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Úvod 

 

Není ţádné tajemství, ţe v posledních desetiletích se v souvislosti s rozvojem 

společnosti, vědy a techniky od základu změnil celý způsob našeho ţivota. Fyzickou 

námahu při práci nahradily nejrůznější technické vymoţenosti. Zlepšila se naše výţiva. 

Jíme však více neţ potřebujeme, přitom se ale méně pohybujeme a nedůsledně 

zachováváme základy zdravé ţivotosprávy, takţe nás více neţ kdykoliv dříve postihují 

nemoci, z nichţ mnohé z nich se označují jako choroby civilizační. 

 

Mezi nejrozšířenější a nejzávaţnější choroby současné doby patří diabetes mellitus, 

který se stává závaţným zdravotním i sociálním problémem všech vyspělých 

společností. Je nepochybně nejvýznamnější chorobou látkové přeměny. Diabetes 

mellitus svými projevy a komplikacemi zasahuje téměř do všech oblastí medicíny. 

Přerůstá rámec endokrinologie, zasahuje do kardiologie, nefrologie, infekce, 

gastroenterologie, do všech oborů chirurgie a anesteziologie. Musí se jím zabývat 

anesteziolog,    internista,   oftalmolog, neurolog,    gynekolog  a   porodník, dermatolog         

i  urolog. 

 

Závaţnost diabetu je zvýšena jeho druhotnými projevy, jeho komplikacemi, především 

srdečně – cévními, nervovými, ledvinovými a dalšími, které jsou příčinami vysoké 

nemocnosti a jsou i důvodem častější hospitalizace diabetiků. Aţ 30% i více lůţkového 

fondu nemocnic v ČR je obsazeno diabetiky. 

 

Diabetes je nejčastější příčinou získané slepoty, amputací dolních končetin a jednou 

z nejčastějších příčin ischemické choroby srdeční. Náklady na kontrolu ať uţ PAD 

nebo inzulínem i sociální zabezpečení diabetiků jsou vyšší neţ u jiných chorob. 

Diabetes zkracuje předpokládanou délku ţivota o 8-10 let. 

 

Na významu stále více nabývají etické problémy. Chronická onemocnění se stávají 

ţivotním faktem zvláště starších diabetiků, omezují jejich pohyblivost a podrývají 

jejich sebedůvěru a nezávislost. 

 

Moderní technika, která umoţňuje řízenou medikaci, spolu s výzkumem pomáhají ţít 

diabetikům lépe do té doby, neţ bude objeven definitivní lék. 
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Zdraví a zdravotní péče jsou v naší společnosti povaţovány za právo. Příliš málo lidí si 

ale uvědomuje, ţe zdraví je také osobní zodpovědnost. Ţádný lékař ani jiný 

zdravotnický pracovník nemůţe pacienta přinutit, aby ve jménu svého zdraví dodrţoval 

rady a pokyny, které dostane. Je pouze jediná naděje, přesvědčit pacienta, ţe je to 

nutnost. Má-li být terapie diabetika při kontrole ať uţ PAD nebo inzulínem efektivní,  

musí  mít dostatek informací o svém onemocnění a o svém stravování, protoţe i v tom 

bude kaţdodenně sám sobě lékařem. 
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1 Cíl absolventské práce 

 

 

1.1 Hlavní cíl:  Zpracovat přehled komplikací diabetu mellitu a doloţit jejich        

                                   praktický průběh v záchranářské a ošetřovatelské praxi. 

  

1.2 Dílčí cíle:            Inzulín – součást léčby, inzulínový program. 

                                  Dietní reţim – výměnná jednotka a jídelní plán u pacientů  

                                  s diabetem mellitem. 

 

 

 

 

 

 

 

poznámka: v textu mé práce pouţívám termínu léčba, léčení PAD či inzulínem i kdyţ  

                   pregnantnější je pouţívat termínu kontrola PAD či inzulínem 
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 Teoretická část 

2 Co je diabetes mellitus 

 

Diabetes mellitus neboli cukrovka je skupina chronických metabolických onemocnění, 

jejichţ společným jmenovatelem je hyperglykémie. Diabetes způsobuje poruchu 

sekrece nebo účinku inzulínu a je provázen poruchou metabolizmu cukrů, tuků             

a bílkovin. Chronická hyperglykémie při diabetu rozvíjí dlouhodobé poškození různých 

orgánových systémů, projevujících se nejdříve dysfunkcí, v krajním případě selháním. 

 

Diabetes mellitus je porucha, při které tělo neumí dobře hospodařit s glukózou, coţ je 

nenahraditelný zdroj energie pro všechny buňky lidského těla. Ţivot bez glukózy není 

moţný, je hlavním cukrem v krvi člověka. Označuje se proto také jako krevní cukr. 

Glukóza je přiváděna do všech částí lidského těla krví. Krev obsahuje glukózu              

a u zdravého člověka je mnoţství glukózy v krvi obdivuhodně stálé. Právě toto 

mnoţství je ideální proto, aby všechny buňky dostávaly právě tolik glukózy, kolik 

potřebují. Buňky si glukózu z krve podle své potřeby odebírají.Vstup glukózy do buněk 

je řízen receptory. Receptory pro inzulín jsou umístěny v plazmatické membráně 

cílových buněk, na které se váţe inzulín. Váţe se na receptorové podjednotky a aktivuje 

signální buněčné pochody, které představují vlastní metabolické účinky inzulínu. 

Hormon inzulín se krví dostává k cílovým tkáním, jimiţ jsou všechny buňky těla. 

Výjimku tvoří jen buňky centrálního nervového systému. 

 

Hladina, nebo-li mnoţství glukózy v krvi se nazývá glykémie.Glykémie se vyjadřuje 

v chemických jednotkách, zvaných milimol na litr, tzn. mmol/l. 

U zdravého člověka glykémie neklesne pod 3,3 mmol/l a nalačno nestoupne přes          

6 mmol/l. 

 

Glukóza se do krve dostává dvěma cestami. Jednak z jídla. Většina našich potravin 

obsahuje v nějaké podobě glukózu, i kdyţ nemají sladkou chuť. V některých 

potravinách je glukóza v čisté podobě, v jiných je skrytá ve sloţitějších látkách,          

ze kterých se musí nejdříve uvolnit při chemickém štěpení v ţaludku                              

a ve střevech. Uvolněná glukóza se odtud potom vstřebává do krve, koluje s krví         
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po celém těle a nabízí se buňkám jako zdroj energie. Druhá část, v této chvíli 

nadbytečná se z krve ukládá do zásob na horší časy. Vrací se do krve aţ kdyţ je to 

potřeba. Skladovacím prostorem pro glukózu jsou játra, které ji v sobě uchovávají 

v úsporné skladovací podobě, v podobě látky zvané glykogen. Glykogen je sloţen 

z bezpočtu jednotlivých molekul glukózy. 

 

Druhým způsobem, kterým se glukóza dostává do krve je tedy uvolňování glukózy 

z glykogenu ze zásob v játrech a svalech a vedle toho také novotvorba glukózy 

v játrech z jiných typů ţivin. Tento způsob vyuţívá tělo v době, kdyţ nejíme, kdy 

máme velkou spotřebu glukózy např. při namáhavé práci nebo sportovním výkonu. 

 

Díky souhře vstřebávání, ukládání do zásob a zpětného uvolňování glukózy ze zásob  

do krve je glykémie stálá a buňky těla mohou dle potřeby glukózy z krve odebírat         

a chemicky ji spalovat, kdykoli potřebují energii. 

 

Dokonalé hospodaření s glukózou je řízeno souhrou několika hormonů. Tyto hormony 

se vyrábějí ve speciálních buňkách, které umějí rozpoznat, jakou máme glykémii. Kdyţ 

glykémie stoupá, hormony zařídí, ţe se glukóza ukládá do zásob, kdyţ glykémie klesá, 

dají pokyn k uvolňování glukózy zpět do krve. 

 

Hospodaření s glukózou řídí hlavně hormon inzulín, který vzniká ve speciálních 

buňkách, nazývaných beta-buňky, roztroušených ve shlucích, zvaných ostrůvky, 

v tělním orgánu zvaném slinivka břišní nebo-li pankreas, ukrytým hluboko vzadu         

za ţaludkem. 

 

Opačnou funkci neţ inzulín mají hlavně dva hormony, které dávají pokyn k uvolnění 

glukózy ze zásob v játrech zpět do krve. Je to glukagon, který se vyrábí v alfa-buňkách 

v ostrůvcích pankreatu a adrenalin, který se vyrábí v nadledvinkách – drobných 

ţlázách, nasedajících na horní okraj ledvin. Souhra inzulínu a hormonů působících 

opačně neţ inzulín, hlavně glukagonu a adrenalinu, zajišťuje v těle účelné hospodaření 

s glukózou a spolehlivě hlídá horní i dolní nepřekročitelnou hranici glykémie.            

Při diabetu mellitu toto hospodaření nefunguje. 
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Diabetes mellitus je porucha, při které stoupá glykémie. Ta můţe stoupat z různých 

důvodů a podle toho se také rozlišuje několik typů diabetu. Nejdůleţitější jsou dva 

z nich, označují se jako diabetes mellitus 1.typu a diabetes mellitus 2.typu. U obou 

stoupá glykémie, ale u kaţdého z nich z jiné příčiny. 

 

Zvláštním typem diabetu mellitu je diabetes MODY, coţ představuje zkratku 

z anglických slov Maturity Onset Diabetes of the Young. Pro tento typ diabetu              je 

typická přísná dědičnost. Mezi přímými příbuznými se obvykle v kaţdé generaci 

vyskytuje člověk s cukrovkou, většinou lehčího průběhu, někdy však můţe být průběh 

méně příznivý.[ RYBKA, 2006 ] 

 

 

2.1 Diabetes mellitus 1. typu 

 

Diabetes mellitus 1. typu vzniká proto, ţe beta-buňky v ostrůvcích pankreatu 

přestávají vyrábět inzulín. Kdyţ se po jídle vstřebává glukóza do krve a glykémie 

stoupá, nepřichází povel, aby se nadbytečná glukóza uloţila do zásob v játrech. 

Glukóza tedy koluje v krvi, glykémie je vysoká. Glykémie stoupá, i kdyţ člověk nejí. 

Játra tvoří stále další a další glukózu. Tělní buňky ale nemohou glukózu vyuţívat, 

chemicky ji spalovat a získávat z ní potřebnou energii. Chybí jim hlavní anabolický 

hormon inzulín, jehoţ nepřítomnost vede k hypoglykémii v tkáních citlivých na inzulín. 

Buňky bez inzulínu zůstávají uzavřené i kdyţ jsou omývány krví s velkým obsahem 

glukózy a přitom hladovějí. 

 

Před více neţ 1800 lety popsal deficit inzulínu, který vede k akutní metabolické 

dekompenzaci Aretáneus z Kappadokie - diabetes je pozoruhodná porucha, u člověka 

nepříliš častá. Nemoc je svou povahou chronická. Rodí se pomalu, i kdyţ pacient 

dlouho nepřeţije, jakmile je zakořeněna, neboť vyvolaný marazmus (podvýţiva)          

je rychlý, smrt náhlá. I ţivot je odporný a bolestivý, ţízeň je nezvládnutelná a hojné pití 

je vyvaţováno značným vylučováním moči, neboť odtéká více moči a zamezit 

pacientovu pití a močení je nemoţné. Jelikoţ kdyby jen na chvíli přestal a pití zanechal, 

ústa mu vyprahnou, tělo vyschne, střeva jsou jako v ohni, je mu bídně a mizerně, brzy 

umírá suţován palčivou ţízní.[DIETZ, 1940] 
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Jediným léčením, které můţe odvrátit tento hrozivý stav, je exogenní inzulín. Diabetes 

mellitus 1.typu se také proto dříve nazýval inzulín-dependentní diabetes, coţ znamená 

diabetes závislý na přísunu inzulínu. Vzniká nejčastěji u dětí a mladých dospělých, 

většinou se projeví do 40 let věku. Bývá občas rozpoznán i ve zralém věku(typ LADA). 

 

Kdyţ takový typ diabetu vznikl, zůstává po celý ţivot diabetem 1.typu, i kdyţ věk 

pokročil. Jedinou léčbou diabetu 1.typu je celoţivotní kontrola prostřednictvím 

exogenního inzulínu, který se dostává do systémového, ne portálního oběhu. Jednou 

porušená výroba inzulínu se uţ nemůţe obnovit. Vznik diabetu 1.typu nesouvisí s tím, 

je-li člověk štíhlý, nebo silný, zda měl rád sladká jídla, jaké má zvyklosti. Vznikne 

nezávisle, nikdo za něj tudíţ nemůţe. 

 

Člověk se můţe narodit s určitou vlohou, která se dědí od obou rodičů, ţe se u něj 

někdy v ţivotě můţe, ale nemusí, projevit diabetes. Při setkání s určitým nepříznivým 

podnětem ze zevního prostředí dojde zřejmě k souhře řady událostí. Ty mohou              

u člověka s diabetickou vlohou vést k tomu, ţe tento člověk obrátí svoji 

obranyschopnost, imunitu, nesprávným směrem, obranyschopnost přestane 

rozpoznávat, co je vlastní a co cizí. Cizí jsou například bakterie vyvolávající nemoci, 

proto normálně fungující tělo zamíří proti nim svou obranyschopnost a ničí je. 

 

Podstatou vzniku diabetu 1. stupně je to, ţe organismus člověka začne chybně vidět 

nepřítele, cizorodou součást ve svých vlastních beta-buňkách. Zamíří proti nim svojí 

obranyschopnost a začne je ničit pomocí jedné skupiny svých bílých krvinek. Takovou 

obranyschopnost, imunitu, zamířenou proti části vlastního těla, nazýváme 

autoimunitou. Diabetes 1.typu řadíme mezi autoimunitní onemocnění. 

   

2.2 Diabetes mellitus 2. typu 

 

Diabetes mellitus 2. typu vzniká hlavně proto, ţe tělo neumí na inzulín dobře 

reagovat, ztrácí k němu vnímavost, beta-buňky vyrábějí inzulínu dost, někdy i více, neţ 

je obvyklé. Normální produkce je kolem 50 jednotek za 24 hodin. 
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Tento typ diabetu vzniká obvykle aţ po 40. roce věku, jen málokdy se objeví dřív. 

Postihuje často lidi s nadváhou. Dříve byl nazýván non-inzulín-dependentní diabetes,    

to znamená, ţe nemusí být závislý na léčbě inzulínem. 

 

Diabetes 2. typu se léčí několika způsoby. Většině lidí s nadváhou pomůţe, kdyţ se jim 

podaří vydatně zhubnout. Zhubnutí často můţe tento typ diabetu úplně vyléčit. 

Základním léčebným opatřením je tedy dieta. 

 

Nestačí-li dieta, zkouší se kontrola PAD pro podporu vlastní výroby inzulínu, nebo 

zvýšení vnímavosti buněk vůči inzulínu. Teprve kdyţ ani to nepřináší efekt, stane se       

i u diabetu 2.typu prostředkem kontroly inzulín. Diabetes 2.typu je mnohem častější neţ 

diabetes 1.typu. Diabetem 1.typu je u nás v ČR postiţeno něco přes 2000 dětí                 

a dospívajících, diabetem 2.typu trpí cca 800000 lidí. Zatímco diabetes 1.typu               

se obvykle projeví náhle a jeho příznaky nelze přehlédnout, můţe se u člověka            

na diabetes 2.stupně přijít náhodou a porucha dlouho nemusí činit potíţe.  

[ RYBKA, 2006 ]  
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3 Anatomie slinivky břišní   

 

Slinivka břišní – pankreas je asi 28cm dlouhá ţláza, leţící za ţaludkem. Slinivka břišní 

probíhá napříč břišní dutinou a její rozšířená část – hlava je uloţena v ohbí 

dvanácterníku (duodena). Zúţený konec – ocas se dotýká sleziny. Slinivka břišní          

je ţláza trávicího systému, tedy převáţně se zevní sekrecí. V hmotě ţlázy jsou,               

ale i ostrůvky buněk s endokrinní, vnitřní sekrecí. Tkáň slinivky se skládá z tisíce 

lalůčků, jejichţ buňky tvoří enzymy odváděné do dvanácterníku. Aţ jeden litr 

pankreatické šťávy odtéká denně do duodena. Vnitřně sekretorická část pankreatu        

je reprezentována Langerhansovými ostrůvky, v jejichţ B-buňkách dochází k výrobě 

inzulínu, hormonu, vykonávajícímu kriticky důleţitou kontrolu nad metabolizmem 

sacharidů, tuků a proteinů. Pankreas zdravého člověka obsahuje 1000000 ostrůvků, 

kaţdý z nich pak asi 3000 endokrinních buněk.Nejdůleţitější typy kaţdého ostrůvku 

tvoří B-buňky, produkující inzulín, A-buňky, produkující glukagon, D-buňky, 

produkující somatostatin a tvořící PP- pankreatický polineptid.[DYLEVSKÝ, 2007] 
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4 Genese zjišťování příznaků a výskytu onemocnění diabetes 

mellitus  

 

Označení cukrovky jako diabetes mellitus (úplavice cukrová) pochází z řečtiny. Ale uţ 

ve 3.stol. před n. l. Číňané a Japonci pozorovali, ţe někteří lidé vylučovali zvýšené 

mnoţství moči, která svou sladkostí lákala psy. Ve 2. století před n. l. v Řecku popsal 

Aretaneus z Kappadokie onemocnění provázené ţízní a zvýšeným vylučováním moči, 

do které se podle jeho názoru vylučovala rozpuštěná, sladká tělesná hmota. Slova 

„diatebes“ jako první pouţil Aretaneus z Kappadokie. Přívlastek „mellitus“ k němu 

přidal aţ v 18. století Angličan Cullen. Za první zmínku o cukrovce se můţe povaţovat 

Ebersův papyrus z období 1550 let před n. l., v němţ je choroba popisovaná jako 

podivná nemoc, při níţ se maso a kosti ztrácejí do moči, léčba je svízelná a nikdy 

nevede k vyléčení. 

