
 
 

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola 
MILLS, s. r. o. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prevence a léčba syndromu diabetické nohy 

Diplomovaný farmaceutický asistent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Vedoucí práce:                               Vypracovala:                

     PharmDr. Kubišová Jana                                                 Obernauerová Monika 

 

 
 
 

Čelákovice 2011



- 1 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čestné prohlášení 
 
Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité 

písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné 

kopírování cizích textů v rozsahu větším než krátká doslovná citace je hrubým 

porušením autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., je v přímém rozporu  

s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce  

k obhajobě.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čelákovice, 13. května 2011                                             Podpis: 

 

 



- 2 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji PharmDr. Janě Kubišové za odborné vedení práce, trpělivost, cenné rady, 

připomínky a podporu.  

 



- 3 - 
 

 

Úvod .................................................................................................................... - 5 - 

1 Cíl práce ......................................................................................................... - 6 - 

2 Teoretická část ............................................................................................... - 7 - 

2.1 Diabetes mellitus ................................................................................................ - 7 - 

2.1.1 Homeostáza glukózy ..................................................................................... - 7 - 

2.1.2 Příznaky a diagnóza DM ................................................................................ - 9 - 

2.1.3 Typy diabetu a jejich léčba .......................................................................... - 10 - 

2.1.3.1 DM 1. typu .......................................................................................... - 11 - 

2.1.3.1.1 Léčba DM 1. typu .......................................................................... - 12 - 

2.1.3.2 DM 2. typu .......................................................................................... - 12 - 

2.1.3.2.1 Léčba DM 2. typu .......................................................................... - 13 - 

2.1.3.3 Těhotenský diabetes ........................................................................... - 14 - 

2.1.3.3.1 Léčba TD ........................................................................................ - 15 - 

2.1.3.4 DM nespecifický (sekundární) ............................................................ - 15 - 

2.2 Komplikace diabetu .......................................................................................... - 15 - 

2.2.1 Komplikace akutní ....................................................................................... - 16 - 

2.2.2 Komplikace pozdní ...................................................................................... - 18 - 

2.2.2.1 Diabetická retinopatie ........................................................................ - 18 - 

2.2.2.2 Diabetická nefropatie ......................................................................... - 18 - 

2.2.2.3 Diabetická neuropatie ........................................................................ - 19 - 

2.2.2.4 Onemocnění kardiovaskulárního systému ......................................... - 19 - 

2.2.2.5 Ostatní ................................................................................................. - 20 - 

2.2.2.5.1 Kvasinkové a plísňové infekce ...................................................... - 21 - 

2.2.2.5.2 Bakteriální infekce ........................................................................ - 22 - 

2.2.2.5.3 Virové infekce ............................................................................... - 23 - 

2.3 Syndrom diabetické nohy (SDN) ...................................................................... - 24 - 

2.3.1 Cévní zásobení nohou u diabetiků a nediabetiků ....................................... - 26 - 

2.3.2 Prevence SDN .............................................................................................. - 27 - 

2.3.2.1 Doporučená péče o chodidla při diabetu ........................................... - 27 - 

2.3.2.1.1 Diabetická obuv ............................................................................ - 28 - 

2.3.3 Diagnóza SDN .............................................................................................. - 30 - 



- 4 - 
 

3 Praktická část ................................................................................................- 31 - 

3.1 Hodnocení a metody diagnostiky SDN ............................................................. - 31 - 

3.1.1 Podiatrie, podologie – odborná péče ......................................................... - 31 - 

3.1.2 Anamnéza ................................................................................................... - 32 - 

3.1.3 Fyzikální vyšetření ....................................................................................... - 32 - 

3.1.3.1 Cévní vyšetření .................................................................................... - 33 - 

3.1.3.2 Neurologické vyšetření ....................................................................... - 34 - 

3.1.4 Samovyšetření ............................................................................................. - 34 - 

3.2 Léčba SDN ......................................................................................................... - 35 - 

3.2.1 Léčba neuropatických defektů .................................................................... - 37 - 

3.2.2 Léčba ischemických a neuroischemických defektů .................................... - 37 - 

3.2.3 Lokální léčba ulcerací při SDN ..................................................................... - 38 - 

3.2.3.1 Nové metody lokální léčby SDN .......................................................... - 39 - 

3.2.4 Amputace .................................................................................................... - 42 - 

3.2.5 Enzymoterapie ............................................................................................ - 43 - 

4 Diskuse..........................................................................................................- 44 - 

Závěr ..................................................................................................................- 46 - 

Summary ............................................................................................................- 49 - 

Bibliografie .........................................................................................................- 51 - 



- 5 - 
 

Úvod 

Náplní této absolventské práce je onemocnění, označované jako choroba 21. století 

– diabetes mellitus. Počet pacientů s touto diagnózou na celém světě neustále narůstá 

a je tedy tématem stále častěji zmiňovaným. 

Práce je zaměřena na možné příčiny vzniku diabetu, jeho typy, léčbu a dále na rizika 

vzniku pozdních komplikací. Z pozdních komplikací je zde nejpodrobněji vysvětlena 

problematika diabetické neuropatie a vzniku syndromu diabetické nohy. Hlavní důraz 

je kladen především na správná preventivní opatření a edukaci diabetických pacientů  

v péči o chodidla. V práci je také pojednáno o možnostech léčby již vzniklého syndromu 

diabetické nohy.  
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1 Cíl práce 

Cílem mé práce je zhodnotit úspěšnost léčby syndromu diabetické nohy v závislosti 

na věku pacienta a jeho spolupráci (compliance), době trvání diabetu, kompenzaci 

nemoci a životním stylu. Mezi další cíle patří zjištění procentuálního zastoupení 

nutných amputací. 
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2 Teoretická část  

2.1 Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus (DM) neboli úplavice cukrová, lidově též cukrovka, je chronické 

metabolické onemocnění, charakterizované absolutním (DM 1. typu) či relativním   

(DM 2. typu) nedostatkem inzulinu – hormonu slinivky břišní. 

DM je v posledních letech narůstajícím celospolečenským problémem jak ve vyspělých, 

tak v rozvojových státech světa. [Doporučený diagnostický a léčebný postup pro 

všeobecné praktické lékaře, 8+  

Diabetes mellitus je léčitelné, avšak nevyléčitelné a celoživotní onemocnění  

s progresivním charakterem, tedy se sklonem ke komplikacím.  

  *BARTÁŠKOVÁ, MENGEROVÁ, 2008] 

Jedná se o závažné chronické onemocnění, které vyžaduje dodržování celé řady 

pravidel, avšak díky současným možnostem lékařské medicíny, může diabetik s dobře 

kompenzovanou cukrovkou žít stejně aktivní a plnohodnotný život jako zdravý člověk.  

Zásadní roli při léčbě diabetu hraje dieta. Bez pochopení a zvládnutí dietního režimu 

nemůže diabetik očekávat ideální stabilizaci nemoci. Dalším významným faktorem je 

fyzická aktivita a psychický stav pacienta, což se odráží na jeho schopnostech 

spolupráce, tzv. compliance. *BARTÁŠKOVÁ, MENGEROVÁ, 2008] V současné době by 

neměl existovat diabetik léčený pouze dietou, preskripce metforminu (perorální 

antidiabetikum ze skupiny biguanidů) je běžná už i v prvních stádiích poruchy 

glukózové tolerance.                   *SVAČINA, 2011+ 

                                                                               

2.1.1 Homeostáza glukózy 

Plazmatická hladina neboli koncentrace glukózy v krvi se nazývá glykémie.                 

U zdravého člověka se glykémie pohybuje v rozmezí od 3,8 mmol/l (pod tuto hladinu 

neklesne) do 5,8 mmol/l a po cca 2 hodinách po jídle nepřesáhne hodnotu 8 mmol/l.  

Glukóza (hroznový cukr, krevní cukr) patří mezi monosacharidy a je jednou 

z nejdůležitějších látek lidského těla. Buňkám slouží jako zdroj energie, je nezbytná pro 

fungování všech orgánových soustav (pro práci svalů, tvorbu tepla, na obnovu a údržbu 

buněk v těle). Do krve se dostává dvěma způsoby – z potravy (v čisté podobě) nebo 
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jako součást složitějších látek, ze kterých se uvolňuje (např. škroby) nebo uvolňováním 

ze zásob v játrech (z glykogenu). Glukóza se do většiny buněk dostává pomocí inzulinu 

(výjimkou jsou buňky CNS a erytrocyty, které pro vstup glukózy inzulin nepotřebují). 

Chybí-li v krvi tento hormon, glukóza se do buněk nedostává a hromadí se v krvi. 

Zvýšená hladina glukózy v krvi se označuje jako hyperglykémie, což je jeden  

ze základních projevů diabetu (glykémie nad 11,1 mmol/l).  

  [BARTÁŠKOVÁ, MENGEROVÁ, 2008+ 

Hospodaření s glukózou je řízeno několika hormony. Při diabetu souhra mezi těmito 

hormony nefunguje, čímž dochází ke kolísání glykémie. Nejdůležitějším z nich je inzulin, 

hormon bílkovinné povahy, který se nepřetržitě tvoří v tzv. ß-buňkách 

Langerhansových ostrůvků (LO) slinivky břišní (pankreatu). Zde se vytváří nejprve  

proinzulin, ze kterého inzulin vzniká až odštěpením části řetězce aminokyselin 

označovaných jako C-peptid (viz obrázek č. 1). Inzulinu i C-peptidu koluje v krvi stejné 

množství. Toho se využívá v případě, jestliže je potřeba zjistit, zda diabetik, který už 

inzulin dostával, produkuje nějaký inzulin vlastní. Stanovuje se u něj tedy potom 

hladina C-peptidu v krvi, která je mírou endogenní (vnitřní) sekrece tohoto hormonu. 

Tvorba inzulinu (resp. proinzulinu) se řídí podle glykémie, kterou ß-buňky dokážou 

rozpoznávat - pokud glykémie stoupá, inzulínu se tvoří více a naopak, pokud glykémie 

klesá, tvoří se inzulinu méně.                                                                           *ŠKRHA, 2008+ 

Mezi další významné hormony podílející se na regulaci hladiny glukózy v krvi patří 

glukagon a adrenalin, dále glukokortikoidy, somatotropní hormon a nepřímo tyroxin.    

Glukagon, který dává signál játrům, aby štěpily v nich uložený zásobní polysacharid 

glykogen (větvený řetězec tvořený z molekul glukózy) na glukózu, procesem 

glykogenolýzy. Glukagon je polypeptidický hormon produkovaný α-buňkami slinivky 

břišní, který působí proti účinkům inzulinu (tj. je jeho antagonistou). Udržuje tím 

vyrovnanou hladinu glykémie, předchází těžké hypoglykémii a zabezpečuje neustálý 

dostatek energie v důležitých orgánech.  

Adrenalin (epinefrin), jeden z katecholaminů, je hormon vyměšovaný dření 

nadledvin. Zvyšuje hladinu cukru v krvi tím, že zvyšuje hladinu glukagonu. Oba tyto 

hormony, glukagon i adrenalin, mají opačnou funkci než inzulin.              *ŠKRHA, 2008+ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1tra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glykogen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gluk%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polypeptid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hormon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inzul%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glykemie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glukagon
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Obr. č. 1: Molekula lidského inzulinu 

[www.wikiskripta.eu, 3] 

 

2.1.2 Příznaky a diagnóza DM 

Důležitým kritériem pro určení diagnózy DM je hladina glykémie nalačno. Ta by 

neměla přesahovat hodnotu 7 mmol/l. Diagnóza diabetu je též vyslovena, pokud 

hladina cukru kdykoliv během dne přesáhne hodnotu 11,1 mmol/l (tzv. náhodná 

glykémie).                                                                        [BARTÁŠKOVÁ, MENGEROVÁ, 2008] 

Dalším způsobem stanovení diagnózy DM je provedení tzv. perorálního glukózového 

tolerančního testu (oGTT). Během něj se sleduje glykémie 2 hodiny po vypití vodného 

roztoku glukózy a přesáhne-li hodnotu 11,1 mmol/l, jedná se o DM.  

