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Souhrn: 

Inzulínová rezistence je v současné době jedním z oţehavých témat současné medicíny, a to 

nejen v oborech zabývajících se přímo civilizačními nemocemi, jako je diabetologie a 

obezitologie, ale i v dalších oborech, především pak v intenzivní medicíně. Hyperglykémie 

vystupňovaná závaţnou inzulínovou rezistencí se u kriticky nemocných pacientů (a to i 

nediabetiků) vyskytuje velmi často a přináší s sebou řadu neţádoucích účinků a komplikací. 

Tento jev je způsoben celou sítí mechanismů, především pak systémovou zánětlivou 

odpovědí, která vede k vyplavení řady stresových hormonů a prozánětlivých cytokinů 

podílejících se přímo na vzniku inzulínové rezistence. Výzkumy nedávných let prokázaly, ţe 

řada těchto působků je produkována tukovou tkání. Ačkoliv základní mechanismus vzniku 

inzulínové rezistence a diabetu 2. typu u obézních, ale jinak zdravých pacientů, je poněkud 

odlišný (hlavní roli zde hraje narušení intracelulárních inzulínových signalizačních kaskád), 

byla i zde pozorována nadprodukce některých prozánětlivých cytokinů tukovou tkání a 

zvaţována úloha dlouhodobého chronického zánětu na vzniku hyperglykémie. Bylo 

prokázáno, ţe korekce hyperglykémie kriticky nemocných intenzivní inzulínovou terapií 

vede k poklesu morbidity i mortality na jednotkách intenzivní péče. Proto tato metoda 

vyţadující poměrně značnou zátěţ personálu i pacienta našla uplatnění v intenzivní medicíně 

a řada jednotek intenzivní péče začala vyuţívat protokoly pro těsnou kontrolu glykémie. 

Rovněţ byl zahájen vývoj systémů pro kontinuální měření glykémie a efektivní 

automatizované dávkování inzulínu. 

Cílem naší práce bylo sledování a hodnocení vlivu nadprodukce zánětlivých cytokinů  a 

dalších působků secernovaných mimo jiné přímo subkutánní i viscerální tukovou tkání na 

rozvoj inzulínové rezistence u skupiny kriticky nemocných pacientů a moţnosti jejího 

terapeutického ovlivnění, a to především intenzivní inzulínovou terapií. Součástí výzkumu 

byl i výzkum subkutánní tukové tkáně, jako alternativní tkáně pro kontinuální měření 

glykémie, kdy byla mikrodialyzační metodou sledována korelace mezi arteriální a 

intersticiální hodnotou glykémie. Současně byl testován i automatizovaný algoritmus pro 

těsnou kontrolu glykémie, díky čemuţ bylo moţné efektivně sledovat i spotřebu inzulínu a 

průběh inzulínové rezistence.  

Do studií byli zařazováni pacienti hospitalizovaní na pooperační jednotce intenzivní péče 

kliniky kardiovaskulární chirurgie, kteří podstoupili plánovaný kardiochirurgický výkon a 

kteří vyţadovali alespoň krátkodobou resuscitační péči. Sledování v zásadě probíhalo 

v průběhu perioperačního období. 



Prokázali jsme, ţe po operačním inzultu dochází kromě předpokládaného vzestupu sérových 

koncentrací prozánětlivých cytokinů i k vzestupu exprese jejich mRNA v subkutánní i 

viscerální tukové tkáni. Tento vzestup byl doprovázen vzestupem inzulínové rezistence 

měřeným pomocí mnoţství spotřebovaného inzulínu, které vedlo k udrţení euglykémie. Lze 

tedy předpokládat významná úloha endokrinní dysfunkce tukové tkáně na rozvoji inzulínové 

rezistence a eventuální terapeutické ovlivnění na úrovni prozánětlivých cytokinů by mohla 

vést k potlačení či ke zmírnění neţádoucí hyperglykémie kriticky nemocných. V navazujících 

studiích pak byla dále prokázána relativně dobrá korelace mezi arteriální a intersticiální 

koncentrací glukózy u kriticky nemocných pacientů, rovněţ jsme prokázali dobrou efektivitu 

počítačového algoritmu v těsné kontrole glykémie. Tyto výsledky dávají naději, ţe by 

v budoucnu mohl být vyvinut systém umoţňující snadnější, v ideálním případě 

automatizovanou kontrolu glykémie.  

 



Summary: 

Insulin resistance is one of hot topics of present medicine not only in its braches focused on 

civilization diseases such as diabetology or obesitology but also in other fields, namely in 

intensive care medicine. Hyperglycemia caused by accelerated insulin resistance is observed 

in critically ill patients very often. It has many undesirable effects and potential 

complications. This phenomenon is caused by a network of different mechanisms, especially 

by systemic inflammatory response and subsequent burst of stress hormones and 

proinflammatory cytokines which directly participate in the ethiopatogenesis of insulin 

resistance. Recent investigations documented that many of proinflammatory cytokines are 

directly produced by adipose tissue. Although basic mechanisms of insulin resistance and 

type 2 type diabetes mellitus in obese subjects are somewhat different in both pathologie 

overproduction of some proinflammatory cytokines by adipose tissue may play a role. It has 

been demonstrated that correction of hyperglycemia in criticially ill patient by intensive 

insulin therapy leads to reduction of thein morbidity and mortality. Tight glycemic control 

requires a frequent blood glukose measueremnts increasing the workload of ICU personnel 

Therefore, the development of systems for continuous measuring of glycemia and effective 

automated dosage of insulin has been started. 

The aim of our work was the evaluation of possible role of subcutaneous and visceral 

(epicardial) adipose tissue production of  proinflammatory cytokines on the development of 

insulin resistance in critically ill patiens. We also aimed at testing the protocols to normalize  

blood glukose levels in these patients. Another aim of our research was to investigate the 

subcutaneous adipose tissue, as an alternative site for continuous measurement of glycemia 

using microdialysis method.  

Patients hospitalized on postoperative intensive care unit of 2nd Department of 

Cardiovascular surgery, 1st Faculty of Medicine, General University Hospital in Prague who 

underwent elective cardiac surgery and required minimally short-term resuscitation care were 

included into our studies. The studies were performed during perioperative period.  

We documented that cardiac surgery operation increased both serum and mRNA levels of 

proinflammatory cytokines in both subcutaneous and epicardial adipose tissue. This elevation 

was accompenied by a development of insulin resistance as measured by increased insulin 

requirements for establishment of euglycemia.  

We conclude that endocrine dysfunction of adipose tissue plays an important role in the 

development of insulin resistence in critically ill patients. Therapeutic suppression of 



proinflammatory cytokines production in fat may in turn lead to partial attenuation 

undesirable insulin resistance and hyperglycemia of critically ill patients. 

We also demonstrated good correlation between arterial and interstitial concentrations of 

glucose in critically ill patients and satisfactory effectiveness of computer algorithm in tight 

glycemic control of these patients. These results also open the possibility of the development 

of automated systems combining continuous glucose monitoring with continuous insulin 

administration.  
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Seznam použitých zkratek         

JIP – jednotka intenzivní péče 

IL - interleukin 

TNF – faktor tumorové nekrózy 

MCP –chemotaktický protein monocytů 

PGE – prostaglandin E 

EGF – endoteliální růstový faktor  

HGF – hepatocytární růstový faktor 

BMI – body mass index 

NPY – neuropeptid Y 

GM-CSF – granulocyty a makrofágy stimulující růstový faktor 

VCAM – vaskulární cytoadhezivní molekula 

ICAM – intercelulární cytoadhezivní molekula 

PPAR - peroxismálními proliferátory aktivovaný receptor 

RELM - resistinu podobné molekuly 

PAI – Tkáňový inhibitor plasminogenu 

CD – diferenciační klastr, povrchový antigen imunokompetentních buněk 

IRS – substrát inzulínového receptoru 

MAPK - mitogen aktivující proteinkináza 

PI3 - fosfatidylinositol-3-kináza 

PEPCK - fosfoenolpyruvát karboxykináza 

ROS – reaktivní formy kyslíku 

IGFBP –inzulínu podobobný růstový faktor vázající protein 

SOCS – supresor cytokinové signalizace 

MPC – modelová prediktivní kontrola 

RNA – ribonukleová kyselina 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

RT - PCR – polymerová řetězová reakce zaloţena na metodě reverzní transkripce 

CDSS – systém pro podporu rozhodování 

CNS – centrální nervový systém 

CMP – centrální mozková příhoda 



1 Úvod 

Tuková tkáň se v posledních dvou dekádách stala významným bodem zájmu fyziologického a 

patofyziologického výzkumu, a to především v souvislosti se vzrůstající incidencí obezity a 

komplikací s ní spojených (inzulínová rezistence, kardiovaskulární onemocnění, endoteliální 

dysfunkce, dyslipidemie) (1-4). V tomto období pak bylo prokázáno, ţe tuková tkáň není 

pouze zásobárnou energie, ale ţe se jedná i o významný endokrinní orgán secernující desítky 

hormonů a cytokinů (5, 6). Mnohé z těchto hormonů pak hrají významnou etiopatogenetickou 

roli v rozvoji obezity (7), inzulínové rezistence (8) i celkové zánětlivé reakce organizmu (9) a 

účastní se celé sítě endokrinních a metabolických dějů (10). 

V posledních letech se výzkumy týkající se endokrinní funkce tukové tkáně zaměřují i na jiné 

skupiny pacientů a patofyziologických stavů, a to především na kriticky nemocné (pacienti 

po rozsáhlých operačních výkonech, v sepsi, s multiorgánovým selháním), u nichţ bývá 

hyperglykémie daná inzulínovou rezistencí velice častá (11, 12). I u těchto stavů se 

předpokládá vliv působků produkovaných tukovou tkání, očekávají se však odlišné 

mechanismy vzniku neţ u metabolického syndromu (13). Hyperglykémie u kriticky 

nemocných pacientů s sebou přináší řadu komplikací, zvyšuje morbiditu i mortalitu pacientů 

hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče (14). Bylo prokázáno, ţe udrţení normální 

hladiny glykémie u těchto pacientů, významně zlepšuje jejich prognózu (15-17). Lze tak 

usuzovat, ţe i snaha o zlepšení metabolické a endokrinní funkce tukové tkáně v průběhu 

kritického onemocnění můţe být jedním z terapeutických přístupů při léčbě neţádoucí 

hyperglykémie kriticky nemocných a s ní spojených komplikací (18). 



2 Tuková tkáň 

2.1 Základní funkce tukové tkáně 

Tuková tkáň je významnou součástí organizmu mnoha ţivočichů. Donedávna jí byly 

přisuzovány pouze tři základní funkce, a to zásobárna energie, termoregulační prvek a 

mechanická ochrana před fyzikálními a chemickými vnějšími vlivy (19). Aţ výzkumy 

posledních zhruba 15-20 let prokázaly daleko širší význam tukové tkáně, zejména její 

rozsáhlou endokrinní funkci, která se podílí na řadě metabolických a patofyziologických 

dějů.  

Podle charakteru adipocytů rozlišujeme dva typy tukové tkáně: hnědou a bílou. Hnědá tuková 

tkáň (20), vyskytující se pouze u savců, se skládá z drobných tukových kapének a velkého 

mnoţství mitochondrií s obsahem uncoupling proteinů (21), díky nimţ má po adrenergní 

stimulaci schopnost aktivně produkovat značné mnoţství tepelné energie (22). U člověka má 

význam pro poporodní adaptaci novorozence a ve věku 1 roku prakticky mizí. Objevuje se jiţ 

před narozením, a to v typických lokalizacích, zejména v podkoţí (mezi lopatkami), mezi 

krčními svaly, v hrudní dutině (okolo thymu a aorty) a perirenálně.  

Mnohem významnější je u savců bílá tuková tkáň. Tento typ tukové tkáně je tvořen řadou 

různých buněčných populací, mezi něţ patří nejen samotné tukové buňky, jeţ mají jedinou 

tukovou kapénku a menší mnoţství mitochondrií (unilokulární adipocyty) a jejich prekurzory 

(pre-adipocyty), ale i další buňky tzv. stromatu. Sem řadíme především pojivové a 

imunokompetentní buňky (lymfocyty, histiocyty, endoteliální buňky, fibroblasty a 

makrofágy) produkující řadu významných působků (23). Tyto látky pak vykazují různou 

aktivitu, a to jak endokrinní, tak i parakrinní či autokrinní, podílejí se na energetické 

homeostáze (24), remodelaci tkání (25), regulaci chuti k jídlu (26), inzulínoresistenci (27-29), 

regulaci zánětlivých a imunitních pochodů (30), působí na cévní endotel (31-33), na 

metabolizaci steroidních hormonů (34) a ovlivňují i růst a proliferaci dalších buněk (35). 

Mezi tyto působky patří typické hormony tukové tkáně (např. leptin, resistin, adiponectin), 

dále pak zánětlivé cytokiny (TNF-alfa, interleukin-6, interleukin-8, interleukin-10, MCP-1), 

enzymy (cytochrom-P450, aromatáza, lipáza,17b-hydroxybutyrátdehydrogenáza 1a 2, PAI-1, 

angiotenzin konvertující enzym, cholesteryl-ester transfer protein, adipsin), prostaglandiny 

(PGE2), růstové faktory (VEGF, HGF), faktory komplementu (komplementový faktor 3b, 

properdin) či hormon angiotenzinogen. Diferenciace adipocytů a jejich metabolická aktivita 

jsou pak určovány řadou transkripčních faktorů - intracelulárních bílkovin, které se váţí do 

promotorových oblastí genů a aktivují nebo inhibují jejich expresi. 

 



2.2 Tuková tkáň jako endokrinně aktivní orgán 

Jak jiţ bylo řečeno výše, tuková tkáň produkuje řadu působků vykazujících endokrinní 

aktivitu. V následujícím textu bude popsán význam základních hormonů produkovaných 

tukovou tkání a vybraných prozánětlivých cytokinů, jeţ mají vztah k rozvoji inzulínové 

rezistence. Přehled působků produkovaných tukovou tkání je shrnut na obrázku č. 1. 

 

 

Obr. 1: Přehled hormonů produkovaných tukovou tkání, upraveno dle Trayhurn. P, Adipose 

tissue in obesity - an inflammatory issue. Endocrinology 2005 

  

2.2.1 Základní hormony tukové tkáně 

Leptin: 

Leptin je hormon proteinové povahy o molekulové hmotnosti 16kDa, strukturou se 

podobající prozánětlivým cytokinům (36). Byl objeven pozičním klonováním ob genu v roce 

1994 (37). Jeho sérové koncentrace pozitivně korelují s obsahem tuku v organizmu a body 

mass indexem (BMI) u zdravých jedinců (38, 39) a jsou 2-3x vyšší u ţen neţ u muţů stejného 

věku a BMI (40). Absence leptinu či defekt leptinového receptoru ve tkáních vyvolává 

hyperfagii a obezitu jak ve zvířecím experimentu, tak i u člověka (41). Rovněţ byla u těchto 

subjektů pozorována imunitní dysfunkce (sníţená reaktivita T-lymfocytů), hyperinzulínémie, 

zvýšená inzulínová rezistence, hyperlipidemie a neuroendokrinní abnormality (42, 43). 

Leptin tlumí příjem potravy a zvyšuje metabolický obrat centrálně přes hypothalamická 

centra stimulací sympatiku (44) a významně se tak podílí na energetické homeostáze 



organizmu, především za podmínek sníţeného příjmu potravy (45-47). Dlouhodobé 

hladovění vede k poklesu koncentrací leptinu a supresi hypothalamo-gonadální osy, 

pravděpodobně cestou suprese produkce neuropeptidu Y (NPY) (48, 49). NPY je 

významným stimulátorem chuti k jídlu a produkce kortikoidů a somatostatinu, naopak 

suprimuje produkci růstového hormonu, gonadotropinů (50-52). Leptin také přímo působí na 

buňky periferních tkání prostřednictvím specifických receptorů na jejich povrchu (53). Leptin 

vykazuje inzulín-senzitizující efekt (54), stimuluje oxidaci mastných kyselin (55) a redukuje 

ektopické ukládání tuku v játrech, svalu, pankreatu a dalších tkáních (56). Koncentrace 

leptinu bývají zvýšené vlivem TNF-alfa a dalších prozánětlivých cytokinů, inzulínu, glukózy, 

estrogenů, antgiotenzinu II a endotelinu (57). 

Leptin hraje úlohu i v mnoha imunitních pochodech. Mnohé imunokompetetní buňky totiţ na 

svém povrchu nesou receptor pro leptin a jejich aktivita bývá leptinem ovlivňována. Leptin 

téţ vykazuje strukturní podobnost s některými klasickými cytokiny (IL-6, GM-CSF, IL-12) 

(30). Obecně vykazuje spíše prozánětlivou aktivitu – zvyšuje aktivaci T-lymfocytů, NK 

buněk, neutrofilů, zvyšuje rovněţ koncentrace cytoadhezivních molekul (VCAM, ICAM), 

čímţ má negativní vliv na rozvoji endoteliální dysfunkce a aterosklerózy (58-61). Leptin 

zvyšuje dále oxidační stres stimulací aktivace systému NADPH oxidázy (62). 