 

Indický vědec Susruta podal poměrně podrobný popis cukrovky, kterou nazývá 

„madhumeda“ (medová moč). Uvádí uţ dokonce dva typy choroby a to jednu, při které 

se hubne, zatímco pro druhou je typická otylost. 

 

Toto onemocnění popsal později kolem roku 30. n.l. i římský spisovatel Celsus, 

Galenus, Paracelsus, Avicenna, který znal i další příznaky diabetu a to hromadění 

furunklů, gangrény, úbytě a impotenci. Zejména představitel středověké medicíny, 

arabský vědec Avicenna je povaţován za prvního, kdo rozlišoval mezi diabetes mellitus 

a diabetes insipidus. Jeho popis gangrény je zcela aktuální i pro dnešní dobu. 

 

Převrat v historii zjišťování příznaků a původu onemocnění nastal aţ v 19. stol., kdy 

v roce 1857 po pokusech na zvířatech Claud Bernard prokázal, ţe cukr nevzniká v krvi, 

ale v játrech a to ze speciální látky, kterou nazval glykogen. Cukrovka bývala 

spojována s jaterním onemocněním, i kdyţ roku 1831 Richard Brighton a Theodor 

Frerisch uvaţovali o spojitosti diabetu a pankreatu na základě chorobných změn 

slinivky břišní u nemocných cukrovkou. 

 

Kdyţ v roce 1869 Paul Langerhans objevil v pankreatu shluky specializovaných buněk, 

nebyla stále ještě jasná jejich úloha. Pokusy prováděné v roce 1889 Oskarem 
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Minkowskim a Josefem von Mehringem na psech přinesly poznání, ţe cukrovku jde 

vyvolat odstraněním pankreatu. Poté Eduard Sharpey – Schafer došel k poznání,         

ţe látka nezbytná pro metabolismus sacharidů vzniká právě v Langerhansových 

ostrůvcích a  nazval ji proto inzulín, podle latinského názvu pro ostrov – insula. 

 

Konečně se tedy zjistila příčina cukrovky – spočívá v poškození endokrinní části 

pankreatu.[DIETZ, 1940] 
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5 Historický vývoj určujících léčebných postupů  

     

Středověcí arabští lékaři Rhazes a Avicenna popsali jako uţ staří Indové důleţitý 

symptom diabetu – sladkou moč. V roce 1674 poukazoval anglický anatom Willis            

na dietní chyby jako na příčinu onemocnění diabetem. Brit Dobson v roce 1776 

dokázal, ţe sladká chuť moče je způsobena obsahem cukru. Poté od roku 1841 vyvinuli 

Trommer, Keller a Hermann von Fehling klasické chemické reakce na zjištění cukru. 

Aceton v moči diabetiků objevil v roce 1857 český lékař Vilém Petters. Kdyţ John 

Rollos doporučil v roce 1797 dietu s omezením uhlohydrátů, přešlo se k dietické terapii 

diabetu. Při hladu během obléhání Paříţe v roce 1871 bylo s překvapením zjištěno,     

ţe diabetes ustupuje. 

 

První jasno do četných teorií o příčinách diabetu vnesli v roce 1889 německý internista 

Oskar Minkowski a německý farmakolog a internista Joseph von Mehring. Na psech, 

jimţ odstranil celou slinivku břišní, objevili náhodně příznaky diabetu a prokázali 

v jejich moči cukr. Od té doby se pozornost vědců obrátila ke slinivce břišní a zvlášť     

k tzv. inzulárním buňkám, které objevil v roce 1869 Paul Langerhans. 

 

Edouard Lagnesse v roce 1893 jako první došel k názoru, ţe Langerhansovy ostrůvky 

jsou endokrinní ţlázou, která uvolňuje do krevního oběhu endokrinní sekret.V roce 

1921 se kanadskému fyziologovi Bantingovi a jednadvacetiletému studentu medicíny 

Bestovi v Torontu podařilo izolovat klinicky pouţitelný inzulín, v laboratoři, kterou jim 

dal k dispozici po dobu dovolených ředitel Fyziologického ústavu John McLeod.        

Za pomoci biochemika J.B.Collipa vyrobili takové mnoţství extraktu, ţe se rozhodli 

vyzkoušet inzulín u čtrnáctiletého chlapce Leonarda Thomsona, který umíral 

v torontské nemocnici na diabetes. Po několika dnech se mohl vrátit domů, i kdyţ byl 

trvale závislý na injekcích inzulínu.V roce 1923 byla Bantingovi a McLeodovi udělena 

Nobelova cena za medicínu a fyziologii, Best byl neprávem opomenut. S inzulínem 

začala nová éra léčby diabetu. 

 

Po udělení Nobelovi ceny uplatňovali i někteří další vědci svůj nárok na prvenství 

v objevu inzulínu. Ruský vědec L.V.Sobolev však své pokusy uveřejnil pouze v ruském 

časopise, proto závěry nebyly brány na vědomí. K prvenství se těsně přiblíţil Rumun 
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Paulesco. I kdyţ svá pozorování publikoval o pět let dříve, neţ Banting a Best,          

jeho prvenství nemohlo být uznáno, neboť svůj lék nepouţil u člověka. 

 

Brzo po objevu inzulínu začala farmaceutická firma Eli Lilly v Indianopolisu inzulín 

vyrábět na průmyslové bázi. 

 

Objev inzulínu je jedním z největších objevů v historii medicíny, zaslouţil                    

se o záchranu milionů ţivotů.[DIETZ, 1940] 
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6 Inzulín 

 

Inzulín je chemická látka bílkovinné povahy. Kaţdá bílkovina, která je spolykaná ústy 

se v trávicím ústrojí rozkládá vlivem trávicích šťáv. Kdyby byl inzulín přijímán ústy 

v podobě tablet, kapek, nebo sirupu, nepřinášel by ţádný uţitek. Do krve by                 

se vstřebávaly jenom jeho neúčinné zbytky. Proto je nutné při léčbě inzulínem obejít 

trávicí ústrojí a  tělu jej dodávat přímo, v injekcích. 

 

Inzulín se dlouho vyráběl z  pankreatů jatečních zvířat, hlavně z vepřů a skotu.             

Při poráţce těchto zvířat byl pankreas vyjmut a dopraven do továrny na výrobu 

inzulínu. Výroba inzulínu z jatečních zvířat měla i méně příznivé aspekty. Bude stačit 

mnoţství pankreatů ze zvířat stále stoupajícímu počtu lidí s diabetem? Přeci jenom se 

„zvířecí“ inzulín liší od inzulínu, který si člověk sám sobě vyrábí ve vlastním 

pankreatu, proti exogennímu inzulínu se vytváří protilátky. 

 

Oba problémy se podařilo vyřešit novou výrobní technologií. Humánní inzulín            

se vyrábí technikou reverzní transkripce  genu z DNA. 

  

Inzulín, který se při výrobě získá, je totoţný s inzulínem z vlastního pankreatu.             

V lahvičce má vţdy podobu čirého roztoku – označuje se jako rychlý, nebo rychle 

působící inzulín. Rychle působící inzulín není praktický, kdyţ je potřeba zajistit tělu 

inzulín na delší dobu, např. na noc. Proto se vyrábějí depotní, neboli dlouho působící 

inzulíny. Bezpečně je poznáme, ţe jejich roztok je mléčně zakalený. 

 

Podle doby působení se rozdělují inzulíny s mírně, středně a velmi prodlouţeným 

účinkem. Při léčení dětí a mladých dospělých s diabetem prvního stupně se nejlépe 

osvědčují depotní inzulíny se středně prodlouţeným účinkem. Obvykle začínají působit 

za 2-3 hodiny po injekci, účinek vrcholí za 6-8 hodin a působení v těle trvá celkově     

do 12-16 hodin po aplikaci. 

 

Nejuţívanější inzulíny se středně prodlouţeným účinkem se označují podle technologie 

výroby jako NPH. U dospělých lidí se s úspěchem mohou pouţívat inzulíny s velmi 

prodlouţeným účinkem. Začínají působit ještě později a celková doba působení můţe 
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dosáhnout 24-36 hodin. Účinnost inzulínu se vyjadřuje v mezinárodních 

jednotkách. Anglická zkratka je I.U., u nás je obvyklé označení jen jako 

inzulínová jednotka. 

 

Koncentrace inzulínu vyjadřuje, kolik jednotek inzulínu je obsaţeno v 1 ml roztoku. 

Lahvičky inzulínu u nás obsahují 100 jednotek inzulínu na 1 ml. V lahvičce je vţdy     

10 ml roztoku a tedy 1000 jednotek inzulínu. Pro aplikaci injekce z takové lahvičky 

pouţíváme vţdy inzulínové stříkačky U 100 – označené koncentrace inzulínu. 

 

Zásobníky inzulínu do inzulínových per obsahují rovněţ 100 jednotek inzulínu v 1 ml   

a jsou sestrojené tak, ţe odměří přesně dávku, kterou nastavíme. Lahvičky s inzulínem 

mají vyznačenou exspiraci – je třeba ji sledovat, musí být uloţeny v dolní části 

chladničky. Při injekci inzulínu je třeba věnovat pozornost místu, kam injekci pícháme 

a časovému vztahu injekce a jídla. Nejrychleji se inzulín vstřebává z podkoţí na břiše, 

pak na paţi, stehnu a nakonec nejpomaleji z hýţdí. Místa aplikací je nutno střídat 

v rámci jedné krajiny těla, aby nedošlo ke změnám v podkoţí. 

 

Časový vztah injekce a jídla můţe ovlivnit změnu glykémie po jídle. Čím dříve před 

jídlem injekci píchneme, tím bude glykémie po jídle spíš klesat. Čím více se bude 

injekce jídlu přibliţovat, nebo píchnuta během jídla, nebo po jídle, tím bude glykémie 

spíše stoupat. 

 

Pro nemocné diabetem je třeba zdůraznit, ţe určitý řád v časovém vztahu injekce 

inzulínu a jídla pomáhá dosahovat příznivých výsledků glykémií. 

6.1 Inzulínový program    

     

Inzulínový program vyjadřuje sestavu jednotlivých injekcí inzulínu během kaţdého 

dne, během kaţdých 24 hodin. Cílem dobře sestaveného inzulínového programu          

je zajistit pro organismus člověka s diabetem v kaţdém okamţiku dne právě tolik 

inzulínu, kolik je třeba k udrţování glykémie v normálním rozmezí. 

 

Inzulínový program navrhuje pacientovi s diabetem jeho lékař, sebelepší program 

neplatí pro všechny stejně, kaţdý člověk potřebuje svůj vzhledem ke svému organismu 
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a svému způsobu ţivota. Při sestavování inzulínového programu se vychází co nejvíce 

ze znalostí o výrobě inzulínu u člověka bez diabetu a je snaha co nejvíce ji napodobit. 

 

Ve dne i v noci potřebuje mít člověk v krvi určité mnoţství inzulínu. Slouţí k otvírání 

všech buněk v těle pro glukózu a získávání energie. Přes den potřebuje energii navíc 

pro svalovou práci, pohyb, sport. Tato část výroby inzulínu se nazývá základní nebo-li 

bazální výroba inzulínu. Při jídle a brzy po jídle, kdyţ začne stoupat glykémie si člověk 

bez diabetu utvoří a vydá do krve navíc mnoţství inzulínu, mnohonásobně převyšující 

základní výrobu. Úlohou tohoto inzulínu je uloţit přebytečnou glukózu do zásob 

v játrech a tím během krátké doby vrátit glykémii do normálního rozmezí. Tato část 

výroby inzulínu se nazývá nárazová výroba nebo-li bolus inzulínu. 

 

Inzulínové programy, které se snaţí tento rytmus výroby inzulínu napodobit, se proto 

nazývají systém bazál – bolus, nebo přirozená náhrada inzulínu. 

 

Takový inzulínový program se obvykle sestavuje tak, ţe základní výroba inzulínu        

je nahrazena 1-2 injekcemi depotního inzulínu, tj. inzulínu s prodlouţeným účinkem. 

Nárazová výroba inzulínu se obvykle napodobí třemi injekcemi s rychle působícího 

inzulínu, podávaných v návaznosti na hlavní jídla. 

 

Rychlý inzulín se podává před snídaní, před obědem, před první večeří. Depotní inzulín 

se podává před spaním. Druhá injekce se podává ráno, před snídaní, spolu s ranním 

rychlým inzulínem, obvykle však uţ není potřeba. 

 

Inzulínové programy poskytují větší volnost ţivotního stylu, coţ je zásluha především 

zacílení dávek rychlého inzulínu přímo na hlavní jídla. Můţe se tak posunovat jídlo 

spolu s injekcí. 

 

Diabetický pacient ale musí znát a respektovat určité zásady: 

 

1. Potřeba inzulínu je ráno nejvyšší, spolu se snídaní je třeba aplikovat injekci     

do 8 hodin – pozdní vstávání je lákavé, ale ošidné. 

2. Odstup mezi jídly a tedy i injekcemi rychlého inzulínu by neměl být kratší     

neţ 4 hodiny a delší neţ 7 hodin. 
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3. Při vynechání oběda je nutné vţdy podávat injekci s prodlouţeným působením  

i ráno. Snídaně a večeře se nesmí vynechávat. 

4. Injekce depotního inzulínu před spaním je třeba podávat v pravidelnou hodinu, 

odchylka je moţná o hodinu. 

 

Inzulínový program se „superrychlým“ inzulínovým analogem Humalog je zaloţen   na        

dvou injekcích inzulínu s prodlouţeným účinkem – ráno a večer, spolu s jídlem. 

Zkušenosti u dětí však nejsou jednoznačné, z pouţívání Humalogu mají prospěch         

ti pacienti, kteří jiţ dokáţí svůj ţivot s diabetem sami dobře řídit.    
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7 Příčiny a následky diabetu mellitu         

 

 

Příčinou diabetu mellitu je porucha sekrece, nebo účinku inzulínu a je provázena 

poruchou metabolizmu cukrů, tuků a bílkovin. Na základě chronické hyperglykémie při 

diabetu se rozvíjí dlouhodobé poškození orgánových systémů, jeţ vede aţ k jejich 

selhání. Pro diabetické komplikace jsou typické dlouhodobé cévní komplikace              

a to mikrovaskulární, k nimţ řadíme cévní komplikace oční – retinopatie,          

ledvinové – nefropatie, nervové – neuropatie a makrovaskulární, zejména urychlená 

ateroskleróza. 

 

Výskyt diabetu mellitu rapidně roste se stoupajícím zastoupením starých osob 

v populaci. Stáří je spojováno s rozvojem významného počtu chronických postiţení, 

včetně diabetes mellitus 2. stupně. Přibliţně 40% osob ve věku 65-74 let a 50% jedinců 

starších 80 let má porušenou glukózovou toleranci, nebo diabetes mellitus.                 

Lze předpokládat, ţe v populaci je srovnatelný počet diagnostikovaných                         

i nediagnostikovaných nemocných diabetem, neboť u většiny postiţených probíhá 

dlouho porucha glukózové tolerance a symptomaticky. Klíčových ukazatelem diabetu 

je glykémie. Příznaky mohou být vyjádřené minimálně, nebo také mohou způsobit aţ 

dramatickou ţivot ohroţující situaci – diabetické kóma. 

 

 

 

Mezi klinické příznaky diabetu patří:  

 

 polyurie – časté a vydatné močení (diuréza větší neţ 2500 ml/24hod) 

 polydipsie – nadměrná ţízeň způsobená osmotickou diurézou 

 nokturie – časté močení v noci 

 hubnutí – i při normální chuti k jídlu 

 slabost a vleklá únava 

 bolesti a křeče ve svalech 

 svědění kůţe, perigenitální opruzení, koţní hnisavé infekce 
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 poruchy vidění – zrakové ostrosti  

 paradentóza 

 recidivující mykózy 

 stenokardie 

 poruchy potence 

 

Klinické manifestace diabetu mellitu 2.stupně můţou být velmi nenápadné. 