Třetím ukazatelem může být hodnota glykovaného hemoglobinu. Glykovaný 

hemoglobin (HbA1c) vzniká navázáním glukózy na hemoglobin (barvivo červených 

krvinek). Je jednak dlouhodobým ukazatelem kompenzace DM (stanovuje se 4x ročně) 

a svědčí o tom, jak pacient dodržoval dietu, užívání tablet, popř. aplikace inzulinu a ne 

jen aktuální stav pacienta před návštěvou lékaře. Hodnota HbA1c také může při 

diagnóze DM pomoci lékaři odhadnout dobu trvání nemoci.[www.diab.cz, 18] Výsledek 

hodnotí stav kompenzace za posledních 6 – 8 týdnů a uvádí se v procentech: 

 HbA1c méně než 4,5 % kompenzace diabetu je výborná 

 HbA1c  v rozmezí mezi 4,5 % - 6,0 % kompenzace onemocnění je uspokojivá  

 HbA1c  více jak 6 % kompenzace je neuspokojivá                              [www.zdn.cz, 2] 

Mezi další typické příznaky cukrovky patří časté močení (i během noci), nadměrná 

žízeň (tzv. polydipsie), únava, snížená tělesná, často i psychická výkonnost, pálení očí, 

pocit sucha v ústech. U diabetiků 1. typu je to také výrazné hubnutí během krátké 

doby, nechuť k jídlu a přítomnost ketolátek v moči. Ketolátky (aceton) vznikají 
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odbouráváním tuků (mastných kyselin), které organismus štěpí pro získání energie, 

které se mu nedostává ve formě glukózy. Následkem oxidace tuků (katabolismu) 

dochází ke vzniku odpadních látek, které se v těle hromadí a dochází tak k rozladu 

vnitřního prostředí organismu (k poklesu pH krve, protože ketolátky okyselují vnitřní 

prostředí organismu). Tento stav může skončit bezvědomím, v extrémních případech  

i smrtí (tzv. ketoacidotické kóma).                                                        [www.diab.cz, 13, 18] 

 

2.1.3 Typy diabetu a jejich léčba 

 Diabetes mellitus je metabolická porucha, projevující se hyperglykémií. Ta může 

nastat z různých důvodů. Podle nich se rozlišuje několik typů diabetu: primární 

diabetes (diabetes mellitus 1. typu), diabetes mellitus 2. typu, těhotenský (gestační) 

diabetes a ostatní specifické typy diabetu.  

 Základem léčby všech typů diabetu je přísné dodržování diety. Ta zahrnuje více 

opatření než pouze vyloučení cukru (sacharózy) z potravy. Je nutné si uvědomit, že  

na monosacharidy se postupně rozkládají i složené cukry (oligo a polysacharidy –  

např. škroby). Diabetik by se měl naučit odhadnout množství sacharidů v jednotlivých 

potravinách (pečivo, brambory, rýže, těstoviny, ovoce, knedlíky, apod.) a dodržovat 

lékařem a edukační sestrou stanovenou denní potřebu sacharidů.  

Mezi hlavní cíle léčby diabetu patří:  

 osobní pocit dobrého zdraví 

 přiměřené hladiny glykémií a normální hladina glykovaného hemoglobinu 

(HbA1c do 6 %)  

 nepřítomnost acetonu a glukosy v moči 

 udržování tělesné hmotnosti (do BMI 25)  

 pokud je nezbytné podávání inzulinu, tak jeho přiměřené dávkování (0,6 IU/kg) 

– se stoupajícími dávkami inzulinu stoupá riziko zužování cév  

 normální hladiny krevních tuků - cholesterol do 4,5 mmol/l, LDL cholesterol  

do 2,5 mmol/l, HDL cholesterol vyšší než 1,0 mmol/l (1,2 mmol/l u žen), 

triglyceridy do 1,7 mmol/l 

 krevní tlak do 130/80 mm Hg                          [BARTÁŠKOVÁ, MENGEROVÁ, 2008] 
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2.1.3.1 DM 1. typu 

 Při diabetu 1. typu jsou ß-buňky Langerhansových ostrůvků (LO) pankreatu 

postupně destruovány (úplně zničeny) vlastním imunitním systémem (probíhá 

autoimunitní zánětlivý proces), což vede k absolutnímu nedostatku inzulinu 

v organismu. Pacienti s DM 1. typu jsou doživotně závislí na exogenním přívodu 

inzulinu. Odtud vychází též původní označení inzulin-dependentní DM.  

DM 1. typu neboli juvenilní DM, je typický pro období dětství a dospívání. Obvykle  

se objevuje náhle, nejčastěji v období puberty mezi 14. a 15. rokem života, či u malých 

dětí. Může však být také diagnostikován u osob vyššího věku (nad 30 let) – v tomto 

případě hovoříme o „pomalu probíhající cukrovce dospělých“, označované jako LADA – 

latentní autoimunitní diabetes dospělých (z anglického latent autoimmune diabetes  

of adults).                                                                                                      [www.diazivot.cz, 6] 

 Poškozování ß-buněk LO probíhá skrytě po mnoho měsíců až let do chvíle, kdy je 

zničeno více než 80 % z nich. Pak už slinivka není schopna pro organismus zabezpečit 

dostatečnou zásobu inzulinu. Z důvodu nulové sekrece inzulinu buňky v těle „hladoví“, 

nemohou využít glukózu z krve, její plazmatická hladina stoupá a rozvíjí se 

hyperglykémie. Při vysoké glykémii se tělo snaží nadbytečné glukózy zbavit tím, že ji 

začne propouštět do moči (děje se tak při glykémii nad 10 mmol/l, což je tzv. ledvinný 

práh). Zjednodušeně řečeno, čím vyšší glykémie, tím je větší její množství. Odcházející 

glukóza s sebou osmoticky strhává vodu, a tak z organismu odchází nadměrné 

množství moči, rozvíjí se dehydratace. Moč je sladká, lékaři v dávných dobách moč 

diabetika ochutnávali, a tak cukrovku diagnostikovali. 

  Mezi příznaky tedy patří hyperglykémie, časté a vydatné močení (i v noci), 

přítomnost glukózy v moči, nadměrná žízeň, dehydratace, hubnutí, únava, svalová 

slabost a ztráta tělesné hmoty, poruchy vědomí, přítomnost acetonu v dechu, krvi  

i v moči.                                                                             *BARTÁŠKOVÁ, MENGEROVÁ, 2008+ 

 V roce 2009 se v ČR s diabetem léčilo více než 783 tisíc pacientů (téměř o 10 tis. 

diabetiků více než v roce předchozím).  55 414 pacientů patřilo mezi diabetiky 1. typu - 

27 291 mužů, 28 123 žen (z čehož 1 770 diabetiků bylo mezi dětmi a mladistvými).  

                                                                                                                               [www.uzis.cz, 5] 
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2.1.3.1.1  Léčba DM 1. typu 

 Jediným možným řešením, jak vnést do metabolismu glukózy rovnováhu, je injekční 

aplikace inzulinu do podkoží nemocného (subkutánně). Jde tedy o léčbu substituční - 

nahrazuje bazální a po jídle stimulovanou (postprandiální) sekreci inzulinu.  

Inzulinové přípravky lze podle nástupu účinku a jeho trvání rozdělit na krátkodobě 

působící, středně dlouhodobě působící (intermediární) a dlouhodobě působící. Pacient 

si inzulin aplikuje sám pomocí tzv. inzulinových per (průměrně 4x denně),  

popř. může být léčen inzulinovou pumpou.      

Pro ideální kompenzaci diabetu je nutný pravidelný denní režim, aplikace správných 

dávek inzulinu ve vhodných časových intervalech, dodržování diety, roli hraje také 

fyzická aktivita.                                                     

 Pro zajímavost a představu - během roku si diabetik aplikuje asi 1460 injekcí inzulinu 

a provede průměrně 730 vpichů do prstu pro změření glykémie v kapilární krvi (domácí 

sebetestování pomocí glukometru, tzv. self-monitoring). 

                                                            [BARTÁŠKOVÁ, MENGEROVÁ, 2008; www.diab.cz, 18] 

2.1.3.2 DM 2. typu 

 Diabetes mellitus 2. typu bývá označován jako DM dospělých, neboť se obvykle 

objevuje u osob starších čtyřiceti let. Můžeme se setkat i s pojmem „stařecký“ 

diabetes. V minulých letech byl používán termín non-inzulin dependentní diabetes 

mellitus (DM nezávislý na inzulinu), ten je však v dnešní době považován za iracionální 

a nesprávný. Kromě dědičnosti se na vzniku tohoto typu diabetu nejvíce podílí 

nadváha (hodnota BMI nad 25), stres a nedostatek pohybu. Často se hovoří o civilizační 

nemoci. Počet diabetiků výrazně narůstá, tento typ cukrovky v naší populaci výrazně 

převládá, trpí jím asi 90 % všech diabetiků.  

 Diabetici 2. typu mají většinou dostatek (na počátku onemocnění dokonce 

nadbytek) svého inzulinu. Problematika spočívá v tom, že tzv. inzulindependentní 

tkáně (tuková a jaterní tkáň, kosterní svalstvo) jsou vůči účinku inzulinu rezistentní, 

nereagují na něj. Inzulin z tohoto důvodu nemůže umožnit vstup glukózy do buněk  

a hladina cukru v krvi proto stoupá. Příčinou tohoto jevu, který se nazývá inzulinová 

rezistence, je nejčastěji právě nadváha (tuková tkáň omezuje vstřebávání a účinky 

inzulinu). 
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Příznaky nebývají tak patrné, jako je tomu v případě DM 1. typu, onemocnění se 

většinou rozvíjí pozvolna. Po mnoho let může být DM 2. typu zcela bez příznaků. Mezi 

hlavní příznaky DM 2. typu patří únava, snížená fyzická i psychická výkonnost, zvýšené 

močení a nadměrná žízeň. Nezřídka se však DM 2. typu diagnostikuje až při projevení 

se komplikací, jako neuropatie (snížení citlivosti), retinopatie (poškození sítnice)  

či nejrůznější infekty (zejména kožní a slizniční mykózy).   

                                                   [BARTÁŠKOVÁ, MENGEROVÁ, 2008; www.diazivot.cz, 7] 

2.1.3.2.1 Léčba DM 2. typu 

K léčbě DM 2. typu se používají perorální antidiabetika (PAD) vždy současně 

s diabetickou dietou a přísnými režimovými opatřeními (redukce hmotnosti, zanechání 

kouření, fyzická aktivita aj.).  

V léčbě se obvykle začíná monoterapií, která postačuje různě dlouhou dobu, 

zpravidla několik let, často však je nutné postupně přejít na kombinace PAD (dvoj- či 

trojkombinace, po několika letech nedostatečně kompenzovaného diabetika 2. typu 

nejsou výjimkou pacienti užívající dokonce čtyřkombinace léčiv).   

PAD se dělí na inzulinové senzitizéry, inzulinová sekretagoga, inhibitory  

alfa-glukosidáz a léčiva působící inkretinovým efektem.                            *SVAČINA, 2011] 

Mezi inzulinové senzitizéry patří biquanidy (metformin) a thiazolidindiony/ glitazony 

(pioglitazon). Biquanidy jsou díky metforminu nejpoužívanější. Metformin je lékem 

první volby u všech pacientů s DM 2. typu bez ohledu na BMI. Léčba má být zahájena 

v okamžiku stanovení diagnózy DM 2. Metformin snižuje tvorbu glukózy v játrech. 

Mechanismus účinku spočívá v inhibici výdeje glukózy z jater (inhibice glykogenolýzy     

a glukoneogeneze - reakce, při které se syntetizuje glukóza z necukerných zdrojů). Dále 

podporuje transport glukózy do svalů, snižuje inzulinovou rezistenci a nepřímo zlepšuje 

funkci ß-buněk. 

Inzulinová sekretagoga představují dvě skupiny léčiv – tzv. deriváty sulfonylurey 

(DSU) jako dlouhodobá sekretagoga a glinidy (repaglinid a nateglinid) jako krátkodobá 

sekretagoga. Jsou indikována jako léčiva druhé volby hned po metforminu (mezi jejich 

nejčastější nežádoucí účinky patří nárůst hmotnosti a riziko hypoglykémií). Jde o látky 

stimulující porušenou sekreci inzulinu u diabetu 2. typu, obnovují zejména tzv. časnou 

fázi sekrece inzulinu, která při diabetu 2. typu chybí.  
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Zástupcem ze skupiny inhibitorů alfa-glukosidáz je akarbóza. Toto relativně slabší 

PAD je obvykle podáváno v kombinační léčbě s metforminem, sulfonylureou nebo 

inzulinem. Lze ji podat u obou typů DM jako doplněk dietních opatření, pokud úprava 

životosprávy a cvičení nevede k adekvátní kontrole glykémie. Mechanismus účinku 

spočívá v inhibici střevních enzymů (alfa-glukosidáz), které štěpí di-, oligo-                       

a polysacharidy na jednoduché cukry. Tak dochází ke snížení a zpomalení vstřebávání 

glukózy ve střevě. Léčivo má výchovný charakter – čím více pacient „hřeší“, tím horší 

nežádoucí účinky stran gastrointestinálního traktu se dostavují. 

Nová léčiva, působící tzv. inkretinovým efektem, představují dvě skupiny,  

tzv. inzulinové enhancery (blokátory dipeptidylpeptidázy-4/gliptiny) podávané 

perorálně a inkretinová analoga/mimetika podávané parenterálně, v podobě 

subkutánních injekcí. Často se kombinují s metforminem či ostatními PAD. Tato léčiva 

významně snižují chuť k jídlu, pocit hladu a zpomalují vyprazdňování žaludku a snižují 

hladinu cukru v krvi bez rizika vzniku hypoglykémií.  

