozvíjí stav nedostatku inzulínu s nebezpečím 
ketoacidotické dekompenzace. Takovouto "provozní 
poruchu" lze včas rozpoznat častými kontrolami pumpy 
a sledováním glykemie. 

Infekce v místě vpichu katetru 

 Na rozdíl od léčby injekčními stříkačkami zůstává při 
léčbě inzulínovou pumpou katetr zaveden do podkoží obvykle 
24 hodin. S tím souvisí nebezpečí bakteriální kontaminace 
kůže v místě vpichu jehly. 
 Záněty v místě vpichu jsou vážnou překážkou pro 
léčbu inzulínovou pumpou. Vhodnými opatřeními, jako je 
např. dezinfekce kůže a každodenní výměna infuzního 
katetru, se mohou kožní komplikace významným způsobem 
redukovat. 
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Hypoglykemie 

 U dobře vyškolených pacientů se při léčbě inzulínovou 
pumpou neobjevují hypoglykemie častěji než při intenzivní 
inzulínové léčbě stříkačkami. Při zavádění léčby inzulínovou 
pumpou do klinické praxe byl přechodně pozorován častější 
výskyt hypoglykemií, které souvisely s nedostatečnou 
edukací pacientů, nesprávným obsluhováním pumpy 
a s nerozumně nízkými hodnotami glykemie. 

Vybavení pro léčbu inzulínovou pumpou 

Inzulínová pumpa 

 V současné době je nabízeno velké množství 
inzulínových pump, jejichž technické podrobnosti nemůžeme 
na tomto místě s ohledem na jejich rozsah uvádět. Všechny 
přístroje jsou dostatečně malé a lehké (100 - 150 g, velikost 
asi krabičky cigaret) a dají se bez problémů nosit v kapse 
košile nebo kalhot. Odlišují se svým elektronickým 
vybavením a především cenou. 
 Podle názoru mnoha diabetologů není zapotřebí mít 
pumpu s mnoha programovatelnými možnostmi. O problému 
naprogramovatelnosti změn bazální rychlosti již bylo 
pojednáno. 
 Důležité jsou následující aspekty: přesnost dávek, 
jemně odstupňované dávkování bazální rychlosti (podle 
možnosti po asi 1 m. j./24 h), snadná volitelnost dávkování, 
obsluha bez dalšího přístroje (tzv. programovacího), pokud 
možno rychlá aplikace bolusu, snadná možnost zastavení 
pumpy, alarmy (při snížení napětí baterie,  prázdném 
rezervoáru inzulínu, blokádě katetru), pojistka proti 
náhodnému dávkování, běžná dostupnost spotřebního 
materiálu (tj. žádné speciální příslušenství), dlouhá 
životnost baterií, vodo- a prachotěsnost. 
 Programovatelné změny bazální rychlosti, velikosti 
dávky a časového intervalu jsou v některých případech 
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žádoucí, při rutinní léčbě inzulínovými pumpami nejsou ale 
nezbytné, resp. nejsou od pacientů vyžadovány. 

Inzulín 
 V inzulínových pumpách mohou být používány běžně 
dostupné krátkodobé inzulíny. Do externích inzulínových 
systémů není zapotřebí speciálně stabilizovaného inzulínu. 

Katetr 

 Plastické materiály a inzulín spolu vzájemně reagují 
podle druhu umělé hmoty. S inzulínem se špatně snáší např. 
polyvinylchlorid (PVC - např. Sub-Q-Set, Travenol, Infusion 
Set, Lilly) a polyuretan. Vhodnějším materiálem je 
polyetylén (např. Cliniset, Pharmaplast). 
 Kanyly jsou do některých katetrů zasazovány 
epoxidovou pryskyřicí, která může při přímém kontaktu této 
části katetru s kůží vyvolávat kontaktní dermatitidu (lze jí 
zamezit podložením buničinou). Plastické jehly (teflon) se 
neosvědčily. 
 Při každodenní výměně katetru dochází ke kožním 
změnám jen velmi zřídka. 

Ambulantní léčba 
 Při ambulantní léčbě zaznamenávají pacienti do 
protokolu (deníku) následující údaje: hodnoty glykemie, 
bazální a dodatkové dávky inzulínu, množství požitých 
sacharidů a všechny zvláštnosti, které se v průběhu léčby 
inzulínovou pumpou objeví (např. příznaky hypoglykemie, 
sportovní činnost, onemocnění, příp. technické problémy s 
pumpou nebo katetrem). 
 Z počátku si pacienti kontrolují glykemii relativně 
často. Později, když je pacient doma nebo v zaměstnání a 
získá při léčbě více jistoty, stačí podle zkušeností 4 kontroly 
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denně. Měla by se provádět ráno na lačno, před hlavními 
jídly a večer před ulehnutím ke spánku. 
 Na počátku léčby by pacient měl chodit k 
ambulantním kontrolám asi v týdenních intervalech. Později 
může být frekvence návštěv menší. 

Jak získat inzulínovou pumpu 
 V Německu je léčba inzulínovou pumpou uznána i 
lékařskou komorou: "Pomocí kontinuální infuze inzulínu 
pumpou může být zlepšen, resp. normalizován denní profil 
glykemie i u těžko kompenzovatelných (obvykle mladých) 
diabetiků. Náklady nevybočují z mezí možností, neboť tento 
druh léčby připadá v úvahu jen asi pro 10 % diabetiků. 
Odůvodněnost nákladů lze v této souvislosti doložit i úplnou 
obnovou práceschopnosti a snížením výdajů na léčbu 
komplikací." (Orientační medicínské údaje ke dni 23.3.1983, 
Německý lékařský list, 80 /1983/, str. 46.) 
 Kromě toho jsou inzulínové pumpy "aplikačními 
pomůckami" ve smyslu katalogu pomůcek (8.doplněné 
vydání, září 1989, č.2152, str.62-63): "Dávkovač inzulínu 
připadá pro pacienta v úvahu tehdy, jestliže po opakovaných 
hospitalizacích za účelem zlepšení látkové výměny 
intenzivní konvenční inzulínovu léčbou nelze uspokojivě 
zvládnout kolísavé glykemie. Předpis inzulínové pumpy 
podléhá mimořádně přísným indikacím. V zásadě je 
prováděn jen ve vybraných případech juvenilních diabetiků 
a vyžaduje zvláště intenzivní školení, motivaci i spolupráci 
pacienta. Pumpa by měla být předepisována jen ve 
specializovaných lůžkových zařízeních s možností 
ambulantní kontroly." 
 V České republice je registrována švýcarská pumpa 
Disetronic (Hoechst Infusor, HV 100 nebo HV 40, Disetronic, 
Brno), kterou lze v indikovaných případech přidělit 
pacientovi po schválení předpisu revizním lékařem 
pojišťovny. Do této pumpy se dává insulin Velasulin human 
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(Novo Nordisk). V úvahu také připadá také Insuman Hoecht 
Infusat, který zatím není v 4eské republice registrován. 
 Někteří pacienti používají pumpu Minimed (USA). 
 Na II. interní klinice FN v Olomouci máme dobré, byť 
zatím jen asi jednoroční zkušenosti i s několika holandskými 
pumpami Dahedi Elekroniks (viz obr. 26 b). 
 Výroba jednoduché pumpy IP003, Kovo Brno a 
programovatelné pumpy DI 2PC, Metra Blansko, byla 
zastavena pro nedostatečné technické parametry. 
 Jak již bylo řečeno, pumpy se mají zavádět při 
hospitalizaci ve specializovaném diabetologickém středisku 
(např. IKEM Praha, nemocnice U sv. Anny v Brně, interní 
oddělení Fakultní nemocnice v Plzni apod.).  

Výsledky dlouhodobé léčby 
 Na diabetologickém oddělení v Düsseldorfu se léčba 
inzulínovou pumpou u diabetiků 1. typu provádí od r. 1980. 
Nyní trvá u některých pacientů více než 10 let. V r. 1987 bylo 
podrobně kontrolováno všech 140 pacientů, kteří zde pumpu 
obdrželi (Chantelau et al, 1989). Výsledky byly zřetelné. 
V průměru po 4,5 letech bylo pumpou léčeno ještě 116 
z původních 140 pacientů. Jen 24 pacientů se vrátilo 
k injekční léčbě. Hodnota HbA1c u 116 pacientů léčených 
pumpou činila při kontrolních vyšetřeních v průměru 6,7 % 
(norm. do 5,6 %). Bylo registrováno 0,14 ketoacidóz, 0,1 
těžkých hypoglykemií a 0,26 kožních zánětů na jednoho 
pacienta a 1 rok léčby. Pacienti měli "volnou" stravu a jedli 
v průměru 3 - 4x denně proměnlivá množství sacharidů. Na 
rozdíl od jiných autorů (citace v Chantelau et al, 1989) jsme 
neregistrovali žádné smrtelné komplikace. To ukazuje na 
skutečnost, že pacienti v düsseldorfském středisku dobře 
zvládli tento mimořádně efektivní způsob léčby. 
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9. Léčba inzulínem  
v těhotenství 

 Před objevem inzulínu bylo otěhotnění, resp. donošení 
těhotenství u diabetičky vzácností. Trvalé hyperglykemie 
vedly u většiny diabetiček k nepravidelným anovulačním 
cyklům, které byly podmíněny hypothalamicky. Jestliže 
přesto došlo k otěhotnění, bylo riziko pro matku a dítě 
vysoké. Mortalita matek činila asi 50 %, perinatální 
mortalita novorozenců se pohybovala mezi 70-80 %. Diabetes 
mellitus byl proto nejednou považován za kontraindikaci 
těhotenství a mnohdy byl důvodem k indikaci interrupce. 
 Zavedení inzulínové léčby snížilo především mortalitu 
matek. Perinatální mortalita však zůstávala zvýšena i 
nadále.  
 Teprve v sedmdesátých letech byl rozpoznán vliv 
hyperglykemie na průběh těhotenství. Ve velkých studiích 
bylo ukázáno, že při normoglykemii je těhotenství pro 
diabetičku mnohem méně rizikové. Dalšího snížení rizika 
bylo dosaženo při ošetřování těhotných diabetiček ve 
středisku, kde pracoval tým specialistů (diabetolog, 
gynekolog, oftalmolog a neonatolog), který měl s 
těhotenstvím u diabetiček zkušenosti, a když se podařilo 
prosadit intenzifikaci inzulínové léčby do všech důsledků a 
pokud možno ještě před otěhotněním při tzv. pregravidním 
nastavení. 
 Dnes je mortalita diabetických matek stejná jako 
nediabetiček. Perinatální mortalita zůstává přece jen asi  
o 2-4 % vyšší než u dětí nediabetických matek. 
 Těhotenství diabetičky je třeba i dnes - přes optimální 
léčbu - považovat za rizikové. 
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Riziko těhotenství pro ženu s diabetem 

 U těhotné diabetičky se v průběhu těhotenství 
(především při špatné látkové výměně) objevují některé 
komplikace častěji než u nediabetiček. 

1. Množství potratů je při špatné kompenzaci zvýšeno.  
U normální populace činí 10 %, u diabetiček okolo 15 %. 
Se zvyšujícími se hodnotami HbA1c na počátku 
těhotenství se zvyšuje i frekvence potratů. 

2. Při vysokých hodnotách glykemie dochází často k infekci 
močových cest, která bez léčby může vést k akutní 
pyelonefritidě s vysokou horečkou. Jako komplikace se 
pak objevuje předčasné ukončení těhotenství. 

3. Potřeba inzulínu se v průběhu těhotenství plynule 
zvyšuje (viz níže). Jestliže těhotná diabetička 
nepřizpůsobí své dávky inzulínu zvýšeným požadavkům, 
může se v důsledku nedostatku inzulínu rozvinout 
ketoacidóza. 

4. Především při špatné látkové výměně a u diabetiček s 
pozdními komplikacemi se rozvíjejí morfologické změny 
placenty. Insuficience placenty usnadňuje nástup 
gestózy. 

5. Častěji se rozvíjí hydramnion. Jeho přesná příčina není 
dosud jednoznačně vysvětlena, dlouhodobá 
hyperglykemie se na jeho vzniku podílí jen částečně. 
Hydramnion ovlivňuje rozvoj gestózy, předčasného 
odtoku plodové vody i předčasného porodu. 

Rizika pro plod  
 Glukóza přechází přes placentu z krve matky do 
krevního oběhu plodu. Inzulín přes placentu neprostupuje. 
Hyperglykemie u matky tedy vede k hyperglykemii i u plodu. 
V prvních 9-12 týdnech těhotenství nemůže fetus ještě 
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produkovat vlastní inzulín. V tomto období zvyšuje 
hyperglykemie riziko vývojových vad. 
 Bylo možno ukázat, že při prekoncepční normalizaci 
glykemie dochází ke sníženému výskytu vývojových vad 
u dětí diabetických matek. V průměru je ale i dnes frekvence 
vývojových vad u dětí diabetických matek ve srovnání 
s dětmi matek nediabetických trojnásobná. 
 Asi od 12. týdne těhotenství začíná pankreas plodu 
produkovat inzulín. Trvalá hyperglykemie matky tedy 
vyvolává u plodu hyperinzulinémii. Dochází ke zvýšenému 
ukládání glykogenu, k makrosomii plodu a k hyperplazii  
a hypertrofii B-buněk fetálního pankreatu. 
 Hyperinzulinismus rovněž vede k útlumu syntézy 
lecitinu. Tím lze vysvětlit častější výskyt respirační 
nedostatečnosti (RDS - Respiratory Distress Syndrom) u dětí 
diabetických matek. 
 Jestliže se hyperglykemie vyskytuje i krátce před 
porodem, rozvíjí se u dítěte postpartální hypoglykemie jako 
důsledek přetrvávající zvýšené koncentrace inzulínu po 
náhle přerušeném přísunu glukózy pupečníkem. Takové dítě 
vyžaduje po porodu infuzi glukózy. Protože hypoglykemie 
mohou mít i protrahovaný průběh, je žádoucí pozorování 
dítěte diabetické matky na klinice ještě po dobu několika dní 
po porodu. 
 Intrauterinní odumření plodu ve 32.-36. týdnu, které 
bylo dříve často popisováno, bývá dnes při dobré kompenzaci 
látkové výměny vzácností. 

Normoglykemie 

 Všechna uvedená rizika mohou být při důsledné 
normoglykemii od prekoncepčního období po celé těhotenství 
zřetelně snížena. 
  



198 
 

Co znamená normoglykemie? 
 Nutno usilovat o glykemie v rozmezí 3,3 - 6,6 mmol/l 
před jídlem a rovněž i o normální hodnotu HbA1c. 

Jak lze dosáhnout normoglykemie? 
1. Před otěhotněním nebo nejpozději na počátku 

těhotenství je třeba diabetičku řádně edukovat. Musí být 
schopna samostatně měřit glykemii a samostatně 
upravovat dávku inzulínu podle aktuální situace. 

2. K dokonalé kompenzaci nestačí 2 dávky inzulínu denně. 
Diabetička musí měřit glykemii a aplikovat inzulín 
nejméně 4x denně. Ve většině případů aplikuje ráno 
směs krátkodobého a depotního inzulínu, před obědem a 
před večeří samotný krátkodobý inzulín a před spaním 
ještě jednu dávku depotního inzulínu. Na olomouckém 
pracovišti depotní inzulíny v těhotenství nepoužíváme. 
Pacientky, u kterých je léčba inzulínem indikována, 
dostávají pouze krátkodobý humánní inzulín k úhradě 
prandiální i bazální sekrece inzulínu. To představuje 
obvykle 7 injekcí inzulínu v průběhu dne a noci. Inzulín 
se aplikuje i k desátce, svačině a ke druhé večeři. 

 Léčba inzulínovou pumpou v průběhu těhotenství 
není bezpodmínečně nutná, nicméně v případě zájmu a 
spolupráce pacientky je vhodná. Normoglykemické 
kompenzace lze obvykle dosáhnout též výše popsanou 
intenzifikovanou konvenční inzulínovou léčbou za vyžití 
dávkovače inzulínu. 

 Konzultace s diabetologem ve 2 - 4týdenních obdobích 
pomáhá těhotné diabetičce dosahovat v průběhu celého 
těhotenství normoglykemie. Vedle problémů s kompenzací se 
při tom provádí kontrola HbA1c, proteinurie a samotné 
glykemie, vyšetření moče, krevního tlaku a kontrola tělesné 
hmotnosti. Pátráme po otocích. Na konci každého trimestru 
je třeba kontrolovat oční pozadí (tab. 6). 
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Tab. 6: Pravidelné interní kontroly v průběhu těhotenství 
u diabetiček. 
 

Každé 2 týdny 
 

Každé 4 týdny 
 

Každé 3 měsíce 
 

Tlak krevní 
Těl. hmotnost 
Proteinurie 
Bakteriurie 
Glykemie 
Otoky 

HbA1c 
 

Oční pozadí 
 

 
 

Hypoglykemie 
 Za fyziologických podmínek jsou u zdravých žen 
glykemie v průběhu těhotenství poněkud nižší než před 
otěhotněním. To je možná důvodem, že těhotné diabetičky 
pociťují příznaky hypoglykemie teprve při velmi nízkých 
hodnotách. 
 Lehké hypoglykemie budí pozornost, teprve když se 
vyskytují opakovaně v průběhu jednoho týdne. Těžkým 
hypoglykemiím se ztrátou vědomí je ale třeba zabránit. 
Pacientky se často ptají, zda taková těžká hypoglykemie se 
ztrátou vědomí může být pro dítě nebezpečná.  Jednoznačné 
důkazy o takovémto nebezpečí nejsou. 

Změna potřeby inzulínu 

 Potřeba inzulínu se v průběhu těhotenství mění. V 
prvých týdnech dochází zpravidla k jejímu snížení.  
 V dalším průběhu se ale potřeba inzulínu zvyšuje. 
Toto zvýšení je podmíněno hormony s protiinzulínovým 
účinkem (estrogeny, gestageny, placentární laktogen neboli 
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HPL, HCG), které jsou produkovány placentou. U některých 
diabetiček je potřeba inzulínu před porodem až dvojnásobná. 
 Krátce před porodem (asi 10 - 14 dnů) dochází často 
ke snížení potřeby inzulínu, neboť koncentrace hormonů 
produkovaných placentou opět klesá. 

Hyperemesis gravidarum 
 Ranní zvracení může být u těhotných diabetiček 
skutečným problémem. Jestliže si diabetička aplikuje ráno 
před jídlem obvyklou dávku krátkodobého inzulínu a pak 
snídani vyzvrací, objevuje se nebezpečí hypoglykemie. 
 Z toho důvodu se u hyperemeze nejprve doporučuje 
nedávat příliš velké dávky krátkodobého inzulínu před 
snídaní, a tudíž ani nepočítat s příliš velkým množstvím 
sacharidů ke snídani. Jestliže se před snídaní objevuje 
nevolnost, aplikuje se preventivně poněkud menší dávka 
inzulínu, než je pro plánované množství stravy zapotřebí. 
Jestliže ke zvracení nedojde, korigujeme glykemii několika 
jednotkami krátkodobého inzulínu asi za 2 h po jídle. 

Častý problém: vysoké glykemie na lačno 

 V průběhu těhotenství stoupá koncentrace kortizolu. 
Sekrece tohoto hormonu se v průběhu dne mění, podobně 
jako sekrece placentárních hormonů. Maximálních hodnot 
dosahuje v ranních hodinách. Souběžně s tím odeznívá 
účinek depotního inzulínu, který byl aplikován předchozí 
večer. Výsledkem je ranní hyperglykemie. 
 Jestliže se depotní inzulín aplikuje teprve mezi 23,00 
a 24,00 h, může být jeho koncentrace v ranních hodinách 
vyšší. U mnohých diabetiček to stačí k dosažení 
normoglykemie. V jiných případech může být účelné nasadit 
v průběhu těhotenství inzulínovou pumpu (zejména tehdy, 
jestliže si to diabetička přeje), resp. noční dávku inzulínu. 
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Léčba fenoterolem a kortisonem 
 K odvrácení předčasného porodu se používají 
betamimetika, např. fenoterol (Partusisten). Ta zvyšují 
potřebu inzulínu. 
 Jestliže předpokládáme, že porod diabetičky musí 
proběhnout před termínem a že dítěti hrozí syndrom 
respirační insuficience (RDS), nasazujeme ještě kortison ke 
stimulaci syntézy lecitinu. I kortison zvyšuje potřebu 
inzulínu. 

