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SOUHRN: 

 

Kontrola glykémie je již několik let jedno z nejdiskutovanějších témat současné intenzivní medicíny. 

Přestože etiologie a mechanismy vzniku hyperglykémie v kritických stavech jsou dnes již dobře známy, 

a přestože jsou poměrně dobře probádány i její negativní vlivy na jednotlivé tkáně i celé orgány, stále 

nejsou intenzivisté jednotní v názoru na její celkovou závažnost právě u pacientů v intenzivní péči. 

Průlomová Leuvenská studie, která přivedla hyperglykémii u těžce nemocných pacientů do centra 

zájmu, byla publikována v New England Journal of Medicine již před osmi lety. Jako první na velké 

populaci pacientů ukázala, že intenzivní inzulínovou terapií (IIT), tj. udržováním striktní 

normoglykémie 4,4 – 6,1 mmol/l, můžeme snížit jak mortalitu, tak množství orgánových komplikací 

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

chirurgických pacientech. Sama Leuvenská studie prokázala snížení mortality z 20,2% na 10,6% (při 

pobytu na JIP >5 dní) a snížení incidence těžkých nozokomiálních infekcí, akutního renálního selhání, 

jaterního selhání, polyneurpatií kritických stavů, svalové slabosti, anémie a zkrácení celkového pobytu 

na JIP. Další studie ukázaly, že hladina glykémie může být nezávislým prediktorem mortality na JIP u 

traumatických pacientů a že je spojena i s prodlouženou potřebou umělé plicní ventilace. Stejně tak 

byl prokázán vztah mezi hyperglykémií a mortalitou, tíží neurologického postižení, intrakraniální 

hypertenzí a délkou hospitalizace u závažných poranění hlavy. Hyperglykémie je spojena i se 

zhoršeným funkčním zotavením u cévních mozkových příhod. 

 

Přes všechna tato fakta ale stále nepanuje v otázce přístupu k intenzivní 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. Hlavním důvodem jsou obavy z potenciálně vyššího výskytu těžkých hypoglykémií při 

těsné kontrole glykémie a postižení (sedovaného) pacienta až ireverzibilním poškozením mozku či 

srdečními arytmiemi. Riziko hypoglykémie při nasazení inzulinoterapie je o to více vnímáno, že u JIP 

pacientů není tak jednoduché rozeznat časné známky hypoglykémie. I krátkodobá hypoglykémie je 

proto obecně považována za daleko zásadnější problém než protrahovaná hyperglykémie. Stále tak 

není definitivně vyřešena otázka menšího zla, kdy proti sobě stojí poškození organismu 

z hyperglykémie na straně jedné, a riziko poškození CNS při těžké hypoglykémii na straně druhé. 

 

Naše studie ponechávají zcela stranou otázku významu či rizika IIT, ale zaměřili jsme na klíčovou 

problematiku celého konceptu IIT, tj. vlastní 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. 

 

Studie proběhly ve spolupráci Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Kliniky 

kardiovaskulární chirurgie a III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze spolu s partnery v rámci 
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projektu CLINICIP, především pak s Medizinische Universität Graz, Rakousko a University of 

Cambridge, UK. Všechny studie proběhly na pacientech, kteří podstoupili plánovaný kardiochirurgický 

výkon a kteří vyžadovali pooperační intenzivní péči. 

 

Populace kardiochirurgických pacientů byla vybrána ze dvou důvodů. Jednak právě tato  cílová 

skupina dle dostupných poznatků nejvíce profituje z těsné kontroly glykémie 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 pacientů v rámci jednotlivých studií probíhalo 

v celém perioperačním období, tj. od přijetí pacienta na JIP (resp. na operační sál) do překladu 

pacienta z JIP na standardní oddělení. 

 

Prokázali jsme dobrou korelaci arteriální a intersticiální koncentrace glukózy u kriticky nemocných 

pacientů, a to i u pacientů procházejících hlubokou hypotermií (17°C). Rovněž jsme prokázali dobrou 

efektivitu i dostatečnou bezpečnost počítačového 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, v ideálním případě plně 

automatizovanou kontrolu glykémie typu „closed loop“.  

 

 

Klíčová slova: 

Hyperglykémie – těsná kontrola glykémie – podkožní tuková tkáň – monitorace glykémie – intenzivní 

inzulinoterapie – kriticky nemocný pacient – JIP - kardiochirurgie 

 



 - 5 - 

SUMMARY: 

  

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

etiology and mechanisms of hyperglycaemia development in critical illness are relatively well known, 

and although its negative impacts on different tissues and organs are also well established, there is 

still and ongoing discussion with respect to its overall importance in intensive care patients. The 

landmark Leuven study, which brought the question hyperglycaemia in intensive care to the centre of 

interest, was published in the New England Journal of Medicine more than seven years ago. This 

study was the first one to demonstrate that tight glycaemia control (TGC) targeted to maintain 

normoglycaemia between 4.4 to 6.1 mmol/l reduced mortality at the surgical intensive care unit (ICU) 

and markedly decreased the frequency of organ complications associated with critical illness. Other 

studies confirmed these findings, not only in surgery patients. The Leuven study itself demonstrated 

decrease in mortality from 20.2 to 10.6 % (with ICU stay >5 days) and decrease in severe nosocomial 

infection, acute renal failure, liver failure, polyneuropathy of critical illness, muscle weakness, anaemia 

and shortening stay in ICU. Other studies have proven that glycaemia can be an independent 

predictor of ICU mortality in trauma patients and that glycaemia is associated with prolonged need of 

mechanical ventilation. Also, the relations between hyperglycaemia and mortality, severity of 

neurological affection, intracranial hypertension and length of stay in serious head trauma patients 

were proven. Furthermore, hyperglycaemia is associated also with impaired functional recovery in 

patients with cerebral strokes.  

 

Despite all of these data there is no general agreement with respect approach to tight glycaemia 

control in critically ill patients. Concerns have been raised about both the universality of positive 

effects of intensive glycaemia control, and especially on its safety in terms of potential damage to 

patients by episodes of hypoglycaemia. The main reasons are fear from potentially higher occurrence 

of severe hypoglycaemias during tight glycaemia control and affection of (sedated) patient by up to 

irreversible brain damage or malignant arrhythmias. The risk of hypoglycaemia when using insulin 

infusion is potentially even more important in critically ill patients, as most of these patients do not  

recognize early signs of hypoglycaemia. Even short-time hypoglycaemia is therefore generally 

considered as far more substantial problem than prolonged hyperglycaemia. The basic question, what 

is less harmful, whether hyperglycaemia, or the risk of damage of the brain by hypoglycemia, is still 

not definitely solved.  

 

Our studies did not try to answer the questions of the importance or risks of TGC. We primarily 

focused on key point of whole TGC concept – on glycaemia control in critically ill patients itself. The 

aims of our studies were to explore subcutaneous adipose tissue as an alternative-site for continuous 

glucose measurements in intensive care patients, and comparison and development of insulin 

algorithms for hyperglycaemia treatment and normoglycaemia management in these patients. Our 

studies were performed in close collaboration of Dept. of Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive 
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Medicine, Deptartment of Cardiovascular Surgery and 3rd Deptartment of Internal Medicine, Charles 

University in Prague and General University Hospital, with CLINICIP project partners, especially with 

Medizinische Universität Graz, Austria and University of Cambridge, UK.  

 

All studies were performed in cardiac surgery patients requiring postoperative intensive care. The 

population of cardiac surgery patients was chosen for two reasons. Firstly, based on available data 

this target population profits most from TGC in postoperative intensive care, and secondly, this is 

almost the ideal model of the course of critical illness, with potent and clearly time-identified insult. 

The patients in all studies were followed in whole perioperative period, i.e. from patients’ admission to 

ICU (or to operating theatre) up to the end of ICU stay and patients transfer to standard ward.  

 

We demonstrated good correlation between arterial and interstitial subcutaneous glucose 

concentrations in critically ill patients, including patients undergoing deep hypothermia (17°C). We 

also demonstrated good effectiveness and satisfactory safety of computer based algorithm using 

predictive model of glycaemia changes for tight glycaemia control. Our results suggest a possibility of 

development of more sophisticated glycaemia control system for critically ill patients allowing easier, 

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

 

Key words: 

Hyperglycaemia – tight glycaemia control –subcutaneous adipose tissue – glycaemia monitoring – 

intensive insulin therapy – critically ill patient – ICU – cardiac surgery 
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1. Úvod 

Již v roce 1877 popsal Claude Bernard hyperglykémii v průběhu hemoragického šoku [1]. Je tudíž 

dlouho a dobře známým jevem, že akutní stres organismu, 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 hyperglykémie na jedné straně stojí zvýšená produkce glukózy díky zvýšené jaterní 

glukoneogeneze a glykogenolýze nebo změna glukózové exkrece a zvýšená renální tubulární resorpce, 

a na straně druhé její snížená utilizace díky nedostatečné sekreci inzulínu a snížené inzulínové senzi-

tivitě v důsledku neuroendokrinního anti-inzulínového efektu stresových hormonů - katecholaminů, 

glukagonu, kortizolu a růstového hormonu (obr. 1) a prozánětlivých cytokinů.  

Tento stav inzulínové rezistence, glukózové intolerance a hyperglykémie dnes nazýváme „stresový 

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

 

 

 

Obr. 1: Mechanismus vzniku stresové hyperglykémie. Inzulín hladinu krevního cukru snižuje, 

protiregulační hormony ji naopak zvyšují. 

 

2. VLIV HYPERGLYKÉMIE NA ORGANIZMUS 

Hyperglykémie v akutním stavu byla dlouho považována za evolučně protektivní a adaptativní reakci 

organismu na zátěž, důležitou pro přežití. Hlavním argumentem pro toleranci vyšších hladin glykémie 

u pacientů v kritickém stavu byl celkově zvýšený metabolický 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 hyperosmo-
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larity tak byla 9-11 mmol/l [8]. Navíc mírná hyperglykémie byla vnímána jako nárazník proti riziku 

poškození CNS při případné hypoglykémii při léčbě inzulínem [5].  

Ve světle současných poznatků se hyperglykémie jeví nicméně jako naopak zatěžující, či spíše 

dokonce poškozující faktor. Celá řada studií prokázala negativní efekt zvýšené hladiny krevního cukru 

na organizmus, na jednotlivé orgány a tkáně. Poškozující efekt hyperglykémie jde jednak na vrub 

přímého toxického vlivu glukózy, a jednak přes zvýšení intracelulárního oxidativního stresu díky vyšší 

produkci mitochodriálních peroxidů [9-15] (viz dále). 

 

2.1 Vliv hyperglykémie na kardiovaskulární aparát 

Už krátkodobá akutní hyperglykémie ovlivňuje například kardiovaskulární aparát elektrofyziologickými 

změnami převodního systému (prolongace QTc), změnami krevního tlaku (vzestup systolického i 

diastolického tlaku), vzestupem srdeční frekvence či elevací hladin katecholaminů [16]. Negativní vliv 

hyperglykémie na kardiovaskulární funkce je ještě výraznější u ischemického myokardu, kdy 

hyperglykémie zvětšuje rozsahu myokardiální nekrózy, redukuje koronární kolaterální průtok, zhoršuje 

ischemicko-reperfuzní postižení i ischemický preconditioning [17-20]. Hyperglykémie dále blokuje 

protektivní vliv volatilních anestetik, především isofluranu, na rozsah myokardiální nekrózy stimulací 

aktivity mitochondriálních ATP-dependentních kaliových kanálů, což zvláště u pacientů podstupující 

akutní koronární revaskularizaci představuje významný faktor peroperační péče [21]. 

 

Sama hyperglykémie navíc může vést k destabilizaci ateromových plátů s následným rozvojem 

akutního koronárního syndromu [22], potencovaným dále zvýšenou viskozitou krve [23], a vlivem 

hyperglykémie na smrt kardiomyocytů na podkladě apoptózy [24]. Hyperglykémie je rovněž 

zodpovědná i za zvýšení hladiny natriuretického peptidu [25] a zvyšuje riziko nemocniční mortality, 

srdečního městnavého selhání a kardiogenního šoku u pacientů s infarktem myokardu [26]. 