V pozdních stádiích DM 2. typu je léčba inzulinem nevyhnutelná, na vině je 

postupná destrukce ß-buněk LO pankreatu (pokles sekreční kapacity buněk pod 20 % 

normy).                                                                                                            *SVAČINA, 2011] 

Počet diabetiků 2. typu byl, k 31. 12. 2009, 717 365. Pacientů léčených pouze dietou 

každoročně mírně klesá a narůstá počet pacientů léčených medikamentózně. Pouze 

dietou bylo v roce 2009 léčeno 24,0 % diabetiků; v rámci farmakologické léčby DM 

(podáváním PAD) bylo léčeno 48,5 % pacientů; inzulinem 16,9 % pacientů  

a kombinovanou léčbou (PAD + inzulin) 10,6 %.                                           [www.uzis.cz, 5]                                            

                                                                                                           

2.1.3.3 Těhotenský diabetes  

Těhotenský (gestační) diabetes (TD) vzniká obvykle mezi 24. a 28. týdnem 

těhotenství. 

Dnes jsou všechny gravidní ženy na možnost onemocnění těhotenskou cukrovkou 

vyšetřovány orálním glukózovým tolerančním testem. TD je poměrně dobře léčitelný  

a je prokázáno, že v případě dobře vedené léčby nehrozí negativní dopad na vývoj 

plodu. Po porodu TD u většiny žen obvykle odezní.  
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TD se může objevit jak u ženy patřící do rizikové skupiny, tak i u zcela zdravé matky. 

Do rizikové skupiny patří ženy s obezitou, vysokým krevním tlakem, s diabetem 

v rodině nebo ty, které již TD měly v předchozím těhotenství, dále ženy starší třiceti let 

a kuřačky. 

Příčinou TD je hormonální produkce placenty, která začíná mezi 16. – 20. týdnem 

těhotenství. Hladiny pohlavních hormonů, estrogenů a progesteronu, se zvyšují, též je 

produkováno více kortizolu (kortikoidy obecně zvyšují glykémii), prolaktinu  

a placentárního laktogenu, což vede ke snižování účinnosti vlastního inzulinu. Dále se 

snižuje ukládání jaterního glykogenu a zvyšuje se jaterní produkce glukózy. Výsledkem 

těchto hormonálních změn je tendence k růstu hladiny glukózy v krvi, takže ženské tělo 

potřebuje během těhotenství až třikrát více inzulinu než normálně. V případě, že ho 

organismus nedokáže vytvářet, může se objevit těhotenská cukrovka. 

                                                        [BARTÁŠKOVÁ, MENGEROVÁ, 2008; www.zdn.cz, 1] 

2.1.3.3.1 Léčba TD 

Léčba TD se obvykle zahajuje dietou a domácím měřením glykémií pomocí 

glukometru. Podle naměřených hodnot se pak přistupuje k další terapii. V ČR se 

zahajuje inzulinová léčba, PAD jsou kontraindikována.                              [www.zdn.cz,1] 

                                                                                                     

2.1.3.4 DM nespecifický (sekundární) 

Nespecifický DM vzniká jako důsledek řady onemocnění. Nejčastěji se jedná  

o onemocnění slinivky břišní (nádor, zánět), kdy nemoc ničí tkáň tvořící inzulin. Dále 

jsou to hormonální onemocnění (např. Cushingova nemoc), při kterých vznikají ve větší 

míře hormony (např. glukokortikoidy), které vedou k rozvoji diabetu. 

V praxi se setkáme také se vznikem cukrovky vlivem užívání některých léků,  

např. při dlouhodobém podávání kortikosteroidů (rozvíjí se tzv. steroidní diabetes), 

imunosupresiv aj.                                                          [BARTÁŠKOVÁ, MENGEROVÁ, 2008] 

 

2.2 Komplikace diabetu 

 Komplikace diabetu se rozdělují na akutní, mezi které patří hypoglykémie, 

hyperglykémie, ketoacidóza (vždy v podobě kómatu), a komplikace pozdní, které se 

většinou objevují až po několika letech. Ty můžeme rozdělit na mikrovaskulární 
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(specifické) a makrovaskulární (nespecifické). Mezi mikrovaskulární patří diabetická 

retinopatie (postižení sítnice), diabetická neuropatie (postižení nervů), diabetická 

nefropatie (postižení ledvin) a tzv. diabetická noha. Makrovaskulární komplikace mají 

dopad na kardiovaskulární systém, způsobují urychlení rozvoje aterosklerózy.   

                                                                                           [BARTÁŠKOVÁ, MENGEROVÁ, 2008] 

2.2.1 Komplikace akutní 

 Stav, při kterém se množství glukózy v krvi pohybuje pod hodnotou 3,3 mmol/l  

se označuje jako hypoglykémie. Hypoglykemizující účinky inzulinu se vyrovnávají 

čtyřmi kontraregulačními (protichůdnými) hormony, tj. glukagonem, adrenalinem, 

růstovým hormonem a kortizolem. Uvedené hormony, adrenalin především, na tento 

stav diabetika upozorňují. Prvními signály bývají třes, neklid, hlad, studený pot, 

mravenčení, nauzea až zvracení, neostré vidění a tachykardie. Nemusí se nutně objevit 

všechny vyjmenované příznaky, ale je důležité je rozpoznat co nejdříve a včas 

zasáhnout. V tuto chvíli je první pomocí podání rychle vstřebatelného cukru (kostka 

cukru, oslazený nápoj, bonbon, hroznový cukr). Pacientovi užívajícímu akarbózu (PAD 

bránící vstřebání sacharózy, viz dále) pomůže jedině hroznový cukr. Pokud tak diabetik 

neučiní, dochází k dalšímu poklesu glykémie, který znamená vážné ohrožení 

zásobování mozkových buněk energií (nedostatek glukózy může vyvolat edém 

mozkových buněk – neuronů). Mozek začne zpomalovat svou činnost, což se projeví 

poruchou řeči, změnou chování (někdy až agresivitou), poruchou rovnováhy, celkovou 

slabostí, ospalostí a únavou. Bez rychlé pomoci končí tento stav ztrátou vědomí a je 

třeba injekčně do žíly aplikovat roztok glukózy, nebo do svalu injekci glukagonu.                                                                                

                                                                                                                                  *ŠKRHA, 2008+ 

Příčinou hypoglykémie může být neobvyklá fyzická zátěž, užití některých léků, stres, 

nepřiměřená dávka inzulinu, alkohol nebo nedodržení stravovacího režimu -  

tj. opomenutí dávky jídla. Diabetik na krátce působícím humánním inzulinu se musí do 

30 minut po jeho aplikaci najíst. V případě aplikace inzulinových analog je nutné se 

najíst do 10-15 minut, nebo dávku inzulinu podat současně s jídlem či bezprostředně 

po něm.                                                                                                                     *TUHÁ, 2010] 

 Opačným stavem než hypoglykémie je hyperglykémie. Jedná se o vzestup hladiny 

krevního cukru nad 11 mmol/l. Při nedostatečné léčbě hyperglykémie se může  
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u diabetiků 1. typu rozvinout diabetická ketoacidóza, u nemocných s 2. typem 

hyperosmolární hyperglykemický stav (těžká hyperglykémie s dehydratací organismu). 

V obou případech jde o velmi závažný rozvrat vnitřního prostředí organizmu, který 

může skončit bezvědomím nebo dokonce smrtí.                                           *TUHÁ, 2010+ 

 Hyperglykémie vzniká pozvolněji než hypoglykémie. Nejčastěji se rozvíjí při 

nedodržení životosprávy z důvodu nadměrného příjmu potravy bohaté na sacharidy 

(obzvlášť k rychlému vzestupu glykémie dochází konzumací potravin nebo nápojů 

s obsahem sacharózy díky vysokému glykemickému indexu), při podání nedostatečné 

dávky inzulinu, při nedostatku pohybu. Hladina glukózy může stoupat také při jiném, 

současně probíhajícím, onemocnění, jako je např. chřipka, angína, zlomenina 

(organismus je vnímá jako stres, což vede k vyplavování hormonů zvyšujících glykémii).  

*TUHÁ, 2010+ U žen vzestup glykémie může souviset také s kolísáním hormonů při 

menstruačním cyklu.                                                      [BARTÁŠKOVÁ, MENGEROVÁ, 2008+                                                                                                                       

Mezi příznaky hyperglykémie patří polyurie, žízeň, neostré vidění, pálení očí, sucho 

v ústech, ospalost, zastřené vědomí, postupně se stupňuje dehydratace (suchá kůže, 

hypotenze). Při dlouhodobé hyperglykémii se v těle hromadí ketolátky (rozkladem 

tuků), což vede k metabolické acidóze. Ta se projeví bolestí břicha, nauzeou, 

zvracením, hypoventilací, zápachem acetonu z dechu, celkovou slabostí až 

bezvědomím.                                                                                                         [TUHÁ, 2010] 

Zatímco  hypoglykémii diabetik může, a také musí rychle zvládnout sám, 

s hyperglykémií (s tou dlouhotrvající obzvlášť) si většinou poradí až lékař. 

Problémem bývá odlišení hypoglykemického kómatu od hyperglykemického. 

Rozhodující jsou charakteristické příznaky - hypoglykemické kóma se rozvíjí velmi 

rychle (během pár minut), kůže je opocená, není přítomno hluboké dýchání a postižený 

nemá známky dehydratace (suchý jazyk). Pokud si nejsme jisti, podáme kostku cukru, 

protože tím život pacienta s hyperglykémií neohrozíme. Osudovou chybou ale může 

být podání inzulinu pacientovi s hypoglykémií.                                              *TUHÁ, 2010+ 
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2.2.2 Komplikace pozdní 

 Zvýšená glykémie nebolí. Diabetik nemusí pociťovat žádné obtíže, ale dlouhodobě 

zvýšená hladina glukózy v krvi vede k nevratnému postižení některých tkání v těle. 

Činnost těchto orgánů se může výrazně snížit, a tak zhoršit kvalitu života pacienta 

(např. nutnost dialýzy při selhání činnosti ledvin). Tato postižení, pokud nejsou léčena 

včas, mohou vést i k předčasnému úmrtí.  

Všechny komplikace mají jeden základní princip léčby – dosažení ideální hladiny 

cukru v krvi. Lepší samozřejmě je snažit se komplikacím předejít a dosahovat ideální 

kompenzace nemoci hned od začátku jejího vzniku. V okamžiku, kdy komplikace 

vznikne, je léčba cukrovky o to obtížnější.    [BARTÁŠKOVÁ, MENGEROVÁ, 2008; 

www.diabetesmellitus.cz, 18] 

 

2.2.2.1 Diabetická retinopatie 

 Diabetická retinopatie je nezánětlivé mikrovaskulární onemocnění oční sítnice, 

které postihuje cévy na očním pozadí (retina – sítnice) u pacientů s diabetem. Dochází 

k poškození krevních cév vyživujících sítnici, v těžších případech se objevuje krvácení 

do sítnice a sklivce končící závažnou poruchou zraku až slepotou. Faktory podílející se 

na jejím vzniku jsou hyperglykémie a doba trvání diabetu, hypertenze (HT), porucha 

metabolismu lipidů, kouření, genetická dispozice. Počáteční příznaky nejsou nápadné, 

pacienti nemají žádné obtíže, proto je důležité, aby se diabetikům pravidelně 

vyšetřovalo oční pozadí u očního lékaře alespoň jednou do roka.         [www.diab.cz, 21] 

 

2.2.2.2 Diabetická nefropatie 

 Diabetická nefropatie je chronické onemocnění ledvin, které je způsobeno 

dlouhotrvající hyperglykémií. Onemocnění spočívá v morfologické změně ledvinných 

kapilár (glomerulů), vedoucí ke zvýšené glomerulární filtraci, projevující se přítomností 

bílkoviny v moči (mikroalbuminurií až proteinurií) a postupným poklesem ledvinných 

funkcí, který může vyústit až v ledvinné selhání. Vše je zhoršováno současně se 

vyskytujícím vysokým krevním tlakem (HT).                                        [www.diazivot.cz, 15] 

Účinná léčba selhávání ledvin neexistuje, avšak průběh nemoci lze zpomalit lepší 

kompenzací diabetu – absencí hyperglykémií a snížením tlaku krve. HT lze řešit 
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podáním některých skupin antihypertenziv, např. ze skupiny ACE-I (inhibitory 

angiotensin-konvertujícího enzymu) nebo sartany. V případě terminálního selhání 

ledvin je jediným řešením jejich transplantace.                                         [www.diab.cz, 20;    

                                                                                                  www.diabetesmellitus.cz, 22] 

2.2.2.3 Diabetická neuropatie  

 Diabetická neuropatie (DN), nejčastější chronická komplikace diabetu, spočívá 

v poškození funkce i struktury periferních nervů. Poškozeny mohou být nervy 

senzitivní, vegetativní i motorické. Základním předpokladem vzniku neuropatie je opět 

zvýšená koncentrace glukózy v krvi, ale také ischemie (nedokrevnost, špatný průtok 

krve v důsledku zúžení cév) a hypoxie (snížení množství kyslíku ve tkáních). Neuropatie 

je díky těmto třem faktorům hlavním podkladem pro vznik syndromu diabetické nohy 

(SDN). 

 Důraz je kladen znovu na prevenci, tedy udržování vyrovnaných hladin glykémie 

v optimálních hodnotách. Efektivní léčba DN není doposud známá. Její projevy se liší 

v závislosti na míře a typu poškozených nervů. Mezi nejčastější z nich se řadí snížení 

citlivosti a vnímání bolesti (bezbolestný průběh infarktu myokardu), porucha srdeční 

frekvence, hypotenze, svalová obrna, porucha vyprazdňování žaludku (což může vést   

k nauzee, pálení žáhy, průjmům) či močového měchýře, nadměrné pocení v horní 

polovině těla, porucha erekce u mužů, celkový pokles libida aj.  