 

Adiponectin: 

Adiponectin je dalším hormonem výhradně produkovaným bílou tukovou tkání, byť některé 

práce popisují i jeho produkci v tukové tkáni hnědé respektive ve svalu(63). Jedná se o 

hormon peptidové povahy o molekulové hmotnosti 30 kDa, cirkulující v plazmě ve formě 

komplexů (trimery, hexamery, 16-mery) o různé molekulové hmotnosti (64). Byl objeven 

několika nezávislými vědeckými skupinami, původně byl nazýván AdipoQ, či APM1 (65, 

66). Jeho globulární doména vykazuje homologii s C1q sloţkou komplementu, rovněţ 

vykazuje určitou homologii s mnoha cytokiny patřících do rodiny TNF-alfa (67). Účinkuje 

prostřednictvím receptorů pro adiponectin (AdipoR1 a 2) umístěných v periferních tkáních (v 

kosterním svalu, resp. v játrech) (68). Jeho plazmatické koncentrace jsou zhruba 1000krát 

vyšší neţ plazmatické koncetrace ostatních hormonů, jako jsou leptin či inzulín.  Činí zhruba 

0,01% všech sérových proteinů, a jsou vyšší u muţů neţ u ţen (69). Hladiny adiponectinu 

negativně korelují s BMI, bývají sníţené u pacientů s diabetem a obezitou, zejména 

centrálního typu (70). Po redukci hmotnosti naopak dochází ke zvýšení jeho koncentrací (71), 

zvýšené bývají rovněţ u pacientů s mentální anorexií (72). Bylo pozorováno, ţe nízká sérová 

koncentrace adiponectinu je nezávislým rizikovým faktorem pro rozvoj diabetu 2. typu (73). 



Tato skutečnost naznačuje, ţe deficit adiponectinu můţe hrát roli v etiopatogenezi inzulínové 

rezistence (74). Syntézu adiponectinu dále sniţují glukokortikoidy, katecholaminy a TNF-

alfa, naopak je zvýšeně syntetizován po vystavení chladu, po adrenalektomii a vlivem IGF-1 

(75, 76). Syntéza adiponectinu je rovněţ zvýšena po stimulaci receptoru PPAR-gama 

(peroxisome proliferator-activated receptor gamma), neboť po podání agonistů PPAR-gamma 

thiazolidindionů dochází k jeho zvýšené produkci (77). Tímto mechanizmem pak mohou 

thiazolidindiony pozitivně ovlivňovat inzulínovou senzitivitu (78). Dále byl popsán i vliv 

změn hladin inzulínu na produkci adiponectinu, výsledky dosavadních studií jsou však 

rozporuplné (65, 75). Adiponectin dále vykazuje protizánětlivé vlastnosti a můţe mít i 

preventivní vliv na rozvoj aterosklerózy (79), neboť sniţuje expresi endoteliálních 

cytoadhezivních molekul, jakými jsou např. VCAM-1, ICAM-1 a E-selectin (80). Rovněţ byl 

pozorován vliv na supresi proliferace T-lymfocytů, transformace makrofágů v pěnové buňky 

(81) a inhibici proliferace endoteliálních buněk. Tyto předpoklady potvrzuje i studie, ve které 

bylo pozorováno, ţe vysoká plazmatická koncentrace adiponectinu je asociovaná se sníţením 

rizika vzniku infarktu myokardu u muţů (82). V experimentálních studiích vedlo podávání 

adiponectinu ke stimulaci oxidace mastných kyselin v jaterní a svalové tkáni a následné 

redukci cirkulujících a intracelulárních triacylglycerolů a dalších lipidových metabolitů (83), 

rovněţ došlo ke sníţení glykémie a poklesu tělesné hmotnosti. Tento proces se zřejmě podílí 

na inzulín-senzitizujícím účinku adiponectinu (84, 85). Naopak u myší s knockoutem genu 

pro adiponectin bylo pozorováno sníţené vychytávání volných mastných kyselin z plazmy, 

pokles exprese mRNA pro transportní proteiny mastných kyselin a vysoké koncentrace TNF-

alfa. Tento nález se normalizoval po navození adenovirem zprostředkované exprese 

adiponectinu (29). 

 

Resistin: 

Resistin byl identifikován v roce 2001 skupinou M. Lazara. Patří do rodiny tkáňově 

specifických proteinů označovaných jako RELM (resistin-like molecules) (86-88). Jedná se o 

peptidový hormon exprimovaný především v bílé tukové tkáni a v monocytech periferní krve. 

V experimentálních studiích je u myších modelů obezita spojena se zvýšenou koncentrací 

cirkulujícího resistinu (86). Zvýšené koncentrace resistinu byly pozorovány u subjektů se 

zvýšenou sérovou koncentraci glukózy a inzulínu, naopak podání protilátek proti resistinu 

vedlo ke zvýšení inzulínové senzitivity (45, 89). Výsledky klinických studií jiţ však takto 

jednoznačné nejsou. Některé genetické studie demonstrují, ţe různé varianty genu pro resistin 

jsou spojeny s inzulínovou rezistencí a obezitou (90-92). Jiné studie ukazují, ţe velmi nízká 



exprese mRNA v izolovaných lidských adipocytech nekoreluje s inzulínovou rezistencí či 

obezitou (93, 94). Rovněţ nebyly nalezeny ţádné rozdíly v adipocytární expresi resistinu u 

jedinců s inzulínovou rezistencí, diabetem 2. typu a zdravými kontrolami (95). Přesná úloha 

resistinu v etiopatogenezi obezity a inzulínové rezistence tak zůstává zatím nejasná. 

V posledních letech se výzkumy resistinu zaměřují spíše na jeho úlohu v systémové zánětlivé 

odpovědi a rozvoji aterosklerózy. Několik recentních studií, včetně námi prováděných, svědčí 

pro fakt, ţe resistin působí jako prozánětlivý cytokin (96). Koncentrace resistinu stoupají 

vlivem IL-6, TNF-alfa, IL-1, IL-12 a lipopolysacharidu a naopak zvýšené koncentrace 

resistinu stimulují další uvolňování TNF-alfa a IL-12 z monocytů a makrofágů. Resistin 

rovněţ stimuluje dráhu nukleárního faktoru kappa-B a expresi cytoadhezivních molekul (97, 

98).  

 

2.2.2 Prozánětlivé cytokiny produkované tukovou tkání 

Dosud bylo popsáno více neţ 100 cytokinů produkovaných kromě imunokompetentními 

buňkami i tukovou tkání. Tyto mediátory ovlivňují individuálně či v kombinaci nejen proces 

zánětu, ale téţ např. glukózový a lipidový metabolizmus, endoteliální funkci či nádorovou 

proliferaci (99). Význam těchto cytokinů, zvaných téţ reaktanty akutní fáze byl zpočátku 

zkoumán v souvislosti s akutní zánětlivou reakcí a následným vznikem kritického 

onemocnění (100). Výzkumy posledních let se však zaměřují na jejich chronicky zvýšené 

hladiny u mnohých primárně nezánětlivých patofyziologických stavů, jakými jsou obezita, 

diabetes mellitus a ateroskleróza (101, 102). K nejvýznamnějším a nejlépe prostudovaným 

prozánětlivým cytokinům ve vztahu k obezitě patří tumor necrosis factor-alfa (TNF-alfa), 

interleukin-6 (IL-6), monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) a plasminogen activator 

inhibitor-1 (PAI-1). V následujícím textu se budeme věnovat prvním třem výše uvedeným. 

 

TNF-alfa: 

Tumor necrosis factror-alfa je zánětlivý cytokin o velikosti 16 kDa secernovaný adipocyty, 

neutrofily, makrofágy a fibroblasty (103) primárně vlivem stimulace bakteriálním 

endotoxinem a lipopolysacharidem. Mnohé studie prokazují jeho nadprodukci v tukové tkáni 

a svalech u obézních jedinců (104, 105). Studie sledující změny jeho sérových koncentrací 

však nejsou jednoznačné (106-108). Zvýšená koncentrace TNF-alfa je spojena se stimulací 

lipolýzy, zhoršením citlivosti tkání k inzulínu (změnou fosforylace inzulínového receptoru) a 

sníţením exprese lipoproteinové lipázy a adiponectinu (109, 110). Myši s knockoutem genu 

pro TNF-alfa vystavené vysokokalorické a vysokotukové dietě vykazovaly vyšší inzulínovou 



senzitivitu oproti kontrolám (111). TNF-alfa také indukuje tvorbu dalších cytokinů, jako IL-

6, který následně reguluje expresi C-reaktivního proteinu (CRP). Jaký je však skutečný podíl 

tohoto faktoru v propojení obezity a jejích komplikací zůstává nejasné.  

 

Interleukin-6 (IL-6): 

Interleukin-6 je dalším reaktantem akutní fáze, který se vyskytuje v různých formách o 

molekulové hmotnosti 21-28 kDa. Je produkován mnoha typy buněk (aktivované makrofágy, 

fibroblasty, adipocyty, endoteliální buňky či buňky hladkého svalstva cévní stěny)(112). Bylo 

zjištěno, ţe aţ 1/3 cirkulujícího IL-6 pochází z tukové tkáně (113, 114). K vzestupu jeho 

sérové koncentrace dochází například při tkáňové ischemii, u rozsáhlých traumat a 

chirugických výkonů, u maligních a autoimunitních onemocnění či v septickém stavu. Tento 

vzestup rovněţ pozitivně koreluje se stupněm obezity a inzulínové rezistence (115, 116). Jeho 

produkce stoupá vlivem katecholaminů či TNF-alfa a klesá vlivem glukokortikoidů, hladiny 

inzulínu nemají na jeho produkci vliv (117). IL-6 zvyšuje endogenní produkci a oxidaci 

glukózy, coţ vede k hyperglykémii, v oblasti lipidového metabolizmu pak sniţuje aktivitu 

lipoproteinové lipázy a zvyšuje produkci volných mastných kyselin (118-120). IL-6 ovlivňuje 

inzulínovou signalizační kaskádu downregulací substrátu inzulínového receptoru (IRS) a 

upregulací supresoru cytokinové signalizace (SOCS-3) (121). Poněkud odlišné jsou účinky 

IL-6 v CNS. Bylo pozorováno, ţe podání IL-6 do CNS potkana vedlo k úbytku tukové tkáně 

a zvýšení energetického výdeje, rovněţ byly pozorovány sníţené koncentrace IL-6 v CNS 

obézních lidských subjektů. Potkani s knockoutem genu pro IL-6 vykazovali obezitu, 

zvýšenou inzulínovou rezistenci a hyperlipidemii (122, 123).  

In vitro IL-6 indukuje inhibici glukózou stimulovaného uvolňování inzulínu z krysích 

pankreatických ostrůvků (124, 125). Svým prozánětlivým a prokoagulačním působením se 

interleukin- 6 podílí na akceleraci aterosklerózy a trombotických komplikací, neboť zvyšuje 

syntézu fibrinogenu a koncentraci cirkulujícího von Willebrandova faktoru, redukuje syntézu 

proteinu S a antitrombinu a zvyšuje agregabilitu destiček (126). Bylo prokázáno, ţe IL-6 

stimuluje makrofágy k sekreci MCP-1 (127), podporuje expresi cytoadhezivních molekul, 

sekreci dalších cytokinů endoteliálními buňkami a proliferaci a migraci buněk vaskulárního 

hladkého svalstva (128).  

  

MCP-1: 

MCP-1 (monocyte chemoattractant protein 1) je protein o délce řetězce 79 aminokyselin 

objevený koncem 80. let 20. století. Jedná se o významný chemotaktický faktor pro 



monocyty (29, 130), jehoţ exprese je indukována různými cytokiny, včetně IL-6 a TNF-alfa. 

Bývá produkován endoteliálními buňkami, monocyty/makrofágy a buňkami hladkého 

svalstva. MCP-1 můţe mít široké spektrum účinků v metabolizmu a funkci tukové tkáně 

(131). V in vitro studiích se MCP-1 přímo podílí na rozvoji inzulínové rezistence a ovlivňuje 

diferenciaci adipocytů. Dle některých prací MCP-1 zřejmě ovlivňuje i glukózový a lipidový 

metabolizmus u lidí (104, 129, 132). Signifikantně vyšší koncentrace MCP-1 jsou nacházeny 

u pacientů s diabetem mellitem 2.typu ve srovnání se zdravými kontrolami (133). MCP-1 

vykazuje téţ angiogenní efekt na endoteliální buňky a díky tomu se podílí na expanzi a 

remodelaci tukové tkáně (129, 134). Lze předpokládat, ţe MCP-1 hraje důleţitou roli 

v alteraci funkce tukové tkáně při rozvoji obezity (135).  

 

2.2.3 Povrchové antigeny imunokompetentních buněk 

Imunokompetentní buňky (granulocyty, monocyty, lymfocyty, atd.) nesou na svém povrchu 

řadu antigenů. Interakce těchto receptorů s některými látkami (např. bakteriální 

lipopolysacharid) poté vede k aktivaci řady buněčných procesů (růst, diferenciace, onkogenní 

transformace, sekrece prozánětlivých cytokinů), které mohou mít za následek další aktivaci 

imunitního systému a systémové zánětlivé reakce (136). Těchto antigenů, téţ nazývaných CD 

(Cluster of diferentiation), je celá řada. Mají své specifické funkce a existují i CD antigeny 

specifické pro určité buněčné populace. Proto můţe být detekce těchto antigenů vyuţita i ve 

výzkumu patofyziologických mechanismů systémové zánětlivé odpovědi. V našich studiích 

jsme se zabývali především sledováním exprese antigenu CD14 (specifický pro monocyty a 

makrofágy), CD 45 (přítomný na většině imunokompetentních buněk) a CD 68 (specifický 

pro monocyty, makrofágy a polymorfonukleáry) v tukové tkáni, coţ nám umoţnilo hodnotit 

míru infiltrace tukové tkáně imunokompeteními buňkami a její dynamiku (137). 

 

3 Tuková tkáň a inzulínová rezistence  

Termínem inzulínová rezistence se rozumí sníţená odpověď cílových tkání k metabolickým 

účinkům inzulínu, zejména k jeho efektu na sníţení endogenní produkce glukózy, zvýšení 

odsunu glukózy do buněk, syntézu glykogenu a inhibici lipolýzy tukové tkáně. Fyziologicky 

se inzulínová rezistence vyskytuje během stárnutí, puberty, v těhotenství a vlivem stresu či 

hladovění. Spolu s poruchou sekrece inzulínu z -buněk pankreatu je hlavním 

etiopatogenetickým mechanizmem způsobujícím vznik diabetes mellitus 2. typu (138). Bylo 

prokázáno, ţe inzulínová rezistence se rozvíjí jiţ deset aţ dvacet let před plnou manifestací 



diabetu 2. typu a je nejlepším prediktorem pozdějšího vzniku tohoto onemocnění (139, 140). 

Není-li současně přítomna porucha funkce β-buněk pankreatu, mohou být projevy inzulínové 

rezistence po určitou dobu potlačeny kompenzační hyperinzulinémií (139). V důsledku 

inzulínové rezistence je dále porušen glukózový transport do buňky, coţ postupně vede 

k relativnímu nadbytku glukózy v cirkulaci. 

 

3.1 Primární a sekundární inzulínová rezistence 

Příčiny inzulínové rezistence je moţné rozdělit na primární, dané genetickou 

predispozicí a sekundární, které jsou důsledkem metabolických či hormonálních změn. 

Primární inzulínová rezistence se můţe projevit jak na receptorové (mutace genu pro 

inzulínový receptor), tak i postreceptorové úrovni (genetické defekty účinku inzulínu a 

genetické poruchy inzulínové signální kaskády). Řadíme sem především defekty genů pro 

tyrosinkinázu, insulin receptor substrát (IRS), glukózové transportéry, apod. V širším slova 

smyslu je moţné za příčiny inzulínové rezistence označit i mutace genů pro enzymy 

metabolizmu glukózy, lipidů a proteinů. Nicméně primární inzulínová rezistence je extrémně 

vzácná. Ve většině případů pomýšlíme na prvním místě především na inzulínovou rezistenci 

sekundární, mezi jejíţ příčiny patří vlivy metabolické (obezita, nedostatek fyzické aktivity, 

hyperglykémie, psychický stres, poruchy vnitřního prostředí a vliv některých léků), 

hormonální (včetně účinků prozánětlivých cytokinů) a dále vznik protilátek proti inzulínu a 

inzulínovému receptoru. Na inzulínové rezistenci se můţe podílet také kompenzatorní 

hyperinzulinismus, který vede nejen k downregulaci inzulínových receptorů,  ale i ke zvýšení 

koncentrací katecholaminů, glukagonu, růstového hormonu a kortizolu (141).  

 

3.2 Molekulární mechanizmus inzulínové rezistence 

Jak jiţ bylo naznačeno výše, můţe se inzulínová rezistence projevit při poruše na 

kterékoliv úrovni inzulínové signalizační kaskády, a to od změny struktury a funkce 

inzulínového receptoru aţ po defekt postreceptorových dějů. Molekulární mechanizmus 

fyziologického účinku inzulínu je znázorněn na obrázku č. 2.  



