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Úvod 

 

Cílem a předmětem předložené dizertační práce je snaha o zachycení 

historického vývoje léčby onemocnění diabetes mellitus v českých zemích od 

nejstarších dob po současnost.  

Diabetes mellitus je skupina onemocnění s rozdílnou příčinou, ale podobným 

průběhem, jejímž společným znakem je hyperglykemie (vysoká hladina glukózy 

v krvi). Diabetes je spojen s poruchou sekrece nebo účinku inzulinu a provází jej také 

porucha metabolismu cukrů, tuků a bílkovin. 

Diabetes mellitus 2. typu je civilizačním onemocněním, které přímo souvisí se 

zhoršováním životního stylu, který se vyznačuje moderním sedavým způsobem života a 

nadbytečným přísunem kalorické potravy. Velkým problémem je rychle vzrůstající 

prevalence diabetu v některých rozvojových zemích s prudkým ekonomickým 

rozvojem. 

 Bez dobré kompenzace může vést diabetes k vážným zdravotním komplikacím, a to 

krátkodobým a dlouhodobým. Mezi krátkodobé komplikace patří např. nízká hladina 

cukru v krvi a ketoacidóza. Mezi dlouhodobé komplikace patří diabetická retinopatie 

(onemocnění oční sítnice), nefropatie (onemocnění ledvin), neuropatie (postižení nervů) 

a postižení oběhového systému. Diabetes mellitus patří k nejzávažnějším rizikovým 

faktorům kardiovaskulárních onemocnění, která jsou dlouhodobě nejčastější příčinou 

smrti v zemích evropského regionu. 

Onemocněním diabetes mellitus dnes trpí přes 250 milionů lidí a každoročně 

způsobuje asi 5 % úmrtí na celém světě, proto můžeme mluvit dokonce i o celosvětové 

epidemii. V roce 2012 touto nemocí trpělo v České republice více než 841 tisíc osob, 

což je asi 8% české populace.  

První zmínka o diabetu byla nalezena v Egyptě na papyrusových svitcích lékaře 

Hesy-Raa z období 3. dynastie z roku 1552 př. n. l., které byly objeveny v hrobce 

vznešeného Egypťana německým archeologem Ebersem v roce 1862. První vydanou 

monografií v českých zemích zabývající se problematikou diabetu byla pravděpodobně 

121 stránková doktorská dizertační práce z roku 1825 „De diabete mellito“, kterou 

napsal latinsky pražský rodák Antonín Hanger.  

Rozvoj zkoumání diabetu začal u nás ve větší míře až po první světové válce, 

přičemž předválečné publikace byly spíše informativního charakteru.  
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Nejvýznamnějším krokem z hlediska léčby diabetu se stal objev inzulinu roku 

1921, který znamenal novou naději na život pro diabetiky. O objev inzulinu se 

zasloužila čtveřice vědců, a to skotský lékař John James Rickard Macleod a tři 

Kanaďané, Frederik Grant Banting, Charles Herbert Best a James Bertram Collip. 

Výzkum byl zakončen 1. 1. 1922 prvním podáním pacientovi, což byl čtrnáctiletý 

diabetik Leonard Thomson, který vážil pouhých 34 kg a umíral v Torontské nemocnici 

na diabetes. 

Rozvoj zkoumání diabetu začal u nás ve větší míře až po první světové válce, 

přičemž předválečné publikace byly spíše informativního charakteru.  

Historické údaje o způsobech léčby diabetu v českých zemích byly převážně 

získány z Časopisu lékařů českých (vychází od roku 1862), z Praktického lékaře 

(vychází od roku 1921) a literatury týkající se historie lékařství a farmacie.  
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2. Diabetes mellitus 

2.1 Diabetes mellitus-definice 

Diabetes mellitus je skupina onemocnění s rozdílnou příčinou, ale podobným 

průběhem, jejímž společným znakem je hyperglykemie (vysoká hladina glukózy 

v krvi). Diabetes je spojen s poruchou sekrece nebo účinku inzulinu a provází jej také 

porucha metabolismu cukrů, tuků a bílkovin. 

Diabetes mellitus 2. typu je civilizačním onemocněním, které přímo souvisí se 

zhoršováním životního stylu, který se vyznačuje moderním sedavým způsobem života a 

nadbytečným přísunem kalorické potravy. Velkým problémem je rychle vzrůstající 

prevalence diabetu v rozvojových zemích s prudkým ekonomickým rozvojem 
1)

. 

             Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, kdy je pacient doživotně zcela závislý 

na zevním přívodu inzulinu. To znamená, že beta buňky v pankreatu přestávají vytvářet 

inzulin, neboť dochází k jejich autoimunitnímu poškození. Imunitní systém, který při 

normální funkci brání organismus před infekcí, ničí pankreatické buňky tak, jako by šlo 

o infekci. Nadbytečná glukóza se neukládá v játrech a nefunguje také vstup glukózy do 

buněk. Základními příznaky tohoto onemocnění jsou polyurie, polydipsie a s nimi 

spojená únava, nechutenství a hmotnostní úbytek. 

Diabetes mellitus 2. typu je onemocnění, kdy dochází k nerovnováze mezi 

sekrecí a účinkem inzulinu. Dochází zde k inzulinové rezistenci spolu s poruchou 

sekrece inzulinu, ale nedochází k úplné ztrátě beta-buněk. Diabetes mellitus má 

zpočátku nenápadné příznaky a je diagnostikován často náhodně, při vyšetření z jiného 

důvodu nebo v souvislosti s jinou nemocí. Někdy je správná diagnóza stanovena až při 

vzniku komplikací. 

Gestační diabetes mellitus vzniká v průběhu těhotenství a jedná se většinou o 

přechodný stav. 

DM typ MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) je specifický typ 

diabetu, který se vyznačuje genetickou poruchou a je přenášen z generace na generaci. 

Prediabetes je stav, kdy hladiny glukózy v krvi jsou vyšší než normální, ale ještě 

nemůžeme hovořit o diabetu. Neléčený prediabetes však může během let přejít v DM 2. 

typu. 

Bez dobré kompenzace může vést diabetes k vážným zdravotním komplikacím, 

a to krátkodobým a dlouhodobým. Mezi krátkodobé komplikace patří např. nízká 

hladina cukru v krvi a ketoacidóza. Mezi dlouhodobé komplikace patří diabetická 

retinopatie (onemocnění oční sítnice), nefropatie (onemocnění ledvin), neuropatie 
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(postižení nervů) a postižení oběhového systému. Diabetes mellitus patří 

k nejzávažnějším rizikovým faktorům kardiovaskulárních onemocnění, která jsou 

dlouhodobě nejčastější příčinou smrti v zemích evropského regionu 
1)

. 

 

2.2 Léčba diabetu 

Základním cílem léčby diabetu je umožnit nemocnému aktivní život, zabránit 

rozvoji akutních komplikací a také prevence vzniku chronických komplikací. To je 

možné pouze normalizací hodnot glykemie. Hladina glykemie nalačno by měla tedy 

dosahovat hodnot 3,5-6,0mmol/l a glykemie po jídle by neměla přesáhnout hodnotu 7,8 

mmol/l. Hodnota glykovaného hemoglobinu, která je ukazatelem míry dlouhodobé 

kompenzace diabetu (4-6 týdnů) by neměla přesáhnout 4,5%. 

Způsoby léčby diabetu závisí na tom, o jaký typ onemocnění se jedná. 

U diabetiků 2. typu je prvním stupněm léčby úprava životního stylu, tedy nasazení diety 

a zvýšení pohybové aktivity pacienta. V případě, že je tento způsob léčby nedostatečný 

a pacient stále nedosahuje požadované kompenzace, se obvykle přidává léčba 

perorálními antidiabetiky (PAD). Používají se deriváty sulfonylurey (zvyšují sekreci 

inzulinu), biguanidy  (zvyšují citlivost tkání na inzulin), inhibitory alfa glukozidáz 

(zpomalují štěpení sacharidů), glinidy (zvyšují sekreci inzulinu), glitazony a 

thiazolidindiony (zvyšují citlivost tkání na inzulin).  Dalším stupněm léčby je obvykle 

převedení na inzulin. 

U diabetiků 1. typu je zapotřebí zahájit farmakologickou léčbu ihned při zjištění 

diagnózy. Spočívá v aplikaci inzulinu a to nejlépe několika dávek rychle působícího 

inzulinu denně. Dávky mají být voleny tak, aby vedly k postupnému poklesu glykemií, 

které jsou soustavně vyhodnocovány. Po dosažení uspokojivých výsledků v 

glykemických profilech se přechází na jednu z variant terapie, která zahrnuje alespoň 

jednu dávku dlouhodobě působícího inzulinu podanou zpravidla na noc v kombinaci s 

rychle působícím inzulinem aplikovaným preprandiálně před hlavními jídly. Tato 

intenzivní léčba inzulinem zahrnující kombinaci inzulinů s různou dobou působení je 

zvolena individuálně tak, aby nejlépe odpovídala charakteru diabetu a pacienta, jeho 

zvyklostem, pracovnímu zařazení i věku a přitom trvale vedla k co nejlepší kompenzaci 

onemocnění. Je základem moderní léčby diabetu1.typu. 
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2.3 Inzulin 

 Inzulin je makromolekula, která se skládá ze dvou polypeptidických řetězců 

spojených disulfidickými můstky a obsahuje 51 aminokyselin (obr. 1). Je to hormon, 

který snižuje hladinu glykemie (hladina glukózy v krvi). Inzulin je produkován beta 

buňkami Langerhansových ostrůvků slinivky břišní a tvoří se v lidském těle nepřetržitě, 

tedy nezávisle na příjmu potravy. Jedná se o takzvanou bazální sekreci inzulinu a tento 

inzulin je využíván k neustálému transportu glukózy do buněk. Asi 50% veškerého 

vytvořeného denního množství inzulinu připadá na jídlem stimulovanou sekreci, tedy 

takzvanou bolusovou  sekreci inzulinu, neboť po jídle je třeba část glukózy uložit do 

zásob v játrech ve formě glykogenu a další část transportovat do buněk.   

Inzulin má v lidském těle i mnoho dalších důležitých funkcí, např. inzulin řídí 

délku života, podporuje budování svalů (anabolický proces), ukládá proteiny a živiny, 

zprostředkovává IGF-1 (inzulinu podobný růstový faktor 1), řídí v játrech přeměnu T-4 

na T-3, řídí sekreci testosteronu a progesteronu, stimuluje aktivitu sympatického 

nervového systému, podporuje ukládání tuku v těle, zprostředkovaně ovlivňuje lipidy v 

krvi, stimuluje buněčnou proliferaci, podporuje srážení krve, přispívá k zadržování 

sodíku a tekutin 
2)

.  

 

Obr. 1 Inzulin 

  Biosyntéza inzulinu probíhá přes dva stupně - preproinzulin, který je pomocí 

proteáz štěpen v endoplazmatickém retikulu na proinzulin, který je transportován do 

Golgiho aparátu. V Golgiho aparátu probíhá přeměna proinzulinu na inzulin odštěpením 

C-peptidu. Po odštěpení C-peptidu se inzulin sráží se zinečnatými ionty za vzniku 

mikrokrystalů inzulinu, skladovaných v sekrečních granulích. Podněty pro sekreci 
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inzulinu jsou dvojího typu: iniciátory (glukóza a některé aminokyseliny) a potenciátory, 

které zvyšují odpověď na iniciátory, např. glukagon. Pro uvolnění inzulinu je nutný 

metabolismus glukózy v beta buňce. Glukóza je energetický zdroj pro tvorbu ATP, 

který uzavírá specifický draslíkový kanál v membráně beta buňky, a tak je 

depolarizována buněčná membrána a cestou kalciového kanálu se zvyšuje koncentrace 

vápníku, což stimuluje uvolnění inzulinu. Regulaci sekrece ovlivňují například: 

stimulační regulátory (manóza, parasympatikus, acetylcholin, gastrin, sekretin, 

cholecystokinin) a inhibiční regulátory (adrenalin, noradrenalin). 

     

Mechanismus působení inzulinu 

  Fyziologická aktivita inzulinu spočívá v jeho vazbě na vnější stranu buněčné 

membrány, čímž dochází uvnitř buňky k určitým změnám a aktivují se procesy 

rychlejšího přenosu glukózy a aminokyselin dovnitř buňky. Pokud buňka vyžaduje 

dodávku energie, inzulin podporuje spalování glukózy na vodu a oxid uhličitý, přičemž 

buňka získává energii. Je-li však energetických zásob uvnitř buňky dostatek, podporuje 

naopak inzulin tvorbu svalového glykogenu. Inzulin však není schopen do buněk 

pronikat, jeho účinek na procesy uvnitř buňky je tedy zprostředkován receptorem, který 

je zakotven v buněčné membráně. Pro funkci tohoto receptoru je důležitá přítomnost 

kationtu trojmocného chromu. Připojením chromu na receptor dochází k jeho aktivaci, a 

tím se vytvoří podmínky pro možnost následného připojení inzulinu na tento receptor. 

Inzulin zajišťuje konstantní hladinu glukózy v krvi.  

  Při nedostatku cukru v krvi je brzděna sekrece inzulinu, naopak při nadbytku 

glukózy v krvi je sekrece inzulinu zvýšena. Intenzita vylučování inzulinu buňkami B se 

řídí obsahem glukózy v tekutině, která obklopuje tyto buňky. Sekreci inzulinu zvyšují 

také hormony zažívacího traktu. Aktivní inzulin má poločas rozpadu asi 35 minut. 

Inaktivace probíhá v játrech a klíčovou sloučeninou pro inaktivaci inzulinu je 

glutathion.  