 

2.2 Vliv hyperglykémie na koagulační systém 

Stejně významný vliv jako na kardiovaskulární aparát má hyperglykémie i na koagulační systém. Tento 

vliv se projevuje především akcentací protrombotického stavu. Dochází k redukci fibrinolýzy (poklesem 

aktivity tPA při současném vzestupu aktivity PAI), ke zvýšené aktivaci destiček (zvýšením syntézy 

tromboxanu), k zvýšení IL-6 a ovlivnění zvýšení hladiny fibrinogenu, a k zvýšení aktivity von 

Willebrandova faktoru [27-30]. Při subanalýze dat obou Leuvenských studií se ale tyto údaje klinicky 

zcela nepotvrdily. Insulinoterapie neměla vliv na žádný z testovaných parametrů koagulace a 

fibrinolýzy. Očekávaný efekt inzulinoterapie na mikrovaskulární trombotizaci, a tím prevenci 

orgánových selhání a zlepšení přežití pacientů v intenzivní péči, se tak v dosud provedených studiích 

nenaplnil [31]. 
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2.3 Vliv hyperglykémie na endotel 

Hyperglykémie je zodpovědná i za další indukované abnormality například endoteliální dysfunkci či 

aktivaci systémového zánětu. Poruchy integrity a funkce endotelu vedou k poruše jeho 

antitrombotické funkce, k poruše antioxidačních schopností endotelu, ke zvýšené antiadhesivitě a 

permeabilitě a k poruchám vasodilatace při poruše tvorby oxidu dusnatého (NO) [32-39]. Při změně 

tvorby NO v endotelu na superoxid převáží produkce kyslíkových radikálů možnosti jejich metabolizace 

a spolu s aktivací tvorby sekundárních mediátorů se prohlubuje oxidační stres tkání vedoucí k 

přímému buněčnému a tkáňovému poškození [40-43]. Studie na zvířecích modelech kritického stavu 

ukazují, že udržování normoglykémie, a nikoliv na glykémii nezávislé efekty inzulínu, brání excesivnímu 

uvolňování NO do systémového oběhu a chrání tak lokální endoteliální funkce před poškozením [44]. 

 

2.4 Vliv hyperglykémie na imunitní systém a rozvoj zánětu 

Dalším negativním projevem hyperglykémie jsou změny v imunitním systému, především celková 

imunosuprese na podkladě fagocytární dysfunkce. Dochází k defektu funkce neutrofilů a monocytů 

(adherence, chemotaxe, fagocytóza, usmrcení baktérií …), ke snížení počtu T-lymfocytů (subpopulace 

CD4 i CD8) a dalším změnám [45-47]. 

Dochází rovněž k aktivaci systémového zánětu [32, 38, 39]. Hyperglykémie ovlivňuje zvýšení hladin 

cytokinů IL-6, IL-18 a TNF-alfa. TNF-alfa je zvýšen u AIM a koreluje s kardiální dysfunkcí, dále hraje 

roli u ischemického renálního poškození a městnavého srdečního selhání. Naopak ischemický 

preconditioning je spojen s poklesem postischemické produkce myokardiálního TNF-alfa, ale 

hyperglykémie, jak již zmíněno výše, ischemický preconditioning blokuje. IL-18 má vliv na destabilizaci 

aterosklerotických plátů a rozvoj akutního koronárního syndromu [48-52]. 

 

2.5 Vliv hyperglykémie na CNS 

Nezanedbatelný je rovněž vliv hyperglykémie na CNS. Inhibice produkce vasodilatačního NO a zvýšení 

hladiny vasokonstrikčního IL-6 vede k snížení cerebrálního krevního průtoku, což způsobuje vaskulární 

endoteliální poškození, a především u pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP) to vede k zhoršení 

ischemického poškození. Při současné elevaci hladiny laktátu dochází u těchto pacientů k poškození 

neuronů a astrocytů [2, 53-56]. Hyperglykémie sama o sobě zhoršuje morbiditu i mortalitu u pacientů 

s traumatickým poraněním mozku [57]. 
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2.6 Vliv hyperglykémie na renální funkce 

Hyperglykémie má i vliv na rozsah renálního postižení [58, 59]. U chirurgických pacientů je 

s hyperglykémií spojen signifikantně vyšší výskyt akutního renálního selhání (stupně R, I i F dle RIFLE 

kritérií - Risk, Injury, Failure, Loss of kidney function, End-stage kidney disease), vyšší výskyt oligurií a 

stejně tak i vyšší potřeba dialyzační léčby. U primárně interně nemocných JIP pacientů je 

renoprotektivní efekt těsné kontroly glykémie nižší, je ale třeba vzít v úvahu často závažnější stav 

těchto pacientů při příjmu na JIP, a tudíž i nižší efekt preventivní vlivu normoglykémie.  

 

2.7 Vliv hyperglykémie na infekční komplikace 

V neposlední řadě je hyperglykémie pevně spojena s rostoucím počtem pooperačních infekčních 

komplikací [6, 60-63], a to jak u traumatických, chirurgických tak i interních pacientů. U traumatických 

pacientů může hyperglykémie dokonce sloužit jako nezávislý prediktor nejen pro výskyt infekčních 

komplikací, ale i pro délku pobytu na JIP i celkovou hospitalizaci.  

V Yendamuriho studii [6], do které bylo zařazeno 734 pacientů přijatých do trauma centra, byl 

signifikantně vyšší výskyt infekčních komplikací, včetně pneumonií (9,4% vs. 2%), močových infekcí 

(6,6% vs. 1,4%), infekcí rány (4,9% vs. 0,6%) a bakterémií (5% vs. 1,1%), u pacientů s již mírnou 

(>7,5 mmol/l) a střední (>11 mmol/l) hyperglykémií.  

 

3. PATOFYZIOLOGIE STRESOVÉ HYPERGLYKÉMIE 

Patofyziologické mechanismy vzniku stresové hyperglykémie jsou jistě multifaktoriální, počínaje 

dekompenzací již preexistujícího či dosud nediagnostikovaného diabetu, vlivem hyperglykemizující 

medikace (především katecholaminů a kortikoidů), popřípadě exogenním přívodem glukózy v rámci 

parenterální výživy, nicméně nejvýznamněji se na vzniku stresové hyperglykémie podílí rozvoj 

inzulínové rezistence indukované stresovou a systémovou zánětlivou reakcí. 

 

3.1 Inzulínová rezistence 

Inzulínová rezistence je definována jako subnormální odpověď tkání na metabolický účinek inzulínu, 

zejména k jeho efektu na snížení endogenní produkce glukózy, zvýšení odsunu glukózy do buněk, 

syntézu glykogenu a inhibici lipolýzy tukové tkáně. Nejvýznamněji se inzulínová rezistence uplatňuje 

jednak ve svalové a tukové tkáni, kde je účinkem inzulínu zprostředkováno využití glukózy jako zdroje 

energie, a jednak v jaterní tkáni, kde normální citlivost na inzulín blokuje nadměrnou jaterní produkci 

glukózy. Není-li současně přítomna porucha β-buněk pankreatu, mohou být projevy inzulínové 
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rezistence po určitou dobu potlačeny kompenzační hyperinzulinémií [64]. V důsledku inzulínové 

rezistence je porušen glukózový transport do buňky, což postupně vede k relativnímu nadbytku 

glukózy v cirkulaci.  

 

Inzulínová rezistence se může projevit při poruše na kterékoli úrovni inzulínové signalizační kaskády, 

od změny struktury a funkce inzulínového receptoru až po defekt postreceptorových dějů. Na 

molekulární úrovni (Obr. 2) 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 kaskádou fosforylačně-defosforylačních reakcí řady 

dalších intracelulárních proteinů. V zásadě se ubírá dvěma základními směry: přes  PI3-kinázu 

(fosfatidylinositol-3-kinázu) nebo  MAPK (Mitogen Activating Proteinkinase)/ERK (Extracellular Signal-

Regulated Kinases). Zatímco transdukce signálu cestou MAPK/ERK je aktivována řadou růstových 

faktorů včetně inzulínu, tak kaskáda vedoucí přes PI3-kinázu je aktivována výhradně inzulínem [65]. 

 

 

 

Obr. 2: Inzulínová signalizační kaskáda. Upraveno dle Van den Berghe G, J Clin Invest 2004. (SHC = 

Src homology 2 domain containing protein; PKB = Proteinkináza B; JNK = c-Jun N-terminal kináza; 

ERK = Extracellular Signal-Regulated kináza; MAPK = Mitogen Activating Proteinkináza; IRS = Insulin 

Receptor Substrate;  IGFBP-1 = Insulin-like Growth Factor Binding Protein–1) 

 

 

Jaterní inzulínová rezistence je charakterizována zvýšenými hladinami cirkulujících IGFBP-1 (Insulin-

like Growth Factor Binding Protein–1) [66, 67]. Rovněž v kosterním svalstvu a myokardu dochází 

k poruše inzulínem-stimulovaného vychytávání glukózy [68, 69]. Obecně je sice vychytávání glukózy u 

kriticky nemocných pacientů zvýšeno, ale probíhá převážně v tkáních, kde příjem glukózy není závislý 
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na inzulínu, jako je například nervový systém nebo krevní buňky. Nejtěžší případy stresem navozené 

hyperglykémie a nejvyšší hladiny cirkulujících IGFBP-1 vídáme pak u pacientů s nejvyšší prediktivní 

mortalitou [4, 66, 67].  

Řízená “protiregulační” hormonální odpověď na akutní stresovou reakci - vyplavení cytokinů a 

neuroendokrinních signálů - ovlivňuje metabolickou dráhu glukózy a přináší sebou hyperglykémii. 

Proinflamatorní cytokiny ovlivňují homeostázu glukózy jednak nepřímo stimulací sekrece 

protiregulačních hormonů, a jednak přímo ovlivněním funkce inzulínových receptorů [70-72]. Ačkoli 

funkce inzulínového receptoru není stále plně prozkoumána, pravděpodobně se tohoto děje zúčastní 

proteiny SOCS-1 a SOCS-3 (Suppressors of Cytokines Signaling). Ukázalo se, že interleukinem 6 (IL-6) 

stimulovaná produkce SOCS-3 inhibuje fosforylaci tyrozinu v inzulínovém receptoru a tím blokuje další 

transdukci signálu [73], a že oba SOCS-1 a SOCS-3 znehodnocují IRS-1 i  IRS-2 [74].  K tomu jak 

endogenní tak i exogenní katecholaminy rychle inhibují sekreci inzulínu z β-buněk pankreatu, a spolu s 

angiotensinem II tak výrazně potencují anti-inzulínový efekt.  

 

Zatímco diabetes mellitus 2. typu, a v menší míře i obesita, jsou rovněž charakterizovány hypergly-

kémií, sníženým intracelulárním příjmem glukózy, nekontrolovanou glukoneogenezí a poruchou 

syntézy glykogenu a NO, u kriticky nemocných je inzulínová rezistence zprostředkována asi především 

abnormalitami metabolické dráhy IRS-1-PI3K inzulínové signalizační kaskády (Obr. 2) [72]. Narušení 

metabolické dráhy PI3K nicméně neznamená, že ostatní signální dráhy inzulínu jsou stejně postiženy. 

Například signalizační kaskáda přes RAS-MAPK cestou ERK 1 a ERK 2 (Extracellular Signal-Regulated 

Kinases) může mít zachovánu normální senzitivitu. Kompenzační hyperinzulinémie tak může nadále 

potencovat mitogenní aktivitu určitých buněk, zatímco PI3K-dependentní metabolická aktivita inzulínu 

bude potlačena [75-79]. 

 

3.2 Vliv glukózy 

Sama glukóza má silný prozánětlivý účinek. I pouhých 75 g perorálně podané glukózy zdravému 

jedinci nastartuje výrazný oxidativní stres a zánětlivé změny na buněčné a molekulární úrovni. K tomu 

dojde dokonce i bez vzestupu plasmatické koncentrace glukózy na patologické hodnoty a i přes 

endogenní sekreci inzulínu [42, 80]. Pokud jsou tedy udržovány vyšší hladiny glykémie, dá se očekávat 

jejich výrazně prozánětlivý účinek. A to obzvláště v situacích, kdy je snížená endogenní sekrece 

inzulínu [81].  

Glukóza indukuje nejen zvýšení intracelulárního NF-κB, indukuje i zvýšení AP-1 (Activator Protein-1) a 

EGR-1 (Early Growth Response-1). Glukóza tudíž aktivuje všechny tři klíčové proinflamatorní 

transkripční faktory: NF-κB, AP-1  a EGR-1 [82, 83]. Geny regulované těmito transkripčními faktory a 

kódující monocytární chemoatraktanty Protein 1, ICAM-1 (Intercellular Adhesion Molecule), MMP 

(Matrix Metalloproteinázy), TF (tkáňový faktor) a PAI-1 (Plasminogen Activator Inhibitor-1) - jsou 

naopak inhibovány inzulínem [80, 82-85] (Obr. 3). Kolagenáza MMP-1 jednak rozkládá kolagen 
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ateromových plátů, a činí je tak vulnerabilnějšími k prasknutí, jednak aktivuje PAR-1 (Protease-

Activated Receptor-1), který zprostředkováním aktivity trombinu spouští protrombotické a 

prokonstrikční účinky. Navíc, glukóza rovněž indukuje tvorbu reaktivních forem kyslíku  a zvýšení 

exprese p47phox, klíčové komponenty NADPH oxidázy generující superoxidové radikály [83, 85] (Obr. 

3). Tvorba cytokinů (např. TNF-α, IL-6) mononukleáry je stimulována časně po příjmu glukózy spolu 

s tvorbou  MMP a TF [84], čemuž odpovídá zvýšení NADPH oxidázy [42]. Současně je snížena 

dostupnost NO díky zvýšené hladině superoxidových radikálů, které váží NO za vzniku peroxynitritu. 