 

Obr. 2: Inzulínová signalizační kaskáda. V levé části obrázku je tzv. Růstová kaskáda 

(zprostředkovaná účinkem MAPK kinázy), v pravé části pak tzv. Metabolická 

kaskáda (zprostředkovaná účinkem PI3 kinázy). Upraveno podle Van den Berghe G 

How does blood glucose control with insulin save lives in intensive care, J Clin Invest 

2004 

 

 

Inzulín po navázání na alfa podjednotku inzulínového receptoru aktivuje tyrosinkinázu, která 

je zodpovědná za autofosforylaci  tyrosinových zbytků beta podjednotky inzulínového 

receptoru a fosforylaci specifických intracelulárních signálních proteinů IRS 1-3 (insulin 

receptor substrate). Tato aktivace je následována řadou fosforylačně – defosforylačních 

reakcí řady dalších intracelulárních proteinů. V zásadě se ubírá dvěma základními směry: 

přes PI 3 – kinázu (fosfatidylinositol-3-kinázu) a MAPK (mitogen aktivující proteinkinázu). 

MAPK je aktivována řadou růstových faktorů včetně inzulínu,  naopak kaskáda vedoucí přes 

PI-3 kinázu je aktivována výhradně inzulínem (142). Funkce jednotlivých sloţek inzulínové 

signální kaskády byly experimentálně hodnoceny na zvířecích modelech s knockouty genů 

pro jednotlivé sloţky inzulínové kaskády. U myší s vyřazením inzulínového receptoru ve 



svalové tkáni (MIRKO - muscle-specific insulin receptor knockout) byly nalezeny zvýšené 

hladiny triglyceridů a volných mastných kyselin, zatímco glykémie, glukózová tolerance a 

sérové hladiny inzulínu zůstaly beze změn. Na druhé straně u myší s vyřazením inzulínového 

receptoru v jaterní tkáni (LIRKO - liver-specific insulin receptor knockout) se vyvinula 

inzulínová rezistence, glukózová intolerance, nedostatečná inhibice jaterní glukoneogeneze a 

hyperinzulinémie. Ani při dlouhodobém sledování se však u těchto zvířat nevyvinul diabetes 

mellitus 2. typu, coţ potvrzuje hypotézu, ţe pro rozvoj tohoto onemocnění je kromě 

inzulínové rezistence zásadní i přítomnost absolutní či relativní poruchy sekrece inzulínu z - 

buněk pankreatu (143). Další studie na myších se selektivním vyřazením IRS-1 prokázaly, ţe 

tento defekt vede rovněţ k inzulínové rezistenci, ale díky kompenzatorní hyperinzulinémii je 

zachována normoglykémie (144). Při vyřazení IRS-2 jiţ ale byla přítomna porucha 

inzulínové sekrece s následným vznikem diabetes mellitus 2. typu (145). U IRS-3 a IRS-4 

knockout myší byly zachyceny pouze malé změny v sekreci inzulínu a glukózové toleranci ve 

srovnání s kontrolami. U myší, kterým chyběl glukózový transportér 4 (GLUT 4) ve svalové 

a tukové tkáni, byla pozorována inzulínová rezistence, glukózová intolerance a 

hyperglykémie nalačno (146). 

Jednotlivé komponenty inzulínové signální kaskády mohou být ovlivněny mnoha 

hormonálními i biochemickými faktory: např. dlouhodobě je zkoumána a byla prokázána  

úloha volných mastných kyselin, glukokortikoidů a řady dalších látek.  

 

3.3 Vliv nadbytku volných mastných kyselin na vznik inzulínové rezistence 

Recentními studiemi bylo prokázáno, ţe se na rozvoji inzulínové rezistence u pacientů 

s diabetem 2. typu či u jedinců s převáţně viscerální obezitou významně podílí porucha 

metabolizmu volných mastných kyselin (147). Obezita je vyvolána převahou energetického 

příjmu nad energetickým výdejem, coţ postupně vede k přetíţení tukových buněk a ke 

vzniku tzv. hypertrofických adipocytů s velkým mnoţstvím uloţených lipidů. Tyto 

hypertrofické adipocyty mají výrazně sníţenou diferenciační schopnost, navíc v nich dochází 

ke změnám produkce adipocytárních hormonů ve smyslu převahy faktorů vyvolávajících 

inzulínovou rezistenci. Tento fakt vede spolu s chronicky zvýšenou lipolýzou k vzestupu 

hladin volných mastných kyselin. Volné mastné kyseliny jsou skladovány ve formě 

triglyceridů v adipocytech, přičemţ inzulín inhibuje aktivitu hormon senzitivní lipázy, coţ 

vede k poklesu uvolňování volných mastných kyselin z adipocytů (148).  



V současné době je všeobecně přijímán názor, ţe dlouhodobě zvýšené koncentrace 

volných mastných kyselin vedou k rozvoji inzulínové rezistence ve svalu a v játrech (149) a 

také k poruše sekrece inzulínu v β-buňkách pankreatu (150). U obézních pacientů pak 

dochází k ektopickému ukládání těchto lipidů (především v játrech a svalu), které má přímý 

vliv na inzulínovou signální kaskádu (151, 152).  Mechanizmus, jakým ektopicky uloţené 

lipidy vyvolávají inzulínovou rezistenci, není ještě do všech detailů objasněn. Je však známo, 

ţe spíše neţ vlastní triglyceridy jsou přímými mediátory negativního účinku na inzulínovou 

senzitivitu některé jejich metabolity, například estery acyl-koenzymu A s dlouhým řetězcem 

(long-chain acyl coenzym A esters), případně diacylglyceroly (147). Na molekulární úrovni 

bylo pomocí magnetické spektroskopie dále prokázáno, ţe volné mastné kyseliny způsobují 

inzulínovou rezistenci sníţením aktivity inzulínem stimulovaného transportu glukózy (GLUT 

4) do buněk svalové tkáně. Volné mastné kyseliny a jejich deriváty aktivují také některé 

serinové kinázy, mezi něţ patří např. proteinkináza C. Ty pak vedou k alternativní fosforylaci 

IRS-1, coţ interferuje či přímo blokuje fosforylaci IRS-1 vyvolanou aktivací inzulínového 

receptoru. Důsledkem je porucha aktivace PI 3-kinázy s následným poklesem inzulínem 

stimulovaného transportu glukózy pomocí GLUT 4 transportérů. 

Hypertrofické adipocyty viscerální tukové tkáně dále vykazují sníţenou citlivost k 

antilipolytickému efektu inzulínu, coţ vede k akceleraci lipolýzy (153, 154) a následnému 

vychytávání volných mastných kyselin ve zvýšené míře hepatocyty. Tento proces můţe 

nepříznivě ovlivnit jaterní metabolizmus a rezultovat v nadměrnou produkci glukózy 

v játrech (155, 156). Bylo prokázáno, ţe sníţení plazmatické koncentrace volných mastných 

kyselin po podání kyseliny nikotinové vede u pacientů s diabetem 2. typu k útlumu hepatální 

produkce glukózy (157). Rovněţ ve svalu byla popsána porucha inzulínové signalizační 

kaskády jako hlavní příčina inzulínové rezistence. Navíc bylo prokázáno, ţe mnoţství 

intermuskulární tukové tkáně lokalizované pod fascia lata negativně koreluje s inzulínovou 

senzitivitou, zatímco pro subkutánní tukovou tkáň v oblasti stehna nebyl obdobný vztah 

nalezen (158, 159). Z tohoto pozorování vyplývá, ţe schopnost subkutánní tukové tkáně 

přizpůsobit svou skladovací kapacitu potřebám organizmu a tím omezit ektopické ukládání 

lipidů můţe hrát roli v potlačení rozvoje inzulínové rezistence. Mastné kyseliny jsou dále 

významnými regulátory sekrece inzulínu. V experimentálních studiích mají chronicky 

zvýšené hladiny volných mastných kyselin toxický efekt na β-buňky pankreatu (160, 161). 

Dle některých hypotéz zvyšuje akumulace triglyceridů v pankreatických ostrůvcích lokální 

tvorbu oxidu dusnatého indukující apoptózu β-buněk (160). U lidí vede protrahované infuzní 

podání lipidů k vzestupu inzulínové sekrece (162), zatímco v experimentu na myších je tomu 



naopak. Farmakologicky navozené sníţení volných mastných kyselin u obézních jedinců 

vede k významnému sníţení sekrece inzulínu (163, 164). Přesná úloha chronicky zvýšených 

hladin volných mastných kyselin při prohlubování sekreční poruchy u diabetu 2. typu však 

není zcela jasná. 

 

4 Hyperglykémie kriticky nemocných 

U kriticky nemocných pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče je 

pozorován velmi častý výskyt hyperglykémie a to jak u diabetiků, tak i u pacientů bez 

předchozí anamnézy diabetu (13, 165-167). Dle některých studií se hyperglykémie vyskytuje 

aţ u 70% pacientů s akutním infarktem myokardu a aţ u 40% pacientů s cévní mozkovou 

příhodou. Na jejím vzniku se zcela jistě podílí celá řada mechanismů, počínaje dekompenzací 

jiţ preexistujícího diabetu, exogenním přívodem glukózy či vlivem hyperglykemizující 

medikace, nicméně jako nejvýznamnější původce se v tomto případě jeví inzulínová 

rezistence indukovaná stresovou a systémovou zánětlivou reakcí. Bylo prokázáno, ţe doba 

strávená v hyperglykémii u kriticky nemocných pozitivně koreluje s působením stresových 

hormonů a zánětlivých cytokinů. Někdy téţ tento jev nazýváme „diabetes z poškození“ (168). 

Lze konstatovat, ţe problematika hyperglykémie kriticky nemocných je v současné době 

jedním z nejaktuálnějších a nejdiskutovanějších témat intenzivní medicíny. (169, 170). 

Ačkoliv nejsou patofyziologické mechanismy inzulínové rezistence kriticky nemocných zcela 

probádány, bylo prokázáno, ţe za její vznik jsou zodpovědné částečně odlišné mechanismy 

neţ u diabetes mellitus 1. a 2. typu (171).  

Hyperglykémie má u kriticky nemocných pacientů řadu neţádoucích účinků na mnoho 

ţivotně důleţitých orgánů (kardiovaskulární aparát, ledviny, nervový systém), negativně 

ovlivňuje intermediární metabolizmus a zvyšuje oxidační stres (172-176). 

Mnohé studie prováděné v posledních letech u kriticky nemocných, ventilovaných pacientů, 

prokázaly, ţe udrţení euglykémie pomocí intenzifikované inzulínové terapie významně 

sniţuje mortalitu i morbiditu u kriticky nemocných pacientů aţ o 42% oproti standardní 

terapii.  

 

4.1 Kritické onemocnění 

Pojmem kriticky nemocný pacient je vyhrazen pro pacienty, jejichţ stav vyţaduje pobyt na 

jednotce intenzivní péče. Kritériem pro přijetí na JIP je zpravidla přítomnost selhání nebo 

ohroţení funkce ţivotně důleţitého orgánu s cílem jeho monitorování, záchrany či náhrady 

jeho funkce. Obecně můţeme do této skupiny pacientů zařadit pacienty se selháním krevního 



oběhu z různých příčin, pacienty s akutními tepennými uzávěry (koronárních, mozkových i 

končetinových cév), pacienty se selháním ventilačních a respiračních funkcí (plicní i svalová 

postiţení),  pacienty s těţkými infekcemi (sepse), krvácením, po těţkých poraněních 

(polytraumatech) a popáleninách, náročných operacích a pacienty s poruchami dalších 

orgánů. Záchrana ţivota těchto pacientů vyţaduje velmi intenzivní a komplexní léčbu 

mnohdy s nutností připojení na umělou plicní ventilaci, náhrady funkce ledvin (eliminační 

metody), srdce (intraaortální balónková kontrapulzace, extrakorporální cirkulace, nověji i 

dočasná mechanická náhrada), jater (sytém Prometheus) či jiných orgánů (177). 

  

4.1.1 Patofyziologie kritického onemocnění 

Podstatou reakce organizmu na inzult je především aktivace imunitního systému na 

systémové úrovni (tzv. SIRS – system inflammatory response syndrome), která, pokud není 

dostatečně kontrolována, můţe vyústit v rozvoj orgánové a multiorgánové dysfunkce či 

selhání (MODS – Multi-organ dysfuction či MOF – Multi-organ failure) (178). Tato reakce 

bývá spuštěna přítomností nadbytku nekrotických a apoptotických buněk či vniknutím 

cizorodých (bakteriálních) komponent (lipopolysacharid, peptidoglykan, fragelin, apod.) a 

jejich interakcí s receptory imunokompetentních buněk (monocytů, makrofágů, dendritických 

buněk a NK-buněk) vedoucí ke zvýšené trasnkripci genů pro mediátory zánětu 

(komplementový systém, proteiny akutní fáze a zánětlivé cytokiny) (179, 180). Přesun 

rovnováhy ve prospěch prozánětlivých mediátorů pak vede k rozvoji endoteliální dysfunkce, 

aktivace koagulace doprovázené inhibicí fibrinolýzy a v neposlední řadě ke změnám cévních 

průtoků v mikrocirkulaci (181). Tyto pochody pak, pokud nejsou účinně intervenovány, 

vedou ke vzniku mikrovaskulární trombózy, mitochondriální dysfunkce (porucha oxidativní 

forsforylace), orgánové hypoperfuzi, tkáňové hypoxii, metabolické acidóze, orgánovému 

poškození a smrti (182). Systémová zánětlivá reakce tedy vede především ke změnám 

mikrocirkulace, která se díky změnám systémové vaskulární rezistence a dysfunkce orgánů 

zodpovědných za přenos a dodávku kyslíku do tkání (plíce, krevní oběh) přenáší i na 

cirkulaci systémovou (183). Tímto mechanismem (tedy změnou srdeční a dechové frekvence 

a změnou krevního tlaku) spolu se změnou tělesné teploty a stavem vědomí (při hypoxii 

mozku) se zánětlivá reakce manifestuje nejdříve a hodnocení těchto parametrů je součástí 

kritérií hodnotících nejen přítomnost této reakce, ale i celkovou závaţnost stavu pacienta 

(184), jak je uvedeno v tabulce č. 1.  

 



Kritéria SIRS 

Tělesná teplota  

Tepová frekvence  

Hyperventilace  

Leukocytóza či leukopenie 

>38 °C nebo <36 °C 

>90/min 

dechová frekvence >20/min či PaCO2 <32 mmHg  

> 12 000/µl <4 000/µl, resp. počet tyčí >10% 

 

Tabulka 1: Kritéria SIRS 

 

Současně se systémovou zánětlivou odpovědí organizmu dochází ke spuštění tzv. stresové 

reakce, tedy řady neurohumorálních reakcí, které vedou ke změnám rovnováhy vegetativního 

nervového systému. V první, tzv. poplachové fázi, se jedná především o reakci sympatiku, jeţ 

má za následek vyplavení katecholaminů, které vede ke zvýšení srdečního výdeje, prokrvení 

(vazodilataci) svalů a mozku, k omezení perfúze (vazokonstrikci) ve splanchniku a kůţi a ke 

zvýšení krevní sráţlivosti. Zároveň dochází k akceleraci glukoneogeneze v játrech 

(mobilizací glykogenu) a k inhibici sekrece inzulínu beta-buňkami pankreatu, coţ má zásadní 

podíl na vzniku hyperglykémie. Na poplachovou fázi pak navazuje fáze adaptační, řízená 

převáţně z hypothalamu, kdy dochází k aktivaci osy hypothalamus – hypofýza – nadledviny. 

Hypothalamus produkuje ve zvýšené míře CRH (corticotropin releasing hormon), který vede 

ke zvýšené sekreci ACTH hypofýzou. Tento hormon pak stimuluje kůru nadledvin k sekreci 

dalšího významného „stresového“ hormonu – kortizolu, jeţ má významnou roli 

v energetickém metabolizmu (stimulace glukoneogeneze, hyperglykémie) i imunitních 

pochodech (protizánětlivý efekt) (185).  

Z výše uvedených mechanismů vyplývá, ţe systémová zánětlivá a neurohumorální odpověď 

spolu významně souvisí a tyto mechanismy spolu tvoří celou síť reakcí vedoucích ke vzniku 

hyperglykémie a inzulínové rezistence, kterou se budeme dále zabývat. Schéma systémové 

zánětlivé reakce je uvedeno na obrázku č. 3. 

 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/131595-hypothalamus
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/131591-hypofyza
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/442198-nadledvina


 

Obr. 3: Základní schéma systémové zánětlivé odpovědi. Upraveno podle Ridley S, The 

recognition and early management of critical illness. Annals of the Royal College of 

Surgeons of England, 2005 

 

 

4.2 Mechanismy vzniku inzulínové rezistence u kriticky nemocných 

Schematicky je problematika hyperglykémie kriticky nemocných shrnuta na obrázku č. 4. Jak 

jiţ bylo naznačeno výše, jednou z hlavních příčin hyperglykémie u kriticky nemocných 

pacientů je uvolnění kontraregulačních stresových hormonů (katecholaminy, kortizol, 

glukagon, růstový hormon) a prozánětlivých cytokinů (TNF-alfa, IL-6, apod.) a následná 

sníţená citlivost k účinkům inzulínu (170, 186). Katecholaminy velmi intenzivně inhibují 

produkci inzulínu beta-buňkami pankreatu, dále pak spolu s angiotenzinem II vykazují vůči 

inzulínu antagonistický efekt (187). Kortizol pak významně stimuluje glukoneogenezi a 

sniţuje periferní utilizaci glukózy, obdobné činky má i vyplavení glukagonu (188).  