  Inzulin podporuje vstup glukózy do tkání, u jater naopak brzdí její vylučování do 

krve (působí proti rozkladu glykogenu). Pokud se vlivem zvýšené fyzické námahy 

vytvoří ve svalech více kyseliny mléčné, podporuje inzulin její transport do jater a její 

přeměnu na glukózu a jaterní glykogen. V tukové tkáni inzulin brzdí rozklad tuků a 

uvolňování mastných kyselin do krve. Naopak, při nadbytku glukózy podporuje 

přeměnu cukru na tuk, zejména v játrech.  
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  Zvýšení hladiny cukru v krvi je nejspíše důsledek poruchy regulace. Pokud 

periferní tkáně z nějakého důvodu (například slabší účinek inzulinu) nejsou schopny 

přijmout nabízenou glukózu z krve, vede to ke zvýšení její koncentrace. Tělo na tuto 

situaci reaguje zvýšeným vylučováním glukózy ledvinami a to si vyžaduje současné 

vylučování vody. Proto se u diabetiků projevuje významně zvýšená potřeba tekutin 

(projevy žízně) a jejich moč je sladká. 

  Opačnou funkci než inzulin mají hlavně dva hormony, glukagon (polypeptidický 

hormon produkovaný alfa buňkami slinivky břišní) a adrenalin (hormon vyměšovaný 

dření nadledvinek), které řídí uvolňování glukózy ze zásob v játrech zpět do krve 

v případě, že organismus nemá dostatečný přísun glukózy. 

  Lidský inzulin se liší od vepřového na pozici B30 (lidský inzulin má na této 

pozici treonin a vepřový alanin) a od hovězího kromě rozdílu na pozici B30 ještě 

rozdíly na pozicích A8 (lidský a vepřový mají na této pozici treonin , hovězí alanin – 

viz obrázek níže) a A10 (lidský a vepřový mají na pozici A10 izoleucin, hovězí valin). 

  Terciární struktura monomerického inzulinu je tvořena hydrofobním jádrem 

obklopeným hydrofilním povrchem, s výjimkou dvou nepolárních oblastí, které se také 

na povrchu inzulinové molekuly nacházejí. Ve zředěných roztocích, např. v krevním 

oběhu, se inzulin vyskytuje jako monomer, ale v sekrečních granulích beta buněk jako 

hexamer, skládající se ze šesti monomerů, spojených dvěma ionty zinku. Na receptor se 

vázající je oblast pravděpodobně v oblasti B24-B28. 

 Inzulin se vyrábí pomocí genové technologie. Do bakteriální (E. Coli) či 

kvasinkové kultury je vnesen gen pro lidský inzulin a takto modifikované 

mikroorganismy jsou schopny produkovat inzulin. V devadesátých letech se začala 

vyrábět tzv. inzulinová analoga, kdy se záměnou některých aminokyselin dosáhne 

změny doby účinku inzulinu. 

 

Zvířecí inzulin 

  Dříve se inzulin získával z pankreatu jatečních vepřů a jatečního skotu. K výrobě 

bylo použito několik metod. Metoda benzoové kyseliny spočívala ve snadné adsorbci 

inzulinu benzoovou kyselinou. Metoda Doisy-Somogyi-Shafferova se zakládala na 

vysrážení inzulinu z vodného roztoku buď polonasyceným roztokem síranu amonného 

nebo přivedením roztoku na jeho izoelektrický bod. Dudleyova metoda pikrátová je 

založena na předpokladu, že inzulin s pikrovou kyselinou tvoří pikrát, který je možno 

snadno přeměnit kyselinou chlorovodíkovou na inzulin-chlorid. Dodds-Dickensova 
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metoda používala práškovou kyselinu pikrovou, kterou sráží přímo inzulin a bíkoviny v 

rozmělněném pankreatu a potom se extrahuje acetonem inzulin-pikrát. Z acetonu 

(optimální koncentrace 70%) se sráží rozpuštěný inzulin-pikrát destilací acetonu ve 

vakuu nebo vypařením při 70°C. Inzulin-pikrát se potom přemění na inzulin-chlorid, 

což je bílý, amorfní, nehygroskopický prášek. V roce 1978 byla poprvé v laboratoři 

Herberta Boyera na Kalifornské univerzitě v San Franciscu vytvořena syntetická verze 

genu lidského inzulinu a vložena do bakterie Escherichia coli. Inzulin je protein a jako 

všechny proteiny se tedy skládá z řetězce stavebních  kamenů- aminokyselin. Pořadí 

aminokyselin v proteinu není náhodné. Každý protein má své jedinečné pořadí. Známe-

li správné pořadí aminokyselin, můžeme izolovat odpovídající sekvenci DNA (nebo, 

jako v tomto případě, ji můžeme synteticky vytvořit), vložit ji do bakteriálních buněk a 

vypěstovat lidský protein. 

Důvodem, proč se inzulin nepodává perorálně je, že se bílkovinná molekula 

inzulinu činností enzymů v trávicím ústrojí rozštěpí na kratší peptidy, a tím se jeho 

účinek ruší.  

Inzulin se aplikuje vždy do podkoží, nejčastěji do břicha nebo stehen. K aplikaci 

se dříve používaly skleněné stříkačky a inzulin byl uchováván ve skleněných 

lahvičkách. V dnešní době se nejčastěji aplikuje inzulinovými pery, do kterých se 

vkládá skleněná ampulka s inzulinem. Tato pera mohou být i inzulinem předplněná, a 

tedy jednorázová. Moderním způsobem aplikace je například inzulinová pumpa, kdy je 

inzulin do těla přiváděn nejvíce fyziologicky. Jde tedy v podstatě o inzulinové infúze. Je 

to malé elektronické zařízení, které kontinuálně podává inzulin katetrem do podkoží. 

Skládá se ze zásobníku inzulinu, který se plní z inzulinové náplně, zdroje energie a 

řídící jednotky. Množství bolusového inzulinu si pacient volí sám. Vývojovým trendem 

je vymyslet pumpu se zpětnovazebnou regulací, která by měla čidlo snímající 

kontinuálně hladinu glykémie, a podle této hodnoty by řídilo okamžité množství 

uvolněného inzulinu. Problémem je však konstrukce čidla a druh materiálu tvořícího 

obal pumpy. V ideálním případě by se tento systém dal pacientům implantovat. 
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3. Léčba diabetu do roku 1921 

3.1 Léčba diabetu ve světě do roku 1921 

První zmínka o diabetu byla nalezena v Egyptě na papyrusových svitcích lékaře 

Hesy-Raa z období 3. dynastie z roku 1552 př. n. l., které byly objeveny v hrobce 

vznešeného Egypťana německým archeologem Ebersem v roce 1862 (obr. 2). Ten 

popsal diabetes jako vzácnou nemoc, jejíž příčina je neznámá a projevuje se velkou 

žízní. Diabetes se v Egyptě léčil směsí ze sladkého piva, pšeničných zrn, zeleného 

cypřiše a naklíčených kukuřičných zrn. Tato směs se měla pojídat 4 dny, a aby se zvýšil 

její účinek, nemocný měl chodit bosýma nohama v rose a odříkávat zaklínadlo. Lékaři 

také doporučovali dietu skládající se z drobných plodů, ovoce, zrnin a medu, což mělo 

mít za následek utlumení zvýšeného močení. Papyrový svitek, který lze bezpečně 

datovat rokem 1552 před n. l., má výšku 30 cm a délku 20 metrů. V padesátém sloupci 

v řádcích 2 až 11 je tam uvedeno celkem 8 návodů "na odstranění moče, když je jí 

mnoho", takže nemocný nikdy nepřestává pít, přitom stále močí, vymočí víc, než vypije, 

tělo proto hubne, rozpouští se a močí odchází ven, až člověk umírá a šíří kolem sebe 

nepříjemný zápach. 

 

 

 Obr. 2 Ebersův papyrus 

 

Zmínku o diabetu najdeme i v 2. tis. př. n. l. v Číně ve Vnitřní knize Žlutého 

císaře. Diabetes je popsán jako nemoc projevující se neuhasitelnou žízní, velkým 

množstvím moče medové barvy, nemocný je vyhublý na kost a pokryt vředy. Číňané 

zjišťovali projevy diabetu sledováním mravenců, zda jsou přitahováni k moči či nikoli a 

upozorňovali na to, že jednou z příčin může být obezita. 

V Indii se tomuto tématu věnovali lékaři Sushruta, Charaka a Vaghbata v 6. 

století př. n. l., kteří nazvali tuto nemoc „Madhumeha“ (madhu znamená med). Popsali 

chorobný stav, při němž je moč sladká, a rozlišili i dvě jeho formy, jedna, při které 
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nemocný výrazně hubne a velmi rychle zemře, a druhá, pro niž je charakteristická 

otylost. Také zmínili význam dědičnosti této choroby. 

Hippokrates „otec medicíny“ (460 př. n. l.) nezmiňoval specielně „diabetes“ ve 

svých pracích, ale lze v nich nalézt popis nemoci související s častým močením a 

strádáním organismu. 

Ve starém Řecku se diabetem zabýval lékař Aretaios z Cappadochie (81-138 

n.l.) kolem roku 100 n.l., Hippokratův žák (obr. 3). V jeho spisech je nemoc líčena jako 

vzácná, ale hrozná choroba, kterou provází velká žízeň a nemocný je cítit sladkou vůní, 

za kterou se táhnou vosy. Tělo nemocného je vyhublé, je stále unaven a nakonec umírá. 

Léčba spočívala v minimálních dávkách potravy, nemocnému se dávalo jíst jen tolik, 

aby nezemřel hlady. Právě Aretaios dal nemoci jméno diabetes (z řec. diabainó-"sifon" - 

průtok vody, procházet něčím, plynout, odtékat-voda u nemocných protéká tělem jako 

sifonem)
 3)

.  

 

 

Obr. 3 Aretaios z Cappadochie (81-138 n.l.) 

 

Tak už před ním, ve 2. století n. l. nazvali nemoc Apolonius z Memfisu a 

Demetrios z Apamei proto, že voda protéká u nemocných tělem jakoby sifonem. Řecké 

"diabainó" znamená "procházím něčím". 

Římský lékař Claudius Galén (131-201) ve 2. stol. n. l. ve svém spisu Corpus 

Galenic nazval tuto nemoc „dopsakos“-žíznivý, za příčinu této nemoci považoval 

nemocné ledviny, ale rozvinul novou léčbu obsahující dietu, dostatek tělesného pohybu 
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a hydroterapii. O existenci pankreatu věděl, ale soudil, že to není životně důležitý orgán. 

Má v břiše jen vyplnit prázdný prostor mezi žaludkem, játry a slezinou, aby se tyto 

orgány " o sebe netloukly". 

Theophilos Photospatharios (630) poprvé zmiňuje odpařování moči teplem jako 

diagnostický test pro diabetes.  

Perský učenec Avicenna (960-1037) (obr.4) ve svém díle Kánon lékařství popsal 

dosavadní poznatky o diabetu, považoval ho sice za nemoc jater, ale upozornil i na další 

komplikace, které diabetes provází, a to diabetickou sněť nebo impotenci. Byl to 

významný botanik a při léčbě diabetu využíval středomořské druhy rodu Lupinus, 

Trigonella foenum-graecum a kurkumu.  

 

Obr. 4 Avicenna (960-1037) 

Musa Bin Maimoon (asi 1135) mylně předpokládal, že toto onemocnění je 

způsobeno sladkou vodou řeky Nil a jakýmsi „horkem“ v ledvinách. 

Švýcarský vědec Paracelsus (1493-1541) uvedl, že diabetická moč obsahuje 

abnormální substanci, která po odpaření vypadá jako bílý prášek. Domníval se, že se 

jedná o sůl a že ukládání soli v ledvinách způsobuje žízeň a polyurii. 

Anglický lékař Thomas Willis (1621-1675) (obr.5)  upozorňoval v roce 1674 na 

sladkou chuť diabetické moči a na dietní chyby jako příčinu diabetu a také objevil 

krystalky cukru v moči diabetiků. Předpokládal, že „sladkost“ se nejprve objevuje 

v krvi a pak teprve v ledvinách, takže se domníval, že diabetes je onemocnění krve a 

nikoli ledvin. K názvu diabetes přidal mellitus-cukrový. 
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Obr. 5 Thomas Willis (1621-1675) 

 

Anglický lékař Thomas Sydenham (1624-1689) předpokládal, že diabetes je 

systémová choroba krve, způsobená špatnou funkcí střevní lymfy. 

Švýcarský lékař Johann Conrad Brunner (1653-1727) byl v roce 1682 velmi 

blízko spojení diabetu se slinivkou díky pokusům s odstraněním slinivky psům. 

Skotský chemik William Cullen (1710-1790) (obr. 6) rozdělil diabetes do dvou 

typů. První, u kterého je moč cítit sladce a má barvu medu a onemocnění „diabetes 

insipidus“, které se projevuje velkou žízní a polyurií, ale nemá s metabolismem glukózy 

nic společného. 

 

 

Obr.6  William Cullen (1710-1790) 
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1776 – anglický fyziolog Matthew Dobson (1731 -1784) extrahoval destilací z 

moči diabetiků cukr a tedy prokázal, že sladká moč je způsobena cukrem. Upozornil na 

nebezpečí „hyperglykémie“, shromažďoval „případové studie“ a tvrdil, že diabetes je 

systémová choroba a nikoliv choroba ledvin. 

Brzy poté vznikly dva myšlenkové směry ohledně stravování. Jedni věřili v 

nahrazení cukru ztraceného v moči dietním opatřením, zatímco druzí byli přesvědčeni o 

nezbytnosti omezení příjmu sacharidů, aby byly sníženy důsledky, které vedly k 

nadbytku cukru v těle. 

 V roce 1797 začal dlouhodobý trend vysoce tučných a vysoce proteinových diet 

s nízkým obsahem sacharidů a jako strava bylo doporučováno diabetikům maso a tuk. 

Žádný z lékařů v té době o povaze choroby příliš nevěděl a psalo se o ní jako o chorobě 

ledvin, žaludku či krve. I tak se za důkaz pomoci pacientům s diabetem v důsledku 

těchto diet považovalo snížení obsahu cukru v moči, čehož bylo u mnohých dosaženo.  

