
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.


