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SOUHRN:  

Kontrola glykémie je jedno z nejdiskutovanějších témat současné intenzivní      

medicíny. Do centra zájmu ji přivedla průlomová Leuvenská studie [1], která proká-

zala, že intenzivní inzulínovou terapií (IIT), tj. udržováním normoglykémie, můžeme 

snížit jak mortalitu, tak množství orgánových komplikací spojených s kritickým sta-

vem. Přestože byla publikována již před osmi lety, stále nepanuje v otázce přístupu 

ke kontrole glykémie u kriticky nemocných pacientů plná shoda. Pochybnosti jsou 

vznášeny jak o univerzálnosti intenzivní kontroly glykémie, tak především o její 

bezpečnosti ve smyslu potenciálního poškození pacientů epizodami hypoglykémie.  

 

Naše práce ponechávají zcela stranou otázku významu či rizika IIT, ale zaměřili 

jsme na klíčovou problematiku celého konceptu, tj. vlastní těsnou kontrolu glykémie 

u kriticky nemocných pacientů. 

 

Cílem naší práce se stal jednak výzkum podkožní tukové tkáně jako alternativního 

místa kontinuální monitorace glykémie u pacientů v intenzivní péči, a jednak režimy 

aplikace inzulínu k ovlivnění hyperglykémie a udržování normoglykémie u těchto 

pacientů.  

 

Prokázali jsme dobrou korelaci arteriální a intersticiální koncentrace glukózy u kritic-

ky nemocných pacientů, a to i u pacientů procházejících hlubokou hypotermií 

(17°C). Rovněž jsme prokázali dobrou efektivitu i dostatečnou bezpečnost počítačo-

vého algoritmu využívajícího prediktivní model změn glykémie k těsné kontrole 

glykémie. Tyto výsledky dávají naději, že by v budoucnu mohl být i pro kriticky 

nemocné pacienty vyvinut systém umožňující snadnější, plně automatizovanou 

kontrolu glykémie typu „closed loop“. 
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SUMMARY: 

Glycaemia control is nowadays one of the most discussed topics in intensive care. 

The landmark Leuven study, which has brought hyperglycaemia in intensive care to 

the centre of interest, demonstrated that tight glycaemia control (TGC) targeted to 

maintain euglycaemia between 4.4 to 6.1 mmol/l reduced mortality and frequency 

of organ complications associated with critical illness. Although this study was   

published eight years ago, there is still no general agreement about approach to 

tight glycaemia control in critically ill patients. Doubts have been raised about both 

the universality of intensive glycaemia control, and especially its safety in terms of 

potential damage to patients by episodes of hypoglycaemia.  

 

Our studies did not focus on questions of importance or risk of TGC, but we con-

centrated on key point of hole TGC concept – on glycaemia control in critically ill    

patients itself. 

 

The aims of our studies were the research of subcutaneous adipose tissue as        

an alternative-site for continuous glucose measurements in ICU patients, and   

comparison and development of insulin algorithms for hyperglycaemia treatment 

and   normoglycaemia management. 

 

We demonstrated good correlation between arterial and interstitial subcutaneous 

glucose concentrations in critically ill patients undergoing deep hypothermia. We 

also demonstrated good effectiveness and satisfactory safety of computer based 

algorithm using predictive model of glycaemia changes for TGC. Our results suggest 

that future glycaemia control in critically ill patients may be based on semi- or  

ideally fully automatized glycaemia control – “closed loop” system. 
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1. ÚVOD 

Je dlouho a dobře známým jevem, že akutní stres organizmu, vyvolaný závažnějším 

traumatem, onemocněním či rozsáhlejší operací, vede většinou k hyperglykémii, a 

to i u pacientů bez předchozí anamnézy diabetes mellitus [2-6]. Za rozvojem hyper-

glykémie na jedné straně stojí zvýšená produkce glukózy díky zvýšené jaterní glu-

koneogenezi a glykogenolýze nebo změna glukózové exkrece a zvýšená renální 

tubulární resorpce, a na straně druhé její snížená utilizace díky nedostatečné sekre-

ci inzulínu a snížené inzulínové senzitivitě v důsledku neuroendokrinního anti-

inzulínového efektu stresových hormonů - katecholaminů, glukagonu, kortizolu a 

růstového hormonu a prozánětlivých cytokinů. Tento stav inzulínové rezistence, 

glukózové intolerance a hyperglykémie dnes nazýváme „stresový diabetes“ nebo 

“diabetes of injury = diabetes z poškození”  [4, 7]. 

Hyperglykémie v akutním stavu byla dlouho považována za evolučně protektivní a 

adaptativní reakci organizmu na zátěž, důležitou pro přežití. Hlavním argumentem 

pro toleranci vyšších hladin glykémie v kritickém stavu byl celkově zvýšený metabo-

lický obrat glukózy, a proto perzistující hyperglykémie, i přes zpočátku nadměrně 

uvolňovaný inzulín do oběhu, byla pro podporu utilizace glukózy buňkami v non-

inzulín dependentních tkáních považována za prospěšnou. Doporučená hladina 

glykémie u kriticky nemocných, maximalizující buněčný příjem glukózy bez rizika 

vzniku hyperosmolarity tak byla 9-11 mmol/l [8]. Navíc mírná hyperglykémie byla 

vnímána jako nárazník proti riziku poškození CNS při případné hypoglykémii [5].  