Onemocnění můţe probíhat aţ 18 let latentně, záchyt bývá často náhodný. V době 

záchytu bývají jiţ často přítomny angiopatické komplikace, neuropatie, nefropatie, 

retinopatie nebo se zjistí v době záchytu známky makrovaskulárního postiţení. 

      [PRŮCHOVÁ, 2007] 
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8 Dietní reţim – základ léčby diabetu mellitu 

 

 

Dieta patří mezi základní léčebná opatření cukrovky. Nejde však o dietu v pravém 

slova smyslu. Hodnota glykémie v krvi diabetika je závislá na jídle, druhu i frekvenci 

stravy. Přísun jídla by měl být ovlivněn i věkem, pohlavím, typem diabetu, současnou 

hmotností i fyzickou aktivitou pacienta. 

 

Člověk s diabetem má dodrţovat dietu s nízkým obsahem tuku, nízkým obsahem cukru 

a nízkým obsahem soli. Bílkoviny, sacharidy a tuky jsou hlavními energetickými 

zdroji. 

 

Bílkoviny obsahují 17kJ/1g a jsou obsaţeny hlavně v mase. Jejich příjem je omezován 

hlavně při poruchách funkce ledvin. Sacharidy rovněţ obsahují 17kJ/1g a dělí            

se na monosacharidy a polysacharidy. Mezi sacharidy patří glukóza – hroznový cukr, 

sacharóza – řepný cukr, fruktóza – ovocný cukr, laktóza – mléčný cukr                       

a maltóza – sladový cukr. Glukóza se vstřebává velmi rychle, fruktóza pomaleji, 

nejprve v játrech metabolizuje na glukózu. Významně ovlivňují hladinu glykémie. 

Polysacharidy se rozkládají v těle pomaleji, pomalu se zvyšuje i glykémie. Vyskytují se 

hlavně v rostlinné stravě, patří k nim hlavně škrob. 

 

Tuky mají aţ 38kJ/1g, jsou ţivočišného a rostlinného původu, glykémii neovlivňují, 

ale je nutno počítat s jejich energetickou hodnotou. Jsou však i zdrojem esenciálních 

mastných kyselin, které jsou pro organismus nezbytné. Ţivočišné tuky obsahují 

cholesterol, v rostlinných tucích se nevyskytuje. Vzhledem k ateroskleróze                  

se doporučuje nahradit ţivočišné tuky rostlinnými. 

 

Součástí potravy je i vláknina, která se neštěpí ve střevě. Navozuje pocit sytosti,       

má minimální energetický obsah, pozitivně působí na vyprazdňování střeva, 

neovlivňuje glykémii. Je obsaţena v ovoci, zelenině, luštěninách a celozrnném pečivu. 

Nezbytné pro správnou funkci organismu a to nejen u diabetiků jsou voda, minerály     

a vitamíny.  
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Protoţe obliba sladké chuti je zakotvena i u diabetiků, pouţívají se alternativní sladidla 

a to chemicky připravovaná umělá sladidla a náhradní cukry – fruktóza a sorbit. Ty se 

však nehodí pro diety u obézních pacientů, u kterých je poţadavek na sníţení příjmu 

energie. 

 

Diabetická dieta je racionální regulovaná strava sestavená podle jídelního plánu. 

Diabetik můţe v rámci výše uvedených doporučení jíst stejnou stravu jako všichni 

ostatní. Je mýtus, ţe výrobky označené DIA nebo light léčí diabetes. Vhodné             

pro diabetiky jsou jedině nápoje light slazené umělými sladidly.  

 

Alkohol je ošidný především v tom, ţe můţe ovlivnit pacienta v jeho jednání a vůli 

dodrţovat ţivotosprávu a kontrolu PAD či inzulínem.  

 

Potravinová pyramida pomáhá vybírat pacientovi vhodná jídla. Pomyslná pyramida 

se dělí na 4 patra. Jídla ze základu pyramidy by měla tvořit  40% energie v denním 

přijmu potravin. Sem patří potraviny se sloţitějšími sacharidy - chléb, těstoviny, 

cereálie, rýţe, brambory.  

 

Následují potraviny z vyšší části pyramidy, které by měli tvořit 35% energie a jsou      

to hlavně zelenina a ovoce. 

 

Další část tvoří 20% energie a jsou zastoupeny především libovým masem, drůbeţí    

a netučnými mléčnými výrobky. 

 

Na vrcholu pyramidy jsou potraviny se zastoupením v 5% denního přijmu potravin       

a  jsou to tuky, maso a vejce. 

 

Při sestavování dietního reţimu diabetiků zastává důleţitou roli i zavedení výměnné 

jednotky. Výměnná jednotka je takové mnoţství různého druhu jídla, které přibliţně 

stejně ovlivní hladinu glykémie. V ČR je za 1 výměnnou jednotku povaţováno 12g 

sacharidů. 12g sacharidů je obsaţeno v různých váhových mnoţstvích jednotlivých 

potravin a je tak umoţněna výměna jedněch potravin za jiné. Například 1 výměnná 
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jednotka obsahuje 25g chleba, 250ml mléka, 1 vařenou bramboru, 2 lţíce vařené rýţe a 

podobně. 

 

Diabetická dieta má v zásadě dvojí charakter -  léčebný a preventivní.  

 

Léčebný, díky kterému je udrţována látková přeměna v rovnováze, především pak díky 

stanovené toleranci sacharidů je určen takový příjem, který nevede ke zvýšení hladiny 

krevního cukru. Je důleţitým faktorem při udrţování normálních hladin glykémie. 

 

Preventivní má zabránit, či oddálit vznik diabetických komplikací, které jsou spojeny 

s vysokými hladinami krevního cukru. Z toho hlediska musí mít diabetická dieta nejen 

optimální dávky a sloţení sacharidů, ale také optimální dávku a sloţení tuků. 

 

Podstatnou roli v diabetické dietě hraje i rozlišení potravy během dne, nejčastěji          

je strava rozdělena do 5 aţ 6 denních dávek. Pauza mezi nimi by měla být asi 3 hodiny.  

 

Mezi důleţité součásti ţivotosprávy patří  fyzická aktivita. 

 

Zvýšená fyzická aktivita spolu s redukční dietou vede k : 

- sníţení váhy 

- sníţení hladiny krevního cukru o 1,65 – 3,3 mmol/l 

- úbytku útrobního tuku 

Pravidelná fyzická aktivita : 

- zvyšuje účinek endogenního i exogenního inzulínu 

- sniţuje inzulínovou rezistenci 

- podporuje nárůst citlivosti inzulínových receptorů ve svalech 

- sniţuje rozvoj aterosklerózy 

- sniţuje kardiovaskulární rizika 

Příznivé účinky přináší jiţ 30 minutová chůze denně.                              

Svou zdravotní prognózu si zhoršují kuřáci.[ZITTLAU, 2006]  
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9 Diabetes u dětí 

 

 

Diabetes mellitus 1. typu se můţe projevit v kaţdém věku. V prvních letech ţivota však 

vzniká výjimečně, častěji se objevuje ve školním věku, v dospívání nebo včasné 

dospělosti. Někdy se však choroba zjistí i u novorozence, kojence, batolete a u dětí 

předškolního věku. 

9.1 Novorozenecký diabetes 

 

Novorozenecký diabetes je nejen vzácný, ale má většinou jinou příčinu a můţe mít        

i jiný průběh neţ diabetes vzniklý později. Můţe po určité době léčby úplně vymizet    

a je moţné přerušit léčbu inzulínem. U některých jedinců se opět objeví později 

v dětství. U novorozených dětí bývá typický výskyt u dvou i více sourozenců. Tento 

typ diabetu je zřejmě způsoben vrozenou odchylkou látkové výměny, která přetrvává 

po celý ţivot. 

9.2 Diabetes u kojenců 

 

U kojence se jiţ někdy projeví skutečný diabetes mellitus 1.typu. Děťátko začne špatně 

prospívat na váze, velmi často a hojně močí do plenek, moč je na plenkách nápadně 

světlá a po zaschnutí je lepkavá vlivem vysokého obsahu glukózy. Léčba injekcemi 

depotního inzulínu probíhá ve dvou aţ třech dávkách denně. Inzulínová pera v tomto 

věku nelze pouţít, protoţe pro malá tělíčka se neumí inzulín odměřovat s přesností na 

0,5 inzulínové jednotky. Strava kojence s diabetem se neliší od stravy ostatních 

kojenců. Dítě v tomto období ţivota velmi rychle roste a na váze přibývá nejrychleji 

z celého ţivota. Obvykle svou porodní váhu ztrojnásobí. Důleţité proto je, zajistit mu 

dostatečný příjem ţivin a tekutin. Výjimkou je přislazování řepným cukrem, aby se 

předešlo zbytečným výkyvům glykémie. 

 

Největším problémem bývá postoj rodičů, kdyţ mají svému dítěti sami píchat 

inzulínové injekce a odebírat kapku krve k vyšetření glykémie. Je třeba je uklidňovat, 

protoţe dítě v tomto věku si snadno přivyká nové zkušenosti a začne je povaţovat       

za samozřejmé, zvláště pokud je s nimi provádějí rodiče, k nimţ mají důvěru. 
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9.3 Diabetes v batolecím věku 

 

V batolecím věku vzniká jiţ diabetes o něco častěji neţ v prvním roce. Dítě si začíná 

uvědomovat svou individualitu, a je na rodičích a jejich přístupu, aby dítě přijalo fakt 

diabetu spolu s nepopulárními úkony a jeho léčení se nestalo dlouhodobým zdrojem 

výchovných obtíţí. Nepřipadá v úvahu chaotický, neuspořádaný způsob stravování.      

U diabetu vzdělaný rodič ví, ţe po injekci inzulínu musí zákonitě následovat jídlo, nebo 

hrozí hypoglykémie. Jestliţe bylo dítě před vznikem nemoci zvyklé nedojídat, nebo 

odmítat nabídnutou stravu, musí se mu vnést do jídla řád a disciplína. 

9.4 Diabetes v předškolním věku 

 

Diabetes předškolních dětí se výrazně neliší od diabetu školního věku. Přednost se stále 

dává depotním inzulínům ráno a večer, rychle působící inzulín se však přidává jiţ       

ke kaţdému jídlu. S většinou předškolních dětí je moţné se domluvit o řadě věcí, jejich 

spolupráce při léčení uţ obvykle nečiní takové problémy. Mnozí z nich dobře 

rozpoznají a ohlásí glykémii. Předškolní děti s diabetem mohou chodit alespoň            

na dopoledne do mateřské školky, ale je třeba uváţit, zda je nutné vzhledem k častým 

nemocem v kolektivu pobývat a riskovat komplikaci s kompenzací diabetu. 

9.5 Diabetes v dospívání 

 

Dospívání je období přerodu dítěte v dospělého člověka. Fyzické dospívání trvá u obou 

pohlaví čtyři aţ pět let, kdy dojde k pohlavní zralosti. Dozrávají i jeho poznávací 

intelektové schopnosti, vyzrává mozková tkáň. Jen u části dospívajících probíhá tato 

fáze klidně a harmonicky. Přesto morální zákony rodiny, skupiny, společnosti začínají 

mít pro způsob jejich jednání větší význam neţ pouhá obava z trestu, typická pro celá 

léta dětství. Stoupá role dospělých pravidel chování a ţivot se jejich respektování začne 

do značné míry podřizovat, zejména ve škole, ale i ve vztahu k léčení diabetu. 

 

Většina světových pracovišť, která se zabývají léčením dětského diabetu však 

poukazuje na zhoršení kompenzace diabetu u dospívajících ve srovnání s obdobím před 

i po dospívání. Vedou k tomu zřejmě nejméně tři samostatné a na sobě nezávislé 

příčiny. 
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Během velkého růstu potřebují chlapci, ale i dívky mnohem větší mnoţství jídla neţ 

dříve. Začínají být „ţraví“. Vetší mnoţství jídla však potřebuje vyšší dávky inzulínu. 

Glykémie stoupají, pokud se nezvýší dávky inzulínu, nebo se zvýší jen málo. Zatímco 

děti před pubertou potřebují 1 jednotku inzulínu na 1 kg tělesné váhy, v dospívání 

stoupá potřeba aţ na 1,3 jednotky na 1 kg tělesné váhy. Po skončení puberty potřeba 

opět klesá. 

 

Náhlá, vydatná výroba pohlavních hormonů v těle dospívajících sníţí vnímavost těla 

vůči inzulínu, k dosaţení shodného výsledku účinku je najednou potřeba vyšších dávek 

inzulínu, jinak glykémie stoupají. 

 

Třetí příčinou je to, ţe dospívající hůře spolupracují při léčení, vliv rodičů                   

na dodrţování diabetické ţivotosprávy je jiţ malý a plné zodpovědnosti za své zdraví 

řada dospívajících ještě nedosáhla. Časté překračování jídelního plánu vede potom 

k vysokým glykémiím. Narušení vztahu mezi dítětem a rodiči přináší u mladého 

člověka s diabetem více problémů neţ u jiných. Revolta vůči rodičům někdy přerůstá 

v revoltu proti diabetu. Pubertální revolta po určité době končí, protoţe vyzrává 

myšlení, přichází vnímání vztahu příčiny a následku, vnímání dlouhodobých důsledků 

momentálního jednání a tedy i zodpovědnost za vlastní léčení diabetu. Mladý člověk 

s diabetem začíná svůj diabetes ovládat a dosud neřešitelné problémy s kompenzací 

začnou mizet.      
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10 Přehled diabetických komplikací          

 

Při zpracování diabetických komplikací, je třeba rozlišit komplikace náhle vzniklé, 

akutní a komplikace rozvíjející se zvolna a plíţivě, zvané pozdní, nebo chronické.     

Je třeba upozornit i na komplikace v mateřství. 

 

10.1 Akutní komplikace      

 

Mezi akutní komplikace patří hypoglykémie, hyperglykemická ketoacidóza              

a hyperglykemický osmolární syndrom . 

 

10.1.1 Hypoglykémie 

 

Hypoglykémie znamená pokles glykémie pod dolní hranici normálních hodnot, tj. pod 

3,3 mmol/l. Hypoglykémie můţe vzniknout jen u člověka léčeného inzulínem, případně 

u člověka s diabetem druhého typu, který uţívá tablety posilující vlastní výrobu 

inzulínu. Objeví se, kdyţ dojde k nerovnováze mezi nadbytkem inzulínu a nedostatkem 

glukózy. Rovnováha mezi inzulínem a glukózou se vychýlí na stranu inzulínu. Můţe 

mít čtyři základní příčiny – příliš mnoho inzulínu, hypoglykémie vzniká, kdyţ        

se píchne vyšší dávka inzulínu neţ má, nebo v počátcích diabetu, kdyţ ještě částečně 

probíhá výroba inzulínu v beta-buňkách a sečte se účinek inzulínu píchnutého v injekci 

s inzulínem ve vlastních beta-buňkách. Další příčinou je – příliš málo jídla. 

Hypoglykémie vznikne, kdyţ odloţíme jídlo, které jsme uţ měli sníst, nebo špatně 

posoudíme mnoţství výměnných jednotek, jídlo jsme povaţovali za vydatnější, neţ 

bylo.Hypoglykémie vznikne téměř určitě, kdyţ se píchne inzulín a potom nedojde 

k jídlu, její vznik také hrozí po vyzvracení jídla. 

 

Příčinou je i – neobvykle mnoho pohybu. Pohyb urychluje spalování glukózy, sniţuje 

její zásoby. Navíc můţe vést k rychlejšímu vstřebání inzulínu píchnutého v injekci, 

díky většímu prokrvení svalů i podkoţní vrstvy. Sport je důleţitý, neměli bychom se jej 

zříkat z obavy před hypoglykémií, musíme se naučit hypoglykémii při sportu 

předcházet. 
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Čtvrtou příčinou můţe být – alkohol. Je to příčina záludná a nebezpečná, protoţe 

znemoţňuje doplňování glukózy do krve ze zásob z glukogenu v játrech. 

 

Vznikne-li hypoglykémie, přivádí-li krev méně glukózy, je to mozek, který tuto změnu 

pocítí nejrychleji. Mozková činnost začne váznout a dlouhodobější či těţší 

hypoglykémie můţe vést k bezvědomí a po jisté době i k smrti. 

 

Hypoglykémie se u kaţdého člověka projevuje jinak. Některé její příznaky jsou         

ale typické a objevují se při hypoglykémii u většiny lidí a můţeme rozlišit dvě skupiny 

příznaků. 

 

První skupina příznaků vzniká tím, ţe se tělo pokouší hypoglykémii ubránit a začne 

mimo jiné vydávat do krve velká mnoţství hormonů dřeně nadledvin, hlavně 

adrenalinu. Ten způsobí bušení srdce, zblednutí, pocení, třes rukou, neklid, pocit 

úzkosti. Uvedené příznaky můţe člověk vnímat sám, jsou pro něj varováním,              

ţe je nutno rychle proti hypoglykémii zasáhnout. U některých lidí s diabetem mohou 

být tyto příznaky málo vyjádřené, nebo mohou chybět úplně, nebo k nim začne být 

člověk po určité době trvání diabetu málo vnímavý. 