                                                                                                              [www.medicabaze.cz, 11]  

Mezi subjektivní potíže pacienta patří zpočátku bolesti, pálení, brnění a mravenčení, 

dále pocity chladu, snížená citlivost, svalová slabost, nejistá chůze, únava končetin  

a křeče. Pacienti s DN nevnímají otlaky či jiné bolestivé afekce, může se tak stát, že si 

nevšimnou oděrky či zaražené třísky, střepu aj.). Špatně cítí horké a chladné podněty. 

Jedná se proto o vysoce rizikový aspekt rozvoje syndromu diabetické nohy.                            

                                                                                                                      *TOŠENOVSKÝ, 2004+                                         

2.2.2.4 Onemocnění kardiovaskulárního systému 

 Podle úseku postižení cévního řečiště rozlišujeme tzv. mikroangiopatii (postižení 

malých cév) a makroangiopatii (postižení velkých cév). 

 Makroangiopatii nelze histologicky odlišit od aterosklerózy (tzv. kornatění tepen, při 

kterém se do stěn tepen ukládají tukové látky a vápník, tepna ztrácí pružnost a zužuje 
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se). Příznačnými manifestacemi makroangiopatií u diabetu jsou ischemická choroba 

srdeční, cerebrovaskulární příhody (cévní mozková příhoda – ictus) a ischemická 

choroba dolních končetin. Mezi příčiny těchto postižení patří zejména psychické změny 

(stres, deprese), některé hormonální odchylky, obezita, poruchy metabolismu glukózy 

s následnou hyperglykémií, zvýšená hladina C-reaktivního proteinu a homocysteinu 

(aminokyselina s obsahem síry urychlující aterosklerózu). 

 Výskyt ischemické choroby je 2 - 3x častější u diabetiků než u nediabetiků (u žen 

diabetiček je riziko ještě 3x větší), diabetici postiženi iktem (cévní mozkovou příhodou) 

umírají 3x častěji než pacienti bez cukrovky. 

 Častým společníkem diabetu je HT, která postihuje 20 – 60 % diabetiků. HT 

urychluje vývoj mikrovaskulárních komplikací diabetu, zejména nefropatii  

a neuropatie, a rovněž představuje rizikový faktor pro makroangiopatii. U diabetiků  

1. typu bývá HT nejčastěji výsledkem souhry genetické predispozice a hyperglykémie.  

U diabetiků 2. typu je HT často součástí metabolického syndromu (MS), který je 

doprovázen následujícími typickými příznaky: inzulinové rezistence, obezita 

centrálního typu a dyslipidémie.                                                   [www.medicabaze.cz, 11] 

 

2.2.2.5 Ostatní 

U diabetiků se také často setkáváme s dalšími komplikacemi, mezi které se 

nejčastěji počítá např. onemocnění dásní, suchá kůže, hyperkeratózy (nadměrné 

ztluštění a rohovatění kůže) a infekce.  

Lidem s diabetem k onemocnění dásní a rozvoji zubního kazu kromě hyperglykémie 

přispívá také tzv. syndrom suchých úst (nedostatečná tvorba slin). Ten způsobuje 

potíže při mluvení, má na svědomí větší sklon ke vzniku zubního kazu a zápachu z úst. 

Tomu lze předejít pravidelnou a správnou zubní hygienou (ústní vody, výplachy, 

fluoridace zubními gely nebo pastami - např. s obsahem aminofluoridu), popř. umělými 

slinami (spreje, žvýkačky). Pomoci může rovněž cucání bonbonů bez cukru, častější pití, 

nebo žvýkání žvýkaček bez cukru.                              

Diabetická dermopatie (suchost kůže) je způsobena menší potivostí kůže v důsledku 

poškození nervů. Kůže svědí, praská, je náchylnější k infekci a v důsledku zhoršeného 
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prokrvení se špatně hojí. Důležitá je správná péče o pokožku – ochrana, hydratace, 

promazávání.                                                                           

Plísňová a bakteriální onemocnění jsou běžnou komplikací diabetu. Kauzálním 

faktorem způsobujícím častější kožní infekce u diabetiků je zvýšená hladina cukru  

v epidermis, která je přímo závislá na koncentraci cukru v krvi. To usnadňuje prostup 

infekce, zejména saprofytickým organismům, do kůže diabetika. Dalšími rizikovými 

faktory infekcí jsou mikroangiopatie, neuropatie, dyshidrosa (fyziologická porucha 

tvoření potu) a zhoršená funkce buněčné imunity. Neuropatie přispívá ke vzniku 

drobných ranek, které diabetik s neuropatií necítí, často si jich nevšimne, a tudíž je 

neošetří. Ty se potom mohou snadno stát vstupní bránou pro infekce.  

    Jelikož mastné kyseliny kožního mazu vykazují antibakteriální účinky a představují 

ochranný kožní film, vede porucha jejich funkce při diabetické autonomní neuropatii ke 

snížení obranyschopnosti kůže vůči infekci. Cévní postižení způsobuje omezení přísunu 

živin, protilátek a imunitních buněk. Změny teploty, vlhkosti a složení kožního mazu 

vedou k pomnožení kožní mikroflóry. Následkem kombinace všech zmíněných faktorů 

je u diabetiků vyšší incidence kožních infekcí, jejich těžší průběh a častý přechod do 

chronického stádia. Infekce mají tendenci k recidivám. Výše uvedené projevy by měly 

být vnímány jako výstraha nedostatečné kompenzace diabetu a jako známka 

imunitního defektu.                                                                          [www.diacentrum.cz, 12] 

 

2.2.2.5.1 Kvasinkové a plísňové infekce  

U diabetických pacientů patří mykotické infekce k běžným kožním a slizničním 

onemocněním. Jejich výskyt bývá téměř pravidlem. Průběh infekce je většinou 

chronický. Kožní a slizniční mykotické infekce se často opakují (recidivují) a jsou obtížně 

léčitelné, nedostatečně reagují na místní léčbu.  Nejčastěji jsou způsobeny kvasinkou 

rodu Candida albicans. 

S Candidou albicans se u dospělých často setkáme u infekcí v anogenitální oblasti 

prezentující se jako chronické, nepříjemné pálení či svědění. Kvasinkový zánět 

nehtových valů (původce Candida paronychia) je méně častý a projevuje se 

zčervenáním okolí nehtu a ztrátou kutikuly. Dětští pacienti často trpí  zánětem ústních 

koutků. 
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Další mykotické infekce kůže (dermatofytózy) jsou u diabetiků nejčastěji 

lokalizovány na ploskách nohou. Při plísňovém postižení plosek může dojít k olupování 

kůže (deskvamaci) v meziprstí s bolestivými trhlinkami (ragádami) a šupinami,  

ke vzniku hyperkeratóz na hranách chodidel a na patách anebo ke vzniku hlouběji 

uložených svědivých puchýřků s deskvamací v okolí. Tinea se může vyskytovat i jinde 

na těle, např. v obličeji, ve kštici či v tříslech.  

  Léčba kožních infekcí je založena na podání lokálních antimykotik ve formě mastí, 

krémů, roztoků či sprejů. Těžší, obtížně léčitelné, vleklé a rozsáhlejší infekce obvykle 

vyžadují systémové podání antimykotik. Dále je důležitá zvýšená hygiena oblastí 

postižených plísní (např. dezinfekce obuvi, podlah a koupelen v domácnosti). Je 

vhodné nosit vzdušnou obuv, vyvarovat se půjčování si cizích ručníků a dbát zvýšené 

opatrnosti při návštěvě veřejných zařízení, jako jsou bazény, sauny a lázně.                         

                                                                                                               [www.diacentrum.cz, 12] 

2.2.2.5.2 Bakteriální infekce  

Bakteriální infekce kůže se mohou projevovat pod různými klinickými obrazy. Mezi 

nejčastější patří šest následujících:   

   Erytrasma  

- onemocnění způsobené bakterií Corynebacterium minutissimum  

- nejčastěji se vyskytuje v oblasti třísel, podpaží a meziprstí 

- projevuje se nesvědivými, ohraničenými hnědými až načervenalými ložisky – ta se 

později mohou začít olupovat 

 Impetigo contagiosa 

- onemocnění vyvolané streptokoky či stafylokoky 

- typický je vznik rychle praskajících puchýřků, po nichž dojde k tvorbě medově 

zbarvených krust, především na obličeji a rukou  

 Folliculitis  

- onemocnění způsobené stafylokoky 

- nejčastěji jsou postižena stehna, obličej a trup  

- projevuje se formou papulopustulek v oblasti vlasových váčků  

 Furunculus  

- jedná se o zánětlivý hrbol s nekrózou 
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- příčinou tohoto onemocnění bývá infekce stafylokoky 

- nejčastěji je postižen trup, stehna, obličej 

- u pacientů se obvykle setkáváme s horečkou doprovázenou zánětem lymfatických cév 

a zvětšením mízních uzlin  

 Hidradenitis suppurativa  

- způsobené opět infekcí stafylokoky či streptokoky 

- bolestivé abscesy v oblasti potních žláz, kolem prsních dvorců nebo perigenitální 

oblasti, tyto abscesy a infiltrace mají tendenci často recidivovat  

 Erysipel  

- vyznačuje se zčervenáním a otokem, který se rychle šíří 

- nejčastěji na bérci 

- příčinou je infekce beta-hemolytickými streptokoky skupiny A 

- pacienta sužuje horečka, zimnice, třesavka a výjimkou nejsou ani zvětšené regionální 

mízní uzliny 

Všechny bakteriální kožní infekce vyžadují místní i celkovou léčbu antibiotiky.          

                                                                                                       [www.diacentrum.cz, 12] 

2.2.2.5.3 Virové infekce  

U virových kožních infekcí lze u diabetiků očekávat stejný průběh a následky jako 

 u pacientů bez cukrovky. Výjimku představuje pásový opar (herpes zoster), kde je         

u  diabetiků nutné počítat se zvýšeným rizikem sekundární infekce vedoucí k horšímu 

průběhu onemocnění a k delší rekonvalescenci.                          [www.diacentrum.cz, 12]
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2.3 Syndrom diabetické nohy (SDN) 

 V důsledku nevyrovnané hladiny cukru v krvi bývají často druhotně postiženy další 

orgány. Změny na cévách, nervových vláknech, v měkkých tkáních a kostech dolních 

končetin diabetiků mohou vyústit v tzv. syndrom diabetické nohy (SDN). Toto 

onemocnění se vyskytuje u 5 - 10% všech nemocných s diabetem, a celkově,  

ve srovnání s nediabetiky, se onemocnění nohou vyskytuje 17 – 50 krát častěji.                             

                                                                                                                              [PIŤHOVÁ, 2008] 

Zpravidla se jedná o poškození povrchu pokožky ve formě diabetického vředu. Časté 

je však také postižení kostí a kloubů dolních končetin, tzv. Charcotova 

osteoarthropatie. Ta se obvykle projeví jako následek těžké diabetické neuropatie. Lze 

ji rozpoznat například podle otoku jedné z dolních končetin, popřípadě zarudnutí  

a bolestivostí postižených kloubů. Charakteristická je rozdílná teplota dolních končetin, 

kterou lze také jednoduše zjistit přiložením dlaní na dolní končetiny. 

 Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) se SDN označuje jako destruktivní 

postižení tkání dolních končetin u pacientů s cukrovkou, které se projeví distálně  

od kotníku (včetně něj). Jeho následkem jsou rozsáhlé ulcerace, gangrény a v krajních 

případech i nutnost amputace končetiny.                                            *TOŠENOVSKÝ, 2004+ 

Diabetický vřed se obvykle vytváří na chodidlech nebo na prstech nohou. Faktorů, 

které se podílejí na jeho vzniku, je několik. Vřed zpravidla vzniká jako následek 

drobného poranění nohy nebo otlaku způsobeného nevhodnou obuví. U diabetiků  

s poruchou citlivosti dolních končetin může být příčinou také prochladnutí, omrznutí 

nebo naopak popálení dolních končetin. Hlavními faktory jsou neuropatie a ischémie. 

Neuropatie, neboli postižení nervových vláken, vede ke ztrátě citlivosti dolních 

končetin na chlad, dotyk, teplo a vibrace.  

Ischémie, neboli špatné cévní zásobení dolních končetin, vede ke zhoršenému 

prokrvení tkáně, pacient pociťuje chlad v dolních končetinách, má chladné prsty  

a chodidla. Vlivem nedokrevnosti také řídne ochlupení na bércích. V některých 

případech se vyskytují i klaudikace (kulhání, křečové bolesti v lýtkách), bolesti v dolních 

končetinách při chůzi, které po zastavení obvykle vymizí. V pozdějších stádiích, pokud 

je nedokrevnost tkání kritická, se mohou u pacientů objevit i klidové bolesti dolních 

končetin. Dalším projevem je změna barvy pokožky, prsty u nohou jsou promodralé až 
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fialové. Má-li pacient současně ischémii i neuropatii, nemusí se projevit žádný z těchto 

příznaků, postižení cév zjistí až při důkladném vyšetření lékař. 