Ve světle současných poznatků se hyperglykémie jeví nicméně jako naopak zatěžu-

jící, či spíše dokonce poškozující faktor. Celá řada studií prokázala negativní efekt 

zvýšené hladiny krevního cukru na organizmus, na jednotlivé orgány a tkáně. Po-

škozující efekt hyperglykémie jde jednak na vrub přímého toxického vlivu glukózy, a 

jednak přes zvýšení intracelulárního oxidativního stresu díky vyšší produkci mito-

chodriálních peroxidů [9-15]. Přes všechny tyto skutečnosti byla hyperglykémie 

dlouho považována za „protektivní“ mechanismus právě u pacientů v kritickém 

stavu, kdy je buňkám nabízeno supranormální množství lehce dostupné energie ve 

formě glukózy. Tento přístup byl radikálně změněn díky Leuvenské studii [1], publi-

kované Prof. Van den Berghe a kolegy v roce 2001. Tato studie totiž ukázala, že 

zvýšená hladina cukru v krvi u pacientů v intenzivní péči významně zvyšuje riziko 
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orgánových komplikací i celkovou úmrtnost, a naopak intenzivní inzulínovou terapií 

(IIT), tj. udržováním striktní normoglykémie 4,4 – 6,1 mmol/l, cílenou k udržení 

normoglykémie můžeme snížit jak mortalitu, tak množství orgánových komplikací 

spojených s kritickým stavem. Tyto závěry byly potvrzeny i dalšími studiemi, a to 

nejen na chirurgických pacientech [16-19].  

Samotná otázka udržování normoglykémie u pacientů v intenzivní péči, tj. vlastní 

„realizace“ těsné kontroly glykémie (TGC) , není vůbec jednoduchá. Dynamika hy-

perglykémie u kriticky nemocných pacientů je extrémně variabilní, a to jak díky 

individuálním rozdílům rozvoje inzulínové rezistence při obtížně srovnatelných prů-

bězích kritického stavu jednotlivých pacientů, tak i díky externím pertubacím jako 

jsou například farmakologické intervence, především katecholaminů a kortikoidů.  

Léčba hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů se zásadně liší od léčby pacien-

tů s diabetes mellitus 2. typu. Zatímco klíčovým opatřením u běžných diabetiků je 

dodržování diabetické diety, terapie perorálními antidiabetiky (ať již sekretagogy, či 

inzulínovými senzitizéry) a většinou až při selhání této léčby je přistupováno k nasa-

zení inzulínu, u kriticky nemocných je inzulín lékem volby.  
 

Velkým problémem intenzifikované inzulínové terapie, tj. snahou udržet hladinu 

glukózy v poměrně úzkém rozmezí bez častějšího výskytu hypoglykémie, je nutnost 

častých kontrolních odběrů glykémií a tím i vyšší zátěž pacienta častými krevními 

odběry. Možností, která by vyřešila jak problém častých krevních odběrů tak hlavně 

i nebezpečí hypoglykémie při těsné kontrole glykémie, je použití kontinuálních glu-

kózových senzorů. U kriticky nemocných pacientů je pro stanovení glykémie použí-

vána plná arteriální nebo smíšená centrální žilní krev. Kontinuální měření glykémie 

z krve by vyžadovalo dlouhodobý invazivní přístup do cévního systému, což by 

významně zvyšovalo riziko trombózy a infekce. Je proto snaha nalézt alternativu k 

intravazálnímu přístupu. Jednou z nadějných možností se jeví podkožní tuková tkáň. 

 

2. CÍLE PRÁCE 
 
Ve své práci jsme se zaměřili na klíčovou problematiku celého konceptu intenzivní 

kontroly glykémie u kriticky nemocných pacientů, tj. na vlastní ovlivnění hladin gly-

kémie u této skupiny pacientů. Cílem práce se stal jednak výzkum podkožní tukové 
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tkáně jako alternativního místa kontinuální monitorace glykémie u pacientů v inten-

zivní péči, a jednak výzkum možností ovlivnění hyperglykémie a udržování normo-

glykémie u kriticky nemocných pacientů pomocí rozdílných režimů aplikace inzulínu.  

V současnosti jsou podkožní glukózové senzory úspěšně využívány u pacientů 

s diabetes mellitus, nejsou ale takřka žádné zkušenosti s jejich použitím u kriticky 

nemocných pacientů. V našich studiích jsme proto sledovali právě korelaci koncent-

rací glukózy v arteriální krvi a intersticiu podkožní tukové tkáně, a to včetně situací 

těžké tkáňové hypoperfuze během mimotělního oběhu nebo v hluboké peroperační 

hypotermii (16-18°C). 

Druhým základním problémem úspěšné těsné kontroly glykémie u kriticky nemoc-

ných pacientů je aplikační režim inzulínu. V posledních letech vznikla celá řada růz-

ných inzulínových protokolů s rozdílnou efektivitou, bezpečností a uživatelskou ná-

ročností. V našich dalších studiích jsme se proto ve spolupráci s Institute of Metabo-

lic Science, University of Cambridge, Cambridge, UK,  zaměřili na vývoj a testování 

počítačového algoritmu MPC (Model Predictive Kontrol) resp. eMPC, jehož hlavní 

komponentou je model napodobující glukoregulační systém založený na predikci 

výchylky glykémie a postupné optimalizaci dávky inzulínu [20-22]. Jeho efektivnost 

a bezpečnost jsme srovnávali s funkcí dalších publikovaných efektivních inzulínvých 

protokolů: s protokolem JPIP KARIM VFN v Praze [23] a Bath protokolem (Dept. of 

Anaesthesia and Intensive Care, Royal United Hospital, Bath, UK) [24]. 