To vyvolává prokonstrikční, proagregační a protrombotický efekt. Skrze indukci MMP může glukóza 

podporovat destabilizaci ateromových plátů a vyvolat tím trombózu.  

Hyperglykémie tudíž navozuje prostředí oxidativního stresu, zánětu, vasokonstrikce, destičkové 

hyperagregability a trombózy. Proinflamatorní a protrombotický efekt glukózy je přitom velmi výrazný.  

 

3.3 Vliv inzulínu 

Inzulín naproti tomu potlačuje zmíněné tři hlavní proinflamatorní transkripční faktory (NF-κB, AP-1 a 

EGR-1) [82, 83]. Geny regulované těmito transkripčními faktory a kódující monocytární 

chemoatraktanty Protein 1, ICAM-1 (Intercellular adhesion molekule), MMP (Matrix metalloproteinázy), 

TF (tkáňový faktor) a PAI-1 (Plasminogen activator inhibitor-1) - jsou rovněž inzulínem inhibovány 

[80, 82-85] (Obr. 3). Infuze inzulínu potlačuje pro-MMP-1 a PAI-1 u pacientů s AIM [85], inhibicí 

kolagenázy MMP-1 může inzulín pomoci stabilizaci ateromových plátů. Inzulín by potenciálně mohl 

rovněž inhibovat protrombotický a prokonstrikční proces zprostředkovaný aktivitou trombinu přes 

MMP-1/PAR-1. Inzulín má navíc silný antioxidační efekt supresí volných kyslíkových radikálů a exprese 

p47phox NADPH oxidázy [83, 85]. Dva další důležité efekty inzulínu zahrnují vasodilataci a inhibici 

agregace trombocytů [86-88]. Tyto efekty jsou zprostředkovány zvýšeným uvolňováním NO a 

zvýšenou aktivitou NO syntázy endotelu a krevních destiček [89, 90]. Vzhledem k tomu, že trombocyty 

obsahují serotonin a histamin, tak inhibice trombocytů se může rovněž podílet na protizánětlivém 

účinku inzulínu.  

 

Benefit infúze inzulínu a udržení normoglykémie bylo již prokázán u chirurgických (především 

kardiochirurgických) pacientů [62, 63, 91, 92], u pacientů s popáleninami [93], ale i na nechirur-

gických JIP [61, 94, 95]. Protizánětlivý efekt inzulínu byl potvrzen i v experimentu po aplikaci 

endotoxinu [96] nebo u pacientů s těžkou formou hyperglykémie včetně diabetické keto-acidózy [97]. 

Podobně pozitivní protizánětlivý a kardioprotektivní efekt inzulínu byl ukázán i u akutního infarktu 

myokardu [85]. Nadto, inzulín, jako anabolický hormon by mohl pomoci zvládat katabolický stav 

navozený těžkým zánětem. 
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Obr. 3:  Prozánětlivý efekt glukózy a protizánětlivý efekt inzulínu.  Upraveno dle Dandona P,  J Clin 

Invest. 2005. (ICAM = Inter-Cellular Adhesion Molekule; NO = nitric oxide; NF-κB = Nuclear Factor 

kappa B; eNOS = Endothelial Nitric Oxide Synthese; iNOS = Inducible NOS; IκB = Inhibitor of kappaB 

kinase; TNF-α = Tumor Necrosis Factor α; NADPH = Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; 

MMP = Matrix metalloproteinázy; MCP-1 = monocyte chemotactic protein-1; IKKβ = Inhibitor of NF-κB 

kinase β; IL = interleukin) 

 

 

4. HYPERGLYKÉMIE A PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI 

Přes všechny tyto skutečnosti byla hyperglykémie dlouho považována za „protektivní“ mechanismus 

právě u pacientů v kritickém stavu, kdy je tak buňkám nabízeno supranormální množství lehce 

dostupné energie ve formě glukózy. Tento přístup byl radikálně změněn díky Leuvenské studii [62], 
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publikované Prof. Van den Berghe a kolegy v roce 2001 v New England Journal of Medicine. Tato 

studie totiž ukázala, že zvýšená hladina cukru v krvi u pacientů v intenzivní péči významně zvyšuje 

riziko 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 [63, 91, 94, 95].  

 

Sama Leuvenská studie prokázala snížení mortality z 20,2% na 10,6% (při pobytu na JIP >5 dní) a 

snížení incidence těžkých nozokomiálních infekcí, akutního renálního selhání, jaterního selhání, 

polyneurpatií kritických stavů, svalové slabosti, anémie a zkrácení celkového pobytu na JIP. Další 

zmíněné studie ukázaly, že hladina glykémie může být nezávislým prediktorem mortality na JIP u 

traumatických pacientů a že je spojena i s prodlouženou nutností umělé plicní ventilace. Stejně tak byl 

prokázán vztah mezi hyperglykémií a mortalitou, tíží neurologického postižení, intrakraniální hypertenzí 

a délkou hospitalizace u závažných poranění hlavy je spojena se zhoršeným funkčním zotavením u 

cévních mozkových příhod. 

 

4.1 Normoglykémie vs. protektivní efekt  inzulínu 

Víme, že inzulín má řadu pozitivních metabolických efektů, o to významnějších u pacientů s AIM nebo 

po CABG, ale i obecně na u pacientů JIP: protizánětlivý, antioxidační, antitrombotický, 

profibrinolytický, vazodilatační a antiapoptotický účinek, významná je rovněž prevence endoteliální 

dysfunkce [72, 98, 99]. Podrobná analýza dat první Leuvenské studie ukázala, že právě snížení 

glykémie, ideálně na normoglykémii a její udržování, spíše než celkové množství podávaného inzulínu, 

bylo spojeno s protektivním efektem inzulínové terapie na morbiditu a mortalitu [100]. Tento závěr je 

podpořen i studiemi na zvířecích modelech, které byly designovány právě k oddělení efektů glukózy a 

inzulínu. Na modelu protrahovaného kritického stavu bylo testovány kombinace infuze vysoké dávky 

inzulínu (HI) a normální dávky inzulínu (NI), a hyperglykémie (HG) a normoglykémie (NG). V obou 

hyperglykemických ramenech (HGHI a HGNI) byly jaterní a kardiální mitochondriální funkce mnohem 

více postiženy než v normoglykemických ramenech, přičemž skupina  HGHI  vykazovala větší postižení 

než HGNI [101, 102]. 

 

4.2 Hypoglykémie 

Ač o celkovém konceptu kontroly glykémie v intenzivní péči panuje v zásadě shoda, rozdílné názory 

panují především o cílové hodnotě glykémie, která je nutná k dosažení uvedených výsledků. Hlavním 

důvodem jsou obavy z potenciálně vyššího výskytu těžkých hypoglykémií při těsné kontrole glykémie a 

postižení (sedovaného) pacienta až ireverzibilním poškozením mozku či srdečními arytmiemi. Riziko 
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hypoglykémie při nasazení inzulinoterapie je o to více vnímáno, že u JIP pacientů není tak jednoduché 

rozeznat časné známky hypoglykémie. I krátkodobá hypoglykémie je proto obecně považována za 

daleko zásadnější problém než protrahovaná hypeglykémie. Dobře to ilustruje i kanadská studie, které 

se zúčastnilo 233 sester a 84 lékařů JIP z 5 univerzitních nemocnic [103]. Jako hranice významné 

hypoglykémie byla respondenty vnímána již hodnota 4 mmol/l ! Obecně přitom za významnou 

hypoglykémii lze považovat glykémii <2,8 mmol/l s příznaky neuroglykopenie nebo glykémie <2,2 

mmol/l i bez symptomů [104]. Hyperglykémie pak byla respondenty vnímána jako závažná při hladině 

>10 mmol/l a jako významnější u diabetiků, přestože víme, že naopak právě u nediabetiků, či dosud 

nediagnostikovaných diabetiků, má hyperglykémie největší negativní vliv na celkovou prognózu [105]. 

Hypoglykémie je jednoznačně nekontroverznější částí intenzivní inzulinoterapie. Je jasné, že čím větší 

bude snaha o udržení normoglykémie, tím při poměrně rychle se měnícím stupni inzulinorezistence i 

sekreci inzulínu bude vyšší riziko i výskyt hypoglykémií. A právě nepoznaná hypoglykémie u 

komatózního pacienta je tou hlavní obavou z intenzivní inzulinoterapie. Je třeba ale říci, že nejsou 

dostupná žádná data, která by ukazovala na klinicky významný negativní efekt krátkodobé, 

„biochemické“ hypoglykémie, a to především na časné či pozdí neurologické následky. 

V doposud publikovaných randomizovaných kontrolovaných studiích se výskyt hypoglykémií pohyboval 

mezi 5-17% (Van den Berghe 2001 - chirurgický JIP: 5%; Brunkhorst 2008 - interní JIP/septičtí 

pacienti: 17%; Van den Berghe 2006 - interní JIP: 12%).  Právě kvůli vysokému výskytu hypoglykémií 

byly předčasně ukončeny dvě rozsáhlé studie - VISEP study [106] a GLUCONTROL Study [107], které 

se ihned staly hlavními argumenty proti těsné kontrole glykémie v intenzivní péči.  

Studie VISEP je německá prospektivní otevřená randomizovaná multicentrická studie, s plánem 

zařazení 600 pacientů (17 regionálních center) do čtyř studijních ramen (2x2 design), sledována byla 

volba tekutinové resuscitace (hydroxyethyl škrob vs. ringer laktát) a intenzivní inzulinoterapie s cílem 

4,4 – 6,1 mmol/l. Studie byla sice předčasně z bezpečnostních důvodů ukončena po zařazení 488 

pacientů (cca 28 pacientů na centrum) pro vysoký výskyt hypoglykémií (17%), přesto ale nelze 

v žádném případě její výsledky používat jako jednoznačný argument proti snaze o udržování 

normoglykémie u kriticky nemocných pacientů. Už samotný design je více než diskutabilní jak pro 

velmi nízký počet plánovaných pacientů (a tím nedostatečnou statistickou sílu studie), tak pro 

komplikovaný model 4 studijních ramen, navíc při velkém množství zúčastněných center, což celou 

studii extrémně zatěžuje rizikem různých interakcí a obtížné interpretace. Vychází tak zhruba 28 

pacientů na centrum, což při individuální rozmanitosti a současně obecné obtížnosti kontroly glykémie 

v intenzivní péči de facto znemožňuje objektivní hodnocení - nelze pak vůbec rozlišit, zda vyšší výskyt 

hypoglykémií jde na vrub nevhodnosti intenzivní inzulinoterapie jako takové, jak tvrdí autoři [108], či 

jde pouze o organizační problém nedostatečně zvládnuté kontroly glykémie v některých centrech. 

Nepodařilo se navíc ani normoglykémie vůbec dosáhnout (průměrná hodnota glykémie v „intenzivní 

skupině“ byla 6,2 mmo/l vs. 8,4 mmo/l ve standardní skupině).  

Druhá zmiňovaná studie, GLUCONTROL Study, proběhla s podporou ESICM (European Society of 

Intensive Care Medicine) v 7 zemích a na 21 JIP s cílovým počtem 3500 pacientů a primárním cílem 

snížení JIP mortality o 4%. Srovnávána byla opět intenzivní kontrola glykémie (4,4 – 6,1 mmo/l) vs. 
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standardní (7,8 - 10 mmol/l). I tato studie byla předčasně zastavena, tentokrát po 1100 pacientech, 

pro nesplnění cílů a vysoké riziko hypoglykémií. Ani výsledky této studie nelze použít proti ani pro 

intenzivní kontrolu glykémie. Ve skupině IIT byla sice vyšší mortalita  (13% vs. 10%; p=0,25), 

statistická síla studie byla ale pouze 23%. Navíc obě skupiny byly velmi heterogenní. Jako zásadní pro 

selhání studie se ukázala nedostatečná implementace inzulínového protokolu, kdy studie byla spuštěna 

po pouhé 2-týdenní fázi zavádění. Výsledkem pak bylo nesplnění cílů studie (průměrná glykémie v 

„intenzivní“ skupině byla 6,5 mmol/l = 28% v cílovém rozmezí vs. 8,0 mmol/l = 55% v cílovém 

rozmezí u skupiny standardní léčby) či paradoxně vysoký výskyt těžkých hypoglykémií (<2,2 mmo/l) i 

ve standardní skupině (2,5%). 