Vyplavení prozánětlivých cytokinů je zodpovědné nejen za zvýšení koncentrace samotných 

stresových hormonů, ale má i mnoho dalších důsledků, které poté vedou k další elevaci 

glykémie. Nejvýznamnějšími zdroji těchto mediátorů zánětu jsou imunokompetentní buňky, 

které mohou být jak cirkulující v krvi, tak usazené v různých orgánech. Jako místa 

s největším vzestupem koncentrací prozánětlivých cytokinů se ukázala tuková tkáň a ledviny. 

Vlivem prozánětlivých cytokinů dochází především k narušení intracelulární inzulínové 

signalizační kaskády v hepatocytech (189-192). V předchozích kapitolách jiţ bylo zmíněno, 

ţe tato kaskáda má 2 základní větve, a to IRS-1 – PI3K (insulin receptor substrate – 

fosfatidylinositol-3-kináza) - kaskádu zodpovědnou za metabolický účinek inzulínu (tato 



kaskáda je blokována u diabetu mellitu 2. typu) a MAPK (mitogeny aktivovaná protein 

kináza) - signalizační kaskádu zodpovědnou za antiapoptotické účinky a buněčnou proliferaci 

(tato kaskáda je u DM 2. typu kompenzačně zvýšeně aktivována a vede ke zvýšené cévní 

proliferaci a vzniku angiopatií). U kriticky nemocných však nebyla zaznamenána selektivní 

blokace těchto kaskád. Negativní vliv na inzulínovou kaskádu u kriticky nemocných mají 

SOCS-1 a 3 (suppresors of cytokine signaling), jejichţ tvorba je stimulovaná IL-6. SOCS-3 

inhibuje fosforylaci tyrosinu inzulínového receptoru, oba SOCS se pak podílejí na degradaci 

IRS 1 a 2 (insulin receptor substrate). Těmito mechanismy je pak blokován další přenos 

vzruchu v kaskádě (193, 194).  

V kritickém stavu bývá dále sníţen inzulínem stimulovaný uptake glukózy v srdci a svalu 

(zprostředkovaný GLUT 4 transportéry) (195, 196), celkový uptake glukózy v organizmu je 

však zvýšen, a to díky upregulaci GLUT 4 transportérů a tkáním, kde je uptake glukózy 

zprostředkován na inzulínu nezávislými transportéry GLUT 1-3 (CNS, krevní elementy), u 

nichţ dochází rovněţ k upregulaci (165). Ta je stimulována u kriticky nemocných vlivem 

prozánětlivých cytokinů, angiotenzinu II, endotelinu-1, VEGF, TGF-beta a hypoxie. Zvýšený 

uptake glukózy do těchto tkání pak působí značně cytotoxicky. Obecně pak lze říci, ţe 

nejvíce inzulín-rezistentními buňkami u kriticky nemocných pacientů jsou hepatocyty (197-

199). 

Další látkou, která hraje úlohu při vzniku inzulínové rezistence je insulin like growth factor -

binding protein 1 (IGFBP-1), jeţ váţe mediátor růstového hormonu IGF-1. Zvýšené 

koncentrace IGFBP-1 se významně podílejí na jaterní inzulínové rezistenci. Zvýšená hladina 

inzulínu obvykle suprimuje tvorbu IGFBP-1 v játrech, a tak zvyšuje dostupnost IGF-1. Tato 

suprese však chybí u kriticky nemocných pacientů. Bylo prokázáno, ţe koncentrace IGFBP-1 

pozitivně koreluje se zvýšeným rizikem úmrtí těchto pacientů (200, 201). 

Do procesu vzniku hyperglykémie u kriticky nemocných zasahuje i defosforylovaný FOXO-1 

transkripční faktor, exprimovaný téměř výhradně v játrech a beta-buňkách pankreatu (202). 

Je významným stimulátorem fosfoenolpyruvát karboxykinázy (PEPCK) a glukóza-6-

fosfatázy. FOXO-1 je obvykle fosforylován účinkem inzulínu přes PI3K kaskádu a tak je 

blokována exprese výše uvedených enzymů. Fosforylace FOXO-1 je narušena u kriticky 

nemocných pacientů, zatímco aktivita PEPCK zodpovědné za jaterní glukoneogenezi není 

podáváním inzulínu ovlivněna (203). 

Hyperglykémie rovněţ působí u kriticky nemocných zvýšení oxidačního stresu díky deficitu 

scavengerového systému pro reaktivní formy kyslíku (ROS) produkované aktivovanou 

glykolýzou a oxidativní fosforylací. Při těchto procesech vzniká superoxid interagující 



s oxidem dusnatým (NO) za vzniku peroxynitritu, který poškozuje mitochondriální 

komplexy, enzymy dýchacího řetězce a antioxidační enzymy (204). Rovněţ je popisována 

zvýšená citlivost beta-buněk pankreatu k destrukci kyslíkovými radikály, čímţ dochází ke 

sníţení jejich reaktivity na plazmatické koncentrace glukózy.  

 

 

Obr. 4: Mechanismy vedoucí k hyperglykémii kriticky nemocných a její následky 

 

4.2.1 Podíl endokrinní dysfunkce tukové tkáně na rozvoji inzulínové 

rezistence u kriticky nemocných pacientů 

Jedním z míst s významnou přítomností imunokompetentních buněk, které secernují řadu 

prozánětlivých cytokinů, je i tuková tkáň. Lze tedy předpokládat jistou úlohu tukové tkáně 



v rozvoji inzulínové rezistence navozené kritickým onemocněním. V jedné z našich studií 

prováděných u pacientů, kteří podstoupili náročný kardiochirurgický operační výkon (96), 

jsme sledovali změny sérových koncentrací vybraných prozánětlivých cytokinů (leptin, 

adiponectin, resistin, IL-6, TNF-alfa, MCP-1) během operace a v časném pooperačním 

období, stejně jako perioperační změny exprese těchto cytokinů v subkutánní a viscerální 

(epikardiální) tukové tkáni v závislosti na změnách inzulínové rezistence. Sérové koncentrace 

všech sledovaných cytokinů, vyjma adiponectinu, byly operací signifikantně ovlivněny 

v časném pooperačním období, současně bylo pozorováno významné zvýšení inzulínové 

rezistence. Bylo pozorováno zvýšení exprese mRNA pro IL-6, MCP-1 a resistin v obou 

typech tukové tkáně a pro TNF-alfa pouze v subkutánní tukové tkáni, exprese mRNA pro 

leptin a adiponectin nebyla v perioperačním období změněna. Nejrychlejším vzestupem 

reagoval MCP-1, tento vzestup pak s největší pravděpodobností indukoval infiltraci tukové 

tkáně makrofágy, coţ vedlo k aktivaci imunitního systému a produkci dalších uvedených 

cytokinů. Tyto výsledky prokazují, ţe působky tukové tkáně hrají důleţitou roli v reakci na 

stres a lze tedy předpokládat i jejich podíl na rozvoji inzulínové rezistence.  

 

4.3 Důsledky hyperglykémie kriticky nemocných 

Hyperglykémie, kromě toho, ţe je důsledkem zánětlivé a stresové reakce organizmu je i 

významným faktorem, který pomáhá tyto rekce prohlubovat a uzavírat tak pověstný 

„začarovaný kruh“. Jedním z neţádoucích účinků je i porucha obranyschopnosti vůči vzniku 

infekčních komplikací. Hyperglykémie totiţ vede ke sníţení baktericidní aktivity organizmu 

díky navození poruchy adhezivních schopností granulocytů, fagocytózy, chemotaxe, 

oxidačního vzplanutí a aktivace komplementu. Díky hyperglykémii dochází téţ k další 

neţádoucí akceleraci produkce cytokinů a poruchám imunity. Hyperglykémie je téţ 

nezávislým prediktorem vzniku ranných infekcí, vyšší je i výskyt pneumonií a infekcí 

močového traktu (205).  

Hyperglykémie má i neţádoucí účinky na kardiovaskulární aparát. Dochází k poškození 

endotelu cév a progresi aterosklerózy, negativní vliv zde má i krátkodobá hyperglykémie 

(206). Zvýšený oxidační stres dále negativně ovlivňuje kontraktilitu a energetický 

metabolizmus kardiomyocytů a zvyšuje elektrickou nestabilitu myokardu, vliv zde má i 

zvýšení na kyslíku závislého metabolizmu volných mastných kyselin (207). Významný vliv 

má hyperglykémie i na nervový systém. Kromě jednoznačného vlivu na progresi 

polyneuropatie a myopatie kriticky nemocných byl pozorován i vliv na rozsah ischemického 

poškození mozku při CMP. Při zvýšené hladině glukózy v mozkové tkáni totiţ dochází k 



posunu metabolizmu směrem k anaerobní glykolýze, čímţ dochází k závaţné acidóze se 

všemi negativními důsledky. Zvaţováno je zvýšení propustnosti hematoencefalické bariéry a 

následná hemoragická transformace mozkového infarktu (208). Hyperglykémie také 

významně ovlivňuje koagulaci, a to jak na úrovni poruchy koagulační kaskády, tak na úrovni 

trombocytů. U kriticky nemocných pacientů jsou nalézány vyšší koncentrace inhibitoru 

aktivátoru plazminogenu typu I (PAI), který je významným inhibitorem fibrinolýzy. Dále 

byla pozorována hyperreaktivita trombocytů v důsledku změn exprese povrchových 

glykoproteinových receptorů pro adhezivní proteiny, zvýšená vazba na fibrinogen, změna 

tuhosti membrány trombocytů, akcelerovaná tvorbou protrombogenního tromboxanu A2, 

zvýšení produkce inositol trifosfátu a zvýšená mobilizace kalcia (209). 

 

4.4 Těsná kontrola glykémie u kriticky nemocných 

Vzhledem k negativním důsledkům hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů byla 

zahájena snaha o její udrţení v příznivějším rozmezí, rovněţ byly zahájeny výzkumy, které 

měly za cíl nalézt nejvýhodnější hladinu glykémie a popsat mechanismy, které by mohly vést 

ke sníţení morbidity v důsledku korekce hyperglykémie kriticky nemocných. Vzhledem 

k tomu, ţe byl předpokládaný benefit z těsné kontroly glykémie prokázán, jak bude uvedeno 

dále, je v současné době na většině jednotek intenzivní péče glykémie pacientů v relativně 

těsném rozmezí (obvykle 4-8 mmol/l, na některých pracovištích i těsněji) udrţována.  

 

4.4.1 Význam těsné kontroly glykémie 

Průlomovou studií, která prokázala sníţení mortality vlivem těsné kontroly glykémie, byla 

tzv. Leuvenská studie kolektivu profesorky Greet Van den Berghe (16), jejíţ výsledky byly 

publikovány v roce 2001. Do této studie bylo zařazeno více neţ 1500 pacientů v kritickém 

stavu na umělé plicní ventilaci hospitalizovaných na chirurgické jednotce intenzivní péče. 

Jednalo se o prospektivní randomizovanou kontrolovanou studii, kdy byli sledovaní pacienti 

rozděleni do dvou skupin. První skupina byla léčena konvenčním reţimem, kdy byla terapie 

kontinuálně podávaným inzulínem zahájena pouze při glykémii vyšší neţ 12,0 mmol/l se 

snahou udrţet hladinu glukózy v rozmezí 10,0-11,1 mmol/l. Druhá skupina pacientů byla 

léčena mnohem intenzivněji se snahou udrţet hladinu glukózy v krvi v rozmezí 4,4-6,1 

mmol/l. Ukázalo se, ţe intenzivní inzulínová terapie sníţila mortalitu o 42%, a to na 4,6% 

oproti pacientům léčených konvenčním přístupem s mortalitou 8,0%. Rovněţ došlo 

k výraznému sníţení další morbidity pacientů, především ke sníţení incidence 

multiorgánového selhání, počtu septických stavů o 41%, podávání krevních transfuzí o 44%, 



v obdobné míře došlo i ke sníţení incidence renálního selhání vyţadujícího pouţití 

kontinuální očišťovací metody (210), výskytu polyneuropatie kriticky nemocných (211) a 

dalších stavů doprovázejících kritické onemocnění (výskyt nozokomiálních infekcí (205), 

jaterního selhání (212), zpomalení rozvoje svalové slabosti (213), normalizace lipidového 

spektra (214), sníţení parametrů zánětu (215), preventivní vliv na rozvoj endoteliální 

dysfunkce (216-218) a hyperkoagulačních stavů (219) a antiapoptotický efekt (220). 

Zaznamenáno bylo i výrazné zkrácení dlouhodobého pobytu na JIP (>2 týdny) o 30% a na 

umělé plicní ventilaci o 39%.  

V roce 2006 byla publikována stejnými autory další studie, která se však soustředila na 

kriticky nemocné pacienty na interních JIP (15). Do této studie bylo zařazeno celkem 1200 

pacientů, kteří byli opět randomizováni a léčeni pomocí obdobné metodiky. V této studii však 

došlo pouze k významnému sníţení morbidity, nikoliv však mortality. Ve skupině intenzivně 

léčených byl niţší počet pacientů s renálním selháním, bylo zaznamenáno rychlejší odvykání 

od umělé plicní ventilace, zkrátila se doba pobytu na JIP i celková doba hospitalizace ve 

zdravotnickém zařízení. U pacientů s kratším pobytem na JIP léčených intenzivní 

inzulínovou terapií byla ale pozorována mortalita dokonce mírně vyšší. Naopak u pacientů 

s pobytem delším neţ 3 dny byla mortalita sníţena z 52,5 na 43,0% tedy o zhruba 20%,  

významně se sníţila i morbidita. 

K podobným výsledkům dospěla také Krinsleyho studie provedená na 800 pacientech na 

interních JIP se snahou o udrţení glykémie pod 7,7 mmol/l. Incidence renální insuficience 

poklesla o 75% a počet krevních transfuzí poklesl o 19%. Nemocniční mortalita se sníţila o 

29% (221).  

Rozporuplné výsledky přinesly studie DIGAMI (Diabetes Insulin-Glucose in Acute 

Myocardial Infarction), prováděné na populaci kardiologických pacientů. První studie 

sledovala prognózu u diabetických pacientů po akutním infarktu myokardu a prokázala, ţe 

při pouţití intenzivní inzulínové terapie se sniţuje dlouhodobá mortalita (221, 222). 

Navazující studie DIGAMI 2 u pacientů s DM 2. typu po akutním IM však významný rozdíl 

mezi pouţitím intenzivní inzulínové terapie s navazující inzulínovou léčbou nebo konvenční 

inzulínovou terapií bez navazující inzulinoterapie neprokázala. Epidemiologická analýza 

dlouhodobé mortality prováděná v rámci této studie však prokázala, ţe hladina glukózy je u 

této skupiny jejím nezávislým prediktorem (223). 

Přesné mechanismy účinku intenzifikované inzulínové terapie, které vedou ke zlepšení 

prognózy pacientů, však nejsou zatím zcela objasněny a jsou předmětem dalších analýz a 

studií (224). Rovněţ nebylo dosud zcela přesně prokázáno, zda za lepší prognózou těchto 



pacientů je pouze těsná kontrola glykémie, či pozitivní účinky podávaného inzulínu. 

Průlomovou studií je v tomto ohledu opět práce Leuvenského kolektivu, která proběhla na 

králičím modelu kritického onemocnění, a ve které byl sledován jak vliv samotné 

hyperglykémie, tak na glykémii nezávislých efektů inzulínu na přeţití i funkci jednotlivých 

orgánových systémů. Subjekty zde byly rozděleny do 4 skupin a to 

Normoinsulinemická/Normoglykemická, Hyperinzulinemická/Normoglykemická, 

Normoinzulinemická/Hyperglykemická a Hyperinzulinemická/Hyperglykemická. Mortalita 

byla signifikantně niţší u obou normoglykemických modelů, rovněţ došlo k niţší incidenci 

endoteliální dysfunkce a poruch funkce jater a ledvin. Zlepšení funkce myokardu však bylo 

zaznamenáno pouze u Hyperinzulinemické/Normoglykemické skupiny. U Hyperglykemické / 

Normoinzulinemické skupiny byla zaznamenána leukocytární dysfunkce, která byla 

ovlivnitelná podáním inzulínu. Z výše uvedených výsledků vyplývá, ţe vliv intenzivní 

inzulínové terapie by mohl spočívat především v udrţení normoglykémie, i kdyţ u některých 

orgánových systémů byl pozorován i pozitivní vliv podávaného inzulínu (225). 

Podle některých studií můţe normalizace glykémie vést i ke sníţení systémové zánětlivé 

reakce, neboť bylo u některých pacientů pozorováno zmírnění cytokinové dysbalance (226).  

Další otázkou je cílová koncentrace glykémie. V současné době existuje několik pohledů, 

zatímco Leuvenská skupina „trvá“ na cílovém rozmezí v pásmu prakticky euglykémie (t.j. 

4,4-6,1 mmol/l), novější studie pracují s benevolentnější horní hranicí glykémie, která se 

pohybuje okolo 7-8 mmol/l. Rovněţ při těchto koncentracích glykémie je popisováno sníţení 

následné morbidity, i kdyţ ne ve všech parametrech. Na druhou stranu je však nutné také 

zdůraznit, ţe snaha o příliš těsnou kontrolu glykémie můţe vést ke vzniku neţádoucích 

účinků, především pak k hypoglykémii (zvláště u pacientů s vyřazeným vědomím), která 

můţe mít fatální následky v podobě hypoglykemického komatu, v extrémním případě 

s ireverzibilním poškozením mozku (227). Snad i proto je dosud odbornými společnosti 

ideální pásmo glykémie diskutováno a jednoznačný konsenzus nebyl stále nalezen .  

