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Úvod
Diabetes mellitus (DM) je chronický metabolic-
ký syndróm spojený s poruchou metabolizmu 
glukózy. Tento zahŕňa absolútnu alebo relatívnu 
inzulínovú rezistenciu, poruchu sekrécie inzulínu, 
prípadne obe poruchy. Hlavným znakom je hyper-
glykémia. Porušené metabolické procesy, postihu-
júce nielen cukry, ale i tuky a bielkoviny vedú po-
stupne k vývoju chronických mikrovaskulárnych  
a makrovaskulárnych komplikácií. 1,2

Pri rozvoji diabetes mellitus 2. typu (T2DM) zohrá-
va kľúčovú úlohu progresívne znižovanie počtu 
a funkcie β-buniek pankreasu. K ich poškodeniu, 
okrem genetickej predispozície, prispieva i via-
cero ďalších faktorov priamo či nepriamo spoje-
ných s nadmerným príjmom potravy a obezitou.3-6  
Z tohto dôvodu je nevyhnutné od začiatku pristu-
povať k liečbe individuálne a myslieť na zlepše-
nie funkcie β-buniek, či aspoň na jej zachovanie. 
Okrem odporúčania diéty a zvýšenia pohybovej 
aktivity sa liečba, v prevažnej väčšine prípadov, 
začína podávaním perorálnej antidiabetickej lieč-
by. Táto sa postupom času stáva nedostačujúcou  
a u pacientov sa zvažuje pridanie inzulínu do lieč-
by. to sa obvykle, z rôznych dôvodov, odďaľuje  
a podávanie inzulínu sa často začína v štádiu, 
kedy sú pacienti dlhodobo nedostatočne meta-
bolicky kompenzovaní, prípadne sú už prítom-
né chronické komplikácie ochorenia. Doposiaľ 
nezodpovedanou však ostáva otázka momentu, 
kedy je u pacientov s T2DM najvhodnejšie pridať 
do liečby inzulín. Publikované práce viacerých 
autorov preukázali, že okrem kontroly glykémie, 
včasná intenzívna liečba inzulínom prináša so se-
bou viacero výhod, ktoré môžu prispieť k zacho-
vaniu funkcie β-buniek a zlepšeniu stavu ciev.7-12  
K nim možno pripočítať i štúdiu „United Kingdom 
Prospective Diabetes Study“, ktorej výsledky preu-
kázali pozitívny prínos intenzívnej kontroly glyké-
mie u novo diagnostikovaných pacientov s T2DM. 
Táto bola spojená s 21% znížením výskytu retino-
patie, 33% znížením výskytu mikroalbuminúrie 
ako i 21% znížením relatívneho rizika nefatálneho 
infarktu myokardu.13,14

Štandardy zdravotnej starostlivosti o pacientov  
s T2DM sa každoročne aktualizujú, pričom po-
sledný bol v roku 2018 podrobne opísaný v aktu-
alizovanom Algoritme liečby diabetes mellitus 2. 
typu. Tento stanovuje liečebné ciele glykovaného 

hemoglobínu (HbA1c) a prináša liečebné postupy ohľa-
dom manažmentu hyperglykémie u pacientov s T2DM, 
s dôrazom na personalizovaný prístup, aktívne zapojenie 
pacienta do liečebného procesu a význam kontinuálneho 
vzdelávania. 15-18

I napriek pravidelným aktualizáciám liečebných postupov  
a vysokému počtu pacientov s T2DM na Slovensku stále 
pociťujeme nedostatok informácií z bežnej klinickej praxe, 
predovšetkým týkajúcich sa úrovne metabolickej kompen-
zácie pacientov a vplyvu skoršieho začatia podávania inzu-
línu na oddialenie rozvoja chronických komplikácií. Z tohto 
dôvodu sme vykonali prieskum, ktorého cieľom bolo získa-
nie vyššie spomínaných dát.   

Prieskum
Hlavným cieľom prieskumu bolo porovnanie výskytu jednot-
livých typov komplikácií diabetes mellitus 2. typu u „včasne“ 
inzulinizovaných pacientov oproti pacientom s „neskorším“ 
začiatkom inzulinoterapie. Medzi ďalšie ciele patrilo aj po-
rovnanie zmien HbA1c či telesnej hmotnosti pacientov.  
Prieskum bol pred svojím začiatkom schválený etickou ko-
misiou a prebiehal v období medzi novembrom 2017 – má-
jom 2018. Celkovo sa ho zúčastnilo 30 diabetologických am-
bulancií z celej Slovenskej republiky. Po predchádzajúcom 
súhlase oslovených dospelých pacientov, boli z ich zdravot-
nej dokumentácie zozbierané vybrané pseudonymizované 
údaje (pozn. označené len kódom účastníka bez možnosti 
jeho identifikácie) zahŕňajúce obdobie od stanovenia diag-
nózy T2DM po aktuálnu návštevu. 

Výsledky
Úvodná časť prieskumu, zameraná na používanie inzulínu 
u všetkých T2DM pacientov sledovaných na zúčastnených 
ambulanciách, preukázala že chronické komplikácie cuk-
rovky sú v priemere prítomné u 53,0% pacientov, ale len 
33,7% pacientov je liečených inzulínom. Priemerná doba 
medzi stanovením diagnózy a predpísaním inzulínu kolíše 
v rozmedzí 16 až 186 mesiacov (v priemere 98,5 mesiacov).
Základnej časti prieskumu sa zúčastnilo 167 T2DM pa-
cientov, z ktorých 65 spĺňalo podmienky pre zaradenie 
do skupiny „včasne inzulinizovaných“ a zvyšných 102 bolo 
označených ako „neskôr inzulinizovaní“. V čase stanovenia 
diagnózy diabetes mellitus 2. typu, neboli medzi oboma 
skupinami pacientov zistené štatisticky významné rozdiely 
a farmakologická liečba  bola indikovaná u 56,9% „včasne“  
a 60,8% „neskôr inzulinizovaných“ pacientov. V drvivej väčši-
ne prípadov sa jednalo o perorálne antidiabetiká. 

Priemerný čas medzi stanovením diagnózy a indikáciou in-
zulínu bol u „včasne inzulinizovaných“ 3,4 rokov a 9,6 rokov 
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u „neskôr inzulinizovaných“. U oboch skupín bol inzulín (tro-
chu prekvapujúco) zhodne indikovaný v priemere pri hladi-
ne HbA1c 9,36%. 

Priemerné trvanie sledovania pacientov liečených inzulí-
nom bolo 14,6 rokov u „včasne“ a 13,4 rokov u „neskôr in-
zulinizovaných“. v porovnaní s hodnotami v čase sta-
novenia diagnózy a indikácie inzulínu bol na aktuálnej 
návšteve zaznamenaný len mierny, štatisticky nevýznam-
ný vzostup  priemerných hodnôt bMi u oboch skupín (Graf 
1). Priemerné hodnoty HbA1c poklesli na 7,58% u „včasne“  
a 7,91% u „neskôr inzulinizovaných“ pacientov, pričom roz-
diel oproti ich hodnotám pri indikácii inzulínu bol štatistic-
ky významný. Pre účely vyhodnotenia dosiahnutia cieľových 
hladín HbA1c boli pacienti rozdelení aj do skupín podľa kri-
térií uvedených v liečebnom algoritme. ich dosiahnutie sa 
potvrdilo len u 14,4% pacientov a u ďalších 11,4% bola re-
portovaná hodnota nižšia ako cieľová (Tabuľka 1).

Z dôvodu objektívnosti bol výskyt chronických diabetických 
komplikácií hodnotený po 10 rokoch od stanovenia diagnó-
zy a počet pacientov v skupine „včasne inzulinizovaných“ 
normovaný na 102. Pri porovnaní výskytov komplikácií me-
dzi oboma skupinami sa u pacientov so „včasnou inzuli-
nizáciou“, po 10 rokoch od stanovenia diagnózy, potvrdil 
štatisticky významne nižší výskyt diabetickej retinopatie 
ako i diabetickej nefropatie (Graf 2).  

V prípade sprievodných ochorení boli v oboch skupinách  
v priebehu celého sledovania najčastejšie uvádzané arte-
riálna hypertenzia a hyperlipidémia. Ich výskyt v priebehu 
času stúpal, avšak pri porovnaní oboch skupín sa význam-
nejšie rozdiely nezistili. 

Záver
V posledných rokoch zaznamenávame posun v prístupe  
k liečbe T2DM smerom ku skoršej preskripcii inzulínu. Tento 
pozitívny trend sa potvrdil aj v našom prieskume. Aktuál-
ne deklarovanú priemernú hodnotu HbA1c 8,22%, pri kto-
rej lekári indikujú inzulín však stále nemožno považovať za 
ideálnu a takisto ani zistenie, že u skoro 20% sledovaných 
pacientov s chronickými diabetickými komplikáciami nie je 
podávaný inzulín. V tomto prípade nespornú úlohu zohráva 
obava pacientov z podávania inzulínu a snaha oddialiť jeho 
podávanie. Toto sa potvrdilo aj pri vyhodnotení „doby pre-
sviedčania“, t. j. času medzi prvotným zvážením indikácie 
inzulínu a jeho reálnym predpísaním, ktorá sa pohybova-
la medzi 3–24 mesiacmi (v priemere 9,3 mesiaca). Jedným  
z najvýznamnejších faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodova-
nie o indikácii liečby inzulínom je obava z nárastu telesnej 
hmotnosti. Z výsledkov prieskumu jasne vyplýva, že ani po 
jeho viac ako 10 ročnom podávaní u zúčastnených  pacien-
tov nedošlo k štatisticky významnému zvýšeniu BMI (Graf 1). 
Takisto sa potvrdil jeho pozitívny vplyv na oddialenie vzniku 
chronických komplikácií v prípade, ak jeho podávanie bolo 
začaté v skorších štádiách ochorenia.

Dôležitým zistením je, že u väčšiny pacientov, i napriek 
dlhodobému podávaniu inzulínu, stále nie je dosiahnutá 
adekvátna kontrola glykémie. K jej docieleniu je nevyhnut-
ná úzka spolupráca medzi lekárom a pacientom, ktorej sú-
časťou musí byť priebežná edukácia pacienta sprevádzaná 
následným dôsledným dodržiavaním odporúčaní týkajú-
cich sa liečby, diéty a pohybovej aktivity. 

Konflikt záujmov
Prieskum i príprava článku boli finančne podporené spoloč-
nosťou sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o.
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Graf 2 – Výskyt chronických komplikácií 10 rokov od stanovenia diagnózy T2DM.
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* u ďalších 16 pacientov bolo HbA1c < 6,5% (DCCT)      ** u ďalších 3 pacientov bolo HbA1c < 7,0% (DCCT)

tabuľka 1 – Dosiahnutie liečebných cieľov HbA1c podľa liečebného algoritmu (na aktuálnej návšteve). 12
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Úvod
Diabetici sú výrazne ohrozená skupina vo vzťahu 
k výskytu kardiovaskulárnych (KV) ochorení. Dia-
betes mellitus (DM) 1. typu a predovšetkým DM 
2. typu sú spojené s vysokou morbiditou a mor-
talitou na KV ochorenia. Celkovo približne  2/3 pa-
cientov s diabetom 2. typu zomiera práve na kar-
diovaskulárne ochorenia. V súčasnosti je hlavným 
cieľom  komplexnej liečby pacientov s DM 2 typu 
znížiť ich celkové KV riziko. Z pohľadu vplyvu na 
KV riziko sú preto v poslednom období hodnote-
né aj všetky typy antidiabetickej liečby. V minu-
losti bolo hlavným cieľom intervenčných štúdií  
u diabetikov 2. typu dokázať, že daný liek znižu-
je KV riziko v porovnaní s placebom. Avšak došlo  
k viacerým neočakávaným výsledkom (zvýšený 
výskyt KV mortality pri tolbutamide a fenformí-
ne v štúdii UGDP, výsledky metaanalýzy štúdií  
s roziglitazónom, kde tento preparát signifikant-
ne zvýšil riziko rozvoja IM, zvýšená KV aj celková 
mortalita v intenzívnom ramene štúdie ACCORD). 
Tieto nežiaduce KV udalosti viedli regulačné 
agentúry (FDA, EMA)  k tomu, že si vyžiadali pre-
ukázanie KV bezpečnosti pre všetky nové anti-
diabetiká. Vyžadovaná je nutnosť vykonania me-
taanalýz predregistračných štúdií II. a III. fázy vo 
vzťahu ku KV bezpečnosti. Okrem metaanalýz 
predregistračných štúdií vo vzťahu ku KV systému 
regulačné agentúry vyžadujú aj vykonanie postre-
gistračných štúdií KV výsledkov, kde je potrebné, 
aby nový liek  (kde patria aj inhibítory dipeptidyl 
peptidázy-4 /DPP-4/) bol noninferiórny voči kom-
parátorovi, najčastejšie voči placebu, alebo inému 
porovnávajúcemu lieku. V súčasnosti  prebiehajú 
alebo už aj boli ukončené veľké, klinické, dlho-

dobé, randomizované štúdie zamerané na vplyv inhibítorov 
DPP-4 na  KV morbiditu a mortalitu 1.  