 

Stále tak nejsou k dispozici konzistentní data, která by prokázala (ale i jednoznačně vyvrátila) 

významně negativní efekt krátkodobé hypoglykémie. Přitom hypoglykémie je poměrně běžnou 

součástí života těsně kompenzovaných diabetiků, zejména 1. typu. Dle publikovaných studií řada 

diabetiků stráví až 10% času v hypoglykémii <2,8 mmo/l a průměrně zažijí dvě symptomatické 

hypoglykémie týdně [109]. Negativní dopady hypoglykémie neprokázala ani retrospektivní studie 2271 

pacientů, kdy nebyl nalezen rozdíl v mortalitě pacientů, u kterých byla během celé hospitalizace 

zjištěna hypoglykémie <2,5 mmol/l [110]. Ani pilotní studie ANZICS (na kterou navazuje australsko-

novozélandsko-kanadská studie NICE-SUGAR = Normoglycaemia in Intensive Care Evaluation and 

Survival Using Glucose Algorithm Regulation, a jejíž první výsledky se očekávají zveřejnit na ISICEM 

2009 v Bruselu), neprokázala negativní důsledky krátkodobé hypoglykémie u pacientů na JIP. 

Průměrná glykémie skupiny intenzivní inzulinoterapie (IIT) v této studii byla 5,4 vs. 7,9 mmol/l, výskyt 

hypoglykémií <2,2 mmol/l ve skupině IIT 14% vs. 0%. Přestože incidence hypoglykémie byla zvýšená, 

nevedlo to ke zjistitelnému poškození [111]. Konečně ani experimentální data nepotvrzují výraznější 

efekt i těžké krátkodobé hypoglykémie. Auer s kolegy například v pokusu na potkanech neprokázal 

korelaci hloubky hypoglykémie se stupněm neuronálního poškození, přestože inzulínem navozená 

hypoglykémie se pohybovala v rozmezí 0,12 - 1,36 mmol/l [112]. Výjimkou se zdají býti pouze pacienti 

s inzultem CNS, kde plasmatická hyperglykémie nekoreluje s výší koncentrace glukózy v mozku, a je 

proto vyšší riziko energetické deplece u na glukóze plně dependentních neuronálních buněk při  

poklesu glykémie pod fyziologické hodnoty [113]. 

 

Z výše zmíněného samozřejmě nevyplývá, že hypoglykémie by byla u pacientů v intenzivní péči 

zanedbatelný problém. Základem managementu glykémie, vedle adekvátní kontroly a užití vhodného 

režimu aplikace inzulínu, je především predikce predisponujících rizikových faktorů vzniku 

hypoglykémie u intenzivních pacientů: snížení nutriční podpory bez adekvátního snížení rychlosti infuze 

inzulínu, CVVH (při použití bikarbonátového substitučního roztoku), diabetes mellitus, vyšší věk, stav 

po kardiochirurgickém výkonu, sepse, inotropní podpora katecholaminy, infuze propofolu, SOFA skóre 

>8, umělá plicní ventilace >96 hodin, pooperační komplikace, nosokomiální infekce či aplikace 

kortikoidů [105, 114]. 
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Diskuzi o negativním vlivu hypoglykémie na prognózu pacientů v intenzivní péči navíc komplikují i 

recentní studie, které ukazují, že větší poškození, než sama hypoglykémie, může vyvolat naopak 

reperfuze glukózou při rychlém návratu k normoglykémii, či dokonce přestřelení do hyperglykémie díky 

exogenně podané glukóze, což je nejčastější doporučený postup u pacientů na JIP s hypoglykémií. 

Hypoglykémií indukovaný oxidativní stres a smrt neuronů primárně odpovídá aktivaci neuronální 

NADPH oxidázy během reperfuze glukózou a produkci superoxidů. Dokonce stupeň produkce 

superoxidů a neuronální smrti se zvyšuje se zvyšující se koncentrací glukózy během reperfuzního 

období.  Výsledky tak ukazují, že vyšší hladina glykémie následující po hypoglykemickém komatu 

mohou iniciovat neuronální smrt mechanismem zahrnující uvolnění extracelulárního zinku a aktivaci 

neuronální NADPH oxidázy [115, 116]. 

 

Na druhou stranu ale nelze v současné době ani vyloučit, že epizody hypoglykémie mohou působit 

proti výhodám těsné kontroly glykémie, či mít doposud nediagnostikovaný negativní dopad na 

pacienty. Vzhledem k tomu, že vyšší mortalita byla pozorována u pacientů se spontánními 

hypoglykémiemi než u pacientů s hypoglykémiemi v průběhu inzulinoterapie, lze předpokládat, že 

výskyt hypoglykémií při těsné kontrole glykémie spíše identifikuje rizikové pacienty než že by se 

jednalo o rizikový faktor jako takový [117].  

 

4.3 Optimální cílová hodnota glykémie 

Jestliže lze říci, že bazální koncept kontroly glykémie v intenzivní péči byl vesměs přijat, rozhodně to 

neplatí o její intenzitě. Problém hypoglykémie byl již zmíněn, další zásadní neshoda panuje v cílové 

hladině glykémie u pacientů v intenzivní péči. Na jedné straně stojí radikální názor striktní kontroly 

glykémie k cílové hladině 4,4 – 6,1 mmo/l, který je podpořen argumenty z obou Leuvenských studií, 

kde byl statisticky signifikantní rozdíl v nemocniční mortalitě mezi skupinou s průměrnou glykémií větší 

než 8,3 mmol/l vs. s glykémií v rozmezí 6,1 - 8,3 mmol/l vs. glykémií pod 6,1 mmo/l u pacientů 

s pobytem na JIP alespoň 3 dny  (OR 1,38 vs. 0,77 vs. 0,71). Co se týče vlivu hyperglykémie na rozvoj 

nově vzniklé renální insuficience, signifikantní rozdíl byl již mezi skupinou pod  6,1 mmo/l a skupinou 

6,1 - 8,3 mmo/l [118]. Podobné výsledky publikoval i Egi s kolegy, kteří ale hodnotili nejen celkovou 

průměrnou glykémii, ale i její variabilitu. V této multicentrické retrospektivní studii s 7049 pacienty 

byla variabilita glykémie (vyjádřená standardní odchylkou) identifikována jako nezávislý prediktor 

mortality u pacientů v intenzivní péči [119]. Bohužel stále chybí dostatečně silná, randomizovaná 

studie, která by dala odpověď na otázku, jaké rozmezí hodnot glykémie je pro pacienty v kritickém 

stavu nejvhodnější, a tak vznikají stále nové PRO/PROTI debaty na kongresech i na stránkách 

intenzivistických časopisů [120-122] . 

Výsledky multicentrické, otevřené, randomizované, kontrolované studie NICE-SUGAR [123] jsou 

netrpělivě očekávány celým intenzivistickým světem, neboť při své velikosti (cca 6500 pacientů) by 

tato studie měla přinést významný vklad do diskuze, jak intenzivní má kontrola glykémie u kriticky 
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nemocných pacientů být. Koncept této studie je postaven jako protipól Leuvenské studii, takže 

základní hypotézou je nulový relativní mortalitní rozdíl mezi pacienty, kdy je hladina glykémie držena v 

rozmezí 4,5 – 6,0 mmol/l, a těmi, kdy glykémie je udržována pod 10 mmol/l. Primárním výstupem 

studie je 90 denní mortalita, hlavní vstupní kriterium pak předpokládaný pobyt na JIP 3. den po přijetí 

a déle.  

 

Zatím tak tato zásadní otázka, jaká je optimální hodnota glykémie u pacientů v intenzivní péči, zůstává 

nezodpovězena. Současná doporučení pro kriticky nemocné se liší podle jednotlivých odborných 

společností. American College of Endocrinology ve svém doporučení (2004) uvádí hodnoty  <6,1 

mmo/l [124], recentní intenzivistické doporučení v rámci Surviving Sepsis Campaign 2 (2008) je <8,3 

mmo/l [125] a American Diabetology Association  (2008) pak pro pacienty v intenzivní péči 

doporučuje hladinu glykémie „co nejblíže 6,1 mmo/l a obecně <7,8 mmo/l“ [126]. 

 

4.4 Cílová skupina pacientů intenzivní kontroly glykémie 

Ani odpověď na otázku, která skupina pacientů může profitovat z intenzivní inzulinoterapie nejvíce, 

není vůbec jednoduchá. Dosud publikované studie, které podpořily koncept intenzivní kontroly 

glykémie, proběhly převážně na chirurgických pacientech (Van den Berghe 2001 - chirurgičtí pacienti, 

Finney 2003 - chirurgičtí pacienti, Furnary 2003 - kardiochirurgičtí pacienti, Krinsley 2004 - 

interní/chirurgičtí pacienti), pouze druhá Leuvenská studie proběhla na čistě interní populaci pacientů. 

Její výsledky již sice nebyly tak jednoznačné, především co se týče mortality, ale pozitivní dopad na 

morbiditu, a to u pacientů vyžadujících intenzivní péči déle než tři dny, byl opět prokázán. Obě velké 

randomizované studie na smíšené populaci pacientů (VISEP a GLUCONTROL) bohužel selhaly, další 

dvě studie pak pozitivní efekt IIT nepotvrdily [127, 128], výsledky očekávané studie NICE-SUGAR 

nejsou v tuto chvíli k dispozici.  

Zatím víme, že cílenou skupinou jsou jistě nediabetici, či doposud nediagnostikovaní diabetici [105], 

kteří na vysokou a náhle vzniklou hyperglykémii nejsou nijak adaptování. Dále z dosavadních studií 

víme, že profitující skupinou jsou chirurgičtí pacienti, a to především po kardiochirurgických výkonech, 

a dále pacienti s pobytem na JIP 3 a více dní. Zatímco chirurgického pacienta i nediabetika lze 

prospektivně snadno identifikovat, tak pacienta, který bude pooperačně vyžadovat intenzivní péči déle 

než 3 dny, již tak snadno dopředu identifikovat nelze. A to ani při použití prediktivních skórovacích 

schémat, jako je Euroscore [129], APACHE II [130, 131],  TISS-28 [132] nebo SAPS II [133]. 

4.5. Peroperační kontrola glykémie 

Jestliže v pooperační intenzivní péči je „těsná“ kontrola glykémie spíše akceptována, pak stabilita 

glykémie během rozsáhlého, například kardiochirurgického výkonu, je většinou opomíjena. Víme, že 

peroperační kontrola glykémie výrazně nejen že snižuje perioperační vzestup glykémie, ale především 

celkovou dobu pooperační hyperglykémie [134]. Tento fakt je o to významnější, že bylo prokázáno, že 
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rozsah poškození toxickým vlivem hyperglykémie je především faktorem času, po kterou jsou buňky 

tomuto vlivu vystaveny [92]. O komplikovanosti kontroly glykémie v pooperační péči nejlépe vypovídá 

fakt, že přestože právě pacienti po rozsáhlých operačních výkonech, především kardiochirurgických, 

jsou z intenzivní kontroly glykémie profitující podskupinou pacientů, tak dodnes neexistuje doporučení, 

kdy je vhodné intenzivní kontrolu glykémie zahájit, zda až pooperačně či již peroperačně. Víme, že 

pooperační hypeglykémie má celou řadu negativních účinků na organizmus, stále ale nevíme, zda i 

samotný peroperační vzestup glykémie při postupné pooperační normalizaci má na organizmus 

negativní efekt. Doposud nikým nebyla provedena studie, která by právě tuto otázku jasně 

zodpověděla, přestože je opakovaně kladena na každém intenzivistickém a kardiochirurgickém fóru. 

Jediná publikovaná studie, která byla s tímto cílem postavena, bohužel mnoho nového nepřinesla, 

přestože autoři svou práci uzavírají s tím, že: „Intenzivní inzulinoterapie během kardiochirurgické 

operace nesnižuje perioperativní mortalitu ani morbiditu. Zvýšená incidence úmrtí a cévních 

mozkových příhod ve skupině intenzivní léčby vyvolává obavy z rutinní implementace této intervence“ 

[127]. Hlavním limitem této studie je především velikost souboru (byla provedena pouze na 400 

pacientech, zatímco statistický požadavek pro dostatečnou sílu studie je přes 2000 zařazených 

pacientů), proto ani závěry studie nelze přijmout jednoznačně. Snad pomůže tuto otázku zodpovědět 

v současnosti probíhající randomizovaná kontrolovaná slepá studie na KARIM a KKVCH 1.LF UK a VFN 

v Praze – „Vliv peroperační kontroly glykémie na pooperační morbiditu a mortalitu u kardiochirurg-

gických pacientů“ (grant Univerzity Karlovy v Praze č. 44407, hlavní řešitel MUDr.Jan Bláha), jejíž 

výsledky lze očekávat ale až v roce 2010. 

 

5. MOŽNOSTI KONTROLY GLYKÉMIE V INTENZIVNÍ PÉČI 

Jestliže samotná otázka udržování normoglykémie u pacientů v intenzivní péči je poměrně složitá, pak 

vlastní „realizace“ je ještě mnohem komplikovanější. Dynamika hyperglykémie u kriticky nemocných 

pacientů je extrémně variabilní, a to jak díky individuálním rozdílům rozvoje inzulínové rezistence při 

obtížně srovnatelných průbězích kritického stavu jednotlivých pacientů, tak i díky externím pertubacím 

jako jsou například farmakologické intervence.  