 

4.4.2 Současná úskalí při udrţování normoglykémie u kriticky nemocných 

pacientů 

V současné době je na podkladě výše zmíněných studií doporučováno udrţení 

normoglykémie u většiny pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče (228, 

229). 

 Léčba hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů se však zásadně liší od léčby pacientů 

s diabetem mellitem 2. typu. Zatímco klíčovým opatřením u běţných diabetiků je dodrţování 



diabetické diety, terapie perorálními antidiabetiky (ať jiţ sekretagogy či inzulínovými 

senzitizéry) a většinou aţ při selhání této léčby je přistupováno k nasazení inzulínu, u kriticky 

nemocných je inzulín lékem volby. Důvodů je celá řada. Hyperglykémie se u kriticky 

nemocných vyskytuje i v případě významně sníţeného přívodu energie i samotných 

sacharidů, navíc podávání perorálních antidiabetik je nebezpečné z důvodu jejich 

dlouhodobého účinku na glykémii i řady vedlejších metabolických účinků (jmenujme např. 

laktátovou acidózu u metforminu). Zároveň dochází k výrazným výkyvům glykémie 

v důsledku podávání řady farmak (mj. katecholaminů, kortikoidů, apod), velkou roli hraje i 

forma, četnost a mnoţství podávané nutrice. Tíţe inzulínové rezistence je také přímo úměrná 

tíţi onemocnění.  

U kriticky nemocných je metodou volby kontinuální nitroţilní infuze inzulínu lineárním 

dávkovačem, event. doplněná o bolusy, zásadně volíme krátkodobý inzulín. Subkutánní 

forma podání je v tomto případě nevhodná, neboť dochází k prolongovanému a především 

nekonstantnímu vstřebávání v důsledku změn prokrvení podkoţní tkáně. Problémem 

intenzifikované inzulínové terapie jsou především vysoké nároky na personál, který má za 

úkol udrţet hladinu glukózy v poměrně úzkém rozmezí bez častějšího výskytu hypoglykémie. 

To samozřejmě vyţaduje časté odběry glykémií s úpravami dávek inzulínu dle aktuálních 

hodnot. V době protokolizace intenzivní péče a přenášení většiny rutinních činností na střední 

zdravotnický personál jsou za tímto účelem vyvíjeny přesné algoritmy a protokoly. Dalším 

problémem intenzifikované inzulínové terapie je i vyšší zátěţ pacienta častými krevními 

odběry a riziko zanesení infekce do krevního řečiště při častém rozpojování infuzních 

systémů (228).   

Jednou z moţností, která by vyřešila jak problém častých krevních odběrů k měření glykémie 

tak i nebezpečí hypoglykémie, je pouţití kontinuálních glukózových senzorů, v ideálním 

případě propojených s algoritmem automaticky řídícím dávkování inzulínu. Takové systémy 

pak označujeme jako tzv. uzavřené – „closed loop“ (230). 

 

4.4.3 Kontinuální monitorování glykémie 

Jak jiţ bylo řečeno výše, průlomovým řešením pro těsnou kontrolu glykémie by byla moţnost 

kontinuálního monitorování glykémie. V současnosti jsou kontinuální glukózové senzory 

(umístěné do podkoţí) úspěšně vyuţívány u některých pacientů s diabetem mellitem. 

Zkušenosti s jejich pouţitím u kriticky nemocných pacientů jsou ale relativně malé, nehledě 

na to, ţe u této skupiny pacientů lze očekávat značná úskalí, především v důsledku 

hemodynamických změn a změn tkáňové perfuze.  



 

4.4.3.1 Tkáně vhodné pro kontinuální monitorování glykémie 

V současné době je pro jednorázové stanovení glykémie nejčastěji pouţívána plná krev, 

sérum, či plazma. Kontinuální měření glykémie z krve by pak vyţadovalo trvalý přístup do 

cévního systému, které by v současných podmínkách vedlo v podstatě k trvalému uvázání 

pacienta k lůţku. Ale i v případě vývoje přenosného systému by byl cévní přístup zatíţen 

mnoha komplikacemi, a to především trombotickými a infekčními. Problémem je i nutnost 

heparinizace katétrů vzhledem ke sráţení krve na jejich povrchu. Přesto existuje řada metod, 

kterými lze krevní glukózu přímo kontinuálně měřit. Samotný senzor můţe být umístěn jak 

intravaskulárně, tak extravaskulárně a to za předpokladu automatizovaného kontinuálního 

odběru krve, nebo vyuţití krevní mikrodialýzy. Nicméně zatím je většina těchto senzorů ve 

stadiu experimentálního vývoje a jejich klinické vyuţití je minimální (231).  

Mnohem nadějnějším se v posledních letech ukazuje vyuţití alternativních míst pro měření 

glykémie. V současné době je za tímto účelem hojně vyuţíváno intersticium podkoţní tukové 

tkáně, neboť  byla mnoha studiemi prokázána dobrá korelace koncentrací glukózy mezi krví a 

intersticiem. Dostatečná evidence existuje především pro populaci zdravých pacientů a 

diabetiků. Na základě těchto studií byl zahájen vývoj systémů pro kontinuální měření 

glykémie v tukové tkáni a v současné době je jiţ k dispozici řada komerčně dostupných 

přístrojů (např. CGMS Gold či Guardian firmy Minimed Medtronic a Glucoday firmy 

Menarini). Jsou zaloţeny především na enzymatických reakcích (glukóza-oxidázové nebo 

dehydrogenázové), detekční metody jsou vyuţívány amperometrické, elektrochemické, 

spektrofotometrické či optické. Ve své podstatě se jedná o miniinvazivní metody měření, kdy 

je vyuţit implantabilní jehlový senzor nebo senzor zaloţený na mikrodialyzační metodě, 

která bude popsána níţe, neboť tuto metodu jsme vyuţívali i v našich studiích. Tyto přístroje 

v současné době vykazují poměrně dobrou přesnost a začínají být vyuţívány v klinické praxi 

u diabetických pacientů (232). Pro pouţití těchto přístrojů v intenzivní medicíně však tyto 

přístroje nejsou schváleny, protoţe dosud nebyl přesně popsán vliv změn v prokrvení tkání 

vlivem narušení systémové cirkulace i mikrocirkulace, které se v kritickém onemocnění 

velmi často vyskytuje. Nicméně některé studie, včetně našich, naznačují, ţe korelace 

glykémie mezi intersticiem a krví zůstává zachována i u kriticky nemocných s poruchami 

tkáňové perfuze (233). 

Další, ale v současné době velmi alternativní, metodou je i detekce glykémie zaloţená na 

transdermálním přenosu tekutin nebo mikroporaci. Za tímto účelem bylo vyvinuto několik 

systémů zaloţených na reverzní iontoforéze (GlucoWatch, Johnson and Johnson), ultrazvuku 



(SDMS, Sontra Medical Corporation) či laseru (RTGS, SpectRx Inc.). Přesnost těchto 

systémů je však zatím nedostatečná, proto nejsou vyuţívány v rutinní klinické praxi (234). 

 

4.4.3.2 Mikrodialýza tukové tkáně 

Řada komerčně dostupných i vyvíjených glukózových senzorů je zaloţena na technice 

mikrodialýzy tukové tkáně. Mikrodialýza je technika známá jiţ téměř tři desítky let. 

Umoţňuje kontinuálně sledovat metabolické děje ve tkáni pomocí měření změn lokálních 

koncentrací různých látek a jejich poměrů (hladiny glukózy, glycerolu, laktátu, pyruvátu, 

glutamátu, urey, katecholaminů, aminokyselin atd.) v extracelulární tekutině v závislosti na 

expozici tkáně různým vlivům (235). V sedmdesátých letech byla vyuţívána k měření 

koncentrací neurotransmiterů v mozku experimentálních zvířat. Své vyuţití u lidských 

subjektů nalezla o více neţ desetiletí později, kdy se mikrodialýza ukázala vhodnou metodou 

k vyjádření míry lipolýzy v tukové tkáni. Současné výzkumy se mimo jiné zabývají korelací 

systémových a intersticiálních hladin některých látek (např. glukóza) v tukové tkáni a 

moţnostmi vyuţití této tkáně ke kontinuálnímu měření systémových koncentrací pomocí 

biosenzorů zavedených do tukové tkáně (233). V současnosti mikrodialýza nalézá své místo i 

v klinické praxi, kdyţ slouţí k měření stupně lokální hypoxie v neurointenzivní péči, 

transplantologii, apod. (236)  

 

Princip mikrodialýzy 

Principy mikrodialýzy jsou znázorněny na obrázku č. 5. Mikrodialyzační jednotkou je 

biluminální kanyla promývaná perfuzním roztokem, který je přiváděn pomocí pumpy přes 

vnitřní lumen. Součástí vnějšího lumen je semipermeabilní membrána, přes kterou prostupují 

látky oběma směry po směru koncentračního gradientu. Dochází tedy k difuzi látek z 

intersticia do perfuzního roztoku a naopak a katétr se tak ve tkáni chová obdobně jako céva. 

Výsledný roztok, jehoţ sloţení do značné míry odráţí sloţení extracelulární tekutiny, se 

nazývá dialyzát a je odváděn z vnějšího lumen do tzv. mikrozkumavky. 

Mikrodialyzační katétr je charakterizován několika parametry. Prvním z nich je maximální 

propustnost (cut-off), definovaná jako molekulová hmotnost látky, při které jiţ neprojde 

membránou minimálně 80% dané látky. Klinicky vyuţívané katetry mají propustnost 20 kDa 

a jsou vhodné zejména pro stanovování hladin nízkomolekulárních látek jako jsou glycerol, 

glukóza, laktát, pyruvát, urea či aminokyseliny, rovněţ lze pomocí tohoto katétru sbírat i 

látky o vyšší molekulární hmotnosti jako jsou hormony o niţší molekulární hmotnosti 

(katecholaminů, inzulín apod.). Pro stanovení vysokomolekulárních látek, jako např. 



proteohormony se uţívají tzv. „high cut-off“ katetry s propustností 100 kDa. Další vlastností 

katétru ovlivňující mnoţství látky, které přestoupí za určitý čas přes membránu je plocha 

semipermeabilní membrány daná její délkou (nejčastěji 30 mm) a obvodem. 

Perfuzní roztok promývající katétr je aplikován pomocí mikrodialyzační pumpy. Tímto 

roztokem bývá zpravidla roztok blízký svým iontovým sloţením fyziologické extracelulární 

tekutině či má alespoň podobnou osmolalitu (např. Ringerův roztok, 5% Manitol). Chceme-li 

sledovat vliv farmak na lokální metabolizmus, můţe být toto farmakum součástí perfuzního 

roztoku (237, 238).  

 

 

Obr. 5: Základní principy mikrodialýzy 

 

Koncentrace látek v dialyzátu závisí na několika faktorech. Nejdůleţitějšími faktory jsou 

propustnost a plocha membrány, rychlost perfuze, krevní průtok, difuzní koeficient, 

prokrvení tkáně, teplota, atd. Zpravidla tak získáme pouze relativní hodnoty a sledujeme 

pouze změny koncentrace látek v čase. Absolutních hodnot koncentrací v intersticiu můţeme 

dosáhnout při rychlosti perfuze 0,1-0,3 l/min nebo při pouţití tzv. iontové referenční 

metody, kdy je perfuzním roztokem 5% manitol a porovnáváme koncentrace natria 

v dialyzátu a extracelulární tekutině (zde je koncentrace 140 mmol/l) (239). Takto získáme 

údaj o výtěţnosti (recovery) (240), která odráţí mnoţství látky, které přestoupí přes 

membránu, a podle které snadno vypočteme absolutní koncentraci. Pomocí mikrodialýzy lze 



hodnotit i krevní průtok, a to pomocí tzv. etanolové diluční metody, kdy je do perfuzního 

roztoku přidán ethanol o známé koncentraci a sledujeme mnoţství ethanolu odplaveného do 

krevního oběhu. Mnoţství ethanolu v mikrodialyzátu je tak nepřímo úměrné rychlosti 

krevního průtoku (241).  

 

Příslušenství pro mikrodialýzu 

Provedení mikrodialýzy vyţaduje tyto základní komponenty: mikrodialyzační pumpu 

s mikrodialyzační stříkačkou, která přivádí perfuzní roztok, vlastní mikrodialyzační katétr a 

mikrozkumavky (microvials), do kterých je sbírán dialyzát. K dispozici na trhu jsou zařízení 

určená jak pro základní výzkum (in vitro i in vivo experimenty), tak i pro klinické vyuţití. 

Katetry se vyrábějí jak typizované pro různé periferní tkáně či CNS, existují však i katetry 

vyráběné „na míru“ s variabilní délkou a propustností membrány (6-100 kDa) a moţností 

volby materiálu. Mikrodialyzační katétr lze připravit i jednoduše pouţitím polysulfonové 

kapiláry z běţného dialyzátoru. Příslušenství pro klinický výzkum je miniaturizováno a 

koncipováno pro vyuţití na lůţku pacienta (mikrodialyzační pumpa je zhruba velikosti 

pumpy inzulínové).  

 

Vyuţití mikrodialýzy 

Vyuţití mikrodialýzy, především v základním a klinickém výzkumu, je nesmírně široké.  

In vitro lze pouţít mikrodialýzu k měření enzymatických aktivit a různých metabolitů ve 

tkáňových kulturách. Dále lze pomocí in vitro mikrodialýzy modelovat in vivo studie či měřit 

výtěţnost (recovery) pro různé látky. Širší uplatnění nalézá mikrodialýza v in vivo 

experimentech na zvířecích modelech. Zde slouţí mikrodialýza především k výzkumu tkáně 

CNS a působení neurotransmiterů v různých tkáních.  

V klinickém výzkumu slouţí mikrodialýza ke sledování změn lokálního tkáňového 

metabolizmu v závislosti na expozici tkáně různým vlivům. Pomocí mikrodialýzy můţeme 

sledovat např. vliv zvýšené fyzické aktivity na lipolýzu v tukové tkáni (markerem lipolýzy je 

v tomto případě glycerol), vliv aplikace farmak (farmakodynamické studie), změny lipolýzy 

u metabolických poruch (např. thyroidální dysfunkce) či poruch nutrice (obezita, mentální 

anorexie), vliv tkáňové hypoxie na metabolizmus glukózy (poměr laktát / pyruvát). (235) 

V současné době probíhá intenzivní výzkum tukové tkáně jako cílové pro případné umístění 

biosenzorů k monitorování systémových hladin různých látek. V dalším textu budou zmíněny 

především studie zabývající se korelací intersticiální a systémové glykémie u kriticky 

nemocných pacientů 



V posledních letech nalézá mikrodialýza uplatnění i v klinické praxi. Slouţí především 

k monitorování tkáňového metabolizmu a buněčného poškození v pooperačním období. Za 

tímto účelem se stanovují hladiny glukózy, laktátu, pyruvátu a glycerolu a porovnávají se 

jejich koncentrace a poměry v potenciálně postiţené a zdravé tkáni. Zvýšené hladiny laktátu 

mohou signalizovat jednak zvýšenou glykolýzu, jednak tkáňovou hypoxii. K rozlišení těchto 

dvou stavů je potřeba porovnat hladiny laktátu s hladinami pyruvátu. Čím je tzv. poměr laktát 

/ pyruvát (lactate / pyruvate ratio) vyšší, tím je vyšší stupeň tkáňové hypoxie. Markerem 

poškození tkáně a rozpadu buněk je glycerol, vznikající degradací tuků buněčných membrán. 

V okamţiku tkáňové hypoxie dochází k poklesu koncentrace glukózy, vzestupu poměru 

laktát /pyruvát a vzestupu koncentrace glycerolu v postiţené tkáni. Uplatnění nalézá 

mikrodialýza v transplantologii a rekonstrukční chirurgii, kdy je moţné včas diagnostikovat 

poruchy perfuze a odhojování štěpu. Dalšími klinickými obory, ve kterých nalézá 

mikrodialýza své uplatnění, jsou břišní chirurgie, kde lze pomocí speciálního katétru sledovat 

střevní ischemii a  neurointenzivní péče, kdy je u pacientů s kraniocerebrálním traumatem 

porovnáván poměr laktát / pyruvát v postiţené a zdravé tkáni. (242) 

 

4.4.4 Metody pro vedení těsné kontroly glykémie 

Těsná kontrola glykémie na jednotkách intenzivní péče je v současné době rutinní záleţitostí. 