 

3. MATERIÁL A METODIKA 
 
Studie byly prováděny ve spolupráci KARIM, Kliniky kardiovaskulární chirurgie a III. 

interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze spolu s partnery v rámci projektu CLINICIP, 

především pak s Medizinische Universität Graz, Rakousko a University of Cambridge, 

UK. Studie byly schváleny etickou komisí 1. LF UK a VFN. Každý pacient zařazený 

do studie předem podepsal informovaný souhlas. Vstupními kritérii ve všech studi-

ích byl věk 18-90 let, vylučovacími kritérii pak byla alergie na inzulín, mentální ome-

zení resp. neschopnost porozumět informovanému souhlasu. U všech subjektů 

zařazovaných do studie proběhlo komplexní vstupní předoperační vyšetření, jehož 

součásti bylo sepsání anamnézy, stanovení základních antropometrických parametrů 

a standardní biochemické (+glykovaný hemoglobin) a hematologické vyšetření. 
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Tato vyšetření byla prováděna standardními laboratorními metodami v centrálních 

biochemických a hematologických laboratořích VFN v Praze. V průběhu studie byla 

vyšetření arteriální glykémie a vyšetření základního mineralogramu, krevních plynů 

a hemoglobinu prováděna přímo na oddělení JIP nebo operačním sále pomocí ana-

lyzátorů ABL 700 (Radiometer Medical A/S, Copenhagen, Dánsko). 

Všichni pacienti zařazení do studie se podrobili kardiochirurgické operaci na mimo-

tělním oběhu a byli léčeni rutinními postupy kardiochirurgické anesteziologické a 

intenzivní péče. Během celého sledování byly v hodinových intervalech zaznamená-

vány vitální funkce, bilance tekutin, tělesná teplota, saturace hemoglobinu, veškerá 

medikace včetně infuzní léčby a výživa, event. další podstatné klinické údaje. 
 

Subkutánní měření glykémie: Vzorky pro měření koncentrace glukózy v intersticiu 

(SAT) 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. Ke studii bylo 

použito standardní komerčně dostupné příslušenství pro mikrodialýzu. Před začát-

kem vlastní operace byly do podkožní tukové tkáně pro potřeby mikrodialýzy zave-

deny dva mikrodialyzační katetry (typ CMA 60 - délka 30 mm, propustnost 20 kDa, 

výrobce CMA, Švédsko), a to cca 10 cm vlevo laterálně od pupku, resp. druhý do 

podkožní tukové tkáně v subklaviální oblasti, rovněž vlevo. Mikrodialyzační katetr 

byl připojen k mikrodialyzační pumpě CMA 107 a perfundován sterilním roztokem 

5% manitolu rychlostí 1 μl/min. Perfuzní roztok byl připraven jako magistraliter 

v nemocniční lékárně LKH v Grazu. Vzorky byly odebírány do speciálních mikrozku-

mavek CMA. Vlastní sběr vzorků pro analýzu byl zahájen nejdříve za 30 minut po 

zavedení katetru, aby byl eliminován vliv lokální tkáňové reakce na mikrotrauma 

způsobené zavedením katetru. Vzorky byly sbírány po 60 minutách po dobu 24 hod. 

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, Švýcar-

sko) - glukóza, laktát,  CMA 600 (CMA, Švédsko) - pyruvát a plamenovém fotomet-

ru (Instrumentation Laboratory, Rakousko) - kalium a natrium.  

Vzhledem k tomu, že hodnoty koncentrace glukózy naměřené v dialyzátu jsou pou-

ze relativní a neodrážejí absolutní koncentrace, bylo nutné tyto koncentrace glukózy 
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v intersticiu kalibrovat, a to ve dvou krocích: nejdříve iontovou referenční technikou 

byla stanovena koncentrace glukózy v SAT (SATg) a poté jednorázovou kalibrací 

úvodní glykémií byl získán výsledný profil „glykémie“ ze SAT (BgSAT). Iontová refe-

renční metoda byla zavedena výzkumným týmem Lékařské univerzity v Grazu [25, 

26]. Tato metoda vychází z předpokladu, že koncentrace natria v intersticiální teku-

tině odpovídá plazmatické hladině a poměr koncentrací natria v dialyzátu a intersti-

ciu odpovídá poměru koncentrací glukózy. K výpočtu byl použit následující vzorec:  

dialyzát
plasma

dialyzát
ersticium G

Na
Na

G ⋅=int   

K přepočtu absolutních hodnot intersticiální glykémie na arteriální byla poté použita 

technika jednobodové kalibrace – tzn. že hodnoty intersticiální glykémie byly vyná-

sobeny poměrem intersticiální a arteriální koncentrace glukózy v čase 0. 
 

Inzulínové protokoly: Zásadní součástí léčebné péče o pacienty zařazované do na-

šich studií byla těsná kontrola glykémie. Intenzivní inzulínová terapie byla zahajová-

na vždy (s výjimkou kap. 4.3) bezprostředně po přijetí pacienta z operačního sálu 

na JIP, kdy byla změřena iniciální arteriální glykémie, rychlost infuze inzulínu 

(Actrapid HM - NovoNordisk, Beahsvard, Dánsko; ředění 50 IU v 50 ml fyziologické-

ho roztoku, aplikace lineárním dávkovačem intravenózní cestou centrálním žilním 

katetrem) byla nastavena dle protokolu. Pro případ neúměrně nízké glykémie (<3,5 

mmol/l) byly definovány v protokolech zvláštní postupy. MPC resp. eMPC algoritmus 

byl provozován na komerčně dostupném přenosném PC resp. PC terminálu. Vstup-

ními daty byla aktuální glykémie, přísun glukózy, hmotnost resp. výška pacienta, 

anamnéza diabetu, event. obvyklá denní dávka inzulínu v období před hospitalizací.  
 