Základná charakteristika a mechanizmus účinku 
inhibítorov DPP-4 
Príjem potravy vyvolá za fyziologických podmienok sek-
réciu inkretínov v gastrointestinálnom trakte, z ktorých sú 
z hľadiska ovplyvňovania sekrécie inzulínu najdôležitejšie 
glukagónu podobný peptid 1 (GLP-1) a glukózodependent-
ný inzulínotropný polypeptid (GIP). U väčšiny diabetikov 2. 
typu je prítomná  dysfunkcia inkretínového systému preja-
vujúca sa  nedostatočným vzostupom GLP-1 po požití potra-
vy a zníženou citlivosťou β-buniek  pankreasu na účinky GIP 
a čiastočne aj  GLP-1. Inhibítory DPP-4 tým, že blokujú en-
zým DPP-4 zabraňujú degradácii inkretínových hormónov. 
Následne dochádza k zvýšeniu  koncentrácie týchto hormó-
nov. Po ich podaní sa dosahujú fyziologické hladiny GLP-1. 
Tieto preparáty podávame perorálne 2.  

Kardiovaskulárna bezpečnosť  inhibítorov DPP-4 
analýza klinických  štúdií  ii. a iii. fázy s inhibítormi  dpp-4  
vo vzťahu ku kardiovaskulárnemu systému
U všetkých DPP-4 inhibítoroch (sitagliptín, vildagliptín, sa-
xagliptín, linagliptín, alogliptín) došlo v metaanalýzach re-
gistračných štúdií k signifikantnému poklesu KV príhod. 
Tento pokles je relatívne najvýraznejší pri linagliptíne, si-
tagliptíne a saxagliptíne, štatisticky signifikantné je však 
tiež pri alogliptíne a vildagliptíne. Zaujímavým zistením je 
fakt, že v týchto metaanalýzach sú kvantitatívne poklesy 
dokonca vyššie pri DPP-4 inhibítoroch ako pri GLP-1 agonis-
toch. Priame porovnanie medzi jednotlivými preparátmi je 
však v túto chvíľu  neuskutočniteľné, pretože sa jedná o re-
trospektívne analýzy, aj keď napríklad v prípade  linagliptínu 
bolo sledovanie KV príhod už primárne preddefinované 2.   

Kardiovaskulárna bezpečnosť 
inhibítorov dpp-4
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

schronerMed, s. r. o., interná a diabetologická ambulancia, Košice

obrázok 1 – Klinické štúdie zamerané na KV príhody pri liečbe DPP-4 inhibítormi.  

rizikové faktory stabilná KChs – Kvo – pao pacienti po aKs

linagliptín CarMelina (n=8 300)4

Existujúce KVO + albuminúria alebo poškodená funkcia obličiek

sitagliptín teCos (n=~14 000)3

Existujúce KVO

saxagliptín savor-tiMi (n= 16 492)2

Existujúce KVO alebo niekoľko rizikových faktorov KVO

alogliptín eXaMine (n= 5 380)1

AKS v priebehu 15 – 90 dní

neprebieha žiadne skúšanie vildagliptínu zamerané na dôsledky pre Kv systém
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Klinické randomizované štúdie hodnotiace KV 
bezpečnosť inhibítorov DPP- 4

Štúdia EXAMINE
Základným cieľom štúdie EXAMINE (Examination of Cardio-
vascular Outcomes with Alogliptin versus Standard of Care)  
bolo  dokázať, že u pacientov s DM 2. typu a s nedávno pre-
konaným akútnym koronárnym syndrómom (prekonali IM 
alebo hospitalizáciu pre instabilnú angínu pectoris počas 
obdobia 15-90 dní pred zaradením do štúdie), so štandard-
nou diabetickou  starostlivosťou a sekundárnou KV preven-
ciou, nie je výskyt závažných KV príhod pri liečbe aloglip-
tínom vyšší ako pri liečbe placebom. Štúdie sa zúčastnilo 
5380 pacientov a medián sledovania bol 18 mesiacov. Pri-
márny KV výsledok bol kompozitný a zahŕňal nefatálny IM, 
nefatálnu CMP a úmrtie z KV príčin. Výsledky štúdií  EXA-
MINE boli prvýkrát prezentované na 49. kongrese EASD 
(Európskej  asociácie pre štúdium diabetu) v roku 2013  
v Barcelone.  V štúdii EXAMINE bol dosiahnutý primárny cieľ 
štúdie a to, že v skupine pacientov liečených alogliptínom 
nebol pozorovaný zvýšený výskyt závažných nežiaducich KV 
príhod u vysoko rizikových pacientov s DM 2. typu s čerstvo 
prekonaným akútnym koronárnym syndrómom v porovna-
ní s placebom (RR 0,96 95% CI: horná hranica pre primárny 
KV výsledok 1,16; p < 0,001 pre noninferioritu).Výsledky boli 
dosiahnuté v kontexte signifikantne nižšej hodnoty HbA1c 
pri liečbe alogliptínom (- 0,36% DCCT) vysokej úrovne štan-
dardnej starostlivosti (ako diabetickej, tak aj kardiovasku-
lárnej). V post-hoc analýze sa zistilo, že alogliptín vykazoval 
štatisticky nevýznamný trend smerom k zvýšenému riziku 
hospitalizácie v dôsledku srdcového zlyhávania (HR 1,19;  
95% CI 0,9-1,58, p=0,220) 3. 

Štúdia SAVOR- TIMI 53
Cieľom štúdie SAVOR TIMI-3 (The Saxagliptin Assessment 
of Vascular Outcomes Recorded in Patients with Diabetes 
Mellitus) so saxagliptínom bolo hodnotenie vplyvu saxaglip-
tínu na kardiovaskulárne príhody u diabetikov 2. typu. Do 
štúdie bolo zaradených 16 492 pacientov s DM 2. typu buď 
s už prítomným KV ochorením (78,4%) alebo s prítomnými 
rizikovými faktormi pre ich vznik (21,6 %). Medián periódy 
sledovania pacientov bol 2,1 roka. Základný dizajn štúdie 
bol podobný ako v štúdii EXAMINE. Primárnym KV výsled-
kom bola incidencia nefatálneho IM, nefatálnej CMP alebo 
úmrtia z KV príčin. Výsledky štúdie SAVOR-TIMI 53 boli po-
dobne ako výsledky štúdie EXAMINE prvýkrát prezentované 
na 49. kongrese EASD v roku 2013 v Barcelone. Saxagliptín 

preukázal  noninferioritu v porovnaní s placebom, pokiaľ ide  
o primárny kombinovaný ukazovateľ (HR 1,00, 95% CI: hor-
ná hranica pre primárny KV výsledok 1,12; p < 0,001 pre no-
ninferioritu). Podobne ako v štúdii EXAMINE, výsledky boli 
dosiahnuté v kontexte signifikantne nižšej hodnoty HbA1c 
pri liečbe saxagliptínom (-0,3% DCCT) vysokej úrovne štan-
dardnej starostlivosti (ako diabetickej, tak aj kardiovaskulár-
nej). Saxagliptín vykázal  štatisticky významný nárast počtu 
hospitalizácií kvôli zlyhaniu srdca  v porovnaní s placebom  
(HR 1,27/95% CI: 1.07, 1.51/) 4. 

Štúdia TECOS
Štúdia TECOS (A Randomized, Placebo Controlled Clinical 
Trial to Evaluate Cardiovascular Outcomes After Treatment 
With Sitagliptin in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus 
and Inadequate Glycemic Control), porovnávala podávanie 
sitagliptínu a placeba u 14 671 pacientov s diabetom 2. typu. 
Medián sledovania pacientov bol 3 roky. Dizajn štúdie bol 
podobný ako v štúdiách SAVOR-TIMI 53 a EXAMINE. Primár-
nym cieľom bol čas do výskytu nefatálneho infarktu, ciev-
nej mozgovej príhody, hospitalizácie pre nestabilnú anginu 
pectoris alebo smrti z kardiovaskulárnych príčin. Preuká-
zaná bola neutralita sitagliptínu pri ovplyvnení uvedeného 
kardiovaskulárneho cieľa. Horná hranica pre primárny KV 
výsledok bola 1, 09; p < 0,001 pre noninferioritu Na rozdiel 
od predchádzajúcich dvoch štúdií s gliptínmi (SAVOR- TIMI 
53 so saxagliptínom a EXAMINE s alogliptínom) nebol v štú-
dii TECOS zaznamenaný ani náznak zvýšenia počtu hos-
pitalizácií pre srdcové zlyhanie. Zaujímavým zistením bol 
mierny pokles glomerulárnej filtrácie u pacientov liečených 
sitagliptínom a tiež numericky vyšší výskyt akútnej pan-
kreatitídy (absolútne počty pacientov s pankreatitídou boli 
však veľmi malé) 6.  HbA1c bol nižší  priemerne o  0,29% DCCT 
v sitagliptínovej skupine vs placebo 5. 
 
Štúdia CARMELINA 
CARMELINA bola randomizovaná, dvojito- zaslepená, pla-
cebom kontrolovaná štúdia s cieľom zistiť efekt DPP-4 in-
hibítora linagliptínu v porovnaní s placebom na KV výsled-
ky, ako aj na výsledky renálnych parametrov u pacientov  
s DM 2. typu s vysokým KV aj renálnym rizikom po pridaní 
k štandardnej liečbe. Táto štúdia zahŕňala najvyšší podiel 
pacientov s rozvinutou chronickou obličkovou chorobou  
v porovnaní s KV štúdiami s inými DPP-4 inhibítormi. 6980 
pacientov bolo randomizovaných buď do ramena linaglip-
tín 5 mg alebo do placebového ramena. Štúdia prebieha-
la v 407 centrách v 27 krajinách. Linagliptín bol pridaný  

3p -MaCe hospitalization for heart failure5

hr (95% Ci) hr (95% Ci) p-value

savor-tiMi 53 1 1.00 (0.89, 1.12) 0.99 1.27 (1.07, 1.51) 0.007

eXaMine 2,3 0.96(n/a, 1.16) 0.32* 1.19(0.89, 1.59) 0.24

teCos 4 0.99 (0.89, 1.10) 0.84 1.00 (0.83, 1.20) >0.99

CarMelina® 1.02 (0.89, 1.17) 0.7398 0.90 (0.74, 1.08) 0.2635

hr (95% Ci) hr (95% Ci) p-value

0.5           1.0         2.0

Favors DPP-4 inhibitor      Favors placebo

0.5           1.0         2.0

Favors DPP-4 inhibitor      Favors placebo

obrázok 2 – Výsledky KV štúdií s DPP-4 inhibítormi.
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Skrátená informácia o lieku JANUMET®:

Zloženie: Každá tableta obsahuje monohydrát sitagliptíniumfosfátu, čo zodpovedá 50 mg sitagliptínu a 850 mg, resp. 1000 mg metformíniumchloridu. Terapeutické indikácie: Dospelým pacientom s diabetes mellitus 2. typu: Liek Janumet je indikovaný ako doplnok k diéte a cvičeniu na zlepšenie kontroly glykémie pacientom 
nedostatočne kontrolovaným ich maximálnou tolerovanou dávkou samotného metformínu alebo pacientom, ktorí už sú liečení kombináciou sitagliptínu a metformínu. Liek Janumet je indikovaný v kombinácii so sulfonylureou (t.j. trojkombinačná liečba) ako doplnok k diéte a cvičeniu pacientom nedostatočne kontrolovaným 
ich maximálnou tolerovanou dávkou metformínu a sulfonylureou. Liek Janumet je indikovaný ako trojkombinačná liečba s agonistom gama receptora aktivovaného proliferátorom peroxizómu (PPARγ) (t.j. tiazolidíndiónom) ako doplnok k diéte a cvičeniu pacientom nedostatočne kontrolovaným ich maximálnou tolerovanou 
dávkou metformínu a PPARγ agonistu. Liek Janumet je tiež indikovaný ako prídavná liečba k inzulínu (t.j. trojkombinačná liečba) ako doplnok k diéte a cvičeniu na zlepšenie kontroly glykémie pacientom, u ktorých stabilná dávka inzulínu a metformínu samotná nezabezpečí dostatočnú kontrolu glykémie. Dávkovanie: 
Dávka antihyperglykemickej liečby liekom Janumet má byť individualizovaná na základe súčasného režimu pacienta, účinnosti a znášanlivosti, pričom sa neprekročí maximálna odporúčaná denná dávka 100 mg sitagliptínu. Dospelí s normálnou funkciou obličiek (GFR ≥ 90 ml/min)* Kontraindikácie: Liek Janumet je 
kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1, akýmkoľvek typom akútnej metabolickej acidózy (ako napríklad laktátová acidóza, diabetická ketoacidóza); diabetickou prekómou; závažným zlyhaním obličiek (GFR < 30 ml/min) (pozri časť 4.4); akútnymi 
stavmi, ktoré môžu zmeniť funkciu obličiek, ako je: dehydratácia, ťažká infekcia, šok, intravaskulárne podanie jódovaných kontrastných látok, akútnym alebo chronickým ochorením, ktoré môže spôsobiť hypoxiu tkaniva, ako je: zlyhanie srdca alebo dýchania, nedávny infarkt myokardu, šok; poruchou funkcie pečene; akútnou 
otravou alkoholom, alkoholizmom; Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Janumet sa nemá používať u pacientov s diabetom 1. typu a nesmie sa používať na liečbu diabetickej ketoacidózy. Použitie inhibítorov DPP-4 bolo spojené s rizikom vzniku akútnej pankreatitídy. Pacienti majú byť informovaní o typickom 
príznaku akútnej pankreatitídy: pretrvávajúca silná bolesť brucha. Po vysadení sitagliptínu (s podpornou liečbou alebo bez nej) sa pozoroval ústup pankreatitídy, boli však hlásené veľmi zriedkavé prípady nekrotizujúcej alebo hemoragickej pankreatitídy a/alebo úmrtie. Ak existuje podozrenie na pankreatitídu, Janumet a 
ostatné potenciálne podozrivé lieky sa majú vysadiť. Laktátová acidóza, veľmi zriedkavá, ale závažná metabolická komplikácia, sa najčastejšie vyskytuje pri akútnom zhoršení funkcie obličiek alebo pri kardiorespiračnom ochorení či sepse. Akumulácia metformínu sa objavuje pri akútnom zhoršení funkcie obličiek a zvyšuje 
riziko laktátovej acidózy. V prípade dehydratácie (závažná hnačka, vracanie, horúčka alebo znížený príjem tekutín) je potrebné dočasne prerušiť podávanie metformínu a odporúča sa kontaktovať zdravotníckeho pracovníka. Lieky, ktoré môžu akútne narušiť funkciu obličiek (ako napríklad antihypertenzíva, diuretiká a NSAID) 
sa majú u pacientov liečených metformínom začať podávať s opatrnosťou. Ďalšie rizikové faktory laktátovej acidózy sú nadmerné požívanie alkoholu, hepatálna insuficiencia, nedostatočne kontrolovaný diabetes mellitus, ketóza, dlhotrvajúce hladovanie a akékoľvek stavy spojené s hypoxiou, ako aj súbežné používanie 
liekov, ktoré môžu spôsobiť laktátovú acidózu (pozri časti 4.3 a 4.5). Pacienti a/alebo ošetrovatelia musia byť informovaní o riziku laktátovej acidózy. Laktátová acidóza je charakterizovaná acidotickým dyspnoe, bolesťou brucha, svalovými kŕčmi, asténiou a hypotermiou, po ktorých nasleduje kóma. V prípade podozrenia na 
výskyt príznakov musí pacient prestať užívať metformín a vyhľadať okamžité lekárske ošetrenie. Diagnostickými laboratórnymi nálezmi sú znížená hodnota pH krvi (< 7,35), zvýšené plazmatické hladiny laktátu (>5 mmol/l) a zvýšená aniónová medzera a pomer laktátu/pyruvátu. Funkcia obličiek: GFR je potrebné vyhodnotiť 
pred začiatkom liečby a pravidelne po ňom (pozri časť 4.2). Liek Janumet je kontraindikovaný u pacientov s GFR < 30 ml/min a v prípade výskytu stavov, pri ktorých dochádza k zmene funkcie obličiek, je potrebné ho dočasne prestať podávať (pozri časť 4.3). Hypoglykémia: Pacienti dostávajúci liek Janumet v kombinácii so 
sulfonylureou alebo s inzulínom môžu mať riziko hypoglykémie. Z tohto dôvodu môže byť potrebné zníženie dávky sulfonylurey alebo inzulínu. Reakcie z precitlivenosti: U pacientov liečených sitagliptínom boli po uvedení lieku na trh hlásené správy o závažných reakciách z precitlivenosti. Tieto reakcie zahŕňajú anafylaxiu, 
angioedém a exfoliatívne kožné choroby vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu. Nástup týchto reakcií sa objavil v priebehu prvých 3 mesiacov po nasadení liečby sitagliptínom, pričom niektoré hlásenia sa vyskytli po prvej dávke. Ak je podozrenie na reakciu z precitlivenosti, Janumet sa má vysadiť, majú sa vyhodnotiť 
iné možné príčiny udalosti a má sa nasadiť alternatívna liečba diabetu (pozri časť 4.8). Chirurgický zákrok: Liek Janumet sa musí vysadiť v čase chirurgického zákroku s celkovou, spinálnou alebo epidurálnou anestéziou. Liečba sa nesmie opätovne nasadiť skôr ako 48 hodín po chirurgickom zákroku alebo po obnovení 
perorálnej výživy a za predpokladu, že došlo k opätovnému vyhodnoteniu funkcie obličiek a pri zistení, že je stabilná. Podanie jódovej kontrastnej látky: Intravaskulárne podávanie jódových kontrastných látok môže viesť k nefropatii vyvolanej kontrastnou látkou, čo spôsobuje akumuláciu metformínu a zvýšené riziko laktátovej 
acidózy. Pred alebo v čase zobrazovacieho vyšetrenia je potrebné prerušiť podávanie lieku Janumet a v podávaní pokračujte nie skôr ako po uplynutí minimálne 48 hodín, za predpokladu, že funkcia obličiek bola opätovne posúdená a považovaná za stabilnú (pozrite časti 4.2 a 4.5). Zmena klinického stavu pacientov s doteraz 
kontrolovaným diabetom 2. Typu: Pacienta s doteraz dobre kontrolovaným diabetom 2. typu pomocou lieku Janumet, u ktorého sa objavia laboratórne abnormality alebo klinické ochorenie (obzvlášť nejasné a ťažko definovateľné ochorenie), je potrebné urýchlene vyšetriť na dôkaz ketoacidózy alebo laktátovej acidózy. Vyšetrenie 
má zahŕňať elektrolyty a ketóny v sére, glukózu v krvi a ak je indikované, pH krvi, hladiny laktátu, pyruvátu a metformínu. Ak sa vyskytne ktorákoľvek forma acidózy, liečba sa musí okamžite ukončiť a začať s ďalšími primeranými nápravnými opatreniami. Bulózny pemfigoid: U pacientov užívajúcich inhibítory DPP-4 vrátane 
sitagliptínu, boli po uvedení lieku na trh hlásené prípady bulózneho pemfigoidu. Ak je podozrenie na bulózny pemfigoid, liečba liekom Janumet sa má ukončiť. Osobitné skupiny pacientov:Porucha funkcie obličiek: U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek (rýchlosť glomerulárnej filtrácie [GFR] ≥ 60 ml/min) nie je 
potrebná žiadna úprava dávkovania. Pred začatím liečby liekmi obsahujúcimi metformín a minimálne raz ročne po jej začatí je potrebné vyhodnotiť GFR. U pacientov so zvýšeným rizikom ďalšej progresie poruchy funkcie obličiek a u starších osôb je potrebné funkciu obličiek hodnotiť častejšie, napr. každé 3-6 mesiacov. 
Maximálnu dennú dávku metformínu je optimálne potrebné rozdeliť na 2-3 denné dávky. Pred zvážením začiatku liečby metformínom u pacientov s GFR < 60 ml/min je potrebné posúdiť faktory, ktoré by mohli zvyšovať riziko laktátovej acidózy.  Ak nie je dostupná príslušná sila lieku Janumet, namiesto kombinácie fixnej 
dávky použite jednotlivé monozložky.

GFR ml/min Metformín Sitagliptín
60-89 Maximálna denná dávka je 3 000 mg. Je možné zvážiť zníženie dávky vzhľadom na pokles funkcie obličiek. Maximálna denná dávka je 100 mg.
45-59 Maximálna denná dávka je 2 000 mg. Úvodná dávka je nanajvýš polovica z maximálnej dávky. Maximálna denná dávka je 100 mg.
30-44 Maximálna denná dávka je 1 000 mg. Úvodná dávka je nanajvýš polovica z maximálnej dávky. Maximálna denná dávka je 50 mg.
< 30 Metformín je kontraindikovaný. Maximálna denná dávka je 25 mg.