Léčba inzulínem v souvislosti s porodem 

 V den plánovaného porodu nebo císařského řezu 
diabetička ráno nesnídá a dostane pouze 2/3 depotního 
inzulínu a několik jednotek krátkodobého inzulínu. Nasadí 
se infúze 10 % glukózy, jejíž rychlost se upraví tak, aby se 
glykemie pohybovala v rozmezí 5,5 - 8,5 mmol/l. V případě 
potřeby lze dodatečně aplikovat krátkodobý inzulín. 
 Bezprostředně po porodu se účinek inzulínu opět 
normalizuje. Potřeba inzulínu okamžitě klesá. 
Bezprostředně po porodu diabetička nejednou potřebuje ještě 
méně inzulínu než před těhotenstvím. Přesné dávky se dají 
těžko stanovit. 
 Z toho důvodu jsou nezbytné časté kontroly glykemie 
včetně selfmonitorinku. Většinou se potřeba inzulínu 
v průběhu 1 týdne po skončení těhotenství dostane na 
hodnoty z doby před otěhotněním. 
 Na některých klinikách dostávají diabetičky po 
porodu infuzi glukózy, aby se zabránilo hypoglykemii. 
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Příklad: 
 
Před těhotenstvím činila potřeba inzulínu 45 m. j./den: 
 ráno  v poledne večer  na noc 
10/14 m.j. 6 m.j.  5 m.j.  10 m.j. 
 
Krátce před porodem bylo k normoglykemické kompenzaci 
zapotřebí celkem 74 m.j. za den: 
16/20 m.j. 12 m.j.  10 m.j.  16 m.j. 
 
V den porodu ráno byly aplikovány 2/3 depotního inzulínu 
z předchozího dne a ještě 8 m.j. krátkodobého inzulínu:. 
 
V prvých 2 dnech po porodu bylo zapotřebí jen 38 m.j./den: 
8/12  m.j.   4 m.j.    4 m.j.  10 m.j. 
 
Za další týden činila potřeba inzulínu znovu 45 m.j./den: 
10/14 m.j.  6m.j.    5 m.j.  10m.j. 
 
Proto je velmi důležité, aby si diabetička i po porodu měřila 
glykemii alespoň 4x denně a podle toho upravovala dávky 
inzulínu. 

Těhotenství diabetičky s výraznými pozdními 
komplikacemi 

 Většině diabetiček s nekomplikovaným diabetem se 
podaří na konci normálního těhotenství porodit zdravé dítě. 
Při existujících komplikacích diabetu u matky je riziko pro 
matku a plod mnohem větší. Zvláště důležitá je proto u 
těchto diabetiček prekoncepční příprava. 

 U diabetiček s výraznými pozdními komplikacemi 
dochází k morfologickým změnám klků a cév placenty, což 
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vede k chronickému nedostatečnému prokrvení a k poklesu 
výměny látek v uteroplacentární jednotce. Důsledkem toho 
může být retardace růstu plodu. Při takovém těhotenství je 
ohrožen nejen plod, ale především matka. 

 Jestliže je přítomna proliferativní retinopatie, je 
bezpodmínečně nutné doporučit ještě před těhotenstvím 
laserovou profylaxi. K časnému rozpoznání progrese změn je 
žádoucí provádět oční kontroly každé 2 - 4 týdny. 

 Při retinopatii bez cévních proliferací se doporučuje 
oftalmologická kontrola 1x měsíčně. Při zhoršování nálezu 
pak lze včas provést profylaxi laserem. 

 Pokud je přítomna nefropatie, je po celé těhotenství 
velmi důležité udržovat krevní tlak v normálním rozmezí 
(pod 140/90 mmHg). Jestliže toho nelze dosáhnout tělesným 
a psychickým šetřením, je třeba zahájit medikamentozní 
léčbu. Při tom lze použít přirozeně jen těch medikamentů, u 
kterých lze vyloučit teratogenní působení, resp. jejichž 
teratogenita je vysoce nepravděpodobná. To platí zejména 
pro betablokátory, jako atenolol a metoprolol, a 
vasodilatancia jako nepresol, i pro alfa-metyldopu. Při 
týdenních až čtrnáctidenních kontrolách vyšetřujeme 
proteinurii a sklon k tvorbě edémů. 

 Důsledným udržováním krevního tlaku v normálním 
rozmezí může být riziko rozvoje gestózy u těchto diabetiček 
výrazně sníženo. Přesto ale zůstává vyšší než u diabetiček 
bez nefropatie. 

Dědičnost diabetu 
 V rodinách, kde je diabetem postižen jeden z rodičů, 
činí dědičnost diabetu 1. typu asi 2 - 5 % (v celé populaci  
2-5 promile). Toto riziko je u prvního těhotenství stejně velké 
jako u těhotenství následujících. Riziko je větší, jestliže 
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diabetička již má dítě s diabetem. Jsou-li oba rodiče diabetici, 
je riziko zřetelně zvýšené a představuje 10 - 25 %. Riziko je 
rovněž zvýšeno, jestliže sourozenci diabetičky nebo jejího 
manžela mají diabetes mellitus 1. typu. V těchto případech 
je vyší než 10 %. 

Gestační diabetes 
 Jako gestační diabetes označujeme diabetes, který se 
rozvinul a byl poprvé zjištěn v průběhu těhotenství. Tato 
porucha látkové výměny se objevuje asi u 2 - 4 % těhotných 
žen, většinou na konci druhé třetiny těhotenství. Po porodu 
se hodnoty glykemie obvykle normalizují. 
 U žen s gestačním diabetem často nacházíme více než 
jednu z následujících charakteristik: 
− věk přes 30 let; 
− tělesná hmotnost zvýšena o více než 20 %;  
− porodní hmotnost dítěte v některém z předchozích 

těhotenství větší než 4 000 g, resp. porod mrtvého dítěte; 
− rodový výskyt diabetu; 
− sonograficky zjištěná makrosomie nebo hydramnion; 
− opakovaná glykozurie. 
 
 I když u gestačního diabetu většinou jde o lehkou 
formu cukrovky, což znamená, že u pacientky je zachována 
produkce vlastního inzulínu, je třeba usilovat o 
normoglykemickou kompenzaci látkové výměny. Při 
gestačním diabetu je těhotná žena se svým dítětem ohrožena 
stejnými komplikacemi (viz výše) jako každá diabetička 1. 
typu.  
 U rizikových pacientek by se v průběhu těhotenství 
měla vyšetřit glykemie na lačno alespoň 1x za týden. Při 
hodnotách nad 5,5 mmol/l je indikován glukózový toleranční 
test a při jeho pozitivitě se zahajuje příslušná léčba. Jestliže 
glykemie při glykemickém profilu přesahují 7,0 mmol/l, 
neváháme s nasazením inzulínu.  



205 
 

Léčba 

 
 Při gestačním diabetu začínáme léčbu nejprve dietou 
a nácvikem selfmonitorinku. Zpočátku je důležité 
kontrolovat 2x týdně glykemický profil se 7 odběry v průběhu 
dne (na lačno, 2 h po snídani, před obědem, 2 h po obědě, před 
večeří, 2 h po večeři a před spaním). 
 Jestliže při dodržování diabetické diety nepřevyšuje 
hodnota glykemie na lačno 5,5 mmol/l a průměrná glykemie 
6,6 mmol/l, je léčba dostatečná. Hodnota HbA1c musí ležet 
samozřejmě v mezích normy. 
 Tento způsob léčby nedostačuje jen asi u 15 % 
pacientek s gestačním diabetem. V těchto případech je třeba 
okamžitě zahájit inzulínovou léčbu a pacientku 
odpovídajícím způsobem proškolit (nejlépe při hospitalizaci). 
 U mnohých pacientek s gestačním diabetem lze 
glykemii kompenzovat několika jednotkami krátkodobého 
inzulínu před jídlem. Protože produkce vlastního inzulínu 
bývá zachována, není aplikace depotních preparátů často 
nezbytná. Při výrazné inzulinorezistenci lze v některých 
případech normoglykemie dosáhnout až aplikací velkých 
dávek krátkodobého inzulínu. Perorální antidiabetika 
nesmějí být v těhotenství podávána. 
 V dalším průběhu těhotenství by měla být žena s 
gestačním diabetem kontrolována stejně jako diabetička 1. 
typu (každé 2 - 4 týdny). Také zde dochází v průběhu 
těhotenství ke zvyšování potřeby inzulínu. 
 Po porodu přestává žena s gestačním diabetem 
inzulín okamžitě potřebovat. Výjimku tvoří případy, kde v 
těhotenství došlo k manifestaci inzulíndependentního 
diabetu. 
 Riziko opakování gestačního diabetu v následujícím 
těhotenství je vysoké. Vysoké je i riziko manifestace diabetu 
nezávislého na těhotenství. Do 2 let po ukončení těhotenství 
s gestačním diabetem je každá pátá žena trvale závislá na 
inzulínu. Riziko je větší, jestliže musel být diabetes léčen 
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inzulínem již v průběhu těhotenství. Podle některých údajů 
se redukcí tělesné hmotnosti k normálním hodnotám toto 
riziko snižuje. 
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10. Zvláštnosti léčby 
inzulínem v dětském věku 

 V České republice žije asi 1 800 diabetiků mladších  
18 let. Převažuje u nich inzulíndependentní typ, i když se 
vzácně můžeme setkat též s MODY (Maturity Onset 
Diabetes of the Young). 
 Zvláštnosti léčby inzulínem jsou dány zvláštnostmi 
věkovými. Dítě je jedinec, který se neustále tělesně, duševně, 
imunologicky i sociálně vyvíjí. Specifiku každého vývojového 
období a každého individua musíme při léčbě diabetu přísně 
respektovat. Kromě toho nemoc dítěte je záležitostí celé 
rodiny, a ta je tedy středem našeho edukačního úsilí. Každá 
dysfunkce rodiny a disharmonie okolního prostředí se v 
realizaci léčebných cílů odráží negativně. 
 Principy léčby dětských diabetiků se od zásad léčby 
dospělých  inzulindependentních diabetiků v podstatě neliší. 
Základním požadavkem je dosažení dobré kompenzace hned 
v úvodu léčby a její udržování v optimálních mezích (HbA1c 
v rozmezí 6-7 %, u nejmladších věkových skupin do 8 %). 
Dlouhodobá normoglykemie nebo alespoň téměř 
normoglykémie je v dětském věku zásadně důležitá pro 
zpomalení rozvoje specifických diabetických komplikací. 

Dávkování inzulínu 

 Všechny děti s diabetem 1. typu léčíme humánním 
inzulínem. Prosazujeme inzulínový režim bazál-bolus, který 
se nejvíce přibližuje fyziologické sekreci inzulínu zdravého 
dítěte. Na dětské klinice v Olomouci máme velmi dobré 
zkušenosti s podáváním tří dávek krátkodobého inzulínu 
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před hlavními jídly (obvykle Actrapid HM nebo Humulin R) 
a se substitucí bazální sekrece jednou dávkou depotního 
inzulínu (např. Insulatard HM nebo Humulin N) před 
spaním. 
 U předškoláků a dětí na základní škole se tedy 
krátkodobý inzulín aplikuje zpravidla v 7,00, ve 12,00 a 
v 17,30 hodin. Depotní inzulín dostává dítě asi ve 21,00 
hodin. Mladší školáci aplikují inzulín zpočátku pod dohledem 
učitele, od třetí třídy samostatně. V ostatních případech 
aplikuje dítěti inzulín matka nebo otec, kteří se za tím 
účelem mohou uvolnit ze zaměstnání. Vzhledem 
k problémům se zařazováním těchto dětí do mateřských škol 
nechodí většina jejich matek do zaměstnání a pečuje o dítě 
doma. 
 U starších dětí a adolescentů jsou doby aplikace 
inzulínu zpravidla následující: 7,00 - 12,30 - 18,00 - 22,00 h. 
Polední dávku inzulínu si školák aplikuje o přestávce ve 
12,30 h a pak je uvolněn k obědu ve školní jídelně. Výjimečně 
si dítě aplikuje inzulín až po skončení vyučování ve 13,30 h 
a obědvá o 15 minut později. Pokud není ve škole jídelna 
a žáci odcházejí k obědu mimo budovu, upraví se podle toho 
i doba a dávka inzulínu. Je třeba zdůraznit nezbytnost 
spolupráce rodiny s vedením školy, která je většinou velmi 
dobrá.  
 Po skončení hospitalizace dítěte s nově zjištěným 
diabetem a jeho návratu do školy obdrží pedagogický sbor 
písemné pokyny i žádost o konkrétní formy spolupráce při 
zajišťování léčebného režimu. 
 Snažíme se, aby o víkendech a o prázdninách děti 
dodržovaly stejný harmonogram injekcí a příjmu stravy jako 
ve škole. Jde o vytvoření co nejpevnějšího stereotypu správné 
životosprávy, jaký by měl být vlastně pěstován 
i u nediabetiků a který pak v dospělosti bude možno pružně 
přizpůsobovat aktuálním podmínkám. 
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 Pravidla pro dávkování inzulínu u dětí jsou stejná 
jako u dospělých. Celková denní dávka inzulínu ale bývá 
zřetelně nižší. 
 Diabetes u dítěte zpravidla není diagnostikován včas, 
ale až při rozvinuté hyperglykemii s ketoacidózou 
a dehydratací, kterou je třeba léčit především dostatečným 
přísunem tekutin, elektrolytů a inzulínu na jednotce 
intenzivní péče. Při ketoacidóze aplikujeme inzulín 
intravenózně kontinuální infuzí počáteční rychlostí 0,1 
m.j./kg/h. Rychlost infuze pružně upravujeme dle vývoje 
glykemie. 
 Po zvládnutí ketoacidózy přecházíme na podkožní 
podávání krátkodobého inzulínu ve čtyřech denních 
dávkách. Celková denní dávka inzulínu přitom obvykle činí 
m.j. na kilogram hmotnosti a rozděluje se mezi dopoledne, 
odpoledne a první a druhou polovinu noci v poměru 4:2:3:1. 
 Mezi 7. a 10. dnem po zahájení léčby začíná 
nastupovat postiniciální remise, a potřeba exogenního 
inzulínu tudíž klesá. Při propuštění dávka činí obvykle  
0,5 m.j./kg/d. 
 Je tedy zřejmé, že u dětí do tří let věku se celková 
dávka inzulínu obvykle pohybuje mezi 6 až 8 jednotkami 
denně. I tyto děti však ponecháváme na 3 až 4 injekcích za 
den.  Večer se obvykle aplikuje inzulín depotní. Pro udržení 
uspokojivé ranní glykemie je výhodnější samostatná aplikace 
depotního inzulínu krátce před spaním než aplikace směsi 
depotního a krátkodobého inzulínu před 1. večeří. 
 Ani u nejmenších dětí se neosvědčil režim dvou injekcí 
inzulínu. I při velmi nízké celkové denní dávce (např. 4 
m.j./d) vyžadují rodiče vícečetné injekce k zajištění dobré 
kompenzace. Pouze v období remise lze vzácně udržet 
uspokojivou kompenzaci pouhými dvěma injekcemi směsi 
krátkodobého a depotního inzulínu denně. V ranní dávce je 
poměr krátkodobého a depotního inzulínu 1:2, ve večerní 
dávce 0,5:1,5-2. Pro kojence a batolata je třeba zajistit 
dokonalou injekční techniku, umožňující upravovat dávky po 
0,25 až 0,5 m.j. 
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 V období II. a III. stupně puberty (dle Tannera) bývá 
celková denní dávka inzulínu nejvyšší. Při správné edukaci 
a dodržování adekvátní životosprávy však ani v tomto období 
obvykle nepřekračuje denní potřeba inzulínu 40-50 m.j. Jen 
zcela výjimečně se pohybuje okolo 1 m.j./kg/d. 
 Po skončení puberty se potřeba inzulínu většinou 
stabilizuje a k jejím změnám dochází jen při interkurentním 
onemocnění, při změně denního režimu apod. 
 Při závažnější dekompenzaci neváháme s další 
intenzifikací inzulínové léčby, spočívající v přidání 
dodatkových dávek krátkodobého inzulínu před desátkou, 
svačinou a před 2. večeří. Při výrazném fenomenu svítání s 
ranními hyperglykemiemi je vhodné nahradit večerní 
depotní inzulín dvěma malými dávkami (asi po 2 m.j.) 
krátkodobého inzulínu; první se aplikuje krátce před půlnocí 
a druhá mezi 3. a 4. hodinou ráno. Většinou jde o situaci 
přechodnou (např. inzulínová rezistence po předchozí 
ketoacidóze). Po určité době se lze zpravidla vrátit k aplikaci 
depotního inzulínu ve 22,00 h (Insulatard HM nebo Humulin 
N) a noční dávky krátkodobého inzulínu vysadit. 

Selfmonitorink 

 S léčbou inzulínem souvisí i nutnost pravidelného 
selfmonitorinku. Zásadně nedoporučujeme určovat velikost 
dávek inzulínu podle glykozurie, které využíváme 
k rozpoznání zhoršené kompenzace diabetu jen v období, kdy 
si dítě glykemii neměří. 
 Frekvence vyšetření glykemie závisí na věku dítěte 
a na kompenzaci. Rodiče malých dětí měří glykemii obvykle 
třikrát denně a jednou týdně malý pětihodnotový glykemický 
profil (tři glykemie před jídlem, jednu před spaním, jednu 
mezi 2. a 3. h v noci) k zachycení noční hypoglykemie. Velký 
glykemický profil s devíti nebo s desíti hodnotami měří děti 
obvykle jednou měsíčně a při každém podezření na 
dekompenzaci. 
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 U větších dětí je tomu podobně. Některé si měří 
glykemii každý den třikrát a rovněž při každé acetonurii 
nebo vyšší glykozurii. 
 Všechny děti jsou vybaveny glukometrem One 
Touch II nebo Reflolux S a pomůckami k odběru kapilární 
krve (Penlet II). Měření na těchto přístrojích zvyšuje 
motivaci dětí i rodičů.  Glykozurii a ketonurii kontroluje dítě 
indikátorovými papírky Glucophan, Diaphan apod. 
 Samostatné aplikaci inzulínu a selfmonitorinku jsou 
děti schopny se naučit obvykle od 8 let věku. Adaptaci dávek 
inzulínu a úpravy léčebného režimu však provádějí většinou 
až od 12. roku života. Je třeba brát v úvahu jejich duševní 
schopnosti a spolupráci (compliance). Za všech okolností je 
třeba zajistit odpovídající dohled a zodpovědný přístup 
rodičů. 

Těžkosti a rizika 

 Nejobtížnější je léčba dětí ve věku kojeneckém a 
batolecím. Bohužel se výskyt diabetu v tomto věkovém 
období v posledních letech zvyšuje. Vyplývá to z 
epidemiologické studie Eurodiab ACE Project a můžeme to 
potvrdit i z vlastních zkušeností. Problémy jsou dány nejen 
náročnou aplikací inzulínu a potřebou měnit dávky i po půl 
jednotkách, ale především obtížným sestavováním jídelníčku 
a obtížemi (nezkušeností) rodičů při rozeznávání klinických 
projevů hypoglykemie. 
 Dalším rizikovým obdobím je puberta, kdy do popředí 
vystupují problémy rázu psychologického. Dostupnost 
inzulínových per s předem nastavitelnou dávkou (např. 
Novopen nebo B-D pen) usnadnila aplikaci inzulínu ve škole 
v poledních hodinách bez přítomnosti rodičů. Zde můžeme 
zapojit do péče i pedagogy formou kontroly zaměřené na 
provádění aplikace inzulínu u dětí mladšího školního věku. 
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 Diabetická ketoacidóza není u dětí vzácností. 
Setkáváme se s ní nejčastěji u pozdě rozpoznaného diabetu. 
Její rozvoj včetně dehydratace je vzhledem k funkční 
nezralosti ledvin a dalších systémů rychlejší a intenzivnější 
než u dospělého organismu. 
 Dobře vyškolené dítě a rodiče dokáží vykompenzovat 
diabetes i při častých interkurentních onemocněních 
a k rozvoji ketoacidózy nedochází. Proto také kvalitní 
edukaci považujeme za těžiště celého léčebného úsilí. 
 Pro případ závažnější hypoglykemie je každé dítě 
vybaveno glukagonem k nitrosvalové aplikaci (preparát 
Glucagon Novo Hypokit lze volně předepisovat i pro 
ambulantní pacienty). Kromě glukagonu dostávají rodiče 
také rektální set se 40 % glukózou. Tento set sestává ze dvou 
stříkaček po 20 ml, rektální rourky pro zavedení do 
konečníku, na kterou se stříkačka napojí, aby nedošlo 
k poranění, a z jedné lahvičky s obsahem 100 ml 40 % 
glukózy. Rodiče použijí tento set k aplikaci glukózy 
konečníkem, jestliže hypoglykemie s bezvědomím trvá 
dlouho a nelze ji zvládnout aplikací glukagonu. Takto lze 
stav upravit někdy ještě před příjezdem rychlé zdravotnické 
pomoci. 