V témže roce lékař britského dělostřelectva John Rollo, doporučil nemocným 

diabetem dietní režim s převahou masa a tuku a nízkým obsahem sacharidů. 

Demonstroval a publikoval zkušenosti s léčením dvou stokilových vojáků-diabetiků, 

kdy došlo k významnému snížení váhy a snížení hladin cukru v krvi a v moči. Také se 

zabýval problémem diabetické katarakty.  

Frederick Pavy (1829-1911) anglický lékař, který léčil nejvíce diabetických 

pacientů v Londýně. Strávil mnoho let studiem této nemoci a předpokládal, že existuje 

kvantitativní vztah mezi stupněm hyperglykemie a glykosurií. 

1832 - Britský patolog Richard Bright uveřejnil výsledky pitvy pacientů, kteří 

zemřeli na diabetes, a upozornil na fakt, že pankreas zde vykazoval silné známky 

degenerace. 

1841 - provedeno 1. laboratorní vyšetření cukru v moči (K. E. Trommer). 

1874 - německý lékař Adolf Kussmaul (1822-1902) vydává spis „Učení 

k úplavici cukrové“ a zavedl pojem diabetické kóma a popsal hluboké zpomalené 

dýchání, které tento stav doprovází (acetonový dech). 

1869 - vydal berlínský histolog Paul Langerhans spis „Příspěvky 

k mikroskopické anatomii slinivky břišní“, kde popsal a tvarově rozlišil 9 druhů buněk 

v pankreatu včetně pozdějších Langerhansových ostrůvků. 

Omezení příjmu kalorií jakožto efektivní terapie přišlo až s francouzským 

lékařem Appollinaire Bouchardatem (1809-1886) (obr. 7), který si všiml, že v letech 

1870 až 1871, kdy Francie vedla válku s Pruskem, a byl nedostatek potravin, se výrazně 



17 

 

snížil obsah cukru v moči u diabetických pacientů. Bouchardat je často považován za 

jednoho ze zakladatelů diabetologie a významnou osobu z hlediska systematické terapie 

dietou a tělesným cvičením u obézních pacientů. Propagoval také selfmonitoring cukru 

v moči a tvrdil, že denní měření glykosurie povede pacienty jako kompas, který vede 

námořníky neznámými oceány. 

 

 

Obr. 7 Appollinaire Bouchardat (1809-1886) 

 

1869 - vydal berlínský histolog Paul Langerhans (1847-1888) 32 stránkovou 

dizertaci věnovanou „Panu profesoru Virchowovi“. Spis se jmenoval „Příspěvky 

k mikroskopické anatomii slinivky břišní“ a Langerhans zde popsal a tvarově rozlišil 9 

druhů buněk v pankreatu včetně pozdějších Langerhansových ostrůvků. Langerhans 

předběžně prohlédl pod mikroskopem pankreas několika druhů zvířat a nakonec se 

rozhodl pro králíka, jehož slinivka má výrazně ploché uspořádání vhodné pro 

histologické studium (obr.8). V dalších měsících vyzkoušel větší počet tradičních i 

nových způsobů barvení a provedl velký počet nástřiků vývodu slinivky, což byl 

tradiční způsob studia exokrinních orgánů. 



18 

 

 

Obr. 8 Buňky v pankreatu  

 

1871 – při hladu během obléhání Paříže byl zjištěn ústup diabetu. Podobné 

zkušenosti zaznamenali později také lékaři u pacientů vězněných v koncentračních 

táborech. 

1889 - němečtí lékaři Oskar Minkowski (obr. 9) a Joseph von Mehring ve 

Štrasburku pokusně odstranili psům slinivku, aby zkoumali vliv absence slinivky na 

trávení. Při svých pokusech však zjistili vztah mezi slinivkou a diabetem-po odstranění 

slinivky se u psů objevil cukr v moči (pečovatel si všiml, že psi bez slinivky produkují 

velký objem moči, která přitahovala mouchy), takže byla obrácena pozornost ke 

slinivce. Neúspěšně se pokusili léčit diabetes pomocí orálně podávaného pankreatinu, 

který vyráběli ze sušených zvířecích pankreatů. 

 

Obr. 9 Oskar Minkowski 
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1893 - zjištěno, že Langerhansovy ostrůvky jsou endokrinní žlázou, která 

uvolňuje do krevního oběhu endokrinní sekret. 

1898 - vyšla ve Vídni monografie B. Naunyna „Der Diabetes mellitus“, kde 

autor shrnul všechny poznatky o diabetu, které se do této doby objevily. 

1907 - lékař Lane podrobně zkoumal ostrůvky a objevil v nich alfa a beta buňky. 

Z tohoto zjištění odvodil roku 1909 belgický biolog Jean de Meyer, že by 

některé z těchto buněk mohly tvořit hormon, který snižuje glykémii a pojmenoval ho 

inzulin (z lat. insula - ostrov).  

1907 - biochemici John Rennie a James Fraser zkoušeli účinek extraktu 

pankreatu ryb per os na diabetiky, ale bez výsledku. S.c. podání extraktu mělo dokonce 

toxický vliv. 

1909 - aplikoval německý lékař Georg Ludwig Zülzer (1870-1949) injekcí 

výtažek hovězího pankreatu pacientovi s diabetem. Přípravek se nazýval „acumatol“, 

měl hodně vedlejších účinků, ale dobrý vliv na diabetes. V roce 1911 začal 

spolupracovat s malou laboratoří, ale přestože ve svých pokusech stále pokračoval, k 

čistému inzulinu se nedostal.  

1912 – americký lékař E. L. Scott použil metodu podvázání pankreatu podobně 

jako později Banting a Best, ale nedosáhl žádného výsledku, protože použil příliš 

koncentrovaný alkohol. 

1912 - angličtí fyziologové F. P. Knolton a E.H.Starling zkoumali vliv vodného 

roztoku extraktu pankreatu na spotřebu cukru, ale s negativními výsledky. 

1913 - John R. Murlin a B. Kramer vyráběli alkalický extrakt pankreatu, ale 

nedosáhli žádných výsledků. 

1916 - rumunský lékař Nicolas Paulescu (1869-1931) vytvořil vodný 

pankreatický roztok, který aplikoval psům bez slinivky - tento výsledek publikoval 

v roce 1921, ale přípravek byl velice znečištěný. 

1919 - biochemik Israel Kleiner dosáhl použitím vodného extraktu pankreatu 

snížení cukru v krvi a zmenšení glykosurie u diabetického psa. 

Do roku 1922 pacienti s prvním typem diabetu velmi záhy po manifestaci 

choroby umírali. Diabetes 2. typu neměl tak rychlý průběh, ale nakonec vedl také ke 

smrti (infekce-záněty ledvin, gangrény, zápaly plic, slepota, ženy při porodu nebo 

následkem infekce poporodních ran nebo vykrvácení-gestační diabetes). Diabetické děti 

většinou umíraly do jednoho roku od diagnózy. 
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3.2 Léčba diabetu v českých zemích do roku 1921 včetně 

První vydanou monografií zabývající se problematikou diabetu byla 

pravděpodobně 121 stránková doktorská práce z roku 1825 „De diabete mellito“, kterou 

napsal latinsky pražský rodák Antonín Hanger. V srpnu 1862 se v prvním ročníku 

Časopisu lékařův českých objevil článek o glykosurii (kalokrevnost cukrová) od Dr. 

Staňka. Ten popisuje způsob léčení úplavice cukrové pomocí „elektrizování“ a uvedl 

následující příznaky diabetu: žízeň, mnohomočivost, hlad i bílkomočivost, zhubnutí, 

slabost v dolních končetinách, pomatení smyslů, zkalení rozumu, nervové záchvaty, 

zármutek a leknutí. Také doporučuje přidat užívání „siranu strychninového a staviti 

nemocného do studeného dešťového střiku “. V témže čísle se můžeme dočíst i o 

způsobu „quantitativního určení cukru v moči diabetickém ubytím tíže při kysání“. 

V prosinci 1862 v článku „Diabetes traumaticus“ popsal autor vznik diabetu po 

poranění (kousnutí hada, krysy, poranění beder, otřes mozku, úder do břicha…) 
4)

. 

V dubnu 1863 se objevil článek Dr. Duba, praktického lékaře v Praze „ 

Příspěvek k objasnění nauky o úplavici močové“, kde autor uvádí, že často bývá syfilis 

příčinou této nemoci a uvádí také popis dvou praktických příkladů 
5)

. 

Významný objev učinil český vědec Vilém Petters (1811–1875).  Jako první na 

světě objevil příčinu charakteristického zápachu dechu u diabetické ketoacidózy. 

Ošetřoval tehdy třicetiletou ženu s diabetickou ketoacidózou a pseudoperitoneálními 

příznaky, která na klinice zemřela. Exaktní chemickou analýzou, nejprve moči a později 

plicního eluátu, určil, že jde o aceton.  

V srpnu 1866 byla publikována přednáška Dr. Seegena, kterou měl na schůzi 

c.k. spolku lékařského ve Vídni s názvem „Diabetes mellitus“. Prof. Seegen léčil 

v Karlových Varech více než 100 nemocných diabetem a popisuje zde 3 formy diabetu. 

První forma, kdy je nemocný vyhublý, trpí žízní, častým močením a suchou kůží a 

vyměšování cukru je nezávislé na stravě. Druhá forma, kdy je nemocný často tlustý, 

hodně se potí, trpí žízní a únavou. Tato forma je závislá na stravě a Seegen doporučuje 

masitou stravu, při které cukr v moči zmizí úplně. Třetí forma, kdy nemocný trpí žízní a 

je unavený. Tato forma se rychle vyléčí úpravou stravy. Seegen také upozorňuje na 

časté postižení zraku a „pohlavní mocnosti“ u diabetiků 
6)

.  

V říjnu 1866 byl publikován článek dvou chemiků, Pettenkofera a Voita „O 

podstatě cukrové úplavice močové“, kteří se pokoušeli vysvětlit příčinu diabetu 

nepoměrem mezi množstvím utvořeného cukru a množstvím přijatého kyslíku 
7)

. 
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V říjnu 1868 zmiňuje ve svém článku „Diabetes mellitus. Nové léčení 

vínovkou“ Dr. Křížek léčení diabetu vínem, které svým pacientům ordinoval Dr. 

Bertoldi. Pacientův stav se velmi zlepšil, když užíval víno Bordeaux, naopak se mírně 

zhoršil po požití vína lisabonského (neboť neobsahuje vínovku) 
8)

.  

 V září 1869 byl publikován článek „Pozorování rozličných proti močové 

úplavici cukrové (diabetes mellitus) užívaných prostředků“, který odkazoval na dílo Dr. 

Brauardela publikované v roce 1868 v Paříži. Ukázal, že neexistuje žádná univerzální 

léčba, že příčina nemoci je stále neznámá a léky pouze dokážou o něco prodloužit 

pacientův život. Popsal zde úspěšné použití alkalických minerálních vod ze zřídel Vichy 

a Karlovy Vary a nutnost úpravy stravy a životního stylu diabetiků 
9)

. 

V listopadu 1871 byl publikován článek „Cukrová úplavice močová“, který se 

odkazoval na práce prof. Škody. Byly zde uvedeny různé teorie pro vysvětlení 

přítomnosti cukru v krvi a moči diabetika (Škoda, Mialhe, Renoso, Bouchardat, 

Bernard) 
10)

. 

V červnu 1872 byl publikován krátký článek „O spoustách v soustavě čivové při 

úplavici cukrové“, kde Dr. Dickinson uvedl, že diabetes je nemocí čistě a prvotně 

čivovou, že je tedy chorobou mozku 
11)

. 

V červenci 1873 bylo publikováno předběžné sdělení Prof. Cantaniho „Léčení 

cukrové úplavice močové“, který popsal svůj způsob léčení diabetu s krátkým popisem 

pěti případů na klinice v Neapoli. Autor doporučil bílkovinnou stravu, aby se nahradil 

cukr, který se u diabetiků nespaluje a k pití vodu nebo kyselé mléko. Zcela vyloučil ze 

stravy např. vejce, mléko, ovoce, smažené pokrmy, víno, pivo, mouku a cukr. Ve třech 

případech autor popsal „vyléčení cukrovky“, kdy se příznaky neobjevily ani po 

přechodu k normální stravě, ve dvou případech došlo ke zhoršení, takže se pacienti 

vrátili zpět k masité stravě 
12)

. 

V březnu 1874 se v článku „Diabetes mellitus, tuberculosis pulmonum chron. 

Amenorrhoea“ zabýval Dr. Drozda obecně souvislostí mezi příjmem tekutin a 

množstvím vyloučené moči 
13)

. 
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V únoru 1875 se v kapitole „Drobnosti“ objevil recept na léčení úplavice 

cukrové (obr. 10) 
14)

. 

 

Obr. 10. Drobnosti. Časopis lékařů českých 1875 

 

V červnu 1876 byl publikován článek Dr. Külze, privátního docenta 

v Marburgu, který se zabýval různými způsoby testování cukru v moči diabetiků 

„Zvláštnosti ve vyšetřování moče diabetiků“ 
15)

. 

V srpnu 1877 byl publikován článek Dr. Jandouše „Důkaz cukru v krvi“, kde 

byly popsány dva způsoby vyšetření cukru v krvi lidí a zvířat 
16)

. 

V září 1877 byl publikován článek Dr. Jandouše „ K léčení úplavice cukrové“, 

který se odkazoval na práce Dr. Blaua. Přehledně uvedl jedenáct základních způsobů 

dosavadního léčení diabetu: chleba pro diabetiky, tělesný pohyb, mléčná dieta, kyselina 

mléčná a kyseliny tukové, alkálie a alkalické vody, opium a morfin, valeriana, kyselina 

karbolová a salicylová, námel, strychnin a jodid draselný a vdechování kyslíku. Shrnul, 

že je dobré střídat období přísné diety s dobami více volnosti ve výběru potravy, 

pobývat v lázních na čerstvém vzduchu a v těžších případech používat opium 

(morfium), kyselinu karbolovou nebo otrušík 
17)

. 