Porucha funkcie pečene: Janumet sa nesmie používať u pacientov s poruchou funkcie pečene. Starší pacienti: Vzhľadom na to, že metformín a sitagliptín sa vylučujú obličkami, Janumet sa má so stúpajúcim vekom používať s opatrnosťou. Monitorovanie funkcie obličiek je potrebné na to, aby napomohlo zabrániť laktátovej 
acidóze spojenej s metformínom, obzvlášť u starších pacientov.*Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť lieku Janumet u detí a dospievajúcich vo veku od narodenia do < 18 rokov neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje. Liekové interakcie: Súbežné používanie, ktoré sa neodporúča: Alkohol: Intoxikácia 
alkoholom je spojená so zvýšeným rizikom laktátovej acidózy najmä v prípadoch hladovania, nedostatočnej výživy alebo poškodenia funkcie pečene. Jódové kontrastné látky: Pred zobrazovacím vyšetrením alebo v čase zobrazovacieho vyšetrenia sa liek Janumet musí vysadiť a nesmie sa opätovne nasadiť, kým neuplynie 
minimálne 48 hodín, za predpokladu, že došlo k opätovnému vyhodnoteniu funkcie obličiek a zistilo sa, že je stabilná (pozri časti 4.2 a 4.4). Kombinácie vyžadujúce opatrnosť pri používaní: Niektoré lieky môžu nežiaduco ovplyvňovať funkciu obličiek, čo môže zvýšiť riziko laktátovej acidózy, napr. NSAID vrátane selektívnych 
inhibítorov cyklooxygenázy II (COX), inhibítorov ACE, antagonistov receptora angiotenzínu II a diuretík, obzvlášť kľučkových diuretík. Ak sa začína používať alebo používa takýto liek v kombinácii s metformínom, je potrebné dôkladné monitorovanie funkcie obličiek.. Katiónové látky, ktoré sa eliminujú renálnou tubulárnou 
sekréciou (napr. cimetidín), môžu interagovať s metformínom kompetíciou o spoločné renálne tubulárne transportné systémy. Preto sa má pri súbežnom podávaní s katiónovými látkami, ktoré sa eliminujú renálnou tubulárnou sekréciou, zvážiť dôkladné sledovanie glykemickej kontroly, úprava dávky v rámci odporúčaného 
dávkovania a zmeny v liečbe diabetu. Nežiaduce účinky: Frekvencie nežiaducich účinkov sú definované ako: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). Časté nežiaduce účinky: 
hypoglykémia, nauzea, plynatosť, vracanie. Menej časté nežiaduce účinky: somnolencia, hnačka, zápcha, bolesť v hornej časti brucha, pruritus. Zriedkavé:  trombocytopénia. Frekvencia nežiaducej reakcie neznáma: reakcie z precitlivenosti vrátane anafylaktických odpovedí,  intersticiálne ochorenie pľúc, akútna pankreatitída, 
hemoragická a nekrotizujúca pankreatitída s fatálnym koncom alebo bez neho, angioedém, vyrážka, urtikária, kožná vaskulitída, exfoliatívne kožné ochorenia vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, artralgia, myalgia, bolesť končatiny, bolesť chrbta, porucha funkcie obličiek, akútne zlyhanie obličiek, artropatia, bulózny 
pemfigoid. Sitagliptín: V štúdiách monoterapie so 100 mg samotného sitagliptínu raz denne v porovnaní s placebom boli ako nežiaduce reakcie hlásené bolesť hlavy, hypoglykémia, zápcha a závrat. Nežiaduce udalosti hlásené bez ohľadu na kauzálnu súvislosť s liekom vyskytujúce sa medzi týmito pacientmi najmenej 
v 5 % zahŕňali infekciu horných dýchacích ciest a nazofaryngitídu. Okrem toho, s frekvenciou výskytu menej časté boli hlásené osteoartritída a bolesť v končatine (> 0,5 % vyššia medzi pacientmi užívajúcimi sitagliptín ako u pacientov v kontrolnej skupine). Metformín: V klinických štúdiách a pri používaní metformínu po 
jeho uvedení na trh boli veľmi často hlásené gastrointestinálne príznaky. Gastrointestinálne príznaky, ako sú nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha a strata chuti do jedla. Medzi ďalšie nežiaduce reakcie spojené s metformínom patrí kovová pachuť (časté); laktátová acidóza, poruchy funkcie pečene, hepatitída, urtikária, 
erytém a pruritus (veľmi zriedkavé). Ďalšie  údaje  o nežiaducich účinkoch nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku. Štúdia kardiovaskulárnej bezpečnosti TECOS: Skúšanie hodnotiace kardiovaskulárne výsledky pri sitagliptíne (The Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin, TECOS) zahŕňalo 7 332 
pacientov liečených sitagliptínom, 100 mg denne (alebo 50 mg denne ak východisková eGFR bola ≥ 30 a < 50 ml/min/1,73 m2) a 7 339 pacientov, ktorí užívali placebo v populácii podľa liečebného zámeru (intention-to-treat). Obidve liečby sa pridali k bežnej starostlivosti zameranej na regionálne štandardy pre HbA1c a KV 
rizikové faktory. Celkový výskyt závažných nežiaducich udalostí u pacientov užívajúcich sitagliptín bol podobný ako u pacientov užívajúcich placebo. V populácii podľa liečebného zámeru (intention-to-treat) bol medzi pacientmi, ktorí na začiatku používali inzulín a/alebo sulfonylureu, výskyt ťažkej hypoglykémie u pacientov 
užívajúcich sitagliptín 2,7 % a u pacientov užívajúcich placebo 2,5 %; medzi pacientmi, ktorí na začiatku nepoužívali inzulín a/alebo sulfonylureu bol výskyt ťažkej hypoglykémie u pacientov užívajúcich sitagliptín 1,0 % a u pacientov užívajúcich placebo 0,7 %. Výskyt potvrdených udalostí pankreatitídy bol u pacientov 
užívajúcich sitagliptín 0,3 % a u pacientov užívajúcich placebo 0,2 %.Klinická účinnosť a bezpečnosť: TECOS bola randomizovaná štúdia u 14 671 pacientov v populácii podľa liečebného zámeru (intention-to-treat) s HbA1c ≥ 6,5 až 8,0 % so stanoveným KV ochorením, ktorí dostávali sitagliptín (7 332) 100 mg denne 
(alebo 50 mg denne ak východisková eGFR bola ≥ 30 a < 50 ml/min/1,73 m2) alebo placebo (7 339) pridané k bežnej starostlivosti zameranej na regionálne štandardy pre HbA1c a KV rizikové faktory. Do štúdie neboli zaradení pacienti s eGFR < 30 ml/min/1,73 m2. Populácia štúdie zahŕňala 2 004 pacientov vo veku ≥ 75 
rokov a 3 324 pacientov s poruchou funkcie obličiek (eGFR < 60 ml/min/1,73 m2). Počas trvania štúdie bol celkový odhadovaný priemerný (SD) rozdiel v HbA1c medzi skupinou užívajúcou sitagliptín a skupinou užívajúcou placebo 0,29 % (0,01), 95 % IS (−0,32; −0,27); p < 0,001. Primárny kardiovaskulárny cieľový ukazovateľ 
bol zložený z prvého výskytu kardiovaskulárneho úmrtia, nefatálneho infarktu myokardu, nefatálnej cievnej mozgovej príhody alebo hospitalizácie z dôvodu nestabilnej angíny pectoris. Sekundárne kardiovaskulárne cieľové ukazovatele zahŕňali prvý výskyt kardiovaskulárneho úmrtia, nefatálneho infarktu myokardu alebo 
nefatálnej cievnej mozgovej príhody; prvý výskyt jednotlivých zložiek primárnej kombinácie; úmrtnosť z akejkoľvek príčiny; a hospitalizáciu z dôvodu kongestívneho zlyhania srdca. Po mediáne sledovania 3 roky, sitagliptín pridaný k bežnej starostlivosti, nezvýšil riziko hlavných kardiovaskulárnych nežiaducich udalostí alebo 
riziko hospitalizácie z dôvodu zlyhania srdca v porovnaní s bežnou starostlivosťou bez sitagliptínu u pacientov s diabetom 2. Typu. *Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Holandsko Dátum revízie textu: Jún 2018. Pred predpísaním si prosím preštudujte úplnú 
informáciu o lieku. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

*Venujte prosím pozornosť zmenám v Súhrne charakteristických vlastností lieku

LN
19
0
14



10

k predchádzajúcej štandardnej antidiabetickej, antihy-
pertenzívnej, hypolipidemickej a antiagregačnej liečbe. 
Prídavná antidiabetická liečba sa mohla použiť ak HbA1c 
>7,5% DCCT. Štúdia pokračovala dovtedy, kým sa aspoň  
u 611 pacientov preukázateľne nevyskytol primárny KV vý-
sledok. Primárny kompozitný KV výsledok zahŕňal úmrtie  
z KV príčin, nefatálny infarkt myokardu (IM) a nefatálnu 
cievnu mozgovú príhodu (CMP). Hlavný sekundárny výsle-
dok zahŕňal kompozitný renálny ukazovateľ (úmrtie z dôvo-
du ochorenia obličiek, trvalé konečné štádium obličkového 
ochorenia /ESRD/ alebo trvalý pokles eGFR ≥40%). Primár-
ny kardiovaskulárny výsledok mal incidenciu 57,7/1000 PR 
v skupine liečenej linagliptínom a 56,3/1000 PR v skupine, 
ktorá dostávala placebo, čomu zodpovedal pomer rizík (HR) 
1,02 (95% KI 0,89-1,17; p=0,001 pre neinferioritu linagliptínu 
voči placebu; p=0,74 pre superioritu). Skupiny sa signifikant-
ne nelíšili v žiadnej zložke primárneho výsledku, v celkovej 
mortalite ani  v ďalších sledovaných kardiovaskulárnych vý-
sledkoch. Z nich je vhodné spomenúť, že hospitalizácia pre 
zlyhávanie srdca sa menej často vyskytla v skupine liečenej 
linagliptínom (27,7/1000 PR) ako v skupine liečenej place-
bom (30,4/1000 PR), i keď rozdiel nebol štatisticky význam-
ný. Incidencia sekundárneho renálneho výsledku sa nelíši-
la signifikantne medzi skupinami liečenými linagliptínom 
a placebom [HR 1,04 (0,89-1,22), p=0,62]. Mikrovaskulárny 
kompozitný výsledok zahrňoval viaceré ukazovatele prog-
resie nefropatie a retinopatie. Jeho incidencia bola signifi-
kantne nižšia u chorých liečených linagliptínom ako v kon-
trolnej skupine. Zo zložiek tohto výsledku bolo pozorované 
signifikantné zníženie incidencie progresie albuminúrie 
[HR 0,86 (0,78-0,95), p=0,003], zatiaľ čo ostatné zložky tohto 
výsledku sa nelíšili významne 6.  

Implikácie štúdií s ukončenými klinickými ran-
domizovanými štúdiami hodnotiacimi KV bez-
pečnosť inhibítorov DPP-4 pre klinickú prax

Veľké, prospektívne, randomizované, placebom kontrolo-
vané štúdie s DPP-4 inhibítormi (SAVOR-TIMI 53, EXAMINE, 
TECOS, CARMELINA) dokázali KV bezpečnosť saxagliptínu, 
alogliptínu, sitagliptínu aj linagliptínu. Na dokázanie event. 
KV protektivity by bolo nutné dlhšie trvanie štúdií. Saxaglip-
tín v štúdii SAVOR-TIMI viedol k signifikantnému zvýše-
niu rizika hospitalizácie pre srdcové zlyhávanie, v prípade 
alogliptínu v štúdii EXAMINE bol zaznamenaný trend sme-
rom k zvýšenému riziku hospitalizácie v dôsledku srdcové-
ho zlyhávania. Regulačné úrady vydali následne požiadavku  
úpravy SPC saxagliptínu, alogliptínu, s nutnosťou doplne-
nia informácie o potenciálnom zvýšenom riziku srdcového 
zlyhávania saxagliptínu a alogliptínu u pacientov s vysokým 
KV a renálnym rizikom. Sitagliptín však v štúdii TECOS ani 
linagliptín v štúdii CARMELINA neviedli k zvyšenému riziku 
hospitalizáciu pre srdcové zlyhávanie. Možnosť zvýšenia ri-
zika srdcového zlyhávania naznačená v prospektívnych kar-
diovaskulárnych štúdiách s niektorými DPP-4 inhibítormi je 
stále predmetom intenzívneho výskumu. Neexistuje  žiadny 
teoretický, experimentálny ani klinický podklad naznačujú-
ci, že riziko srdcového zlyhávania by malo akýkoľvek vzťah 
k selektivite DPP-4 inhibítorov. V štúdii SAVOR-TIMI bolo 
riziko hospitalizácie pre srdcové zlyhávanie častejšie len  
v prvom roku liečby a to u pacientov, ktorí mali už pred za-
radením do štúdie v anamnéze prejavy srdcového zlyháva-
nia. Nedalo sa jasne analyzovať, aké príčiny viedli k častejšej 
hospitalizácii liečených pacientov. Vo výsledkoch boli vidi-
teľné aj veľké regionálne rozdiely. 
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Diabetes mellitus je nepochybne veľmi závažné 
ochorenie. Zásadným problémom nie sú len akút-
ne komplikácie cukrovky (hypoglykémia, hyper-
glykémia), ktoré môžu ohroziť pacienta na živote, 
ale najmä neskoré chronické komplikácie, ktoré 
sa vyvíjajú ako následok dlhodobej nedostatočnej 
metabolickej kompenzácie tejto choroby. Posti-
hujú celé telo a podľa veľkosti ciev, ktoré postihu-
jú ich delíme na makrovaskulárne a mikrovasku-
lárne komplikácie. Výrazným spôsobom skracujú 
dĺžku prežívania diabetikov a najmä podstatne 
znižujú kvalitu ich života.
Medzi makrovaskulárne komplikácie diabetu 
patrí postih najmä veľkých ciev mozgu (náhla 
cievna mozgová príhoda), srdca (infarkt myokar-
du) a ciev na nohách (ischemická choroba dol-
ných končatín). Tieto postihy nie sú špecifické pre 
diabetikov, ale postihujú ich častejšie a v mlad-
šom veku ako nediabetikov. Na ich rozvoj vplý-
va najmä nezdravý sedavý životný štýl, fajčenie, 
obezita, nedostatočne kontrolovaný krvný tlak, 
hypercholesterolémia a diabetes.
Mikrovaskulárne komplikácie sa vyvíjajú na ma-
lých cievach a sú špecifické pre pacientov s dia-
betes mellitus 1. a 2. typu. Patrí sem diabetická 
retinopatia, diabetická nefropatia, diabetická po-
lyneuropatia a diabetická mikroangiopatia. Etio-
logicky ich podmieňuje najmä chronická hyper-
glykémia, ktorá nenávratne poškodzuje stavebné 
bielkoviny cievnej steny. Prevencia spočíva najmä 
v dlhodobej dobrej metabolickej kompenzácii 
cukrovky, zároveň s kontrolou tlaku, cholesterolu, 
hmotnosti a v nefajčení.
Problém diabetickej nohy spočíva v jej komplexnej 
etiológii. Väčšinou sa nejedná o jedného pôvodcu 
tejto chronickej komplikácie, ale ide o nepriazni-
vú kombináciu viacerých príčin. Zjednodušené 
delenie hovorí o neuropatických a ischemických 
defektoch. Väčšinou sa však jedná o kombináciu 
oboch. Neuropatický defekt sa zväčša nachádza 
zospodu v mieste zvýšeného tlaku a ischemický 
na akrálnych častiach končatiny. Diabetická noha 
je defekt distálne od členku s rôznou závažnosťou 
a hĺbkou. Chronická infekcia býva súčasťou klinic-
kého obrazu.
Manažment pacienta s diabetickou nohou vyža-
duje komplexný prístup a medziodborovú spo-
luprácu medzi diabetológom, neurológom, ciev-
nym lekárom, ortopédom, chirurgom a ďalšími 
odborníkmi.  Základom je samozrejme prevencia, 
teda dôsledná starostlivosť pacienta o svoje celko-
vé zdravie, cukrovku a nohy. Úlohou diabetológa 
je minimálne raz ročne diabetika vyzuť a skontro-