Mezi další faktory, které přispívají k rozvoji SDN, patří infekce, kouření a otoky 

dolních končetin.                                                                                     *TOŠENOVSKÝ, 2004+ 

 

                                                

 

             

 

Obr. č. 2: Riziková místa pro vznik vředu 

[HORNOFOVÁ, 2008] 

 

V průběhu svého života je touto pozdní komplikací postiženo 15 – 25 % diabetiků, 

gangréna vznikne u 4 – 10% diabetiků, amputace dolních končetin je nutná u 0,5 – 1 % 

diabetiků (což je asi 30krát více než u nediabetiků). Přibližně 15 – 19% případů je 

rozpoznáno a diagnostikováno pozdě, v době, kdy se již vyskytují závažné problémy, 

které již nevratně vedou k amputaci končetiny.                                       *PIŤHOVÁ, 2008] 

Problematika péče o pacienty se SDN vyžaduje multidisciplinární přístup, potkávají 

se zde lékaři několika oborů - praktický lékař, dermatolog, internista-diabetolog, 

internista-angiolog, intervenční radiolog, chirurg i ortoped, nutná je také spolupráce 

s podiatrickými sestrami, popř. s psychologem. Pokud stav pacienta vyžaduje 

hospitalizaci a rehabilitaci, jsou dlouhodobé. Zvláštní důraz je kladen na prevenci, 

jelikož důsledně aplikovaná preventivní opatření a včasná adekvátní péče mohou velice 

významně snížit procento komplikací včetně rizika amputace končetiny.                                                                                 

                                                                                                               *TOŠENOVSKÝ, 2004+ 
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2.3.1 Cévní zásobení nohou u diabetiků a nediabetiků 

U diabetiků by měla být léčba cévních onemocnění komplexní, orientovaná  

na podchycení a kontrolu rizikových faktorů. Má-li pacient významné změny  

na tepnách a ischemický syndrom, je žádoucí využít všech revaskularizačních  

a farmakologických možností. Zvláštní pozornost je třeba věnovat diabetikům  

s neuropatií, popřípadě  s již vzniklými defekty na dolních končetinách.  

Poškození velkých cév (diabetická makroangiopatie) je lokalizováno na dolních 

končetinách především distálně od zákolenní tepny (arteria poplitea), podstatně méně 

často jsou postiženy tepny v kyčelní a stehenní oblasti. Příznaky ischemické choroby 

dolních končetin jsou proto jiné u diabetiků než u pacientů bez diabetu. Příčinou je jak 

odlišná lokalizace stenóz a uzávěrů periferních tepen, tak současně přítomná 

neuropatie. 

Poškození malých cév (diabetická mikroangiopatie) se na dolních končetinách 

většinou neprojevuje typickým histologickým obrazem jako v jiných orgánech. 

Podstatné jsou však cévní změny působené hypercirkulací a změny intravaskulární, 

vedoucí ke zvýšené viskozitě krve a poruše kapilárního průtoku. 

Ukládání vápníku ve střední vrstvě svalových tepen (mediokalcinosa) je projevem 

vegetativní (autonomní, orgánové) neuropatie. Sama o sobě cévní průtok podstatně 

neomezuje, zkresluje však výsledky vyšetření cév a vede k urychlení rozvoje 

aterosklerózy.                                                                                             *TOŠENOVSKÝ, 2004+ 
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2.3.2 Prevence SDN 

 V rámci prevence SDN je důležitá pravidelná denní kontrola chodidel a nohou 

(prohlížení pomocí zrcátka, vyšetřování pohmatem aj.). Pacient by v žádném případě 

neměl podceňovat první alarmující příznaky (např. pálení chodidel, nehojící se rány, 

otok končetin, bolesti nohou) a co nejdříve by měl vyhledat odbornou pomoc (lékař, 

zdravotní sestra na podiatrii). Základem úspěchu však vždy zůstává co nejuspokojivější 

kompenzace diabetu.                                   

Prevenci SDN lze rozdělit do tří skupin:  

 Primární - určenou pro diabetiky, u kterých hrozí riziko vzniku DN, a nemají vřed 

končetiny v anamnéze 

 sekundární – určenou pro diabetické pacienty s opakujícími se vředy 

 terciární – pro diabetiky po amputaci končetiny                       [HORNOFOVÁ, 2008] 

                                                                                               

2.3.2.1 Doporučená péče o chodidla při diabetu 

Edukace při DM by měla být jednoduchá, výstižná, praktická a zaměřená nejen  

na pacienta, ale i na jeho rodinu. Cílem edukace je seznámit pacienta s dopadem 

diabetu na nervový a oběhový systém a poradit mu, jak předcházet potížím a pozdním 

komplikacím.                                                                                            *TOŠENOVSKÝ, 2004+ 

Úkolem preventivních opatření je zabránit vzniku jakýchkoliv poranění. A v případě, 

že už k poranění došlo, doporučit správnou první pomoc, aby se zabránilo vzniku 

komplikací a rána se zahojila co nejdříve.  

K základním preventivním opatřením patří: 

 co nejuspokojivější kompenzace diabetu (HbA1c do 6%) 

  pravidelné a důkladné vyšetřování nohou, ideálně každý den, všímání si  

i drobných ranek, zatvrdlé kůže, kuřích ok, bradavic, mozolů, otlaků, změn zbarvení 

nehtů či kůže, popř. i změn ochlupení 

  každodenní koupel nohou ve vlažné vodě (voda by měla mít max. 37 °C, teplotu  

je vhodné změřit teploměrem nebo ji orientačně alespoň zjistit ponořením lokte  

do lázně) 

  minimálně jedenkrát týdně provádět pravidelné odstraňování zatvrdlé kůže, 

která se při DM tvoří rychleji 
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 k odstraňování použít např. pemzu - v žádném případě ne ostré nástroje! 

  osušení chodidel po omytí - i mezi prsty (riziko infekce) 

 promazání hydratačními krémy (zabrání se tak vysušování a praskání pokožky), 

krém neaplikovat do meziprstí (zde je vlhkost dostatečná a k jejímu ošetření je 

vhodnější pudr) 

  stříhání nehtů bezprostředně po koupeli, když jsou měkčí a stříhají se lépe tak,  

aby kopírovaly tvar konce prstu (při stříhání do obloučku hrozí jejich zarůstání) 

  Nechodit naboso (bez ponožek) nebo dokonce úplně bosí - riziko poranění  

a následné infekce rány je příliš velké 

  přezouvání i několikrát za den, aby se předešlo dlouhému působení tlaku na  

stejná místa na nohou 

  ponožky či punčochy by měly být zhotoveny z přírodních materiálů  

(např. z bavlny), jejich výměna se doporučuje min. 1x denně; důležitá je také jejich 

správná velikost, lemy nesmí být příliš volné (aby se neshrnovaly) a nesmí nikde 

škrtit 

  nošení vhodné obuvi (viz dále)  

Režim pravidelné péče o nohy pomůže udržet kůži nohou i nehty ve zdravém stavu, 

čímž se dá podstatně snížit riziko jakéhokoliv poranění. Doporučit lze ještě pravidelné 

procvičování dolních končetin, udržování odpovídající tělesné hmotnosti, popřípadě její 

redukce u lidí s nadváhou nebo obezitou a kuřákům zakázat kouření. 

Pokud i přes veškerou opatrnost dojde k poranění nohy, je nezbytné ránu pečlivě 

vydesinfikovat a přelepit případně náplastí a dále pozorně sledovat, zdali se defekt hojí 

– pokud by místo poranění bylo oteklé, začervenalé a zvětšovalo by se, je více než 

vhodné navštívit lékaře (odbornou pomoc pacient dostane v každé chirurgické 

ambulanci).                                                          [ŠPITÁLNÍKOVÁ, 2011; TOŠENOVSKÝ, 2004] 

 

2.3.2.1.1 Diabetická obuv 

Diabetická obuv se rozděluje na profylaktickou (preventivní, ochrannou)  

a terapeutickou (k odlehčení končetin). Musí splňovat přísná kritéria - mít tuhou 

podrážku snižující tlak na plosku nohy (plantu), profylaktické, dostatečně vysoké  
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a pružné vložky (snížení vysokých lokálních tlaků, tlumení nárazů a opora deformit. 

Mezi další požadavky na obuv patří: 

 nízká hmotnost, kvalitní materiál (prodyšný) 

 fixace boty (pomocí suchého zipu nebo šněrováním) 

 bez podpatku (nebo maximálně do výše 2cm) 

 bez švů a jiných nerovností ve vnitřním prostoru 

 dostatečná výška (nesmí tísnit v nártu) 

 dostatečná šířka (ale těsné přiléhání kolem kotníků, které brání vnikání cizích 

těles do boty) 

 dostatečná délka (před prsty volný prostor alespoň 10–15 mm) 

 mediální okraj rovný (redukujeme tím mediální tlak na palec) 

                                                                                      [www.diab.cz, 17; TOŠENOVSKÝ, 2004] 

Pro lepší představu diabetické obuvi nasledující obrázky: 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3:  Profylaktická zdravotní diabetická obuv  

[TOŠENOVSKÝ, 2004] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4: Terapeutická diabetická obuv k odlehčení dolní končetiny 

[WOSKOVÁ, JIRKOVSKÁ, 2010] 
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2.3.3 Diagnóza SDN 

 Předpokladem vhodné léčby SDN je její správná diagnóza.  Je nutné zvážit 

patogenetické faktory vzniku a podle převažujícího správně určit, zda se jedná o nohu 

neuropatickou (asi 45% případů), nohu ischemickou 

(asi 25 % případů) či nohu neuroischemickou,  

tj. smíšenou (asi 30 % případů).  

 Pro neuropatický defekt (viz obrázek č. 5) svědčí 

klinické příznaky neuropatie, zásobení cév není nijak 

významně postiženo. Noha je dobře prokrvená 

(pulzace jsou hmatné), teplá, omezeně potící se, kůže 

je většinou suchá, téměř vždy vznikají hyperkeratózy 

s tendencí tvorby trhlin. K poškození dochází 

nejčastěji v místě největšího tlaku (tj. na patě, na 

bříšku palce).                                           *PIŤHOVÁ, 2010+                         

Obr. č. 5: Příklad neuropatického vředu 

 [www.hojeniran.cz, 10] 
                           

     Naproti tomu noha ischemická  

(viz obrázek č. 6) je chladná, špatně 

prokrvená a bez pulzace. Ischémie je 

způsobena aterosklerózou tepen 

dolních končetin, vředy (ulcerace) jsou 

velmi bolestivé, objevují se zpravidla na 

okrajích nohy, v meziprstích, na špičce 

prstů nebo na patě. V anamnéze často 

nalezneme kuřáctví, poruchu hladin 

tuků v krvi (dyslipidemii) a hypertenzi.        Obr. č. 6: Diabetická noha s ischemickou etiologií  

                                                                                     [http://metabol.lfp.cuni.cz, 4] 

                       

 U neuroischemické nohy se příznaky kombinují.                                  [PIŤHOVÁ, 2010] 
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3 Praktická část 

3.1 Hodnocení a metody diagnostiky SDN 

Před zahájením léčby ulcerace je nutné provedení kompletního vyšetření dolních 

končetin. Stanovení stupně periferní neuropatie a ischemie je rozhodující pro další 

léčebnou strategii. Důležité je i stanovení vyvolávající příčiny ulcerace a je-li to možné, 

její odstranění. Součástí vyšetření je pečlivá anamnéza, důkladné fyzikální vyšetření 

nohou s posouzením klinických známek ischemie a infekce, inspekce defektu, 

orientační cévní a neurologické vyšetření a kontrola metabolických parametrů. 

Podle posouzení hloubky vředu a přítomnosti infekce se diabetická noha klasifikuje  

(podle Wagnera) do pěti následujících stupňů. Jde o nejpoužívanější způsob popisu 

vředů: 

Stupeň 1: povrchová ulcerace ve střední vrstvě kůže (v dermis), většinou bez známek 

infekce 

Stupeň 2: hlubší ulcerace (pronikající do subkutánní tkáně), infekce většinou není 

významná 

Stupeň 3: hluboká ulcerace (pod plantární fascií – tj. povázkou, pronikající do kostí  

a kloubů) a/nebo závažná infekce – flegmóna (neohraničený hnisavý zánět, který se šíří 

řídkými tkáněmi organismu), absces (chorobná dutina vzniklá zánětem a vyplněná 

hnisem), osteomyelitida (zánět kostní dřeně způsobený bakteriemi), artritida (zánět 

kloubu), tendinitida (zánět šlach) 

Stupeň 4: lokalizovaná gangréna (druhotně změněná nekróza) - např. prsty, pata apod. 

Stupeň 5: gangréna celé nohy 

Přesněji popisuje ulceraci např. Texaská klasifikace, která hodnotí současně hloubku 

ulcerace, přítomnost infekce a ischemie. Používá se spíše pro výzkumné účely. 