 

Hypoglykémie pak pokračuje a začne se projevovat druhá skupina příznaků, jeţ má 

původ přímo v mozku, kterému se nedostává glukózy. K této skupině příznaků patří 

zmatenost, spavost, porucha vidění, špatně srozumitelná řeč, vrávoravá chůze, 

bezdůvodný pláč nebo smích, špatná spolupráce, odmítání pomoci, u někoho           

i agresivita. Příznaky této skupiny člověk sám často vůbec nevnímá a vlivem porušení 

činnosti mozku nebývá schopen svoji situaci správně zhodnotit. 

 

Pokud ani druhá skupina příznaků není včas rozpoznána, můţe hypoglykémie přejít do 

bezvědomí, objeví se křeče a můţe být bezprostředně ohroţen ţivot. 

 

Při hypoglykémii musíme pomoci pacientovi s diabetem co nejrychleji. Hlavně stav 

rozeznat a určit způsoby pomoci. Pokud je pacient při vědomí je třeba mu podat 5-20 g 

sacharidů ve formě ovocných nápojů, cukru, na sliznice dásní je moţno aplikovat 

glukózový gel, případně dţem, nebo med. Pokud se hypoglykémie objevila před 
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plánovaným jídlem, doporučíme sníst jídlo o něco dříve a zajistíme přerušení aktivní 

fyzické činnosti, pokud ji právě vykonával, aby sníţil výdej energie. 

 

Všechny formy rafinovaného cukru potřebují na uvolnění symptomů asi 10-15 minut. 

 

Při urgentní terapii mimo nemocnici, pokud je pacient v bezvědomí, je třeba 

aplikovat infúzi 80ml  40% glukózy i.v., nebo podat injekčně glukagon, u dospělých 

1mg u dětí 0,5mg. Injekci glukagonu dostávají pacienti k osobní potřebě, pokud špatně 

rozeznávají příznaky hypoglykémie. Aplikuje ji však jiná osoba a to do kteréhokoliv 

místa v těle. Po aplikaci glukagonu by měl pacient nabýt vědomí do 10 minut. Pak musí 

sníst dvě výměnné jednotky škrobu, protoţe glukagon z injekce působí jen krátce                            

a  hypoglykémie by se mohla opakovat. Dále je nutné rozhodnout co s následující 

injekcí inzulínu.Vţdy je třeba měřit glykémii a injekci je třeba dát jen tehdy,                 

je- li glykémie vyšší neţ 3,3 mmol/l. Nutností pro diabetika je, aby seznámil okolí se 

svou chorobou a moţnými komplikacemi, aby mu případně uměli pomoci. Člověk 

s diabetem by měl při sobě neustále mít diabetickou průkazku. 

 

10.1.2 Hyperglykemická ketoacidóza a hyperglykemický osmolární syndrom 

 

Hyperglykemické koma je hyperosmolární a s ketoacidózou. Hyperosmolární je 

charakterizováno hyperglykémií větší neţ 33 mmol/l podobá se ketoacidóze, postiţení 

pacienta je však ještě závaţnější. Diabetická ketoacidóza se častěji vyskytuje u DM 

1.typu. Při vynechání terapie nebo při závaţných zdravotních změnách i u  DM 2.typu. 

Je to stav, kdy je tělo okyselováno odpadními látkami kyselé povahy, které vznikají při 

spalování tuků. Tělo má nedostatek glukózy, protoţe chybí inzulín, který by buňky pro 

glukózu otevřel. Hledá tedy náhradní zdroje energie a začne vyuţívat tuky. Při 

spalování tuků dojde ke vzniku odpadních látek kyselé povahy zvaných ketolátky. 

Nejznámější je aceton. 

 

Při ketoacidóze se postupně objeví zvracení. Opakované zvracení můţe být kritickým 

zlomem ve vývoji diabetu. Zvracení znemoţňuje nahradit tekutiny vydané močí. V krvi 

se hromadí glukóza, stoupá glykémie a neléčená hyperglykémie způsobuje dehydrataci 

a osmotickou diurézu, dochází k vylučování glukózy močí. Glukóza je velká molekula, 
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která s sebou strhává velké mnoţství vody a elektrolytů, zvláště draslíku, sodíku, 

fosfátů, magnézia. Dochází k velké nerovnováze tekutin a elektrolytů. 

 

V   pokročilých  případech diabetické  ketoacidózy  proto dochází díky tomuto 

metabolickému rozvratu k poruše vědomí, hypovolemickému šoku a ţivot ohroţujícím 

poruchám rytmu.Diabetická ketoacidóza se pak stává urgentním stavem, který jiţ 

vyţaduje léčbu na JIP. 

 

Hyperglykemický osmolární syndrom je charakterizován výraznou hypersmolaritou, 

hyperglykémií, dehydratací, nechutenstvím  a zmateností. Někdy je maskován cévní 

mozkovou příhodou. U pacientů není cítit aceton z dechu, příznaky dehydratace jsou 

vystupňované. Hypovolémie provázená poklesem krevního tlaku a tachykardií můţe 

vyústit aţ do šoku. Je častější u starších jedinců, DM 2.typu, často nerozpoznané 

s vysokou úmrtností.   

 

Léčba u obou komplikací - ihned je potřeba zahájit kontrolu inzulínem, řeší se deficit 

tekutin, který často převyšuje 5 litrů. Podává se roztok NaCl 0,9%, z počátku 1000 ml 

za první 1-2 hodiny, dále 500ml za 2 hodiny podle stavu pacienta. Do infuze je ihned 

nutno přidávat substituci kalia, 7,5%  KCL ( 1ml odpovídá 1mmol K). Celková dávka 

za 24 hodin můţe být aţ 400 mmol. Při poklesu glykémie na 15 mmol/l se nahrazuje 

roztok NaCl 5% roztokem glukózy, aby nedošlo k prudšímu poklesu glykémie. 

Maximální rychlost poklesu glykémie je 4 mmol za hodinu, jinak vznikne edém mozku. 

Léčba inzulínem se zahajuje malou dávkou 8-10 jednotek rychle působícího inzulínu, 

podávaného nitroţilně, na niţ navazuje kontinuální infuze téhoţ inzulínu v dávce 

maximálně 0,1j/kg hmotnosti a hodinu. Podání inzulínu při poklesu glykémie 

rychlejším neţ 4 mmol/hod způsobí edém mozku.  

 

Normoglykémii je také moţno u kritických pacientů udrţovat pomocí přístroje 

Glucostator. Ten si odebírá krev působící na senzor a pomocí počítače dávkuje infuzi 

inzulínu a glukózy. 
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10.2 Pozdní komplikace   

 

Komplikace pozdní, nebo chronické se rozvíjejí zvolna, aniţ by byly nápadné, aniţ by 

postiţenému činily obtíţe. Projeví se aţ po řadě let takovými příznaky, které ztrpčí 

ţivot, nebo mohou ţivot i ohrozit. V té době uţ je jejich léčení obtíţné a úplné vyléčení 

zpravidla nemoţné. Chronické komplikace diabetu mohou postihnout řadu orgánů        

a tělních systému a mají název, který souvisí s tím, jaká část těla je postiţena. 

Rozlišujeme tak postiţení: 

 

 oční sítnice – diabetická retinopatie 

 očních čoček – diabetická katarakta (zákal) 

 ledvin – diabetická nefropatie 

 nervových vláken- autonomní diabetická neuropatie 

 nervových vláken – senzorická diabetická neuropatie 

 srdce a velkých cév – diabetická makroangiopatie 

 

 

Základní a nejdůleţitější příčinou chronických komplikací diabetu je hyperglykémie. 

Ne jedna, krátce a přechodně působící zvýšená glykémie, ale dlouhodobá a opakovaná 

hyperglykémie. 

 

Nadbytečná glukóza v krvi se postupně rok za rokem váţe při další a další 

hyperglykémii na bílkoviny, ty začínají postupně měnit svoje vlastnosti.Zatímco 

původně byly pevné a spolehlivé, začínají se vlivem navázaného velkého mnoţství 

glukózy křehkými, nespolehlivými, přestávají plnit svou funkci. Záleţí na orgánu, jak 

se v něm nespolehlivá funkce bílkovin projeví.[RYBKA, 2007] 

 

10.2.1 Diabetická retinopatie 

 

Váţnou formou chronických komplikací diabetu, které se mohou projevit uţ v mladém 

dospělém věku je diabetická retinopatie. Jedná se o nenapravitelné poškození sítnice 

oka. Sítnice tvoří vnitřní vrstvu zadní části oka, je sloţena z velkého mnoţství 
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světločivých buněk, tyčinek a čípků. Kaţdá z těchto buněk dokáţe zachytit část           

ze světelných paprsků a očním nervem o nich pošle zprávu do mozku. Mozek zprávy  

ze všech těchto buněk shromáţdí a díky nim pro nás vytvoří obraz toho,                       

co vidíme. Tyčinky a čípky mají svůj původ v mozku, a jako všechny mozkové buňky 

uţ nemohou během ţivota dorůstat. Jejich zachování a jejich dobrá funkce je potřebná 

k tomu, abychom dobře viděli. 

 

Sítnice potřebuje ke své činnosti hodně energie a kyslíku z přitékající krve. Je protkána 

sítí jemných cév. Právě ty mohou být postiţeny v první fázi vývoje diabetické 

retinopatie.Glukóza se naváţe na bílkoviny stěny cév, bílkoviny dříve pevné a pruţné 

v jednom místě cévy povolí. Tlakem krve se vytvoří miniaturní výduť, bublinka 

nasedlá na cévní stěnu, vyplněná krví. 

Nazývá se mikroaneurysma. Nález mikroaneurysmat při vyšetření očního pozadí 

znamená první stupeň diabetické retinopatie. Důleţitý je i jejich počet. Sama od sebe 

člověka netrápí, ale jsou nebezpečná. Snadno praskají, krevní výron se vstřebá, nic 

nebolí, ale místo se zajizví. Světločivé buňky jsou v postiţeném místě zničené a jsou 

nahrazeny jizevnatou tkání. Na očním pozadí je vidět obraz bílé skvrny. 

            Zrak se zhoršuje, nepomohou ţádné brýle. Při pokročilých změnách sítnice můţe dojít 

k úplné slepotě. 

Takový vývoj však není nevyhnutelný. První ochranou je pravidelné vyšetřování 

očního pozadí. Při změnách na očním pozadí je třeba o to více usilovat o normální 

glykémii, pak první fáze změn na sítnici nebude přecházet do dalších fází. Pomoci 

mohou i léky, které zlepšují prokrvení sítnice. Určitou pomocí pro dospělé se špatnou 

kompenzací a pokročilými změnami na sítnici můţe být laserová fotokoagulace. 

Laserový paprsek při ní spálí mikroaneurysma na sítnici.[RYBKA, 2007] 

 

10.2.2 Diabetická nefropatie 

 

Další závaţnou komplikací je postiţení ledvin – diabetická nefropatie. Ledviny 

zajišťují funkci očištění krve a tím celého těla od odpadních látek, zplodin látkové 

výměny. Do ledvin přitéká stále velké mnoţství krve. Ta v ledvinách proudí                

ke glomerulům, mělkým klubíčkům, kterých je v kaţdé ledvině milion. Glomeruly se 

krev protlačuje a přes stěnu drobných cév se z glomerulů profiltruje první moč, voda 

s rozpuštěnými odpadními látkami. Stěna drobných cév glomerulů nepropustí větší 
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částice, jako jsou bílkoviny, nebo jich propustí jen nepatrné mnoţství. Působí jako filtr. 

První moč se v systému kanálků zahušťuje a postupně se tvoří moč, která z ledvin 

odtéká do močového měchýře. Očištěná krev se z ledvin vrací směrem k srdci. 

 

Při diabetické nefropatii je v ledvinách postiţen glomerulus. Podobně jako na sítnici 

oka i v glomerulu se při dlouhodobé, nebo se opakující hyperglykémii začne chemicky 

vázat glukóza na bílkoviny. Nejzávaţnější je postiţení bílkovin v bazální membráně 

glomerulu, ve vlastním filtru, v pevné a částečně propustné bláně, přes kterou se filtruje 

z krve první moč. Bazální membrána glomerulu se stává vlivem navázané glukózy 

propustnější, jako kdyby se ve filtru zvětšily dírky. Do moči začnou unikat ve větším 

mnoţství látky, které se tam jinak nedostanou, nebo jen velmi málo, a to hlavně 

bílkoviny. Prvním signálem, ţe se jedná o diabetickou neuropatii je nález většího 

mnoţství albuminu v moči, neţ je obvyklé. Tento stav i vyšetření se nazývá 

mikroalbuminurie. Přibývá-li bílkovin v moči, pak se tento stav nazývá 

makroalbuminurie. Poškozená bazální membrána můţe nastolit v glomerulu i další 

změny. Celý glomerus se můţe vyplnit nefunkčními hmotami, krev jím přestane 

protékat a glomerus zaniká. Funkci ledvin se zhoršuje a v krvi stoupají hladiny 

odpadních látek. Postupně můţe dojít k selhání funkce ledvin. 

 

Při nálezu zvýšeného odpadu albuminu do moči, je třeba zvýšit úsilí o trvale normální 

glykémii. Pak nemusí změny na ledvinách pokračovat. Rovněţ je zapotřebí pravidelně 

kontrolovat krevní tlak. Jestliţe se nezvyšuje, i tím je moţno zpomalit rozvoj změn 

v ledvinách, protoţe ušetříme glomeruly zbytečného přetlaku působícího na jejich 

membránu. Při pokročilejších stavech změn v ledvinách jsou vhodná i některá dietní 

opatření, která mohou rozvoj diabetické nefropatie přibrzdit. A konečně při úplném 

selhání funkce ledvin jsou dvě moţná řešení. Léčení umělou ledvinou a transplantace 

ledviny. Oba postupy jsou mimořádně náročné a představují váţný zásah do ţivota. 

 

Výzvou pro kaţdého diabetika je úsilí o trvale příznivou glykémii. Pokud je zjištěna 

mikroalbuminurie a tím zařazení do skupiny s rizikem těţší formy diabetické 

neuropatie je výzva o to silnější.[RYBKA, 2007] 
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10.2.3 Diabetická neuropatie 

 

Mezi chronické komplikace diabetu patří i diabetická neuropatie. Příčina jejího vzniku 

není zatím plně známa. Jejím předpokladem je zvýšená koncentrace glukózy, vliv má      

i ischemie. Postiţený má pocity bolesti, pálení, brnění, mravenčení v končetinách. 

Pocity chladu, sníţenou citlivost, svalovou slabost, nejistou chůzi, únavu končetin        

a křeče. Projeví se svalová atrofie, změny na kloubech, otoky, změny barvy,      

ulcerace – porucha citlivosti. Největším nebezpečím je vznik defektů v místech 

největšího tlaku na plosku nohy. Velmi špatně se hojí. Je nutno odlehčovat místo 

defektu i celé končetiny. 

 

Asi největší riziko pro pacienta přináší kardiální neuropatie. Zcela chybí bolestivé 

příznaky, neuropatie vede k necitlivosti a můţe tak dojít aţ k infarktu myokardu 

(asymptomatický IM). Mohou se také vyskytovat závaţné srdeční arytmie. 

[RYBKA, 2007] 
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11 Diabetes v mateřství 

 

Bez komplikací není ani mateřství u ţeny, diabetičky. Velmi záleţí na stupni 

informovanosti budoucí matky s diabetem. Je nutné uvaţovat o plánovaném 

rodičovství. Ţena s diabetem musí předejít neplánovanému těhotenství. Jakmile 

přichází v úvahu sexuální styk, je vhodné včas začít se systematickou antikoncepcí. 

Nové hormonální antikoncepce jiţ nezvyšují významně hladiny krevních tuků i krevní 

tlak. Nitroděloţní tělíska nejsou pro ţenu s diabetem příliš vhodná. Vedou 

k mechanickému dráţdění a zvyšují riziko infekce, coţ je zbytečným rizikem, hodlá-li 

ţena v budoucnu otěhotnět. Ţeny bez diabetu mají glykémii kromě krátké doby po jídle 

v rozmezí 3,3 aţ 6 mmol/l. 

 

I nenarozené dítě očekává a potřebuje, aby jeho matka měla glykémii v tomto rozsahu. 

Krevní oběh plodu je spojen s krevním oběhem matky prostřednictvím placenty. 