lovať mu nohy a v prípade potreby odoslať k ďalšiemu špe-
cialistovi na riešenie. Cukrovkár musí denne prezrieť, umyť, 
dôsledne osušiť a ošetriť pokožku nôh. Ideálne raz mesačne 
by mal absolvovať medicinálnu pedikúru s profesionálnym 
ošetrením rizikových miest. V prípade diagnózy diabetic-
kej polyneuropatie by nemal vôbec chodiť bosý, ani chodiť  
v otvorených topánkach. Je vhodné nosenie ponožiek ble-
dej farby, kedy v prípade poranenia je skôr viditeľná krv ale-
bo mokvanie.
Ak pacient spozoruje niečo nezvyčajné na svojich nohách, 
je potrebné okamžite vyhľadať ošetrujúceho lekára, ktorý 
rozhodne o ďalšom postupe. V prípade zjavnej ischémie 
bude pacient nasmerovaný na cievne vyšetrenie. Rana sa 
totiž nemôže vyhojiť bez dostatočného cievneho zásobe-
nia kyslíkom a živinami. Ak dominuje neuropatická zložka, 
chirurg ranu ošetrí, odstráni hyperkeratotické ložiská, vyko-
ná debridment. Antibiotická liečba býva často nutnosťou.  
V súčasnosti máme na Slovensku k dispozícii novú liečeb-
nú modalitu na podpornú nutričnú liečbu chronických rán,  
a to prípravok Abound. Ide o terapeutický nutričný produkt 
s unikátnou kombináciu kľúčových zložiek aminokyselín: ar-
ginín, glutamín a betahydroxybetametylbutyrát (HMB). Táto 
kombinácia pomáha telu udržovať bielkoviny, potrebné pri 
liečbe chronických rán. Glutamín a arginín tiež pôsobia ako 
výživa pre imunitné bunky, čím podporujú imunologické 
funkcie v prevencii a v boji s infekciou, ktoré sú dôležité už 
aj pri tak komplikovanom hojení rán.
Liečba rany závisí od kombinácie dobrej výživy a hygienickej 
starostlivosti o ranu. Niekedy ale dobrá výživa založená na 
vyváženej strave a nutričných doplnkoch nestačí. Napriek 
štandardnej starostlivosti sa niektoré rany nehoja. Abound 
je terapeutický nutričný produkt, z ktorého môžu profitovať 
pacienti s chronickými nehojacimi sa ranami.

Abound je koncipovaný tak, aby pomáhal so špeciálnymi 
nutričnými nárokmi hojacich sa rán, ako napríklad vredy 
predkolenia, diabetické nohy, popáleniny a pooperačné 
rany hojace sa per secundam. Dôvod, prečo Abound fungu-
je spočíva v tom, že ide o unikátnu kombináciu zložiek, kto-
ré podporujú hojenie rany nad limity základnej výživy. Ami-
nokyseliny arginín, glutamín a HMB (metabolický produkt 
metabolizmu leucínu) sú vitálne dôležité pri anabolických 
procesoch potrebných pri hojení a už ich mierny nedosta-
tok môže limitovať úspešné zhojenie rany. Tieto tri kľúčové 
zložky podporujú špecifické anabolické a imunitné pocho-
dy potrebné pri manažmente rán. HMG inhibuje proteolýzu 
vo svaloch a moduluje premenu bielkovín. Glutamín a ar-
ginín podporujú syntézu kolagénu, ktorý je esenciálny pre 
elasticitu a integritu pokožky. Arginín hrá kľúčovú úlohu ako 
mediátor, ktorý stimuluje aktivitu imunitných buniek a pod-
poruje tvorbu nových krvných ciev. Správna starostlivosť  
o ranu zahŕňa aj správnu výživu, a to najmä zvýšený kaloric-
ký príjem, dostatok tekutín, bielkovín a zvýšené dávky istých 
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vitamínov a minerálov (vitamín A, C, E a zinok). Pre úspešné 
hojenie je potrebná kombinácia všetkých týchto faktorov.

Kazuistika I.
55-ročný muž, diabetik, fajčiar. V osobnej anamnéze má 15 
rokov zle kompenzovaný diabetes mellitus 2. typu (HbA₁c ≤ 
10% DCCT), rozvinuté neskoré komplikácie cukrovky (diabe-
tickú polyneuropatiu), artériovú hypertenziu a hypercholes-
terolémiu. V liečbe užíva metformín, glibenclamid, ACE in-
hibítor, simvastatín a kyselinu alfalipoovú. Inzulín dlhodobo 
odmietal. V práci stojí na nohách dlhé hodiny. Manželka si 
všimla defekt pod palcom pravej nohy, ktorý sa počas dvoch 
týždňov postupne zväčšoval. Onedlho vznikol na vnútornej 
strane planty ďalší defekt. Pacient dostal orálne antibiotiká, 
bol prevedený na inzulínoterapiu a bol poučený o nutnosti 
prestať fajčiť. Rana bola lokálne ošetrovaná debridemen-
tom, injekčne aplikovaný rifampicín. Po troch mesiacoch sa 
stav naďalej zhoršoval, chirurgom bola navrhnutá parciálna 
amputácia. Pacient nesúhlasil. Do liečby boli pridané Abo-
und vrecká dvakrát denne, začal poctivo nosiť terapeutickú 
obuv. Po dvanástich dňoch došlo k výraznému zlepšeniu 
stavu rany. Od radikálneho chirurgického riešenia sa ustú-
pilo.

Kazuistika II.
62-ročný muž s 20-ročnou anamnézou DM 2. typu. Počas 
zimy spozoroval, ako sa stala koža na jeho ľavej šľape suchá 
a popraskaná, čo pripisoval suchému vzduchu počas vyku-
rovacej sezóny. Počas niekoľkých týždňov došlo k rozvoju 
zapáleného až nekrotického ložiska na spodnej časti nohy. 

Chirurg ranu ošetril debridementom a pacient bol informo-
vaný o starostlivosti o ranu. Po siedmich mesiacoch došlo  
k rozvoju osteomyelitídy s potrebou opakovanej liečby anti-
biotikami. Napriek dodržiavaniu diabetickej diéty a dôsled-
nému ošetrovaniu rany, pacient nedosahoval cieľové hod-
noty glykémií, rana sa nehojila a osteomylitída pretrvávala. 
Chirurg navrhoval amputáciu pod kolenom. Do liečby bol 
však pridaný Abound 2x denne, vrecko zmiešať v 2,5 dl stu-
denej vody a vypiť (zodpovedá ½ sacharidovej jednotke). Po 
dvoch mesiacoch sa rana takmer zhojila, bez potreby chi-
rurgickej intervencie.

Záver
Abound je terapeutický nutričný produkt s unikátnym zlo-
žením kľúčových zložiek – aminokyselín arginín, glutamín  
a betahydroxybetametalbutyrát (produkt metabolizmu 
aminokyseliny leucín). Táto kombinácia pomáha telu ucho-
vávať proteíny, ktoré sú zásadné pre zhojenie ťažko sa hoja-
cich chronických rán. Glutamín a arginín sú tiež potrebné 
ako palivo pre imunitné bunky, a teda posilňujú obrany-
schopnosť v prevencii a v boji s infekciou. Abound bol tes-
tovaný v siedmich klinických skúšaniach, ktoré preukázali 
jeho bezpečnosť a účinnosť.
Abound je súčasťou komplexného manažmentu chronic-
kých nehojacich sa rán. Správna starostlivosť o ranu zahŕ-
ňa multidisciplinárny prístup, správnu stravu, debridement 
rany, hydratáciu, správne preväzy, prevenciu a liečbu infek-
cií. Problém diabetickej nohy je vysoko komplikovaný a vy-
žaduje náročné finančné a personálne zabezpečenie, ideál-
ne v centrách na to špecializovaných.

Zdroj

1. Nutritional Managment in Adults with Wound Healing Needs, Abound, Product Monograph, Abbott.
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Úvod
Každý človek má vytýčený cieľ, ktorý chce splniť. 
Motivuje ho to k disciplinovanosti,  k sebakontro-
le a dôslednosti, aby ten cieľ dosiahol. Aj diabetik 
patrí do tejto skupiny ľudí, ale jeho cieľ je podmie-
nený diagnózou. Túžba po zdraví ho nabáda k zod-
povednosti, lebo vie, že má aj vo vlastných rukách 
splnenie svojich cieľov. Chce žiť plnohodnotne  
a zároveň sa aj dobre a chutne najesť. A práve táto 
téma súvisí so životom diabetika, stravovaním, 
lebo jesť a jesť je rozdiel. Zdravá strava má určité 
zákonitosti, ktoré by sme mali dodržať všetci a dia-
betik obzvlášť.  

Diabetik a jeho cieľ
predísť alebo aspoň oddialiť vznik diabetických 
komplikácií.  
K tomu je potrebné: 
•	 dosahovať dlhodobo dobrú alebo aspoň uspo-

kojivú diabetickú kompenzáciu,
•	 mať primeranú hmotnosť,
•	 snažiť sa neporušovať zásady zdravého stravo-

vania,
•	 žiť plnohodnotne, vrátane pohybovej aktivity, 
•	 vedieť si správne zladiť liečbu so stravou a po-

hybom,
•	 absolvovať edukáciu aj o stravovaní,
•	 prijímať stále nové informácie o cukrovke  

a ako sa s ňou dá žiť. 

Splnenie týchto cieľov súvisí so znalosťou o potra-
vinách, o množstve potravín, ktoré ovplyvňujú jeho 
glykémiu, naučiť sa poznať sacharidové potraviny 
a čo sú sacharidové jednotky (SJ), ktoré pri stravo-
vaní budú jeho pomocníkom. Mal by vedieť, aké 
množstvo jedla pri svojej liečbe môže skonzumo-
vať a kedy. 

Niektorému diabetikovi stačí len upraviť stravovací 
režim a konzumovať stravu v primeranom množ-
stve so správnym výberom potravín. Ďalej treba 
stravu prispôsobiť hmotnosti, či je vhodné hmot-
nosť si udržať, zvýšiť alebo znížiť. Preto je potrebné 
postupne získavať nové informácie, vedomosti do-
plniť, aby svoju diagnózu zvládol. Mal by sa naučiť 
pri stravovaní kontrolovať svoje chute, zladiť množ-
stvo jedla s liečbou a zároveň dosahovať aj dobré 
glykémie po celý deň. 