                                                                                *TOŠENOVSKÝ, 2004+ 

3.1.1 Podiatrie, podologie – odborná péče 

Léčba a diagnostika SDN je obvykle prováděna na specializovaných pracovištích  

v tzv. podiatrických ambulancích. Tato péče je časově i finančně, z hlediska 

používaných metod a materiálů, velmi náročná. 
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Podiatrické poradenství pomáhá předcházet obtížím spojených s bolestmi chodidel 

a nohou, popř. doporučuje vhodný léčebný program u obtíží již vzniklých. Zabývá se 

studiem končetin a komplexní péči o kosti, svaly, klouby, kůži a nehty zdravých  

a nemocných nohou. Podologie se zaměřuje již přímo na chodidla, jejich statické  

i dynamické vyšetření a terapii pomocí ortopedických vložek a zdravotní obuvi. Zabývá 

se prevencí a léčbou bolestivých stavů a funkčních poruch chodidel ve vztahu  

k pohybovému aparátu jako celku. Obtíže v oblasti chodidel se řeší podle charakteru  

a projevu. Může se jednat buď o tzv. funkční poruchu, kterou lze zmírnit speciálním 

cvičením či vypodložením např. vložkou do boty, nebo o strukturální poruchu, při které 

je nutné obuv vypodložit a kvalitně upravit na míru pacienta. Často se však jedná  

o kombinaci obou poruch dohromady.                                                        [www.zdn.cz, 9] 

 

3.1.2 Anamnéza 

V osobní anamnéze se zjišťuje kompenzace diabetu, výskyt komplikací, pátrá se  

po známkách poškození cév a nervů. Dále potom po přítomnosti, zjištění příčin a době 

trvání ulcerace. Pozornost je zaměřena i na rizikové faktory aterosklerózy (kouření, 

hypertenze aj.). Také je vhodné se pacienta zeptat na potíže spojené s chůzí, 

klaudikační nebo klidové bolesti (svědčí pro ischemii), na pocity tepla a mravenčení 

končetin (svědčí pro neuropatii).                                                               [www.diab.cz, 17] 

                           

3.1.3 Fyzikální vyšetření 

Nejprve se kontroluje obuv pacienta včetně jejího vnitřního provedení a posoudí se, 

zda odpovídá požadovaným kritériím (viz 2.3.3.1). Při inspekci nohou se pozornost 

zaměřuje na případné kožní změny - např. otlaky, puchýře, změny teploty a barvy kůže, 

hyperkeratózy, ragády, výskyt plísní aj. Pozornost je třeba věnovat rovněž kostním 

deformitám (tj. trvalým chorobným změnám tvaru) a deformacím (změnám tvaru 

způsobených vlivem síly, která může být ještě vratná) – např. přítomnosti 

osteoarthropatie, kladívkovitých prstů, poruch kožní klenby aj.                                                             

Dále se provede orientační cévní a neurologické vyšetření.  

         [PIŤHOVÁ, 2010] 
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3.1.3.1 Cévní vyšetření  

Cévní vyšetření slouží ke zjištění přítomnosti pulzací na tepnách dolních končetin  

a šelesti (abnormální zvuk při průtoku krve cévou) nad stehenními a kyčelními tepnami 

a nad břišní aortou.  

 Tyto vyšetřovací metody se dělí na invazivní (vyšetřovací přístroje či nástroje 

pronikají dovnitř organismu) a neinvazivní (vyšetřovací pomůcky nepronikají dovnitř 

organismu). Neinvazivní metodou (tzv. Dopplerovskou ultrasonografií – viz obrázek 

 č. 7) se zjišťuje periferní kotníkový tlak. Ten by měl být stejný nebo větší než systolický 

tlak na paži. Pokud se cévy nedají stlačovat (při mediokalcinóze), jsou ischemické 

indexy i periferní kotníkové tlaky vysoké (kotníkový tlak o 50 mmHg vyšší než na paži). 

Ischemie dolních končetin je pravděpodobná při poměru tlaků kotník/paže pod 0,9. 

Toto vyšetření lze doplnit některou z invazivních metod např. vyšetřením palcových 

tlaků nebo vyšetřením transkutánní tenze 

kyslíku (skrz kůži). Tato metoda vyšetření 

cév se indikuje nejčastěji pacientům 

s ulceracemi nebo s pahýly po amputaci, 

aby se zjistila prognóza hojení. Také se 

doporučuje před revaskularizačním 

výkonem (obnova cévního zásobení - např. 

bypassem), po něm k diagnostice 

restenózy (znovuvytvoření zúžení) a před 

amputací končetiny k určení vhodné 

úrovně.                                                                               Obr. č. 7: Vyšetření Dopplerem 

                                                                                             [http://metabol.lfp.cuni.cz, 4] 

 Pokud má diabetik na noze (popř. na nohou) ulceraci nebo gangrénu, je třeba 

zhodnotit závažnost (viz Wagnerova klasifikace), provést stěr z rány a nechat udělat 

rentgenové vyšetření k vyloučení osteomyelitidy (infekční hnisavý zánět kostí 

způsobený bakteriemi). Ideální je také zhodnotit kompenzaci diabetu, renální funkce  

a parametry zánětu. Pacient by měl podstoupit odborné vyšetření v podiatrické 

ambulanci nebo se obrátit na specializovaného diabetologa či chirurga. 
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 Při podezření na Charcotovu osteoartropatii, která bývá často příčinou 

patologických zlomenin nohy, je nezbytné podstoupit specializované podiatrické 

vyšetření k prokázání především DN. Dále se jedná o rentgen kostí, případně 

ultrazvukové vyšetření patní kosti.                                                              [www.diab.cz, 17]                                                                         

                                                                                                                    

3.1.3.2 Neurologické vyšetření 

Neurologické vyšetření přináší další informace o přítomnosti a stupni DN. Povrchová 

kožní citlivost na dotyk se stanoví buď orientačně pomocí štětičky nebo 

semikvantitativně (přibližně) pomocí tzv. Semmesových-Weinsteinových monofilament 

(viz obrázek č. 8). Tepelné čití se zjišťuje zkumavkami s teplou a studenou vodou. Noha 

je považována za necitlivou, jsou-li necitlivá dvě místa ze tří testovaných. Hluboká 

citlivost se testuje vibračním čitím ladičkou (128Hz), případně biothesiometrem  

(0-50V – viz obrázek č. 9). Noha se označí jako necitlivá, pokud při vyšetření 

biothesiometrem došlo k zaznamenání vibrace při prahu nad 25V nebo při necitlivosti 

dvou ze tří testování ladičkou (na palci či u jiného prstu u nohy).     

Rovněž se kontroluje reflex Achillovy šlachy. Provádí se úderem na šlachu, přičemž 

by mělo dojít k protažení svalu, a tím k podráždění nervosvalových vřetének  

a ke vzniku záškubu.                                                 [TOŠENOVSKÝ, 2004; www.diab.cz, 17] 

 

 

                                                                                                        

                                                                       

                                                                                                                                                     

  

 

 

Obr. č. 8: Vyšetření pomocí monofilament            Obr. č. 9: Vyšetření pomocí biothesiometru 

 *WOSKOVÁ, JIRKOVSKÁ, 2010]                             [http://metabol.lfp.cuni.cz, 4]     

                            

3.1.4 Samovyšetření 

Diabetik si může zkontrolovat prokrvení končetin sám pomocí jednoduchého testu 

Neuropad. Test je určen k včasné diagnostice SDN. Jedná se o náplast, která prověřuje 
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nervová vlákna zodpovědná za funkci potních žláz, tj. pomáhá určit stav hydrózy 

(obsahu vlhkosti) chodidla. Výsledek se na náplasti vyhodnotí podle barevné změny. 

Pokud je celé reakční pole náplasti zbarveno růžově, je stav kůže i její ochranná funkce 

v pořádku. Zůstane-li reakční pole beze změny, tj. modré, ochranné funkce kůže jsou 

porušené, pacient má kůži příliš suchou a nepružnou. Když je náplast modro-růžově 

šrafovaná, jedná se pravděpodobně o projev DN v raném stádiu. Oba tyto nálezy by 

měl pacient sdělit svému lékaři. V lékárně se mohou takovým pacientům doporučit 

zvláčňující krémy na nohy např. s obsahem urey (močoviny) a zároveň je poučit  

o vhodnosti každodenní kontroly nohou a nošení vhodné obuvi.                                                                                        

                    [www.neuropad.com, 16] 

3.2 Léčba SDN 

Léčebný postup se musí sestavit vždy komplexně, protože opomenutí kterékoli 

součásti terapie může mít za následek zpomalení hojení nebo zhoršení ulcerace, 

popřípadě zbytečnou amputaci.                                             [FEXOVÁ, ŘEZANINOVÁ, 2006] 

Hojení rány probíhá v několika fázích. Po poškození kožního krytu vzniká zánětlivá 

reakce. Proto se první fáze označuje jako zánětlivá. Dochází při ní k odbourání 

poškozených částí tkání, vyčistění vředu a navození podmínek vhodných pro růst 

nových tkání, které nahradí ty poškozené. Během druhé, proliferační, fáze, se chybějící 

tkáň zaceluje tzv. granulační tkání a ta z okrajů vředu přerůstá kožními buňkami 

(epitelem). Po překrytí rány kožním krytem dochází k přestavbě, zmenšuje se místní 

metabolismus a buňky přecházejí do tzv. klidového stádia. Výsledkem hojení je jizva.  

                                                                                                                  [www.hojeniran.cz, 14] 

Ze zkušeností s léčbou pacientů se SDN je známo, že je narušen normální proces 

hojení ran a ulcerace tak často přecházejí do chronicity.  K ní přispívá dlouhotrvající 

zánět a infekce. Lokálně dochází např. k poklesu růstových faktorů nezbytných k hojení 

a k vzestupu tkáňových proteáz. O chronickém stádiu rány vypovídá to, že se nezhojí 

dříve než 4 týdny. Často je spojena s ischemií nebo opakujícím se traumatem při 

nedostatečném odlehčení rány.                                                                  *JIRKOVSKÁ, 2008] 

Terapie často využívá řadu různých krytí na rány. V praxi neexistují jednoznačně 

ověřená pravidla, která by určovala konkrétní druh krytí na konkrétní ránu, avšak podle 

typu krytí a jeho vlastností, se dá jejich indikace zpracovat alespoň teoreticky. Stejně 
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tak každá rána je individuální a její ošetřování vychází z individuálních potřeb. 

Požadavky na použité krytí a převaz se mohou v průběhu léčby měnit.                                                                                           

   Základní účel všech typů krytí určených do rány je ale stejný - ránu překrýt  

a ochránit ji tak před vlivy okolního prostředí. Krytí má dále i jiné schopnosti  

např. čistící nebo má schopnost regulovat vlhkost rány.                [www.hojeniran.cz, 10]                                                                                                                                          

Podle cíle léčby se zvolí druh krytí. Cílem může být:  

a)  vytvoření vlhkého prostředí podporující hojení rány  

Pro silně a středně secernující rány se zvolí algináty (např. Suprasorb, Sorbagon, 

Melsisorb), karboxymethylcelulózová vlákna (např. Aquacel), pěnové krytí  

(např. Cutinova Hydro), nebo krytí s obsahem NaCl (např. Mesalt).  

Pro rány slabě secernující a neinfikované se dají použít hydrokoloidy  

(např. Suprasorb H, Tegasorb, Granuflex), z pěnových krytí (např. Mepilex, Biatain), 

hydrogely (např. Nu-gel, Prontosan gel, Granugel) či polopropustné filmy  

(např. Suprasorb F, Hydrofilm, Tegaderm). 

b) podpora debridementu 

V tomto případě se dají použít hydrogely (např. Granugel, Nu-gel, Suprasorb G, 

Prontosan gel), prostředky s kyselinou hyaluronovou (např. Ialugen krém nebo Ialugen 

gáza s mastí, Bionect krém nebo tylové polštářky), karboxymethylcelulózová vlákna 

(např. Aquacel a Aquacel Ag) nebo hydroaktivní krytí (např. TenderWet). 

c) terapie infikované a kolonizované rány 

Zde se mohou aplikovat topická oplachová antiseptika jako  

např. Betain+polyhexanid (Prontosan gel a roztok), superokysličená voda (Dermacyn), 

jod-povidon (Betadine roztok), neadherentní antiseptická krytí obsahující např. jod-

povidon (Inadine gáza s mastí) nebo chlorhexidin (např. Bactigras gáza s mastí). Dále 

krytí s aktivním uhlím (např. Carbonet, Actisorb Plus) či s obsahem stříbra  

(např. SilverCel, Atrauman AG). 

d) ochrana epitelizující rány 

K ochraně je vhodné použít buď neadherentní mřížky na rány (např. Mepitel, 

Atrauman) nebo filmové krytí (např. OpSite) 

e) podpora granulace 

Granulace se dá podpořit pomocí bioaktivních kolagenových krytí jako je  

např. Catrix prášek, Suprasorb C, Promogran).                                       [PIŤHOVÁ, 2010] 
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3.2.1 Léčba neuropatických defektů 

Hojení defektu jednoznačně napomůže optimální kompenzace diabetu. Často se 

indikuje převedení na inzulinovou terapii (podkožní aplikace inzulinu min. 3x denně), 

popř. se využívá podávání inzulinu inzulinovou pumpou. Jednou z nejdůležitějších 

zásad terapie je odlehčení nohy, čímž se zabrání působení tlaku na ulceraci a přechodu 

z akutního stádia do chronického nebo zhoršení stavu. Během stoje a chůze totiž 

dochází k opakovanému zvýšení plantárního tlaku a ke zvýšení tření na plantě. 