Léčba hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů se zásadně liší od léčby pacientů s diabetem 

mellitem 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 nasazení inzulínu, u kriticky nemocných je inzulín lékem volby. 

Důvodů je celá řada. Hyperglykémie se u kriticky nemocných vyskytuje i v případě významně 

sníženého přívodu energie i samotných sacharidů, je ovlivněna především stupněm inzulínové 

rezistence, která je většinou přímo úměrná závažnosti celkového stavu pacienta. Podávání perorálních 

antidiabetik by bylo problematické jak z důvodu jejich dlouhodobého účinku na glykémii při současně 

rychle se měnícím, a hlavně obtížně predikovatelném stupni inzulínové rezistence, tak pro řadu 

vedlejších metabolických účinků (např. laktátovou acidózu u metforminu). Významnou roli na výši 
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hyperglykémie má i forma, četnost a množství podávané nutrice či vliv některých farmak, především 

katecholaminů a kortikoidů.  

 

Je dnes již jasné, že pro adekvátní kontrolu glykémie u pacientů na JIP je nutná kontinuální aplikace 

iv. inzulínu [135-138], která umožňuje lepší adaptabilitu inzulínových protokolů na změny inzulínové 

rezistence. Největším problémem pak zůstává právě aplikační režim inzulínu = inzulínový protokol. 

 

5.1 Pracovní zatížení personálu při intenzivní kontrole glykémie na JIP 

Zavedení důslednější kontroly glykémie u pacientů v intenzivní péči má poměrně velký dopad na práci 

ošetřujícího personálu, především sester [137-143]. Kontrola glykémie zahrnuje vedle vlastního 

rozhodnutí také odběr krevního vzorku a jeho zpracování (odeslání do laboratoře, zpracování na 

analyzátoru či na tzv. „bedside point-of-care“ glukometru). V našich podmínkách je průměrná doba 

nutná k jedné „kontrole glykémie“ 5-7 minut, což při standardním intervalu 1-4 hodin vyžaduje 30-120 

minut práce sestry za 24 hodinovou směnu. Čas potřebný k změně rychlosti infuze inzulínu od začátku 

náběru se navíc značně liší i dle urgence výsledné hodnoty glykémie. Tak například v jedné ze studií, 

zabývajících se compliancí intenzivní kontroly glykémie, byl při hypoglykémii průměrný čas od zjištění 

výsledku do terapeutického zásahu 2-3 min, zatímco při hyperglykémii 10-11 minut [144].  

 

5.2 Inzulínové protokoly 

V průběhu posledních let bylo vytvořeno (a publikováno) poměrně velké množství různých 

inzulínových protokolů, a to jak pro chirurgické, tak pro interní JIP, s různou mírou efektivity, 

spolehlivosti či složitosti. A také s různou mírou „odvahy“ a agresivity, vyjádřenou bezpečností ve 

smyslu rizika vzniku hypoglykémie.  

Původní protokoly aplikace inzulínu by se nejlépe daly označit jako tzv. „ad hoc protokoly“, jejichž 

základem bylo rozhodnutí ošetřujícího lékaře, případně sestry u lůžka. Efektivita těchto „protokolů“ 

byla samozřejmě velmi nízká. Glykémii stačilo měřit relativně zřídka, obvykle zhruba 4x denně, a 

množství a forma podání inzulínu závisela na úsudku, zkušenosti a intuici lékaře. 

 

5.2.1 „Papírové“ protokoly 

Významný obrat v kontrole glykémie přinesly až opravdové protokoly.  Nejpodstatnější výhodou této 

protokolizace byl nejen jasný, rutinní systém aplikace inzulínu, ale také systém kontroly výsledného 

efektu. Tyto většinou jednoduché, papírové protokoly jsou nejčastěji ve formátu tabulky či 

nomogramu. Přestože kontrola glykémie těmito protokoly je oproti výchozímu stavu výrazně zlepšena, 

výsledné hladiny glykémie málokdy dosahují normoglykemických hodnot[145]. Hlavní výhodou 
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„papírových“ protokolů je ale jejich snadná implementace, snadná auditovatelnost, dobrá 

přenositelnost a současně jsou nejlevnější variantou [141, 142, 144, 146-178]. 

 

5.2.1.1 Klouzavý inzulínový protokol 

V zásadě existují dva hlavní principy protokolů: tzv. „sliding scale – klouzavé“ a tzv. „dynamické 

protokoly“. Sliding scale protokoly jsou založeny na fixní rychlosti inzulínové infuze pro dané rozmezí 

glykémie. Tak například pro rozmezí glykémie 5-8 mmol/l je dávka inzulínu 1 IU/hod, pro rozmezí 8-10 

mmol/l je dávka 2 mmol/l, apod. Výhodou je jejich velká jednoduchost a tím i minimální riziko chyby.  

Příkladem může být protokol používaný v rakouském Gratzu [179] (Obr. 4). 

Ve srovnání s dynamickým typem protokolů byla zásadní nevýhodou tohoto typu protokolu velmi nízká 

efektivita. Hlavním úskalím je především absence dostatečné reakce na rezistentní hyperglykémii, 

takže většinou bylo s jejich použitím dosaženo průměrné glykémie 8,5-10,5 mmol/l [179] . 

 

5.2.1.2 Dynamický inzulínový protokol 

Naproti tomu dynamické protokoly problém významné inzulinorezistence řeší, neboť každému 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 rychlosti infuze inzulínu, pro rozmezí 8-10 mmol/l o 2 

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

nadměrně vysoké hodnoty glykémie (obvykle nad 10 mmol/l) jsou eventuelně snižovány dodatečnými 

bolusy inzulínu. Interval mezi měřeními glykémie je rovněž dán protokolem, zpravidla se pohybuje od 

1 do 4 hodin v závislosti na hodnotě glykémie a její stabilitě mezi jednotlivými měřeními. Příkladem 

tohoto typu protokolu je Matiasův inzulínový protokol používaný na pooperační kardiochirurgické  JIP 

VFN Praha [180] (Obr. 5). V závislosti na zkušenostech pracoviště a razanci protokolu je průměrná 

glykémie při použití těchto protokolů cca 6-7,5 mmol/l.  

 

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

glukózy, aby byl zajištěn co nejstabilnější konstantní přísun energie, a současně co největší 

bezpečnost stran rizika hypoglykémie. Většinou se volí kontinuální podávání umělé výživy, enterální či 

parenterální. Při změnách v množství podávané výživy pak musí vždy být vhodně upraveno i množství 

a rychlost podávaného inzulínu, ať již směrem nahoru či dolů.  

 

Použití obou typů protokolů pro těsnou kontrolu glykémie je z hlediska rizika těžké 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 snižovat, neboť hypoglykémie 
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může být u kriticky nemocných pacientů maskována a snadno přehlédnuta, díky časté farmakologické 

sedaci, či již přítomné poruše vědomí [94, 168].  

 

 

 

 

Obr. 4:  Inzulínový protokol typu „sliding-scale“. Medizinische Universität Graz, Rakousko 
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Obr. 5:  Dynamický inzulínový protokol. Matiasův protokol,  JPIP KARIM VFN v Praze 
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5.2.2 Elektronické verze „papírových“ protokolů 

S rozvojem počítačově vedené pacientské dokumentace přišlo první usnadnění a ušetření práce 

ošetřujícího personálu při intenzivní kontrole glykémie na JIP - elektronizace původních „papírových“ 

protokolů [181]. Elektronické verze nejen že zjednodušují a zrychlují orientaci v protokolu, ale také 

snižují riziko omylu a chybné interpretace algoritmu. Tyto protokoly běží jako samostatné počítačové 

programy, případně přístupné i přes webové rozhraní, a nebo jsou implementovány přímo do 

informačních systémů nemocnice či oddělení [177, 182-193].  

V dalším kroku přišla automatizace elektronických protokolů, která ještě dále zjednodušuje jejich 

obsluhu a snižuje časovou náročnost [194, 195]. Použití elektronického protokolu má hlavní 

nedostatek v potřebné technice, počítače, laptopu či tabletu. Na druhou stranu jejich použití alespoň 

částečně eliminuje největší nedostatek papírových a hlavně ad hoc protokolů, kterým je lidský faktor a 

jeho značná omylnost. 

 

5.2.3 Protokoly využívající glykemické modely 

V době rozmachu výpočetní techniky byla nasnadě snaha vytvořit software, který by byl schopen na 

základě informací o výkyvech glykémie regulovat dávkování inzulínu samostatně a usnadnit tak dále 

práci ošetřujícího personálu [192, 193]. Tento software, řazený do skupiny „systémů podporujících 

rozhodování“ (CDSS – Computer Decision Support System), je nejčastěji založen na algoritmech 

vypočítávajících změnu rychlosti inzulínové infuze z dynamiky změn glykémie v posledních několika 

hodinách.  

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

algoritmy založené na celkem jednoduché rovnici pracující s hodnotami za poslední 2-4 měření (např. 

systém GRIP - Glucose Regulation for Intensive Care Patients) [193], tak složitější algoritmy 

zohledňující anamnézu diabetu, vývoj inzulínové rezistence u konkrétního pacienta i další parametry, a 

to za celou dobu sledování.  

Některé algoritmy rovněž umožňují kalkulovat i s příjmem parenterální, ale i enterální výživy a 

zohlednit dynamiku jejího vstřebávání. Vstupními parametry pro počítačový algoritmus jsou pak nejen 

hodnota glykémie a aktuální dávka inzulínu, ale i množství a cesta podávané výživy v zadaném čase, 

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

novou požadovanou rychlost inzulínové infuze. Všechny tyto parametry jsou poté zpravidla zobrazeny 

v přehledném grafu a ukládány na paměťové médium. 

Zatím posledním stupněm elektronických protokolů jsou algoritmy založené na patofyziologickém 

modelu regulace glykémie u pacientů v intenzivní péči [196-198]. Velkým přínosem těchto algoritmů 

je predikce změn glykémie, čímž je částečně nahrazena zkušenost a intuice personálu JIP a tím opět 

sníženo riziko neadekvátní rychlosti infuze inzulínu a vznik hypoglykémie. Při velké variabilitě 

inzulínové senzitivity a dalších charakteristik pacientů vyžadují však tyto modely častější kontrolní 
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náběry než jednodušší algoritmy, což značně zvyšuje pracovní zatížení sester JIP.  Dalším krokem jsou 

proto adaptativní prediktivní model-based algoritmy, které odhad změn glykémie dále zpřesňují [134, 

164, 198-201]. Poslední verze těchto algoritmů pak jsou schopny měnit i svůj rozhodovací interval a 

při stabilitě glykémie tak výrazně snížit počet vyžadovaných kontrolních náběrů [134, 193].  

 

Příkladem je algoritmus eMPC  (enhanced Model Predictive Control; Institute of Metabolic Science, 

University of Cambridge, Cambridge, UK), jehož komponentou  je model napodobující glukoregulační 

systém založený na predikci výchylky glykémie a postupné optimalizaci dávky inzulínu [193, 202, 203]. 

Tento algoritmus se ukázal jako velmi účinný nástroj pro těsnou kontrolu glykémie a je v současnosti 

využíván pro klinické testování ve spojení s kontinuálními glukózovými senzory. Uživatelské rozhraní 

tohoto algoritmu svou přehledností zjednodušuje uživateli přehled jak o vývoji glykémie, tak o 

rychlosti infúze inzulínu a výživy (Obr. 6). 

 

 

 

Obr. 6:  Interface ICU Glucose Control.  Algoritmus eMPC na JPIP KARIM VFN v Praze.  
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5.3 Implementace inzulínového protokolu 

Pro úspěšnou implementaci inzulínového protokolu je nutno nejdříve pochopit řadu bariér jeho 

zavedení. K těmto bariérám patří zvýšená pracovní zátěž personálu spojená s těsnou kontrolou 

glykémie, interpretace algoritmu a nedostatek vnímání benefitu intenzivní kontroly glykémie 

personálem vůbec, rozdílné role zdravotnických pracovníků v kontrole glykémie a především jejich 

vzájemná komunikace, pracovní kultura každého JIP včetně systémové analýzy a kontroly, systém 

vzdělávání, možnosti monitorace glykémie a zdravotnické zdroje obecně, strach z hypoglykémie, 

nutriční postupy a motivace [142, 143]. Stejně tak aplikaci inzulínového protokolu ovlivňuje typ 

instituce, jiný přístup lze nalézt na univerzitním pracovišti, a jiný v okresní nemocnici. Tento přístup se 

liší v iniciálním přijetí protokolu lékaři, v podrobnosti protokolu, v autonomii sesterského personálu a 

v kontinuálním vzdělávání sester. Faktory přispívající k úspěšné implementaci jsou multidisciplinární 

přístup, adekvátní autonomie a kontinuální vzdělávání sester, flexibilita v následném přizpůsobování 

protokolu [142]. 