Populace kardiochirurgických pacientů byla vybrána ze dvou důvodů. Jednak právě 

tato cílová skupina dle dostupných poznatků nejvíce profituje z těsné kontroly gly-

kémie v průběhu intenzivní pooperační péče, a jednak se jedná o takřka ideální 

model průběhu kritického stavu s výrazným a současně časově jasně definovaným 

inzultem. Sledování v probíhalo v celém perioperačním období, tj. do překladu paci-

enta z JIP na standardní odd. 
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Statistické zpracování dat bylo v provedeno pomocí programu STATISTICA software 

(StatSoft, USA). Jednotlivé parametry byly vyjádřeny jako průměr ±SEM. Za statis-

ticky významné byly považovány rozdíly a korelace, kde p<0,05. Statistické zhodno-

cení korelace hladin glukózy v arteriální krvi a intersticiu bylo provedeno Spearma-

novým testem. Zhodnocení srovnání sledovaných parametrů kontroly glykémie při 

hodnocení jednotlivých protokolů pro těsnou kontrolu glykémie byla provedeno 

pomocí Analýzy rozptylu s Holm-Sidakovým testem nebo pomocí t-testu případně 

pomocí Mann-Whitney Rank Sum testu (dle počtu skupin a linearity rozložení dat). 

 

Součástmi našeho výzkumu byly následující studie: 

 

1.  Posouzení subkutánní tukové tkáně jako alternativního místa pro kontinuální 
měření glykémie metodou mikrodialýzy u pacientů podstupující kardiochirurgic-
ký výkon v hluboké hypotermii.  

 

2.  Testování a vývoj automatizovaného algoritmu MPC u pacientů po kardiochi-
rurgickém výkonu. 

 

3.  Testování a vývoj automatizovaného algoritmu eMPC s proměnlivým intervalem 
kontrolních měření u pacientů podstupujících kardiochirurgický výkon. 

 

4.  Srovnání funkce principielně rozdílných algoritmů pro těsnou kontrolu glykémie 
u kardiochirurgických pacientů. 

 

 

 

4. PROTOKOLY A VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH STUDIÍ 
 

4.1  Posouzení subkutánní tukové tkáně jako alternativního místa pro 
kontinuální měření glykémie metodou mikrodialýzy u pacientů pod-
stupující kardiochirurgický výkon v hluboké hypotermii.  

 
Cílem této studie bylo srovnání koncentrací glukózy v arteriální krvi (BG) a 

v intersticiu podkožní tukové tkáně (SAT) měřených pomocí mikrodialýzy u pacientů 

v hemodynamicky kritickém stavu. Jako model takovéhoto stavu byli vybráni paci-

enti podstupující endaerterektomii plicnice (PEA). Tento výkon je specifický nejen 

dlouhým působením mimotělního oběhu (300-360 min) a tím i protrahovanou peri-
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ferní hypoperfuzí, ale především nutností úplné cirkulační zástavy (30-70 min). Pro 

ochranu CNS jsou tak pacienti peroperačně zchlazeni na teplotu 16-18°C. Sledovali 

jsme korelace arteriální a intersticiální koncentrace glukózy v tukové tkání po dobu 

24 hod od začátku operace, tj. včetně fází zchlazování a ohřívání organizmu.  

Do studie bylo zařazeno 20 pacientů (14 mužů a 6 žen) podstupujících peroperační 

hlubokou hypotermii, 19 pro PEA, jeden pacient pro náhradu aortálního oblouku. 

Průměrný věk pacientů byl 57,3±11,9 let; BMI bylo 24,6±3,7 kg/m2. Hodnota gly-

kémie v této studii nebyla vstupním kritériem pro zařazení do klinické části studie.  

Délka studie byla 24 hodin od zahájení sběru vzorků, tj. od počátku operace. Všem 

pacientům byly před začátkem operace do podkožní tukové tkáně zavedeny dva 

mikrodialyzační katetry – jeden paraumbilikálně (vlevo) a jeden subklaviálně (vle-

vo). Všichni pacienti byly celých 24 hod od začátku operace uměle ventilování a 

převážnou část doby i na vasopresorické katecholaminové podpoře. Průměrná délka 

cirkulační zástavy (deep hypothermia cardiac arrest; DHCA) byla 42 min (29-73 

min), délka mimotělního oběhu 331±24 min a celková délka operace 446±38 min. 

Intenzivní inzulínovou terapií s cílovým rozmezím hladin glykémie 4,2–6,1 mmol/l 

byly léčeni až pooperačně, peroperačně byl inzulín bolusově aplikován pouze 

v případě že glykémie přesáhla 10 mmol/l. Korelovány byly absolutní koncentrace 

glukózy v intersticiu (po přepočtu jednobodovou kalibrací) a průměrná hodnota 

arteriální glykémie ze 2 měření, která byla provedena na začátku a na konci sběru 

jednotlivých vzorků.  
       

Výsledky: Průměrná hodnota arteriální glykémie během celého sledovaného období 

byla 7,18±0,16 mmol/l, průměrná koncentrace glukózy v dialyzátu byla 3,14±0,06 

mmol/l v subklaviální oblasti a 1,09±0,06 mmol/l v ubilikální oblasti. Průměrná 

návratnost (recovery) činila pro subklaviální oblast 69,6±0,01%, pro umbilikální 

oblast 36,4±0,01%. Po přepočtu na absolutní hodnotu pomocí iontové referenční 

metody činila koncentrace glukózy v intersticiu v subklaviální oblasti 4,28±0,30 

mmol/l resp. 3,43±0,38 mmol/l v umbilikální oblasti. Průměrný korelační koeficient 

pro koncentrace arteriální a intersticiální glukózy byl subklaviálně 0,74±0,04, 

p<0,01 (pouze peroperačně, tj. v době chlazení a opětovného ohřívání organizmu 

0,79±0,04), paraumbilikálně pak 0,74±0,05, p<0,01 (peroperačně 0,81±0,05).   
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Obr 1: Srovnání arteriálních a intersticiálních koncentrací glukózy. Data jsou prů-
měrné hodnoty koncentrací v mmo/l ±SD. 
 