V srpnu 1878 se v kapitole „Výpisky a výňatky“ objevil článek „Případy 

acetonemie (coma diabetické)“, kde autor popisuje tři případy diabetického kómatu 
18)

. 

V listopadu 1878 byl publikován článek Dr. Fürbringera „Léčení úplavice 

močové“, kde autor podal třem diabetikům různé léky a popsal jejich reakci (fenol, 

thymol…) 
19)

. 

V prosinci 1878 publikoval Dr. Maixner, asistent na klinice prof. Eiselta článek 

„Příspěvek k léčení prosté úplavice močové“, kde popsal čtyři konkrétní případy 

diabetu, jejich symptomy a léčbu 
20)

. 
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V březnu 1880 se objevil článek „ Úplavice cukrová a sepsis“, kde Dr. Roser 

poukázal na článek Marchala de Calvi, který jako první upozornil na častý současný 

výskyt chorob zánětlivých a septických s úplavicí cukrovou. Roser uvedl tři případy, 

které toto tvrzení podporují 
21)

. 

Od října do prosince 1883 se objevil v deseti číslech (na pokračování) časopisu 

souborný referát Doc. E. Maixnera „Úplavice cukrová“, který vycházel z poznatků 

uveřejněných na shromáždění Pathological Society v dubnu 1883 v Londýně. Autor zde 

uvedl, že diabetes není nikdy jednotvárnou nemocí, ale komplexem symptomů a že je 

třeba rozlišovat dvě formy diabetu, diabetes tučných a hubených osob. Při diabetu 

tučných osob může pacient přežít 10-30let, kdežto při diabetu hubených osob pacient 

brzy umírá na komplikace srdeční, mozkové nebo gangrénu. Autor uvedl možnou 

souvislost diabetu s malárií, onemocněním mozku, tuberkulózou. Dále se autor zabýval 

symptomatologií úplavice cukrové, nervovými poruchami s nemocí spojenými, 

diabetickým komatem. Závěr článku autor věnoval novým způsobům léčení diabetu 

(morfium, opium, codein, salicylát sodný, pilokarpin, jodoform, bromid draselný, 

kyselina mléčná, glycerin, chloralhydrát), ale konstatoval, že všechny tyto léky mají 

velmi malý účinek a že je lepší používat léčbu alkalickými solemi 
22)

. 

V říjnu a listopadu 1886 popsal Dr. Dreschfeld v článku „Coma diabeticum“ tři 

základní druhy diabetického komatu. První druh charakterizuje spavost, která přechází 

velice brzy do komatu, druhý druh se podobá otravě alkoholem a charakterizuje ho 

nejistá chůze a nesouvislost slov, později pak spavost a koma. Třetí druh je nejčastější a 

je charakterizován dušností, moč a výdech pacienta zapáchá po acetonu, bolestí hlavy, 

nevolností a neklidem, později se pacient stává ospalým a upadá do komatu. Autor 

konstatoval, že nebyly prokázány žádné anatomické změny při pitvě pacientů, kteří 

zemřeli v důsledku diabetického komatu. Závěrem upozornil na to, že ve chvíli, kdy se 

u diabetika objeví „acetonový dech“, je nutné vyhnout se jakékoliv duševní a tělesné 

námaze, protože léčba kómatu je ve většině případů beznadějná 
23)

.  

V lednu 1889 publikoval Prof. Thomayer článek „K aetiologii diabetu“, kde se 

zabýval vznikem cukrovky následkem traumatu. Uvedl zde, že nejčastěji se diabetes 

objevuje po úrazech lebky a břicha a dokumentoval čtyři případy správně zjištěné 

úplavice cukrové, v nichž předcházelo vzniku diabetes poranění krajiny břišní. Závěrem 

doporučil, aby se této problematice věnovalo více pozornosti 
24)

. 
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V lednu 1890 ve svém článku „Klinické i experimentální zkušenosti o komatu 

diabetickém a léčení jeho“, doporučil Dr. Komers v případě diabetického komatu 

okamžitou intravenózní aplikaci alkálií 
25)

. 

V srpnu 1890 se objevil článek Dr. Rosenbacha „Příspěvek k nauce o diabetes“, 

kde se autor zabýval častým krvácením ze zažívacího traktu u diabetiků, onemocněním 

jater, dědičností a popřel, že by diabetes byl nemocí „lepší třídy“, která napadá více 

Židy než křesťany 
26)

.  

V květnu 1891 popisuje Prof. Lewaschew v článku „O léčbě diabetes mellitus se 

Syzygium iambolanum“, západoindickou rostlinu, jejíž podávání způsobuje zmenšení 

diabetických příznaků a zlepšení pacientova stavu, ale zároveň zde autor konstatoval, že 

k úplnému vymizení choroby nedochází 
27)

. 

 Na trhu se objevily nové potraviny pro diabetiky (obr. 11). 

 

Obr. 11 Časopis lékařů českých 1891 

 

V lednu 1893 se objevil v číslech 3 a 4 článek Dr. Klímy „ Dva případy diabetes 

mellitus“, kde autor popsal případ 50 letého obuvnického mistra z Prahy a 45 letého 

kartáře, jejich léčbu dietou a minerálními vodami 
28)

. 

V březnu 1893 nacházíme zmínku o použití pankreatického extraktu (obr. 12). 

 

Obr. 12 Časopis lékařů českých 1893 
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V březnu 1893 se objevil článek Dr. Preiningera „O účinku benzosolu při 

úplavici cukrové“, kde autor konstatoval, že benzoyl (benzoxylorthoxyamisol, 

benzoylguajakol) je dobrým antidiabetickým lékem bez vedlejších účinků 
29)

. 

Na trhu se objevily tabletky proti diabetu Pililae Myrtilli Jasper (obr. 13). 

  

Obr. 13 Časopis lékařů českých 1893 

 

V srpnu 1893 v číslech 32 a 33 shrnul Dr. Klemperer v článku „Léčba diabetiků“ 

dosavadní poznatky o léčbě diabetu. Autor zdůraznil léčbu dietou a význam správné 

výživy, aby diabetik dostal potravy přiměřeně a aby lékař „chřadnutí nemocného 

zabránil“
 30)

. 

V prosinci 1893 publikoval Dr. Fiala článek „O léčení diabetu salolem“, kde 

popsal rozporuplné výsledky při léčení kombinací kyseliny salicylové a karbolové 
31)

.  

V únoru 1895 zachycujeme článek „Infekční původ a přenosnost diabetu“, kde 

autor Dr. Teissier uvedl tři případy, kdy se domníval, že k přenosu diabetu došlo močí a 

slinami 
32)

. 
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Pro dětské diabetiky se objevilo „dětské mléko“ vhodně pro výživu kojenců a 

jako součást stravy dospělých diabetiků (obr. 14). 

 

Obr. 14 Časopis lékařů českých 1895 

 

V srpnu 1895 konstatoval Dr. Hansemann ve své stati „O vztazích pankreatu 

k diabetu“ že nelze přenést výsledky pokusů na psech na člověka a že odnětí pankreatu 

nemusí u člověka vždy způsobit diabetes 
33)

. 

V listopadu 1896 se Prof. Senatora z Berlína zabývá problémem přenosu diabetu 

v článku „O úplavici cukrové u manželův a o její přenosnosti“. Autor konstatoval, že 

vznik nemoci u 9 párů manželů je buď náhoda, nebo na ně působí stejná věc, která 

diabetes vyvolává 
34)

. 

V dubnu 1898 se objevil článek „K pathologii a chirurgii pankreatu“, kdy se Dr. 

Honzák obával vzniku diabetu při odstranění ledviny 
35)

. 

V září 1898 popsal Doc. Velich v článku „O experimentálním diabetu“ způsoby 

experimentálně vyvolaného diabetu 
36)

. 

V březnu 1900 se objevil článek Dr. Dvořáka „ Příspěvek k otázce tvorby cukru 

z tuků v případech těžké úplavice cukrové“ ve kterém autor připustil možnost tvorby 

cukru z tuků 
37)

. 
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Na trhu byl k dostání přípravek Tropon m. j.  k výživě diabetiků (obr. 15). 

 

Obr. 15 Časopis lékařů českých 1900 

 

V prosinci 1900 můžeme najít v sekci „Pankreas a pathogenesa glykosurie“ sérii 

článků věnovaných problematice diabetu: 

G. Frank: „Příspěvek ke kazuistice úplavice cukrové“.
 38)

 

W. Schlesinger: „Poměr akromegalie k úplavici cukrové“.
 39)

 

F. Grossmann: „Gangraena při diabetes“.
 40)

 

A. Carless: „Operace při diabetu“.
 41)

 

Spitzer: „O traumatickém coma diabeticum“. 
42)

 

V prosinci 1900 se v číslech 50, 51 a 52 nachází článek Dr. Mladějovského „O 

významu léčení lázeňského při otylosti, dně a cukrovce“, kde autor popsal léčbu dietou 

a minerálními vodami 
43)

. 

V roce 1901se objevil článek Dr. Steppana z Kolína „ Smrt v koma diabeticum 

po úraze“, kde autor rozebral případ mladé dívky, která zemřela následkem 

diabetického koma velmi brzy po úrazu hlavy 
44)

. 
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Další článek „ Jak se prozrazuje diabetes mellitus „ rozebral 350 případů diabetu 

a autor zkoumal, který příznak vedl k odkrytí nemoci (nejčastěji polydipsie a žízeň) 
45)

. 

V březnu 1901 nacházíme dva články s tématikou diabetu a to: 

„Případ úplavice cukrové u kojence“, kde se Dr. Orlov zabýval dvěma případy 

prokázaného diabetu u malých dětí a konstatoval, že prognóza choroby u dětí je tím 

horší, čím je dítě mladší 
46)

.  „Četnost objevení se cukru v moči osob otylých“, kde Dr. 

Wolfner konstatoval, že otylí lidé mají často vysokou hladinu cukru v moči 
47)

. 

 V červnu 1901 se objevil článek Doc. Mladějovského „Léčení diabetu 

v Mariánských Lázních“, kde autor vyzdvihl účinky pramenů Křížového a 

Ferdinandova 
48)

. 

V červenci 1901 zaznamenáváme článek „ Vliv pankreatu na glykosurii“, kde se 

dr. Černý z Kolína zamýšlel nad pokusy Minkowského a Mehringa s léčením cukrovky 

u psů pomocí pankreatických výtažků a závěrem konstatoval, že tyto přípravky je 

možné z řady léků protidiabetických jednou pro vždy vymazat 
49)

. 

V září 1901 se objevil článek „Paraplegie diabetická“, kde autor spojil diabetes 

s degenerativním onemocněním končetin 
50)

. 

V lednu 1902 se v sekci „Zprávy z lékařských spolkův a sjezdův“ objevil článek 

Dr. Mossého „Léčení diabetu a jeho komplikací brambory“, kde se bramborami úspěšně 

nahradil chléb 
51)

. 

V květnu 1902 se objevil článek „ Nadledvinkový diabetes“, kde Dr. Blum 

poukázal na možnost významu nadledvinek v aetiologii diabetu 
52)

. 

V říjnu 1902 ve svém článku „ Příspěvek ku znalosti chorob pankreatu“ 

považoval Dr. Stock za základní chorobu pankreatu diabetes 
53)

. 

V lednu 1903 publikoval Prof. Eichhorst článek „ O diabetu a jeho léčení“, který 

za základ léčby považoval dietu, ale také vyzdvihl význam pohybu na čerstvém 

vzduchu a nošení teplého prádla 
54)

. 

V březnu publikoval Dr. Kausch článek „ Diabetes v chirurgii“, kde autor 

doporučil operace diabetiků jen v nejnutnějším případě a s maximálním sledováním 

glykémie 
55)

. 
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V lékárnách je k dostání přípravek Fersan určený k výživě diabetiků (obr. 16). 

 

Obr. 16 Časopis lékařů českých 1903 

 

V květnu 1903 popsal Doc. Mladějovský v článku „Balneoterapie úplavice 

cukrové“ účinky lázeňské léčby jako blahodárné pro celý organismus, zejména 

vyzdvihuje zlepšení činnosti jater a léčbu obezity a s tím i zmírnění příznaků lehké 

formy diabetu. Konstatoval také, že lázeňská léčba je naprosto neúčinná u těžké formy 

nemoci 
56)

.  

V červenci 1903 se objevil článek „Dva případy úplavice cukrové v dětském 

věku“, kde autor popsal dva konkrétní případy 
57)

. 

Diabetes se léčil přípravky z karlovarských solí a pramenů (obr. 17). 

 

Obr. 17 Časopis lékařů českých 1903 

 

V roce 1904 byl v číslech 2, 3, 4, 5 a 6 publikován souborný článek Doc. 

Mladějovského „Diabetes“, kde autor stanovil látky cukrotvorné, stanovil definici 

diabetu, popsal pokusy směřující k objasnění diabetu, aetiologii diabetu, patologicko- 

chemické poznatky, průběh a prognózu diabetu, komplikace diabetu, profylaxi a terapii 

58)
. 
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V září 1904 zaznamenáváme článek „O diabetické gangréně“, kde Dr. 

Hildebrandt vyslovil domněnku, že diabetická gangréna vzniká jedině na základě 

arteriosklerózy 
59)

. 

V únoru 1905 se objevil článek „Léčení diabetes mellitus tajným prostředkem 

Djoeat“ (obr. 18) 
60)

. 

 

Obr. 18 Časopis lékařů českých 1905 

 

V říjnu 1905 v článku „O chirurgických operacích při diabetu“ Dr. Čačkovic 

uvedl podmínky, za kterých je možné diabetiky operovat 
61)

. 

V lednu1906 se objevily dva články týkající se problematiky diabetu u dětí: 

„O úplavici cukrové u dětí“, Dr. Berkenheim 
62)

. 

„Příspěvky ku poznání cukrovky ve věku dětském“, Dr. Dvořák 
63)

. 

 Lékem na diabetes byly tabletky diabetserin (obr. 19). 