Začátek léčby nového diabetika 

 Intenzifikovaná léčba inzulínem se v dnešním pojetí 
rozvíjí na dětské klinice v Olomouci od roku 1985. Od té doby 
se zde soustřeďují děti s nově rozpoznaným diabetem nebo s 
poruchou glukózové tolerance z pěti okolních okresů. 
 Každé dítě je ihned hospitalizováno a po potvrzení 
diagnózy je zahájena léčba inzulínem i edukace. Společně 
s dítětem je hospitalizován jeden z rodičů (zpravidla matka), 
který se od samého počátku zúčastňuje léčby. U dítěte do 
šesti let věku hradí hospitalizaci matky, resp. otce, 
pojišťovna. U starších dětí dnes matka za jeden den platí  
30 Kč. 
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  Délka první hospitalizace je individuální, obvykle 
10 až 14 dnů. Závisí na stavu dítěte při přijetí i na jeho 
schopnostech zvládnout léčebné zásady a potřebné 
dovednosti. Dítě odchází vybaveno léky a všemi potřebnými 
pomůckami. Při propuštění dostane písemné pokyny pro 
svoji domácí léčbu, informace pro školu a zprávu pro 
příslušného dětského diabetologa ve svém okrese. 

Základní vybavení dětského diabetika 
1. Dávkovač inzulínu (Novopen, B-D pen) s dostatečným 

množstvím inzulínu; rezervní dávkovač nebo stříkačka. 
2. Glukóza v tabletách nebo kostky cukru. 
3. Glucagon Novo Hypokit k nitrosvalové aplikaci. 
4. Rektální set s glukózou 40 %. 
5. Glukometr (One Touch II nebo jiný spolehlivý typ) s 

indikátorovými proužky. 
6. Zdravotní záznam s údaji o aktuální léčbě, adresou a 

telefonem diabetologa. 

Edukace a reedukace 
 Zkušenosti ukazují, že jednorázová edukace v úvodu 
léčby nepřipraví pacienta na celoživotní léčbu dostatečně. 
Odborníkům (snad jen s výjímkou některých odborně méně 
zdatných pojišťoven) je jasné, že vědomosti i praktické 
dovednosti nutno neustále systematicky rozšiřovat. 
 Na dětské klinice v Olomouci se od roku 1993 
rozvinula pětidenní reedukační programová léčba. Její obsah 
je rámcově shodný s edukačním programem II. interní 
kliniky. 
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Obsah reedukační programové léčby dětí 
1. den: Obecné znalosti o cukrovce 
            Dědičnost 
 Sociální problematika 
 Selfmonitorink 
2. den: Léčba inzulínem 
3. den: Akutní a pozdní komplikace diabetu 
4. den: Diabetická dieta  
 Návštěva prodejny a nákup vhodných potravin 
 Večeře v restauraci společně s diabetologickou   
 sestrou 
5. den: Řešení konkrétních problémů 
 Závěrečné zhodnocení 
 
 
 Při reedukační programové léčbě postupujeme podle 
následujících zásad: 
1. K hospitalizaci se dítě dostaví na pozvání společně 

s jedním rodičem, který je ubytován na klinice. Tam, kde 
to vzdálenosti dovolí, může rodič dopoledne docházet do 
zaměstnání a programu se zúčastňuje až v odpoledních 
hodinách. V případě potřeby mu je vystaven "paragraf". 

2. Program edukace je přesně stanoven. Je možnost školní 
výuky v dopoledních hodinách. Režim hospitalizace je 
volnější, spíše sanatorního typu, s důrazem na 
pohybovou aktivitu. Je využíváno tělocvičny, parku 
v okolí kliniky a při špatném počasí i prostoru oddělení. 
V létě lze navštívit plavecký bazén v centru města. 

3. Na programu se podílí tým odborníků: lékař - diabetolog, 
edukační diabetologická sestra, rehabilitační sestra, 
psycholog. Edukační pomůcky, videomateriály, vstupné 
do bazénu i útratu v restauraci hradí Sdružení rodičů 
a přátel diabetických dětí a další sponzoři. 

4. Diabetologická edukační sestra je k dispozici denně od 
7,00 do 19,00 h. 
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5. Výuka probíhá ve skupině 3-4 dětí a jejich rodičů. 
6. Před propuštěním se provádí kontrola znalostí a 

dovedností dítěte i rodičů. 
 
 Významným doplňkem edukačního programu jsou 
dvoutýdenní letní a jednotýdenní zimní tábory, organizované 
některými dětskými diabetologickými ordinacemi 
v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Děti tak mají možnost 
zvládnout aplikaci inzulínu i selfmonitorink za nejrůznějších 
podmínek a přesvědčit se, že inzulín a diabetes nejsou životní 
tragédií, ale zajímavými, byť někdy neradostnými 
společníky.  
 
 Systematická skupinová edukace se může provádět 
tam, kde se podaří vybudovat dobrý edukační tým, získat 
základní prostory (učebnu) a technické pomůcky. 
 Některá další známá diabetologická edukační 
střediska pro dospělé i děti v České republice a na Slovensku 
uvádí následující přehled: 
∗ Klinika diabetologie a experimentální terapie, Institut 

klinické a experimentální medicíny, Thomayerova 
nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4; 

∗ Edukační centrum pro diabetiky, Lázeňská 4, Praha 1; 
∗ Interní klinika FVL Univerzity Karlovy, Plzeň; 
∗ Edukační centrum, interní a dětské oddělení Nemocnice 

u sv. Anny, Pekařská ulice, Brno; 
∗ Interní oddělení, Nemocnice ve Zlíně; 
∗ Detská klinika LF Univerzity Komenského, Bratislava, 

Limbová 5; 
∗ Endokrinologický ústav, Ľubochňa; 
∗ Diabetologická ambulancia a interné oddelenie, 

Nemocnica Trenčín. 
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11. Léčba diabetického 
kómatu 

 Vlivem nedostatku inzulínu může dojít k dramatické 
dekompenzaci látkové výměny, vyúsťující až k diabetickému 
kómatu. U mladších pacientů se obvykle rozvíjí kóma 
ketoacidotické, u starších je častější kóma neketoacidotické. 
 Při ketoacidotické dekompenzaci diabetu nebývají 
pacienti při odeslání do nemocnice zcela v kómatu; proto 
budeme nadále používat termínu diabetická ketoacidóza. 

Kdy je třeba na tuto diagnózu myslet?  
 Pokud existuje sebemenší podezření na diabetickou 
ketoacidózu, může být jakákoliv porucha celkového stavu 
jejím prvním projevem a je třeba zkontrolovat glykemii a 
aceton v moči. 

Obvyklé projevy diabetické ketoacidózy: 
• suchá kůže, nadměrné močení, žízeň 
• adynamie, celková slabost 
• nechutenství, celková nevolnost, zvracení 
• zmatenost, poruchy zraku, bezvědomí 
• Kussmaulovo dýchání 
 
 Při diabetické ketoacidóze lze někdy pozorovat 
"pseudoperitonitis diabetica", která připomíná obraz 
akutního břicha: bolestivé sepětí břišní stěny, obleněná 
střevní peristaltika a event. zvýšená amyláza v séru. 
Současná leukocytóza může být příčinou chybné diagnózy i 
léčby. Proto je třeba u každého akutního břicha kontrolovat 
glykemii a vyšetřit moč na aceton. Při diabetické ketoacidóze 
se vlivem nedostatku inzulínu rozvíjí hyperglykemie a 
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metabolická acidóza, která je důsledkem vzestupu ketolátek 
v krvi. 

Příčinou diabetické ketoacidózy je vždy 
nedostatek inzulínu! 

 
Nedostatek inzulínu může být způsoben: 
• chybným přerušením inzulínové léčby nebo 

nepřiměřeným snížením dávky inzulínu u diabetiků 
léčených inzulínem; 

• inzulínovou rezistencí, vyvolanou průvodním 
onemocněním (infekce, traumata, srdeční infarkt);  

• prvním projevem inzulíndependentního diabetu. 
  
 
 Diabetická ketoacidóza je vždy závažným, život 
ohrožujícím stavem. Její klinické příznaky, které jsou 
vyvolány především dehydratací a metabolickou 
ketoacidózou, se mohou rozvinout v průběhu hodin nebo dní. 
 Již za 6 - 8 hodin absolutního nedostatku inzulínu 
dochází u diabetika 1. typu ke zřetelnému zvýšení ketolátek 
a poklesu pH v krvi při výrazném zvýšení glykemie. 
Zpočátku může být diabetická ketoacidóza ještě 
kompenzována, nicméně celkový subjektivní stav je již 
výrazně zhoršen. 
 Zvracení bývá jako varovný příznak ketoacidotické 
dekompenzace často podceňováno. Při každém zvracení 
inzulíndependentního diabetika je třeba ověřit, zda jde nebo 
nejde o dekompenzaci látkové výměny! 
 
 

Stanovení diagnózy 
 Diagnózu ketoacidózy můžeme vyslovit na základě 
měření glykemie a ketolátek v moči nebo v séru. 
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 U každého pacienta v akutním stavu, u kterého 
existuje sebemenší podezření na diabetickou ketoacidózu, je 
třeba vždy vyšetřit glykemii. U jakéhokoliv pacienta se 
změnami vědomí patří glykemie k základnímu vyšetření 
a její opomenutí je závažnou chybou. 

Metody měření při návštěvě pacienta doma a při 
rychlé klinické diagnostice 

 
Glykemie: glukometr One Touch II, Johnson; 
  glukometr ExacTech, Medisense 
  glukometr Gx, Ames; 
  glukometr Elite, Bayer; 
  glukometr Accucheck Easy nebo 
  Reflolux SF s proužky BM-Test 1-44 
  Boehringer, Mannheim 
  Glukometr D Cont V (remedia, Šamorín) 
  jiné typy glukometrů, resp. proužků. 
 
Acetonurie: Ketur-Test (Boehringer, Mannheim); Ketostix 
  (Bayer Diagnostika); Ketophan nebo Diaphan 
  (Lachema). 

 Nemůžeme-li získat žádnou moč, lze ketózu prokázat 
vyšetřením séra. Na testovací proužek kápneme jednu kapku 
séra a podle barevné stupnice odečteme výsledek. 
 
Při diabetické ketoacidóze nacházíme 
• hyperglykemii obvykle vysoce překračující 16,5 mmol/l; 
• ketolátky v moči a/nebo v séru ++ až +++. 
 
 
POZOR: Při ketoacidóze může být zjištěna falešně zvýšená 
koncentrace kreatininu v séru, takže vzniká neoprávněný 
závěr, že jde o insuficienci ledvin. Jestliže připravíme sérum 
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pomocí pikrátu, vytváří se vlivem kyseliny acetoctové 
červená látka (tzv. pseudokreatinin), která se při měření 
projevuje jako kreatinin. Při enzymatických metodách 
určování kreatininu taková komplikace nevzniká. 

Léčba při návštěvě doma 

 
 Léčbu zahajujeme ihned po stanovení diagnózy: 
1. ještě před transportem na kliniku zahájíme intravenózní 

infuzi fyziologického roztoku rychlostí asi 1 000 ml/h; 
2. aplikujeme 20 m.j. krátkodobého inzulínu i.m. (při léčbě 

kómatu v nemocnici se aplikuje inzulín i.v. formou 
dlouhodobé infuze); 

3. společně s pacientem je třeba do nemocnice odeslat 
krátký protokol o provedených opatřeních. 

 
Okamžitě odeslat pacienta do nemocnice! 
Čím déle musí pacient čekat na účinnou léčbu, tím horší je 
jeho prognóza. 

Postup při léčbě v nemocnici 

Vyšetření 
na oddělení: glykemie glukometrem nebo  
 proužkem, ketolátky v moči nebo i v séru; 
v laboratoři: glykemie, 
  natrium, 
  kalium, 
  kreatinin, 
  krevní obraz, 
  acidobazická rovnováha (Astrup). 
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Všeobecná opatření 

− zajištění dýchání, 
− event. přístup do centrální žíly, 
− při bezvědomí žaludeční sonda a katetrizace močového 

měchýře pro přesnou bilanci tekutin, 
− heparin k profylaxi trombózy, 
− event. antibiotika a kardiotonika. 
 

Sledované parametry 

− centrální žilní tlak, TK, monitorování EKG, 
− bilance příjmu a výdeje tekutin každou hodinu. 
 

Specifická léčba 
Doplnění tekutin - rehydratace 
 Fyziologický roztok (0,9 % NaCl) dáváme  
v dostatečném množství: během první hodiny 1 000 ml, 
potom 500 až 1 000 ml každou hodinu podle diurézy, resp. 
podle centrálního žilního tlaku. Při hodnotách natria v séru 
přes 150 mmol/l lze dát poloviční fyziologický roztok (0,45 %). 
Při hypovolemii (centrální žilní tlak pod 4 cm vodního 
sloupce) je vhodné přidat infuzi čerstvé plazmy. 
 
Inzulín 
 Na počátku aplikujeme 10 m.j. krátkodobého inzulínu 
(nejlépe humánního) intravenózně. Poté aplikujeme 
inzulínovou pumpou krátkodobý inzulín 4-8 m.j. za hodinu. 
Glykemie nemá klesat rychleji než o 5,6 mmol/l za hodinu.  
V prvních hodinách by neměla klesnout pod 14 mmol/l. 
 
Substituce elektrolytů 
 Při kalémii pod 4,5 mmol/l dát infuzi KCl nebo 
kaliumfosfátu rychlostí 10-40 mmol/h. Je vhodné použít 
inzulínové pumpy (Perfusor). Pamatovat i na náhradu Mg. 
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 I když hodnota kalémie zůstává na počátku ještě 
normální, je třeba v dalším průběhu léčby počítat s jejím 
prudkým poklesem. Mění se v závislosti na pH. 
 
Acidóza 
 Bikarbonát (NaHCO3) se smí dávat pouze při poklesu 
pH pod 7,0 a při poklesu standardních bikarbonátů pod 
5 mmol/l. V poslední době bylo opakovaně potvrzeno, že 
podání bikarbonátu u diabetické ketoacidózy je třeba omezit 
jen na výjimečné případy. Ukázalo se, že symptomatické 
odstranění acidózy pomocí natrium bikarbonátu je 
u diabetické ketoacidózy neúčinné a nebezpečné. 
 
Laboratorní kontroly léčby 
 Na počátku každou hodinu kontrola glykemie, natria 
a kalia v séru, Astrup (i v noci, o nedělích a svátcích). 

Patofyziologické základy léčby kómatu 
 Diabetická ketoacidóza je život ohrožujícím stavem, 
jehož příčinou je nedostatek inzulínu, způsobující těžké 
poškození všech vitálních funkcí (katastrofický rozvrat 
látkové výměny). Utilizace glukózy je ve velké části 
organismu (ve svalové a tukové tkáni) snížena, produkce 
glukózy z jater se zvyšuje, a tím se rozvíjí výrazná 
hyperglykemie. Příčinou ohrožení života je buněčná 
dehydratace, porušené vědomí a hypovolemické oběhové 
selhání. 
1. Život ohrožující exsikóza (vysušení organismu) se rozvíjí 

v důsledku osmotické diurézy. Jestliže hyperglykemie 
přesáhne ledvinový práh, nastává glykozurie a přitom se 
vlivem osmotických mechanismů společně s glukózou 
vylučuje z organismu i voda. Nemůže-li pacient 
dostatečně pít, dochází k výrazným ztrátám tělesné 
vody, které dosahují až 12 litrů! 
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Ztráta vody (asi 10 - 15 % tělesné hmotnosti, což 
odpovídá 20 - 25 % celkové vody v organismu) vede k 
povšechné dehydrataci buněk. Porucha vědomí je  
u diabetické ketoacidózy pravděpodobně podmíněna 
exsikózou mozkových buněk. 
Intracelulární prostor je při dehydrataci postižen asi ze 
dvou třetin, extracelulární prostor asi jen z jedné třetiny.  
Kromě toho se u diabetické ketoacidózy objem cirkulující 
plazmy snižuje až o 25 %, klesá centrální žilní tlak a za 
určitých okolností se vyvíjí i hypovolemická oběhová 
insuficience. Dochází k reaktivnímu vzestupu 
katecholaminů a aldosteronu, což má napomoci uchování 
objemu cirkulující plazmy. Dochází k retenci natria a ke 
zvýšenému vylučování kalia. Nakonec klesá produkce 
moči a v důsledku toho dochází k terminálnímu 
rychlému vzestupu glykemie i koncentrace ketolátek  
v krvi. 

2. Při nedostatku inzulínu může organismus pokrýt svou 
energetickou potřebu asi z 15 % pomocí oxidace glukózy. 
Protože příjem glukózy i oxidace jsou ve svalových i tu-
kových buňkách vlivem nedostatku inzulínu blokovány, 
musí být 80 % energie pokryto oxidací mastných kyselin. 
Vlivem nedostatku inzulínu je blokována i syntéza lipidů 
a proteinů. Naproti tomu lipolýza, proteolýza a produkce 
glukózy (glykogenolýza, resp. glukoneogeneza) jsou při 
nedostatku inzulínu zrychleny. Důsledkem je vzestup 
glykemie. Vlivem zvýšené lipolýzy dochází ke vzestupu 
ketolátek a kyselých metabolitů látkové výměny (beta-
hydroxybutyrát, acetoacetát a aceton). Produkce 
ketolátek převýší při nedostatku inzulínu možnosti 
jejich utilizace, případně vyloučení ledvinami: 
koncentrace ketolátek v krvi stoupá (v kómatu na 
hodnoty 6-8 mmol/l) a vyvíjí se metabolická acidóza. 
Vlivem zvýšení sérové koncentrace hormonů s 
protiinzulínovým účinkem (glukagon, kortisol, 
adrenalin, STH) se dekompenzace látkové výměny ještě 
zhoršuje. 
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Léčebný postup 

Léčba infuzemi a substituce elektrolytů 

 Při deficitu vody a elektrolytů se nejprve v infuzi 
podává izotonický (při vysokých hodnotách natremie 
polovičně izotonický) fyziologický roztok. Je třeba se 
soustředit na dostatečnou substituci kalia. Zvýšené 
vylučování kalia, vyvolané aldosteronem, může při zlepšení 
látkové výměny vést k nebezpečné hypokalemii. Při 
dostatečné diuréze je proto třeba již na začátku léčby zajistit 
dostatečný kontinuální přívod kalia. To platí i při normální 
kalemii. Při hypovolemii (kterou poznáme podle sníženého 
centrálního žilního tlaku) se současně s infuzemi 
elektrolytových roztoků podávají volumové expandéry, jako 
např. plazma nebo její deriváty. Tím předcházíme oběhové 
insuficienci. 
 Vysušený organismus nesmí být rehydratován příliš 
rychle! Při rychlé rehydrataci totiž hrozí edém mozku. Z toho 
důvodu nesmí objem infundovaného roztoku převýšit 
množství moči o více než 500 - 1000 ml/h. 
 S ohledem na nebezpečí aspirace by se při diabetické 
ketoacidóze měly tekutiny podávat vždy intravenózně. 
 