 

6. MONITORACE GLYKÉMIE 

Dalším úskalím při udržování normoglykémie u kriticky nemocných pacientů je monitoring hladin 

glykémie. Jak již bylo výše zmíněno, dynamika hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů je 

extrémně variabilní, a to jak díky individuálním rozdílům rozvoje inzulínové rezistence, tak i díky 

četným pertubacím při externích intervencích.  

 

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 včetně rizika zanesení infekce do krevního řečiště 

při častém rozpojování infuzních systémů [204].   

Jednou z možností, která by vyřešila jak problém častých krevních odběrů ke kontrole glykémie tak i 

nebezpečí hypoglykémie, je použití kontinuálních glukózových senzorů, v ideálním případě 

propojených s algoritmem automaticky řídícím dávkování inzulínu. Takové systémy pak označujeme 

jako tzv. uzavřené – „closed loop“ [205]. 

 

6.1 Kontinuální monitorování glykémie 

Průlomovým řešením pro těsnou kontrolu glykémie by byla možnost kontinuálního monitorování 

glykémie. V současnosti jsou podkožní kontinuální glukózové senzory úspěšně využívány u některých 

pacientů s diabetem mellitus, ale zkušenosti s jejich použitím u kriticky nemocných pacientů jsou 
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relativně malé, nehledě na to, že u této skupiny pacientů lze očekávat značná úskalí, především 

v důsledku hemodynamických změn a změn tkáňové perfuze.  

U kriticky nemocných pacientů je pro jednorázové stanovení glykémie nejčastěji používána 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. I při coatingu povrchu takovéhoto katetru heparinovými mikrogranulemi by byla navíc nutná 

průtoková heparinizace katetru, což kontinuální monitoraci opět výrazně technicky komplikuje.  

 

Je proto cílená snaha nalézt  alternativu intravazálnímu přístupu. Zatím je většina těchto senzorů ve 

stadiu experimentálního vývoje a jejich klinické využití je minimální [206], nicméně minimálně nadějně 

se v posledních letech ukazuje využití především intersticia podkožní tukové tkáně. Řada studií 

prokázala dobrou korelaci koncentrací hladin glukózy mezi krví a intersticiem. Dostatečné důkazy 

existují 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 již k dispozici řada 

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

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

dehydrogenázové), detekční metody jsou využívány amperometrické, elektrochemické, 

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

inplantabilní jehlový senzor nebo senzor založený na mikrodialzační metodě, která bude popsána níže, 

neboť tuto metodu jsme využívali i v našich studiích. Tyto přístroje v současné době vykazují poměrně 

dobrou přesnost a začínají být využívány v klinické praxi u diabetických pacientů [207]. Pro použití 

těchto přístrojů v intenzivní medicíně však tyto přístroje nejsou schváleny, minimálně proto že dosud 

nebyl přesně popsán vliv změn v prokrvení tkání vlivem narušení systémové cirkulace i mikrocirkulace, 

které se v kritickém onemocnění často vyskytuje. Nicméně některé studie, včetně našich, naznačují, že 

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

tkáňové perfuze [208-210]. 

 

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

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

založených 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 využívány v rutinní klinické praxi [211]. 
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7. CÍLE PRÁCE 
 
 
Cílem naší práce byl výzkum klíčové problematiky celého konceptu těsné kontroly glykémie u kriticky 

nemocných pacientů, tj. možnost terapeutického ovlivnění hyperglykémie kriticky nemocných. Náš 

výzkum se proto zaměřil jednak na studium podkožní tukové tkáně jako možného místa pro 

kontinuální měření glykémie, a jednak na vývoj automatizovaného inzulínového algoritmu (MPC resp. 

eMPC), a jeho srovnání s dostupnými efektivními inzulínovými protokoly (Matiasův, Gratz a Bath 

protokoly).  

 

Prvním cílem naší práce bylo posouzení možného použití tukové tkáně k monitoraci glykémie u kriticky 

nemocných pacientů. Zatímco u diabetiků je tato problematika vcelku dobře prozkoumána a byla 

nalezena velmi dobrá korelace mezi glykémii v intersticiu tukové tkáně a glykémií systémovou, tak u 

pacientů v kritickém stavu se jedná o víceméně neprozkoumanou oblast. Obecný předpoklad přitom 

je, že u těchto pacientů může být tato korelace výrazně ovlivněna v důsledku různého stupně často 

přítomné hemodynamicky podmíněné hypoperfuze periferních tkání, či z dalších příčin, např. 

hypotermií nebo vlivem exogeních katechoalaminů a dalších farmak. Naše předchozí studie [208] 

v rámci projektu CLINICIP prokázala dobrou korelaci arteriálních a intersticiálních hladin glukózy 

měřených pomocí mikrodialýzy tukové tkáně u pacientů po kardiochirurgickém výkonu, jednalo se 

však převážně o pacienty v hemodynamicky stabilním stavu a tudíž bez větších výkyvů tkáňové 

perfuze. Cílem naší studie bylo tudíž zjistit, zda podkožní tuková tkáň je u pacientů v intenzivní péči 

vhodná k monitoraci glykémie i v prokazatelně hypoperfuzních stavech podkožní tukové tkáně. 

Součástí výzkumu tak byla následující studie: 

 

1.  Posouzení subkutánní tukové tkáně jako alternativního místa pro kontinuální měření 

glykémie metodou mikrodialýzy u pacientů podstupující kardiochirurgický výkon 

v hluboké hypotermii. Sledována byla korelace mezi arteriální a intersticiální hodnotou 

glykémie, studie proběhla ve spolupráci s Medizinische Universität Graz, Rakousko. 

 

Druhým cílem naší práce byl výzkum možností terapeutického ovlivnění hyperglykémie kriticky 

nemocných, a to především intenzivní inzulínovou terapií. Základním předpokladem těsné kontroly 

glykémie u kriticky nemocných pacientů je použití efektivního, ale současně i z pohledu rizika výskytu 

závažné hypoglykémie bezpečného protokolu aplikace inzulínu. Zaměřili jsme se na vývoj a testování 

počítačového algoritmu kontroly glykémie, vycházejícího z patofyziologického modelu glukoregulačního 

systému založeného na predikci výchylky glykémie a postupné optimalizace dávky inzulínu. Hlavním 

předpokladem lepší efektivity oproti jiným algoritmům byl předpoklad citlivější a hlavně přesnější 

reakce algoritmu na změny inzulínové senzitivity při současném snížení počtu hypoglykémií. Součástí 

výzkumu byly následující studie: 
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2.  Testování a vývoj automatizovaného algoritmu MPC u pacientů po kardiochirurgickém 

výkonu. Studie proběhla ve spolupráci s Medizinische Universität Graz, Rakousko, Institute of 

Metabolic Science, University of Cambridge, UK a Royal Brompton Hospital, London, UK. 

 

3.  Testování a vývoj automatizovaného algoritmu eMPC s proměnlivým intervalem 

kontrolních měření u pacientů podstupujících kardiochirurgický výkon. Studie proběhla 

ve spolupráci s Institute of Metabolic Science, University of Cambridge, UK. 

 

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

kardiochirurgických pacientů. Studie proběhla ve spolupráci s Institute of Metabolic Science, 

University of Cambridge, UK. 

  

8.  METODIKA A VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH STUDIÍ 

8.1 Metodika  studií 

Studie byly provedeny 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 VFN 

Praha. Každý pacient zařazený do studie předem podepsal informovaný souhlas, vstupními kritérii pro 

všechny studie byl věk 18-90 let, vylučovacími kritérii pak alergie na inzulín, mentální omezení resp. 

neschopnost porozumět informovanému souhlasu.  

U všech subjektů zařazovaných do studie proběhlo komplexní předoperační vyšetření, jehož 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 a hepatální funkce, lipidogram, glykémie, glykovaný hemoglobin) 

a hematologické vyšetření (krevní obraz, koagulace). Tato vyšetření byla prováděna standardními 

laboratorními metodami v centrálních biochemických a hematologických laboratořích VFN. V průběhu 

studie bylo měření arteriální glykémie a vyšetření základního mineralogramu, krevních plynů a 

hemoglobinu prováděno přímo na oddělení JIP pomocí analyzátoru ABL 700 (Radiometer Medical A/S, 

Copenhagen, Dánsko). Během celého sledování byly v hodinových intervalech zaznamenávány vitální 

funkce, bilance tekutin, tělesná teplota, SatO2, medikace, výživa, event. další významné údaje. 

Všichni pacienti se podrobili kardiochirurgickému zákroku a byli léčeni rutinními postupy 

kardiochirurgické perioperační anesteziologické a intenzivní péče. U všech pacientů byly rovněž použity 

postupy pro těsnou kontrolu glykémie, tj. intenzivní inzulínová léčba s cílem udržet glykémii v rozmezí 

4,4-6,1 mmol/l. Intenzivní inzulínová terapie byla zahajována vždy (výjimkou studie v kap. 9.3) 

bezprostředně po přijetí pacienta z operačního sálu na JIP po změření iniciální arteriální glykémie. Dle 

její hodnoty pak byla nastavena úvodní rychlost infuze inzulínu (Actrapid HM - NovoNordisk, 
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Beahsvard, Dánsko; ředění 50 IU/50ml fyziologického roztoku podávaný lineárním dávkovačem 

intravenózně cestou centrálního žilního katetru). Pro případ neúměrně vysoké (>10 mmol/l) nebo 

naopak nízké glykémie (<3,5 mmol/l) byly definovány v protokolu zvláštní postupy.  

 

Populace kardiochirurgických pacientů byla vybrána ze dvou důvodů. Jednak právě tato  cílová 

skupina dle dostupných poznatků nejvíce profituje z těsné kontroly glykémie v průběhu intenzivní 

pooperační péče, a jednak se jedná o takřka ideální model průběhu kritického stavu s výrazným a 

současně časově jasně definovaným inzultem. Všechny studie proto proběhly na pacientech, kteří 

podstoupili plánovaný kardiochirurgický výkon, a kteří vyžadovali alespoň krátkodobou pooperační  

intenzivní péči.  Sledování v probíhalo v celém perioperačním období, tj. do překladu pacienta z JIP na 

standardní oddělení. 

 

8.1.1 Statistika 

Statistické zpracování dat bylo v provedeno pomocí programu STATISTICA software (StatSoft, USA). 

Jednotlivé parametry byly vyjádřeny jako průměr ± SEM. Za statisticky významné byly považovány 

rozdíly a korelace, kde p <0,05.  

Statistické zhodnocení korelace hladin glukózy v arteriální krvi a intersticiu bylo provedeno 

Spearmanovým testem. 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 kontroly glykémie při hodnoceni 

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).  

 

8.1.2 Mikrodialýza tukové tkáně 

Mikrodialýza je technika, která umožňuje kontinuálně sledovat metabolické děje ve tkáni pomocí 

měření změn lokálních koncentrací látek a jejich poměrů (hladiny glukózy, glycerolu, laktátu, pyruvátu, 

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

tkáně různým vlivům [212, 213]. V sedmdesátých letech byla využívána k měření koncentrací 

neurotransmiterů v mozku experimentálních zvířat, své využití u lidských subjektů nalezla o více než 

10 let později, kdy se mikrodialýza ukázala vhodnou metodou k vyjádření míry lipolýzy v tukové tkáni. 

V posledních letech nalézá mikrodialýza uplatnění i v klinické praxi. Slouží především k monitorování 

tkáňového metabolismu a buněčného poškození v pooperačním období, např. k měření stupně lokální 

hypoxie v neurointenzivní péči, transplantologii, apod [214]. Za tímto účelem se stanovují hladiny 

glukózy, laktátu, pyruvátu a glycerolu, a porovnávají se jejich koncentrace a poměry v potenciálně 
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postižené a zdravé tkáni. Zvýšené hladiny laktátu mohou signalizovat jednak zvýšenou glykolýzu, 

jednat tkáňovou hypoxii. K rozlišení těchto dvou stavů je nutno porovnat hladiny laktátu a pyruvátu. 

Čím je poměr laktát/pyruvát  vyšší, tím je vyšší stupeň tkáňové hypoxie. Markerem poškození tkáně a 

rozpadu buněk je glycerol, vznikající degradací tuků buněčných membrán. V okamžiku tkáňové 

hypoxie dochází k poklesu koncentrace glukózy, vzestupu poměru laktát /pyruvát a koncentrace 

glycerolu v postižené tkáni. Uplatnění nalézá mikrodialýza v transplantologii a rekonstrukční chirurgii, 

kdy je možné včas diagnostikovat poruchy perfuze a odhojování štěpu. Své uplatnění nalézá 

mikrodialýza i v břišní chirurgii, kde lze pomocí speciálního katetru sledovat střevní ischemii, a v 

neurointenzivní péči, kdy je u pacientů s kraniocerebrálním traumatem monitorován poměr 

laktát/pyruvát v postižené a zdravé tkáni. [215]. 