Našlapování porušuje granulační fázi a vede k nedokrvení tkáně. Doporučuje se proto 

klid na lůžku, pohyb bez došlapu na postižené místo. K tomu lze použít např. pojízdné 

křeslo, berle, speciálně upravené sádrové fixace či vložky do obuvi či speciální 

„poloviční botu“. Další zásadou léčby je systematické a dlouhodobé podávání antibiotik 

(ATB). Lokální péče je pak zaměřena na čištění rány, podporu granulace a epitelizace.                                                                                              

[PIŤHOVÁ, 2010] 

3.2.2 Léčba ischemických a neuroischemických defektů 

U ischemických defektů se musí nejprve zlepšit krevní zásobení. Vhodnou a časnou 

cévní rekonstrukcí (např. bypassem nebo cévní radiologickou intervencí – perkutánní 

transluminální angioplastikou - PTA) se povede končetinu zachránit až v 90%!                 

Z konzervativních metod se využívá medikamentózní léčba antiagregancii (léky snižující 

krevní srážlivost) a hypolipidemiky (léky snižující hladinu krevních lipidů).  

V indikovaných případech i hyperbarická oxygenoterapie (při nemožnosti 

revaskularizace postižené končetiny).                                             [www.diab.cz, 17]  

Rány tohoto původu se velmi špatně a pomalu hojí i po úspěšně provedené 

revaskularizaci. Vyžadují delší ambulantní ošetřování a dostatek trpělivosti. Velmi často 

je nutné provést rozsáhlejší chirurgické odstranění odumřelé tkáně, která brání hojení, 

včetně amputace celých prstů nebo minimálně jejich článků. Vysoké amputace jsou 

četné při nezvládnutelném zhoršování gangrény (hniloba, přítomnost bakterií, 

vysychání rány), při septickém stavu i přes agresivní léčbu ATB a při nezvladatelných 

bolestech, pokud není možný další cévní zákrok a zlepšení průtoku krve.  

Lokální léčba podléhá obdobným zásadám jako u čistě neuropatických ulcerací  

(viz dále).                                                                                                             [PIŤHOVÁ, 2010] 
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3.2.3 Lokální léčba ulcerací při SDN 

Lokální ošetření spočívá v čištění rány a provádí se průměrně jedenkrát až třikrát 

týdně. Hyperkeratózy a nekrotické tkáně, které brání granulaci a jsou živnou půdou pro 

bakterie, se odstraňují pomocí ostré lžičky nebo skalpelu. U neuropatických ran se dá 

často použít radikálnější postup, kdežto ošetření u ran ischemických  

a neuroischemických je, vzhledem k výrazné bolestivosti, obtížnější.  

 Před cévní revaskularizací, aby se zabránilo šíření infekce, se ischemické defekty čistí 

dezinfekcí (např. 20% roztok Betadine, 1‰ roztok Rivanolu). V případě zhoršení  

se použije koncentrovanějšího roztoku (např. 40% roztok Betadine). Nevhodnou lokální 

terapií jsou materiály, které ránu zvlhčují (zvyšovala by se tak pravděpodobnost 

rozvoje infekce). Jedná se o hydrogely (např. Nu-gel), hydrokoloidy (noř. Comfeel, 

Suprasorb H), polyuretany (např. Cutinova hydro, Biatain) a v chirurgii běžně používaný 

Višněvského balzám. Po úspěšném zákroku se nekrotická tkáň odstraňuje chirurgicky 

nebo pomocí larev. Dále je pro lokální terapii ischemických defektů potřeba odlišit 

vlhkou a suchou gangrénu. 

Vlhká gangréna po chirurgickém odstranění nekrotických částí tkáně (nekrektomii) 

se čistí dezinfekcí (např. Dermacyn). K dočištění spodiny rány lze použít algináty  

(např. Silvercel), hydrogely (např. Normgel), polyuretany (např. Cutinova hydro).         

Po vyčištění rány se používají materiály na podporu granulace (např. Catrix) a následně 

materiály na podporu epitelizace. Součástí celkové terapie vlhké gangrény jsou ATB  

a maximální odlehčení končetiny!  

Suchá gangréna se většinou řeší amputací postižené části. Nedovoluje-li zdravotní 

stav pacienta chirurgický zákrok nebo nelze-li provést cévní revaskularizaci, používá  

se pouze jako lokální terapie dezinfekce, která ránu ohraničí a zabrání jejímu šíření 

(např. 20-40 % roztok Betadine). 

 Neuropatické defekty jsou většinou bez subjektivních příznaků, a proto jsou 

pacienty velmi často podceňovány a zanedbávány. Jejich příčinou bývá zevní faktor 

(např. otlaky z nesprávné obuvi, spáleniny, drobné úrazy, ragády, plísňové infekce, 

atd.). Lokální ošetření spočívá v odstranění hyperkeratóz z okolí rány, protože brání 

hojení a přilnutí lokálních terapeutik ke spodině rány. V případě, že se nedaří povlak 

z rány mechanicky odstranit, dají se aplikovat hydrogely (např. Nu-gel, Normgel), 
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hydropolyuretany (např. Permafoam, Cutinova hydro) nebo algináty (např. Silvercel). 

Na ošetřenou spodinu se přikládá krycí materiál. Ten se zvolí podle lokalizace a hloubky 

rány. Důležitá je diagnostika píštěle (abnormální kanálek tvořící komunikaci mezi 

dutinou a jejím povrchem) jak u hlubokých, tak u zdánlivě povrchových defektů. 

Hluboké defekty či defekty s píštělí se vyplachují fyziologickým roztokem, je-li v ráně 

infekce, volí se dezinfekční roztoky (např. 20% Betadine, Prontosan, Dermacyn). 

Povrchové defekty se léčí přikládáním různých mřížek (např. Inadine, Ialugen plus), 

které se dají kombinovat s roztoky (např. fyziologický roztok – 0,9% roztok NaCl, 

Dermacyn). Granulace se může podpořit hydrofibery (např. Aquacel) nebo 

kolagenovými přípravky (např. Catrix). Mastné tyly se smí použít až v posledním stádiu 

hojení. Nevhodným materiálem na povrchové defekty jsou masti (např. Framykoin). 

Problémem v hojení ran bývá poměrně často nadměrná tvorba nové tkáně 

(hypergranulace), která brání uzavírání tkáně, čímž rána zůstává vstupní bránou 

infekce. Lze ji odstranit chirurgicky nebo chemicky popalováním (Argenti nitras 10%). 

Prevencí vzniku nových hypergranulací je včasné přiložení silikonového krytí, které 

zabrání nárůstu této tkáně (např. Mepitel). 

 Pro terapii je nedílnou součástí spolupráce pacienta. Bez ní nelze dosáhnout 

uspokojivých výsledků. Pacienta je třeba řádně edukovat – jednoduše, důsledně  

a opakovaně. Poučen by měl být o dodržování hygieny rány, frekvenci převazů, 

správném postupu při přikládání lokálních materiálů, o odlehčení a prevenci vzniku 

nové ulcerace.                                                                            [FEXOVÁ, ŘEZANINOVÁ, 2006] 

 

3.2.3.1 Nové metody lokální léčby SDN 

V současné době narůstá počet nových metod užívaných v léčbě pacientů se SDN. 

Larvální terapie, podtlaková terapie V. A. C. a aplikace Xe-dermy mohou významně 

přispět ke zkrácení doby terapie a případné hospitalizace pacienta. Dobré zvládnutí 

všech těchto metod je základem efektivní léčby.  

  *ŘEZANINOVÁ, FEXOVÁ, JIRKOVSKÁ, 2008] 

Larvální terapie, je jedna z úspěšných a bezpečných metod komplexní léčby, která 

využívá larvy speciálních druhů mouchy Lucilia sericata (bzučivka zelená). Ty se do rány 

přikládají buď za hospitalizace, nebo ambulantně. Důležité je poučit nemocného  
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o úplném odlehčení končetiny v průběhu léčby, protože při došlápnutí by mohlo dojít  

k mechanickému poškození larev. 

Hlavní indikací larvální léčby jsou nekrotické infikované rány jako např. SDN 

(především ischemického původu) včetně nekrotických ran po amputacích či  

u diabetiků s infekcí způsobenou methicilin-rezistentním Stafylokokem aureriem 

(MRSA), ale také dekubity (proleženiny), bércové vředy, popáleniny, infikované 

traumatické rány. Naopak kontraindikací jsou rány v blízkosti velkých cév, rány  

se zvýšeným rizikem krvácení a rány spojené s tělními dutinami nebo orgány. Tento 

způsob se dále dá použít v případech, kdy není vhodný chirurgický debridement      

např. kvůli vyššímu riziku porušení tkáně nebo kvůli špatné přístupnosti nekrózy.                   

Mechanizmus účinku léčby je založen na čištění rány. Larvy nerozkládají živé buňky 

a bez poškození důležitých struktur pronikají i do těžko dostupných míst, kde 

odstraňují nekrotickou tkáň (dochází k jejímu enzymatickému zkapalnění a poté  

k strávení). Nenarušují granulace a zdravou tkáň, ale jejich pohybem se v ráně naopak 

stimuluje tvorba granulační tkáně. Larvy se do rány vkládají na 3 - 5 dní.  

Po ukončení terapie se larvy z rány vymyjí fyziologickým roztokem a likvidují se. 

Posouzení kvality vyčištění defektu se provádí po 2 - 3 dnech, protože teprve po tomto 

časovém odstupu mizí z rány šedavý larvální sekret z natrávené nekrotické tkáně. 

                                                                        [ŘEZANINOVÁ, FEXOVÁ, JIRKOVSKÁ, 2008] 

Dalším způsobem terapie je tzv. V. A. C. terapie (řízená podtlaková terapie pomocí 

speciálního přístroje – viz obrázek č. 10). Tato metoda podporuje čištění a hojení  

u různých typů ran. Obecnou indikací k V. A. C. jsou např. traumatické rány, infikované 

rány, fixace kožních laloků, dekubity, terapie silně sekretujících ran, SDN, bércové 

vředy. Kontraindikací je nekrotická tkáň a suchá gangréna, přítomnost zhoubného 

nádoru v ráně, neléčený zánět kostní dřeně způsobený bakteriemi, obnažené cévy 

a píštěl (fistula) komunikující s tělními dutinami.                                         

 O vhodný způsob léčby jde zejména u pacientů se SDN s rozsáhlými defekty, zvláště 

pak po chirurgických výkonech (např. odstranění nekrotické tkáně, otevřená 

amputace). Mechanizmus účinku spočívá v průběžném odstraňování exsudátu 

(zánětlivého výpotku), snížení tkáňového otoku a počtu bakterií, zvýšení lokálního 

prokrvení a stimulaci růstu granulací. Režim podtlaku a jeho intenzitu určuje lékař. 

Zpravidla se volí nepřetržitý podtlak s intenzitou 125 - 175 mm Hg. Ideální aplikace trvá 
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2–3 týdny, v součtu je minimální provoz přístroje 16 hodin denně. Pacient je lékařem 

poučen o obsluze přístroje, aby se mohl v případě potřeby odpojit. Každý den  

se monitoruje okolí rány a exsudát, zda se neobjeví známky infekce, jako např. nově 

vzniklá bolest, zarudnutí, otok, svědění nebo zvýšená kožní teplota v okolí rány. Rovněž 

se jedná o bezpečnou a účinnou terapii v komplexní léčbě SDN. 

 *ŘEZANINOVÁ, FEXOVÁ, JIRKOVSKÁ, 2008] 

 

 

Obr. č. 10: Aplikace V. A. C. terapie *WOSKOVÁ, JIRKOVSKÁ, 2010+ 

 

 Novinkou, uvedenou na náš trh poměrně nedávno, je Xe-Derma (viz obrázek č. 11). 

Jde o dočasný biologický kryt určený k léčbě akutních a chronických kožních defektů.  

Je vyroben z prasečí kůže, přesněji z kožních štěpů (odstraněním epidermis a všech 

ostatních buněk a používá se zbylý matrix). Krytí se vyměňuje na ráně dle potřeby. 

Podle prvních zkušeností je průměrná doba aplikace jednoho štěpu 5 - 14 dní. 

Přípravek je možné přikládat na ránu opakovaně až do úplného zhojení. 

                                                                                [ŘEZANINOVÁ, FEXOVÁ, JIRKOVSKÁ, 2008] 
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Obr. č. 11: Přikládání krytí Xe-Derma 

[www.medicinapropraxi.cz, 6] 

3.2.4 Amputace 

Indikace k amputačním výkonům vycházejí z klinického nálezu charakterizovaného 

těžko tlumitelnou bolestí, gangrénou nebo neustupujícím septickým stavem. 

Amputace by měla být plánovaná, tzn. taková, kdy lze konzervativní léčbou dosáhnout 

ohraničení procesu infekce nebo nekrózy, aby úroveň amputace byla co nejnižší.  