  

Obr. 19 Časopis lékařů českých 1906 

 

V říjnu 1906 publikoval Dr. Novotný článek „Kyselý extrakt z duodenální 

sliznice jako lék proti diabetu“, kde autor popsal neúčinnost výtažku z pankreatu a 

popsal účinky extraktu ze sliznice duodena 
64)

. 
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Další článek s názvem „Bramborová jídla při cukrovce a otylosti“ se týkal stravy 

diabetiků 
65)

. 

V květnu 1907 procházel Dr. Mixa ve svém článku „Dietetické a hygienické 

léčení úplavice cukrové“ třetím vydáním této publikace a upozornil na jednotlivé 

kapitoly 
66)

. 

V srpnu 1907 se objevil článek týkající se očních komplikací při diabetu 

„Katarakta tetanická, diabetická a senilní“ 
67)

. 

V říjnu 1907 byly publikovány dva články týkající se experimentálního 

výzkumu „Význam vnitřní sekrece pro pathogenesu diabetu“, Dr. Wiesner 
68)

. 

„ Experimentální výzkumy o diabetu“, Dr. Kubr 
69)

. 

 K léčbě diabetu se doporučoval také přípravek Chininphytin (obr. 20) a 

kavkazský kefir (obr. 21).  

 

Obr. 20 Časopis lékařů českých 1907 

 

 

Obr. 21 Časopis lékařů českých 1907 

 

V květnu 1908 se objevil článek Dr. Wiesnera „ Příspěvky k pathologii a terapii 

diabetes mellitus“, kde autor popsal, že v několika případech těžkého diabetu došlo ke 

kolísání váhy, zřejmě způsobeném zadržováním vody ve svalech a v kůži 
70)

. 
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V témže čísle můžeme najít článek Dr. Wiesnera „Diabetes mellitus 

v těhotenství indikací k přerušení těhotenství“, kde autor uvedl, že prognóza je velice 

nepříznivá jak pro matku, tak pro dítě a doporučil včasné ukončení těhotenství 
71)

. 

Diabetes se léčil i v lázních v Brandýse nad Orlicí (obr. 22). 

 

Obr. 22 Časopis lékařů českých 1908 

 

V červnu 1908 se objevil článek Dr. Baera „O diabetické acidose a léčení coma 

diabeticum“, kde autor popsal příznaky diabetického coma a navrhl způsob léčení 
72)

. 

V lednu 1909 hledá Dr. Schwank ve svém článku „ Případ těžkého diabetu 

následkem syfilitické infekce“ spojitost mezi vypuknutím diabetes a syfilidou 
73)

. 

V lednu 1910 se objevil článek „Obsah pentos v moči diabetickém“, kde autor 

popsal nález pentos v moči diabetiků 
74)

. 

V únoru 1910 zmínil autor v článku „ O dětském diabetu rodinném“ význam 

dědičnosti u této choroby a popsal případy, kdy diabetes zahubil postupně všechny děti 

v rodině 
75)

. 

Lázně Luhačovice byly významným místem pro léčbu diabetu, kde léčili 

pacienty např. E. Cmunt (obr. 23) a K. Mikulášek (obr. 24). 

 

Obr. 23 Časopis lékařů českých 1910 
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Obr. 24 Časopis lékařů českých 1910 

 

V březnu 1910 se objevil článek Prof. Rosenfelda „Tolerance a míra stravy 

diabetiků“, kde autor vyzdvihl důležitost diety 
76)

. 

V dubnu 1910 můžeme najít článek Dr. Klementa „Diabetes pankreatický“, kde 

autor došel k závěru, že ani úplným odnětím pankreatu se diabetes nevyvolá 
77)

. 

V srpnu 1911 byl publikován článek Dr. Weichselbauma „O změnách pankreatu 

při cukrovce“, kde autor studoval 183 případů diabetu pankreatického a potvrdil, že 

mikroskopicky byly nalezeny změny ostrůvků Langerhansových 
78)

. 

V srpnu 1911 se objevil článek Dr. Wiesnera „O léčbách pšeničnou moukou při 

diabetes mellitus. Příspěvek k theorii o upotřebení uhlohydrátů v terapii úplavice 

cukrové.“, kde autor popsal dietetické léčení a varoval před užíváním moučné diety bez 

náležitého dozoru 
79)

.  

  V září 1911 shrnul E. Leschke ve svém článku „Pankreasová terapie diabetu“ 

dosavadní pokusy s výtažkem pankreasovým a na závěr podotkl, že teorie o vnitřní 

sekreci pankreasu je nedokázanou hypotézou 
80)

. 
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Ve Spálené ulici v Praze se prodávaly potraviny určené pro diabetiky (obr. 25).  

 

Obr. 25 Časopis lékařů českých 1911 

 

V únoru 1912 byl publikován článek Dr. Amerlinga „Experimentální terapie 

diabetu“, kde autor popsal pokusy s vyvoláním této nemoci u zvířat částečným nebo 

úplným odnětím pankreatu a léčbu vstřikováním různých výtažků 
81)

. S tím souvisí i 

další článek S. Scotta „Vliv intravenosních injekcí pankreasových extraktů na 

experimentální diabetes pankreasový“, kde autor popsal užití těchto výtažků u 

diabetických psů, kdy se dostavilo snížení hladiny krevního cukru 
82)

 

V dubnu 1912 se v číslech 16 a 17 objevil článek Dr. Kučery „Therapeutický 

význam minerálních vod specielně luhačovických při diabetu“, kde autor vyzdvihl 

základní úlohu diety při diabetické léčbě a podpůrnou léčebnou funkci luhačovických 

vod 
83)

. 
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V červnu 1912 se objevil podobný článek Dr. Cmunta“ Diabetes a jeho therapie 

alkalicko-muriatickými vodami luhačovickými“ 
84)

. 

Diabetes se léčil luhačovickými kyselkami (obr. 26). 

 

Obr. 26 Časopis lékařů českých 1911 

 

V září 1912 nacházíme článek E. Bernoulliho „O redukovaném množství stravy 

v těžkých případech diabetes mellitus“, kde autor uvedl, že je potřeba radikální omezení 

množství potravy, aby došlo k vymizení glykosurie 
85)

. 

V dubnu 1913 nalézáme celý soubor článků věnovaných problematice diabetu: 

„Onemocnění nervů očních u úplavice cukrové“, M. Hoffmann.
 86)

  

„„O komatu diabetickém“, R. Ehrmann. 
87)

 

„Syfilis, diabetes a salvarsan“, L. Rhodes. 
88)

 

„ Změny pankreatické při diabetu“, kde Hansemann uvedl, že Langerhansovy ostrůvky 

nemají význam pro poznání diabetu 
89)

. 

„ Zkušenosti s nemocnými diabetem“, kde autor odkázal na výzkumy E. Joslina, který 

zkoumal 253 případů pacientů s cukrovkou, ze kterých 20% žilo s diabetem nejméně 

deset let 
90)

. 
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V Karlových Varech a v Praze můžeme dle inzerce v ČLČ najít prodejnu 

s potravinami pro diabetiky a také se zde upozorňuje na spisek „Jak mám žíti“ spolu s 

předpisy dietních pokrmů pro diabetiky (obr. 27). 

 

Obr. 27 Časopis lékařů českých 1913 

 

V červnu 1913 referuje Dr. Vondrovic ve svém článku „Přehled výsledků léčby 

diabetu v lázních poděbradských“ o 51 případech, kdy byla léčba tamní minerální 

vodou dobrá nebo výborná 
91)

.  

V lednu 1914 se objevil článek Dr. Wiesnera „K medikamentosnímu léčení 

diabetes mellitus“, kde autor popsal úspěšné léčení diabetu opiem 
92)

. 

 Inzerce upozornila také na sbírku kuchařských receptů pro diabetiky (obr. 28). 

 

Obr. 28 Časopis lékařů českých 1914 
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V červnu 1914 se objevil článek B. Prusíka „Diabetes mellitus“, kde se autor 

zabýval dietou dle Noordena a zdůraznil nutnost včasné léčby 
93)

. 

V lednu 1915 se objevil článek „ K určování cukru v moči“, kde autor popsal 

diagnostický přístroj Dr. B. Glaserfelda a již pouze další dva krátké články týkající se 

diabetu 
94)

. 

V letech 1915-1920 vidíme velký odklon od publikování článků s tématem 

diabetu, což samozřejmě souvisí s válečnými léty. Hlavními tématy v těchto letech jsou 

tyfus, střelná zranění, válečná medicína, infekční choroby a tuberkulóza. 

V roce 1916 se však publikovala série článků věnovaných tématu války a 

diabetu. 

V září 1916 to byla „Válečná strava a výživa diabetiků“, kde autor E. Ruediger 

konstatoval nedostatek vhodné stravy pro diabetiky v době války a doporučil podávání 

rybího tuku 
95)

. 

V říjnu 1916 to byly tři články: 

„K léčbě válečných diabetiků“, Lenné konstatoval, že „válečný diabetes“ může 

vzniknout pouze tehdy, když byla u pacienta predispozice 
96)

. 

„Válka a diabetes“, autor A. Albu zde konstatoval, že nedostatek potravy paradoxně 

vede ke zlepšení stavu diabetiků 
97)

. 

„ O působení války na diabetes mellitus“, Noorden pozoroval 100 diabetických 

důstojníků i prostých vojínů a popsal různý průběh choroby ve válečných podmínkách 

98)
. 

V roce 1917 se v sekci „Zprávy z lékařských spolků“ objevil článek „Válka a 

diabetes“, kde autor konstatoval, že ve vojsku je asi 1% diabetiků, z čehož polovina 

měla diabetes už před válkou. Obvykle ve vojsku diabetici vydrželi 1-2 roky, zhubli o 

5-10kg a autor zde popsal i vhodnou léčbu 
99)

. 

 V březnu 1918 byl publikován článek „Převraty v léčbě cukrovky“ G. 

Rosenfelda, kde autor popsal jako jedinou účinnou léčbu dietu, cvičení a pití 

minerálních vod a zdůraznil nutnost tohoto režimu po celý život 
100)

. 
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Diabetes se léčil také v Krči u Prahy v lázních Vita Nova (obr. 29).   

 

Obr. 29 Časopis lékařů českých 1919 

 

V roce 1920 zaznamenáváme dva články s tématikou cukrovky: 

V dubnu 1920 to byl článek „Vyšetřování na cukr v krvi při diabetu“, Hirsch 
101)

. 

V září 1920 to byla „Poznámka o dietetickém léčení diabetu“, kde autor Willliamson 

doporučil sedmidenní pojídání pokrmu z vajec, smetany a vody a také masového 

extraktu 
102)

. 

V lednu 1921 se objevil článek Dr. Jedličky „Roentgenováním nadledvinek u 

diabetiků možno snížiti množství cukru v krvi i v moči“ 
103)

. 

 Již v prvním ročníku časopisu Praktický lékař se v říjnu 1921 nacházíme článek 

„ Cukrovka a její léčba“, který napsal Dr. Rožánek, lázeňský lékař v Poděbradech. Za 

příčinu diabetu označil poruchy činnosti jater, slinivky a mozku. Popsal zde tři druhy 

diabetu, jak je stanovila praxe: Lehký typ diabetu se vyznačoval tím, že se cukr objevil 

v moči pouze tehdy, když byly do těla přivedeny sacharidy. Střední typ diabetu se 

vyznačoval tím, že se cukr v moči objevil, přestože strava neobsahovala sacharidy, 

takže se musely omezit také bílkoviny, a to snížením masitých pokrmů. Bylo to 

většinou přechodné stádium, které vzniklo zanedbáním léčby nebo nesprávnou léčbou. 
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Těžký typ se vyznačoval tím, že se cukr vylučuje do moči, přestože byla po několik dní 

podávána strava bez sacharidů a že dávky masitých potravin a tuků byly velmi 

zredukovány. Diagnostický postup k určení typu diabetu popsal Dr. Rožánek takto: 

„ Stanovím nemocnému po tři dny tuto dietu: ráno thé nebo černou kávu, buď hořkou, 

nebo sacharinem slazenou a dvě vejce. V poledne čistý buillon, rybu nebo nějaké maso 

na jakýkoliv způsob připravené, salát nebo zeleninu. Odpoledne jako ráno. Večer vejce, 

rybu nebo nějaké maso, jako v poledne. K pití alkalickou kyselku, např. Poděbradku, 

eventuelně s koňakem. Množství uvedených potravin dle potřeby a chuti nemocného 

k úplnému jeho nasycení. Třetí den, veškerá moč za 24 hodiny se odměří a provede se 

rozbor. Není-li cukr přítomen, jedná se o případ lehké cukrovky. Obsahuje-li ale cukr, 

nechť již v jakémkoliv množství, jde o případ těžké cukrovky. “ Tento postup sloužil 

také k určení správné dietní léčby, stanovením tzv. „hladiny tolerance“, což byla mez, 

která se nesměla při dietě překročit. Dr. Rožánek zde poukázal na fakt, že vzhledem 

k povaze choroby, neexistovala jednotná pravidla pro léčbu a že léčba musela být vždy 

individuální. Vyzdvihl vysokou úspěšnost kombinované léčby dietou, pitím alkalických 

kyselek, elektroterapií a vibračními masážemi. Léčba dietou byla založena na třech 

principech: žádný cukr ani sacharidy, strava převážně z bílkovin a tuků a množství 

podaných potravin muselo odpovídat pouze nejnutnější potřebě. Doporučoval se mírný 

pohyb. U případů těžkého diabetu se podávala dieta ovesná (dle Noordena)- 5 dní 

polévka z ovesné moučky a zeleniny, máslo, čaj, černá káva, červené víno a koňak. Dr. 