 

8.1.2.1 Princip mikrodialýzy 

Princip mikrodialýzy je znázorněn na obrázku č. 7. 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 dle 

koncentračního gradientu. Dochází tedy k difúzi látek z intersticia do perfuzního roztoku a naopak, 

katetr se tak ve tkáni chová obdobně jako céva. Výsledný roztok, jehož složení do značné míry odráží 

složení ECT = dialyzát, je odváděn z vnějšího lumen do sběrné. mikrozkumavky. 

 

 

Obr. 7:  Mikrodialýza u pacienta v intenzivní péči. 

Mikrodialyzační katetr je charakterizován několika parametry. Prvním z nich je maximální propustnost 

(cut-off), definovaná jako molekulová hmotnost látky, při které již neprojde membránou minimálně 

80% dané látky. Klinicky využívané katetry mají propustnost 20 kDa a jsou vhodné zejména pro 
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stanovování hladin nízkomolekulárních látek jako jsou glycerol, glukóza, laktát, pyruvát, urea či 

aminokyseliny, rovněž lze pomocí tohoto katetru sbírat i látky o vyšší molekulární hmotnosti jako jsou 

hormony o nižší molekulární hmotnosti (katecholaminy, inzulín apod.). Pro stanovení 

vysokomolekulárních látek, jako např. proteohormony se užívají tzv. „high cut-off“ katetry s 

propustností 100 kDa. Další vlastností katetru ovlivňující množství látky, které přestoupí za určitý čas 

přes membránu je plocha semipermeabilní membrány daná její délkou (nejčastěji 30 mm) a obvodem. 

Perfuzní roztok promývající katetr je aplikován pomocí mikrodialyzační pumpy. Tímto roztokem bývá 

zpravidla roztok blízký svým iontovým složením fyziologické extracelulární tekutině či má alespoň 

podobnou osmolalitu (např. Ringerův roztok, 5% Manitol). Chceme-li sledovat vliv farmak na lokální 

metabolismus, může být toto farmakum součástí perfuzního roztoku [216, 217].  

 

Koncentrace látek v dialyzátu závisí na několika faktorech. Nejdůležitějšími 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 můžeme dosáhnout při rychlosti perfuse 0,1-0,3 µl/min, 

nebo při použití tzv. iontové referenční metody, kdy je perfuzním roztokem 5% manitol a 

porovnáváme koncentrace natria v dialyzátu a extracelulární tekutině (zde je koncentrace shodná 

s plasmatickou koncentrací) [218]. Takto získáme údaj o výtěžnosti (recovery) [219], která odráží 

množství látky, které přestoupí přes membránu, a podle které snadno vypočtěme absolutní 

koncentrace. Pomocí mikrodialýzy lze hodnotit i krevní průtok, a to pomocí tzv. ethanolové diluční 

metody, kdy je do perfuzního roztoku přidán ethanol o známé koncentraci a sledujeme množství 

ethanolu odplaveného do krevního oběhu. Množství ethanolu v mikrodialyzátu je tak nepřímo úměrné 

rychlosti krevního průtoku [220].  

 

8.1.2.2 Příslušenství pro mikrodialýzu 

Provedení mikrodialýzy vyžaduje tyto základní komponenty: mikrodialyzační pumpu s mikrodialyzační 

stříkačkou, která přivádí perfuzní roztok, vlastní mikrodialyzační katetr 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 využití. 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 možností volby materiálu, mikrodialyzační katetr lze připravit i jednoduše použitím 

polysulfonové kapiláry z běžného dialyzátoru. Příslušenství pro klinický výzkum je miniaturizováno a 

koncipováno pro využití na lůžku pacienta (mikrodialyzační pumpa je zhruba velikosti pumpy 

inzulínové).  
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8.1.3  Subkutánní měření glykémie 

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. Ke studii bylo použito standardní 

komerčně dostupné příslušenství pro mikrodialýzu. Před začátkem vlastní operace byly pro potřeby 

mikrodialýzy zavedeny jeden resp. dva mikrodialyzační katetry (typ CMA 60 - délka 30 mm, 

propustnost 20 kDa, výrobce CMA, Švédsko) do podkožní tukové tkáně, 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 mikrozkumavek 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 48 resp. 24 

hodin. 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, Švédsko) 

- pyruvát a plamenovém fotometru (Instrumentation Laboratory, Rakousko) - draslík a sodík.  

 

Vzhledem k tomu, že hodnoty koncentrace glukózy naměřené v dialyzátu jsou pouze relativní a 

neodrážejí absolutní koncentrace, bylo nutné tyto koncentrace glukózy v intersticiu kalibrovat, a to ve 

2 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 referenční metoda byla zavedena výzkumným týmem Lékařské univerzity v Grazu [218, 221]. 

Tato metoda vychází z předpokladu, že koncentrace natria v intersticiální tekutině odpovídá 

plazmatické hladině a poměr koncentrací natria v dialyzátu a intersticiu 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 vynásobeny poměrem intersticiální 

a arteriální koncentrace glukózy v čase 0. 
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9.  PROTOKOLY A VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH STUDIÍ 

9.1  Posouzení subkutánní tukové tkáně jako alternativního místa pro kontinuální 

měření glykémie metodou mikrodialýzy u pacientů podstupující kardiochirurgický 

výkon v hluboké hypotermii. 

 

Naše předchozí studie [208] prokázala dobrou korelaci intersticiální koncentrace glukózy s arteriální 

glykémií u pacientů po kardiochirurgickém výkonu. Jednalo se ale převážně o pacienty v relativně 

hemodynamicky stabilizovaném stavu a tudíž bez větších výkyvů tkáňové perfuze. Další fáze výzkumu 

se proto zaměřila na korelaci intersticiální a arteriální koncentrace glukózy v hemodynamicky 

nestabilních stavech s tkáňovou hypoperfuzí. Cílem této studie bylo srovnání koncentrací glukózy 

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

v hemodynamicky kritickém stavu. Jako model takovéhoto stavu byli vybráni pacienti podstupující 

kardiochirurgický výkon v hluboké hypotermii, tj. především pacienti s chronickou trombembolickou 

plicní hypertenzí (CTEPH) podstupující endaerterektomii plicnice (PEA). Tento výkon je specifický 

nejen dlouhým působením mimotělního oběhu (300-360 min) a tím i protrahovanou periferní 

hypoperfuzí, ale především nutností úplné cirkulační zástavy (30-70 min ve dvou až třech krocích). 

Z důvodu neuroprotekce je minimalizován metabolismus CNS hlubokou hypotermií, pacienti jsou 

zchlazeni na centrální teplotu 16-18°C. Sledovali jsme korelace arteriální a intersticiální subkutánní 

koncentrace glukózy v tukové tkání po dobu 24 hod od začátku operace, tj. včetně období zchlazování 

a ohřívání organismu během operace. Studie proběhla rovněž v rámci mezinárodního projektu 

CLINICIP, tentokrát pro výlučnost cílové skupiny pacientů pouze na našem pracovišti. 

 

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

hypotermii, 19 pacientů pro endarterektomii plicnice, jeden pacient pro náhradu aortálního oblouku. 

Průměrný věk pacientů byl 57,3±11,9 let; BMI bylo 24,6±3,7 kg/m2. Hodnota glykémie 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 (vlevo). Všichni pacienti byli 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 4,4 – 6,1 mmol/l byly léčeni až pooperačně, peroperačně byl inzulín bolusově aplikován 

pouze v případě že glykémie přesáhla 10 mmol/l. 

Glykémie v tepenné krvi (BG) a mikrodialyzační vzorky ze SAT v oblasti pupku a hrudníku byly 

odebírány po hodině. Vzorky arteriální krve byly analyzovány přímo na operačním sále respektive JIP 

pomocí analyzátoru ABL 700 (Radiometer Medical A/S, Copenhagen, Dánsko). Vzorky mikrodialyzátu 
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byly bezprostředně po jejich odebrání hluboce zmraženy 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, Švédsko) - pyruvát a 

plamenovém fotometru (Instrumentation Laboratory, Rakousko) – sodík a draslík. Během celého 

sledování byly v hodinových intervalech zaznamenávány vitální funkce, bilance tekutin, tělesná 

teplota, SatO2, veškerá medikace včetně infuzní, výživa, event. další podstatné klinické údaje. 

Koncentrace glukózy v dialyzátu byla kalibrována ve 2 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). 

Hodnocena byla korelace arteriální a intersticiální subkutánní glykémie, dále byla hodnocena i korelace 

po přepočtu intersticiálních hodnot na hodnoty absolutní podle metody jednobodové kalibrace. 

 

Výsledky  

Základní parametry naměřených hodnot koncentrací glukózy a jejich vzájemná korelace jsou 

znázorněny v tabulce č. 9.1, grafické porovnání arteriálních a intersticiálních koncentrací glukózy je 

pak znázorněno na obr. č. 9.1 až 9.5 

 Peroperačně 24 hod 

Průměrná arteriální glykémie (mmol/l) 7,14 ± 0,30 7,18 ± 0,16 

Průměrná koncentrace glukózy v dialyzátu (mmol/l) - 3,14±0,06 

Průměrná koncentrace glukózy v intersticiu (mmol/l) 4,38 ± 0,24 4,28 ± 0,30 

Recovery (%) - 69,62±0,01 

Su
bk
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 t
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Korelační koeficient arteriální/intersticiální glykémie  0,79 ± 0,04 0,74 ± 0,04* 

Průměrná koncentrace glukózy v dialyzátu (mmol/l) - 1,09±0,06 

Průměrná koncentrace glukózy v intersticiu (mmol/l) 3,58 ± 0,29 3,43 ± 0,38 

Recovery (%) - 36,37±0,01 

U
m

bi
lik

ál
n

í t
u

ko
vá

 t
ká
ň 

Korelační koeficient arteriální/intersticiální glykémie 0,81 ± 0,05 0,74 ± 0,05* 

 

Tab 9.1: Základní parametry naměřených koncentrací glukózy a jejich korelace. Data jsou vyjádřena 

±SEM. * p<0,01 
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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 umbilikální oblasti. Průměrná návratnost (recovery) činila pro subklaviální oblast 

69,6±0,01%, pro umbilikální oblast pak 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 respektive 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 opětného ohřívání organismu 0,79±0,04), paraumbilikálně pak 0,74±0,05, 

p<0,01 (peroperačně 0,81±0,05).   

 

 

 

 

Obr 9.1: Srovnání arteriálních a intersticiálních koncentrací glukózy. Data jsou vyjádřena jako 

průměrné hodnoty koncentrací v mmo/l ±SD. 

 

 

Studie prokázala dobrou korelaci arteriálních a intersticiálních hladin glukózy měřených pomocí 

mikrodialýzy tukové tkáně i u kriticky nemocných pacientů s hemodynamickou nestabilitou a je tak 

příslibem k použití této tkáně pro kontinuální monitoraci glykémie u těchto pacientů. 
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Obr 9.2: Korelace arteriálních a intersticiálních koncentrací glukózy v subklaviální oblasti.  

 
 

 

 

 

Obr 9.3: Korelace arteriálních a intersticiálních koncentrací glukózy v umbilikální oblasti.  
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Obr 9.4: Srovnání arteriálních a intersticiálních koncentrací glukózy po přepočtu pomocí jednobodové 

kalibrace. Subklaviální oblast. 

 

 

 

Obr 9.5: Srovnání arteriálních a intersticiálních koncentrací glukózy po přepočtu pomocí jednobodové 

kalibrace. Umbilikální oblast. 
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Výsledky studie byly prezentovány na 20th ESICM Annual Congress 2007, Berlin, Germany, a jako 

abstrakt publikovány v Intensive Care Medicine 2007; 33, Supplement 2 / S263   (IF 4.623) 
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9.2   Testování a vývoj automatizovaného algoritmu MPC u pacientů po kardio-

chirurgickém výkonu 

Dnes již víme, že k adekvátní kontrole glykémie u pacientů na JIP je nutná kontinuální iv. aplikace 

inzulínu, umožňující lepší adaptabilitu na změny inzulínové rezistence. Zásadním problémem intenzivní 

inzulinoterapie je vhodný aplikační režim inzulínu = inzulínový protokol.  

V průběhu posledních let bylo vytvořeno a publikováno velké množství rozdílných inzulínových 

protokolů pro všechny typy JIP, s různou mírou efektivity, spolehlivosti či složitosti. A také s různou 

mírou „odvahy“ ve smyslu rizika vzniku klinicky významné hypoglykémie. Od původních „ad hoc“ 

protokolů aplikace inzulínu, jejichž základem bylo víceméně intuitivní rozhodnutí ošetřujícího lékaře, se 

vývoj posunul až ke vzniku vyspělých automatizovaných, „model-based“ algoritmů. Jedním z takových 

protokolů je i algoritmus MPC (Model Predictive Control), vyvinutý na University of Cambridge, UK.  