Substituce inzulínu 

 Náhrada chybějícího inzulínu je při léčbě diabetické 
ketoacidózy kauzálním opatřením. Inzulín je jediným 
anabolickým hormonem, který může zvládnout celkový 
katabolismus, způsobený jeho nedostatkem. 
 Při ketoacidóze se inzulín podává intravenózně 
v podobě dlouhodobé infuze. Pokud to (např. při návštěvě 
pacienta doma) není z různých důvodů možné, je třeba 
aplikovat inzulín do svalu. U diabetického kómatuby se mělo 
upustit od podkožní aplikace inzulínu, neboť jeho absorpce z 
podkoží je za tohoto stavu nedostatečná.  
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 V nemocnici se inzulín dává kontinuálně pomocí 
infuzní pumpy. Abychom zabránili adsorpci inzulínu na 
plastických materiálech a zajistili, že plánovaná dávka 
inzulínu se do pacienta skutečně dostane, lze k roztoku 
inzulínu přidat lidský albumín (např. 50 m.j. krátkodobého 
inzulínu + 2 ml 20 % roztoku lidského albumínu doplnit 
fyziologickým roztokem na 50 ml). Úspornější je zvýšit dávku 
infundovaného inzulínu podle jeho působení. 
 Dávkování inzulínu se uskutečňuje v závislosti na 
vývoji glykemie. Glykemie by neměla klesat rychleji než  
o 5,5 mmol/l za hodinu. Rychlejší pokles glykemie by vedl 
k převrácení osmotického gradientu mezi intra- a 
extracelulárním prostorem a k rozvoji tzv. dysekvilibračního 
syndromu s otoky včetně edému mozku. 
 Abychom dosáhli optimální koncentrace inzulínu 
v séru (50 - 100 uj/ml), je vhodná kontinuální infuze inzulínu 
4 - 12 m.j./h. Takováto koncentrace inzulínu brzdí lipolýzu a 
podporuje syntézu glykogenu, a tak tlumí produkci glukózy 
z jater. Tímto způsobem se léčí dvě hlavní příčiny diabetické 
ketoacidózy: odbrzděná jaterní produkce glukózy a 
odbrzděná ketogenéza. Léčba inzulínem v těchto dávkách se 
označuje též jako léčba "malými dávkami inzulínu". Dříve se 
používalo mnohem vyšších dávek. Je ale prokázáno, že léčba 
malými dávkami je spojena s menším rizikem než léčba 
vysokými dávkami. Příčinou je snad závislost účinku 
inzulínu na dávce. 
 
 Léčba diabetické ketoacidózy malými dávkami 
inzulínu se doporučuje z těchto důvodů: 
1. vysoké dávky inzulínu nezpůsobují jen útlum hepatální 

produkce glukózy a lipolýzy, nýbrž vedou také k 
výraznému zvýšení utilizace glukózy ve tkáních a tlumí 
glukoneogenezu v játrech. Tím může dojít k příliš 
rychlému poklesu glykemie; 

2. rychlý pokles glykemie vede k rychlému poklesu 
koncentrace kalia v séru, takže při vysokých dávkách 
inzulínu hrozí nebezpečí hypokalemie. 
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 Ukázalo se, že při léčbě diabetické ketoacidózy 
je vhodné zpočátku zabránit rychlému poklesu glykemie  pod 
13,5 mmol/l. Jakmile je dosaženo této hodnoty, začneme 
infuzi 5 % roztoku glukózy, přičemž v infuzi inzulínu 
pokračujeme. 
 Dodávání glukózy je důležité i pro celkovou 
energetickou bilanci pacienta. Po léčbě ketoacidózy se při 
získávání energie zvyšuje podíl oxidace glukózy asi z 15 % na 
původních 40 % (jak tomu je za normálních okolností). Tato 
potřeba nemůže být kryta z glukózy v krvi (pokles glykemie 
z 44 na 16,5 mmol/l poskytne organismu jen 25 g glukózy, tj. 
100 kcal!). Podání roztoku glukózy a inzulínu je tedy 
potřebné také z energetického hlediska. 
  Po zvládnutí ketoacidózy by pacient neměl setrvávat 
příliš dlouho na infuzích. Měl by začít jíst ihned, jakmile mu 
to subjektivní stav dovolí. Čím dříve může být obnovena 
obvyklá "normální" léčba inzulínem, tím lépe. 
 Jestliže i při dobré glykemii přetrvává lehká 
acetonurie, která není provázena žádnými subjektivními 
potížemi, není zapotřebí ji odstraňovat neúměrně velkými 
dávkami inzulínu ani několikadenní přísnou "acetonovou" 
dietou s vyloučením obsahu tuků a bílkovin, jak bývalo dříve 
zvykem. 
 

Léčba acidózy 

 Metabolická acidóza je způsobena zvýšením ketolátek 
v krvi, které je důsledkem nedostatku inzulínu. Substituce 
inzulínu (zpočátku bez přísunu glukózy, později s glukózou) 
patří mezi základní kauzální léčbu této acidózy. Úprava 
acidózy pomocí roztoku bikarbonátu je u diabetické 
ketoacidózy velmi riziková, a proto ji nedoporučujeme! 
Roztok NaHCO3 (obvykle izotonický, tj.1,4 %, nebo 
i hypertonický, tj. 4,2 %) může být infundován jen tehdy, 
jestliže acidóza nabude život ohrožujících rozměrů, tedy 
zpravidla při poklesu pH pod 7,0. 
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Neacidotické (hyperosmolární) kóma 
 U této formy diabetického kómatu acidóza nevzniká. 
Pro kóma je charakteristická: 
− těžká hyperglykemie (nad 55 mmol/l, 
− hyperosmolarita, 
− dehydratace, 
− porucha vědomí, 
− nepřítomnost acidózy. 

 Většina pacientů v hyperosmolárním diabetickém 
kómatu jsou starší diabetici 2. typu. Jen velmi zřídka se 
tento typ kómatu objevuje u mladších. Vyvolávajícími 
faktory bývají přidružené choroby, jako infekce, 
pankreatitida, apoplexie. Rozvoj neketoacidotického 
diabetického kómatu trvá někdy několik dnů až týdnů. V této 
době se postupně objevuje a zhoršuje polyurie, slabost a 
žízeň. 
 Starší pacienti často nastupující příznaky 
dehydratace nepoznají, protože mají "poškozený" pocit žízně. 
Důsledkem toho dochází k nedostatečnému přísunu tekutin, 
který současně s narůstající diurézou vede k těžké 
dehydrataci. Zvýšená diuréza je v tomto případě důsledkem 
ztrát cukru močí. Osmolaritu lze přibližně stanovit podle 
následujícího vzorce: 

2(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚 𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚 𝐾𝐾 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚 𝑔𝑔𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔ó𝑧𝑧𝑧𝑧 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚 
 
 Z patofyziologického hlediska se tento typ 
diabetického kómatu vyvíjí následovně: 
 U neketoacidotického diabetického kómatu je 
příčinou nikoliv absolutní, nýbrž relativní nedostatek 
inzulínu. Sekrece inzulínu ještě stačí tlumit lipolýzu, 
nepostačuje ale k útlumu jaterní produkce glukózy. 
Netlumená glukoneogeneze a glykogenolýza vedou k výrazné 
hyperglykemii bez acidózy. Klinický obraz se vyznačuje 
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extrémní dehydratací, k níž došlo v důsledku dlouhotrvající 
glykosurie. Oběhová nedostatečnost a exsikóza jsou vážným 
ohrožením života. Často vzniká až anurie nebo oligurie. 
 Léčba je v podstatě stejná jako u ketoacidotického 
kómatu. Přesto je třeba myslet na některé zvláštnosti. 

Co je důležité při léčbě neketoacidotického 
diabetického kómatu? 

 
 Potřeba inzulínu je velmi nízká. Již samotné infuze 
elektrolytových roztoků a doplnění objemu vedou ke 
zřetelnému poklesu glykemie. V žádném případě nesmí 
glykemie klesat rychleji než o 5,5 mmol/l za hodinu. 
Osmolarita séra by neměla klesat rychleji než 10 mosmol/l za 
hodinu. 
 Musíme varovat před rychlejším poklesem glykemie! 
Při rychlém poklesu osmolarity séra může dojít k převrácení 
osmotického gradientu a k masivnímu přesunu vody do tkání 
s následujícím otokem plic a mozku a se zmenšením 
cirkulující tekutiny. 
 U neketoacidotického kómatu nedáváme zpočátku 
žádný inzulín nebo jenom malá množství. Samotná léčba 
infuzemi vede obvykle k pomalému poklesu glykemie.  
I potom k dalšímu snížení glykemie dostačují jen malé dávky 
inzulínu (asi 2 m.j. za hodinu). 
 Prognóza neketoacidotického diabetického kómatu i 
diabetické ketoacidózy závisí na trvání dekompenzace 
látkové výměny, na velikosti metabolické poruchy, event. 
přítomnosti průvodních onemocnění, a na věku pacienta. 
 Při delším trvání kómatu, ke kterému může dojít při 
opožděném začátku léčby u doma osamělých nemocných nebo 
při pomalé diferenciální diagnostice u pacienta v bezvědomí, 
letalita výrazně stoupá. I v dnešní době se pohybuje  
mezi 5 a 50 %. 
  



230 
 

Literatura 

 

Chantelau E, Sonnenberg GE, Berger M (1982) 
Kreislaufinsuffizienz bei Coma diabeticum. Dtsch Med 
Wochenschr 107:203-2304. 

 

Forster DW, McGarry JD (1983) The metabolic derangements and 
threatment of diabetic ketoacidosis. N Engl J Med 309:159-169. 

Hale PJ, Crase J, Nattrass M (1984) Metabolic effects of 
bicarbonate in the treatment of diabetic ketoacidosis. Br Med J 
289:1035-1038. 

Hale PJ, Nattrass M (1988) A comparison of arterial and non-arte-
rialized capillary blood gases in ketoacidosis. Diabetic Med 5:76-
78. 

Krentz AJ, Hale PJ, Singh BM, Nattrass M (1989) The effect of 
glucose and insulin infusion on the fall of ketone bodies during 
treatment of diabetic ketoacidosis. Diabetic Med 6:31-36. 

Leonard RCF, Asplin C, McCormick CV, Hockaday TDR (1983) 
Acute respiratory distress in diabetic ketoacidosis: possible 
contribution of low colloid osmotic pressure. Br Med J 286:760-762. 

Lever E,Jaspan JB /1983) Sodium bicarbonate therapy in severe 
diabetic ketoacidosis. Am J of Medicine 75:263-268. 

Miles J, Rizza R, Haymon M, Gerich J (1980) Effects of acute 
insulin deficiency on glucose and ketone body turnover in man. 
Diabetes 29:926-930. 

Owen EO, Trapp R, Reichard A, Mazzoli MA, Smith R, Boden G 
(1980) Effects of therapy on the nature and quantity of fuels 
oxidized during diabetic ketoacidosis. Diabetes 29:365-375. 

  



231 
 

12. Léčba inzulínem 
v souvislosti 
s chirurgickými výkony 

 Jestliže připravujeme diabetika k plánovanému 
chirurgickému výkonu, je třeba myslet především na 
optimální kompenzaci. Je to proto, že riziko infekce u špatně 
kompenzovaných diabetiků je zřetelně vyšší. 
 Inzulínem léčení pacienti často hovoří o různých 
problémech, které se vyskytnou v průběhu léčby na klinice. 
Aby bylo možno nejrůznějším těžkostem zabránit, mělo by 
každé chirurgické oddělení být schopno vyhovět následujícím 
požadavkům: 
1. pravidelný výdej stravy včetně svačin a 2. večeře, 
2. měření glykemie na oddělení pomocí testovacích 

proužků a glukometru, 
3. adaptace inzulínové léčby na měnící se požadavky v 

souvislosti s chirurgickým výkonem. 
 
 Dobře zaškoleným pacientům má být v průběhu 
pobytu na chirurgickém oddělení umožněno samostatně 
provádět selfmonitorink a vyvozovat závěry z aktuálních 
hodnot glykemie včetně úprav inzulínové léčby. Všechny 
změny, které pacient samostatně podnikne, by měly být 
náležitě zaznamenány. I po chirurgickém výkonu si má 
diabetik inzulín aplikovat podle možností samostatně a 
rovněž samostatně měřit glykemii. Není-li to nezbytné, 
nemělo by se s takovým diabetikem zacházet jako s těžce 
nemocným jen proto, že si musí aplikovat inzulín. 
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 Jestliže máme dojem, že pacient léčbu inzulínem 
neovládá dostatečně, doporučíme jeho (opětné) zařazení do 
edukačního programu na interním oddělení. 
 V souvislosti s chirurgickým výkonem je přesné sledo-
vání látkové výměny nezbytné. Často dochází ke zvýšení 
potřeby inzulínu, což je způsobeno "operačním stresem". Při 
stresu se totiž vyplavují katecholaminy, kortikoidy a 
glukagon, čímž stoupá potřeba inzulínu (obr. 41). 

 
Obr. 41: Látková výměna v souvislosti s chirurgickým výkonem.  
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Čemu musíme věnovat pozornost v souvislosti 
s chirurgickým výkonem u diabetika léčeného 
inzulínem? 
  
 Malé výkony, které lze provádět v lokální anestezii 
(např. ablace nehtu) a které nevyžadují zvláštní přípravu 
(např. z důvodu podvýživy), lze provádět beze změny 
inzulínové léčby. 
 U větších výkonů, které vyžadují zvláštní přípravu 
pacienta a u kterých se počítá s místní nebo celkovou 
anestezií, je třeba inzulínovou léčbu speciálně upravit. 
 Při předoperační vizitě se má anesteziolog přesvědčit 
o přítomnosti, resp. nepřítomnosti event. pozdních 
komplikací diabetu (vyšetřit EKG, kreatinin, proteinurii, TK 
a oční pozadí). Vedle obvyklého vyšetření je třeba, zejména u 
špatně "nastavených" diabetiků, myslet na stav hydratace a 
elektrolytovou rovnováhu a případné odchylky předoperačně 
upravit.  Bezpodmínečně musí být ověřena kompenzace 
diabetu (glykemie, glykozurie, acetonurie). 
 U plánovaných výkonů by diabetik měl být operován 
ráno jako první, aby nemusel na operaci několik hodin čekat. 
Úpravy inzulínové léčby závisejí většinou na rozsahu 
chirurgického výkonu (tab. 7). Taktika inzulínové léčby pro 
den operace může být stanovena předem: dobře 
kompenzovaný pacient si aplikuje večer před operací svou 
obvyklou dávku. Jestliže již nesmí večeřet, vynechá injekci 
krátkodobého inzulínu před dobou večeře. Aplikuje-li večer 
pouze depotní inzulín a nemůže dostat ani první, ani druhou 
večeři, musí být večerní dávka depotního inzulínu snížena. 
  Ráno v den operace se obvyklá dávka inzulínu 
neaplikuje. Podle výsledků glykemie (glukometrem na 
oddělení) se inzulín začne podávat v i.v. infuzi. Rychlost 
infuze se řídí podle vývoje glykemie, kterou je třeba 
kontrolovat každou hodinu glukometrem, aby bylo možno 
okamžitě reagovat. 
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Tab 7: Léčba diabetu a chirurgický výkon. 
 
1. Lehká operace (např. implantace pacemakeru) 
Diabetes léčený dietou 
 
Diabetes léčený PAD 
 
Diabetes léčený inzulínem 
 
 
 
 
 
 
 

Kontroly glykemie. 
 
PAD před prvním jídlem. 
 
Před operací nesnídat, 
50 % obvyklé dávky  
inzulínu a během operace  
5 % glukóza. 
Při prvním jídle po výkonu 
návrat k obvyklé dávce 
inzulínu. 
Operovat ráno jako prvního 
v programu! 

 
2. Středně těžká operace (např. amputace) 
Diabetes léčený dietou 
 
 
Diabetes léčený PAD 
 
 
 
Diabetes léčený inzulínem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% glukóza až do doby 
jídla. 
 
5% glukóza, 
PAD před prvním jídlem, 
inzulín pohotově připraven. 
 
Před operací nesnídat, 
50 % obvyklé dávky inzulínu 
+ 5-10% glukóza 
(150-200 g glukózy/den). 
Před prvním jídlem po 
výkonu obnovit obvyklé 
dávky inzulínu podle příjmu 
potravy. 
Operovat ráno jako prvního 
v programu! 



235 
 

3. Těžká operace s následnou několikadenní parenterální 
výživou (např. resekce střeva) 
Diabetes léčený dietou 
 
 
 
Diabetes léčený PAD 
 
 
Diabetes léčený inzulínem 
 
 
 
 
 
 

Dostatečná parenterální 
výživa (inzulín pohotově 
připraven). 
 
Preoperačně převést na 
inzulín. 
 
Převedení na infuzi 
inzulínu (ev. předchozí 
večer poloviční dávka 
inzulínu). Při návratu ke 
stravě ústy opět podkožní 
aplikace inzulínu. 
 

 
 
V období chirurgického výkonu by se měla glykemie 
pohybovat  mezi 5,5-11 mmol/l. 
 Intravenózní podávání inzulínu lze provádět infuzní 
pumpou (perfuzorem) nebo infuzí 5% glukózy s inzulínem 
(tab. 8). 
 
Tab. 8: Infuze inzulínu v souvislosti s chirurgickým výkonem. 

Infuze inzulínu perfusorem po celých 24 hodin 
Dávkování: 40-60-80-120 m.j. krátkodobého inzulínu za 
  den (asi 50 %  víc než při dávkování před  
  operací). 
Kontrola: Časté glykemie. 
Úpravy: Infuze glukózy. 
  Krátkodobý inzulín. 
 
Léčbu doplňujeme plnohodnotnou parenterální výživou! 
   



236 
 

 Do stříkačky perfuzoru (50 ml), která se zapojuje 
paralelně k obvyklým infuzím, se připraví 50 m.j. 
krátkodobého inzulínu, který se doplní fyziologickým 
roztokem na 50 ml. Takto je připraven roztok inzulínu 
o koncentraci 1 m.j. na 1 ml. 
 Často se diskutuje o tom, zda přidání lidského 
albuminu ovlivní absorpci inzulínu na plastických 
materiálech infuzního setu. K tomuto problému bylo 
provedeno mnoho studií, nebylo však možno k němu 
zaujmout jednoznačné stanovisko. S ohledem na vysoké 
náklady se přidávání lidského albuminu k roztoku inzulínu 
již nedoporučuje. Jestliže se inzulín přidává do infuzního 
roztoku (např. k roztoku 5% glukózy), dochází přirozeně k 
adsorpci inzulínu na infuzní set (až 30 %). Takto 
vznikajícímu nedostatku inzulínu se dá zabránit zvýšením 
jeho dávky. 
 Rychlost infuze činí obvykle asi 1-2 m.j. za hodinu, 
u dětí 0,3-1 m.j. za hodinu, a je třeba ji upravovat podle 
vývoje glykemie. Jestliže inzulín přivádíme perfuzorem, je 
třeba současně infundovat roztok glukózy, abychom 
zabránili rychlému poklesu glykemie, popř. mohli glykemii 
pohotově zvýšit. 
 V praxi je mnohdy jednodušší dát inzulín přímo do 5% 
glukózy. Při dobrém výchozím stavu látkové výměny stačí 
obvykle 8-16 m.j. na 500 ml glukózy. Rychlost by se měla 
pohybovat v rozmezí 100-200 ml za hodinu. Hodinové 
kontroly glykemie pak vedou k rozhodnutí, zda koncentrace 
inzulínu v roztoku glukózy je přiměřená nebo zda musí být 
upravena.  
 Při nutnosti parenterální výživy a tam, kde není 
vhodné zatěžovat oběh velkým objemem tekutin, používáme 
roztoky glukózy a koncentraci10% až 20%, které jsou 
hyperosmolární. V tomto případě musí být i dávka inzulínu 
přiměřeně uzpůsobena. Při takovéto infuzní léčbě je nutno 
sledovat i koncentraci draslíku v séru. Glukózu o koncentraci 
větší než 20% není vhodné dávat do periferní žíly. 
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 Po chirurgickém výkonu je třeba v parenterálním 
podávání inzulínu a glukózy pokračovat tak dlouho, až je 
pacient schopen samostatně jíst a pít. Je účelné odpojit infuzi 
inzulínu v ranních hodinách před snídaní a ihned obnovit 
podkožní aplikaci. 
 Podle rozsahu a průběhu operace a rovněž při 
poraněních se rozvíjí hormonální stresová reakce organismu. 
Protiinzulínové hormony (katecholaminy, glukagon, růstový 
hormon a kortisol) jsou vyplavovány ve zvýšené míře, 
zmenšují glukózovou toleranci a zrychlují proteolýzu a 
katabolismus tuků (tzv. postagresivní látková výměna). Tím 
se může rozvinout přechodná inzulínová rezistence, která 
vede k výraznému zvýšení dávek inzulínu. 
 Celková parenterální výživa diabetiků se v podstatě 
neliší od parenterální výživy pacientů bez poruchy látkové 
výměny. Je třeba pouze dohlížet na kontinuální přívod 
inzulínu a glukózy a podle okolností i na substituci kalia. 
 Méně účelné je infundovat diabetikům místo glukózy 
tzv. "roztoky nezávislé na inzulínu", jako fruktózu, xylitol 
nebo manitol. V důsledku infuzí velkého množství fruktózy 
může vzniknout laktátová acidóza. 
 Při výskytu dědičné intolerance fruktózy může infuze 
fruktózy pacienta vážně ohrozit na životě. I když je tato 
anomálie látkové výměny vzácná, je dalším důvodem, proč 
nepoužívat roztoky s fruktózou. 
 Xylitol a manitol se v ledvinách neresorbují a mohou 
vést k nežádoucí osmotické diuréze s následnou exsikózou. 
 Pacienti, kteří před operací dostávali 
monokomponentní vepřové inzulíny, by na těchto 
preparátech měli zůstat i v souvislosti s operací. 
 Jestliže to stav pacienta vyžaduje, neměli bychom 
dnes již váhat na chirurgické klinice s aplikací inzulínu. I při 
intermitentní léčbě je vzhledem k vysoké čistotě používaných 
inzulínových preparátů riziko vedlejších imunologických 
reakcí prakticky nulové. 
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 Pokusy pokračovat v léčbě preparáty 
sulfonylmočoviny intravenózní aplikací v souvislosti s 
chirurgickým výkonem patří již minulosti. 
 Abychom předešli zbytečným imunologickým 
komplikacím přechodné inzulínové léčby na chirurgickém 
oddělení, (resp. na kterémkoliv jiném oddělení) je v takových 
případech účelné dát přednost humánnímu inzulínu. 
 Inzulínová léčba diabetika na chirurgickém oddělení 
by měla být koordinována jedním specialistou – 
diabetologem nebo internistou se zkušenostmi v intenzivní 
inzulínové léčbě. Pokud není tým lékařů a sester na 
chirurgickém oddělení se zásadami inzulínové léčby dobře 
obeznámen (což v praxi ani nelze rutinně vyžadovat), musejí 
být konziliární závěry i všechna dávaná doporučení přesná a 
konkrétní. Nelze se např. spokojit s formulací „úprava 
inzulínu dle glykemie“ apod. U těžko zvládnutelných stavů 
je třeba včas rozhodnout u překladu na oddělení intenzivní 
péče. 
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13. Léčba hypertenze  
u diabetiků 

Výskyt různých forem hypertenze 

 Diabetes mellitus a hypertenze se často vyskytují 
současně. U diabetu 1. typu se při diabetické nefropatii 
téměř vždy objevuje sekundární hypertenze. Po dvacetiletém 
trvání diabetu se diabetická nefropatie vyvíjí asi u čtvrtiny 
diabetiků 1. typu. Po čtyřicetiletém trvání diabetu se 
nefropatie vyskytuje asi u poloviny pacientů. U diabetiků  
2. typu (u tzv. diabetu typu dospělých) se výskyt hypertenze 
odhaduje na 50 %. V těchto případech jde většinou o tzv. 
primární esenciální hypertenzi. 