Rožánek upozornil také na fakt, že dietní režim nebylo lehké dodržovat po návratu 

z lázní, kde existovala dietní kuchyně. Léčba chladnými uhličitými koupelemi 

zvyšovala srdeční činnost a tím i výměnu látek, což vedlo k ozdravení celého organismu 

a tedy i podpoře léčby diabetu. Léčba pitím alkalických kyselek podporovala látkovou 

výměnu, upravovala kyselost moči a snižovala množství acetonu. Nejvíce se osvědčila 

alkalická zřídla Poděbrady, Vichy. Také se osvědčila alkalicko-salinická zřídla jako 

Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice, Homburg. Léčba elektroterapií a vibrační 

masáží vnitřních orgánů ovládajících vyměšování úspěšně doplnila léčbu diabetu. 

Závěrem Dr. Rožánek konstatoval, že lázeňskou léčbou byl celkový stav všech 

nemocných zlepšen a pokud nebyly obtíže zcela odstraněny, byly alespoň velmi 

zmírněny a schopnost přijímání a zpracování masitých pokrmů a tuků byla zvýšena 
104)

. 
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4. Rok 1921 – 1922: objev inzulinu 

4.1 Před objevem 

Jakmile byla prokázána spojitost mezi pankreatem a nemocí diabetes mellitus, 

začalo období pokusů, jak získat inzulin z pankreatu, aniž by byl zničen proteolytickými 

enzymy a snaha o stanovení postupu, jak výsledný produkt vyčistit. Rok 1921 byl 

rokem nejvýznamnějšího objevu z hlediska léčby cukrovky a znamenal novou naději na 

život pro diabetiky. Zasloužila se o něj čtveřice vědců, John James Rickard Macleod, 

Frederik Grant Banting, Charles Herbert Best a James Bertram Collip. 

 

John James Rickard Macleod (1876-1935) - skotský lékař a fyziolog (obr. 30) 

Narodil se 6. září 1876 ve městě Cluny ve Skotsku jako syn pastora. Později se 

rodina přestěhovala do Aberdeenu, kde studoval střední školu a také získal lékařský 

diplom na univerzitě v Aberdeenu. Za výborné studijní výsledky byl oceněn stipendiem, 

které mu umožnilo pracovat jeden rok ve Fyziologickém institutu Univerzity v Lipsku. 

Od roku 1899 vyučoval fyziologii a biochemii na lékařské fakultě Londýnské 

univerzity. V roce 1903 odešel do Clevelandu v Ohiu, kde se stal profesorem fyziologie 

na Case Western Reserve University. V roce 1916 krátce působil také na McGillově 

univerzitě v Montrealu. Od roku 1918 působil jako profesor fyziologie a ředitel 

fyziologické laboratoře na Univerzitě v Torontu. Byl také proděkanem medicínské 

fakulty. Diabetem se zabýval již od roku 1905, publikoval 37 článků, které se týkaly 

mechanismu sacharidů a 12 článků o glykosurii.  

 

Obr. 30 John James Rickard Macleod 
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Frederik Grant Banting (1891-1941) - kanadský fyziolog (obr. 31) 

Narodil se 14. listopadu 1891v Allistonu v Ontariu jako nejmladší z pěti dětí. 

Jeho otec byl bohatý farmář a matka pocházela z Irska. Po absolvování místní školy 

odešel v roce 1911do Toronta na univerzitu, kde započal studium teologie. Ale už 

v roce 1912 přešel ke studiu medicíny. V roce 1915 studium přerušil a přihlásil se 

k lékařské jednotce, která odjížděla bojovat v první světové válce, ale bylo mu 

doporučeno, aby nejprve studium dokončil. To se stalo v roce 1916 a Banting ihned po 

absolvování univerzity nastoupil do jednotky nazvané „Canadian Army Medical Corps“ 

a sloužil ve Francii až do konce první světové války. V roce 1918 byl zraněn v bitvě u 

Cambrai a v roce 1919 byl vyznamenán Válečným křížem za statečnost v boji. 

V roce 1920 se Banting vrátil do Kanady a krátký čas pracoval jako praktický lékař 

v Ontariu. Začal se věnovat ortopedické medicíně a v letech 1920-1921 pracoval na 

částečný úvazek jako rezident chirurgie v dětské nemocnici v Torontu. Také učil na 

částečný úvazek ortopedii na University of Western Ontario a farmakologii na 

univerzitě v Torontu.  

Jednou večer četl v medicínském časopise zajímavý článek Mosese Barona, který 

poukazoval na fakt, že podvázáním slinivky degenerovaly buňky produkující trypsin, 

ale Langerhansovy ostrůvky zůstaly neporušené. To vedlo Bantinga k úvahám o tom, že 

by se po určitém čase umožňujícím degeneraci buněk produkujících trypsin, dal 

z neporušených Langerhansových ostrůvků izolovat inzulin.  Banting se zajímal o 

diabetes už od mládí, neboť jeho spolužák ze školy na tuto nemoc zemřel. Proto odjel 

na univerzitu do Toronta a zúčastnil se pohovoru s profesorem fyziologie Macleodem, 

který se zabýval metabolismem sacharidů, kde mu přednesl svoji teorii a touhu zkoumat 

výtažky z pankreatu. Žádal o možnost ověřit si teoretické předpoklady v praxi 

v laboratoři, ale Macleod ho odmítl, neboť Banting neměl s výzkumem dosud žádné 

zkušenosti. Benting se ale vrátil do Toronta několikrát a snažil se Macleoda přesvědčit, 

což se mu nakonec podařilo. Macleod mu slíbil, že může používat jednu z laboratoří po 

dobu osmi týdnů během léta. Macleod věděl, že Banting nemůže mít úspěch, pokud u 

sebe nebude mít někoho zkušeného v chemických technikách a proto najal 

jedenadvacetiletého studenta medicíny Charlese Herberta Besta, aby asistoval 

Bantingovi při jeho pokusech. 
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Obr. 31 Frederik Grant Banting 

 

Charles Herbert Best (1899-1978) - kanadský fyziolog (obr. 32) 

Narodil se 27.2.1899 ve West Pembroke v Maine. Jeho rodiče byli Kanaďané, 

otec byl lékařem. V roce 1915 začal svá studia fyziologie a biochemie na univerzitě 

v Torontu, ale kvůli první světové válce studium přerušil a nastoupil do druhé tankové 

divize kanadské armády. Studium biochemie dokončil až v roce 1921, ale dále 

pokračoval studiem medicíny. V létě roku 1921odmítl lukrativní prázdninovou nabídku 

hrát profesionálně fotbal nebo baseball a společně s dalším studentem Clarkem Noblem 

přijal Macleodovu nabídku asistovat Bantingovi. Banting ale požadoval pouze jednoho 

asistenta, takže si Best a Noble hodili mincí, aby určili, kdo bude asistovat Bantingovi 

první polovinu prázdnin. Vyhrál Best a tak hod mincí určil, kdo se měl za pár měsíců 

podílet na jednom z největších medicínských objevů 20. století. 

 

Obr. 32 Charles Herbert West 
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James Bertram Collip (1892-1965) - kanadský biochemik 

Narodil se 20. listopadu 1892 v Belleville v Ontariu. Vystudoval biochemii na 

Univerzitě v Torontu a pracoval ve výzkumných týmech na Univerzitě v Albertě. Na 

podzim roku 1921 pobýval během své vědecké dovolené na Univerzitě v Torontu, kde 

pracoval společně s profesorem Macleodem. Ten ho přizval ke spolupráci s týmem 

zkoumajícím výtažky ze slinivky.  

 

4.2 Objev inzulinu 

 

 Banting prováděl pod Macleodovým vedením nejprve pokusy se psy (obr. 33). 

Při odstranění jejich slinivky došlo ke vzniku diabetu a bylo tudíž prokázáno, že 

nedostatek vnitřního sekretu Langerhansových ostrůvků je v příčinném vztahu ke 

vzniku diabetu. Benting a Best získali 30. července 1921 z atrofického hovězího 

pankreatu chlazeným Ringerovým roztokem extrakt, který po i.v. injekci snížil glykémii 

pankreatomovaného psa z 200 na 120 mg/ml za 2 hodiny. Extrakt vstřikovali i.v. dalším 

psům a kontinuálně měřili krevní cukr. Psi bez slinivky, kterým nebyl extrakt podán, 

brzy umírali, ale ostatní psy se jim podařilo udržet pomocí těchto injekcí při životě a 

dokonce byli po čase živější a silnější. 

 

 

Obr. 33 Banting a Best se svými psy 

 

Vzhledem k tomu, že dosáhli uspokojivých výsledků, snažili se o zjednodušený 

postup izolace inzulinu. Celou slinivku ihned po vynětí rozřezali na malé kousky a dva 

dny ponechali v roztoku 0,2%HCL v 95% alkoholu. Po maceraci vše zfiltrovali a filtrát 
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odpařili do sucha v proudu horkého vzduchu. Suchý filtrát rozpustili v 25ml Ringerova 

roztoku. Ředitel ústavu Macleod zastavil veškeré ostatní práce a všichni se věnovali 

izolaci, čištění a zkoušení inzulinu. K výzkumnému týmu se přidal i chemik James 

Bertram Collip, který významně přispěl k získání čistého inzulinu (použil frakciovanou 

precipitaci s alkoholem). Inzulin byl zpočátku nazván „iletin“, ale Macleodovi se zdálo, 

že se tento název špatně vyslovuje, takže ho změnil na inzulin.  

Výzkum byl zakončen prvním podáním pacientovi 1.1.1922. Prvním pacientem 

léčeným inzulinem se stal čtrnáctiletý diabetik Leonard Thomson (obr. 34), který vážil 

pouhých 34 kg a umíral v Torontské nemocnici na diabetes. Leonardovi byly podány 

dvě 5ml injekce do podkoží do hýždí. To hladinu glykemie trochu snížilo, ale v místě 

vpichů se vytvořily abscesy, takže se chlapec cítil ještě hůře. Collip se tedy pustil do 

opětovného čištění preparátu a 23.1.1922 byly Leonardovi podány další inzulinové 

injekce a nyní již došlo k signifikantnímu poklesu glykémie z 30 mmol/l na 6,7 mmol/l 

během jednoho dne. Leonard začal přibírat na váze a získávat na síle a v květnu 1922 

byl propuštěn z nemocnice. Žil ještě dalších 13 let, avšak ve věku 27 let zemřel na 

pneumonii.  

 

Obr. 34 Leonard Thomson 

 

V březnu 1922 byl případ popsán v článku „ Pancreatic extracts in the treatment 

of diabetes mellitus“ v Canadian Medical Association Journal. 

Další pacientkou byla Elizabeth Evans Hughes (obr. 35), patnáctiletá dívka, 

která vážila pouhých 22 kg a nebyla již schopna chodit. Původně byla pacientkou 

amerického lékaře Frederika Allena, který věřil, že cestou k přežití diabetiků je 
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důsledná hladovka. Je pravdou, že díky jeho metodě mnoho diabetiků přežilo a dočkalo 

se objevení inzulinu, stejně jako Elizabeth, která se k Bantingovi dostala v srpnu 1922. 

Banting se velice divil, že je dívka vůbec ještě naživu a okamžitě jí aplikoval dvakrát 

denně 1 ml inzulinu a zvyšoval příjem kalorií o 100 každý den. Elizabeth přežila a 

zemřela až ve věku 60 let na srdeční selhání. Odhaduje se, že během svého života 

dostala kolem 43000 inzulinových injekcí. 

 

Obr. 35 Elizabeth Evans Hughes 

 

Po prvním úspěšném užití inzulinu se chemik Collip rozhodl, že zbytku týmu 

neprozradí postup konečného čištění inzulinu, ačkoliv zpočátku souhlasil s tím, že se o 

všechny informace bude dělit s Bantingem a Bestem. Uvažoval o tom, že by si tento 

postup nechal patentovat sám. To velice rozzuřilo Bantinga, který Collipa napadl 

nejdříve slovně a poté i fyzicky. Dobové noviny uveřejnily obrázek, kde Banting sedí na 

Collipovi ležícím na zemi a škrtí ho. Obrázek měl titulek „Objev inzulinu“. 

Ačkoliv byl objev inzulinu zásluhou celého čtyřčlenného týmu, Nobelova cena 

byla v roce 1923 udělena pouze Bantingovi a Macleodovi. Ti ale uznali, že zásluha 

Besta a Collipa je rovnocenná a o peněžní částku spojenou s udělením Nobelovy ceny 

se s nimi rozdělili. 
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Banting, Macleod, Best a Collip si objev inzulinu dali společně patentovat a pak 

tento patent bezúplatně darovali univerzitě v Torontu (obr. 36). 

 

 

Obr. 36 Lahvička insulinu z Torontské univerzity 

 

4.3 Po objevu 

Ačkoliv se konflikty urovnaly a čtveřice pokračovala společně v práci, Benting 

postupně ztratil důvěru ve své pracovníky a velmi brzy se výzkumný tým rozpadl. 

 

John James Rickard Macleod 

Macleod se během svého života stal členem Královské Akademie v Kanadě a 

Královské Akademie v Londýně a Edinburghu. Obdržel čestné doktoráty univerzit 

v Torontu, Aberdeenu, Cambridge a Pensylvánie. Byl čestným členem Lékařské 

Akademie v Římě, korespondenčním členem Chirurgické Lékařské Akademie v 

Bologne a Halle. Macleod byl velmi úspěšným učitelem a vedoucím výzkumu. Jeho 

přednášky byly velice poutavé a výzkumné týmy oceňovaly jeho skromnost, empatii a 

schopnost motivovat druhé, ačkoliv byl na druhou stranu přísný a vyžadoval přesnou a 
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perfektní práci. Napsal 11 knih a monografií, které se týkaly převážně fyziologie a 

biochemie. Zajímal se o umění, sám také maloval, hrál golf a věnoval se zahradničení. 

Byl celý život ženatý s Mary McWalterovou.  Macleod zemřel 16. března 1935 ve 

Skotsku a je po něm pojmenováno auditorium budovy lékařské fakulty Univerzity 

v Torontu. 