Studie prokázala dobrou korelaci arteriálních a intersticiálních hladin glukózy měře-

ných pomocí mikrodialýzy tukové tkáně i u kriticky nemocných pacientů 

s hemodynamickou nestabilitou a je tak příslibem k použití této tkáně pro kontinu-

ální monitoraci glykémie u těchto pacientů. 

 

 

4.2  Testování a vývoj automatizovaného algoritmu eMPC s proměn-
livým intervalem kontrolních měření u pacientů podstupujících kar-
diochirurgický výkon..  

 

Cílem této studie bylo zhodnocení efektivnosti počítačového algoritmu MPC (Model 

Predictive Control) pro těsnou kontrolu glykémie u kriticky nemocných pacientů. 

Studie byla provedena ve spolupráci s Medizinische Universität Graz, Rakousko a 

Royal Brompton Hospital, London, UK. Do studie bylo zařazeno 20 pacientů (14 

mužů a 6 žen) po plánovaném kardiochirurgickém výkonu se vstupní glykémií při 

přijetí na JIP vyšší než 6,7 mmol/l. 10 pacientů bylo randomizováno k léčbě pomocí 

počítačového algoritmu MPC, 10 pacientů k léčbě dle příslušného standardního 

protokolu. Mezi pacienty bylo 6 diabetiků (2 ve standardní skupině, 4 v MPC skupi-

ně). Průměrný věk pacientů byl 67±11 let, průměrné BMI bylo 27,0±4,0 kg/m2, 
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průměrná glykémie při přijetí na JIP byla 9±2,4 mmol/l. Délka studie byla 48 hodin 

od přijetí na JIP. Všichni pacienti byli léčeni intenzivní inzulínovou terapií dle rando-

mizovaného protokolu, cílová glykémie pro obě skupiny byla 4,4–6,1 mmol/l.  

Hodnocena byla především doba, po kterou byli pacienti v cílovém rozmezí, prů-

měrná glykémie, doba potřebná k dosažení cílového rozmezí, doba v závažnější 

hyperglykémii (glykémie >8,3 mmol/l), celková spotřeba inzulínu a počet závažných 

hypoglykemických epizod (glykémie <3,0 mmol/l). 
 

Výsledky: Ve srovnání se standardním protokolem prokázal MPC algoritmus na 

našem pracovišti lepší funkci v těsné kontrole glykémie vyjádřenou vyšším % času 

v normoglykémii během prvních 24 hod (42 [17–71]  vs. 29 [4–67] %; median 

[min–max]). Podobný rozdíl byl i v % času s glykémií >6,1 mmol/l (54 [29–79] vs. 

69 [29–92] %; median [min–max]). Ani u jednoho protokolu jsme nezaznamenali 

významnou hypoglykemickou epizodu (<3.0 mmol/l), v % doby pod cílovým rozme-

zím (<4,4 mmol/l) nebyl mezi oběma protokoly rozdíl (0 [0–17] vs. 0 [0–13] %; 

median [min–max]). Střední glykémie u MPC protokolu byla 6,8 [6,3 –8,0] mmol/l 

vs. 7,0  [5,8 –8,6] mmol/l u standardního protokolu. Oba protokoly při použití na 

našem pracovišti se ukázaly jako efektivní a bezpečné. 
 

Úplná metodika a výsledky (spolu s daty z  Medizinische Universität Graz a Royal 
Brompton Hospital, London) byly publikovány v časopise Diabetes Care (IF 7,851): 
 

Plank J, Blaha J, Cordingley J, Wilinska ME, Chassin LJ, Morgan C, Squire S, Haluzik 
M, Kremen J, Svacina S, Toller W, Plasnik A, Ellmerer M, Hovorka R, Pieber TR. 
MULTICENTRIC, RANDOMIZED, CONTROLLED TRIAL TO EVALUATE BLOOD 
GLUCOSE CONTROL BY THE MODEL PREDICTIVE CONTROL ALGORITHM VERSUS 
ROUTINE GLUCOSE MANAGEMENT PROTOCOLS IN INTENSIVE CARE UNIT 
PATIENTS. Diabetes Care. 2006 Feb;29(2):271-6. 
 

 

 

4.3  Testování a vývoj automatizovaného algoritmu eMPC s proměn-
livým intervalem kontrolních měření u pacientů po kardiochirurgic-
kém výkonu.  

 

V předchozí studii testovaný algoritmus MPC (version 1.01.05) prokázal velmi 

dobrou efektivitu v těsné kontrole glykémie (TGC) u kriticky nemocných pacientů ve 

srovnání se standardními protokoly evropských kardiochirurgických center. Hlavní 
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nevýhodou algoritmu MPC byl ale fixní požadavek na hodinovou kontrolu glykémie, 

což významně zatěžovalo jak práci ošetřujícího personálu, tak mohlo zvyšovat i 

diskomfort pacienta častými kontrolními náběry. Aby se algoritmus MPC svými po-

žadavky na četnost kontrolních náběrů vyrovnal typickým inzulínovým protokolům 

používaným na JIP k těsné kontrole glykémie (tj. intervalu 1-4 hod), byla vyvinuta 

nová verze MPC algoritmu s proměnou dobou kontrolního náběru: eMPC (enhanced 

Model Predictive Control; version 1.04.03). 