Průběh a prognostický význam 

 Počínající diabetická nefropatie se u juvenilních 
diabetiků dá rozpoznat podle lehkého nárůstu albuminurie 
(tzv. mikroalbuminurie) a podle zvýšených hodnot krevního 
tlaku. Bez léčby se počínající diabetická nefropatie v průběhu 
několika let změní v klinicky manifestní diabetickou 
nefropatii se ztrátami albuminu přes 300 mg za 24 hodin 
(tzv. makroalbuminurie). Hodnoty krevního tlaku dále 
stoupají a nefropatie přechází do terminálního stadia selhání 
ledvin.  
 S postupem nefropatie se zhoršuje i retinopatie, která 
se zpravidla u všech takových případů vyskytuje současně.  
K tomu přistupují i kardiovaskulární komplikace, které 
výrazně zkracují délku přežívání pacienta. Téměř 
normoglykemické nastavení látkové výměny může v časných 
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stadiích diabetické nefropatie oddálit jak nárůst 
albuminurie, tak hypertenze. V dalším průběhu nefropatie je 
krevní tlak nejdůležitějším prognostickým faktorem: včasná 
normalizace krevního tlaku může oddálit progresi nefropatie 
a rovněž s ní spojené komplikace až o několik let  
a rozhodujícím způsobem ovlivnit mortalitu. 
 U diabetiků 2. typu je nástup hypertenze ovlivněn 
vedle genetických faktorů i současnou obezitou. Hypertenze 
se přitom může projevit již několik let před vznikem diabetu. 
Prognóza diabetu 2. typu se určuje podle existence 
aterosklerotických změn, které jsou patrné již při stanovení 
diagnózy diabetu.  V těchto případech je hypertenze jedním 
z nejdůležitějších rizikových faktorů pro zvýšenou mortalitu 
těchto pacientů. 
 I když u diabetu 2. typu chybějí intervenční studie, je 
třeba vyjít z toho, že především nefarmakologické snížení 
hyperglykemických hodnot může prognózu v těchto 
případech významně zlepšit. 
 Také u diabetiků 2. typu se může rozvinout diabetická 
nefropatie. Pacienti, u kterých je diabetes rozpoznán až po 
60. roce života, umírají v méně než 1 % na selhání ledvin. U 
mladých diabetiků 2. typu není prognóza nefropatie příliš 
odlišná od diabetiků 1. typu. Z toho důvodu je časná diagnóza 
a efektivní léčba i málo zvýšených hodnot krevního tlaku u 
těchto pacientů velmi žádoucí. 
 

Diagnostika diabetické nefropatie 

 U diabetiků 1. typu myslíme na počínající diabetickou 
nefropatii tehdy, jestliže diabetes trvá déle než 6 let a jestliže 
opakovaně (3x v průběhu 6 měsíců) zjistíme 
mikroalbuminurii (30-300 mg/d). Tu lze zjistit jen 
speciálními citlivými metodami. Obvyklé testovací proužky 
se k tomu nehodí. Nově vyvinuté proužky ale mohou 
existenci mikro- nebo makroalbuminurie spolehlivě vyloučit. 
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 Mikroalbuminurie může být způsobena také 
hyperglykemií nebo močovým infektem. Z toho důvodu je 
třeba vyšetření mikroalbuminurie doplnit stanovením 
HbA1c a vyšetřením močového sedimentu. Další 
diagnostické procedury (jako i.v. pyelografie nebo biopsie 
ledvin) nejsou v této souvislosti indikovány. 
 Klinicky manifestovaná diabetická nefropatie je 
pravděpodobná tehdy, jestliže se při dlouholetém trvání 
diabetu objeví albuminurie větší než 300 mg/d a/nebo dojde 
ke zvýšení koncentrace kreatininu. Téměř ve všech 
případech se současně vyskytuje diabetická neuropatie. 
 U diabetu 2.typu dochází asi u poloviny pacientů ke 
zvýšenému vylučování bílkovin i při jen krátkodobém trvání 
diabetu. Na zvýšeném vylučování bílkovin se u diabetiků 2. 
typu podílí více příčin (hypertenze, srdeční insuficience). 
Proto je přínos stanovení mikroalbuminurie pro diagnózu 
počínající nefropatie v těchto případech méně specifický. 
Naproti tomu ukazuje přítomnost makroalbuminurie u 
diabetiků 2. typu, zejména při existenci retinopatie, na 
pravděpodobný výskyt nefropatie. 
 Jestliže se hypertenze vyskytuje v rámci pozdních 
komplikací diabetu, objevuje se u pacientů řada potíží, které 
se mohou vlivem antihypertenzní medikamentózní léčby 
zhoršit, popř. bývají nepřesně označovány za vedlejší účinky 
podaných léků. 
 

Antihypertenzivní léčba 

 Rozdílná geneze a prognóza vysokého tlaku u 
diabetiků 1. a 2. typu vyžadují rozdílnou léčebnou strategii. 
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Diabetes mellitus 1. typu 

 
 Jde většinou o mladé štíhlé pacienty s počínající nebo 
manifestní diabetickou nefropatií. Škodlivý vliv hypertenze 
na ledvinové funkce, a tudíž i na dobu přežití pacienta 
vyžaduje důslednou normalizaci krevního tlaku na hodnoty 
pod 140/90 mmHg. K tomu je téměř vždy zapotřebí 
medikamentózní léčby. 
 

Diabetes mellitus 2. typu 
 
 Většina pacientů má přes 60 let a je obézní. V popředí 
léčebných snah stojí nemedikamentózní léčba, především 
redukce hmotnosti a omezení spotřeby alkoholu. 
 Vysoké hodnoty krevního tlaku (diastolický tlak přes 
100 mmHg) mohou u těchto pacientů vyžadovat 
bezprostřední medikamentózní léčbu. 

Nemedikamentózní léčba 
 U obézních pacientů je na počátku léčby 
nejdůležitějším opatřením normalizace tělesné hmotnosti. 
Zhubnutí o několik málo kilogramů může vést ke zřetelnému 
zlepšení hodnot krevního tlaku i látkové výměny. Tento 
léčebný cíl lze splnit pomocí smíšené stravy (1000 kcal/den) 
se sníženým obsahem energie a při zvýšení tělesné aktivity. 
 Omezení spotřeby alkoholu má význam i pro 
diabetiky s normální tělesnou hmotností. Snížení jeho 
spotřeby na méně než 30 g za den může snížit krevní tlak i 
bez ovlivnění tělesné hmotnosti. Navíc omezení přísunu 
alkoholu snižuje nebezpečí hypoglykemie u pacientů, kteří 
jsou léčeni orálními antidiabetiky nebo inzulínem. 
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 Snížení přísunu soli (NaCl) asi na 5 g/den může mít  
u pacientů s diabetem 2. typu a primární hypertenzí příznivý 
vliv na pokles krevního tlaku. I když kontrolované studie  
k tomuto tématu chybějí, zdá se rozumné také u diabetiků 
1.typu využít uvedených nemedikamentózních opatření. 

Medikamentózní léčba 

 Pravidla léčby vysokého krevního tlaku platí i pro 
hypertoniky s diabetem. Měli bychom brát v úvahu možný 
vliv antihypertenziv na kompenzaci látkové výměny nebo na 
inzulínovou léčbu. Rovněž pozdní komplikace a průvodná 
onemocnění nás nutí k určitým modifikacím. 
 Mělo by se využívat především látek, se kterými 
máme v antihypertenzivní léčbě u diabetiků dlouhodobé 
zkušenosti. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti u nových, dosud 
nevyzkoušených medikamentů. Z toho důvodu doporučuje 
německá Liga pro boj s vysokým tlakem u diabetiků s 
hypertenzí kardioselektivní betablokátory a diuretika jako 
medikamenty první volby. 
 V rámci níže uvedeného stupňového schématu začíná 
medikamentózní léčba nízkými dávkami kardioselektivního 
betablokátoru nebo diuretikem (např. atenolol, metoprolol, 
betaxol a hydrochlorothiazid v kombinaci s triamterenem 
nebo amiloridem). 
 Teprve za 2-3 týdny se při přetrvávající hypertenzi 
má dávka léku zvyšovat. Jestliže ani poté nelze dosáhnout 
dostatečného snížení tlaku, je třeba myslet na možnost 
nespolehlivého dávkování léku pacientem. 
 Abychom předešli zhoršení látkové výměny 
sacharidů, které by bylo způsobeno hypokalemií, je třeba při 
nasazení diuretika zvolit kombinaci thiazidu a diuretika 
šetřícího kalium. Při zvýšení sérového kreatininu by se s 
ohledem na nebezpečí hyperkalemie neměla podávat žádná 
diuretika šetřící kalium.  
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Jestliže hodnota sérového kreatininu překročí asi 160 až 200 
umol/l, jsou thiazidová diuretika neúčinná a měla by být 
nahrazena jinými. Při výraznějším snížení ledvinových 
funkcí musí být s ohledem na nebezpečí kumulace (při 
použití hydrofilních beta-blokátorů, např. atenololu) dávka 
redukována. 

Léčebné stupně - schéma 

1.stupeň Kardioselektivní betablokátor nebo thiazidové 
 diuretikum a diuretikum šetřící kalium. 
2.stupeň a) Kombinace obou látek uvedených v 1.stupni 
 b) Nelze-li dát betablokátor nebo diuretikum, 

kombinovat jednu látku z 1.stupně s 
vasodilatanciem. 

3.stupeň K oběma medikamentům 2. stupně doplnit 
dihydralazin, nifedipin nebo prazosin.  

4.stupeň K medikamentům 3. stupně doplnit centrální 
adrenergní betablokátory. 

 Vedlejší účinky léků a/nebo další onemocnění mohou 
vést k odchylkám od uvedeného schématu. 
 
 

Skupiny léků 

Diuretika 

Thiazidová diuretika 
 Při léčbě těmito medikamenty se pozoruje zhoršení 
glukózové tolerance u diabetiků neléčených inzulínem. Může 
se rozvinout hypokalemie. Tomu lze předejít přidáním 
diuretika šetřícího kalium (např. spironolaktonu). 
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 Při zhoršení ledvinových funkcí na hodnoty 
kreatininu, které přesahují 200 umol/l, jsou thiazidy 
neúčinné, takže je třeba přejít na jiný typ diuretik. 
 
"Jemná" diuretika 
 Mají podobné vlastnosti jako thiazidy, avšak lze při 
nich pozorovat silnější diuretický i kaliuretický efekt. 
Nasazují se při zhoršení ledvinových funkcí. 

Diuretika šetřící kalium 
 Dávají se zpravidla jako doplněk léčby thiazidy. Při 
poklesu funkce ledvin mohou vést k hyperkalemii. 

Betablokátory 

 U diabetiků by se měly nasazovat pouze 
kardioselektivní betablokátory. Přitom je třeba brát v úvahu, 
že i tyto medikamenty mají vedlejší účinky, zejména když se 
dávají ve vysokých dávkách. U diabetiků mohou zastírat 
projevy hypoglykemie. Z toho důvodu by diabetici léčení 
betablokátory a inzulínem nebo orálními antidiabetiky měli 
často provádět kontrolu glykemie a krevního tlaku a podle 
aktuálních hodnot upravovat dávky inzulínu i tablet. 

Vasodilatancia 
 Tyto léky se v kombinaci s betablokátory a diuretiky 
obvykle dobře snášejí. U diabetické neuropatie by se první 
dávka měla podat večer před ulehnutím a mělo by se při tom 
myslet na možnou ortostatickou reakci. 

Antagonisté kalcia 

 Antagonisté kalcia mají na látkovou výměnu 
diabetika menší vliv než diuretika a betablokátory. Provádějí 
se dlouhodobé studie, zaměřené na jejich použití jako léků 
první volby. Osvědčuje se amplodipin (Norvasc) nebo 
verapamil (Isoptin SR 240), které se dávají jedenkrát denně.  
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Alfa-1 adrenergní blokátory 

 Tyto látky mají silný vasodilatační účinek. U 
diabetiků s neuropatií je třeba začínat léčbu malými 
dávkami. 

Centrální adrenergní blokátory 
 Použití těchto látek je omezeno výraznými 
subjektivními vedlejšími účinky a sníženou compliance. 

Inhibitory ACE (Angiotensin-Converting-Enzym) 
 Do této skupiny patří kaptopril (Alkadil), enalapril 
(Enap) a quinapril (Accupro). Zkušeností s těmito látkami 
jsou různorodé. Na jedné straně se diskutuje o jejich 
příznivém vlivu na průběh diabetické nefropatie, na druhé 
straně bylo při léčbě pozorováno i zhoršení ledvinových 
parametrů. 
 Inhibitory ACE jsou v každém případě 
kontraindikovány při stenóze ledvinových arterií, ke které 
dochází bez dalších projevů zejména u starších diabetiků. Ke 
zhodnocení významu ACE inhibitorů se provádějí 
dlouhodobé kontrolované studie. Zatím je u diabetiků nelze 
rutinně doporučovat jako lék první volby. 

Těhotenství 
 Těhotné diabetičky s hypertenzí je třeba léčit ve 
specializovaných centrech. Prognóza těhotenství závisí mimo 
jiné i na důsledné normalizaci krevního tlaku v průběhu 
celého těhotenství. Za tím účelem je třeba provádět častá 
měření krevního tlaku (stanovení diastolické hodnoty po IV. 
fázi podle Korotkova) a kontrolovat albuminurii. Je dobré 
naučit pacientku samostatnému měření. 
 Z antihypertonik lze použít methyldopu, atenolol, 
metoprolol a dihydralazin (viz též kap. 9 - "Diabetes a 
těhotenství"). 
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Hypertenzní krize 
 Léčba akutního vzestupu krevního tlaku se  
u diabetika v podstatě neliší od léčby této náhlé příhody  
u nediabetika. Je třeba se ale v tomto případě kontrolou 
glykemie přesvědčit, zda nejde o současnou hypoglykemii, 
která může být za určitých okolností za vzestup krevního 
tlaku odpovědná. 
 Na začátku léčby zpravidla dostačuje tělesný klid  
a 10 mg nifedipinu. V některých případech může být kromě 
toho zapotřebí aplikovat antihypertonikum intravenózně 
(např. dihydralazin). 

Dlouhodobá léčba diabetika s hypertenzí 
 Úspěšná léčba vysokého krevního tlaku vyžaduje, 
zejména v přítomnosti dalších chronických onemocnění, 
dokonalou spolupráci lékaře a pacienta. 
 Obsáhlé vysvětlení celého problému a samostatné 
kontroly krevního tlaku pacientem jsou základem úspěšné 
léčby.  
 Zácvik pacienta lze nejlépe provést při edukaci 
v rámci programové léčby. Pacient se naučí měřit krevní tlak 
a zaznamenávat jeho hodnoty do protokolu a postupně 
i podle naměřených hodnot samostatně upravovat dávky 
léků. Tímto způsobem lze zamezit zbytečným ortostatickým 
reakcím, které zpravidla místo přiměřeného snížení dávky 
vedou k přerušení veškeré antihypertenzivní léčby. Také 
extrémní zvýšení krevního tlaku může pacient rychle 
rozpoznat a přiměřeně léčit. 
 Velký význam má pravidelný rozhovor s ošetřujícím 
lékařem. Informovaný pacient může lékaři sdělit údaje o 
vedlejších účincích a komplikacích, případně beze strachu 
medikament sám vysadit. Nenucený rozhovor může osvětlit 
podstatu strachu z vedlejších účinků nebo pozdních 
komplikací, a je proto velmi užitečný. 
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Diabetická neuropatie 
 V souvislostí s diabetickou neuropatií se může objevit 
řada potíží, které bývají zaměňovány s jinými chorobami 
nebo s vedlejšími účinky léků. Kromě toho mohou při 
autonomní neuropatii medikamenty tyto potíže zhoršovat. 
 Znalost těchto příznaků může často ušetřit dlouhé a 
náročné diagnostické postupy. 

Ortostatické potíže 

 Systolický a diastolický tlak po postavení klesnou 
(systola více než 20 mmHg). Puls je v klidu zvýšen (např. 
90/min.) a po postavení stoupá jen málo. 

Otoky bérců 

 U diabetické nefropatie bývají otoky zřídka 
důsledkem ztráty bílkovin z nefrotického syndromu nebo 
srdečního městnání. Obvykle jsou projevem periferní 
neuropatie. 

Poruchy potence 
 Poruchy potence jsou právě tak často podmíněny 
neuropatií. Při existenci makroangiopatie bývají poruchy 
potence též důsledkem poruchy prokrvení. 

Funkční poruchy zažívacího traktu  

 Potíže se objevují zpravidla ráno. Charakteristická je 
nevolnost, zvracení, průjem a zácpa, které se často střídají. 