 

Cílem této studie bylo zhodnocení použitelnosti počítačového algoritmu MPC 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 (aortokoronární bypassy, 

náhrada či plastika srdeční chlopně, event. kombinovaný výkon) 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 

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

Průměrný věk pacientů byl 67±11 let, průměrné BMI bylo 27,0±4,0 kg/m2, 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 randomizovaného protokolu, cílová glykémie pro obě skupiny 

byla v souladu s Leuvenskou studií schodně byla 4,4 – 6,1 mmol/l. Pro případ neúměrně vysoké (>10 

mmol/l) nebo naopak nízké glykémie (<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 resp. výška pacienta, anamnéza diabetu, event. obvyklá denní 

dávka inzulínu v období před hospitalizací.  

 

Hodnocena byla především doba, po kterou byli pacienti v cílovém rozmezí, průměrná 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 >6,1 mmol/l (54 [29 

–79] vs. 69 [29–92] % median [min–max]). Ani u jednoho protokolu jsme nezaznamenali významnou 
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hypoglykemickou epizodu (<3.0 mmol/l), v % doby pod cílovým rozmezím (<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 studie (tj. spolu s daty z  Medizinische Universität Graz, Rakousko a Royal 

Brompton Hospital, London, UK ) byly publikovány v 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. 
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9.3  Testování a vývoj automatizovaného algoritmu eMPC s proměnlivým intervalem 

kontrolních měření u pacientů podstupujících kardiochirurgický výkon.  

 

V předchozí studii testovaný algoritmus MPC (version 1.01.05; Dr. Roman Hovorka, University of 

Cambridge, UK) prokázal velmi dobrou efektivitu v kontrole glykémie u kriticky nemocných pacientů ve 

srovnání se standardními protokoly evropských kardiochirurgických center. Hlavní nevýhodou tohoto 

původního počítačového algoritmu MPC byl ale fixní požadavek na hodinovou kontrolu glykémie, což 

významně zatěžovalo jak práci ošetřujícího personálu, tak to mohlo zvyšovat i diskomfort pacienta 

častými kontrolními náběry, a především to zvyšovalo iatrogenně podmíněné krevní ztráty. Aby se 

algoritmus MPC svými požadavky na četnost kontrolních náběrů vyrovnal typickým standardním 

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 funkčnosti a efektivnosti eMPC algoritmu se standardním protokolem 

používaným na JPIP KARIM 1.LF UK a VFN v Praze. Oproti předchozí studii nebyla vstupní glykémie již 

kritériem zařazení do studie, studie navíc probíhala již peroperačně. 

Do studie bylo zařazeno celkem 60 konsekutivních pacientů (43 mužů a 17 žen) s průměrným věkem 

68±10 let a průměrným body mass indexem 27,2±4,6 kg/m2. Všichni pacienti před přijetím na JPIP 

podstoupili kardiochirurgický výkon (51 aortokoronární bypass, 9 plastiku mitrální chlopně). 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 skupně bylo léčeno perorálními antidiabetiky (glimepiride, metformin 

nebo oboje), 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 zahájeno již na začátku operačního výkonu. Intenzivní 

inzulínová terapie byla zahajována po přijetí pacienta na operační sál po změření iniciální arteriální 

glykémie. Dle její hodnoty a dle příslušného protokolu (eMPC resp. standardní) pak byla nastavena 

rychlost infuze inzulínu (Actrapid HM - NovoNordisk, Beahsvard, Dánsko; ředění 50 IU/50 ml 

fyziologického roztoku). Interval dalšího měření byl dle příslušného protokolu 1-4 hod. Vstupními daty 

pro oba protokoly byly arteriální glykémie (měřeny na analyzátoru krevních plynů ABL 700; 

Radiometer Medical A/S, Copenhagen, Dánsko), hmotnost resp. výška pacienta a předchozí rychlost 

infuze inzulínu. eMPC algoritmus navíc vyžadoval i informaci o množství podávané glukózy. eMPC 

algoritmus byl provozován na počítačovém terminálu, kterým má KARIM 1.LF UK a VFN v Praze 

vybaveno každé intenzivní lůžko i každý operační sál. 

Sledovali a srovnávali jsme především efektivnost obou protokolů (průměrnou glykémii, dobu do 

dosažení normoglykémie, dobu v normoglykémii, dobu v hyperglykémii), 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 vyžadovanou četnost náběrů (interval měření). Studie proběhle v rámci projektu 
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CLINICIP ve spolupráci s Department of Paediatrics, University of Cambridge, UK. Délka studie byla 24 

hodin od přijetí na JPIP. 

 

Výsledky: Algoritmus eMPC signifikantně prokázal vyšší efektivitu v těsné kontrole glykémie u pacientů 

po kardiochirurgické operaci, a to jak při hodnocení celkové 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 mmol/l±SD; p<0,01) a především 

pooperačně na JPIP (6,0±1,0 vs. 7,3±1,3 mmol/l±SD; 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 normoglykémii (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 hod±SD; p<0,01), čas v glykémii <4,4 mmol/l 

(1,9±1,7 vs. 0,6±1,5 hod±SD; p<0,01). 

 

Úplná metodika, výsledky a zhodnocení studie byly publikovány v 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. 
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9.4  Srovnání funkce principielně rozdílných algoritmů pro těsnou kontrolu glykémie u 

kardiochirurgických pacientů.  

 

Cílem této studie bylo přímé srovnání tří principielně rozdílných, již publikovaných, ale především 

efektivních 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 [134]), protokol reagující na relativní změnu glykémie (Bath protokol [162]) a poslední verzi 

počítačového prediktivního algoritmu eMPC (verze 2.01.05) . Studie proběhla ve spolupráci s Institute 

of Metabolic Science, University of Cambridge, UK. 

 

Do studie bylo zařazeno celkem 120 konsekutivních kardiochirurgických 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) bylo 4,2±0,7 (data jsou 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 algoritmu Matiasova protokolu, 30 

pacientů pomocí Bath protokolu a 30 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 

pobztu u jednotlivých pacientů výrazně lišil, k srovnání byly použity pouze údaje za prvních 48 hod. 

Tento čas byl naplněn celkem u 109 ze 120 pacientů (průměrná doba monitorace byla 46,7±0,5 resp. 

45.7±0.7 resp. 47.2±0.3 hodin). 

 

Intenzivní inzulínová terapie byla vždy zahájena po přijetí pacienta na PJIP z operačního sálu a po 

změření iniciální arteriální glykémie. Dle její hodnoty a dle příslušného protokolu (Matiasův resp. Bath 

resp. eMPC protokol) pak byla nastavena rychlost infuze inzulínu (Actrapid HM - NovoNordisk, 

Beahsvard, Dánsko; ředění 50 IU/50 ml fyziologického roztoku). Interval dalšího měření byl dle 

příslušného protokolu 1-4 hod. Vstupními 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. eMPC algoritmus byl provozován na 

počítačovém terminálu, kterým bylo vybaveno každé 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 normoglykémie (8,8±2,2 vs. 10,9±1,0 vs. 12,3±1,9 hours; p<0,05). I 

po dosažení normoglykémie 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. 



 - 59 - 

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

skupině 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 %) 

 

Úplná metodika, výsledky  a zhodnocení studie byly publikovány v 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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10. Diskuse 

10.1  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 

svou snadnou přístupnost a hlavně pro minimální invazivitu včetně minimálního rizika s tím spojených 

komplikací a diskomfortu pacienta. Většina v současné době testovaných kontinuálních senzorů pro 

měření glykémie využívá k měření koncentrací glukózy právě v intersticiální tukovou tkán [222]. 

Zatímco u diabetiků je tato problematika vcelku dobře prozkoumána a byla nalezena velmi dobrá 

korelace mezi glykémii v intersticiu tukové tkáně a glykémií systémovou, tak u pacientů v kritickém 

stavu se jedná o zcela novou oblast. Dá se předpokládat, že u těchto pacientů může být tato korelace 

výrazně ovlivněna v důsledku hypoperfuze tukové tkáně, ale i z řady dalších příčin, např. vlivem 

exogenních katechoalaminů. Cílem našich studií bylo zjistit, zda podkožní tuková tkáň je u pacientů 

v intenzivní péči stejně dobře použitelná jako u diabetiků. Výsledky našich studií ukázaly u většiny 

pacientů po kardiochirurgických operacích relativně těsnou korelaci mezi arteriálními a intersticiálními 

koncentracemi glukózy. 

Naše studie vyvolaly ale i některé otázky. Například proč jsou u některých pacientů tak výrazné 

odchylky v korelaci arteriálních a intersticiálních koncentrací glukózy, aniž by pro to byl klinický důvod, 

například hemodynamická nestabilita. Jedním z důvodů by mohl být vliv lokální tkáňové ischémie 

v tukové tkáni, který by mohl vést ke zhoršení této korelace. Jako parametr tkáňové ischémie jsme 

využili poměr laktát/pyruvát v intersticiu [215]. V naší předchozí studii [208] ale zvýšený poměr 

laktát/pyruvát, signalizující tkáňovou ischémii, neměl 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 hypoxie, nebyly v souvislosti se 

zhoršenou korelací arteriálních a intersticiálních koncentrací glukózy. Odpověď nepřinesla ani analýza 

možného vlivu podávané medikace a vedení infuzní terapie. Stejně tak nebyl významný rozdíl mezi 

pohlavími (intersticiálních koncentrace glukózy byly 3,56±0,65 mmol/l u mužů a 3,54±0,25 u žen) ani 

v korelaci intersticiálních a arteriálních koncentrací u mužů a žen (0,78±0,16 vs. 0,72±0,11). Poměr 

obou pohlaví byl ale nevyrovnaný (převaha mužů), neboť tento faktor nebyl brán v úvahu při 

zařazování subjektů do studie. 

I zde uvedená studie (kap. 9.1) ukázala dobrou korelaci arteriálních a intersticiálních koncentrací 

glukózy u kardiochirurgických pacientů, tentokrát navíc i za stavu předpokládané hypoperfuze tukové 

tkáně při hluboké hypotermii a při užití střední až vysoké dávky vasopresorické podpory 

noradrenalinem. Na rozdíl od předchozí studie ale bohužel nemáme k dispozici údaje o poměru 

laktát/pyruvát v místě mikrodialyzační kanyly. 

Neočekávaným, ale signifikantním výsledkem byl rozdíl 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 
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tento rozdíl jasný důvod, jedním z vysvětlení snad může být redistribuce perfuze ve prospěch vitálně 

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

Z hlediska použití tukové tkáně k umístění biosenzorů u kriticky nemocných zůstává problémem 

kalibrace intersticiálních koncentrací na koncentrace v arteriální krvi. V našich studiích jsme využili 

jednobodovou kalibraci, která  stanovila poměr arteriální a intersticiální koncentrace glukózy na 

samém začátku sledování. U některých pacientů pak byl průběh křivky koncentrací intersticiální 

glukózy v čase po přepočtu prakticky shodný s křivkou pro arteriální glykémii, u některých pacientů 

tomu tak nebylo. Příčinou byla nejčastěji špatná korelace intersticiální a arteriální koncentrace glukózy 

v bodě kalibrace, neboť po opakované kalibraci v jiném bodě časové osy již byly ve většině případů 

průběhy křivek uspokojivé. Z tohoto důvodu bude nutné v budoucnu vypracovat a zhodnotit 

alternativní metody kalibrace intersticiálních koncentrací glukózy na systémové. 

 

 

10.2 Léčba hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů: srovnání protokolů těsné 

kontroly glykémie 

 

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

algoritmus, je nejdůležitější součást celého konceptu těsné kontroly glykémie u kriticky nemocných 

pacientů. Všechny tři inzulínové protokoly používané v našich studiích, tj, Matiasův protokol, Bath 

protokol i počítačový algoritmus MPC resp. eMPC, prokázaly, ve srovnání s většinou publikovaných 

inzulínových 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 délkou intervalu kontrolních odběrů glykémie. eMPC algoritmus je primárně 

určený pro automatizovaný, „closed loop“ systém při kontinuálním monitorování glykémie. Svou 

vysokou efektivitu tento algoritmus nicméně projevil i při diskontinuálním použití. Jeho hlavními 

výhodami jsou flexibilní prediktivní přizpůsobení výpočtu rychlosti inzulínu danému pacientovi, 

sledováním vývoje jeho inzulínové rezistence, přesná kalkulace energetického 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, 

jednoduchým ovládáním a přehledným interface významně zvyšuje komfort uživatele a tím dále 

snižuje riziko chyby ošetřujícího personálu, neboť odpadá jakýkoli „manuální“ výpočet či odečet. 

Využití algoritmu lze vidět rovněž i v jeho možné implementaci do „polouzavřeného“ systému, který by 

umožňoval přímou integraci funkce algoritmu a infuzní pumpy v jednom přístroji a podstatně tak 

zjednodušil práci ošetřujícímu personálu.  
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11. Závěr 

V našich studií jsme prokázali perspektivní použití podkožní tukové tkáně jako alternativního 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 měření glykémie de facto zcela 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 

„realizovatelnosti“ 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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