Dokud nebyl zaveden koncept těsné kontroly glykémie, byly tolerovány relativně vysoké 

koncentrace glukózy v krvi (mnohdy i více neţ 10-12 mmol/l). Glykémii stačilo měřit 

relativně zřídka, obvykle zhruba 4x denně a mnoţství a forma podání inzulínu závisela na 

úsudku lékaře. Jak jiţ bylo řečeno výše, těsná kontrola glykémie vyţaduje měření glykémií 

mnohem častější, a to aţ v jednohodinových intervalech, inzulín je pak podáván většinou v 

kontinuální nitroţilní infuzí. Takto časté odběry by pak vedly nejen k vysoké zátěţi středního 

zdravotnického personálu, ale i lékaře a v neposlední řadě i pacienta. Rovněţ efektivita byla 

závislá na úsudku ošetřujícího personálu. Z tohoto důvodu vznikla snaha o unifikaci a 

protokolizaci intenzivní inzulínové terapie a jejího co největšího zjednodušení. Prvním 

krokem byla příprava „papírových“ protokolů , kdy na základě absolutní hodnoty, případně 

změny glykémie byla upravována rychlost inzulínové infuze. Tyto protokoly jsou dosud 

většinou JIP hojně vyuţívány (243, 244). Současně s rozvojem a dostupností výpočetní 

techniky u lůţka pacienta dochází k vývoji počítačových algoritmů, které by byly schopné 

ještě pruţněji reagovat na výkyvy glykémií, dlouhodobé chování pacienta i výkyvy v 

podávání nutrice (245). Efektivita jednoho z těchto algoritmů byla ověřována i v jedné 

z našich studií.  



V posledních letech je i snaha tyto algoritmy propojit se senzory pro měření glykémie a 

vytvořit tak automatizovaný uzavřený (tzv. closed-loop) systém, obdobu arteficiálního 

pankreatu.  

 

4.4.4.1 Protokoly pro těsnou kontrolu glykémie 

Řada studií prokázala vyšší efektivitu protokolů pro těsnou kontrolu glykémie oproti rutinním 

postupům. Spodní mez cílové glykémie bývá zpravidla 4,4 mmol/l (80 mg/dl), horní mez 

bývá variabilnější, ideálně 6,1 mmol/l (110 mg/dl), ale v doporučených postupech odborných 

společností intenzivní medicíny je tolerována glykémie aţ 8,3 mmol/l (150 mg/dl). V zásadě 

existují dva typy protokolů, jednak tzv. „sliding scale – klouzavé“ a dále tzv. „dynamické 

protokoly“. První jmenované jsou zaloţeny na fixní rychlosti inzulínové infuze pro dané 

rozmezí glykémie (tzn. například pro rozmezí 5-8 mmol/l je dávka inzulínu 1 IU/hod, pro 

rozmezí 8-10 mmol/l je dávka 2 IU/hod, apod.), jejich vyuţití je však minimální pro jejich 

nízkou efektivitu (většinou s jejich pouţitím bylo dosaţeno průměrné glykémie 8,5-10,5 

mmol/l). Jejich hlavním úskalím je především absence dostatečné reakce na rezistentní 

hyperglykémii. Naproti tomu dynamické protokoly tento problém řeší, neboť kaţdému 

rozmezí glykémie je přiřazena změna rychlosti inzulínové infuze (např. při glykémii mezi 6-8 

mmol/l se rychlost zvyšuje o 1 IU/hod oproti předchozí hodině, pro rozmezí 8-10 mmol/l o 2 

IU/h, apod.). Pro první hodinu bývá uţívána tzv. startovací dávka inzulínu pro dané rozmezí 

glykémie, nadměrně vysoké hodnoty glykémie (obvykle nad 10mmol/l) jsou zpravidla 

sniţovány dodatečnými bolusy inzulínu. Interval mezi měřeními glykémie je rovněţ dán 

protokolem, zpravidla se pohybuje od 1 do 4 hodin v závislosti na hodnotě glykémie a její 

stabilitě mezi jednotlivými měřeními. V závislosti na zkušenostech pracoviště a razanci 

protokolu je průměrná glykémie při pouţití těchto protokolů cca 6-7,5 mmol/l. Součástí 

protokolů pro těsnou kontrolu glykémie by měl být i protokol pro podávání výţivy a infuze 

glukózy, aby byl zajištěn co nejstabilnější konstantní přísun energie, většinou se volí 

kontinuální podávání umělé výţivy. Při změnách v mnoţství podávané výţivy by pak mělo 

vţdy být vhodně upraveno mnoţství podávaného inzulínu, ať jiţ směrem nahoru nebo dolů. 

Pouţití protokolů pro těsnou kontrolu glykémie je z hlediska těţké hypoglykémie (<2,2 

mmol/l) poměrně bezpečné, epizoda takto nízké glykémie byla v klinických studiích 

zaznamenána u zhruba 5% pacientů. Nicméně je cílem toto riziko dále sniţovat, neboť 

hypoglykémie můţe být u kriticky nemocných pacientů maskována a snadno přehlédnuta, 

díky časté farmakologické sedaci či jiţ přítomné poruše vědomí (221, 243). Jeden z výše 

uvedených dynamických protokolů byl pouţit i v našich studiích a jeho přesné znění je 



uvedeno na obrázku č. 6. Obecně vychází z principu protokolu pouţitého v Leuvenské studii, 

neboť toto pracoviště má s těsnou kontrolou glykémie největší zkušenosti i nejlepší dosaţené 

výsledky.  

 

 

Obr. 6: Protokol pro těsnou kontrolu glykémie pouţívaný na pooperační JIP 2. kliniky 

kardiovaskulární chirurgie 1. LFUK a VFN 



4.4.4.2 Počítačové algoritmy pro těsnou kontrolu glykémie 

Zavedení protokolů pro těsnou kontrolu přineslo jistě značný pokrok do péče o kriticky 

nemocné pacienty. Nicméně tyto protokoly jsou poměrně sloţité a jsou zatíţeny moţností 

chyby ošetřujícího personálu. Z tohoto důvodu je snaha v době rozmachu výpočetní techniky 

vytvořit software, který by byl schopen na základě informací o výkyvech glykémie regulovat 

dávkování inzulínu a usnadnit tak práci ošetřujícího personálu (246). Tento software, řazený 

do skupiny „systémů podporujících rozhodování“ (CDSS – Computer Decision Support 

System), je zaloţen na algoritmech vypočítávajících změnu rychlosti inzulínové infuze 

z dynamiky změn glykémie v posledních několika hodinách. V současné době jiţ bylo 

vyvinuto několik systémů, které pracují na různých principech. Existují jak poměrně 

jednoduché algoritmy zaloţené na poměrně jednoduché rovnici pracující s hodnotami za 

poslední 2-4 měření (např. systém GRIP – Glucose Regulation for Intensive Care Patients) 

(247), tak sloţitější algoritmy zohledňující anamnézu diabetu, vývoj inzulínové rezistence u 

konkrétního pacienta i další parametry za celou dobu sledování. Některé algoritmy rovněţ 

umoţňují kalkulovat i s příjmem parenterální, ale i enterální výţivy a zohlednit dynamiku 

jejího vstřebávání. Vstupními parametry pro počítačový algoritmus jsou hodnota glykémie a 

aktuální dávka inzulínu, event. mnoţství a cesta podávané výţivy a inzulínu v zadaném čase, 

hmotnost pacienta a jednoduchá diabetická anamnéza. Na základě těchto údajů generuje 

algoritmus novou poţadovanou rychlost inzulínové infuze. Všechny tyto parametry jsou poté 

zpravidla zobrazeny v přehledném grafu a ukládány na paměťové médium. 

V našich studiích jsme pouţívali tzv. MPC algoritmus (Model Predictive Control), jehoţ 

komponentou (248, 249) je model napodobující glukoregulační systém zaloţený na predikci 

výchylky glykémie a postupné optimalizaci dávky inzulínu. Tento algoritmus se ukázal jako 

velmi účinný nástroj pro těsnou kontrolu glykémie a je v současnosti vyuţíván pro klinické 

testování ve spojení s kontinuálními glukózovými senzory. Uţivatelské rozhraní algoritmu je 

demonstrováno na obrázku č. 7. 



 

 

Obr. 7: Uţivatelské rozhraní MPC algoritmu 

 

 

4.4.4.3 Closed-loop systémy 

Vývoj na půdě těsné kontrole glykémie vede v současné době ke snaze o co nejvyšší 

automatizaci měření glykémie a dávkování inzulínu. Zjednodušeně lze říci, ţe se jedná o 

snahu vytvořit vlastně jakýsi „arteficiální pankreas“ (250). Snaha o vývoj systémů pro těsnou 

kontrolu glykémie u diabetických pacientů se datuje do 70. let 20. století, kdy byly vyvíjeny 

první systémy pro těsnou kontrolu glykémie. Průkopníkem byl přístroj Biostator GCIIS 

(Miles-Ames, Velká Británie) zaloţený v podstatě na metodě euglykemického 

hyperinzulinemického clampu, kdy byl vzorek krve získáván kontinuálním odběrem ţilní 

krve ze zvláštní  periferní kanyly (cca 50ml/den), glykémie byla pak přístrojem analyzována 

a v závislosti na její změně pak byla počítačem upravována rychlost inzulínové infuze (251). 

Tento přístroj byl vyuţíván především k experimentálním účelům v oblasti 

patofyziologického výzkumu diabetes mellitus, jeho rozšíření do klinické praxe bránila 

především jeho nepřesnost, poruchovost a především velikost (obdobná jako u dnešních 



dialyzačních přístrojů). Jistou snahou o navrácení tohoto přístroje do klinické praxe 

v posledních letech byla i modifikace tohoto přístroje zvaná Glucostator (Probe & go GmbH, 

Osburg, Německo), která se téţ nesetkala s úspěchem u odborné veřejnosti.  

V současné době jsou i přes počáteční neúspěchy vyvíjeny jak systémy určené pro populaci 

běţných diabetiků, především 1. typu, zaloţené na subkutánním měření glykémie i podávání 

inzulínu subkutánní cestou v miniaturizované podobě (zhruba o velikosti současné inzulínové 

pumpy), tak systémy pro těsnou kontrolu glykémie u kriticky nemocných. Glykémie by u 

těchto systémů měla být měřena ideálně rovněţ v podkoţí tukové tkáně, podávání inzulínu by 

však měla probíhat intravenózní formou. Celý systém by pak měl být zaloţen na bázi 

současných infuzních pump a lineárních dávkovačů, ideálně spojen i se systémem pro 

podávání umělé výţivy. Současná praxe a plánovaný systém jsou schematicky znázorněny na 

obrázku. Vývoj takovéhoto systému, určeného pro pouţití u kriticky nemocných pacientů, byl 

i cílem projektu 6. rámcového programu EU CLINICIP (Closed Loop Insulin Infusion for 

Critically Ill Patiens), na němţ se podílelo 13 center z 8 evropských zemí, včetně našeho 

pracoviště a v rámci tohoto projektu byla prováděna i většina našich studií. Ačkoliv byly 

během tohoto projektu vyvinuty uspokojivě fungující jednotlivé systémy pro kontinuální 

měření glykémie i automatizované dávkování inzulínu, k jejich rutinnímu uplatnění 

v klinické praxi nedošlo, neboť nebyla dostatečně ověřena jejich funkce a bezpečnost. Na 

obrázku č. 8 je zobrazen rozdíl mezi současnou praxí a automatizovaným systémem pro 

těsnou kontrolu glykémie.  

 

 

Obr. 8: Současná praxe těsné kontroly glykémie a schéma automatizovaného (closed-loop) 

systému 

 



V současné době je aktuální projekt JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation), jehoţ 

cílem je vývoj uzavřeného systému pro diabetiky prvního typu. Plánuje se, ţe do běţné praxe 

by tyto systémy měly být uvedeny v horizontu zhruba 5 let (252). Hlavní překáţkou jejich 

rozšíření je především ne zcela absolutní přesnost současných glukózových senzorů určených 

pro měření glykémie v tukové tkání a z ní vyplývající riziko těţké hypoglykémie při falešně 

naměřené vyšší hodnotě glykémie. 



5 Cíle práce 

 

Prvním cílem naší práce byl výzkum patofyziologických mechanizmů v tukové tkáni, které 

mají vliv na rozvoj inzulínové rezistence u kriticky nemocných pacientů.  

Primárním cílem bylo  sledování a hodnocení vlivu nadprodukce vybraných  hormonů tukové 

tkáně a prozánětlivých cytokinů (leptin, adiponectin, resistin, IL-6, TNF-alfa a MCP-1) 

produkovaných subkutánní i viscerální tukovou tkání na rozvoj inzulínové rezistence u 

skupiny kriticky nemocných pacientů (kap. 6.1.3.) Hodnocen byl i podíl různých buněk 

tukové tkáně (adipocyty vs. makrofágy) na sekreci těchto faktorů.  

Druhým cílem práce byl výzkum moţností terapeutického ovlivnění hyperglykémie kriticky 

nemocných, a to především intenzivní inzulínovou terapií. Součástí tohoto výzkumu bylo i 

posouzení subkutánní tukové tkáně, jako alternativního místa pro kontinuální měření 

glykémie metodou mikrodialýzy, kdy byla sledována korelace mezi arteriální a intersticiální 

hodnotou glykémie (kap. 6.1.1.). Současně byl testován i automatizovaný algoritmus pro 

těsnou kontrolu glykémie, díky čemuţ bylo moţné efektivně sledovat i spotřebu inzulínu a 

průběh inzulínové rezistence (kap. 6.1.2.).  

Jako model kriticky nemocných byli zvoleni pacienti hospitalizovaní na pooperační jednotce 

intenzivní péče kliniky kardiovaskulární chirurgie, kteří podstoupili plánovaný 

kardiochirurgický výkon a kteří vyţadovali alespoň krátkodobou resuscitační péči. Sledování 

v zásadě probíhalo v průběhu perioperačního období.



 

6 Metodika studií 

Studie byly prováděny ve spolupráci 3. interní kliniky, Kliniky anesteziologie, resuscitace a 

intenzivní medicíny, 2. kliniky kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze a 

partnery v rámci projektu CLINICIP, především pak s Lékařskou univerzitou a Technickou 

univerzitou v Grazu, Rakousko. Studie byly schváleny etickou komisí 1. LF UK a VFN. 

Kaţdý pacient zařazený do studie podepsal informovaný souhlas, byla od něho odebrána 

demografická data a anamnéza a provedeno fyzikální a laboratorní předoperační vyšetření. 

Všichni pacienti se podrobili kardiochirurgickému zákroku, po kterém byli léčeni rutinními 

postupy kardiochirurgické pooperační péče a intenzivní medicíny. U všech pacientů byly 

pouţity postupy pro těsnou kontrolu glykémie. 

 

6.1 Soubory vyšetřovaných osob a protokoly studií 

6.1.1 Monitorování glykémie u kriticky nemocných pacientů: srovnání 

arteriálních a intersticiálních hladin glukózy měřených pomocí mikrodialýzy tukové 

tkáně 

Cílem studie bylo srovnání arteriálních a intersticiálních hladin glukózy měřených pomocí 

mikrodialýzy tukové tkáně u kriticky nemocných pacientů. Do studie bylo zařazeno 20 

pacientů (10 diabetiků a 10 nediabetiků) po rozsáhlých kardiochirurgických výkonech 

(aortokoronární bypassy, chlopenní náhrady a plastiky) hospitalizovaných na pooperační 

jednotce intenzivní péče (JIP) 2. Kliniky kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze. 

Mezi pacienty bylo 16 muţů a 4 ţeny. Průměrný věk pacientů byl 68±10 let, BMI bylo 

28,3±3,9. Vstupním kritériem pro zařazení do klinické části studie byla glykémie vyšší neţ 

6,7 mmol/l při přijetí na JIP, věk pacientů byl omezen na 18-90 let. Vylučovacími kritérii 

byla alergie na inzulín nebo mentální omezení, respektive neschopnost porozumět a podepsat 

informovaný souhlas. 

Po příjezdu ze sálu byli všichni pacienti přijati na pooperační JIP, na umělé plicní ventilaci a  

zpravidla i na oběhové podpoře katecholaminy. V rámci přijímací procedury byl všem 

pacientům zaveden katétr k mikrodialýze tukové tkáně (viz kap. 6.3.), všichni pacienti byli 

dále léčeni intenzivní inzulínovou terapií, jak je popsáno níţe (kap. 6.4.). Vzorky arteriální 

krve a mikrodialyzátu byly odebírány v hodinových intervalech, délka studie byla 48 hodin 

od zahájení sběru vzorků. Vzorky poté byly laboratorně analyzovány (viz kap 6.2) a byla 

statisticky zhodnocena korelace arteriální a intersticiální glykémie. Dále byla hodnocena i 



korelace po přepočtu intersticiálních hodnot na hodnoty absolutní podle metody jednobodové 

kalibrace. 

 

6.1.2 Léčba hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů: srovnání 

standardního protokolu a počítačového algoritmu 

Cílem této studie bylo zhodnocení vyuţitelnosti počítačového algoritmu pro těsnou kontrolu 

glykémie u kriticky nemocných pacientů. Do studie byla zařazena obdobná skupina pacientů 

jako v předchozí studii. Do klinické části bylo zařazeno 20 pacientů, kteří rovněţ podstoupili 

plánovaný kardiochirurgický výkon (aortokoronární bypass či chlopenní náhradu), a u nichţ 

vstupní glykémie při přijetí na JIP byla vyšší neţ 6,7 mmol/l, věk pacientů byl omezen na 18-

90 let. 10 pacientů bylo randomizováno k léčbě pomocí počítačového algoritmu, 10 k léčbě 

podle standardního protokolu. Vylučovacími kritérii byla alergie na inzulín nebo mentální 

omezení, respektive neschopnost porozumět a podepsat informovaný souhlas. Mezi pacienty 

bylo 14 muţů a 6 ţen, 6 pacientů bylo diabetiků (2 ve skupině léčených pomocí standardního 

protokolu, 4 ve skupině léčených pomocí počítačového algoritmu). Průměrný věk pacientů 

byl 67 ± 11 let, průměrné BMI bylo 27,0 ± 4,0 kg/m
2
, průměrná glykémie při přijetí na JIP 

byla 9 ± 2,4 mmol/l. Délka studie byla 48 hodin od přijetí na JIP, cílová glykémie byla 4,4 – 

6,1 mmol/l v souladu s Leuvenskou studií. Všichni pacienti byli léčeni intenzivní inzulínovou 

terapií v závislosti na zvoleném protokolu léčby (viz kap. 6.4). 