Funkční poruchy močového měchýře 

 Typická je porucha vyprazdňování měchýře a 
přítomnost reziduální moči. 
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Hypoglykemie  

 Hypoglykemie bývají vnímány špatně nebo vůbec. 
Příčinou tohoto jevu může být autonomní neuropatie. U 
dlouhotrvajícího diabetu 1. typu se takové hypoglykemie 
mohou objevovat i bez přítomnosti pozdních komplikací. 
 Při podezření na existenci neuropatie se doporučuje 
provést následující doplňková vyšetření: 
− kardiovaskulární reflexní testy k vyloučení autonomní 

neuropatie (viz další kapitola), 
− zkouška vibračního čití ladičkou, 
− měření krevního tlaku vleže a po postavení. 
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14. Léčba inzulínem při 
nedostatečnosti ledvin 

 U dlouhou dobu trvajícího diabetu se jako pozdní 
komplikace na podkladě diabetické nefropatie často rozvíjí 
ledvinová nedostatečnost. 
 Selhání může být i důsledkem recidivujících 
pyelonefritid, glomerulonefritid a jiných onemocnění. Tyto 
příčiny nebývají u diabetiků častější než u ostatní populace. 
Snížení ledvinových funkcí může mít výrazný vliv na léčbu 
inzulínem a klade zvláštní nároky na léčbu pacienta 
diabetologem a nefrologem současně. 
 Pro léčbu diabetika s nedostatečností ledvin mají 
praktický význam následující aspekty: 
1. Mění se potřeba inzulínu, protože při selhání ledvin se 

mění kinetika inzulínu i jeho účinnost. 
2. Začátek a způsob náhrady ledvinových funkcí je třeba 

včas naplánovat. 

Změny kinetiky inzulínu 
 Ledviny jsou vedle jater hlavním místem eliminace 
inzulínu. Ve zdravém organismu odbourají játra - vzhledem 
k vysoké koncentraci inzulínu v portální krvi - asi 80 % 
inzulínu. Ledviny eliminují pouze zbývajících 20 %. 
 U inzulínem léčených diabetiků vypadají poměry 
jinak: koncentrace inzulínu v krvi, protékající játry i 
ledvinami, je přibližně stejná a každý orgán proto eliminuje 
asi polovinu celkového množství inzulínu. Porucha 
ledvinových funkcí proto u inzulínem léčeného diabetika 
vede - na rozdíl od zdravého - ke zpomalenému odbourávání 
inzulínu. 
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 U zdravého činí poločas sérového inzulínu asi 4 min. 
Při poklesu kreatininové clearance asi na 1 ml/s se poločas 
cirkulujícího inzulínu výrazně prodlužuje. Při dalším snížení 
kreatinové clearance se ledvinami vylučují pouze 4 m.j. 
inzulínu za den a při poklesu pod 0,1 ml/s klesá eliminace 
inzulínu na hodnoty menší než 0,5 m.j./d. 
 Vzhledem k prodlouženému poločasu se u selhání 
ledvin dají očekávat zvýšené koncentrace inzulínu v krvi. 
Citlivost na inzulín je ale snížena. Předpokládá se, že je to 
způsobeno poklesem buněčných inzulínových receptorů. 

Změny účinnosti inzulínu 
 Při chronické terminální ledvinové nedostatečnosti 
(podobně jako u akutního selhání ledvin) dochází ke zvýšení 
koncentrace katecholaminů v plazmě. Zvyšuje se také 
koncentrace glukagonu v séru. Tyto hormony jsou 
antagonisté inzulínu, které podporují glykogenolýzu a 
glukoneogenezu. 
 Při posuzování účinku inzulínu je třeba brát v úvahu 
dva mechanismy: zvýšení antagonistických hormonů a 
snížení počtu inzulínových receptorů. K tomu přistupuje 
ještě třetí faktor - hyperlipidémie. V důsledku výrazné 
proteinurie při nefrotickém syndromu dochází ke zvýšené 
tvorbě lipoproteinů, což vede k inzulínorezistenci (tab. 9) 

Praktický význam ledvinového selhání pro 
inzulínovou léčbu 
 
 Pro inzulínovou léčbu diabetiků se selháním ledvin 
nelze dát žádné všeobecné doporučení. 
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Tab. 9: Faktory ovlivňující glykemii u diabetiků v souvislosti se 
selháním ledvin. 
Glykemii snižuje Glykemii zvyšuje 
Zpomalené odbourávání 
inzulínu - prodloužený poločas 
vede k hyperinzulinémii. 
 
 

Pokles citlivosti na inzulín 
(klesá počet receptorů). 
 
Vzestup hormonů s 
protiinzulínovým účinkem. 
 
Inzulinorezistence při 
hyperlipoproteinémii. 
 

 Dávkování inzulínu závisí na stadiu ledvinové 
nedostatečnosti, na druhu léčby a podobně jako u ostatních 
pacientů - na celkové tělesné aktivitě, interkurentních 
infektech (např. močových cest) a na přísunu potravy. 
 Ve stadiu relativně stabilizované renální insuficience 
lze pozorovat především opožděnou ledvinovou eliminaci 
inzulínu, což zvyšuje riziko těžkých hypoglykemií. U těchto 
pacientů může být proto důležité výrazné snížení dávky 
inzulínu. Včasné snížení dávky inzulínu je u těchto pacientů 
důležité také proto, že jsou při hypoglykemii ohrožováni 
současnou existencí koronárního onemocnění. 
 Při výrazně opožděné eliminaci inzulínu v důsledku 
nedostatečnosti ledvin má léčba preprandiálními dávkami 
krátkodobého inzulínu některé přednosti. Krátkodobý 
inzulín má krátký poločas, a dá se proto (i při ledvinovém 
selhání) lépe přizpůsobit aktuální potřebě. Přesto může být 
u těchto pacientů eliminace i kinetika subkutánně 
injikovaného inzulínu hodně narušena a riziko hypoglykemie 
tak vysoké, že nelze již usilovat o glykemie v oblasti 
normálních hodnot. S prohlubující se nedostatečností ledvin 
se u uremických diabetiků dostávají do popředí faktory, 
které účinek inzulínu ve svalech a v tukové tkáni zhoršují. 
Za těchto okolností může být opět žádoucí zvýšení dávky 
inzulínu. Terminální selhání ledvin si nakonec vynucuje 
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volbu léčby na umělé ledvině (hemodialýzu) nebo kontinuální 
ambulantní peritoneální dialýzu (continuous ambulatory 
peritoneal dialysis-CAPD) nebo transplantaci ledvin. Každá 
léčba má pro dávkování inzulínu některé zvláštnosti. 
 Při hemodialýze se riziko hypoglykemie zvyšuje na 
jedné straně tehdy, jestliže dialyzační roztoky obsahují málo 
glukózy, a na druhé straně proto, že při hemodialýze se 
citlivost na inzulín pravděpodobně zvyšuje.  
U hemodialyzovaných pacientů je proto třeba v den dialýzy 
eventuálně snížit dávku inzulínu, čímž chceme snížit riziko 
hypoglykemie. 
 U pacientů léčených CAPD je třeba myslet spíše na 
zvýšení dávky inzulínu, neboť část glukózy přechází přes 
peritoneum z dialyzačního roztoku do cirkulace. Množství 
takto difundované glukózy je tím větší, čím vyšší je 
koncentrace glukózy v dialyzátu. Dávka inzulínu se proto 
musí přizpůsobit nejen jídlu, nýbrž i množství glukózy 
v dialyzátu. To si za určitých okolností vyžaduje aplikaci 
dalších dodatkových dávek krátkodobého inzulínu. Pro 
úspěch léčby není podle našeho názoru rozhodující, zda se při 
CAPD aplikuje inzulín jako obvykle podkožně, nebo zda se 
přidává do dialyzačního sáčku. S ohledem na možné (malé) 
riziko peritonitidy dáváme přednost podkožní aplikaci. 
 U diabetiků s transplantovanou ledvinou se 
k imunosupresi používají kortikosteroidy, které zvyšují 
potřebu inzulínu. Z toho důvodu je třeba v těchto případech 
počítat se zvýšením dávek. 

Zvláštnosti léčby ledvinové nedostatečnosti  
u diabetiků 

 
 Léčba diabetiků s nedostatečností ledvin se nesmí 
omezit jen na dávkování inzulínu a kontrolu kreatininu. 
Progrese ledvinové nedostatečnosti je účinně zpomalena 
agresivní léčbou obvykle přítomné hypertenze a cílenou 



254 
 

antibiotickou léčbou močové infekce. Kromě toho se v 
poslední době znovu klade důraz na omezení denního 
přísunu bílkovin na 0,6 g/l kg tělesné hmotnosti. 
 U diabetiků je třeba s náhradou ledvinové funkce 
začít dříve než u nediabetiků. Tento požadavek je u diabetiků 
odůvodněn jejich velkým sklonem k retenci tekutin, horší 
funkcí levé komory při hypertenzi a menší tolerancí zvýšené 
koncentrace močoviny a kreatininu. 
 
Prosba: jestliže u mladého diabetika zjistíte rozvoj 
nedostatečnosti ledvin, neváhejte ho co nejdříve odeslat do 
nefrologického střediska ke konsiliárnímu vyšetření! 
 
 Sérový kreatinin je pro indikaci dialýzy nebo jiné 
léčby špatným ukazatelem. Sám o sobě nepřináší 
dostatečnou informaci o stavu pacienta s terminálním 
selháním ledvin. Zatímco u nediabetiků je náhrada ledvinové 
funkce indikována až při hodnotách kreatininu  
600-700 umol/l, měla by u diabetiků léčba začít již při 
hodnotách kreatininu 350-600 umol/l. Jestliže se při 
hodnotách 350 umol/l objeví nezvládnutelná hypertenze a 
narůstající retence tekutin, je třeba ihned zahájit náhradu 
ledvinových funkcí. 

Indikace náhrady ledvinových funkcí u diabetiků: 
− sérový kreatinin 350 - 600 umol/l, 
− nezvládnutelná hypertenze, 
− rychlý nárůst retence tekutin. 
 
 Pacient musí být včas seznámen s možnostmi 
náhrady ledvinových funkcí. "Včas" znamená asi půl roku 
před začátkem této léčby. Kromě lékařského hlediska může 
být pro volbu metody rozhodující i osobní přístup pacienta. 
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− Hemodialýza měla až do doby před několika lety u 
diabetiků špatné výsledky. Dnes je, pokud jde o dobu 
přežití, metodou rovnocennou. Doba přežití není tedy u 
diabetiků žádným důvodem k tomu, aby hemodialýza 
nebyla indikována. 

− CAPD se ve srovnání s hemodialýzou dává u diabetiků 
přednost. Je to proto, že diabetes se při tom dá lépe 
kompenzovat a že dochází k menšímu kolísání obsahu 
tekutin v organismu, což se příznivě projevuje na 
zvládnutí existující hypertenze a progresi retinopatie. 

− Měla by být dávána přednost časné transplantaci ledvin, 
protože v mnoha případech lze dosáhnout dobré 
rehabilitace pacienta. Transplantace lze ale 
uskutečňovat jen v omezeném množství případů, které 
je limitováno počtem vhodných dárců. 

 Závěrem ještě jedna důležitá zajímavost: 
Při přetrvávající ketoacidóze může být mylně stanovena 
příliš vysoká koncentrace kreatininu v séru. Znalost tohoto 
laboratorního artefaktu vás může uchránit před mylnou 
interpretací nálezu při posuzování nedostatečnosti ledvin 
u vašich pacientů. 
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15. Léčba inzulínem při 
zhoršeném zraku a při 
neuropatii 

Zhoršení zraku 

 Diabetická retinopatie je u nás druhou nejčastější 
příčinou slepoty u dospělých! Proto je lékař často postaven 
před problémy, jejichž příčinou je poškození zraku u pacientů 
s diabetem. 
 Při zhoršení zraku je třeba překontrolovat, zda 
pacient je schopen sám natahovat inzulín a provádět 
samostatně kontrolu glykemie. Těžká diabetická retinopatie 
nemusí vést automaticky ke zhoršení schopnosti hodnotit 
barevné testovací proužky, i když schopnost rozlišovat barvy 
je u diabetické retinopatie téměř vždy omezena. 
 Při natahování inzulínu může pacient použít zvláštní 
lupy, kterou lze přiložit na injekční stříkačku. Obyčejná lupa 
při natahování inzulínu nedostačuje, protože pacient nemá 
volnou ruku k jejímu uchopení. 
 Při těžkém poškození zraku pacient nevidí ve 
stříkačce vzduchové bubliny a může nasát i nesprávné 
množství inzulínu. Tyto těžkosti lze překonat použitím 
ručního dávkovače inzulínu. Je nezbytné, aby každý slepý 
pacient a jeho opatrovník byl přiměřeně zaškolen 
v používání dávkovače. Dávkovače na krátkodobý a depotní 
inzulín musejí být odlišitelné pohmatem. 
 Vedle těžkostí s natahováním inzulínu stojí před 
pacientem s poškozeným zrakem problémy se 
selfmonitorinkem. Samostatné kontroly glykemie jsou 
důležité především ke včasnému rozpoznání hypoglykemie a 
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k její prevenci. Dnes jsou k dispozici i glukometry s 
akustickým udáváním naměřené hodnoty. Problémem 
zůstává přesné umístění kapky krve na testovací proužek. 
Všude tam, kde je riziko nepřesného výsledku vysoké, je 
třeba vyšetření opakovat a činit opatření proti rozvoji 
hypoglykemie. 
 Zhoršení zraku bývá často doprovázeno diabetickou 
nefropatií a vysokým krevním tlakem (viz minulé kapitoly). 
Léčba se řídí podle samostatné kontroly TK tonometry, které 
sdělují naměřenou hodnotu hlasem (Fa BOSO, Jungingen). 
Balení antihypertenzních léků je třeba označit tak, aby bylo 
možno pohmatem rozpoznat, o jaký lék jde. 
 Velmi důležitá jsou všechna průvodní rehabilitační 
opatření, jako znalost prostředí, Braillova písma, popř. 
přeškolení pacienta na jiné zaměstnání. Odpovídající 
poradenská služba a informace o všech možných pomůckách 
jsou součástí dlouhodobé léčby a ošetřování slepých 
diabetiků. 

Diabetická neuropatie 
 Diabetická autonomní neuropatie (výstižněji 
neuropatie autonomního nervstva) se vyznačuje větší nebo 
menší poruchou funkce sympatických nebo 
parasympatických vláken autonomního nervového systému. 
Při diagnostice autonomní neuropatie můžeme použít 
baterie kardiovaskulárních testů (podle Ewinga). V poslední 
době je k dispozici i časově úspornější metoda spektrální 
analýzy tepové frekvence. 
 Vedle postižení kardiovaskulárního systému dochází 
i k dalším poruchám, např. k poruchám motility zažívacího 
traktu a ke zpomalení trávicích procesů nebo k průjmům. 
Vzestup glykemie po jídle probíhá u těchto pacientů těžko 
předvídatelným způsobem, a kompenzace je proto obtížná. 
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 Adaptace dávek krátkodobého inzulínu podle doby a 
množství jídla není u těchto pacientů často vůbec možná. 
Někdy se stav zlepší při tradiční léčbě depotním inzulínem s 
častými malými jídly s velkým obsahem vlákniny. 
 Při autonomní diabetické neuropatii je řada problémů 
způsobena i sníženým vnímáním příznaků hypoglykemie. 
Může nastat i snížení adrenergní hormonální kontraregulace 
při hypoglykemii. Pacienti, kteří dříve mohli hypoglykemii 
včas podle příznaků rozpoznat, bývají při autonomní 
neuropatii hypoglykemií často překvapeni. 
 Při bolestech podmíněných periferní neuropatií (tedy 
neuropatií periferních nervů) je jedinou možností účinné 
léčby pokud možno přesné nastavení glykemie pomocí 
odpovídajících dávek inzulínu. Přesto jsou potíže někdy jen 
obtížně zvládnutelné a podání analgetik nevyhnutelné. 
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16. Komplikace léčby 
inzulínem 

 Tato kapitola nepojednává o hypoglykemii, která sice 
je nejčastější komplikací inzulínové léčby, nicméně ve 
vlastním slova smyslu nepatří k vedlejším účinkům inzulínu. 
Spíše ji lze považovat za projev nadměrného působení 
inzulínu, pokud jeho dávka byla s ohledem na aktuální 
potřebu neúměrně vysoká. Na tomto místě bude věnována 
pozornost projevům nesnášenlivosti inzulínu, především 
alergickým imunitním reakcím organismu na exogenní 
přívod antigenně účinné inzulínové molekuly, popřípadě 
adjuvancií. Dlouhodobá podkožní aplikace inzulínu vyvolává 
imunologické obranné reakce, jejichž intenzita závisí jednak 
na čistotě inzulínového preparátu, na jeho původu a 
galenické přípravě, a na druhé straně i na geneticky 
podmíněných vlastnostech a stáří pacienta. Díky narůstající 
čistotě inzulínových preparátů a zvýšenému používání 
inzulínů neutrálních se výskyt takovýchto reakcí snižuje. 
Alergie na inzulín, imunologicky podmíněná 
inzulínorezistence, lipodystrofie a inzulínové edémy, až na 
ojedinělé výjimky dnes již nejsou významným klinickým 
problémem. 

Imunologické komplikace 

 Obranné imunologické reakce lidského těla mohou 
být namířeny jak proti inzulínu, tak proti depotizujícím 
látkám a konzervačním přísadám, které jsou v inzulínovém 
roztoku obsaženy. Je pravděpodobné, že depotizační látky, 
jako zinek, protamin nebo surfen, pufrovací stabilizátory 
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a bakteriostatika mohou imunologickou reakci proti 
heterologní inzulínové molekule podporovat, případně 
zesilovat. Imunologické reakce proti podkožně injikovanému 
inzulínu jsou tudíž ovlivnitelné celým spektrem rozličných 
faktorů. Rozdíly závisejí již na původu (species) inzulínu: 
hovězí inzulín je mnohem více imunogenní než vepřový. 
Tento nedostatek hovězího inzulínu se projevuje 
i v inzulínových směsích obsahujících hovězí i vepřový 
inzulín společně. Pro někoho bylo překvapující zjištění, že i 
při aplikaci lidského inzulínu dochází u diabetiků k tvorbě 
protilátek. Příčinu této obvykle velmi slabé imunologické 
reakce proti homolognímu proteinu lze vidět v tom, že určitá 
část inzulínové molekuly je v místě aplikace zčásti 
enzymaticky štěpena a zbytky inzulínové molekuly se pak 
spojují s vlastními tělesnými bílkovinami za vzniku "cizích 
bílkovin", které pak mohou vyvolat tvorbu protilátek. Tyto 
protilátky mohou zkříženě reagovat i s lidským inzulínem. 
  V každém případě je rozsah tvorby protilátek při léčbě 
vysocečištěnými inzulínovými preparáty velmi malý, dá 
se  prokázat pouze jemnými analytickými metodami a jen 
vzácně má nějaký klinický význam. Mezi tvorbou protilátek 
při použití vysocečištěných vepřových inzulínů a inzulínu 
lidského jsou jen zcela nepatrné rozdíly, pokud vůbec lze 
o nějakých rozdílech hovořit. 
 Vedle druhové specifity a opakovaně 
zmiňovaného stupně čistoty jsou imunitní reakce při 
podkožní aplikaci inzulínu závislé i na fyzikálně-galenických 
postupech při výrobě. Tím jsou inzulíny s neutrálním pH 
méně imunogenní než inzulíny kyselé a inzulíny s krátkým 
účinkem méně imunogenní než inzulíny depotní. 
 Imunologické obranné reakce při léčbě inzulínem 
mohou být kvalitativně a kvantitativně doloženy průkazem 
cirkulujících protilátek. Protilátky mohou v podstatě náležet 
ke kterékoliv z pěti hlavních skupin imunoglobulinů. 
Význam však mají pouze protilátky skupiny IgG  nebo IgE. 
Zatímco protilátky skupiny IgE bývají zvýšeny především 
u diabetiků s alergickými projevy, vyskytují se protilátky 
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skupiny IgG téměř u všech diabetiků, kteří dostávají inzulín 
déle než 4 týdny. K protilátkám skupiny IgG se na prvém 
místě počítají protilátky, na které se váže inzulín (Insulin 
Binding Globulin). Tyto protilátky reverzibilně inaktivují 
část podkožně aplikovaného inzulínu. Při obzvláště vysoké 
koncentraci cirkulujících protilátek se může projevit 
inzulinorezistence (viz dále). 
 Dříve se opakovaně diskutovalo o tom, zda určité 
množství cirkulujících protilátek s vázaným inzulínem může 
zvyšovat stabilitu látkové výměny, neboť vytváří jakousi 
ochranu před náhlými změnami koncentrace inzulínu v séru. 
Tato hypotéza ale nebyla nikdy prokázána. Dnes zaujímáme 
spíše opačné stanovisko: po znovuobjevení předností 
obyčejného inzulínu se spíše zkouší udržovat poločas 
aplikovaného inzulínu co nejkratší a vyloučit všechny 
faktory, které by mohly vést k oddálení nástupu účinku a k 
poklesu účinnosti preparátu. 