Placenta je jen částečně propustná. Z krevního oběhu matky mohou do krevního oběhu 

plodu prostoupit jen takové látky, které nemají příliš velkou molekulu. Glukóza přes 

placentu přestupuje volně. Inzulín přes placentu přestoupit nemůţe, jeho molekula       

je příliš velká. Dítě ale má svůj pankreas, v něm své vlastní ostrůvky beta-buněk a umí 

si vyrábět svůj vlastní inzulín. Nebude-li diabetes matky dobře kompenzovaný a bude-li 

mít glykémii vysokou, do krve plodu přejde přes placentu glukózy mnohem víc, 

glykémie plodu bude stoupat. Pak se vlivem inzulínu vrátí do normálního stavu,         

ale nadbytečná glukóza se uloţí do zásob. Postupně se bude ukládat hlavně                 

do zásobního tuku. Nenarozené dítě bude přibývat na váze díky tomu, ţe mu bude 

přibývat tuková tkáň. Přestoţe plod bude na váze přibývat, jeho vývoj nebude 

dokonalý. Trvalý boj proti zvýšené glykémii je pro něj nepřirozený. Bude mít méně 

zralé plíce. Dítě se narodí s vysokou porodní váhou, 4500 – 5000g. Přitom jsou ale tyto 

děti nezralé, můţe váznout hlavně funkce plic, mívají v prvních dnech ţivota 

hypoglykémie. Jejich beta – buňky byli přivyklé vyrábět velká mnoţství inzulínu,      

ale nadbytek glukózy od matky při narození přestal přicházet do dětského krevního 

oběhu. 
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Soubor těchto problémů se označuje jako diabetická fetopatie (fétus – plod, fetopatie – 

poškození plodu). I kdyţ dnešní medicína se dokáţe vyrovnat s řadou příznaků 

diabetické fetopatie, přesto je takové dítě vystaveno podstatně vyššímu riziku            

neţ zdraví novorozenci. 

 

Vzniku diabetické fetopatie lze spolehlivě předcházet. Ţena s diabetem musí mít během 

celého těhotenství trvale glykémie nalačno v normálním rozmezí a hodinu po jídle 

glykémie nesmí překročit hranici 6,7 mmol/l. Kaţdá vyšší glykémie s sebou uţ přináší 

vyšší ukládání tuku u plodu. Pokud to ţena dokáţe, bude se její dítě vyvíjet úplně stejně 

jako všechny ostatní děti. 

 

Dokonalá kompenzace diabetu je však stejně potřebná od samého počátku těhotenství, 

od chvíle oplodnění vajíčka spermií. I pro první hodiny a dny vývoje embrya je třeba 

prostředí s normální glykémií. Při špatné kompenzaci diabetu můţe vzniknout jiný typ 

problémů s lidským zárodkem zvaný diabetická embryopatie (poškození zárodku). 

 

Rodiče, kteří mají diabetes se obávají, ţe jej budou mít i jejich děti. Diabetes mellitus 

1. typu postihuje děti z rodin, kde nikdy nikdo podobnou poruchu neměl. Existují          

i rodiny, kde mají diabetes současně dvě děti, nebo dítě a jeden z rodičů. Největšímu 

riziku vystaví své děti diabetici, kteří si za svého partnera zvolí rovněţ diabetika 1.typu. 

Jejich děti mají poměrně vysokou šanci také diabetem onemocnět. 

 

 

 

Pravděpodobnost vzniku diabetu u zdravého dítěte: 

                   Běţná česká populace                                               ………. 1 : 2.000  (0,05%) 

       Sourozenec diabetického dítěte                                ………. 1 :      20   (5%) 

       Dítě otce s diabetem 1. typu                                     ………..1 :      13   (7-8%) 

       Dítě matky s diabetem 1. typu                                  ………..1 :      30   (3-4%) 
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12 Ischemická choroba nohy – diabetická noha 

 

Diabetických komplikací je samozřejmě mnohem víc. Uvedla jsem jen ty, které jsou 

časté a ty, které mohou být ohroţením ţivota. Zvlášť bych chtěla rozebrat pozdní 

diabetickou komplikaci – diabetickou nohu, se kterou se denně setkávám při své práci 

na septickém oddělení chirurgie. Tomuto problému se budu věnovat i v uvedené 

kazuistice. 

 

Patří mezi nejzávaţnější komplikace diabetu mellitu. Postihuje hlavně dolní končetiny 

a to od kotníku aţ k prstům.  Dochází zde k tvorbě vředů aţ ke gangrénám. 

V důsledku toho můţe dojít aţ k amputaci dolní končetiny. Mezi hlavní příčinu patří 

postiţení nervů a cév. Organizace WHO (Word Health Organization) definuje 

syndrom diabetické nohy jako ulceraci nebo destrukci tkání na nohou u diabetiků 

spojená s infekcí, neuropatií a s různým stupněm ischemické choroby dolních končetin 

Hlavní příčinou je postiţení cév a nervů. Změny postihují kůţi (trhlinky, puchýře), 

svaly (atrofie drobných svalů u dolních končetin), kosti a klouby. Další příčinou bývají 

drobné úrazy vznikající při chůzi bez ponoţek, při nesprávně provedené pedikúře, při 

otlacích u špatně zvolené obuvi, při pádech a při dekubitech vznikajících při chůzi 

s kamínkem či jiným cizím předmětem uvnitř obuvi, který diabetik s poškozenými 

nervy na dolních končetinách necítí. Často také vznikají defekty jako následek 

popáleniny při sníţeném vnímání teplých povrchů. V neposlední řadě jsou příčinou 

vzniku vředů téţ trhlinky a plísňové infekce, které usnadňují průnik infekce               

do hlubších tkání. 

 

Podle příčiny se diabetická noha dělí na: 

 

Neuropatickou - dělíme ji na: 

 Senzorická - nemocný má v noci od kolen dolů škubavé aţ palčivé bolesti. 

Končetiny jsou oteklé, teplé, je zde sníţená citlivost na bolest. 
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 Autonomní – nemocný trpí nadměrným vysycháním a praskáním pokoţky. Je 

zde riziko zanesení infekce.  

 

 Motorická – u nemocného vznikají deformity, které vznikly díky ochabnutým 

svalům na dolních končetinách. Je zde moţný vznik mozolů, otlaků a odumírání 

postiţených tkání. 

 

Angiopatickou  

   Vlivem sníţeného krevního průtoku má nemocný oteklé, chladné a bolestivé dolní 

končetiny, zejména lýtka a prsty. Při poranění je doba hojení aţ trojnásobně 

prodlouţena a můţe do rány vniknout infekce. Ischemickou gangrénu dělíme do         

4 stupňů podle Fontaina. 

 

Klasifikace ischemické gangrény dle Fontaina 

I. stadium chladná kůţe, atrofie kůţe, vymizelé ochlupení, sníţený kotníkový tlak 

II. a) 

stadium 
intermitentní klaudikace - interval nad 100 - 200 m 

II. b) 

stadium 
intermitentní klaudikace - interval pod 100 - 200 m 

III. 

stadium 
stádium klidových bolestí 

IV. a) 

stadium 
stadium vzniku defektu - nekrózy, kotníkový tlak > 80 mmHg 

IV. b) 

stadium 
stadium vzniku defektu - nekrózy, kotníkový tlak < 50 mmHg 

  

Neuroischemickou  

   Postiţená dolní končetina je bez hmatatelné pulsace, jsou zde klidové bolesti.  

 

Diabetický vřed je z větší části způsoben neuropatií, v méně častých případech jsou 

způsobeny angiopatií. Diabetický vřed se nejčastěji vyskytuje pod prsty a patou. 

Pokud tento vřed necháme bez odborné léčby, dochází k odumření měkké tkáně. 
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12.1 Klinický obraz syndromu diabetické nohy 

             

Rozlišujeme podle toho, která příčina převládá. Je to důleţité, jelikoţ kaţdá skupina  

se léčí jinak.  

            Příznaky u neurotické příčiny vzniku: postiţená končetina je teplá,jsou hmatatelné    

      pulsace. Vředy jsou nejčastěji na patě, na bříšku palce. 

  

            Příznaky u ischemické příčiny: postiţená končetina je chladná, bolestivá. Vředy jsou       

            nejčastěji na špičce prstů, v meziprstí, na okraji nohy.  

 

           Příznaky u neuroischemických příčin: jsou kombinované. Mezi další příznaky patří   

           zarudnutí, koţní praskliny, plísňové postiţení či oděrky, otoky a deformity postiţené   

           končetiny, celkové změny rozměru nohy, ztráta citlivosti dolní končetiny. 

12.2 Klasifikace syndromu diabetické nohy 

            

Nejvíce uţívaná klasifikace pro syndrom diabetické nohy je klasifikace dle Wagnera.  

     Stupeň 0 – Zvýšené riziko vzniku diabetického vředu, při neporušeném koţním krytu. 

 

     Stupeň 1 – vyskytují se zde povrchové, bolestivé a rychle se infikující se vředy. Pokud   

     se jedná o vředy ischemické příčiny, pouţíváme klasifikaci podle Fontaina. 

 

           Stupeň 2 – vyskytují se zde hluboké a infikované vředy, které zasahují aţ do tkání.      

           Tento stupeň snadno přejde do stupně 3. 

 

     Stupeň 3 – na postiţené končetině můţeme sledovat otok, zčervenání, noha je teplá.  

     V hlubokých tkáních jsou přítomny abscesy. Tento stupeň můţe končit amputací   

      postiţené končetiny. 

 

      Stupeň 4 – na přední části nohy je jiţ odumřelá měkká tkáň. 
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Stupeň 5 – jedná se o odumření měkkých tkání na celé noze. Tento stupeň končí 

amputací. 

12.3 Diagnostika 

 

Anamnéza a fyzikální vyšetření 

V anamnéze pátráme po komplikacích diabetu, a z jaké příčiny vznikly. Nesmíme 

zapomenout na další rizikové faktory. U pacienta kontrolujeme obuv, zda-li je vhodná. 

Na dolních končetinách se zaměřujeme na koţní poruchy (otlaky, puchýře, plísně, 

vředy, trhlinky, změny barvy a teploty kůţe) a kostní deformity (kladívkové prsty). 

Děláme preventivní cévní a neurologické vyšetření dolních končetin. 

 

Vyšetřovací metody 

      

Ultrasonografie – uţívá se zde vlastnost průniku a odrazu ultrazvukových vln v různé 

hustotě prostředí. Je to neinvazivní vyšetřovací metoda. Přesně lokalizuje rozsah 

postiţené tepny dolních končetin. Pomáhá lékařům se lépe rozhodnout 

k chirurgickému výkonu, který by přispěl k lepšímu prokrvení dolní končetiny. 

 

      Dopplerův ultrazvukový průtokoměr – pouţívá se k prokázání zúţení nebo uzávěru 

větších tepen. Příprava k vyšetření není nutná, pacientovi vysvětlíme, jak budeme 

vyšetření provádět. Vyšetření je nebolestivé. Ošetření po vyšetření není nutné. 

 

Rentgen dolní končetiny – na snímcích se mohou objevit kostní deformity, otoky 

měkké tkáně a jiné. 

 

Magnetická rezonance – patří mezi zobrazovací metody. Pomocí magnetické 

rezonance vyšetřujeme pohybový aparát, orgány dutiny břišní a centrální nervový 

systém. Pacientům s kardiostimulátorem a s kovovým materiálem v těle je nevhodné 

toto vyšetření provádět. Není nutná ţádná velká příprava. Pacient by neměl jíst           

6 hodin před vyšetřením. Je důleţitá psychická příprava. Výkon trvá 30 minut, kdy 

pacient musí po celou dobu vyšetření nehybně leţet. Vyšetření je doprovázeno silným 

hlukem, proto by personál měl dávat pacientům špunty do uší. Toto vyšetření             

se provádí buď s kontrastní látkou nebo bez ní. U pacientů s diabetem mellitem          
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je schopna rozeznat neuroartropatii od postiţených zánětlivých tkání. Ošetření          

po vyšetření není nutné. 

 

Počítačová tomografie – vyšetření, které zhotovuje sérii snímků vyšetřované oblasti 

na základě rentgenových paprsků. Pacient by měl být alespoň 4 hodiny                   

před vyšetřením lačný. Pokud bude u pacienta vyšetřován trávicí trakt, je důleţité,   

aby pacient měl důkladně vyprázdněná střeva. Dále by zde měla předcházet psychická 

příprava (pacientovi vysvětlíme vše o tomto vyšetření). Pacient by měl hlásit před 

vyšetřením, zda trpí nějakou alergií, na jakoukoliv látku nebo měl alergickou reakci   

na kontrastní látku, zda trpí poruchou funkce ledvin nebo zeleným zákalem. 

Vyšetření se provádí vleţe na speciálním lůţku. Buď se pacientovi podá kontrastní 

látka intravenózně  nebo se vyšetření provádí bez kontrastní látky. Pokud pacientovi 

aplikujeme kontrastní látku, je nutné zajistit ţilní vstup. Pacienta bychom měli 

připravit na to, ţe při aplikaci kontrastní látky můţe cítit teplo, ale tyto příznaky          

za krátkou chvíli odezní. 

Závaţnou komplikací výpočetní tomografie je alergická reakce na kontrastní látku. 

 

      Biothesiometr -  vibrační sonda se přiloţí na palec nohy. Hodnota, kdy pacient pocítí 

vibrace, je označena jako práh vnímání vibrace. Práh vibračního chvění vyšší neţ      

25 voltů představuje riziko vzniku diabetického defektu. 

 

Angiografie – je rentgenologické vyšetření tepen a ţil za pomoci kontrastní látky. 

Pouţívá se, kdyţ je potřeba zobrazit zásobení některého orgánu krví nebo zdroj 

krvácení a v neposlední řadě se pouţívá při zobrazení velkých cév. Vyšetření             

se provádí u pacientů, u kterých byla diagnostikována výduť, poškození nebo uzávěr 

cévy. Toto vyšetření patří mezi invazivní zákroky. Angiografie se provádí                  

při hospitalizaci v nemocnici, jelikoţ toto vyšetření mohou provázet komplikace. 

Den před vyšetřením se pacientovi odebere krev pro kontrolu sráţlivosti a jsou             

mu vyholena třísla. 

Na vyšetření jde pacient nalačno. Ráno před vyšetřením dostane pacient léky             

na uklidnění. 

 U tohoto vyšetření si pacient lehne na vyšetřovací stůl. Nad pacientem je obrazovka, 

na které lékař bude sledovat průběh vyšetření. Nejčastější místo vpichu je tříslo, které 

se vydezinfikuje. Lékař zavede speciální jehlu do cévy a vsune do ní katétr. Katétr 
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posouvá aţ k odstupu poţadovaných cév a aplikuje kontrastní látku. Pomocí rentgenu 

kontroluje aktuální pozici katétru a stav cév. Vyšetření s přípravou trvá přibliţně         

1 aţ 2 hodiny. 

Po vyšetření je pacient odvezen na oddělení. Musí mít 24 hodin klid na lůţku, 

končetina musí být nataţená, abychom neobnovily krvácení a na místě vpichu musí 

být 5 hodin komprese. Pomocí tohoto vyšetření můţeme zjistit, ţe cévy jsou zúţené  

aţ úplně uzavřené, coţ by mohlo svědčit o pokročilé ateroskleróze, protoţe by mohla 

být céva utiskovaná tlakem z okolní tkáně. Nebo nám snímek můţe ukázat nadměrné 

rozšíření cévy, coţ by mohlo svědčit o výduti (aneurysmatu). Dále by nám mohl 

snímek ukázat únik kontrastní látky mimo cévní řečiště, coţ by znamenalo,                

ţe je poškozena cévní stěna a dochází ke krvácení.   

12.4 Prevence diabetické nohy 

 

Syndromu diabetické nohy můţeme přecházet celkově i místně. Celková prevence 

diabetické nohy – je zapotřebí důsledné dodrţování pokynů lékaře, zejména v aplikaci 

léků, sledování hladiny cukru v krvi, odpovídající příjem potravy, dodrţování vhodné 

tělesné hmotnosti. Nedoporučuje se diabetikům kouřit. Kouřením se zvyšuje riziko 

postiţení cév a nervů na dolních končetinách.  

Místní prevence diabetické nohy. Tato prevence spočívá ve vhodné péči o dolní 

končetiny. Diabetici se musí věnovat zvýšené hygieně o své dolní končetiny. Pedikúru 

by měli diabetici nechat na odbornících. Důleţité je nošení vhodné obuvi – koţená, 

prodyšná, zdravotní obuv. 

Diabetikům se nedoporučuje stříhat nehty při zhoršeném zraku, nepouţívat horkou 

lázeň, nesedět blízko otevřeného ohně, nechodit bos, nenosit obuv s vysokým 

podpatkem. 

Diabetikům se doporučuje pouţívat k odstraňování ztvrdlé kůţe na patách pemzu, 

pouţívat pilník při péči o nehty, nosit teplé ponoţky, cvičit prsty u nohou k posílení 

meziprstních svalů, zvýšit hygienu o nohy, pouţívat roztoky proti plísním. Nezbytná 

je kaţdodenní kontrola stavu nohou.  
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12.5 Amputace dolní končetiny 

  

Amputace je odstranění periferní části těla.  