Medzi diabetikov sú zaradení aj tí, ktorí nemajú 
podpornú liečbu PAD alebo inzulínom. 
Stačí im len upraviť stravovací režim a nakoľko sú 
to prevažne jedinci s vyššou telesnou hmotnosťou, 
zamerať sa na jej redukciu. Edukácia o stravovaní 
pre týchto diabetikov je zameraná hlavne na glyke-
mický index (GI) sacharidových potravín. Dať pred-

nosť tým potravinám, ktoré glykémiu zvýšia pomaly, čím si 
zabezpečia aj dlhší pocit zasýtenia. Informovať sa o energe-
tickom obsahu potravín a jedál a nezanedbať a nepodce-
niť význam pohybovej aktivity. Viac pohybu, menej vysoko 
energetického jedla a pritom nehladovať. Najvhodnejšia 
je individuálna edukácia, kedy je spôsob usmernenia pri-
spôsobený konkrétnemu diabetikovi, jeho životnému štýlu  
a hľadá sa spôsob, aby usmernenie bolo pre neho zvládnu-
teľné. Bez zbytočného počítania, len ho naučiť zmeniť život-
ný štýl s istými pravidlami. O sacharidových jednotkách (SJ) 
informácie prijíma ako novú tému, ktorú tiež môže využiť pri 
stravovaní. 

odporúčania:
•	 zvýšiť pravidelnú pohybovú aktivitu počas dňa,
•	 jesť primerané množstvá jedla alebo jesť menej ako do-

posiaľ,
•	 obmedziť živočíšne tuky,
•	 nejesť sacharidové potraviny s vyšším GI, 
•	 bielkovinové potraviny vyberať kvalitné, s nižším obsa-

hom tuku,
•	 dodržiavať pitný režim, ale nepiť nevhodné nápoje, ani  

s náhradnými sladidlami,
•	 jesť viac zeleniny a primerané porcie ovocia počas dňa 

(2-3 porcie),
•	 stravu menej soliť,
•	 nehladovať, ale zdravo sa stravovať,
•	 pripravovať potraviny v jednoduchej technologickej 

úprave,
•	 jesť pomaly,
•	 monitorovať svoju hmotnosť a sledovať krivku hmot-

nosti raz za týždeň.

Koľ ko jedla môže zjesť za deň? 
Jesť zdravo a menej ako doposiaľ, rozdeliť jedlo na pravidel-
né menšie porcie a zvýšiť pohybovú aktivitu. Postupne môže 
schudnúť a mať aj lepšie glykémie. Ak sa doposiaľ prejedal, 
čoho výsledkom je aj jeho súčasná vyššia hmotnosť, potreb-
né je znížiť energetický príjem jedlom aspoň o 500 kcal. 

Ktoré potraviny by mal obmedziť a v akom množ-
stve? 
Keď zje denne menej len o 1 rožok ako doposiaľ, je to me-
nej o cca 145 kcal, a keď ďalšie pečivo zamení za celozrnné, 
bude to menej pri každom rožku o cca 20 kcal.  Keď pri obede  
a večeri zje menej len o 2 lyžice zemiakov alebo ryže, prijme 
menej o cca 90 kcal, a keď porciu mäsa mierne zníži z do-
terajších 150 g na 100 g, je to ďalších cca 90 kcal menej pri 
1 porcii za deň. Keď nebude sladiť nápoje (kávu alebo čaj) 
cukrom, zníži sa energetický príjem o 80 kcal pri 2-3 šálkach 
denne. Keď už nebude jesť mastné druhy mäsa a výrobky  
z neho a tiež mliečne výrobky s vysokým obsahom tuku, 
zníži príjem energie o cca 120-150 kcal. Naproti tomu by mal 
zvýšiť príjem zeleniny o 200-300 g denne, ale to je len cca  
o 35-50 kcal. Týmto spôsobom zníži energetický príjem oproti 

stravovanie diabetika

Mária Štefáková

edukačná diétna sestra, nedú, n.o. Ľubochňa
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doteraz konzumovaného jedla už cca o 500 kcal. Diabetik po-
súdi sám, či takýto zásah do jeho stravovania môže zvládnuť.

Bude diabetik pri dodržiavaní týchto stravova-
cích zásad z cukrovky vyliečený?
Keď bude trvale dodržiavať odporúčané zásady zdravého 
stravovania a zmení životný štýl, ktorý sa stane už jeho sú-
časťou života, môže mať glykémie pod kontrolou, môžu byť 
dlhodobo v normálnych hodnotách, ako u inak zdravého člo-
veka. Potrebuje k tomu pevnú vôľu, byť disciplinovaný, a tak 
sa pričiniť o svoje celkové zdravie. 

Stravovanie diabetika na liečbe tabletkami
Diabetik 2. typu pri liečbe perorálnymi antidiabetikami 
(PAD), čo sú látky, ktoré pomáhajú znížiť hladinu glukózy  
v krvi, sa má zamerať na úpravu stravy a v prípade nadvá-
hy aj na jej redukciu. Celodennú stravu rozdeliť do 5-6 porcií 
jedla. Odmenou mu bude nielen dobrý pocit z lepších gly-
kémií, ale môže si upraviť krvný tlak alebo cholesterol. Na-
koľko niektoré PAD môžu spôsobiť hypoglykémiu, vhodné 
je zamerať sa aj na sacharidové jednotky (SJ), aby si stravou 

pomohol udržať glykémie pod kontrolou, rovnako, ako dia-
betik liečený inzulínom. Pomôže motivácia a správne zvole-
ná edukácia, ktorá má naučiť diabetika, ako zmeniť doterajší 
životný štýl, ako sa stravovať a ako stravu prispôsobiť liečbe.  

Čo je sacharidová jednotka (SJ)? 
1 sacharidová jednotka je také množstvo potraviny, ktoré 
zodpovedá 10 g sacharidov. Sú to prevažne potraviny rastlin-
ného pôvodu, ktoré majú vplyv na glykémiu. 1 SJ zvýši glyké-
miu cca o 2 mmol/l.  

Zo živočíšnych potravín 1 SJ zodpovedá len mlieko a tekuté 
mliečne výrobky. Napr. 200-205 ml kravského mlieka, 233-
250 ml acidofilného mlieka alebo 214-215 ml srvátky, 218-220 
ml cmaru, alebo 179-200 ml bieleho jogurtu, 154 g jogurtu 
gréckeho typu a tiež 250-300 ml kefíru je 1 SJ. Syr, tvaroh, 
bryndza, aj keď sú vyrobené z mlieka, nepočítajú sa do počtu 
SJ v jedle. Nezvýšia glykémiu, keď sa konzumujú v primera-
nom množstve, čo je 50-100 g v porcii. Edukovaný diabetik 
vie, že tabuľky o SJ sú len orientačný materiál, lebo najlepšie 
tabuľky sú jeho vlastné glykémie. 

Niektoré škroboviny a započítateľná 
zelenina v množstve, ktoré zodpovedá 1 SJ.

Niektoré druhy ovocia v množstve, ktoré 
zodpovedá 1 SJ - váha je bez šupy/kôstky.
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Potraviny, ktoré nemajú priamy dopad 
na glykémiu
Do počtu SJ v jedle sa nepočíta: primeraná porcia mäsa, 
mäsových výrobkov, syr, tvaroh, vajce, tofu, tuk, ale aj listová 
zelenina, keď sa konzumuje v porcii do 200 g. 

Niektoré sacharidové potraviny zvýšia glykémiu rýchlo, iné 
výrazne ale pomalšie a ďalšie zanedbateľne. Určuje to gly-
kemický index (GI) potravín, pričom sa vychádza z účinku 
glukózy na glykémiu. Je to tiež orientačný údaj, ktorý zatrie-
ďuje potraviny podľa rýchlosti, ako sa glukóza z jedla dostá-
va do krvi a zvyšuje glykémiu. 
Vyšší GI, čiže rýchlejšiu odpoveď na glykémiu,  má biele 
pečivo, biely chlieb, pečené zemiaky, keď ich porovnáme  
s celozrnnými chlebovinami alebo varenými zemiakmi, lebo 
tieto potraviny patria do skupiny so stredným GI, rovnako 
ako dusená biela ryža alebo z ovocia: hrozno, ananás, banán, 
melón, ale tiež podľa ich stupňa zrelosti. 
Pomaly zvyšujú glykémiu celozrnné, nerozvarené cestoviny, 
naturálna ryža, špagety, makaróny, ovsené vločky, mlieko, 
jogurt, z ovocia: grapefruit, čerešne, slivky, jablká, kivi, ďalej 
strukoviny, surová mrkva, orechy. 
Veľmi nízky GI má lisová zelenina. 

výšku Gi môže ovplyvniť nielen druh potraviny, ale aj: 
•	 technologická úprava jedla (či je potravina rozvarená, 

rozmixovaná, ovocie v podobe šťavy a pod.),
•	 veľkosť porcie, 
•	 rýchlosť v jedení,
•	 ovocie podľa stupňa zrelosti, 
•	 kyslé prostredie, v ktorom sa sacharidová potravina na-

chádza (keď je dochutená citrónom alebo octom), 
•	 obsah vlákniny v potravine,
•	 sacharidová potravina, keď sa konzumuje spolu s biel-

kovinovou potravinou a tukom má nižší GI.

poznáMKa a rada: 
aj GI pri niektorých potravinách a jedlách je možné ovplyv-
niť a dosiahnuť lepšiu glykémiu, keď napr. 
•	 cestoviny nerozvaríme, po uvarení ich dôkladne oplách-

neme studenou vodou, a tak ich zbavíme nalepeného 
škrobu,

•	 zemiaky uvaríme so šupkou, môže byť glykémia lep-
šia ako pri klasickom varení očistených zemiakov; keď 
pridáme do vody za lyžičku octu, potom sa nerozvaria  
a glykémia môže byť lepšia, 

•	 pomôžeme dusenej ryži tým, že ju pred varením oplách-
neme studenou vodou, pri dusení ju zalejeme menším 
množstvom vody (asi o 10%) a počas dusenia pridáme 
do vody za lyžicu mlieka; ryža sa nebude po uvarení le-
piť a na tanieri sa bude rozsýpať, 

•	 pred konzumáciou zemiakovej kaše, ktorá má vyšší GI, 
zjeme ako predkrm zeleninový šalát a na primeranú 
porciu zemiakovej kaše pridáme na špic noža maslo 
(tuk); potom sa glykémia prudko nezvýši.  

Koľ ko SJ má prijať diabetik na deň?
Pri určení počtu SJ na deň rozhoduje lekár a prihliada aj na 
výsledok stravovacej anamnézy, ktorú vykoná asistent výži-
vy. Môže si pomôcť aj orientačným výpočtom podľa hmot-
nosti diabetika. 
a) BMI < 19 (podváha) - zvýšiť počet SJ, ktoré prispôsobí lieč-
be a zároveň sa zabezpečí  stravou správny pomer živín, 
vláknina, vitamíny a minerálne látky. 

b) BMI 19-25 (normálna hmotnosť) - strava zdravá s prime-
ranou energetickou a výživovou hodnotou. Energetický prí-
jem prispôsobiť k energetickému výdaju.  
c) BMI 25-35 (nadváha, obezita) - znížiť energetický príjem, 
zvýšiť konzumáciu zeleniny a tým aj vlákniny a upraviť po-
čet SJ tak, aby diabetik nehladoval, ale primerane a pravi-
delne sa stravoval a pritom mal aj dobré glykémie. 
Je niekoľko spôsobov, ako sa dá vypočítať obsah SJ na deň 
a upraviť ho podľa glykémie a schopnosti diabetika dosiah-
nuť pocit zasýtenia. Nehladovať, ale zdravo sa stravovať.

PRÍKLAD
diabetik pri nadváhe a obezite
bMi 34,6 - obezita
TV 170 cm a TH 100 kg
•	 základná energetická potreba: 20-24 kcal/kg TH
•	 nízky výdaj energie (sedavé zamestnanie) +30%
•	 cieľ: redukcia telesnej hmotnosti menej o 500 kcal/deň 

(pri predchádzajúcom prejedaní aj o 1000 kcal) alebo  
v priemere o 750 kcal

výpočet
•	 základná energetická potreba (20-24 kcal/ kg) = TH 100 

kg x 20 kcal = 2000 kcal
•	 energetický výdaj = +30% (sedavé zamestnanie) = 600 

kcal  
•	 redukcia TH = - 500 až 1000 kcal (priemer - 750 kcal)
•	 = 2000 kcal + 600 kcal - 750 kcal = 1850 kcal 
•	 zastúpenie sacharidov: 50% z energetického príjmu  

z 1850 kcal = 925 kcal 
•	 : 4 kcal (1 g sacharidov (S) vydá 4 kcal) = 231 g S
•	 odpočítame príjem vlákniny za deň - (30-35 g vláknina 

na výpočet SJ na deň = 231 g S - 30-35 g vláknina = 201-
196 g S : 10 g (1 SJ) = cca  20 SJ na deň

poznáMKa
zastúpenie živín v celodennej strave: 
bielkoviny - 20% z energetického príjmu = cca 92 g, čo je pre 
uvedený príklad cca 0,9 g /kg TH 
Tuky do 30% = cca 62 g

iný spôsob na výpočet sJ na deň
Vychádza z ideálnej (primeranej) hmotnosti, čo je TV - 100 
cm. V tomto prípade je to 170 cm - 100 = “70 kg” 
•	 Pri nadváhe na každý kg tejto TH 20-25 kcal, priemer 

22,5 kcal
•	 “70 kg” x 22,5 kcal = 1575 kcal
•	 50% tvoria sacharidy bez vlákniny. 50% z 1575 kcal = 788 

kcal : 4 kcal (1 g sacharidov = 4 kcal) : 10 g (1 SJ) = 197 g S: 
10 g = cca 20 SJ na deň. 