Rezistence na inzulín 
 
 Vazba inzulínu na cirkulující protilátky v séru může 
být ve vzácných případech tak výrazná, že vzniká 
imunologická inzulínorezistence. O imunologické 
inzulínorezistenci hovoříme obvykle tehdy, jestliže potřeba 
inzulínu přesáhne 150 - 200 m.j. za den a současně lze 
prokázat zvýšený titr cirkulujících protiinzulínových 
protilátek.  
 Na tomto místě je třeba zdůraznit, že u převážné 
většiny pacientů, kteří mají obzvláště vysokou potřebu 
inzulínu (inzulínorezistence), např. přes 1,5 m.j./kg 
hmotnosti, jsou důvody této vysoké potřeby jiné než 
imunologické. Dříve než tedy pošleme sérum pacienta na 
vyšetření inzulínových protilátek a vazebných vlastností 
séra do specializované laboratoře (a obvykle několik týdnů 
pak čekáme na výsledek), měli bychom vyloučit častější 
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příčiny inzulínorezistence, jako např. nadměrnou hmotnost, 
dehydrataci, hyperlipoproteinemii, sníženou tělesnou 
aktivitu, postagresivní stres, chronické nebo akutní infekce, 
nadměrnou inzulinizaci. 
 Při podezření nebo při průkazu imunologické 
inzulínorezistence by se měl pacient převést na lidský 
inzulín. Pokud pak do 2 - 4 týdnů nedojde ke snížení potřeby 
inzulínu nebo ke zlepšení látkové výměny, je vhodné 
pacienta odeslat ke specializovanému vyšetření na příslušné 
diabetologické oddělení. 

Alergie na inzulín 

 
 V prvých letech inzulínové léčby byly alergické reakce 
na podkožně aplikovaný inzulín na denním pořádku. 
Incidence tohoto jevu dosahovala až 100 %. 
 Čištění inzulínových preparátů a zavedení lidského 
inzulínu vznik této komplikace inzulínové léčby dnes téměř 
zcela vyloučily. 
 Klinicky lze odlišit alergickou reakci časnou a 
opožděnou a někteří autoři považují za nutné samostatně 
vyčlenovat ještě tzv. "opožděnou časnou reakci". 
 Tyto alergické fenomeny jsou spouštěny sesilními 
protilátkami, T-lymfocyty a dalšími mechanismy buněčné 
imunity. Histologicky se u každé uvedené alergické reakce 
nacházejí typické buněčné infiltráty; v séru bývá 
přinejmenším u pacientů s časnou reakcí zvýšená 
koncentrace imunoglobulinu IgE. 
 Časná reakce se rozvíjí v místě aplikace inzulínu za 5 
až 120 min po injekci. Pozůstává z neostře ohraničeného 
zarudnutí kůže a infiltrace a často je doprovázena svěděním. 
Po několika hodinách vymizí. Tato reakce se objevuje 
zpravidla na začátku léčby inzulínem a po několika týdnech 
se spontánně vytratí. Může se ale znovu objevit i po několika 
letech léčby stejným inzulínovým preparátem. Jen zřídka 
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nabývají projevy na intenzitě, ale ojediněle může nakonec 
dojít ke generalizované reakci. Byl popsán nejen prchavý 
generalizovaný erytém, ale i těžké celkové reakce, jako je 
generalizovaná kopřivka, otoky kloubů až Quinckeho edém 
nebo anafylaktický šok. Mimořádně vzácné jsou časné 
alergické reakce typu Arthusova fenomenu s tvorbou 
lokálních nekróz v místě aplikace inzulínu. 
 Lokální opožděná reakce je častějším projevem 
alergie. Většinou nastupuje za 1-2 týdny po začátku 
inzulínové léčby (nebo po převedení na nový preparát) a 
pozůstává z tuhých tmavočervených pálivých infiltrátů o 
průměru 3-5 cm, které se vytvářejí za 18 - 48 h po injekci. 
 Největší část alergických reakcí, které dnes na místě 
vpichu inzulínu pozorujeme, není vyvolána samotným 
inzulínem, nýbrž jeho depotizačními přísadami nebo 
adjuvanciemi. Alergické reakce, popř. projevy 
nesnášenlivosti se často objevují po surfenu; v ojedinělých 
případech byly popsány i po bakteriostaticích, po protaminu 
a dokonce i po iontech zinku. 
 V diferenciální diagnostice poinzulínových 
alergických jevů se dříve prováděly rozsáhlé kožní testy s 
různými preparáty inzulínu, rozpouštědly, adjuvancii apod.; 
pro přesnější analýzu se za účelem histologického posouzení 
dělaly i biopsie pozitivně reagujících kožních okrsků. Ještě 
dnes vidíme v mnoha učebnicích obrázky zad pacientů až se 
30 testovacími vpichy. Takové postupy jsou však ve většině 
případů dnes již zbytečné. Na základě znalostí uvedených 
příčin imunologické obranné reakce s projevy kožní alergie 
lze pacienta bez ohledu na druh kožní reakce převést na 
lidský inzulín s neutrálním pH. Ve většině případů je tím 
problém vyřešen. Jestliže i přes toto opatření projevy alergie 
pokračují, je třeba odeslat pacienta na specializované 
diabetologické pracoviště. 
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Lipodystrofie 

 
 Podobně patří minulosti i většina projevů 
lipodystrofie, tj. tvorba lipoatrofie, popř. lipohypertrofie v 
místě injekcí. Geneze těchto jevů, které kosmeticky mohou 
působit velmi rušivě, nebyla dosud definitivně vysvětlena. 
Histologické nálezy ale ukazují, že by i zde mohlo jít o 
imunologické jevy. Tato hypotéza je podporována i 
snižováním frekvence těchto komplikací při narůstající 
čistotě inzulínových preparátů. 
  Rozvoj atrofie a hypertrofie tukové tkáně v místě 
injekce je s určitostí podporován nesprávnou injekční 
technikou, např. opakovanou aplikací do stejného místa. 
 Terapeuticky bychom doporučili převést pacienta na 
lidský inzulín a prověřit jeho injekční techniku. Podle našich 
zkušeností pak většina lipoatrofií ustupuje. 
 V žádném případě by se inzulín neměl aplikovat do 
lipoatrofických okrsků, neboť v těchto místech může být 
absorpce inzulínu pozměněna, což mění i jeho vliv na 
glykemii. 

Inzulínové edémy 
 
 Na začátku inzulínové léčby se ve výjimečných 
případech objevují inzulínové edémy. Vznikají zpravidla 
v prvních týdnech inzulínové léčby, a to zpravidla na dolních 
končetinách. Během několika měsíců spontánně ustupují. 
Jejich původ je nejasný. Mohou vést až k 
několikakilogramovému přírůstku tělesné hmotnosti. Tato 
porucha vodního hospodářství nemá být léčena saluretiky, 
protože se upraví sama. Příčina není známa. Mezi jiným 
se diskutuje i o imunologických mechanismech. Pokud by 
tato hypotéza platila, lze očekávat snížení výskytu 
inzulínových edémů při zahajování léčby vysocečištěnými 
vepřovými inzulíny nebo inzulínem lidským. Vzhledem  
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k tomu, že incidence těchto otoků je i tak velmi malá, nelze 
očekávat, že by se průkaz mohl provést tímto způsobem. 
Přestože, nebo snad právě proto, že je tato komplikace tak 
vzácná, je třeba, aby lékař o ní věděl a v případě nutnosti 
mohl pacientům poskytnout zasvěcené uklidňující 
vysvětlení. 
 Je možné, že inzulínové edémy mají podobný 
patofyziologický podklad jako tranzitorní refrakční poruchy, 
k nimž někdy na začátku inzulínoterapie dochází. Vlivem 
osmotických pochodů se mění hydratace čočky. V důsledku 
toho se objevuje přechodná dalekozrakost a pacienti mají 
potíže při čtení. Také tato porucha může trvat až několik 
týdnů a pak se spontánně vytrácí. Pacienti s tím musejí být 
obeznámeni, aby si zbytečně neobstarávali brýle. 
 Za vedlejší účinky inzulínu na vodní hospodářství lze 
snad považovat i přechodné otoky, které se někdy objevují 
u pacientů s diabetickou nefropatií a po několika dnech až 
týdnech spontánně ustoupí. Nefrologové o takovýchto otocích 
často hovoří. Jejich etiologie je zcela nejasná. Pokud je to 
možné, ani zde bychom neměli provádět žádnou agresivní 
léčbu, protože jde o přechodný jev. 

Abscesy v místech vpichu 

 Absces v místě podkožního vpichu inzulínu je v praxi 
vyslovenou raritou. Několik abscesů, které jsme v posledních 
letech u diabetiků v místě aplikace inzulínu viděli, nebylo 
způsobeno chybnou injekční technikou nebo opakovaným 
používáním jednorázové jehly ani nečistotou na straně 
pacienta. Tyto abscesy postihovaly pacienty v průběhu 
hospitalizace, která byla indikována s ohledem na jiná těžká 
onemocnění. 
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 Pro prevenci abscesů je zřejmě rozhodující obvyklá 
tělesná hygiena. Bylo prokázáno, že dezinfekce, prováděná 
obvyklými dezinfekčními prostředky, jako např. alkoholem, 
není nezbytná. Dezinfekční prostředky mohou být s ohledem 
na chronické dráždění kůže naopak spíše škodlivé. 
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17. " Křehký" (brittle) diabetik 

 Nemůže-li diabetik I. typu dosáhnout optimálních 
hodnot látkové výměny, může to mít rozličné příčiny. Ve 
většině případů lze špatnou látkovou výměnu vysvětlit 
chybou u lékaře nebo u pacienta. 

"Brittle Doctor" 

 Častou příčinou špatné látkové výměny u diabetiků 
je, že lékař doporučí nepřiměřenou léčbu inzulínem, že 
chybně poučí pacienta a/nebo ho neadekvátně zaškolí. 
 Bez pravidelných samostatných kontrol glykemie 
(selfmonitorinku) nelze dosáhnout dlouhodobé optimální 
kompenzace látkové výměny. Pokud pacient nezvládne 
selfmonitorink, nelze ho označovat za "křehkého" diabetika. 

Chyby pacienta 

 Můžeme-li prokázat, že se pacient sice učil, jak by se 
měl léčit, ale přitom neprovádí selfmonitorink nebo si chybně 
upravuje dávky inzulínu, pak rovněž nejde o "křehkého" 
diabetika. Pacienti, kteří se aktivně nevyrovnají s nároky 
nezbytnými pro dosažení a uchování dobré látkové výměny, 
musejí být neustále znovu motivováni, aby mohli kdykoliv 
začít se správnou léčebnou taktikou. Lékaři často neúměrně 
zdůrazňují nespolehlivé dodržování diety, tzv. 
neukázněnost. U diabetiků 1. typu je sice strava důležitá, 
nicméně nejdůležitějším předpokladem pro dosažení dobré 
látkové výměny je selfmonitorink a adekvátní adaptace 
dávek inzulínu. 
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Zvláštní formy těžce kompenzovatelného 
diabetu po pankreatektomii 

 U pankreatektomovaných pacientů může na základě 
poruchy absorpce sacharidů a chybějící sekrece glukagonu 
docházet k velkým výkyvům glykemie. 
 Vedle chybějící endokrinní sekrece existuje u těchto 
pacientů také úplný výpadek exokrinní funkce pankreatu 
a rovněž poruchy pasáže potravy zažívacím traktem, které 
jsou důsledkem chirurgického výkonu. Ve většině případů se 
provádí pankreatektomie podle Whippleho, tj. resekce 
duodena a části žaludku a následná anastomóza zbytku 
žaludku s jejunem. Při substituci pankreatických fermentů 
používáme účinné preparáty ve formě acidorezistentních 
granulí, které se rozpouštějí až v duodenu, neboť v žaludku 
by se mohly inaktivovat (Panzytrát). 

Skutečný "brittle" diabetik 

 Přes veškerou snahu lékaře i pacienta nelze u části 
diabetiků žádnými dnes dostupnými prostředky dosáhnout 
dobré kompenzace. Za "brittle diabetika" lze však pacienta 
označit teprve tehdy, jestliže dobré kompenzace nelze 
dosáhnout přes jeho optimální spolupráci při adekvátní 
inzulínové léčbě. Výrazu "brittle diabetik" by se nemělo 
používat pro pacienty, kteří i při vysokých dávkách inzulínu 
mají neustále vysoké hodnoty glykemie. V takových 
případech hovoříme o inzulínorezistenci. 
 Označení "brittle diabetik" by se mělo vlastně objevit 
teprve po konzultaci se zkušeným diabetologem. Téměř ve 
všech případech je přitom přece jen odhalen komplex 
psychosociálních problémů pacienta, které vedou k jeho 
inadekvátnímu chování, a tím jsou příčinou labilní látkové 
výměny. V této souvislosti někteří diabetologové vyslovují 
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pochybnosti o tom, zda "brittle diabetes" ve vlastním 
somatickém slova smyslu vůbec existuje. 

Stres jako příčina kolísání glykemie 

 Pacienti i lékaři často obviňují nejrůznější psychickou 
zátěž (všeobecně označovanou jako stres) z toho, že je 
příčinou neočekávaného nebo nevysvětlitelného vzestupu 
glykemie. Například mladí diabetici nejednou opakovaně 
hovoří o tom, jak v souvislosti se zkouškami ve škole nebo při 
napjatých vztazích v zaměstnání či doma došlo ke zvýšení 
glykemie, a tím k přechodnému zvýšení potřeby inzulínu. 
Názor, že stres hraje jako spouštěcí faktor důležitou úlohu 
při rozvoji dekompenzace, se těší neobyčejné popularitě jak u 
diabetiků, tak u lékařů. Je to překvapující tím více, když si 
uvědomíme, že naše znalosti o možné souvislosti mezi 
stresem a hyperglykemií stojí na ojedinělých, zčásti 
anekdotických pozorováních, která se na rozdíl 
od systematického výzkumu vyhýbají následujícím otázkám: 
Může stresová situace vzestup glykemie vůbec vyvolat? 
Jestliže ano, souvisí to pak s druhem a silou stresu nebo ne? 
 Několik málo systematických pozorování může tyto 
otázky s ohledem na metodické nedostatky zodpovědět jen 
podmíněně. Je z nich ale vidět, že stres hraje jako spouštěcí 
faktor dekompenzace látkové výměny zřejmě jen podřadnou 
úlohu. Sledovali jsme skupinu diabetiků 1. typu a 
nediabetiků za standardizovaných podmínek různých 
stresových situací. Přitom vyšlo najevo, že akutní, časově 
ohraničené působení stresového faktoru k hyperglykemii 
nevede. To neznamená, že dlouhodobá psychická zátěž, jako 
rodinné, sociální nebo pracovní konflikty, nemají na látkovou 
výměnu žádný vliv. Pokud by tomu tak bylo, zbývá ještě 
zodpovědět otázku, zda takové situace přispívají ke zhoršení 
kompenzace přímo anebo přes změněné chování, odrážející 
se v selfmonitorinku, v adaptaci dávek inzulínu nebo v dietě. 
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18. Současná léčba inzulínem 
a dalšími medikamenty 

 Lékové interakce mezi inzulínem a dalšími farmaky 
ve vlastním slova smyslu, např. vzájemné potencování, 
inhibice nebo prodloužení eliminace inzulínu jinými 
medikamenty, nejsou známy. Přesto však existuje řada 
léčebných postupů, při nichž je třeba u inzulínovaných 
diabetiků počítat z určitými vedlejšími účinky. 

Léčba glukokortikoidy a léčba endokrinních 
chorob 

 Při léčbě s tzv. protiinzulínovými hormony, k nimž 
patří zejména kortikoidy, lze očekávat vzestup potřeby 
inzulínu. Diabetes mellitus (bez ohledu na to, zda je léčen 
inzulínem či nikoliv) není samozřejmě žádnou 
kontraindikací proti jinak potřebné terapii kortikoidy; je 
třeba pouze mít na zřeteli, že během léčby kortikoidy může 
být žádoucí dočasná inzulinizace, případně zvýšení dávek 
inzulínu, což lze po vysazení kortikoidů opět vrátit 
do původního stavu. Při léčbě glukokortikoidy se často 
objevuje tendence k hyperglykemii v odpoledních hodinách. 
 Na druhé straně je třeba mít na zřeteli, že při 
medikamentózní nebo chirurgické léčbě nádorové 
nadprodukce kontraregulačních hormonů, jako je např. 
odstranění tumoru předního laloku hypofýzy, odstranění 
glukagonomu nebo tumoru nadledvin a při léčbě 
hypertyreózy, lze u inzulínem léčených diabetiků očekávat 
výrazné snížení potřeby inzulínu. V návaznosti na takový 
chirurgický výkon, resp. na zahájení supresní hormonální 
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terapie, je třeba na základě častých kontrol glykemie 
adekvátně upravit dávky inzulínu. 

Léčba betablokátory 

 Betablokátory jsou dnes indikovány u velké části 
inzulínem léčených diabetiků kvůli hypertenzi, onemocnění 
věnčitých tepen a pro mnoho jiných chorob a symptomů. 
 Již řadu let se u inzulínovaných diabetiků varuje před 
používáním betablokátorů, které nejsou kardioselektivní. 
Tyto preparáty, jako např. propranolol, mohou zhoršovat 
inzulínem navozenou hypoglykemii, maskovat nebo měnit 
příznaky rozvíjející se hypoglykemie, zpomalovat spontánní 
vzestup koncentrace glukózy v krvi při odeznívání 
hypoglykemie, a konečně mohou vést i k jejímu prudkému 
vzestupu. 
 Všechny tyto vedlejší účinky by pro diabetika mohly 
být velmi závažné. U diabetiků 1. typu nelze proto 
doporučovat předepisování kardioneselektivních 
betablokátorů, jako je např. propranolol nebo pindolol či 
oxprenolol. Mnozí autoři považují kardioneselektivní 
betablokátory u diabetiků léčených inzulínem 
za kontraindikované. 
 Uvedené vedlejší účinky by se na základě 
krátkodobých i dlouhodobých studií neměly objevovat při 
používání malých dávek tzv. kardioselektivních 
betablokátorů. Tyto betablokátory, jako např. atenolol nebo 
metropolol, jsou tedy i u inzulínem léčených diabetiků pro 
své malé vedlejší účinky metodou volby. Také zde je ale třeba 
myslet na to, že zejména při vyšších dávkách se rozdíly mezi 
kardioneselektivními a kardioselektivními betablokátory 
mohou stírat, takže se v tomto případě vedlejší účinky mohou 
objevit i u kardioselektivních betablokátorů. 
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Kombinovaná léčba  
perorálními antidiabetiky a inzulínem 

 Potřeba kombinované léčby preparáty 
sulfonylmočoviny a/nebo biguanidy s inzulínem je některými 
autory již dlouho propagována, nejednou i v anekdotickém 
pojetí. Diabetologické příručky a učebnice však k takovým 
terapeutickým pokusům zaujímaly dosud spíše skeptické 
stanovisko. Vývoj v posledních letech ukazuje, že biguanidy 
a chlorpropamid hrají z mnoha důvodů v Německu 
podřadnou úlohu. V poslední době dochází k určitému 
pohybu v názorech na kombinovanou léčbu 
sulfonylmolčovinou (glibenclamidem) a inzulínem. 
 Zatímco Pfeifer (1971) a Mehnert se Schöfflingem 
(1974) ve svých názorotvorných učebnicích popisovali 
kombinovanou léčbu ještě velmi negativně ("jen zřídka 
indikovaná a účelná", "...jedinou důležitou indikací je 
inzulinorezistence", i když "jen zřídka se podaří 
sulfonylmočovinami inzulinorezistenci zvládnout"), zdá se, 
že v posledních letech došlo v Německu k obratu. Někteří 
autoři poukazují na možnost dosáhnout pomocí malých 
dávek glibenclamidu u inzulínem léčených diabetiků 2. typu 
se zachovalou vlastní sekrecí inzulínu zlepšení látkové 
výměny a/nebo snížení potřeby exogenního inzulínu. To by 
mělo význam zejména u starších pacientů, u nichž by po 
doplnění léčby sulfonylmočovinou bylo možno vynechat 
jednu večerní dávku inzulínu. Důkaz pro oprávněnost 
takového postupu však zatím chybí. 
  Protagonisté kombinované léčby sulfonylmočovinou 
a inzulínem se často opírají o dosud blíže nedefinovanou 
extrapankreatickou, inzulínu podobnou aktivitu 
sulfonylmočoviny. V této souvislosti budí zájem některé 
novější studie, v nichž mohlo být pod vlivem 
sulfonylmočoviny prokázáno zvýšené obsazování 
inzulínových receptorů na povrchu fibroblastů ve tkáňových 
kulturách a na dalších izolovaných buňkách. Tato pozorování 