            Amputaci dělíme na nízkou – 10 – 15 cm pod kolenem, střední – rozhraní 1/3 stehna a 

vysoká – odstranění v kloubu. 

Příčiny amputace 

 -onemocnění – ICHDK 

 - úraz 

 - deformace, infekce, zhoubné nádory 

 -komplikace DM – diabetická noha 

Příprava k amputaci 

Před amputací se provádějí krevné odběry, často RTG a EKG vyšetření. Důleţité       

je anesteziologické vyšetření. 

Po operaci 

Po operaci je pacient monitorován na JIP. Po 24 hodinách po operaci zvýšíme polohu 

pahýlu. Kontrolujeme prosakování pahýlu. První převaz se zpravidla provádí 3. den   

po operaci. Pacient má po dobu 2 dnů klid na lůţku. Zajistíme kontrolní odběry 

biologického materiálu. Sledujeme účinek analgetik a projevů Fantomové bolesti.  

             

Komplikace po amputaci 

            Pahýlové bolesti 

Bolesti pahýlu patří k nejhorším moţným komplikacím. Vyskytují                              

se u 50% nemocných. Nemocní charakterizují bolest jako trvalou, pálivou, řezavou, 

bodavou. Podáváme analgetika. 
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Fantomová bolest 

Fantomové pocity patří k běţným halucinacím u nemocných po chirurgické amputaci. 

Nejsilnější bývají u amputací pod kolenem a nad kolenem. Pacienti popisují celou 

řadu pocitů – dotek, teplo, chlad, pocity pohybu končetiny.  

 

Koţní komplikace 

U špatně hojícího se pahýlu můţeme nalézt flegmóny, pyodermie, mykózy, ekzémy aj. 

Prevencí těchto problémů je kvalitní péče o pahýl, lehké promasírování jizvy. Vhodné 

je i pouţívání nejrůznějších krémů a mastí na zvláčnění pokoţky a dodrţování 

přiměřené hygieny a čistoty pahýlu. 

12.6 Rehabilitace 

 

Rehabilitace je po amputacích často jedinou moţnou cestou, jak dostat člověka zpět  

do společnosti. S rehabilitací začínáme jiţ před amputací. Provádíme kondiční výcvik 

horních a zdravé dolní končetiny. Učíme nemocného chůzi o berlích.   

S rehabilitací začínáme obvykle první aţ druhý den po operaci, záleţí na aktuálním 

stavu. Včasném stádiu nacvičujeme soběstačnost. Schopnost sednout si, otočit se. 

Postupně provádíme přesuny do ţidle a do vozíku. Aktivujeme horní a zdravou dolní 

končetinu. Pahýl z aktivujeme dle pocitů pacienta izometrickými cviky, později 

aktivně posilujeme zachovalé svalstvo končetiny. Snaţíme se o co nejrychlejší 

vertikalizaci. Postavování provádíme pomocí dvou podpaţních berlí, ze začátku         

je i nezbytná pomoc fyzioterapeuta.  

Včasném pooperačním stádiu se pochopitelně věnujeme i pahýlu. Nesmíme 

opomenout polohování, jako prevenci vzniku kontraktur. Pahýl jiţ v prvních dnech    

po  operaci aktivně připravujeme na protézování. Provádíme otuţování a hygienu 

pahýlu, pozornost věnujeme i jizvě.  

Uţ v prvních dnech po operaci by měl být pahýl zabandáţován. 

 12.7 Protézování 

  

Optimální je vybavit nemocného protézou asi po 6-8 týdnech od amputace. Protézu 

můţe předepsat operatér, ortoped s protetickou erudicí nebo RHB lékař. 
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Protéza je technická pomůcka, která má nahradit jak funkčně, tak kosmeticky 

ztracenou končetinu. U protéz určených pro dolní končetinu rozeznáváme: 

  pahýlovou objímku, 

 pevnou část nahrazující končetinu, zakončena chodidlem a 

 bandáţ, která udrţuje protézu na pahýlu.  

Opětovné začlenění do společnosti je pro amputovaného jedince ten největší a také 

jeden z nejdůleţitějších úkolů.    

                                            

 

12.8 Operační výkon u diabetiků 

 
Diabetes mellitus je onemocnění provázené častými akutními i plánovanými 

operačními výkony.50% diabetiků prodělá nejméně jednou v ţivotě operaci. Kaţdý 

chirurgický zákrok je obvykle ovlivněn přítomností chronických komplikací diabetu. 

Výskyt komplikací v pooperačním období je u diabetiků vyšší neţ u lidí bez diabetu. 

Nejčastějšími jsou kardiovaskulární komplikace a infekce. Většina komplikací vzniká 

kvůli nepříznivému vlivu operačního zákroku na kompenzaci diabetu. U pacientů 

s deficitem inzulínu můţe operační stres kromě hyperglykémie zapříčinit i ketózu. 

Závaţným operačním rizikem je i hypoglykémie. Důraz je kladen na předoperační 

přípravu pacienta.Ten je hospitalizován na chirurgii a internista – diabetolog                

je konsiliářem chirurga. 
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Praktická část 

 

13 Doporučení pro PNP (přednemocniční péči) při výjezdu 

k pacientům s diagnózou DM (diabetes mellitus) 

 

1. Diagnostické pomůcky: 

 

- glukometr -  je jednoznačně přínosný, umoţní ve většině případů DM stanovení        

                           jasné diagnózy a kauzální léčbu.Dle diabetologů patří do     

                           obligatorní výbavy všech vozů RZP a RLP. 

 

2. Terapeutické moţnosti: 

 

- glukóza – 40% 80ml,  pouţívá se při terapii u hypoglykemických stavů,             

                       glukóza se můţe aplikovat do periferní ţíly                                         

                       zásada – namísto je vyslán vţdy lékař, zejména ke stavům s hrubou   

                       poruchou vědomí, GSC (Glasgow Coma Scale) 11 bodů a méně 

                     - záchranář aplikuje glukózu intravenózně po zjištění hypoglykémie   

                       a po telefonické konzultaci s lékařem operačního střediska ve sluţbě  

 

- glukagon – často bývá nalezen u pacientů s hypoglykémií, ale nebyl jimi pouţit    

                       - je třeba provést osvětu a výcvik u blízkých pacienta v pouţití    

                         glukagonu  

                       - slouţí pouze ke zvýšení glykémie (glukóza ve výbavě je dostatečná) 

                       - nevýhodou je expirace– ekonomické hledisko 

                       - navíc je glukagon další pomůcka uţ i v tak nabitém vybavení 

-    roztoky krystaloidů – zásadní u hyperglykemických stavů, podání inzulínu    

                          naopak, při poklesu glykémie rychlejším neţ 4 mmol/hod způsobí   

                          edém mozku  

- pacienti a inzulínová pumpa – obecně platí úprava glykémie a vţdy transport 
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- kdy lze pacienta ponechat po léčbě na místě? – upravena glykémie, po léčbě              

                                      plně orientován,  má objektivní náhled na své onemocnění,   

                       subjektivně se cítí dobře, je schopen příjmu per os, nejsou příznaky  

                       dalšího komplikujícího onemocnění, na místě je přítomna další blízká  

                       osoba schopna aktivovat v případě nutnosti záchranný řetězec.              

                       Po i.v. aplikaci glukózy a úpravě vědomí je vţdy doporučeno přijmout  

                       glukózu i per os (sladké nápoje) pro prodlouţení efektu léčby.Vţdy  

                       pacientovi doporučit včasnou návštěvu diabetologa.  
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14 Kazuistiky z mé praxe u RZP 
                      

14.1  1. Kazuistika 

 

1. kazuistika: hypoglykémie  

 

Operátor nás posílá ve 22.30 hod k pacientovi s pracovní diagnózou: „suspektní 

tranzitorní ischemická ataka “. 

 

Na místě dcera pacienta popisuje u otce stav zmatenosti, dezorientace, huhňavé řeči. 

Příznaky se objevily náhle, okolo osmé hodiny ranní a v průběhu dopoledne 

spontánně vymizely. Proto nevolali hned záchranku. Aţ teď v pozdních večerních 

hodinách se opětovně objevují ty samé příznaky. Pacient je 71- letý obézní muţ. 

Z anamnézy pacienta se od dcery dozvídáme, ţe pacient je  hypertonik a diabetik 

2.typu léčeného asi jeden rok na PADU (perorální antidiabetika). Pacient uţívá 

Metformin. Protoţe nás operátor, podle nahlášených příznaků od rodiny, poslal 

k diagnóze TIA, vyšetřujeme pacienta od hlavy k patě. Není viditelné ţádné zranění, 

pacient dýchá zrychleně a nádech je hluboký (Kussmaulovo dýchání), je viditelné 

pocení. Je zmatený, dezorientovaný v čase, na otázku jak se jmenuje, řekne své 

jméno, ale neví jaký je den a nedokázal odpovědět zda dnes pravidelně jedl. Dcera 

tento fakt také neví. Špatně artikuluje, není mu rozumět. GCS je 14.  Pacient je 

schopen sedět a stát bez opory. Poruchy rovnováhy nevidíme. Ţádáme pacienta, aby 

svraštil čelo, pozvedl a sníţil obočí, usmál se, ukázal přitom zuby a vyplázl jazyk. 

Všechny úkony vykonal. Nevidíme ţádné ochabnutí lícních nervů. Bolest hlavy 

neudává, poruchy vidění nemá, nepomočil se. TK 140/80, pulsová frekvence (PF) 

90/min, SaO2  99% (saturace kyslíku v krvi). Ostatní fyziologický nález je v mezích 

normy. Glukometrem naměříme hodnotu glykémie 2,0 mmol/l. Zajišťujeme 

invazivní vstup na levé horní končetině v kubitě. Pacientovi podáváme 40% glukózu 

80ml i.v.  Po aplikaci všechny uvedené příznaky vymizely.Glykémie se upravila na 

5,9 mmol/l. Pacient byl odvezen k hospitalizaci na interní kliniku k dalšímu 

vyloučení CMP. Svoje příznaky hypoglykémie nepoznal, pravděpodobně měl 

hypoglykémii poprvé. 
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14. 2  2. Kazuistika 

 

2.kazuistika: hypoglykémie      

 

Operátor nás posílá ve 14.10hod k pacientovi s pracovní diagnózou: „suspektní 

epilepsie“ 

 

Po příjezdu na místo nacházíme muţe leţícího na zemi. Jde o 66-letého muţe, který 

spadl v koupelně, nemůţe se postavit, je zmatený. Dle rodiny měl svalové záškuby 

tváře,nepomočil se. Je to diabetik 2.typu, hypertonik, stav po opakovaných CMP 

v minulosti. Diabetes léčený (Maninil 2-1-1, Glucophage 1-1-1), t.č. dva týdny 

infekt dýchacích cest s teplotami nad 39°C. Lékaře nenavštívil. Neví co se stalo, 

nepamatuje se, ţe spadl, je zmatený, agresivní, cítí slabost v obou DK. 

Nespolupracuje, křičí, řeč trhavá, jazyk pokousaný nemá. Vyšetření pohledem 

neukazuje poranění na hlavě a ani na těle nejsou vnější poranění vidět. TK 140/75,   

TF 100/min, DF 20/min, T 38,6°C, dýchání s vlhkými fenomény. Kůţe                     

je studená, vlhká, naměřená glykémie 0,7 mmol/l. Podáváme mu 40% glukózu 80ml 

i.v., po podání se klinický stav zlepšil, přetrvává amnézie na události. Je 

transportován na interní kliniku s dg. hypoglykemický stav a k vyloučení komplikací 

po pádu. 

 

Léčba v přednemocniční péči u hypoglykémií - aplikovat 40% glukózu i.v. do 

úplného probrání pacienta – maximálně do 120 ml. 

 

Komplikace -  opakované hypoglykémie poškozují mozkové buňky, u starších 

pacientů mohou vyvolat arytmie, srdeční selhání, AIM, CMP aţ smrt. 
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          15 Kazuistika – z mé praxe na JIP interní kliniky 

 

kazuistika: diabetické hyperglykemické ketoacidotické kóma 

 

Pacient 49 letý, diabetik byl převezen RZP dne 23.10.2009 v 9.35hod na společný 

interní příjem nemocnice Královské Vinohrady Praha pro 3 dny trvající průjem         

a progredující slabost. V den přijetí byl tak slabý, ţe nemohl chodit, měl mírný tlak 

v epigastriu. Bolest na hrudi či dušnost pacient popíral. 

 

Anamnéza: 

 

Diabetes mellitus 1. typu, na inzulinoterapii, léčen asi 20let, v poslední době na 

terapii inzulínem Mixtard 30 10-0-10 j. s.c., dále arteriální hypertenze na terapii 

betablokátorem.  

 

Objektivní nález na příjmové ambulanci: 

 

TK 90mmHg systolický, diastolický neměřitelný, TF 115/min, pravidelná, pacient 

somnolentní, ale orientován, spolupracuje, výrazně dehydratován, glykémie 

glukometrem neměřitelná. Přítomnost Kussmaulova dýchání, zápach acetonu z úst, 

přifouklé břicho se známkami obleněné pasáţe, ostatní somatický nález bez 

pozoruhodností. 

 

Provedeny vstupní krevní odběry : krevní obraz, biochemie-Na, K, Cl, Ca, Mg, P, 

glykémie, kreatinin, urea, C-reaktivní protein (CRP), jaterní testy (ALT, AST, 

bilirubin), krvácivost, sráţlivost (Quick, INR, APTT), acidobazická rovnováha (pH, 

pCO2, BE, HCO3), sedimentace, osmolalilita séra, další vyšetření-ketolátky v moči, 

moč a sediment, kultivace moči, vstupní EKG: sinusový rytmus 115/min. Pacient 

byl po domluvě předán na JIP interní kliniky. Během transportu na JIP došlo 

k rozvoji bezvědomí, přítomny lapavé dechy, nehmatný puls, počínající cyanóza, 

během ukládání na lůţko JIP jiţ přítomna asystolie, proto v 10.35 hod zahájena 

rozšířená kardiopulmonální resuscitace včetně podání bolusů adrenalinu, atropinu,   

a další medikace. 
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Asi po 20 minutách resuscitace obnoven zpočátku idioventrikulární rytmus, poté      

i účinná srdeční akce o frekvenci 130/min. Dostatečného krevního tlaku dosaţeno   

za podpory oběhu katecholaminy (noradrenalin), pacient připojen k umělé plicní 

ventilaci, zavedena arteriální kanyla k invazivnímu měření krevního tlaku                 

a ke krevním odběrům zaveden centrální ţilní katetr a ještě byla zavedena 

nazogastrická sonda a permanentní močový katetr. 

 

Ze vstupních krevních odběrů zjištěna hladina kalia 4,5 mmol/l, pacientovi 

podáváme infúzi s 30 ml 7,5% KCL. Pacientovi se bude hodnota kalia monitorovat 

kaţdou hodinu. Celková dávka za 24 hodin můţe být aţ 400 mmol/l.     

 

Postupně stav částečně stabilizován, pacient normotenzní na podpoře 

supramaximálními dávkami noradrenalinu 2mg/kg/min. Od uloţení na lůţko 

probíhala volumeresuscitace roztoky krystaloidů, koloidů, zahájena opatrná korekce 

hyperglykémie kontinuálním podáváním inzulínu lineárním dávkovačem 2 IU/hod, 

přítomen pokles glykémie asi o 5 mmol/hod (při vstupních laboratorních nálezech 

byla glykémie 43,3 mmol/l), pacient byl udrţován v řízené hypotermii. 

 

V 11.45 hod však došlo znovu k rozvoji asystolie, proto znovu zahájena KPCR,      

asi po 10 minutách se na monitoru objevila hrubovlnná fibrilace komor, proto 

přistoupeno k defibrilaci (celkem tři elektrické výboje 300 J). Po dalších asi 15min 

KPCR obnovena účinná srdeční akce a alespoň částečná stabilizace stavu.  

 

Dále vzhledem k myokardiální lezy nasazena antikoagulační a antiagregační terapie 

(nízkomolekulární heparin, kyselina acetylsalycilová), pacient byl kontinuálně 

sedován (Sufentanyl, Midazolan) vzhledem k potřebě umělé plicní ventilace. Během 

prvních osmi hodin hospitalizace bylo podáno celkem 5000 ml FR a 2000 ml 

Gelofusinu, přitom došlo k obnově dostatečné diurézi (1800 ml za asi 7 hod).      

V 19 hodin odcházím ze sluţby, pacient je ve váţném stavu, ale stabilizován.  