Aj pri tomto výpočte je potrebná stravovacia anamnéza  
a zistiť schopnosť diabetika pri odporúčanej strave zasýtiť 
sa, nehladovať a mať dobré glykémie. 

diabetička pri nadváhe a obezite 
bMi: 34,6
•	 základná energetická potreba: 20-24 kcal/kg
•	 nízky výdaj energie (sedavé zamestnanie) +30%
•	 cieľ: redukcia telesnej hmotnosti - 500 až 1000 kcal
TV 170 cm, TH 100 kg
základná energetická potreba (20-24 kcal/ kg) = 100 kg x 20 
kcal = 2000 kcal,
energetický výdaj = +30% (sedavé zamestnanie)= + 600 kcal  
redukcia TH=(je ochotná znížiť energetický príjem o 1000 kcal) 
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2000  kcal + 600 kcal - 1000 kcal = 1600 kcal 
•	 sacharidy: 50% z 1600 kcal = 800 kcal : 4 kcal (1 g sacha-

ridov (S) vydá 4 kcal) = 200 g S
•	 odpočítame vlákninu - (35 g vláknina na výpočet SJ  

v jedle = 200 g S - 35 g = 165 g S : 10 g (1 SJ) = cca 16 SJ 
na deň

alebo vychádzať z primeranej hmotnosti,
čo je tv - 100 cm. 
•	 V tomto prípade je to 170 cm - 100 = “70 kg” 
•	 Pri nadváhe na každý kg tejto TH 15-20 kcal, priemer 17,5 

kcal
•	 70 kg x 17,5 kcal = 1225 kcal
•	 50% tvoria sacharidy bez vlákniny. 50% z 1225 kcal = 612 

kcal : 4 kcal (1 g sacharidov = 4 kcal) : 10 g (1 SJ) = 153 g  
S :10 g = cca 15 SJ na deň. 

Aj tento orientačný výpočet rešpektuje výsledok stravovacej 
anamnézy a schopnosť diabetičky dosahovať dobré glyké-
mie a nehladovať. 

Ako má diabetik rozdeliť SJ na porcie jedla?
Diabetik, ktorý ma prijať v jedle napr. 15 SJ na deň a príjem 
jedla je rozdelený do 6 jedál denne, čo je pri liečbe rýchlo 
účinkujúcim regulár inzulínom (Humulin R, Actrapid alebo 
Insuman Rapid), môže si zostaviť jedálny lístok aj z týchto 
potravín a jedál. Dojedenie na dávku inzulínu aplikovanú 
pred hlavným jedlom je za 2-2,5 h. 
raňajky za 3 sJ a desiatu za 2 sJ obed a večeru za 4 sJ  
a olovrant a 2. večeru za 1 sJ. 
Na vyšší energetický výdaj sa včas dojesť 1-2 SJ na hodinu 
nepretržitej práce alebo iného pohybu.  

PRÍKLAD
raňajky za 3 sJ:
pohár mlieka alebo biela káva (1 SJ), celozrnný rožok 1kus (2 
SJ), šunkový nárez 50 g (0 SJ), zelená paprika alebo paradaj-
ka (0 SJ) 
dojedenie po raňajkách (desiata) za 2 sJ:
porcia ovocia, napríklad 1 grapefruit alebo väčšie jablko (2 SJ)
obed za 4 sJ:
polievka špenátová s vajcom (0,5 SJ), plnená paprika (1 SJ), 
paradajková omáčka (1 SJ), varené zemiaky za 3 lyžice (96 
g) 1,5 SJ 
dojedenie po obede (olovrant) za 1 sJ:
1 malá hruška alebo pomaranč

večera za 4 sJ:
dusené mäsové kocky na červenej paprike (0,5 SJ), 5 lyžíc 
halušiek (2,5 SJ), cviklový šalát s feniklom - porcia (1 SJ).     
dojedenie po večeri (2. večera) za 1 sJ:
biely jogurt (1 SJ) alebo pohár kefírového mlieka (1 SJ)
Ďalší diabetik je liečený inzulínovým analogom (Humalog, 
Novorapid), kedy sa odporúča prijať jedlo v troch hlavných 
jedlách, ale za predpokladu, že aj PPG je v norme. V prípade 
pri opakovane vyššej glykémii po jedle si počet SJ hlavného 
jedla prerozdelí a časť z nich zje za 1-2 h podľa usmernenia 
lekára. 
Konkrétny jedálny lístok pre diabetika s nadváhou, ktorý má 
celodenný sacharidový obsah určený tiež na 15 SJ. Rozdele-
né sú podľa glykémií: na raňajky 4 SJ, na obed 6 SJ a večera 
je za 5 SJ. Inzulín sa aplikuje tesne pred jedlom, poprípade 
súčasne s jedlom alebo po zjedení jedla, podľa výšky glyké-
mie pred hlavným jedlom. 

počítaMe sJ v Jedle
raňajky za 4 sJ:
pohár mlieka (1 SJ), 1 celozrnná žemľa 50 g (2 SJ), šľahaná 
bryndzová nátierka 50 g (0 SJ), mladá cibuľka (0 SJ), 1 malé 
jablko 1 SJ
obed 6 sJ:
Polievka karfiolová alebo brokolicová s cestovinou (0,5 SJ), 
pečený karbonátok z rybieho filé (1 SJ), varené zemiaky  
(5 lyžíc – 160 g) (2,5 SJ), mrkvový šalát s ovocím (2 SJ)
večera 5 sJ:
Chudé mäso dusené s hráškom (1 SJ), dusená nelúpaná ryža 
(7 lyžíc) (3,5 SJ), hlávkový šalát s jogurtovým dresingom s by-
linkami (0,5 SJ). 

Záver
Na záver stravovacej anamnézy usmernenie upozorňuje na 
kvalitný výber potravín s nižším obsahom tuku, na zvýšenú 
pravidelnú konzumáciu zeleniny a primerané porcie ovocia, 
na jednoduchú technologickú úpravu pokrmov bez vysmá-
žania. Motivuje diabetika, ako zmeniť doterajší životný štýl 
a poskytuje ďalšie rady, ktoré usmerňujú, ako znížiť telesnú 
hmotnosť, čo je v uvedených príkladoch potrebné. Rovna-
ko, ako je vhodné čerpať z myšlienok slávnych z minulosti  
a poučiť sa z nich aj v prítomnosti: “Vďaka chorobe pozná-
me hodnotu zdravia, vďaka zlu hodnotu dobra, vďaka hla-
du sýtosť a vďaka únave pokoj.” Hérakleitos
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Podológia ako študijný odbor na Slovensku do 
dnešného dňa neexistuje, ale označujú sa tak od-
borní pracovníci s pracovným zameraním na zdra-
votné ošetrenie nechtov nôh a chodidiel, ktorí sa  
z vlastnej iniciatívy vzdelávajú a zúčastňujú se-
minárov, prednášok či školení podľa vlastného 
uváženia a rozširujú či dopĺňajú si svoje poznatky. 
Podológ-odborný pedikér ako pracovník bez medi-
cínskeho/lekárskeho vzdelania nestanovuje diag-
nózu a ani nepredpisuje recepty či poukazy. Pri 
tomto druhu práce je vhodné mať úzku medziod-
borovú spoluprácu s diabetológom, kardiológom, 
dietológom, angiológom, chirurgom, kožným le-
károm, ortopédom, fyzioterapeutom. Vytvoriť ale 
takú úzku spoluprácu je dosť náročné priam až 
nemožné. 

Rozdiel medzi pedikérom 
a pedikérom-podológom
individuálny prístup ku klientovi
Práca odborného pedikéra-podológa nespočí-
va iba v samotnom ošetrení chodidiel, ale hlavne  
v edukácii, motivácii a inštruktáži klienta. 
Samotné ošetrenie prebieha v piatich fázach (pod-
ľa Zuzany Mayer):
•	 V prvej fáze vykonávame tzv. vizuálne vyšetre-

nie, kedy sledujeme chôdzu a pohyb klienta, 
odľahčené a zaťažené partie. 

•	 V druhej fáze hodnotíme stav obuvi, opotre-
bovanie podrážky, podľa čoho sú jasné urči-
té znaky nesprávneho nášľapu či odrazu pri 
chôdzi. Počas vyzúvania sledujeme výber po-
nožiek klienta. 

•	 Tretia fáza ošetrenia je informatívna, kedy 
formou otázok zisťujeme anamnézu klienta 
a zaujímame sa o jeho životný štýl – t.j. druh 
práce, koníčky, športové aktivity – všetky polo-
žené otázky smerujú  k získavaniu čo najviac 
informácií o používaní a zaťažení chodidla. Po-
kiaľ zakladáme kartu klienta, ,zapisujeme si aj 
kontakt na ošetrujúceho diabetológa.

•	 Štvrtá fáza je fáza samotného ošetrenia. Ošet-
renie chodidiel prebieha výlučne na sucho, 
teda bez úvodného kúpeľa nôh. Chodidlá 
prechádzajú dezinfekciou (dezinfekčný gél/
dezinfekčný sprej určený na pokožku). Opra-
covanie chodidiel sa vykonáva za pomoci 
vysokootáčkového podologického prístroja  
s diamantovými alebo tvrdokovovými frézami. 
Všetky použité nástroje sú vysterilizované a na 
každého klienta sa používa jedna sada. Počas 
ošetrenia sa používa len jednorazový papiero-
vý materiál (obrúsky, buničitá vata, gáza, den-
tálne valčeky, tampóny atď.).

•	 Piata, záverečná fáza celkového ošetrenia  
v našej praxi je Edukácia, motivácia a inštruktáž.

5 najčastejších problémov chodidla v praxi
Opakovane a denne sa stretávame s piatimi najčastejšími 
defektmi na chodidle:
•	 Zarastajúci necht.
•	 Chýbajúca časť nechtovej platničky.
•	 Praskliny – ragády.
•	 Mykotické ochorenie nechtových platničiek a  chodidla.
•	 Výskyt kurieho oka či bradavice.

neinvazívne ošetrenie zarastajúcich nechtov
Zarastené a zarastajúce nechtové platničky či už z dôvodu 
nesprávneho strihania, narušenia nechtového koreňa, napr. 
počas turistiky, pri úraze, po zakopnutí či zdeformovaní, rie-
šime aplikáciou individuálnej drôtenej špony, ktorá sa vyrá-
ba a tvaruje priamo na mieste z dentálneho drôtu 0,4 alebo 
0,5 mm – výber závisí od hrúbky nechtovej platničky a miery 
poškodenia. Špona sa uchytáva malými háčikmi po okra-
joch nechtovej platničky a následne sa fixuje protetickým 
lepidlom. Dĺžka terapie je závislá od miery a druhu poško-
denia nechtovej platničky. Úspešnosť terapie je 90%. V prí-
pade potreby spolupracujeme hlavne s chirurgom pre prí-
pad nutnosti vykonania čiastočnej ablácie alebo vykonania 
steru pri výskyte granulózneho tkaniva. Pri ktoromkoľvek 
ošetrení kladieme dôraz na stanovenie si spoločného cieľa 
s klientom s tým, že väčšiu zodpovednosť preberá samotný 
klient. Každé ošetrenie prináša okamžitú úľavu, ale terapia 
pokračuje aj v domácom prostredí. Preto veľký dotaz kladie-
me práve na edukáciu. V prípade, že klient nami stanovené 
pravidlá neakceptuje, nemôžeme zaručiť úspešnosť.