Cílem této studie bylo srovnání efektivnosti eMPC algoritmu se standardním proto-

kolem používaným na JPIP KARIM VFN Praha. Do studie bylo zařazeno celkem 60 

pacientů (43 mužů a 17 žen) s průměrným věkem 68±10 let a průměrným BMI 

27,2±4,6 kg/m2. Všichni pacienti před přijetím na JPIP podstoupili kardiochirurgický 

výkon. 30 pacientů bylo randomizováno k těsné kontrole glykémie pomocí algoritmu 

eMPC a 30 pacientů pomocí standardního protokolu. Ve studii bylo 27 pacientů 

diabetiků 2. typu, 6 ze 13 pacientů ve skupině eMPC a 7 ze 14 ve standardní skupi-

ně bylo léčeno perorálními antidiabetiky, ostatní byli léčeni inzulínem.  

Stejně jako v předchozí studii bylo cílové rozmezí glykémie 4,4-6,1 mmol/l, délka 

studie byla 24 hod, ale na rozdíl od předchozí studie bylo sledování a intenzivní 

kontrola glykémie byla zahájeny už od přijetí pacienta na operační sál. Interval 

měření byl dle příslušného protokolu 1-4 hod. Vstupními daty pro oba protokoly byly 

arteriální glykémie, hmotnost resp. výška pacienta a předchozí rychlost infuze inzu-

línu. eMPC algoritmus navíc vyžadoval i informaci o množství podávané glukózy. 

eMPC algoritmus byl provozován na PC terminálu, kterým bylo vybaveno každé 

intenzivní lůžko i operační sál. 

Sledovali a srovnávali jsme především efektivnost obou protokolů (průměrnou gly-

kémii, dobu do dosažení normoglykémie, dobu v normoglykémii, dobu v hyper-

glykémii), jejich bezpečnost ve smyslu významné hypoglykémie (dobu v glykémii 

2,9-4,3 mmol/l a počet závažných hypoglykemických epizod <2,9 mmol/l) a vyža-

dovanou četnost náběrů (interval měření). Studie proběhla v rámci projektu 

CLINICIP ve spolupráci s University of Cambridge, UK. 

Výsledky: Algoritmus eMPC signifikantně prokázal vyšší efektivitu v TGC u pacientů 

po kardiochirurgické operaci, a to jak při hodnocení průměrné glykémie (6,2±1,1 

vs. 7,2±1,1 mmol/l±SD; p<0,01), tak peroperačně (6,6±1,8 vs. 7,1±1,2; p<0,01) a 
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především pooperačně na JPIP (6,0±1,0 vs. 7,3±1,3; p<0,01). Ruku v ruce s tím 

šla průměrná rychlost (4,7±3,3 vs. 2,6±1,7 mmol/l±SD; p<0,01) i celková dávka 

inzulínu (111±67 vs. 69±45 mmol/l±SD; p<0,01). Stejně tak čas v jednotlivých 

rozmezí glykémie signifikantně vyzněl pro efektivnější funkci eMPC algoritmu: čas 

v normo-glykémii (14,5±5,5 vs. 6,6±3,9 hod±SD; p<0,01), čas v glykémii >6,1 

mmol/l (7,4±4,7 vs. 16,7±4,1; p<0,01), čas v glykémii <4,4 mmol/l (1,9±1,7 vs. 

0,6±1,5; p<0,01). 
 

Úplná metodika a výsledky studie byly publikovány v časopise Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism (IF 5,799): 
 

Hovorka R, Kremen J, Blaha J, Matias M, Anderlova K, Bosanska L, Roubicek T, 
Wilinska ME, Chassin LJ, Svacina S, Haluzik M. BLOOD GLUCOSE CONTROL BY A 
MODEL PREDICTIVE CONTROL ALGORITHM WITH VARIABLE SAMPLING RATE 
VERSUS A ROUTINE GLUCOSE MANAGEMENT PROTOCOL IN CARDIAC SURGERY 
PATIENTS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. 
J Clin Endocrinol Metab. 2007 Aug;92(8):2960-4. Epub 2007 Jun 5. 
 

 

 

4.4 Srovnání funkce rozdílných algoritmů pro těsnou kontrolu glykémie 
u kardiochirurgických pacientů.  

 

Studie proběhla ve spolupráci s University of Cambridge, UK. Cílem této studie bylo 

přímé srovnání tří principielně rozdílných, již publikovaných, ale především efektiv-

ních inzulínových protokolů k těsné kontrole glykémie. Hlavním zaměřením bylo 

srovnání jejich efektivity v kontrole glykémie a jejich bezpečnosti ve smyslu výskytu 

nežádoucích hypoglykémií. Za stejných podmínek jsme srovnávali protokol reagující 

na absolutní hodnotu glykémie (Matiasův protokol [23]), protokol reagující na rela-

tivní změnu glykémie (Bath protokol [24]) a nový počítačový prediktivní algoritmus 

eMPC (version 2.01.05) .  