 

Terapie v nemocnici : terapie spočívá u takto nemocného pacienta v razantní 

tekutinové a elektrolytové resuscitaci a šetrné inzulínové terapii za pečlivého 

monitorování klinického stavu i vnitřního prostředí pacienta. Důleţitou součástí 
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tekutinové resuscitace je i podávání dostatečného mnoţství kalia. Zpočátku je nutné 

monitorování glykémie alespoň v hodinových intervalech. Acidobazickou 

rovnováhu,  Na, K, Cl, renální funkce monitorujeme v intervalu 2-3 hodin aţ do 

stabilizace stavu. Inzulín podáváme lineárním dávkovačem. Při poklesu glykémie 

k asi 15 mmol/l se přistupuje k podávání glukózy, zpravidla ve formě 5% roztoku 

i.v.. Při úplném návratu vědomí a stabilizaci stavu, pacient převáděn na diabetickou 

dietu a subkutánní aplikaci inzulínu. Samozřejmostí je i současná terapie stavu, která 

k rozvoji diabetického kómatu vedla.   

 

Terapie v přednemocniční péči : rehydratace tj.zajištění ţilního vstupu,infuze 

izotonického roztoku a transport na specializované pracoviště. 
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16 Kazuistika – z mé současné práce na oddělení septické 

chirurgie  

 

 kazuistika: diabetus mellitus - diabetická noha 

 

Pacientka 63-letá, byla přijata dne 04. 01. 2010 na septické oddělení chirurgie 

nemocnice Královské Vinohrady, pro nehojící se defekt na třetím prstu pravé dolní 

končetiny. Pacientka jiţ měla provedena všechna předoperační a interní vyšetření. 

Lékařským konziliem byla indikována k amputaci 2,3 a 4 prstu PDK.  

 

Osobní anamnéza: 

 

Vdova, důchodkyně ţijící sama v domácnosti, asi od 40 let diabetička, uţívá perorální 

antidiabetika (Glukophage 500mg, 1-0-1). 

 

- ICHDK – ischemická choroba dolních končetin. 

- Hypertenze. 

- Prodělaná chemoterapie karcinomu prsu  vpravo. 

 

Rodinná anamnéza: 

 

-     Otec          - DM 1 .typu na inzulínu, zemřel na IM. 

-     Matka        - hypertenze, chronické renální selhán.  

-     Babička     - hypertenze, zemřela na CMP.  

-     Dědeček    - ICHDK , zemřel přirozenou smrtí. 

 

Stav při přijetí: 

 

- TK 120/85, P 68/min, D 16/min, teplota 37°C. 

- Vyprazdňování močového měchýře a stolice bez obtíţí. 

- Při vědomí, spolupracuje, zornice izokorické.  

- Jazyk plazí středem, kůţe nejeví známky iktu. 

- Břicho na pohmat měkké, játra ani slezina nejsou zvětšeny. 
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- 3. prst pravé dolní končetiny černající, olupující se, zřetelné změny na kůţi      

2.a 4.prstu PDK, zápach. 

 

Stav před operací: 

 

- TK 145/100, P 68/min, D 16/min, TT 36,8°C. 

- Bolest postiţené PDK, nejvíce bolestí zasaţen třetí prst PDK. 

- Kůţe suchá, zčernalá, zapáchající. 

- Mravenčení postiţené PDK, někdy doprovázené křečemi. 

- Třetí prst zasaţen zjevnou nekrózou, výrazné změny na kůţi. 

 

Kompenzace pacientky před operací 

 

- 4.1.2010 měříme glykémii 3x denně (ráno naměřená glykémie glukometrem 6,6, 

v poledne 6,3, večer 7,8). 

- Dle ordinace internisty chirurgické kliniky nepodáváme večerní dávku PAD 

(Glukophage 500 mg). 

- Měříme fyziologické funkce (TK mírně zvýšený, naměřené hodnoty 145/100, 

pravděpodobně způsobené zvýšeným emočním stresem – pacientka se obává 

operačního výkonu). 

- Rozhovor s pacientkou a zmírnění stresu před operací (podání informací). 

- Pacientka od nástupu do nemocnice na diabetické dietě, 9S – diabetická šetřící. 

- Monitorujeme také příjem a výdej tekutin za 24 hodin (diuréza). 

- Od půlnoci NPO. 

- Ráno v den operace (dle operačního plánu vypsána na operaci v 8 hodin), 

změřena v 6 hodin ráno glykémie (naměřená hodnota v normě), podána            

5% Glukóza. 

   

 

Průběh hospitalizace: 

 

- Pacientka šla druhý den (tj. 5. 1. 2010) po přijetí na operační sál. 

- Provedena amputace 2. 3. a 4. prstu PDK. 

- Poté byla umístěna na JIP. 
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- 7. 1. 2010 byla přeloţena zpět na lůţkové oddělení septické chirurgie. 

- Z důvodu špatného krevního zásobení se rána na PDK nehojila a pacientka 

musela podstoupit druhou operaci. 

- Amputace PDK stehenní – vysoká amputace. 

- Pooperační komplikace – vytvoření píštělů s hnisem. 

 

Pooperační průběh: 

 

16. 1. 2010 byly při převazu pahýlu zjištěny hnisavé píštěle okolo stehů. Stehy byli 

na operačním sále v celkové anestézii rozpuštěny. Pahýl byl zadrenován, aby hnis 

odtékal a byly aplikovány obvazy tzv. vlhkého hojení ran značky Actisorb, které 

mají velké absorbční schopnosti a pohlcují hnisavý sekret.   

 

Ordinace lékaře u pacientky: 

 

- Pacientce byla naordinována ATB, Amoksiklav 1.2g, i.v., 6-14-22hod , Ciphin    

      500g, tbl., 6-18hod. 

- Výplachy pahýlu peroxidem vodíku a vkládání obvazů Actisorbu do rány          

při kaţdém převazu. 

- Rána se hojila pomalu a dne 26. 1. 2010 byla zašita.   

 

   Farmakoterapie, převaz rány: 

 

- Glukophage 500mg, tbl., 1-0-1 (PAD) 

- Vasocardin 100mg, tbl., 1/2-0-1/2 (antiarytmika) 

-  Lescol XL 80mg, tbl., 0-1-0 (antihypertenziva) 

- Anopyrin 100mg, tbl., 0-1-0 (antiagregancia) 

- Dolsin 50mg, při bolesti (analgetika) 

- Tralgit 100mg, i.m. při bolesti (analgetika) 

- Amoksiklav 1,2g, i.v., 6-14-22 hod (ATB) 

- Ciphin 500mg, tbl., 6-18 hod (ATB) 

- Clexane 0,4ml, s.c. 1x denně v 8 hod (antikoagulaucia) 

- Obvazy s Actisorbem 
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Péče o pahýl: 

 

- Převazy pahýlu se prováděly 2x denně. 

- V první fázi bylo nutné pravidelné čištění rány obvazem s Actisorbem.  

- Rána se začala čistit a postupně došlo k hojení a ústupu infekce. 

- 26. 01. 2010 byla rána opět zašita. 

- Později (po zahojení) jsme přikročili k přikládání elastického obinadla pro lepší 

zformování do kónického tvaru. 

- Provádění masáţe pahýlu. 

 

Rehabilitace pacientky: 

 

- Po celou dobu hospitalizace pacientka pilně rehabilitovala, projevovala velkou 

snahu o zvládnutí sebepéče, výrazně si uvědomovala nutnost samostatné péče    

o sebe. 

- Nacvičovala s rehabilitační pracovnicí chůzi s pomocí berlí. 

 

Psychický stav pacientky: 

 

- Psychický stav pacientky prošel sloţitým vývojem. 

- Po druhé amputaci se pacientka uzavřela do sebe, začala být výrazně úzkostná, 

zejména se projevovala obava o soběstačnost. 

- Před propuštěním z nemocnice byla pacientka vyrovnaná se svým zdravotním 

stavem, edukace proběhla s rodinnými příslušníky a 22.02.2010 odešla             

do domácí péče. 

 

Kontinuální sledování pacientky během hospitalizace: 

 

- Monitoring fyziologických funkcí (TK, P, dech). 

- Sledování psychického stavu pacientky prostřednictvím komunikace                   

a individuálního přístupu. 

- Zajištění hygieny (postupná samostatnost v sebepéči). 

- Sledování bilance tekutin (příjem a výdej za 24 hodin). 

- Zajištění polohy pacientky, časté polohování (prevence dekubitů). 



61 

 

- Sledování projevů bolesti (první dny po operaci podávány opiáty – Dolsin          

50 mg, dále podávány analgetika před započetím výkonů – před převazem, 

rehabilitací). 

- Sledování hojení operační rány. 

- Prováděny odběry biologického materiálu na vyšetření dle ordinace lékaře. 

- Častý monitoring glykémie (u pacientky byl diabetes po operaci dobře 

kompenzován, pacientka na léčbě PADU a na diabetické dietě). 

- Aplikovány léky i.v. , per os, s.c., i.m. dle ordinace lékaře. 

- Prováděny speciální cviky dolní končetiny (prevence vzniku trombu                    

a tromboflebitidy, embolie).   

- Edukace pacientky. 
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17 Výzkumný projekt - STROM ŢIVOTA  

rodinná anamnéza posuzovaná vzhledem k výskytu               

a komplikacím diabetu mellitu 

 

 

K výskytu a diabetickým komplikacím diabetu mellitu v mé rodinné anamnéze jsem 

pouţila výzkumnou metodu strukturovaného pozorování a metodu řízeného 

rozhovoru. 

 

K rozhovoru cílenému ke sdělení podrobností o ţivotě předků jsem vyuţila své rodiče, 

rodiče mého manţela, tety a strýce ze strany matky a otce, tchýně a tchána. Pokusila 

jsem se sestavit ze získaných odpovědí „strom ţivota“ své širší rodiny. Snaţila jsem  

se shrnout zobecnit a posoudit jak mohou získané informace ovlivnit ţivotní styl mých 

dvou dcer, dvojčat Šárky a Elišky. 

 

Poznatky z pozorování dávají šanci uvědomit si souvislosti a vyvarovat se opakování 

chyb, vedoucích k získání diabetu mellitu v průběhu ţivota. Protoţe mi na zdraví 

mých dcer mimořádně záleţí a zaţila jsem velké problémy s diabetem u svého dědy, 

dala jsem přednost zvolení rodinné anamnézy a její analýzy před pozorováním            

a analýzou anonymních údajů souvisejících s diabetem mellitus. 

 

V řízeném rozhovoru jsem se zaměřila na údaje, které mají svou validitu a reliabilitu 

vzhledem k přesnosti a spolehlivosti obsahu odpovědí od lidí, kterým plně důvěřuji. 

 

Pro potřebu srovnávání a posuzování souvislostí jsem pokládala otázky na věk, místo 

narození, místo většinového pobytu a bydliště, povolání, zaměstnání, ţivotní styl, 

nadváhu, kouření, na zdravotní problémy, léčbu, příčinu úmrtí. 

 

Údaje jsou získané shodou okolností od devíti předků z mé a devíti předků ze strany 

manţela.        
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17.1 Strom ţivota – rodinní příslušníci 

 

Přehledný strom ţivota přikládám v příloze číslo 6.  

Karel Růţička – zemřel v 67letech na selhání ledvin, nekuřák, nadváha, DM 2.typu, 

léčen inzulínem. 

Julie Růţičková- zemřela v 69letech na rakovinu, nádor mozku, nekuřačka, nadváha, 

neléčila se. 

Václav Rousek - zemřel v 50letech na CMP, nekuřák, váha v normálu, neléčil se.  

Marie Rousková - zemřela v 71letech na CMP, kuřačka, váha v normálu, neléčila se. 

Václav Rousek – kuřák, váha v normálu, vysoký cholesterol, léčen. 

Eva Rousková – kuřačka, nadváha, hypertenze, dna, počátek zákalu, léčba dietou       

a antihypertoniky. 

Jan Rousek -    kuřák, váha v normálu, bez výrazných obtíţí. 

Iva Vichová -   kuřačka, nadváha, šedý zákal. 

Petr Růţička -  kuřák, váha v normálu, bez výrazných obtíţí. 

Šárka Reischlová - kuřačka, váha v normálu, zvětšená štítná ţláza, jinak bez obtíţí. 

 

Ing. Jaroslav Gartner - zemřel v 63letech na IM v předoperační přípravě, vyléčený 

kuřák, váha v normálu, rozedma plic, neléčen. 

Věra Gartnerová - zemřela v 71letech na CMP, vyléčený kuřák, mírná nadváha, 

hypertenze, IM, DM 2. typu – PAD. 

Václav Reischl -  zemřel v 87letech na rakovinu lymf. ţláz, vyléčený kuřák, váha 

v normálu, bez obtíţí. 

Lidmila Reischlová- zemřela v 73letech na rakovinu plic, nekuřačka, nadváha,      

DM 2. typu léčena inzulínem. 

Dr Ing. Václav Reischl – kuřák, nadváha, počínající rozedma plic, DM 2. typu – 

PAD, dieta, mykózy. 

Mgr.Ludmila Reischlová – kuřačka, nadváha, hypertenze – léčena,počátky 

neuropatie.  

Dr Vladimír Reischl – vyléčený kuřák, váha v normálu, mírná hypertenze, neléčen. 

Ing. Pavel Gartner   - kuřák, nadváha, IM, DM 2.typu – léčen dietou. 

Ing. Miroslav Gartner – nekuřák, váha v normálu, srdeční fibrilace stresového 

původu, bez obtíţí. 

Pavel Reischl – kuřák, váha v normálu, astma, jinak bez obtíţí.   



64 

 

   

Výsledky pozorování:  

 

Rozvoj a komplikace DM 2. typu není ovlivněn místem pobytu, povoláním, 

vzděláním. Diabetes mellitus 2. typu dědičný není, ale dědičný je zaţitý způsob ţivota.  

 

Společným jmenovatelem je kouření – 12 kuřáků, 4 vyléčení kuřáci, 4 nekuřáci. 

 

Nedostatečná fyzická aktivita – 10 obézních. 

 

Ani vyšší vzdělání většiny posuzovaných nezabrání rozvoji komplikací DM. Je třeba 

osvěty a informovanosti o předcházení choroby. Dva léčení inzulínem a 5 úmrtí       

z 8 na komplikace DM to dokazuje. 

 

Poučení pro mé dcery: 

- pravidelný pohyb, fyzická aktivita 

- pravidelná vyváţená strava 5-6x denně v malých porcích s ovocem a zeleninou 

- soustavná výchova k nekuřáctví s poukazem na to, co způsobuje  

- výchova k pravidelným preventivním prohlídkám 
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18 Diskuze   

 

Přála bych si, aby lidé pochopili, ţe diabetes je více neţ nemoc – je to způsob ţivota. 

Diabetes mellitus je závaţné chronické onemocnění, které pokud se neléčí, můţe vést    

ke komplikacím, uvedla jsem je v teoretické části, které jsou velmi nebezpečné a výrazně 

zhoršují kvalitu ţivota. A proto bychom měli cukrovce předcházet, a to především 

zdravým ţivotním stylem. Pro plný efekt léčby, je nutná oboustranná nadprůměrná 

spolupráce pacienta a lékaře. Přes všechny pokroky diabetologie má odborná PNP 

v léčbě DM své významné místo.  Uplatňuje se zejména při zvládání urgentních situací 

bezprostředního ohroţení ţivota. Určitou vizitkou PNP je i fakt, ţe vysoká frekvence 

ţivot ohroţujících stavů v souvislosti s diabetem (zejména hypoglykémií) zvládaných   

jiţ v primárním kontaktu je i pro diabetology překvapivá. 

V praktické části své absolventské práce na příkladech ukazuji, jak závaţné jsou 

komplikace diabetu. V první a druhé kazuistice jsem popsala pacienty s hypoglykémií. 

V první bylo pravděpodobnou příčinou nadměrná dávka perorálních antidiabetik, které 

si pacient aplikoval sám. Pacient mohl mít i TIA. Některé příznaky jsou podobné 

s hypoglykémií a rizikový faktor, který pacienta predisponuje k CMP je i diabetes 

mellitus. Příčinou druhé kazuistiky je infekt dýchacích cest s teplotami nad 39°C. 

Pacient nenavštívil svého obvodního lékaře a tyto příznaky neléčil. Teploty nad 39°C 

trvající jiţ několik dní byly pro pacienta velkou fyzickou zátěţ. I tato příčina mohla 

být příznakem hypoglykémie. 

Kuriózní na obou kasuistikách je, ţe jde o léčené diabetiky, kde na místě byli přítomni 

od samého začátku obtíţí a příznaků rodinní příslušníci. Nikdo nepomyslel                

na hypoglykémii jako moţnou příčinu a nebyla poskytnuta první pomoc. I operátor    

se nechal zmýlit rodinnými příslušníky, kteří volali záchranku a stav hodnotil jako 

TIA a epilepsii.       

Třetí kazuistika popisuje pacienta s těţkým hyperglykemickým kómatem. Na jednotky 

intenzivní metabolické péče bývají přijímáni pacienti se závaţnými dekompenzacemi 

DM. Nejčastějšími příčinami dekompenzace kromě chyb v aplikaci inzulínu               

či nedodrţení diabetické diety bývají infekční onemocnění (uroinfekce, 

bronchopneumonie apod.), akutní onemocnění zaţívacího traktu (protahované průjmy 

či zvracení) nebo onemocnění kardiovaskulárního aparátu (infarkt myokardu, CMP). 