274 
 

však nezůstávají, přinejmenším pokud jde o nálezy na 
hepatocytech, bez rozporů a rovněž nemohla být potvrzena 
na jiných buňkách citlivých na inzulín. Ani  
u inzulínosenzitivních tkání se in vivo nepodařilo předložit 
důkaz všeobecného zvýšení citlivosti na inzulín vlivem 
sulfonylmočoviny. (Kdyby byly takové extrapankreatické 
účinky sulfonylmočoviny ve smyslu zvýšení periferní 
citlivosti organismu na inzulín klinicky významné, musela 
by léčba sulfonylmočovinou i u diabetiků 1. typu vést ke 
snížení potřeby exogenního inzulínu a/nebo ke zlepšení 
látkové výměny, k čemuž podle jednoznačného náhledu 
zmíněných učebnic nedochází.) 
 V poslední době jsou v Německu neustále 
zveřejňovány kazuistiky a rovněž jedna kontrolovaná studie, 
kde bylo u diabetiků 2. typu se zbytkovou sekrecí inzulínu a 
se sníženou cilivostí na inzulín při zvýšené tělesné hmotnosti 
dokumentováno snížení potřeby inzulínu a lehké zlepšení 
glykemie. Přitom je třeba vzít v úvahu, že průměrný věk 
pacientů v této studii činil 70 let a že denně došlo k úspoře 
9 m.j. inzulínu tak, že bylo podáno 15 mg glibenclamidu, 
jehož receptura je nákladnější. Na druhé straně existuje již 
řada zahraničních prací, kde příznivé účinky kombinace 
sulfonylmočoviny a inzulínu nemohly být potvrzeny. Pokud 
bychom tedy chtěli podobné léčebné experimenty vůbec 
provádět, bude asi důležité orientovat se na původní 
koncepci Bachmanna a spol: při skutečném sekundárním 
selhání léčby sulfonylmočovinou ponechat maximální dávku 
glibenclamidu a léčbu doplnit malými dávkami inzulínu (asi 
4 - 8 m.j., z toho např. 75 % NPH inzulínu a 25 % obyčejného 
inzulínu) ráno. Při nedostatečném zlepšení látkové výměny 
zvyšovat postupně dávku inzulínu ve 2 - 3denních 
intervalech maximálně na 20 až 24 m.j.). Pokud je žádoucí 
další zvýšení dávky inzulínu nebo dodatková dávka večer, 
sulfonylmočovina se vysadí. 
 Souhrnně lze na tomto místě říci, že některými autory 
propagovaná potřeba kombinace orální sulfonylmočoviny  
a inzulínu není u diabetiků 2. typu prokázána. V tomto 
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stadiu nejistoty by se pro další vývoj měla vzít v úvahu 
i skutečnost, že ve srovnání s jinými státy se Německo 
vyznačuje neodůvodněně vysokou spotřebou 
sulfonylmočoviny. 

Imunologická léčba diabetu 1. typu?  

 Dnes je již jisté, že vývoj diabetu 1. typu souvisí 
s autoimunním procesem, v jehož důsledku se imunologická 
obrana organismu obrací proti inzulárnímu aparátu a v 
průběhu týdnů až roků dochází k úplnému zničení 
inzulinotvorných buněk. Mechanismy, které tento proces 
vyvolávají, nebyly dosud objasněny. Z patofyziologického 
hlediska je třeba objasnit, čím by se dal proces destrukce 
zadržet. Problémem přitom je, že při manifestaci diabetu je 
převážná část ostrůvků již zničena. Slibnější by bylo 
rozpoznání raných stadií a včasná imunologická intervence 
dostatečně dlouho před manifestací onemocnění. K tomu ale 
chybějí dostatečně spolehlivé prognostické ukazatele 
(markery). Studie s cyklosporinem A sice ukazují, že při 
krátkodobém podávání tohoto preparátu zůstává zvýšená 
zbytková sekrece inzulínu zachována, nicménéně 
k léčebnému použití se tento preparát nehodí, protože 
vedlejší účinky celoživotní léčby nejsou přijatelné. Podobně 
pokusy s jinými látkami se dosud nesetkaly s úspěchem, 
nebo studie musely být pro nepřijatelné vedlejší účinky 
přerušeny. 
 Jakkoliv je nadějné, že by se včasnou imunitní 
intervencí mohlo podařit diabetes mellitus 1. typu u 
ohroženého jedince zlikvidovat, naše pracovní skupina se  
k imunoterapeutickým studiím staví zatím ještě odmítavě  
a dosud jsme se jich nezúčastnili. 
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19. Lexikon inzulínových 
preparátů 1994 

 Tato kapitola uvádí základní informace  
o registrovaných a k registraci připravovaných inzulínových 
preparátech v České republice, na Slovensku, nebo  
v sousedních státech. Jde o preparáty domácí firmy Léčiva 
Praha, které jsou v současné době u nás nejvíce rozšířeny,  
a dále o inzulíny tří nejznámějších světových producentů 
inzulínu: dánské firmy Novo-Nordisk, jejíž inzulíny špičkové 
kvality jsou u nás již po několik desetiletí dobře zapsány, 
americké firmy Eli-Lilly, která vyrobila první preparáty 
inzulínu na světě a od počátku devadesátých let je začíná 
dovážet k nám, a německé firmy Hoechst, jejíž inzulíny  
k nám zatím příliš nepronikly. Informace o inzulínových 
preparátech německé firmy Berlin-Chemie a polské firmy 
Polfa Tarchomin slouží pro doplnění představy o nabídce v 
sousedních státech. 
 Preparáty jsou v tabulce rozděleny do tří skupin: 
1) krátkodobé inzulíny, (tab. 10) 
2) bazální inzulíny, (tab. 11) 
3) inzulínové směsi, (tab. 12) 
 Každá skupina obsahuje podskupinu preparátů 
dodávaných v lahvičkách, které se aplikují některými 
plnitelnými dávkovači (MADI, D pen), inzulínovými 
pumpami nebo injekčními stříkačkami, a zvlášť podskupinu 
preparátů dodávaných v patronách (cartridges, Karpulen, 
cartouches) s posunlivým dnem, které jsou určeny pro 
aplikaci dávkovači nebo pumpami. 
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 Podrobnosti o galenice a farmakokinetice inzulínu 
jsou uvedeny v kap. 4 a 5. 
 Jak již bylo naznačeno, postupně dochází 
k rozšiřování humánních inzulínů. Také inovační program 
firmy Lečiva Praha počítá se zavedením jejich výroby. 
V několika nejbližších letech však bude většina diabetiků  
u nás léčena zvířecími inzulíny. Proto je užitečné, aby byl 
lékař informován jak o klasických, tak o špičkových 
inzulínových preparátech. Před doporučením inzulínu je 
nezbytné se nejprve přesvědčit, zda je příslušný preparát u 
nás registrován, a jakým způsobem je hrazen. Přesnou 
informaci lze získat v aktuálních materiálech pojišťovny 
nebo přímo dotazem u revizního lékaře.  
 Rovněž při předepisivání dávkovačů inzulínu, 
inzulínových pump, glukometrů a dalšího vybavení je třeba 
spolupracovat jak s pojišťovnou, tak s lékárnou, resp. se 
zástupcem příslušné firmy. Většina moderních producentů 
inzulínu totiž zajišťuje i aplikační techniku (dávkovače), 
která je součástí dodávky inzulínu. 
 Předpisem inzulínu, vydáním pomůcky a jednorázo-
vou edukací péče o diabetika nekončí. Žádné vybavení se 
neobejde bez servisu. Z toho vyplývá, že každý diabetik 
jakkoliv samostatný, potřebuje svoji základnu v odborném 
diabetologickém týmu.  
Vysvětlení zkratek v tabulce 10–12 (dle abecedy); 
dep.lat. depozitační látka 
fen fenol 
H humanní inzulín 
ho hovězí inzulín 
kres kresol (m-kresol) 
obj. (ml) objem jedné lahvičky nebo patrony 
m.j./ml koncentrace inzulínu v 1 ml 
V vepřový inzulín 
v, ho směs vepřového a hovězího inzulínu 
volné místo  údaj nezjištěn 
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20. Slovo závěrem 

 První vydání této knihy pod názvem "Praxis der 
Insulintherapie" se objevilo v roce 1983. Jeho cílem bylo 
přiblížit široké lékařské veřejnosti dlouholeté zkušenosti 
pracovní skupiny diabetologů v Düsseldorfu s inzulínovou 
léčbou. Pro velký zájem musela být v následujících letech 
kniha několikrát znovu vydána. 
 Čtvrté vydání, z r. 1990, bylo aktualizováno 
a adaptováno na podmínky v České republice a na 
Slovensku. Byly doplněny některé zkušenosti získané na 
domácích pracovištích, zejména na II. interní klinice a na 
dětské klinice lékařské fakulty Univerzity Palackého a 
Fakultní nemocnice v Olomouci. Doplňky se týkají 
především úprav düsseldorfského edukačního systému na 
tzv. programovou léčbu diabetu, zkušeností s noční dávkou 
krátkodobého inzulínu a využití dávkovače inzulínu MADI. 
Navíc byla zařazena kapitola o zvláštnostech léčby diabetu u 
dětí. Literatura byla rozěířena o práce českých a slovenských 
autorů a o některé další citace z nejrůznějších časopisů 
poslední doby.  
 Po formální stránce se v českém překladu důsledně 
uvádí koncentrace glukózy v mmol/l místo původních mg/dl. 
Rovněž další jednotky byly převedeny do formy obvyklé v 
České republice a na Slovensku. Názvy osvědčených i nových 
inzulínových preparátů, informace o dávkovačích inzulínu, 
glukometrech a indikátorových proužcích a jména firem 
odrážejí poslední vývoj.  
 
 Jádro knihy lze vidět ve vysvětlení „nové“ koncepce 
léčby inzulínem a ve formulaci léčebných cílů 
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 Dříve bývalo (nejen v Německu) zvykem, že téměř ke 
každé úpravě inzulínové léčby byl pacient příjímán k delší 
hospitalizaci za účelem kompenzace diabetu. Z toho pak 
pramenila nesamostatnost pacienta a jeho trvalá závislost 
na lékaři. 
 Podkladem našeho nového léčebného přístupu je ši-
roká, trvalá a aktivní spolupráce mezi pacientem a lékařem. 
Jejím cílem je především normalizovat látkovou výměnu a 
zabránit tak rozvoji pozdních komplikací u mladých diabe-
tiků 1. typu. O dosažení tohoto cíle je třeba usilovat 
postupně. Čím častěji si pacient pomocí selfmonitoringu sám 
kontroluje látkovou výměnu, a čím častěji si aplikuje 
krátkodobý inzulín, tím lépe a pružněji dokáže přizpůsobit 
svoji léčbu měnícím se životním podmínkám, a tím 
fyziologičtější je jeho látková výměna probíhá. 
 Kromě toho chceme, v souladu se zásadami Studijní 
skupiny pro výchovu diabetiků při Evropské společnosti pro 
studium diabetu (DESG/EASD), vychovat pokud možno 
samostatného pacienta, který by nemusel být neustále 
závislý na lékaři a jeho rozhodnutích. K tomu patří nejen 
vlastní edukace pacienta, který se má stát v co největším 
rozsahu svým vlastním terapeutem, ale také vybudování 
odpovídajícího systému léčby diabetu a jeho rozšíření mezi 
lékaři. Česká i Slovenská diabetologická společnost již 
v tomto směru vykonaly hodně práce. Vzrůstá i úloha 
organizací pacientů: v Německu působí Deutscher 
Diabetiker-Bund (Německý svaz diabetiků) a Deutsche 
Diabetes-Union (Německá společnost pro diabetes); u nás 
rozvíjí činnost Svaz diabetiků České republiky, Sdružení 
rodičů a přátel diabetických dětí a Zväz diabetikov 
Slovenska. 
 Cíle léčby jsou u různých skupin diabetiků odlišné. 
 U mladých inzulíndependentních diabetiků vidíme 
především nutnost postupného zácviku a výchovy  
k samostanosti a k přizpůsobivosti léčby. Někdejší tvrdé 
dietologické předpisy tak mohou být poněkud uvolněny. 
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 U starších diabetiků je třeba realisticky  
a individuálně definovat léčebné cíle. Staršího pacienta 
nechceme zatěžovat neperspektivní, a tedy zbytečnou dietou, 
injekcemi inzulínu, nebo medikamenty jen proto, abychom 
snížili glykemii, koncentraci tuků nebo kyseliny močové 
v séru apod., ale především, abychom odstranili jeho potíže 
a celkově zlepšili subjektivní stav. 
 Prosazováním nastíněných zásad do praxe nebylo a 
není vždy jednoduché. V okruhu působnosti autorů je třeba 
poděkovat všem členům diabetologických pracovních skupin, 
kteří se do osvíceného procesu zapojili:. 
 V Düsseldorfu mezi ně patří diabetologické 
a edukační sestry a dietní asistentky Doris Hemmann, Gaby 
Goesseringer-Arndt, Katharina Heininger-Wasser, Andrea 
Maiwald, Sabine Echterhoff, Martina Schmid, Ulrike Zipfel, 
Ulrike Didjurgeit, Inge Hansen, Birgitte Senger a Edith 
Garbrecht; v Olomouci zejména dietní sestra Ludmila 
Navrátilová, Mgr. Jarmila Nejedlá – Řehořová a učitelka 
SZŠ Lenka Slezáková a dětské sestry Marie Černá a Dana 
Gregorová. 
 V neposlední řadě patří dík  přednostovi II. interní 
kliniky LF UP a FN Prof. MUDr. Ivo Krčovi, DrSc., a rovněž 
přednostovi kliniky nemocí z povolání Doc. MUDr. Jarmile 
Fialové, CSc., přednostovi kliniky ústní, čelistní a obličejové 
chirurgie Prof. MUDr. Emilu Jiravovi, DrSc., přednostovi 
dětské kliniky Doc. MUDr. Miloslavu Navrátilovi, CSc., 
a přednostovi oddělení klinické biochemie Fakultní 
nemocnice prim. MUDr. Josefu Bartkovi, CSc., kteří společně 
se svými spolupracovníky, sesterskými kolektivy a 
laborantkami, podle svých podmínek a možností, 
podporovali zavádění programové léčby diabetu. Nemalá 
byla i práce volontérů z řad studentů. Také součinnost 
s diabetology na poliklinikách i v nestátních zařízeních 
v Olomouci a v dalších městech byla dobrá. 
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 Kniha vznikla díky několikaleté spolupráci mnoha 
odborníků. Za důležité připomínky k českému vydání patří 
poděkování Prof. MUDr. Michalu Andělovi, DrSc., 
přednostovi interní kliniky Nemonice na Vinohradech, 
MUDr. Alexandře Jirkovské, CSc., odborné asistentce 
kliniky diabetologie a nerfologie IKEM, a pokud jde o 
kapitolu o těhotenství, také Doc. MUDr. Zdeňku Křikalovi, 
CSc., z porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní 
nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého 
Olomouci. 
 O technické zpracování textu se zasloužila sekretářka 
Libuše Prejzová a studenti Marek a Eva z přírodovědecké 
a lékařské fakulty UP, bez jejichž houževnaté práce by se 
vydání hodně opozdilo. 
 
 Touto knihou bychom chtěli povzbudit a motivovat 
všechny, kteří mají o léčbu diabetu zájem. Především 
diabetology i ostatní lékaře, zdravotní sestry, posluchače 
medicíny i studentky středních zdravotnických škol a možná 
i některé náročnější pacienty. 
 
 
V Olomouci a Düsseldorfu dne 5. ledna 1995 
 
 
                                                                                        Autoři 
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Vysvětlivky 

(pro studenty a čtenáře, kteří nejsou na některá slova cizího 
původu zvyklí) 
 
 
adaptace  − přizpůsobení 
adjuvans  − látka přidávaná k léku k úpravě jeho  
  vlastností 
aglykozurický − bez přítomnosti cukru v moči 
antigenicita  − schopnost vyvolávat tvorbu protilátek 
 
bazální  − základní 
bolus − nárazová dávka 
brittle − křehký 
 
compliance − schopnost spolupracovat, tj přiměřeně  
  reagovat na dávaná doporučení a  
  postupovat dle domluvy nebo   
  pravdivě popsat všechny odchylky 
cross-over  − překřížení 
 
d − den (24hodin)  
depotizační − způsobující prodloužení účinku 
diureza − vylučování moči ledvinami 
 
edukace − výchova, především nácvik praktických 
  dovedností 
endogenní − pocházející zevnitř, z vlastních zdrojů 
exodanní − procházející zvenčí, ze vlastních zdrojů 
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farmakokinetika − uvolňování a přesun léku v organismu  
 
galenika − nauka o přípravě léků 
gestační − těhotenský 
glykemie − koncentrace glukózy v krvi 
glykogen − zásobní látka složená z glukózy 
glukagon − hormon s protiinzulínovým účinkem 
glukoneogeneza − tvorba glukózy z bílkovin a tuků 
glykogenolýza − odbourávání (štěpení) glykogenu 
glykozurie − vylučování glukózy (cukru) do moči 
 
h − hodina  
hemoragický šok − šok vyvolaný velkou ztrátou krve 
homeostáza − rovnováha, vyváženost stavu a procesů 
  ve vnitřním prostředí organismu 
hyperemesis − nadměrné zvracení 
hyperglykemie − zvýšené množství cukru v krvi 
hyperinzulinémie − zvýšené množství inzulínu v krvi 
hyperosmolární − stav podmíněný vysokou koncentrací 
  látek v roztoku 
hypertenze − vysoký krevní tlak 
hypoglykemie − snížená koncentrace cukru v krvi 
hypovolémie − zmenšení objemu 
 
incidence − výskyt nových případů (onemocnění, jevu) 
infundovaný − podávaný v infuzi ("v kapačce") 
insuficience − nedostatečnost 
intramuskulární (i.m.)  − nitrosvalový 
ireverzibilní − nevratný 
 
ketolátky − odpadní látky vznikající při štěpení  
  bílkovin a tuků 
ketonurie − výskyt ketolátek v moči 
ketóza − výskyt ketolátek (totéž jako ketonemie) 
kóma − bezvědomí 
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koagulace − srážení krve 
kompenzace − vyrovnání, vyvážení 
 
liberalizace − uvolnění 
lipidy − tuky 
lipoatrofie − zmenšení objemu tukové tkáně 
lipodystrofie − porušení struktury i funkce tukové tkáně 
 
metabolismus − výměna látek a energií 
mikroalbuminurie − vylučování malého množství bílkoviny 
  do moči 
morfologický − zabývající se popisem tvaru a struktury 
monocyt − druh bílé krvinky 
mortalita − úmrtnost 
multicentrický − probíhající na několika místech 
 
nefropatie − onemocnění ledvin 
neuroglykopenie − nedostatek glukózy v mozku a nervech 
neuropatie − onemocnění nervů 
 
perorální − podávaný ústy 
polydipsie − nadměrné pití tekutin 
polyurie − zvýšené vylučování moči (několik litrů  
  denně) 
postiniciální − vznikající po začátku 
postprandiání − po jídle 
prandiální − v souvislosti s jídlem, k jídlu 
preprandiální − před jídlem 
protein − bílkovina 
proteinurie − výskyt bílkoviny v moči 
protrahovaný − prodloužený (účinek) 
 
remise − období útlumu projevů nemoci 
retinopatie − onemocnění sítnice 
reverzibilní − vratný 
rezistence − necitlivost 
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sacharidy − cukry 
selfmonitorink − opakovaná sebekontrola; u diabetika 
 jde o sledování glykémie/nebo cukru  
 v moči s následující úpravou stravy,  
 dávky inzulínu a pohybového režimu 
studie randomizovaná − studie, ve které jsou pacienti 
 rozdělení podle stanoveného klíče do 
 skupin a tyto skupiny se pak 
 porovnávají  
subkutánní (s.c.)  − podkožní 
substituce − nahrazování 
 
vagální podněty − podněty přenášené bloudivým nervem 
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