Do studie bylo zařazeno celkem 120 konsekutivních pacientů (41 žen a 79 mužů) 

s průměrným věkem 68,3±1,4 let a průměrným BMI 27,8±0,7 kg/m2. Průměrné 

předoperační EuroSCORE (logistic) [27] bylo 4,2±0,7 (data vždy uvedena ±SEM) a 

42 pacientů mělo v anamnéze diabetes mellitus 2. typu. 64 pacientů podstoupilo 

koronární revaskularizaci (aortokoronární bypass), 44 pacientů náhradu/plastiku 

srdeční chlopně a 12 pacientů podstoupilo kombinovaný výkon. 40 pacientů bylo 

randomizováno k těsné kontrole glykémie pomocí Matiasova protokolu, 40 pacientů 
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pomocí Bath protokolu a 40 pacientů pomocí eMPC protokolu. Stejně jako 

v předchozích studiích bylo pro všechny 3 protokoly cílové rozmezí glykémie 4,4-6,1 

mmol/l. Délka sledování byla po celou dobu pobytu pacienta na JPIP, ale protože se 

celkový čas pobytu u jednotlivých pacientů výrazně lišil, k srovnání byly použity 

pouze údaje za prvních 48 hod. Tento čas byl naplněn celkem u 109 ze 120 pacien-

tů (průměrná doba monitorace byla 46,7±0,5 resp. 45,7±0,7 resp. 47,2±0,3 hod). 

Intenzivní inzulínová terapie byla vždy zahájena po přijetí pacienta na PJIP z ope-

račního sálu. Interval dalšího měření byl dle příslušného protokolu 1-4 hod. Vstup-

ními daty pro všechny protokoly byly arteriální glykémie, hmotnost resp. výška 

pacienta a předchozí rychlost infuze inzulínu. eMPC algoritmus navíc vyžadoval i 

informaci o množství podávané glukózy, parenterální i enterální. Algoritmus eMPC 

byl provozován na PC terminálu, kterým bylo vybaveno každé pooperační lůžko. 
 

Výsledky: Signifikantně celkově nejlepší kontrola glykémie byla spojena s užitím 

algoritmu eMPC ve srovnání s Matiasovým a Bath protokolem: celková průměrná 

glykémie (5,9±0,2 vs. 6,7±0,1 vs. 6,5±0,2 mmol/l; p<0,05),  čas do normoglyké-

mie (8,8±2,2 vs. 10,9±1,0 vs. 12,3±1,9 hod; p<0,05). I po dosažení normoglyké-

mie se algoritmus eMPC choval nejefektivněji: průměrná glykémie (5,2±0,1 vs. 

6,2±0,1 vs. 5,8±0,1 mmol/l; p<0,05), % času v normoglykémii (62,8±4,4 vs. 

48,4±3,2 vs. 55,5±3,2, p<0,05), % času v riziku hyperglykémie, tj. 6,2-8,3 mmol/l 

(13,7±2,6 vs. 27,5±2,2 vs. 24,5±2,4%; p<0,05),  % času v hyperglykémii, tj. >8,3 

mmol/l (1,3±1,2 vs. 12,8±2,2 vs. 6,5±2,0, %). S vysokou efektivitou souvisí i vyšší 

riziko hypoglykémie při použití algoritmu eMPC, nicméně výskyt těžké hypoglyké-

mie, tj. glykémie <2,3 mmol/l byl v této skupině nejnižší, resp. nulový oproti skupi-

ně Matiasova protokolu (1 epizoda) i Bath protokolu (2 epizody): % času v riziku 

hypoglykémie, tj. 2,9-4,3 mmol/l (22,2±1,9 vs. 10,9±1,5 vs. 13,1±1,6 %; p<0,05); 

% času v hypoglykémii, tj. <2,9 mmol/l (0,0±0,0 vs.0,4±0,2 vs. 0,4±0,3 %) 
 

Úplné výsledky studie jsou publikovány v časopise Diabetes Care (IF 7,851): 
 

Blaha J, Kopecky P, Matias M, Hovorka R, Kunstyr J, Kotulak T, Lips M, Rubes D, 
Stritesky M, Lindner J, Semrad M, Haluzik M. COMPARISON OF THREE PROTOCOLS 
FOR TIGHT GLYCEMIC CONTROL IN CARDIAC SURGERY PATIENTS.  
Diabetes Care. 2009 May;32(5):757-61. Epub 2009 Feb 5.  
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5. DISKUSE 

5.1  Srovnání arteriálních a intersticiálních hladin glukózy měřených 
pomocí mikrodialýzy tukové tkáně 

 

Většina v současné době testovaných kontinuálních senzorů pro měření glykémie 

využívá k měření koncentrací glukózy právě intersticiální tukovou tkán [28]. Tuková 

tkáň je z hlediska potenciálního umístění biosenzorů jednou z nejvýhodnějších loka-

lizací pro svou snadnou přístupnost a hlavně pro minimální invazivitu a s tím spoje-

ného minimálního rizika komplikací a diskomfortu pacienta. Zatímco u diabetiků byla 

nalezena velmi dobrá korelace mezi glykémii a koncentrací glukózy v intersticiu 

tukové tkáně, tak u pacientů v kritickém stavu se jedná o zcela novou oblast vý-

zkumu. Předpokládá se, že u těchto pacientů může být tato korelace výrazně ovliv-

něna v důsledku tkáňové hypoperfuze či z řady dalších příčin, např. vlivem exogen-

ních katecholaminů. Výsledky našich studií ale ukázaly u většiny pacientů po kardio-

chirurgických operacích relativně těsnou korelaci mezi arteriálními a intersticiálními 

koncentracemi glukózy. Na druhou stranu např. stále nevíme, proč jsou u některých 

pacientů tak výrazné odchylky v korelaci arteriálních a intersticiálních koncentrací 

glukózy. Jedním z důvodů by mohl být vliv lokální tkáňové ischémie v tukové tkáni. 

Jako parametr tkáňové ischémie lze využít poměr laktát/pyruvát v intersticiu [29]. 

V naší předchozí studii [30] ale zvýšený poměr laktát/pyruvát, signalizující tkáňovou 

ischémii, neměl ale negativní vliv na korelaci intersticiálních hladin glukózy, naopak 

průměrný korelační koeficient byl ve skupině se zvýšeným poměrem laktát/pyruvát 

mírně vyšší než u pacientů s relativně nižším poměrem laktát/pyruvát (0,80±0,1 vs. 