 

Frederik Grant Banting 

Banting se stal uznávaným vědcem nejen v lékařské komunitě, ale byl vnímán 

jako hrdina i širokou veřejností. V roce 1923 se stal v rámci torontské univerzity 

ředitelem Bantingova a Bestova výzkumného institutu, který byl financován speciálním 

vládním grantem. Byl také čestným lékařem-konzultantem torontské všeobecné 

nemocnice a dětské nemocnice. Získal Reevovu cenu od torontské univerzity a 

kanadský parlament mu udělil doživotní rentu ve výši 7500 dolarů. Stal se členem 

nejvýznamnějších medicínských společností v Kanadě i v cizině. V roce 1924 se 

Banting oženil s Marion Robertsonovou a v roce 1928 se mu narodil syn William, ale 

v roce 1932 se s Marion rozvedl. V roce 1934 byl povýšen do šlechtického stavu-rytíř 

britského impéria. V roce 1938 se znovu oženil s Henriettou Bellovou. Ve volném čase 

se zabýval malováním obrazů, zúčastnil se i malířské výpravy za polární kruh, která 

byla sponzorována vládou. Během druhé světové války sloužil jako styčný důstojník 

mezi britskou a severoamerickou medicínskou službou. 

Zemřel 21. února 1941, kdy podlehl těžkým zraněním po havárii dvoumotorového 

letadla Loskheed-Hudson bomber v Newfoundlandu v Kanadě, na cestě na vědecké 

zasedání do Londýna.  

7. 7. 1989 Královna matka Elizabeth zapálila „Plamen naděje“ před 

Bantingovým domem v Londonu v Ontáriu, který se stal národním historickým místem. 

Jako symbol naděje bude tento plamen hořet tak dlouho, dokud nebude nalezen lék na 

diabetes.  

 

Charles Herbert Best 

Best zůstal na univerzitě v Torontu, kde v roce 1925 získal medicínský titul. 

Oženil se s Margaret Hooper Mahonovou, se kterou měl dva syny, a společně odjeli do 

Londýna, kde se Best zabýval kromě výzkumu cukrovky také výzkumem 

histaminázy/histaminu a její funkce v zánětlivých procesech a dále heparinu a jeho 

účinku v prevenci trombóz. Pracoval společně se sirem Henry Dalem a v roce 1928 zde 
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získal doktorát. V roce 1929 se vrátil zpátky do Kanady a stal se vedoucím oddělení 

fyziologie a v roce 1941 ředitelem Bantingova a Bestova výzkumného institutu. 

Pokračoval ve výzkumech inzulinu a v roce 1936 publikoval článek týkající se 

současného podávání zinku a inzulinu, což dle něj mohlo prodloužit trvání účinku 

inzulinu. Dále pokračoval ve výzkumu kardiovaskulárních chorob a objevil vitamín 

cholin, který může chránit játra před poškozením. Během druhé světové války založil 

v Kanadě výzkumný program pro uchovávání a použití suchého lidského krevního séra.  

Byl držitelem 18 čestných doktorátů a získal mnoho medailí a ocenění (Řád britského 

impéria, Řád Kanady). Byl členem Královské Akademie v Londýně a Kanadě. 

Byl také poradcem Světové zdravotnické organizace. Best odešel do důchodu v roce 

1965 a procestoval se svou ženou celý svět. Zemřel 31. března 1978 a je pochován na 

hřbitově Mount Pleasant v Torontu. 

 

James Bertram Collip 

Po skončení své vědecké dovolené a také kvůli těžkostem spojeným s výrobou 

inzulinu v laboratoři se Collip vrátil do Edmontonu, kde pokračoval ve výzkumu 

endokrinního systému a v roce 1925 izoloval parathyroid hormon. V roce 1928 přešel 

na McGill University, kde pokračoval ve výzkumné práci na fakultě biochemie. 

V letech 1947-1961 byl děkanem medicínské fakulty University of Western Ontario. 

Byl držitelem mnoha ocenění a čestných doktorátů. Zemřel 19. června 1965. 
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5. Léčba diabetu v Československu 1922-1945 

5.1 Léčba diabetu v Československu 1922-1923 

Rozvoj zkoumání diabetu začíná u nás ve větší míře až po první světové válce, 

přičemž předválečné publikace byly spíše informativního charakteru.  

Ve druhém ročníku časopisu Praktický lékař v srpnu 1922 nacházíme článek 

praktického lékaře MUDr. Rudolfa Poláka „Moje zkušenosti s Poděbradkou“. Autor zde 

popsal účinky Poděbradky na různé choroby a poukázal na to, že nejlepší výsledky 

pozoroval u nemocných diabetem.    

„ Zavádím dietu zeleninovým dnem, ráno čaj s cukerínem, dvě měkká vajíčka, 

osmina litru červeného vína. V poledne slabá hovězí polévka a zelenina na purrée nebo 

kaše, odpoledne čas a večer zelenina a jedno vajíčko. Pak následují 3 dny ovesné diety a 

pátý den opět zelenina jako den první. K tomu denně 4-5x jedna třetina litru 

Poděbradky.  Při současném pití Poděbradky docílil jsem mnohem vyšší tolerance 

karbohydrátů než bez ní. V osmi případech z deseti jsem docílil úplného vymizení 

acetonu během necelého týdne.“ V závěru článku rozvinul teorii, že minerální látky 

mohly aktivovat hormony, které mají vliv na látkovou výměnu sacharidů nebo mohly 

nahradit organické katalyzátory, které v těle při diabetu chybí 
105)

.  

 V listopadu a prosinci1922 byl v Praktickém lékaři publikován rozsáhlý článek 

Doc. Bohumila Prusíka „Dietetické léčení cukrovky“ (měl 2 části), což bylo shrnutí 

přednášky v pokračovacích kursech pro lékaře, které se konaly v září 1922 na interní 

klinice prof. Pelnáře. Prusík ve svém článku přehledně shrnul dosavadní poznatky o 

dietetickém způsobu léčení diabetu s přihlédnutím k poruchám látkové výměny u 

diabetiků, jako je hyperglykemie, glykosurie, tvorba zvýšeného množství ketonových 

látek a porucha asimilace bílkovin. Uvedl zde množství příkladů nejrůznějších 

používaných diet. 

 Jako první se zabýval přísnou dietou s malým množstvím sacharidů dle 

německého fyziologa Adolfa Magnuse-Levyho, která sestávala z masa, mléka, sýra, 

tuků (olej, slanina, smetana), alkoholu (dobré palivo, působí proti ketonurii, v malém 

množství zdravý pro srdce a cévy) a malého množství zelené zeleniny. 

 Dále popsal zeleninové dny podle německého lékaře Carla von Noordena, kdy 

se strava volila libovolně z následujících potravin: káva, čaj, silná polévka z masa, 

vejce, zelenina (špenát, salát, zelí), máslo, morek, kaviár, ocet, citron, alkalické 

minerální vody, víno (nejlépe až 1 litr dobrého vína), pálenka a zachovávat tělesný klid.  
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Dalším způsobem léčení diabetu bylo léčení hladem a podvýživou. Tyto 

způsoby léčby měly své opodstatnění díky zkušenostem z válečných dob, kdy bylo málo 

potravy a navzdory tomu se vedlo mnohým diabetikům dobře. Dny hladu doporučoval 

podle Prusíka Noorden (pobyt na loži a alkohol až do lehkého opojení) zatímco 

Magnus- Levy radil půst jednou za 10 dní a to jen tam, kde nebyli pacienti příliš 

vyhublí. Největším propagátorem léčby hladem byl americký lékař F. M. Allen. Jeho 

pacienti hladověli 3-4 dny (někdy i více) a potom začal nasazovat velmi chudou stravu. 

Jeho kolega E. P. Joslin však upozornil na nebezpečí smrti acidózou a navrhl 

odstupňovanou dietu, jejíž vhodnost dokumentoval ve své publikaci a kde uvedl 930 

případů diabetiků léčených touto dietou. 

Dalším způsobem léčby bylo léčení sacharidy, které bylo poprvé systematicky 

zavedeno v roce 1903 Noordenem, který doporučoval ovesnou dietu. 

Ovesné léčení dle Noordena spočívalo v podávání ovesné polévky, másla, bílku, 

čaje, kávy, vína, pálenky (3-4 dny). Tyto dny se střídaly s dny přísné zeleninové diety 

(1-2) a pak následoval jednodenní půst a opět jeden zeleninový den. 

Donkinova léčba mlékem spočívala v podávání 3-4 litrů mléka denně a 

doporučovala se pouze v lehkých případech a u špatně disciplinovaných pacientů. 

Faltova strava z plodin moučných se podávala ve formě polévek (ovesné, 

rýžové, čočkové, kukuřicové) nebo moučníků (totéž ve formě těsta nebo pečiva) nebo 

moučných plodin a zeleniny (luštěniny, rýže, zelenina) nebo moučných plodin, 

zeleniny, smetany a ovoce (zelenina, smetana, ovoce, rýže, ovesné vločky…). 

Léčba tuky pocházela od francouzského lékaře E. Maignona a vycházela z jeho 

pozorování spontánního diabetu u psa, který byl živen výhradně tuky. Tuky jsou podle 

něj ideální zdroj energie a nemění se v cukry.  

Doc. Prusík tímto článkem dokumentoval, že světové způsoby léčby cukrovky 

byly v Československu dostatečně známé a používané, ale zároveň poukazoval na fakt, 

že neexistuje jednotná dieta vhodná pro všechny pacienty a vždy je nutné zhodnotit 

stádium nemoci a možné komplikace 
106)

.   

V únoru 1923 v ČLČ zaznamenáváme článek „Sensační sdělení o léčení 

diabetu“, který poukazoval na vynález výtažku ze zvířecího pankreatu, který se podával 

při diabetu (insulinu), ale zároveň varoval před předčasným optimismem. Psalo se v 

něm: „V případech, kde diabetes jest a priori způsoben funkcionálními poruchami jater, 

není insulin nic platen “ 
107)

. 
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V březnu 1923 v ČLČ můžeme najít článek MUDr. Ulricha „Stanovení krevního 

cukru mikromethodou podle H. C. Hagedorna“ 
108)

.  

Ve stejném čísle se objevil článek MUDr. Tatterové „Insulin a diabetes“, ve 

kterém se autorka odkazovala na souborný referát Macleoda v The British Medical 

Journal popisující objev inzulinu 
109)

 a MUDr. Říhy „Léčení diabetu insulinem“, kde 

autor uvedl případ úspěšného použití inzulinu 
110)

. 

O týden později se v ČLČ objevily tři články, které přeložil MUDr. Hanák, 

zabývající se vlivem inzulinu na pokusné králíky „Účinek insulinu na normální králíky“ 

111)
, „Vliv insulinu na spotřebu cukru v isolovaném přežívajícím srdci králičím“

 112)
 a 

„Vliv insulinu na pokusnou hyperglykemii u králíků“ 
113)

. 

V květnu 1923 v ČLČ nacházíme souborné sdělení Prof. Kimla „O insulinu“, ve 

kterém autor uvedl, že inzulin vpravený podkožně, způsobil u diabetiků zřetelný pokles 

glukózy v krvi. Podal zde přehled o jednotlivých etapách výzkumu a vývoje inzulinu 

(Minkowski, Clark, Kamimura, Banting a Best), popsal účinky inzulinu na praktických 

případech. Závěrem autor uvedl, že není nutno tento objev přeceňovat, ale že je to 

významná pobídka k další výzkumné práci 
114)

. 

O týden později v ČLČ popsal Hans Gorke v článku „Léčení cukrovky 

hladověním podle Allena“ léčbu diabetu dlouhodobým hladověním 
115)

. 

 Začátkem června 1923 je to v ČLČ článek „Příspěvek, jak zdokonaliti metodu 

diagnosy diabetu“, kde MUDr. Jindřich John popsal nesmírnou důležitost rozboru krve 

a moči v diagnostice nemocí a upozornil, že pouhá přítomnost cukru v moči nemusí 

nutně znamenat výskyt diabetu u pacienta a uvedl i konkrétní případy 
116)

.  

V červnu 1923 v ČLČ uvedla MUDr. Tatterová v článku „Glykemie a 

glykosurie u diabetes mellitus“ praktické případy souvislosti diety a hodnot glykemie a 

na závěr uvedla zkušenosti s inzulinem firmy Mariatherma a konstatovala, že jeho 

účinnost nedosahuje kvality zahraničních preparátů 
117)

. 
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V červnu 1923 také informoval v ČLČ MUDr. Říha o „Výrobě insulinu 

v Anglii“ (obr. 37) 
118)

.  

 

Obr. 37 Časopis lékařů českých 1923 

 

Koncem června 1923 byly v ČLČ publikovány další tři články, které se zabývaly 

problematikou diabetu. „ Léčení diabetes mellitus insulinem“, kde se autor zabýval 

následujícími tématy: typy a nutné podmínky případů vhodných k léčbě inzulinem, 

dávkování, způsob aplikace, výstraha před nesprávným dávkováním 
119)

. Druhý článek 

se nazýval „Určování cukru v krvi a tkáních u diabetiků“ 
120)

 a třetí článek „Diabetes 

mellitus u dospívajících individuí“, kde autor popsal tři typy dětského diabetu a 

doporučil léčbu hladověním
121)

. 

V červnu 1923 se v časopise Praktický lékař v sekci „Otázky a odpovědi“ 

objevily dva dotazy týkající se inzulinu: 

„ Jest možno doufati, že bude v brzku též u nás k dostání Insulin, pankreat, léčivý 

preparát při diabetu? Za všechny dobře míněné dietetické předpisy ať nečeká lékař 

vděku svých pacientů diabetiků; neboť jejich život zůstává žalostným živořením. Léku 

proti cukrovce dosud nebylo. Insulin prý se vyrábí kromě Ameriky také v Kodani, co 

nejdříve bude prý vyzkoušen i na klinikách vídeňských.“ 

„Račte mi laskavě sděliti, kde možno objednati „Insulin“, prostředek proti cukrovce.“ 

Odpověď redakce: „ Podle zpráv časopiseckých vyrábí „Insulin“ pod jménem Iletin 

firma Eli lilly a Co. Indianopolis U.S.A. v ampulkách po 5cm³ za 2,5 dolaru. Dávka 

(maxim.) 3x denně 1-1,2cm³ půl hodiny před jídlem. Podle jiné zprávy vyrábí Insulin 

továrna Lövens Kenüske v Kodani, Amagertorv 33, ale ježto pokusy nejsou skončeny, 

snad až po půl roce dá jej do prodeje.“ 
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Druhou odpověď píše Dr. Vladimír Ulrych (obr. 38): 

 

Obr. 38 Časopis lékařů českých 1923 

 

V červenci 1923 publikuje v ČLČ tři články MUDr. Tatterová. Články byly 

přeloženy z The Journal American Medical Association a zabývaly se konkrétními 

případy léčby diabetu inzulinem „Lilly“. 