Chýbajúca časť nechtovej platničky
Pri chýbajúcej časti nechtovej platničky z dôvodu úrazu, prí-
padne zúženia voľného priestoru v oblasti nechtových va-
lov po ablácií, vytvárame náhradu nechtovej platničky, tzv. 
funkčnú protetiku. Protetická náhrada sa robí z materiálu, 
ktorý je veľmi podobný zubným preparátom. Takúto proté-
zu nosí klient buď dlhodobo – ak rast nechtovej platničky je 
už úplne pozastavený, alebo sa obmieňa podľa rastu a zme-
ny smeru nechtovej platničky. 

Ragády
U prasklín, ktoré sú veľmi hlboké a klient je pacientom s DM, 
žiadame urobiť ster a práve tu nechávame prvotné ošetre-
nie, prípadne nasadenie liečby na chirurgovi. Ak je rana čis-
tá, opracujeme ju za pomoci brúsnych klobúčikov, apliku-
jeme masť s obsahom Urea (10-27%), urobíme fóliový zábal  
a miesto výskytu odľahčíme haplou.

Takýto zábal si klient následne robí v domácom prostredí 
denne a v priebehu 14-21 dní sa dostaví na opätovné ošet-
renie a odstránenie hyperkeratóz. Po úplnom vyliečení  
a uzavretí praskliny starostlivosť prechádza hlavne do rúk 
klienta. Prejde edukáciou a poučením ako správne apli-
kovať produkty na chodidlo a ako ošetrovať pokožku nôh.  
V prípade záujmu je zaradený do databázy a chodí na kom-
pletné ošetrenia v dojednaných intervaloch.

ošetrenie pacienta s dM v praxi 
odborného pedikéra-podológa
Zuzana Mayer (Myšíková Černá)

odborný pedikér–podológ, lektor
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Ureagamma®

masť na starostlivosť o nohy 
s obsahom 10 % urey sa odporúča:

• pri dennej starostlivosti o suchú, zhrubnutú 
a popraskanú pokožku nôh

• pri starostlivosti o nohy u pacientov 
s diabetom mellitus

• na chronický zápal kože (neurodermatitída)
• na nezápalové ochorenie charakterizované 

suchou kožou (ichtyóza)

Neobsahuje žiadne parfumy,  vonné ani konzervačné látky.

Kúpite v lekárni.

inz-ureagamma-SK-strana1903_vOK_210x297_Lekárske Listy.indd   1 21. 3. 2019   21:44:02
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Mykotické ochorenia
Ako sme už uviedli, odborník bez lekárskeho vzdelania ne-
môže stanovovať diagnózu. Formy mykotických ochorení sú 
nám však veľmi známe, a preto pri výskyte takého ochore-
nia posielame klienta na ster ku kožnému lekárovi. Pri ľah-
šej forme, napr. mykotického ochorenia medziprstového 
priestoru, podáme klientovi informácie o možnosti zakúpiť 
si voľne predajný liek či masť v lekárni. Rovnako odovzdáva-
me informácie o zabezpečení domáceho priestoru tak, aby 
nedošlo k šíreniu ochorenia medzi rodinnými príslušníkmi. 
Mykotické nechty v našej praxi bežne ošetrujeme a vykoná-
vame ich úpravu.

Kurie oko verzus bradavica
Pri deformácií chodidiel sú kurie oká bežným javom na 
miestach, kde je pokožka chodidla vystavená neustálemu 
tlaku topánky. Kurie oko sa dá jednoducho odstrániť krúž-
kovým nožom, ale riešime aj dôvod jeho opakovaného vzni-
ku. Pri pravidelnom opracúvaní miesta výskytu hyperkera-
tózy a kurieho oka sa táto tvorba eliminuje, ale je vhodné, 
aby napr. pri padnutej priečnej klenbe bola upravená vložka 
do topánky, prípadne aby klient začal nosiť korekčný prvok.
Pokiaľ ide o výskyt bradavice na chodidle, naša hranica kon-
čí pri opracovaní a odstránení hyperkeratózy, ktorá sa na 
bradavici nachádza. Následne klient prechádza do starostli-
vosti kožného lekára, ktorý určí spôsob jej odstránenia či už 
formou vypálenia dusíkom alebo aplikáciou roztoku.
Záverečná fáza celkového ošetrenia v našej praxi je Edu-
kácia, motivácia a inštruktáž. Opäť apelujeme na spoločne 

stanovený cieľ, ktorým je zvýšenie komfortu chôdze. Práca 
odborného pedikéra je náročná fyzicky, psychicky, ale aj fi-
nančne. Podľa živnostenského zákona sa táto činnosť nija-
ko neodlišuje a spadá pod „pedikúru“. V skutočnosti dnes 
natrafíme na suchú pedikúru, ktorá je označovaná aj ako 
prístrojová pedikúra alebo medicinálna pedikúra. Práve 
pomenovanie „medicinálna“ je veľmi chúlostivé, pretože 
sa tak označujú aj prevádzky, kde pracovník vykonávajúci 
službu starostlivosti o ľudské telo prešiel jedným 3-týždňo-
vým akreditovaným kurzom Ministerstva školstva. Ďalšia 
kapitola je pedikúra estetická a pedikúra so zameraním 
na zdravotné ošetrenie chodidiel. Je preto vhodné, aby sa 
klient vopred informoval skôr, ako si sadne do kresla, akú 
v skutočnosti pracovník pedikúru vykonáva a či je pre jeho 
chodidlá vhodná. Cena bežného ošetrenia sa pohybuje  
v rozmedzí 20-25 eur, pričom platba je realizovaná v plnej 
výške. Odborný pedikér nemá možnosť spolupráce so zdra-
votnou poisťovňou. 
Na základe nedostatku informovanosti v starostlivosti  
o chodidlá bol v roku 2015 spustený projekt Zdravá noha. 
Cieľom projektu bolo šírenie osvety formou edukačných be-
sied a odborného poradenstva v oblasti starostlivosti o ľud-
ské chodidlo, pod vedením odborných pedikérov a špeciali-
zovaných odborníkov so zameraním na zdravotné ošetrenie 
nechtov nôh a plosky chodidla. Odvtedy sa konalo už pri-
bližne 40 vzdelávacích akcií a edukačných besied na celom 
území Slovenka. V roku 2017 boli vybrané edukačné besedy 
podporované  spoločnosťou Woerwag Pharma SK.

obrázok 1 – Kazuistika 1 - a) pred ošetrením, b) ošetrenie, osadenie špony, c) kontrola po 21 dňoch.

obrázok 2 – Kazuistika 2 - a) nechtová platnička pred ošetrením, b) opracovaná platnička, c) aplikácia nechtovej 
protetiky.

a) b) c)

a) b) c)
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obrázok 4 – Kazuistika 4 - a) narušená integrita kože - pred ošetrením, b) miesto po ošetrení, c) aplikácia aply 
na odľahčenie miesta výskytu defektu, d) úprava vložky v topánke na odľahčenie časti chodidla s defektom.

obrázok 5 – Kazuistika 5 - veľmi časté mykotické ochorenie v medzi prstovom 
priestore.

obrázok 6 – Kazuistika 6 - a) mykotické ochorenie v podnechtovej časti, b) ošetrenie nechtovej platničky a osade-
nie individuálnej špony, c) výsledok po 10-tich mesiacoch pri pravidelnom ošetrovaní v 4-týždňových intervaloch.

obrázok 7 – Kurie oko - výskyt v priestore medzi 
prstami s neustále vyvýjaným tlakom.

obrázok 3 – Kazuistika 3 - a,b) aplikácia masti s obsahom 10% Urea, c) fóliový zábal.

a) b) c)

a) b) c) d)

a) b) c)



Ocenenie je najprestížnejšou cenou v oblasti far-
maceutického výskumu a inovácií, ktorá sa ude-

ľuje za výnimočné úsilie a výsledky farmaceutického 
výskumu a inovácií. Nadácia Galien podporuje a oce-
ňuje výnimočnosť v oblasti vedeckých inovácií zame-
raných na zlepšovanie stavu ľudského zdravia.

Potvrdilo sa, že liek proti cukrovke spoločnosti Bo-
ehringer Ingelheim dokáže práve to. Cukrovka sa 
považuje za globálnu pandémiu, ktorá “predstavuje 
obrovský zdravotný problém obyvateľstva takmer 
každej krajiny na svete”. V súčasnosti trpí cukrov-
kou vyše 425 miliónov ľudí na svete a predpokladá 
sa, že toto číslo narastie do roku 2045 o ďalších 48%. 
Ako uviedla Hana Spitzerová: „Spoločnosť Boehrin-
ger Ingelheim na Slovensku a rovnako celá naša glo-
bálna skupina sa zaviazala zlepšovať prostredníc- 

tvom našich liekov životy pacientov a zvyšo-
vať kvalitu ich života. Zaoberáme sa výskumom  
a inováciami, ktoré sa dotýkajú oblastí s nenapl-
nenými potrebami a poskytujú komplexné klinic-
ké riešenia v manažmente chorôb. V oblasti liečby 
diabetu sa zameriavame na riešenie vážnych rizi-
kových faktorov súvisiacich s týmto ochorením, 
za čo sme získali ocenenie Prix Galien, na ktoré 
sme nesmierne hrdí.“
Dr. Michael Mark, globálny vedúci výskumného od-
delenia CardioMetabolic Diseases Research spoloč-
nosti Boehringer Ingelheim, ktorý prevzal ocenenie 
v mene spoločnosti Boehringer Ingelheim, uviedol: 
„Byť medzi výhercami tejto ceny je nesmierna 
česť! Toto ocenenie je vlastne ocenením nášho úsi-
lia v hľadaní inovatívnych riešení na zlepšovanie 
životov pacientov.“

O spoločnosti Boehringer Ingelheim

Cieľom farmaceutickej, výskumnej spoločnosti Boehringer Ingelheim, je zlepšovanie zdravia a kvality živo-
ta pacientov. Na tento cieľ sa sústreďuje pri ochoreniach, na ktoré zatiaľ nie sú uspokojivé možnosti liečby.  
Spoločnosť sa preto zameriava na vývoj inovatívnych terapií, ktoré dokážu predĺžiť životy pacientov.  
Čo sa týka veterinárnej liečby, spoločnosť Boehringer Ingelheim stojí za pokročilou prevenciou.

Rodinná spoločnosť Boehringer Ingelheim je už od svojho vzniku v roku 1885 jednou z 20 najlepších spoloč-
ností vo farmaceutickom priemysle. Približne 50 000 zamestnancov vytvára hodnoty každodenným inovatív-
nym prístupom pre tri oblasti humánnych liekov, veterinárnych liekov a biofarmaceutík.

Spoločnosť Boehringer Ingelheim ako rodinná firma uvažuje prostredníctvom generácií a sústreďuje sa 
na dlhodobé úspechy, nie na krátkodobý zisk. Snaží sa preto o organický rast zo svojich vlastných zdrojov  
so súčasnou otvorenosťou voči partnerstvám a strategickým spojeniam vo výskume. Spoločnosť Boehringer 
Ingelheim prirodzene preberá zodpovednosť voči ľudstvu a životnému prostrediu vo všetkom, čo robí.

Viac informácií o spoločnosti Boehringer Ingelheim môžete nájsť na stránke spoločnosti  
www.boehringer-ingelheim.com alebo v našej výročnej správe.

http://annualreport.boehringer-ingelheim.com

Ocenenie Prix Galien International 2018 sa celosvetovo považuje 
za ekvivalent Nobelovej ceny v oblasti farmaceutického výskumu 
a inovácií. Spoločnosti Boehringer Ingelheim bolo udelené za liek 

Jardiance, ktorý vyvinula na liečbu cukrovky.
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pokračovanie zo str. 1 Spoločnosť Boehringer Ingelheim získala „Nobelovu cenu“ za liek proti cukrovke.
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Odborné prílohy
 a reprinty
Priamy dosah 
na cieľové skupiny
Kvalitní autori 
a medicínski odborníci

Originálne noviny slovenských lekárov
pravidelne odoberá vyše 13 000 čitateľov.

e-mail: obchod@lekarskenoviny.sk                                                 redakcia@lekarskenoviny.sk

Zasielané adresne lekárom
a distribuované na vybrané odborné pracoviská.

Čítajte nás aj na našom 
webovom portáli
www.lekarskenoviny.sk