Byla hodnocena doba, po kterou byli pacienti v cílovém rozmezí, průměrná glykémie, doba 

potřebná k dosaţení cílového rozmezí, doba v závaţnější hyperglykémii (glykémie > 8,3 

mmol/l), celková spotřeba inzulínu a počet závaţných hypoglykemických epizod (glykémie < 

2,9 mmol/l). 

 

6.1.3 Podíl endokrinní dysfunkce tukové tkáně na rozvoji inzulínové 

rezistence u kriticky nemocných pacientů 

Cílem této studie bylo hodnocení změn produkce zánětlivých cytokinů tukovou tkání 

v důsledku kritického onemocnění. Do této studie bylo zařazeno 15 pacientů, kteří rovněţ 

podstoupili elektivní kardiochirurgický výkon a byli hospitalizováni na jednotce intenzivní 

pooperační péče (JIP) 2. kliniky kardiovaskulární chirurgie 1. LFUK a VFN. Mezi pacienty 

bylo 5 muţů a 10 ţen, průměrný věk pacientů byl 68 ± 3 let, průměrný body mass index byl 

26,6 ± 1,2 kg/m
2
, 3 pacienti měli diabetes mellitus 2. typu. Všichni pacienti byli léčeni 

intenzivní inzulínovou terapií podle standardního protokolu JIP, který je popsán níţe, 

glykémie byla odebírána v intervalech dle poţadavků protokolu. 



Vzorky viscerální  a subkutánní tukové tkáně pro měření exprese mRNA adipocytokinů 

(leptin, adiponectin, resistin, IL-6, TNF-alfa a MCP-1) a povrchových antigenů 

imunokompetentních buněk (CD 14, CD45, CD 68) byly odebírány na začátku a na konci 

operace, jejíţ průměrná délka činila 252 ± 27 minut. Krevní odběry pro stanovení koncentrací 

prozánětlivých cytokinů a dalších látek (inzulín, kortizol) byly provedeny předoperačně, 

bezprostředně po operaci po přijetí na JIP a po 6, 12, 24, 48 a 120 hodinách od přijetí na JIP. 

Přesná metodika je popsána níţe. Vývoj inzulínové rezistence byl sledován hodnocením 

změny rychlosti kontinuální inzulínové infuze nutné k udrţení euglykémie. Hodnocena byla 

dynamika změn prozánětlivých cytokinů v perioperačním období a její korelace s dynamikou 

inzulínové rezistence a hladinou stresových hormonů (kortizol). Dále byl sledován vliv 

operace na změnu exprese mRNA prozánětlivých cytokinů a dynamiku infiltrace tukové 

tkáně imunokompetentními buňkami.  

 

6.2 Antropometrické a laboratorní vyšetření 

U všech subjektů zařazovaných do studie proběhlo komplexní vstupní předoperační vyšetření 

jehoţ součásti bylo stanovení základních antropometrických parametrů (výška, tělesná 

hmotnost, body mass index), byla odebrána kompletní osobní a farmakologická anamnéza, za 

standardních podmínek po celonočním lačnění mezi 7 a 8 hodinou ranní byly provedeny 

odběry krevních vzorků na základní biochemické (mineralogram, renální, hepatální funkce, 

lipidogram, glykémie, glykovaný hemoglobin) a hematologické vyšetření (krevní obraz, 

koagulační vyšetření). Tato vyšetření byla prováděna standardními laboratorními metodami 

v centrálních biochemických a hematologických laboratořích VFN.  

V průběhu studií bylo měření arteriální glykémie a vyšetření základního mineralogramu, 

krevních plynů a červeného krevního obrazu prováděno přímo na oddělení JIP pomocí POCT 

(Point of Care) analyzátoru ABL 700 (Radiometer Medical A/S, Copenhagen, Dánsko). 

Vzorky mikrodialyzátu byly bezprostředně po jejich odebrání hluboce zmrazeny a 

uchovávány při teplotě -80°C a analyzovány v laboratořích Joanneum Research GesmbH, 

Graz, Rakousko na analyzátorech Cobas Mira (Roche Diagnostics, Švýcarsko) - glukóza, 

laktát,  CMA 600 (CMA, Švědsko) - pyruvát a plamenovém fotometru (Instrumentation 

Laboratory, Rakousko) – sodík a draslík.  

Vzorky séra pro měření prozánětlivých cytokinů, inzulínu a kortizolu byly získány 

centrifugací plné krve a byly rovněţ hluboce zmrazeny a uchovávány při teplotě -80°C. 

Analyzovány byly v laboratořích 3. interní kliniky. Sérové koncentrace inzulínu, IL-6, TNF-

, leptinu a monocyte chemoattractant proteinu-1 (MCP-1) byly měřeny pomocí 



adipocytokinového kitu LINCOplex Kit (panel B) na přístroji Luminex200 (Linco Research, 

St. Charles, MO). Sérové koncentrace adiponectinu byly měřeny komerčním RIA kitem 

(Linco Research), resistinu komerčním ELISA kitem (BioVendor, Brno, ČR) a kortizolu 

komerčním RIA kitem (Immunotech, Praha, ČR).  

Vzorky tukové tkáně byly získávány excizí během operace a to z podkoţí (subkutánní tuková 

tkáň) a z epikardu (viscerální tuková tkáň) na začátku a na konci operace. Bezprostředně po 

odebrání byly vzorky cca 100 mg tkáně uloţeny do stabilizačního roztoku (RNAlater, 

Qiagen, USA), hluboce zmrazeny a uchovány při teplotě -80°C. 

Během celého sledování byly v hodinových intervalech zaznamenávány vitální funkce, 

bilance tekutin, tělesná teplota, saturace hemoglobinu, podávaná medikace, výţiva, event. 

další podstatné klinické údaje.  

 

6.3 Měření intersticiálních koncentrací glukózy - mikrodialýza tukové tkáně 

Vzorky pro měření koncentrace glukózy v intersticiu byly získávány pomocí mikrodialýzy 

tukové tkáně. Spolu s glukózou byly v získaném dialyzátu měřeny i koncentrace dalších 

metabolitů (laktát, pyruvát) a iontů (natrium, kalium) potřebných pro hlubší analýzu 

získaných dat. Tato metoda je zaloţena na principu difuze látek z intersticia do perfuzního 

roztoku, kterým je promýván speciální biluminální katétr. Výsledný roztok, který je odváděn 

z vnějšího lumen katétru, se nazývá dialyzát a jeho sloţení do značné míry odráţí sloţení 

intersticiální tekutiny. Podrobně jsou principy mikrodialyzační metody popsány v úvodu. 

V našich studiích bylo pouţito běţně komerčně dostupné příslušenství. Bezprostředně po 

příjezdu z operačního sálu na jednotku intenzivní péče byl pacientům zaveden 

mikrodialyzační katétr (typ CMA 60 - délka 30 mm, propustnost 20 kDa, výrobce CMA, 

Švédsko) do podkoţní tukové tkáně, cca 10 cm laterálně od pupku. Katétr byl připojen 

k CMA 107 mikrodialyzační pumpě a perfundován sterilním roztokem 5% Manitolu 

(připraven magistraliter v nemocniční lékárně Landes Kreankenhaus v Grazu) rychlostí 

1l/min. Vzorky byly odebírány do speciálních mikrozkumavek CMA. Vlastní sběr vzorků 

pro analýzu byl zahájen nejdříve za 30 minut po zavedení katétru, aby byl eliminován vliv 

lokální tkáňové reakce na mikrotrauma způsobené zavedením katétru. Vzorky byly sbírány 

po 60 minutách po dobu 48 hodin. Vzhledem k tomu, ţe hodnoty koncentrace glukózy 

naměřené v dialyzátu jsou pouze relativní a neodráţejí absolutní koncentrace bylo nutné tyto 

koncentrace glukózy v intersticiu vypočítat. K tomuto kroku jsme vyuţili iontovou referenční 

metodu zavedenou výzkumným týmem Lékařské univerzity v Grazu (239, 253). Tato metoda 



vychází z předpokladu, ţe koncentrace natria v intersticiální tekutině odpovídá plazmatické 

hladině a poměr koncentrací natria v dialyzátu a intersticiu odpovídá poměru koncentrací 

glukózy. ( dialyzát

plasma

dialyzát

ersticium G
Na

Na
G int ). K přepočtu absolutních hodnot intersticiální 

glykémie na arteriální byla poté pouţita technika jednobodové kalibrace – tzn. ţe hodnoty 

intersticiální glykémie byly vynásobeny poměrem intersticiální a arteriální koncentrace 

glukózy v čase 0. 

 

6.4 Postupy pouţité v terapii hyperglykémie kriticky nemocných 

Součástí léčebné péče o pacienty zařazované do našich studií byla i těsná kontrola glykémie, 

t.j. intenzivní inzulínová léčba s cílem udrţet glykémii v rozmezí 4,4-6,1 mmol/l. U všech 

pacientů byla léčba prováděna pomocí rutinního protokolu pouţívaného na pooperační JIP 2. 

kliniky kardiovaskulární chirurgie 1. LFUK a VFN, vyjma 10 pacientů, kteří byli 

randomizováni pro léčbu pomocí MPC algoritmu. 

Intenzivní inzulínová terapie byla zahajována vţdy bezprostředně po přijetí pacienta 

z operačního sálu na jednotku intenzivní péče, kdy byla změřena iniciální arteriální glykémie. 

Dle její hodnoty pak byla nastavena rychlost inzulínové infuze (Inzulín Actrapid HM - 

NovoNordisk, Beahsvard, Dánsko -  v ředění 50 IU v 50ml fyziologického roztoku podávaný 

lineárním dávkovačem intravenózní cestou centrálním ţilním katétrem) a určen interval 

dalšího měření glykémie, který se zpravidla pohyboval mezi 1-2 hodinami. Pro případ 

neúměrně vysoké (nad 10mmol/l) nebo naopak nízké glykémie (pod 3,5 mmol/l) byly 

definovány v protokolu zvláštní postupy. MPC algoritmus byl provozován na komerčně 

dostupném přenosném PC. Vstupními daty byla aktuální glykémie, přísun glukózy, hmotnost 

pacienta, anamnéza diabetu, event. obvyklá denní dávka inzulínu v období před hospitalizací. 

Další hodnota glykémie byla měřena a rychlost inzulínové infuze byla měněna v hodinových 

intervalech.  

 

6.5 Hodnocení exprese mRNA vybraných adipocytokinů a povrchových antigenů 

imunokompetentních buněk v tukové tkáni 

Genová exprese vybraných adipocytokinů v tukové tkáni byla měřena metodou Real-Time 

RT-PCR. Další zpracování proběhlo v laboratořích 3. interní kliniky 1. LFUK a VFN. Před 

vlastní izolací buněčných struktur byl vzorek tukové tkáně homogenizován. K homogenizaci 

byl pouţíván homogenizátor Ultra-Turrax T 18 basic (IKA Werke GmBh, Staufen, 



Německo). mRNA byla extrahována RNeasy lipid tissue mini kitem (Quiagen, USA). 

Integrita RNA a její případné kontaminace DNA byly kontrolovány elektroforeticky na 1% 

agarózovém gelu s ethidium bromidem (1%). Koncentrace mRNA byla stanovena 

spektrofotometrickým měřením absorbance při 260 nm (BioPhotometr Eppendorf AG, 

Německo). (Optická hustota A260=1 odpovídá 40 µg RNA/ml). Poměr R260 nm/280 nm byl 

pouţit k posouzení čistoty vzorků. Pro přípravu cDNA bylo pouţito 0,1 - 1 µg RNA. Syntéza 

byla provedena soupravou RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas Life 

Sciences, Lithuania) s oligo(dT)18 primery podle protokolu doporučeného výrobcem. Vzorky 

cDNA byly naředěny vodou na koncentraci 300 µg/ml a skladovány při –20°C. 

Měření genové exprese genů pro leptin a adiponectin bylo prováděno na přístroji LightCycler 

2.0 (Roche Diagnostics, GmBH Mannheim, Německo) za pouţití LightCycler FastStart DNA 

Master SYMB Green I kitu a specifických DNA primerů. K měření genové exprese pro 

resistin, IL-6, MCP-1, TNF-alfa, CD14, CD45 a CD68 byla pouţita metoda RT-PCR s  

hydrolyzační sondou TaqMan® Gene Expression Assay, na přístroji ABI PRISM 7500 

(Applied Biosystems, USA). V reakční směsi byla cDNA, TaqMan® Universal Master Mix, 

No AmpErase® UNG  a hydrolyzační sonda TaqMan®. Po iniciační denaturaci následovalo 

40 reakčních cyklů. Data byla vyjádřena jako prahové hodnoty (Ct), tzn. jako změna 

fluorescence v reálném čase.  

Pro kaţdý vzorek byl stanovován také beta-2-mikroglobulin jako endogenní kontrola. 

Pouţitím této kontroly byl kompenzován různý vstupní objem RNA do reakční směsi a  

účinnost reakce. Relativní genová exprese sledovaných genů byla vypočítána podle vzorce: 

2- (CT cytokinu-CT B2M) (viz User bulletin #2, ABI Prism 7700 Sequence Detection 

System, Applied Biosystems). 

 

6.6 Statistická analýza dat 

Statistické zpracování dat bylo v provedeno pomocí programu SigmaStat (Jandel 

Scientific, USA). Jednotlivé parametry byly vyjádřeny jako průměr ± SEM. Za statisticky 

významné byly povaţovány rozdíly a korelace, kde p bylo menší neţ 0,05.  

Statistické zhodnocení korelace hladin glukózy v arteriální krvi a intersticiu bylo provedeno 

Spearmanovým testem v programu SigmaStat v. 8.0 (Jandel Scientific, USA). V tomto testu 

byly korelovány absolutní koncentrace glukózy v intersticiu a průměrná hodnota arteriální 

glykémie ze 2 měření, která byla provedena na začátku a na konci sběru jednotlivých vzorků. 



Zhodnocení srovnání sledovaných parametrů kompenzace glykémie při počítačového 

algoritmu pro těsnou kontrolu glykémie a standardního protokolu byla provedeno pomocí t-

testu nebo pomocí Mann-Whitney Rank Sum testu.  

Statistické zhodnocení změn koncentrací, respektive genové exprese, vybraných 

adipocytokinů v perioperačním období bylo provedeno pomocí testu ANOVA pro opakovaná 

měření, event. pomocí párového t-testu. 



7 Výsledky 

7.1 Monitorování glykémie u kriticky nemocných pacientů: srovnání arteriálních a 

intersticiálních hladin glukózy měřených pomocí mikrodialýzy tukové tkáně 

 

Grafické porovnání arteriálních a intersticiálních koncentrací glukózy je znázorněno na obr. 

č. 9-11, základní parametry naměřených glykémií a korelace je znázorněn v tabulce č. 2 

Průměrná hodnota arteriální glykémie během celého sledovaného období byla 6,7±0,56 

mmol/l , průměrná koncentrace glukózy v dialyzátu byla 1,32±0,99 mmol/l. Průměrná 

návratnost (recovery) činila 34,9±22,2%. Po přepočtu na absolutní hodnotu pomocí iontové 

referenční metody činila koncentrace glukózy v intersticiu 3,55±0,58 mmol/l. Průměrný 

korelační koeficient pro koncentrace arteriální a intersticiální glukózy byl 0,77±0,15, medián 

byl 0,78. Nejniţší korelační koeficient byl 0,28, nevyšší pak 0,94. 

 

Průměrná arteriální glykémie (mmol/l) 6,7±0,56 

Průměrná glykémie v dialyzátu (mmol/l) 1,32±0,99 

Průměrná glykémie v intersticiu (mmol/l) 3,55±0,58 

Recovery (%) 34,9±22,2 

Korelační koeficient arteriální / intersticální glykémie 0,77±0,15 

 

Tab. č.2: základní parametry naměřených glykémií a jejich korelace 



 

 

Obr. 9-10: Korelace a průběh arteriálních a absolutních intersticiálních hladin glukózy v čase 



¨ 

 

Obr. 11: Srovnání arteriálních a intersticiálních hladin glukózy po přepočtu pomocí metody 

jednobodové kalibrace 

 

 

7.2 Léčba hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů: srovnání standardního 

protokolu a počítačového algoritmu 

MPC algoritmus byl schopen udrţet glykémii v cílovém rozmezí po delší dobu neţ 

standardní protokol, rovněţ průměrná glykémie byla při pouţití tohoto algoritmu niţší. 

Standardní protokol se ukázal jako efektivnější v rychlejším dosaţení cílových hodnot 

glykémie. Doba, po kterou byli pacienti v hyperglykémii nad 8,3 mmol/l se u obou algoritmů 

výrazněji nelišila. Byly zaznamenány 2 hypoglykemické epizody u pacientů léčených pomocí 

standardního protokolu, narozdíl od MPC algoritmu, kde nebyla zaznamenána ţádná epizoda 

hypoglykémie. Spotřeba inzulínu byla vyšší při pouţití MPC algoritmu.  