0,74±0,2). Ani zvýšené hladiny plasmatického laktátu, tj. markeru systémové hypo-

xie, nebyly v souvislosti se zhoršenou korelací arteriálních a intersticiálních koncent-

rací glukózy. Odpověď nepřinesla ani analýza možného vlivu podávané medikace či 

vedení infuzní terapie. Stejně tak nebyl významný rozdíl mezi pohlavími (interstici-

álních koncentrace glukózy u mužů 3,56±0,65 mmol/l a 3,54±0,25 u žen), ani 

v jejich korelaci s arteriální glykémií (0,78±0,16 vs. 0,72±0,11).  

I naše studie (kap. 4.1) ukázala dobrou korelaci arteriálních a intersticiálních kon-

centrací glukózy u kardiochirurgických pacientů, tentokrát navíc i za stavu periferní 

hypoperfuze při hluboké hypotermii a při užití střední až vysoké dávky vasopresoric-

ké podpory noradrenalinem. Neočekávaným, ale signifikantním výsledkem byl rozdíl 
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mezi intersticiální koncentrací glukózy v subklaviální a v paraumbilikální oblasti 

(4,28±0,30 mmol/l vs. 3,43±0,38 mmol/l). Nemáme pro tento rozdíl jasný důvod, 

jedním z vysvětlení snad může být redistribuce perfuze ve prospěch vitálně důleži-

tých orgánů, a tím i oblasti hrudníku, oproti oblasti GIT a celého břicha.   

 

5.2 Léčba hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů: srovnání pro-
tokolů těsné kontroly glykémie 

 

Efektivní, ale současně i z pohledu rizika výskytu závažné hypoglykémie bezpečný 

inzulínový algoritmus, je jednou z nejdůležitějších součástí celého konceptu těsné 

kontroly glykémie u kriticky nemocných pacientů. Všechny tři inzulínové protokoly 

používané v našich studiích, tj, Matiasův protokol, Bath protokol i počítačový algo-

ritmus MPC resp. eMPC, prokázaly, ve srovnání s většinou publikovaných inzulíno-

vých protokolů, vysokou bezpečnost i dostatečnou efektivitu v kontrole glykémie. 

V jejich přímém srovnání pak počítačový prediktivní algoritmus eMPC signifikantně 

projevil lepší a efektivnější kontrolu glykémie než ostatní inzulínové protokoly, a to 

současně při nejmenší zátěži ošetřujícího personálu vyjádřené průměrnou délkou 

intervalu kontrolních odběrů glykémie. eMPC algoritmus je primárně určený pro 

automatizovaný, „closed loop“ systém kontinuálního monitorování glykémie, svou 

vysokou efektivitu tento algoritmus nicméně ukázal i při diskontinuálním použití. 

Jeho hlavními výhodami jsou flexibilní prediktivní přizpůsobení výpočtu rychlosti 

inzulínu danému pacientovi sledováním vývoje jeho inzulínové rezistence, přesná 

kalkulace energetickéhu příjmu a významně vyšší bezpečnost při minimalizaci chyb 

lidského faktoru. Navíc použití eMPC algoritmu s variabilním intervalem měření 

glykémie umožňuje přesněji dokumentovat průběh vlastní inzulínové terapie, jedno-

duchým ovládáním a přehledným interface významně zvyšuje komfort uživatele a 

tím dále snižuje riziko chyby ošetřujícího personálu, neboť odpadá jakýkoli „manu-

ální“ výpočet či odečet. Využití algoritmu lze vidět rovněž i v jeho možné implemen-

taci do „polouzavřeného“ systému, který by umožňoval přímou integraci funkce 

algoritmu a infuzní pumpy v jednom přístroji a podstatně tak zjednodušil práci ošet-

řujícímu personálu.  
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6. ZÁVĚR 

V našich studií jsme prokázali perspektivní použití podkožní tukové tkáně jako alter-

nativního místa pro umístění biosenzorů pro kontinuální měření glykémie i u kriticky 

nemocných pacientů. Výsledky provedených studií totiž ukazují na relativně dobrou 

korelaci mezi arteriální a intersticiální glykémií i u pacientů v těžkém stavu 

s poruchami hemodynamiky a hlavně i mikrocirkulace. Tyto výsledky dávají naději, 

že by v budoucnu mohl být pro kriticky nemocné pacienty vyvinut uzavřený systém, 

tzv. „closed loop“, umožňující snadnější, v ideálním případě plně automatizovanou 

kontrolu glykémie. Pro takovýto systém těsné kontrolu glykémie je kontinuální mě-

ření glykémie de facto nezbytné. Druhou podmínkou takovéhoto uzavřené systému 

je spolehlivý a bezpečný algoritmus aplikace inzulínu. Počítačem řízený prediktivní 

algoritmus pro těsnou kontrolu glykémie - eMPC pak všechny takovéto podmínky 

splňuje, což jsme ověřili nejen v uvedených, ale i v následujících testech „realizova-

telnosti“ minutového intervalu zadávání hodnot glykémie získaných z kontinuálního 

podkožního senzoru. Posledním, třetím předpokladem uzavřeného systému kontroly 

glykémie je pak senzor samotný. Vývoj spolehlivého glukózového senzoru se i na 

základě našich studií zdá být v současné době klíčovým krokem, protože druhé dvě 

podmínky, tj. použitelnost podkoží pro kontinuální monitoraci glykémie a efektivní 

inzulínový algoritmus, jsou již realizovatelné.  
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