Amputace se rozdělují na nízké (10 - 15 cm pod kolenem), střední  

(rozhraní 1/3 stehna) a vysoké (odstranění v kyčelním kloubu – exartikulace). Úroveň 

amputace se určuje podle stavu cévního zásobení. Rozhodujícím faktorem je místo, 

kde došlo k cévnímu uzávěru. Nutné je posoudit také lokální mikrocirkulaci a možnosti 

cévní rekonstrukce. 

 Pokud je indikována amputace a infekce je vyřešena, nepřítomna, nebo jde-li  

o ohraničenou infekci, provádí se výkon v jedné době. Jinak se postupuje  

za přítomnosti progresivní vlhké gangrény, u septického stavu nebo flegmonózně  

se šířící infekce. Nedaří-li se stav zvládnout konzervativně nebo méně radikálními 

chirurgickými způsoby, volí se technika dvoudobé amputace. Metoda spočívá 

v ponechání otevřené drenáže pahýlu s nutností primárního odloženého stehu, dále 

umožňuje intenzivní léčbu důležitou hlavně v případě anaerobních infekcí (čištění rány 

např. ATB, peroxidem vodíku).     

Po provedení výkonu by měl pacient dodržovat základní pravidla doporučená 

lékařem nebo podiatrickou sestrou, aby došlo co nejrychleji ke zhojení defektu, tedy 
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dodržování diety (normalizace glykémií) a úplné odlehčení končetiny (klid na lůžku, 

pojízdné křeslo, odlehčovací ortézy, berle, vhodná terapeutická diabetická obuv, atd.).                             

                                                                                                                 *TOŠENOVSKÝ, 2004+ 

3.2.5 Enzymoterapie 

K podpoře hojení může významně přispět systémová enzymoterapie (SET). Enzymy 

obsažené např. v přípravku Wobenzym (pankreatin, papain, bromelin, lipáza, amyláza, 

trypsin, chymotrypsin v kombinaci s flavonoidem rutinem) zlepšují vlastnosti krve, 

urychlují průběh zánětu a pomáhají tak redukovat otoky, které nehojící se diabetické 

defekty pravidelně doprovázejí. Dále mají protizánětlivý účinek, zlepšují imunitu 

postiženého vůči infekci, zlepšují žilní a lymfatickou drenáž.  

Uvádí se, že zařazení SET do komplexní léčby defektů na dolních končetinách může 

významně zkrátit dobu léčby a snížit náklady její léčby.                            [www.zdn.cz, 23] 
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4 Diskuse 

Tato absolventská práce je zaměřena na onemocnění diabetes mellitus (DM)  

a jednu z jeho pozdních komplikací tzv. syndrom diabetické nohy (SDN).  

 Teoretická část shrnuje příčiny vzniku a rozdělení diabetu, symptomy a možnosti 

léčby podle jednotlivých typů včetně popisu, jak na organismus působí zvýšená hladina 

krevního cukru (hyperglykémie). Poukazuje také na rizika vzniku pozdních komplikací  

a na další onemocnění, která s DM úzce souvisí.  

Mezi pozdní komplikace se řadí onemocnění kardiovaskulárního systému, 

diabetická nefropatie, diabetická retinopatie, diabetická neuropatie a syndrom 

diabetické nohy, který je v této práci popsán detailně. Nejdříve je vysvětlena celá 

problematika vzniku této komplikace, následně jsou vyjmenována doporučená 

preventivní opatření se zaměřením na péči o chodidla pro diabetické pacienty  

a postupy při zranění, aby nebyla péče zbytečně zanedbána.  

V praktické části bylo úkolem zjistit způsoby diagnostiky SDN, metodiku léčby  

a její odlišnosti dle typu postižení dolní končetiny, přítomnosti či nepřítomnosti infekce 

aj.  

  V praxi na podiatrické ambulanci jsem zjistila, že samotná péče o tyto pacienty je 

podstatně složitější. Ověřila jsem si, jak velký význam má spolupráce mezi lékaři  

a specialisty z dalších oborů a jak důležitá je spolupráce (compliance) pacienta,  

bez které jinak není téměř možné dosáhnout uspokojivých výsledků. Nezanedbatelným 

procentem se tedy na efektivitě léčby podílí sám pacient. Jeho zodpovědnost a kladný 

přístup nejen k léčbě aktuálně vzniklé komplikace, ale i diabetu jakožto celku, léčbu 

podstatně usnadňuje.  

 Pokud pacient nespolupracuje a nedodržují se tak pokyny a zásady terapie – ať 

už z důvodu, že spolupracovat nechce (zejména kvůli dlouhotrvajícím depresím;  

či způsobům terapie a v zahojení rány nevěří), nemůže (pohybové obtíže, nemá nikoho, 

kdo by se o něj postaral) nebo má jiné onemocnění, které indikovanou léčbu 

znemožňuje, hrozí zhoršení průběhu (např. rozšíření infekce, reulcerace rány, nové 

poškození). Doba léčby se tak prodlužuje a naděje na úspěšné vyléčení se snižuje. 

Na compliance pacienta má tedy vliv celá řada faktorů. V neposlední řadě i věk 

a psychický stav nemocného. Jsem přesvědčena o tom, že pro pacienta hraje důležitou 
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roli dostupnost zdravotnického zařízení a hlavně přístup zdravotníků. Zdravotnický 

personál by měl umět pacienta k léčbě motivovat a řádně ho edukovat tak, aby vše 

pacient pochopil (nepoužívat odbornou terminologii). Vhodné je ho upozornit na delší 

dobu hojení, zajistit, aby léčbu nepodceňoval, nevzdával se a byl trpělivý. S delší dobou 

rekonvalescence se obecně počítá u starších pacientů (např. kvůli přítomnosti dalších 

onemocnění, sníženým jaterním a ledvinným funkcím, špatné spolupráci - zhoršené 

schopnosti vnímání aj.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 46 - 
 

Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnotit úspěšnost léčby SDN podle věku pacienta a jeho 

spolupráce (compliance), doby trvání diabetu, kompenzace nemoci a dle životního 

stylu. Mezi další cíle patřilo zjištění procentuálního zastoupení nutných amputací. 

V odborné literatuře, ze které jsem čerpala, se udává, že diabetická noha 

postihuje 5 – 10 % pacientů. Statistické údaje (ÚZIS), evidující výskyt případů SDN  

za poslední čtyři roky (v rozmezí let 2005 - 2009), tento údaj potvrzují. Během roku 

2005 bylo v ČR evidováno 739 305 diabetiků. Diagnóza SDN byla stanovena u 40 402, 

 tj. u 5,46 % pacientů, z nichž 7 859 případů skončilo amputací tj. 19,5 %. V roce 2007 

vzrostl počet diabetiků na 754 961 (nárůst oproti r. 2005 o 15 656 případů) připadalo 

42 337 případů SDN, z nichž 7 853 případů skončilo amputací, tj. 18,5%. Za rok 2009 byl 

SDN diagnostikován ve 43 990 případech tj. 5,62 %, z toho v 8 439 případech bylo 

nutné provést amputaci (tj. 19 %). Celkový počet diabetiků vzrostl na 783 321 (nárůst  

od r. 2007 o 28 360 případů, od r. 2005 o 44 016). Z uvedených čísel je vidět, že 

procento diagnostikovaných případů diabetické nohy (cca 5,55 %) i provedených 

amputací (cca 18 %) se drží prakticky na stejné úrovni namísto toho, aby docházelo  

k poklesu.  

Asi málokdo z nás si dokáže představit denní režim diabetiků, přesto i oni 

mohou žít stejně aktivní a plnohodnotný život jako zdravý člověk. Nesmí se své nemoci 

obávat, či se jí dokonce začít poddávat. Dosažení normoglykémií sice vyžaduje 

respektování celé řady pravidel, ale svým zodpovědným přístupem a spoluprácí může 

diabetik rizikům pozdních komplikací zcela předejít nebo je alespoň oddálit. V případě 

vzniklých komplikací svým přístupem ovlivňuje efektivitu a dobu léčby. Poučen by měl 

pacient být od svého diabetologa, popř. od edukační sestry, a to zejména o úpravě 

životosprávy - získat přehled o obsahu sacharidů v potravinách, omezit příjem 

živočišných tuků, nekouřit, věnovat se pravidelně fyzické aktivitě apod.   

Vznik pozdních komplikací tedy není ovlivněn věkem pacienta, ale kompenzací 

nemoci (hodnota glykovaného hemoglobinu - HbA1c by neměla překročit 6 %), dobou 

trvání diabetu (průměrná hodnota zvýšeného výskytu vzniku komplikací se uvádí  

po 10-ti letech trvání diabetu) a životním stylem (dodržování diety, pravidelný spánek, 

absence kouření apod.). Obecně lze říci, že na základě zjištěných skutečností, mají 
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nejvyšší riziko pro vznik pozdních komplikací pacienti s hodnotou HbA1c nad 6 %, kteří 

zároveň kouří. 

SDN je bezesporu závažnou komplikací diabetu. Na jeho diagnostiku se 

specializuje a léčbu zajišťuje tým odborníků na podiatrických ambulancích. K léčbě je 

třeba přistupovat komplexně, jelikož zanedbání některé fáze může mít nevratné 

následky. Základem je vždy některý ze způsobů odlehčení končetiny, včasná  

a dostatečně dlouhá léčba infekce a v případě ischemie revaskularizace. Moderní 

metody léčby SDN mají prokázanou účinnost, ale bez trpělivosti a spolupráce 

postiženého, nelze dosáhnout uspokojivých výsledků. 

 V roce 2009 skončilo cca 19 % případů amputací. Domnívám se, že by toto číslo 

mohlo být nižší, kdyby pacienti byli o problematice více informováni a ve větší míře 

dbali na včasnou prevenci. Měli by vědět, kam a na koho se obrátit v případě potíží  

a vyhledat tak odbornou pomoc včas. V určitých případech by spolupráci pacienta 

určitě podpořil lidštější přístup zdravotnických pracovníků. S narůstajícím počtem 

diabetiků by bylo rovněž ideální navýšit počet odborných podiatrických pracovišť. 
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Seznam použitých zkratek  

 

ACE-I – inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu 

BMI – body mass index 

DM – diabetes mellitus 

DN – diabetická neuropatie 

DSU – deriváty sulfonylurey 

HT - hypertenze 

IU – international unit (mezinárodní jednotka) 

LO – Langerhansovy ostrůvky 

MS – metabolický syndrom 

oGTT – perorální glukózový toleranční test 

PAD – perorální antidiabetika 

SDN – syndrom diabetické nohy 

TD – těhotenský diabetes 

ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 
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Summary 

“Prevention and Treatment of the Diabetic Foot Syndrome” 

  I chose this theme because of the fact that the number of people  

with diabetes is constantly increasing in the whole world – diabetes mellitus is often 

known as the disease of 21st century. In this work, in the theoretical part, I explain the 

differences between the individual types of diabetes and their treatment, how and 

why the diabetes occurs, and what symptoms are typical for it. I also mention chronic 

complications related to diabetes mellitus. I describe in detail diabetic neuropathy and 

diabetic foot syndrome. Then I focus my attention on correct prevention measures, the 

best methods how diabetics should care of their feet. Then, in the practical part, 

 I identify methods of examination and diagnostics   of diabetic foot syndrome, types 

 of treatment of this complication if it is diagnosed and I try to find the most effective 

one´s.  

The main goal of my assignment is to evaluate the effects of treatment  

of diabetic foot syndrome according to the age of a patient, his/her compliance, 

lifetime disease and patient’s lifestyle, and assess the necessary percentage  

of amputations. 

Diabetes mellitus is a chronic disease caused by insufficiency of amounts  

of insulin or his abnormal function. So we distinguish two types of diabetes – type 1 

(insulin-dependent) and type 2 (insulin non-dependent). The typical symptom for both 

types of diabetes is hyperglycemia (high levels of glucose in the blood) and because  

of it, after several years, the chronic complications can occur. The one of them is 

diabetic neuropathy. According to the International Consensus Group on Neuropathy, 

diabetic neuropathy is defined as “the presence of symptoms and/or signs  

of peripheral nerve dysfunction in people with diabetes, after exclusion of other 

causes”. Together with peripheral vascular disease and trauma, peripheral neuropathy 

contributes to the development of foot ulcerations in those with diabetes. The most 

typical symptoms of peripheral neuropathy are burning sensation, pins and needles in 

the lower extremities, shooting, sharp or stabbing pains, muscle cramps, etc. Presence 

of symptoms does not imply that sensation is normal, many patients have devastating 

symptoms and on examination are found to have severe loss of sensation. This 
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combination is called “painless – painful” foot. In the most serious causes the foot can 

be amputated.  In 2009 the number of diabetics in the Czech republic was 783 321. The 

diabetic foot syndrome was diagnosed in 43 990 causes and 8 439 of them have to be 

amputated, it is 19%. I ascertain that modern treatment is not successful without good 

patient´s compensation of diabetes and his/her competent compliance. But it depends 

on other factors too. 

 

Key words: diabetes mellitus, prevention, diabetic foot syndrome, treatment, diabetic 

neuropathy, amputation 
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