Podrobné srovnání sledovaných parametrů je shrnuto v tabulce č. 3 a znázorněno na 

obrázcích č. 12 a 13. 

 

 



 

 Standard MPC 

Doba v normoglykémii (hod) 20,32,5 26,32,1* 

Průměrná glykémie (mmol/l) 6,720,23 6,470,11
+
 

Doba k dosaţení cílových hodnot (hod) 8,91,2 10,30,9
+
 

Doba v hyperglykémii >8,3mmol/l (hod) 7,31,9 7,31,3
+
 

Hypoglykemické epizody 2 0
+
 

Spotřeba inzulínu (IU/24hod) 199,127,8 230,238,8
+
 

 

Tabulka 3: Srovnání sledovaných parametrů těsné kontroly glykémie při pouţití standardního 

protokolu a počítačového algoritmu (*p=0,02, 
+
p>0,05) 
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Obr. 12: Srovnání průměrné glykémie v čase při pouţití standardního protokolu a 

počítačového algoritmu Vyjádřeno jako průměry  směrodatná odchylka (SD). 
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Obr. 13: Srovnání průměrné rychlosti inzulínové infuze v čase při pouţití standardního 

protokolu a počítačového algoritmu. Vyjádřeno jako průměry  směrodatná odchylka (SD). 

 

7.3 Podíl endokrinní dysfunkce tukové tkáně na rozvoji inzulínové rezistence u 

kriticky nemocných pacientů 

Během operace došlo ke změnám genové exprese pro některé adipocytokiny, a to v jak 

epikardiální, tak subkutánní tukové tkáni. Tyto změny většinou korelovaly se vzestupem 

sérových koncentrací těchto adipocytokinů, podobně jako s koncentracemi sérového kortizolu 

a stupněm inzulínové rezistence (měřenou sledováním spotřeby inzulínu). Podrobně jsou tyto 

výsledky znázorněny v grafech.  

V naší studii nedošlo k signifikantním změnám exprese mRNA pro leptin a adiponectin 

v ţádné tukové tkáni. Došlo však k významnému vzestupu mRNA pro IL-6 v obou typech 

tukové tkáně, pro resistin a TNF- pouze v subkutánní tukové tkáni. Míra tohoto vzestupu 

odpovídala míře vzestupu sérových koncentrací uvedených cytokinů.  

K maximálnímu (48-násobnému) vzestupu sérových koncentrací IL-6 došlo ve 12. hodině od 

přijetí na JIP, mírnější (3-násobné) vzestupy sérových koncentrací  byly zaznamenány u 

TNF- a leptinu s maximem v 6., resp. 12. hodině po operaci. Maximální vzestup 

koncentrace MCP-1 (3-násobný) byl zaznamenán na konci operace. Sérové koncentrace 



resistinu stouply 2,7-násobně v 6. hodině, s maximem 4-násobného vzestupu ve 24. hodině. 

Koncentrace většiny prozánětlivých cytokinů se normalizovaly do 48. hodiny. U 

adioponectinu, hormonu s inzulín-senzitizujícím účinkem pak celkem očekávaně došlo 

pooperačně k mírnému poklesu koncentrací (na 0,7 násobek bazálních hodnot).  

Inzulínová rezistence byla nejvyšší ve 12. hodině po operaci, kdy bylo potřeba podat 8-

násobnou dávku inzulínu oproti výchozí dávce. S exogenně dodávaným inzulínem pak 

stoupaly i jeho sérové hladiny. 

Exprese mRNA pro CD14, CD 45 a CD68 antigeny byla prokázána v obou typech tukové 

tkáně na začátku operace. Na konci operace došlo k signifikantnímu vzestupu exprese CD45 

antigenu v podkoţní tukové tkáni.  

Průměrná glykémie během prvních 48 hodin sledování byla 6,58 ± 0,4 mmol/l, přičemţ 

průměrná rychlost inzulínové infuze potřebná k dosaţení této průměrné hodnoty činila 4,02 ± 

2,35 IU/h. 

Graficky jsou výsledky znázorněny na grafech 14.-22 
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Obr. 14: Dynamika změn sérových koncentrací a exprese mRNA pro leptin v průběhu 

perioperačního období
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Obr. 15: Dynamika změn sérových koncentrací a exprese mRNA pro adiponectin v průběhu 

perioperačního období. 
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Obr. 16: Dynamika změn sérových koncentrací a exprese mRNA pro resistin v průběhu 

perioperačního období 
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Obr. 17: Dynamika změn sérových koncentrací a exprese mRNA pro interleukin-6 v průběhu 

perioperačního období 
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Obr. 18: Dynamika změn sérových koncentrací a exprese mRNA pro TNF-alfa v průběhu 

perioperačního období 
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Obr. 19: Dynamika změn sérových koncentrací a exprese mRNA pro MCP-1 v průběhu 

perioperačního období 



 

 

 

Obr. 20: Změny exprese mRNA pro vybrané povrchové antigeny imunokompetentních buněk 
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Obr. 21: Průběh průměrných koncentrací glykémie, inzulínové rezistence (měřené rychlostí 

inzulínové infuze nutné k udrţení normoglykémie) a sérových koncentrací inzulínu 



 

 

Obr. 22.: Dynamika změn sérových koncentrací kortizolu v průběhu perioperačního období 

 

 

8 Diskuse 

8.1 Monitorování glykémie u kriticky nemocných pacientů: srovnání arteriálních a 

intersticiálních hladin glukózy měřených pomocí mikrodialýzy tukové tkáně 

Tuková tkáň je z hlediska potenciálního umístění biosenzorů jednou z nejvýhodnějších 

lokalizací pro snadnou dostupnost a moţnost dobré manipulace se zavedeným senzorem. 

Většina v současné době testovaných senzorů pro měření glykémie vyuţívá měření 

koncentrací glukózy v intersticiální tekutině tukové tkáně (254). Zatímco u zdravých jedinců 

i diabetiků byla prakticky ve všech studiích nalezena velmi dobrá korelace mezi glykémii 

v intersticiu tukové tkáně a glykémií systémovou, tento vztah byl dosud velmi málo studován 

u pacientů v těţkém stavu. U těchto nemocných můţe být tento poměr výrazně změněn 

v důsledku hypoperfuze tukové tkáně či jiných příčin. 

Naše studie ukázala, ţe u většiny pacientů po kardiochirurgických operacích byla přítomna 

relativně těsná korelace mezi arteriálními a intersticiálními koncentracemi glukózy (Graf 1, 

2). U 19 pacientů byl korelační koeficient vyšší neţ 0,66. U jednoho pacienta však byl 

korelační koeficient velmi nízký. 

V dalších krocích analýzy dat jsme se snaţili objasnit příčiny odchylek v korelaci arteriálních 

a intersticiálních koncentrací. Zaměřili jsme se především na moţný vliv lokální tkáňové 

ischemie v tukové tkáni, která by mohla vést ke zhoršení této korelace. Jako parametr 



tkáňové ischemie jsme vyuţili stanovení poměru laktát/pyruvát v intersticiu (242).  Pacienty 

jsme poté rozdělili do 2 skupin podle mediánu tohoto poměru. Zvýšený poměr laktát/pyruvát, 

signalizující tkáňovou ischemii, neměl negativní vliv na korelaci intersticiálních hladin 

glukózy, naopak průměrný korelační koeficient byl v této skupině mírně vyšší neţ u pacientů 

s relativně niţším poměrem laktát/pyruvát (0,80±0,09 vs. 0,74±0,20, p>0,05). Ani zvýšené 

hladiny krevního laktátu tuto korelaci výrazně neovlivnily. 

Zajímavým jevem byla variabilita výtěţnosti (recovery) u jednotlivých pacientů, která se 

pohybovala od 8 do 78 %. Ani tato variabilita však neměla signifikantní vliv na korelaci 

hladin glukózy (korelační koeficient u skupiny s niţší recovery byl 0,67±0,12 vs. 0,7±0,16 u 

skupiny s dobrou výtěţností, p>0,05). Samotná výtěţnost nebyla ovlivněna předpokládanou 

tkáňovou ischemií. U pacienta s velmi nízkým korelačním koeficientem jsme nezaznamenali 

výraznější odchylku ve sledovaných laboratorních i klinických parametrech. Příčina této 

variability není zcela objasněna a je jistě multifaktoriální. Jednoznačnou odpověď nepřinesla 

ani analýza vlivu medikace a vedení infuzní terapie na tkáňovou perfuzi a koncentrační 

gradient na mikrodialyzační membráně. 

Mezi jednotlivými pohlavími jsme nezaznamenali významný rozdíl v intersticiálních 

koncentracích (3,56±0,65 mmol/l u muţů vs. 3,54±0,25 u ţen) ani v korelaci intersticiálních a 

arteriálních koncentrací (0,78±0,16 vs. 0,72±0,11). Je však nutno podotknout, ţe poměr obou 

pohlaví je nevyrovnaný (převaha muţů), neboť tento faktor nebyl brán v úvahu při 

zařazování subjektů do studie. 

Důleţitou otázkou, na kterou naše studie nedala jednoznačnou odpověď, zůstává vliv 

závaţných poruch perfuze na hladiny intersticiální glukózy v tukové tkáni. Pacienti v našem 

souboru byli v relativně stabilizovaném stavu, s běţným pooperačním průběhem bez 

výraznějších komplikací. U 3 pacientů bylo nutné přistoupit k operační revizi, u těchto 

pacientů jsme však nezaznamenali horší korelaci arteriálních a intersticiálních koncentrací 

glukózy. Z hlediska pouţití tukové tkáně k umístění biosenzorů u kriticky nemocných 

zůstává problémem i kalibrace intersticiálních koncentrací na koncentrace v arteriální krvi. 

V naší studii jsme vyuţili 1 bodovou kalibraci (Graf 3), kdy byl stanoven poměr arteriální a 

intersticiální koncentrace glukózy na začátku sledování. U některých pacientů byl průběh 

křivky koncentrací intersticiální glukózy v čase po přepočtu prakticky shodný s křivkou pro 

arteriální glykémii, u některých pacientů tomu tak nebylo. Příčinou je nejčastěji špatná 

korelace intersticiální a arteriální koncentrace glukózy v bodě kalibrace, neboť po opakované 

kalibraci v jiném bodě časové osy jiţ byly ve většině případů průběhy křivek uspokojivé. 

Z tohoto důvodu bude nutné vypracovat a zhodnotit alternativní metody kalibrace. 



 

8.2 Léčba hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů: srovnání standardního 

protokolu a počítačového algoritmu 

Počítačový algoritmus pouţitý v naší studii umoţnil efektivnější kontrolu glykémie neţ běţně 

pouţívaný standardní protokol. Tento velmi příznivý výsledek můţe být částečně způsoben 

kratším intervalem mezi jednotlivými odběry glykémie při pouţití MPC algoritmu 

(standardní protokol uţívá v případě stabilní glykémie dvouhodinový interval). Je ovšem 

nutné vzít v úvahu, ţe MPC algoritmus je primárně určený pro automatizovaný systém, který 

umoţňuje častější, prakticky kontinuální monitorování glykémie. Přesto nelze opomenout 

hlavní výhody počítačového algoritmu, jakými jsou flexibilní přizpůsobení výpočtu rychlosti 

inzulínu danému pacientovi (sledováním vývoje jeho inzulínové rezistence, přesnější 

kalkulací s energetickým příjmem) a významně vyšší bezpečnost. Pouţití MPC algoritmu 

umoţňuje přesněji dokumentovat průběh vlastní inzulínové terapie, jednoduchým ovládáním 

významně zvyšuje komfort uţivatele a sniţuje riziko chyby ošetřujícího personálu, neboť 

odpadá poměrně sloţitý „manuální“ výpočet. Přesto byla vyvinuta verze počítačového 

algoritmu s variabilním intervalem měření glykémie (eMPC), která byla testována v dalších 

studiích. Vyuţití algoritmu lze vidět rovněţ v jeho moţné implementaci do „uzavřeného“ – 

closed loop systému, který byl popsán výše, nebo alespoň do „polouzavřeného“ systému, 

který by umoţňoval přímou integraci funkce algoritmu a infuzní pumpy v jednom přístroji a 

podstatně tak zjednodušil práci ošetřujícího personálu.  

 

8.3 Podíl endokrinní dysfunkce tukové tkáně na rozvoji inzulínové rezistence u 

kriticky nemocných pacientů 

Z výsledků naší i dřívějších studií je zřejmé, ţe sérové koncentrace prozánětlivých cytokinů 

významně stoupají v časném pooperačním období. Důleţitým zjištěním naší studie je, ţe 

významným producentem prozánětlivých cytokinů je i epikardiální a subkutánní tuková tkáň. 

Tato produkce je dále zesílena v průběhu akutní stresové rekce a aktivace imunitního systému 

v důsledku kardiochirurgického zákroku. Tento vzestup prozánětlivých cytokinů je pak 

doprovázen inzulínovou rezistencí. Zajímavá je chronologie vzestupu koncentrací 

jednotlivých cytokinů. Nejdříve stoupají koncentrace MCP-1, chemotaktického faktoru pro 

monocyto-makrofágový systém, a to ještě v průběhu operace. Tento vzestup je následován 

vzestupem TNF-alfa a interleukinu-6 v časném pooperačním období. Tento nález podporuje 

teorii, ţe je tímto proteinem aktivována infiltrace tukové tkáně imunokompetentními 

buňkami, coţ vede k vzestupu produkce ostatních prozánětlivých cytokinů a další aktivaci 



imunitního systému. Teorii infiltrace tukové tkáně imunokompetentními buňkami v průběhu 

akutní zánětlivé reakce podporuje i naše sledování změn exprese povrchových antigenů 

imunokompetentních buněk, kdy byl zaznamenán nárůst exprese mRNA pro molekulu CD45 

v podkoţní tukové tkáni exprimovanou monocyty, lymfocyty a granulocyty.  

Dalším hormonem tukové tkáně, jehoţ úloha v rozvoji inzulínové rezistence je diskutována je 

resistin. Tento hormon byl dlouho povaţován za hormon produkovaný jak adipocyty, tak 

imunokompetentními buňkami a jeho zvýšené sérové koncentrace byly spojeny s rozvojem 

inzulínové rezistence u obezity a diabetu mellitu 2. typu. V naší studii jsme zaznamenali 

vzestup koncentrací resistinu i jeho genové exprese v tukové tkáni v průběhu akutní stresové 

reakce spolu s prozánětlivými cytokiny, proto se domníváme, ţe by se spíše neţ o typický 

hormon produkovaný adipocyty mohlo jednat rovněţ o prozánětlivý cytokin produkovaný 

imunokompetentními buňkami tukové tkáně.  

Tuková tkáň není zcela jistě jediným producentem působků, způsobujících inzulínovou 

rezistenci, nicméně se domníváme, ţe eventuální terapeutické ovlivnění na úrovni 

prozánětlivých cytokinů by mohlo vést alespoň ke zmírnění neţádoucí hyperglykémie 

kriticky nemocných.  



9 Závěr 

Výsledky našich studií prokázaly moţnou úlohu tukové tkáně na vzniku inzulínové rezistence 

u kriticky nemocných pacientů. Byl zaznamenán vzestup sérových koncentrací i genové 

exprese mRNA většiny prozánětlivých cytokinů v tukové tkáni, stejně jako zvýšená infiltrace 

tukové tkáně imunokompetentními buňkami. Tuková tkáň není zcela jistě jediným 

producentem působků, způsobujících inzulínovou rezistenci. Velkou úlohu v jejím vzniku 

hraje především vyplavení kontraregulačních hormonů nadledvin (kortikoidů a 

katecholaminů) a endokrinního pankreatu (glukagon), které rezultuje v poruchu metabolické 

funkce orgánů zpracovávajících glukózu (především jater a svalů). Tato reakce však vede 

mimo jiné k aktivaci imunitního systému a sekreci prozánětlivých cytokinů a tuková tkáň 

můţe být jedním z jejich významných producentů. Z tohoto důvodu lze předpokládat, ţe 

eventuální terapeutické ovlivnění na úrovni prozánětlivých cytokinů by mohlo vést 

k potlačení či ke zmírnění neţádoucí hyperglykémie kriticky nemocných. 

Tuková tkáň však můţe hrát i další, poněkud odlišnou roli u kriticky nemocných pacientů, a 

to jako tkáň vhodná pro umístění biosenzorů pro kontinuální měření glykémie. Výsledky 

dosavadních studií totiţ potvrzují relativně dobrou korelaci mezi arteriální a intersticiální 

glykémií, a to nejen u zdravých subjektů či diabetiků, ale i u pacientů v těţkém stavu 

s poruchami mikrocirkulace. Toto zjištění můţe hrát významnou roli zvláště při vývoji 

uzavřených systémů pro těsnou kontrolu glykémie, pro níţ je časté měření koncentrace 

glukózy v krvi nezbytné. Vývoj spolehlivého glukózového senzoru by pak byl klíčovým 

krokem, zvláště za situace, kdy jsou dostupné funkční, počítačem řízené algoritmy pro těsnou 

kontrolu glykémie, jejichţ účinnost byla našimi studiemi také prokázána. 
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