Na příkladu pacienta jsem chtěla demonstrovat případ, u něhoţ protahované průjmové 
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onemocnění vyústilo v těţké diabetické kóma se zástavou dechu a oběhu, 

protahovanou kardiopulmonální resuscitací s nutností následné dlouhodobé 

resuscitační a intenzivní péče. Příčinou průjmu a následná dehydratace byla 

hyperglykémie a většina komplikací byla způsobena nepodáním kalia. Změny kalémie 

vedou především ke kardiovaskulárním potíţím. Před kardiálními problémy, které 

vyústily v následnou  resuscitaci, nebyl podán inzulín. Inzulín byl pacientovi podán aţ 

po částečném stabilizaci jeho stavu. 

Pracuji jako sestra na septickém oddělení chirurgie, s pozdní komplikací jako             

je diabetická noha se v mé práci setkávám kaţdý den. Tito pacienti u nás tvoří       

60% obsazenosti oddělení. V poslední kazuistice jsem u pacientky chtěla ukázat,       

ţe její hospitalizace na plánovanou operaci na prstech pravé dolní končetiny              

se změnila, vzhledem  k obtíţnému hojení, bohuţel aţ k vysoké amputaci. Příčinou 

vzniku nehojícího se defektu PDK u této pacientky byla ischemická choroba dolní 

končetiny.  

Cílem léčby diabetu je zlepšit kvalitu ţivota nemocných a sníţit riziko výskytu 

pozdních komplikací na minimum, coţ předpokládá účast diabetika na léčbě. Důleţitá 

je edukace pacienta. Pod pojmem edukace rozumíme výchovu, vzdělávací proces, 

předávání informací nemocnému, prostředek k osvojení nových návyků (diabetická 

dieta) a dovedností (aplikace inzulínu). Proto i já se zapojuji do edukace pacienta u nás 

na oddělení a mám vţdy radost, kdyţ pacient si některé návyky osvojí a odchází       

do domácí péče alespoň trochu soběstačný.   
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Závěr  

 

Ve své práci jsem se pokusila shrnout příčiny a následky choroby diabetes mellitus, 

které jsem povaţovala za časté a zvlášť obtíţné pro diabetické pacienty. Uvedla jsem 

kazuistiky, které dokreslují komplikace diabetu mellitu přímo u konkrétních pacientů. 

Uvědomuji si, ţe něco jiného je číst, nebo psát o této zákeřné chorobě a jejich 

komplikacích a něco jiného denně proţívat s pacienty chirurgického oddělení          

kde pracuji, jejich psychické i fyzické rozpoloţení při řešení důsledků diabetu. 

 

Jsem přesvědčena, ţe přes všechny úspěchy a pokroky v léčbě DM zůstává na prvním 

místě samotný diabetický pacient. Jeho přístup k ţivotu, ke svému zdraví. Jeho 

ukázněnost, spolehlivost, vůle, snaha plně spolupracovat v rámci stanovené léčby. 

S tím přímo souvisí informovanost o nemoci, o způsobech léčby, o prevenci.                

I nejtěţším komplikacím diabetu mellitu lze většinou předejít. Nikdo za nás však 

nezmění náš ţivotní styl a ţivotosprávu, musí to zvládnout zatím kaţdý z nás 

především sám. 

 

Diabetes mellitus 1. typu a jeho přirozený průběh nemohou ovlivnit návštěvy              

u lidových léčitelů, hypnóza, psychotronika, homeopatie ani jiné postupy alternativní 

medicíny. 

 

Dnešní doba není dobou nečekaných zázračných objevů, ale kaţdodenní mnohaleté 

práce vědeckých týmů, které se snaţí nalézt cestu k vyléčení diabetu. V úsilí nalézt 

takovou cestu je moţno rozlišit dva hlavní směry.Je to transplantace pankreatu, nebo 

lépe jenom samotných beta-buněk na straně jedné a na straně druhé sestrojení umělého 

pankreatu či přesněji umělé beta-buňky.Zatím však léčba imunosupresivy                   

je u transplantace mnohem větší zátěţí neţ obvyklá léčba diabetu inzulínem. Určitým 

stupněm k umělému pankreatu jsou inzulínové pumpy, které si však musí pacient 

programovat zatím sám. 

 

Přesto se otevírá reálná perspektiva, ţe nebude dlouho trvat, neţ dojde v léčení diabetu 

k zásadním změnám.            
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РЕЗЮМЕ 

 

 

Темой своей выпускной работы я выбрала сахарный диабет и его осложнения - 

ранние и поздние. С этой болезнью я знакома лично: тяжелой формой диабета 

страдал мой дед. В настоящее время я работаю в отделении септической хирургии, 

где ежедневно встречаюсь с больными диабетом на поздних стадиях. 

 

В выпускной работе я попыталась описать причины возникновения сахарного 

диабета 1-го и 2-го типа и его последствия. Я отметила два основных принципа 

лечения диабета – инсулиновая программа и диетический режим. 

 

Было упомянуто также об опасностях диабета у детей - от новорожденных до 

подростков - и отдельно описаны проблемы с диабетом в материнстве. 

 

Значительная часть работы посвящена ранним и поздним осложнениям сахарного 

диабета - от их клинической картины до казуистики, касающейся выезда бригады 

скорой помощи, моей практики в блоке интенсивной терапии терапевтического 

отделения, а также работы в отделении септической хирургии. 

 

В заключение были упомянуты два основных направления исследований в области 

лечения сахарного диабета, состоящие в трансплантации или лучше – создании 

искусственной поджелудочной железы либо еще лучше - отдельных бета-клеток, 

продуцирующих инсулин. 

 

В практической части своей работы я выбрала в качестве метода исследования 

наблюдение и структурированное интервью с целью установления семейного 

анамнеза, который определяет предпосылки возникновения у моей дочери СД 2-го 

типа и вместе тем предоставляет хороший шанс избежать om заболевания 

благодаря информированности. 
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Přehled zkratek: 

 

 

PNP     -  přednemocniční pomoc 

RZP     -  rychlá zdravotnická pomoc 

RLP     -  rychlá lékařská pomoc 

GSC     -  Glasgow coma scale 

i. v.        -  intravenózně 

s.c.        -  subkutánně 

i.m.       -  intramuskulárně 

TK        -  tlak krve 

t.č.        -  toho času 

DF        -  dechová frekvence   

T           -  teplota 

TF        -  tepová frekvence 

dg.        -  diagnóza 

JIP       -  jednotka intenzivní péče 

EKG    -  elektrokardiograf 

FR        -  fyziologický roztok 

KPCR  -  kardiopulmonární resuscitace  

PDK     -  pravá dolní končetina 

DM      -  diabetes mellitus 

IM        -  infarkt myokardu 

CMP    -  centrální mozková příhoda   

ICHDK-  ischemická choroba dolní končetiny 

PAD     -  perorální antidiabetika 

ATB     -  antibiotika 

RHB    -   rehabilitace 

NPO     -  nic per os 

KCL     -  kalium chlorátum 

TBL      -  tableta  

ČR        -  Česká republika 
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Příloha číslo 1 – Pankreas (slinivka břišní) 
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Příloha číslo 2 – Přehled diabetického jídelníčku 

 

 

VÝBĚR POTRAVIN VHODNÝCH PRO DIABETICKOU 

DIETU 

VHODNÉ POTRAVINY  

Zelenina  

(téměř veškerá zelenina) zelí, hlávkový salát, čínský salát, okurka, paprika, 

ředkvičky, rajčata, cukýna, patizony, luštěniny, hrách, čočka, fazole  

Ovoce 

maximálně 1 - 2 kusy, např. jablka, grapefruit, pomeranč, kiwi, mandarinka, 

grep, broskev, meruňky, jahody (10 ks), meloun (250g) apod.  

mlýnské a pekárenské výrobky 

Tmavé pečivo, celozrnný chléb a pečivo, křehký chléb, bezvaječné těstoviny, 

celozrnné těstoviny, celozrnná rýže  

Mléko a mléčné výrobky 

nízkotučné: mléko, jogurt, tvaroh, apod. sýry do 30% tuku v sušině jako je 

Lipno, Javorník, Šumava, Atlet, Orion, Dukát, Dietetický sýr, tavený sýr s 

jogurtem, Dezertní sýr, Olomoucké tvarůžky, tvrdý sýr Eidam 30%  

maso a masné výrobky 

mladá a netučná masa jako je kuře, krůta, holoubě, telecí, králík, dále vepřová 

kýta, hovězí maso zadní, párky drůbeží, salám šunkový, z ryb např. mořská 

štika, filé, treska, okoun, pstruh, bolen apod., z uzenin drůbeží popř. vepřová 

dušená šunka, drůbeží tlačenka  

Nápoje 

označované light nebo nízkoenergetické, minerálky bez příchutě, stolní vody, 

čaj.  

Tuky volné 

oleje, rostlinná másla, pomazánková másla  

sladidla 

jakákoliv nekalorická sladidla  

NEVHODNÉ POTRAVINY  
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Příloha číslo 2 - pokračování 

 

Tuky volné 

sádlo, máslo, lůj, palmový olej, kokosový olej, ztužené tuky  

Maso a masné výrobky 

prorostlé hovězí, vepřové, bůček, krkovice, mleté maso, ovar, husa, kachna, 

vnitřnosti, tučné ryby, smažené ryby, jikry, mlíčí, salám uherský, paprikový, 

turistický, krkonošský, gothajský, točený, vuřty, paštiky, médský salám, 

máslovky, slanina, jitrnice, jelita, škvarky, tučná tlačenka  

smažené pokrmy z masa a ryb, tučné vývary z mas a kostí, kůže z mas, 

drůbeže či ryb  

mléko a mléčné výrobky  

tučné sýry nad 40% tuku v sušině (Ementál, šunkový, s ořechy, smetanový sýr 

apod.) smetanové jogurty, plnotučné mléko, sušené a kondenzované mléko, 

smetana, šlehačka, majolka apod.  

Mlýnské a pekárenské výrobky 

tučné pečivo, loupáčky, briošky, smažené koblihy, kynuté koláče apod., 

vícevaječné těstoviny  

Zelenina 

smažená zelenina např. smažený květák  

ovoce, ořechy a semena 

přezrálé ovoce, kompotované, sušené, kandované ovoce, všechny druhy 

ořechů (vlašské ořechy, lískové ořechy, burské oříšky, pistáciové oříšky, 

kokosové ořechy, slunečnicová semínka apod.)  

Sladkosti 

veškeré cukrářské výrobky - dorty, sušenky, čokolády, bonbóny, smetanové 

zmrzliny, koláče  

Nápoje 

tvrdý alkohol, sladké víno, burčák, vícestupňové pivo, sladké nápoje, 

čokoládové nápoje  

Sladidla 

cukr, sorbit, fruktóza  
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Příloha číslo 2 - pokračování 

 

HLAVNÍ ZÁSADY STRAVOVÁNÍ PŘI DIABETU 

1. Kontrolujte vliv stravy na glykémii (před jídlem a 1-2. hod. po jídle) 

glukometrem nebo testačními proužky na moč. 

2. Celodenní příjem sacharidů (polysacharidy - pekárenské a moučné výrobky 

např. pečivo, chléb, těstoviny, rýže, knedlíky, brambory, mouka apod.) 

rozdělte do několika dávek za den. 

3. Jednoduché sacharidy (monosacharidy, disacharidy - mléko, jogurty, ovoce) 

konzumujte na svačinu. Velmi výjimečně konzumujte banány, hroznové víno, 

hrušky a švestky. Mohou negativně ovlivnit hladinu cukru v krvi. 

4. Slaďte nekalorickými sladidly. 

5. Sladkosti při redukční dietě se nedoporučují. Při uspokojivé kompenzaci 

diabetu lze konzumovat sladkosti do 50 g/den (max. do 10% energické 

spotřeby) v rámci dodržení celkové spotřeby sacharidů za den. 

6. Omezte živočišné tuky (sádlo, máslo, tučná masa, uzeniny, tučné sýry, 

tučné jogurty), obsah tuků by měl být za den < 35% (u osob s nadváhou do 

30%) z celkové denní energie. Omezíte tím nejen energii, ale i příjem 

cholesterolu. Omezte - nejlépe vylučte z jídelníčku uzeniny. 

7. Nejezte zbytečně množství bílkovin Doporučené množství pro dospělé je 1 - 

1,5 (2) g/kg normální hmotnosti (bílkovinné potraviny obsahují i tuky). Ve 

velkém množství mohou mít u diabetiků negativní vliv na funkci ledvin. 

8. Jezte dostatečné množství zeleniny a ovoce pro obsah vlákniny - 

doporučené množství je 40g/den vlákniny nebo 20g/1000kcal (4000kJ) z 

celkové denní energetické spotřeby/den. Doporučujeme 5 porcí zeleniny nebo 

ovoce denně a 4 porce luštěnin/týden. 

9. Pijte dostatečné množství nesladkých tekutin minimálně 1,5 - 2 l za den. 

10. Vylučte alkohol. Má značný obsah energie a při léčbě diabetu tabletami 

nebo inzulíne může způsobit těžkou hypoglykémii. 

11. Zkontrolujte obsah sacharidů a energie na obalech potravin, vybírejte si 

potraviny nízkoenergetické – light. 

12. Dodržujte si odstupy mezi jídly (4-6 hodin mezi hlavními jídly a svačiny 2-3 

hodiny po hlavním jídle). 
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Příloha číslo 2 - pokračování 

 

13. Mějte pravidelnou fyzickou aktivitu. 

14. Pokud máte přiměřenou hmotnost, naučte se znát potraviny podle obsahu 

sacharidů. Pokud máte nadváhu nebo jste obézní, naučte se znát rozdělení 

potravin i podle obsahu energie a tuků. 

15. Dia výrobky mohou obsahovat stejné množství sacharidů a energie jako 

podobné výrobky "nedia". Sacharidy a energie musí být započítány do 

celodenního příjmu. 

Poraďte se se svým lékařem, jaké změny ve stravovacím reţimu jsou pro vás vhodné.  

 

 [diety.name/diabeticka/] 
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Příloha číslo 3 – Inzulín – hormon 
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Příloha číslo 4 – Diabetická gangréna 

 

 

 
 

[ int-prop.lf2.cuni.cz/foto/doplneni/pic11-5.jpg] 

http://int-prop.lf2.cuni.cz/foto/doplneni/pic11-5.jpg
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Příloha číslo 5 – Diabetická noha 
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Příloha číslo 6 – Strom ţivota mé rodiny 

 

 

Karel Růţička 1921-1988      Jůlie Růţičková 1926-1995       Václav Rousek 1919-1969       Marie Rousková 1922-1993 

nar. Horní počernice               nar. Kostelec n. Lesy                   nar. Praha                                nar. Horní Počernice   

bydl. Horní Počernice          bydl. Horní Počernice               bydl.Roztoky                           bydl.Roztoky 

úředník MSV                          dělnice                                        továrník a majitel ţelezářství       prodavačka 

 

 

 

Petr Růţička 1948          Eva Rousková 1946                              Václav Rousek 1942      Jan Rousek 1944        Iva Vichová 1938     

nar. Praha                        nar. Praha                                               nar. Praha                       nar. Praha                    nar. Praha  

bydl.H. Počernice          bydl.Praha                                             bydl.Praha                   Praha, emigrant          bydl.Kladno 

                                                                           Slovensko, SRN          Qadaloupe,Švýcarsko 

řidič                                 úřednice                                               majitel ţelezářství         majitel ţelezářství     rehabilitační prac.     

 

                                                                       

 

 

                                                                     Šárka Reischlová 1974     

                                                                      nar. Praha                                          Šárka Reischlová 1996 

                                                                      bydl.Praha                                        Praha, studentka 

                                                                      zdravotní sestra                                                

                                                                         

                                                                   

  

 

Pavel Reischl 1974                         

                                               nar. Teplice                                       Eliška Reischlová 1996    

                                                                      bydl.Praha, Mongolsko                   Praha, studentka 

                                               podnikatel 

 

 

 

 

Ing. M. Gartner 1954    Ing. P. Gartner 1945   Mgr. L. Reischlová 1946            Dr Ing. Václav Reischl            Dr V. Reischl  

nar. Praha                      nar. Jičín                      nar. Jičín                                      nar. Klatovy                            nar. Most 

bydl.Praha                     bydl.Praha                  bydl.Praha, Mongolsko              bydl.Praha, Mongolsko           bydl.Praha 

daňový poradce             ekonem                        učitelka, podnikatelka                důlní ing. podnikatel               učitel, podnikatel 

 

 

Věra Gartnerova 1918-1989       Ing. Jaroslav Gartner 1916-1979     Václav Reischl 1913-2000    Lidmila Reischlová 1921-1994                          

nar. Jičín                                       nar. Jičín                                             nar.Spůle                              nar. Janovice n/Úhlavou  

bydl.Praha                                   bydl.Praha                                         bydl.Praha                             bydl.Praha  

učitelka                                         ekonom                                              technický úředník                 úřednice 