V červenci 1923 v ČLČ inzeruje Fragnerova lékárna možnost objednávky 

inzulinu (obr. 39). 

 

Obr. 39 Časopis lékařů českých 1923 

 

V říjnu 1923 se v ČLČ objevily články „Změny na sítnici při diabetu“ 
122)

a 

„Zmenšená glykolysa v krvi u diabetes mellitus“ 
123)

. 

 O týden později je v ČLČ publikován článek „Insulin v jiných tkáních než 

v pankreatu“, kde autorka konstatoval, že inzulin je přítomen v každé lidské tkáni 
124)

. 

 V říjnu 1923 v PL nacházíme rozsáhlý článek Prof. Viléma Laufbergera „Zásady 

léčení insulinem“, kde autor shrnul dosavadní poznatky o revolučním objevu v léčbě 

cukrovky. Nejprve se zabýval nemocí samotnou, potom definicí inzulinové jednotky a 

způsobu podání (jedna jednotka je schopna spálit 1-1,5g glukózy, podání je injekcí do 

podkoží, nejlépe 3x denně) a potom definuje soubor hypoglykemických příznaků.  Na 

závěr zdůraznil důležitost současné dietetické léčby a zmínil své pokusy o přípravu 
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inzulinu, které však ztroskotaly na nedostatku státní podpory pro zakoupení některých 

přístrojů 
125)

. 

Koncem října 1923 se v ČLČ objevil souborný referát (Kimla) „Další zkušenosti 

o inzulinu“, kde autor popsal složitou cestu vývoje a výroby inzulinu 
126)

. 

Koncem října byl v ČLČ publikován zajímavý článek „Léčení acidosy 

postoperativní (nediabetické) insulinem“, kde autorka upozornila na možnosti použití 

inzulinu u nediabetiků 
127)

. 

V říjnu 1923 oznámila v inzerci v Praktickém lékaři firma J. Horák z Berouna, 

že začala dovážet inzulin z Anglie a podobné oznámení bylo publikováno i v ČLČ (obr. 

40). 

 

Obr. 40 Praktický lékař 1923 

 

Podobné oznámení bylo publikováno i v ČLČ z října 1923 (obr. 41). 

 

Obr. 41 Časopis lékařů českých 1923 

 

Koncem listopadu a začátkem prosince zaznamenáváme v ČLČ článek Dr. 

Kleina „Naše zkušenosti s insulinem“ (na pokračování). Autor vyzkoušel inzulin 

anglický, kanadský a český (firma Norgine)a vyzdvihl jejich účinnost zejména 

v případě diabetického komatu, ale také upozornil i na stinné stránky léčby (stanovení 

účinnosti preparátů) 
128)

. 
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V prosinci 1923 publikoval v ČLČ Dr. Hejda článek „Fysiologie a pathologie 

regulace krevního cukru“, ve kterém shrnul na základě práce Leo Pollaka dosavadní 

poznatky o krevním cukru 
129)

. 

 V prosinci 1923 se v Praktickém lékaři v sekci „Zprávy“ objevilo „Důležité 

upozornění pro pp. lékaře při léčení insulinem“, které upozornilo na fakt, že se na trhu 

objevil dosti znečistěný inzulin, který často způsoboval bolestivou aplikaci a horečku a 

že je tedy důležité užívat pouze standardní inzulinové přípravky. Zároveň se zde 

nabízela možnost koupě soupravy přístrojů a reagencií k určení cukru v moči. 

V prosinci 1923 také oznámila firma Norgine zahájení výroby a prodeje inzulinu 

(obr. 42). 

 

Obr. 42 Časopis lékařů českých 1923 

 

V roce 1923 byl dovezený inzulin poprvé aplikován mladistvému pacientovi 

v diabetickém kómatu na I. interní klinice. Tento pacient se již neměl podle 

dosavadních zkušeností s léčbou diabetu vrátit k životu. Ale přesto za krátkou dobu po 

aplikaci otevřel oči a začal mluvit. Byl prvním z českých diabetiků, kterému inzulin 

zachránil život. Inzulin byl posléze úspěšně podán dalším 7 diabetikům ve velmi těžkém 

stavu. 

Prof. Hořejší vzpomínal ve svém článku v ČLČ z roku 1989 č. 23 na svou praxi 

na interní klinice v letech 1928-1929.  Jeden pacient, který byl inzulinovou léčbou 

zachráněn, pobýval na klinickém pokoji č. 115 dalších 10 let a stal se jakýmsi 

„inventářem“, protože přes den pracoval v laboratoři kliniky, kde ho J. Stříteský naučil 

stanovovat koncentraci krevního cukru 
130)

. 

Počátky inzulinové léčby popisoval ve svém článku v Časopise lékařův českých 

z roku 1973 Doc. B. Hejda, který v roce 1923 nastoupil na II. interní kliniku prof. 

Pelnáře jako praktikující medik (tzv. fiškus). V květnu 1923 se pokusili společně s as. F. 
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Vanýskem vyrobit inzulin pro 16letou pacientku, která ležela na klinice s těžkou 

ketonurií. Spolužáci Doc. Hejdy medici Felklová a Kaufmann dojeli do holešovických 

jatek pro čerstvý hovězí pankreas, který asistent F. Vanýsek rozmělnil v kuchyňce, 

extrahoval 2 hodiny ve fyziologickém roztoku, zfiltroval a poté podával per rektum 

pacientce. Bohužel se pokus nezdařil a dívka za 2 dny zemřela v noci v kómatu. Na 

podzim se na klinice objevil první dovážený inzulin firmy Wellcome, který přinesla 

paní Želenská, manželka herce Národního divadla. Inzulin byl ve skleněné lahvičce 

s gumovou čepičkou, poslali jí ho přátelé z Anglie a Dr. Felklová jí ho denně před 

obědem píchala. Již od roku 1924 bylo možné inzulin dostat i z ústavní lékárny 
131)

.  
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5.2 Léčba diabetu v Československu 1924-1945  

Ve dvacátých letech se začala vytvářet pracovní střediska, která se zabývala 

různými diabetologickými problémy. Na první interní klinice to byli např. J. Stříteský, 

O. Postránecký a R. Foit, na druhé interní klinice J. Charvát (také zkoumal inzulin u 

hypertyreózy a zavedl výkrmné léčby inzulinem), A. Gjurič, A. Vančura (ledvinový 

práh u diabetu), B. Hejda (diabetické lipémie), J. Syllaba (diabetická ketoacidóza). 

V Syllabově pracovní skupině byli dále Z. Mařatka, J. Čermák, L. Stehlík, J. Neubarth, 

J. Hanušová a G. Urbánek. Ve Foitově skupině na Bulovce pracovali např. O. Dub, R. 

Klímová-Sieberová a dále badatelé M. Šírová, E. Němeček, Paráček, Svoboda a Tax 

(studium různých druhů inzulinů a později i PAD). V Brně se zabýval problémy diabetu 

doc. F. Hora a v Bratislavě na Netouškově klinice asistent J. Šimr.  

Výzkum se týkal také dětského diabetu, nejvíce se jím zabývali pediatři F. 

Blažek a J. Brdlík (monografie o dětské cukrovce z roku 1938), A. Mores, J. 

Písařovicová-Čížková. Lázeňskou léčbu cukrovky popisují práce J. Pelnáře, A. 

Vančury, B. Hejdy a J. Syllaby.  

Ve třicátých letech se na základě domácích zkušeností a také zahraničních 

publikací ukázalo, že v nemocnici dobře kompenzovaní pacienti umírají během 

několika let domácí léčby. Proto se lékaři a sestry zaměřili na edukaci pacientů ohledně 

diety a zdravé životosprávy, fyzické činnosti a úpravy dávek inzulinu. Tuto činnost 

vykonávala také I. poradna pro diabetiky založená roku 1928 v Praze. 

V roce 1942 vyšla obšírná monografie prof. J. Charváta o cukrovce 

v „Pathologii a therapii nemocí vnitřních“, kde prof. Charvát shrnul hlavní dosavadní 

světové vědomosti o diabetu a upozornil i na české poměry a zvláštnosti.  

V lednu 1924 se v Časopisu lékařův českých (ČLČ) zaznamenáváme inzerci 

společnosti Norgine a informace o omezeném vydávání inzulinu v Anglii (obr. 43 a 44). 

 

Obr. 43 Časopis lékařů českých 1924 
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Obr. 44 Časopis lékařů českých 1924 

 

V lednu 1924 byl v ČLČ publikován článek Prof. V. Laufbergera „Zásady léčení 

insulinem“, kde autor popsal základní zásady inzulinoterapie a upozornil na nebezpečí 

hypoglykemie 
132)

.  

V Časopise lékařů českých se také můžeme dočíst o náhražce inzulinu a 

zlevnění inzulinu v Anglii (obr. 45). 

 

Obr. 45 Časopis lékařů českých 1924 
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V červnu 1924 v PL zaznamenáváme článek Dr. F. Vanýska „Úvod k moderní 

terapii diabetu“, kde se autor zabýval patogenezí diabetu a stanovil základní symptomy: 

glykosurie, hyperglykemie, acidóza a lipémie. Poukázal na způsoby léčby ve Francii, 

kde pacienti konzumovali velké množství uhlohydrátů a zároveň velké množství 

inzulinu, což autorovi připadalo nevhodné a proto v článku vyzdvihl přínos dietetického 

léčení a zdůraznil „blahodárnost“ inzulinové léčby 
133)

. 

 V Časopise lékařů českých nacházíme inzerci inzulinu Byla (obr. 46). 

 

Obr. 46 Časopis lékařů českých 1924 

 

V září 1924 byl v PL publikován článek Svatopluka Basaře „Technika průkazu 

úplavice cukrové“, kde přehledně shrnul dosavadní způsoby důkazu přítomnosti cukru 

v moči 
134)

. 

V témže čísle Praktického lékaře pak článek Prim. Šila „ Inilin“, kde autor 

popsal léčbu diabetu látkou rostlinného původu, vyrobenou z embryonální tkáně-

inilinem. Přípravek se podával per os a byl podstatně levnější než inzulin 
135)

. 
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V říjnu 1924 je uveřejněna v PL zpráva o inzulinu Tetewon (obr. 47). 

 

Obr. 47 Praktický lékař 1924 

 

V listopadu 1924 se v PL objevil článek prof. Prusíka „Jak léčíme diabetes 

mellitus“ – pokyny pro praxi. První část se zabývala léčením dietou a autor zde uvedl 

dva úspěšně léčené případy. Druhá část se zabývala léčením inzulinem, injekční 

technikou a nežádoucími účinky. Poslední část byla věnována komplikacím diabetu 
136)

. 

 V témže čísle PL publikoval Dr. Tichý článek „Terapie diabetu praktického 

lékaře“, který se zabýval dietoterapií, medikamentózní terapií (inzulin v tabletách a 

injekci) a případy diabetického komatu 
137)

.  

V lednu 1925 se v PL objevil článek Dr. Lungwitze „ O Fornetově insulinu“, 

kde autor popsal pět konkrétních případů podávání inzulinových tablet diabetikům a 

závěrem shrnul, že tyto tablety jsou vhodné k léčbě lehkých a prostředně těžkých 

případů, ale pro těžké případy doporučuje inzulin injekční 
138)

. 

V témže čísle publikoval Prof. Laufberger článek „O účinku inzulinu“, přičemž 

konstatoval, že studiem inzulinu se blížíme k vyjasnění problémů hormonů vůbec 
139)

. 

V únoru 1925 informovala čtenáře v inzerci v PL Akciová lučební továrna 

v Kolíně o snížení cen inzulinu (obr. 48).  

 

Obr. 48 Praktický lékař 1925 



61 

 

Ve stejném čísle PL se v sekci „Otázky a odpovědi“ objevil dotaz č. 230 ohledně 

nejvhodnější kuchařské knihy pro diabetiky, české nebo německé, která odpovídá české 

nebo vídeňské kuchyni. Odpověď jsme mohli nalézt v PL z března 1925 a dubna 1925 

(obr. 49 a 50).  

 

Obr. 49 Praktický lékař 1925 

 

 

Obr. 50 Praktický lékař 1925 

 

V březnu 1925 nacházíme v ČLČ článek Doc. Gansllena „Inhalace insulinu“, 

kde autor informoval, že inzulin je účinný i v této formě 
140)

. 

Ve stejném čísle zaznamenáváme článek Dr. Červenky „Léčba komatu 

diabetického insulinem“, kde autor popsal 5 případů kómatu a zlepšení stavu pacientů 

použitím inzulinu 
141)

. 

V dubnu 1925 se v ČLČ objevil článek MUDr. Mačely „Titrace a výroba 

insulinu se zřetelem na naše poměry“, kde se autor zabýval definicí jednotky inzulinu a 

titrací dávky. Autor popsal historii objevu inzulinu a také současné metody výroby 

(metoda benzoové kyseliny, vodních extraktů, Doisy-Somogyi-Shafferova se síranem 

amonným, Dudleyova metoda pikrátová, Dodds-Dickensova) 
142)

. 
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V květnu 1925 zachycujeme v PL reklamu na pečivo pro diabetiky (obr. 51).  

 

Obr. 51 Praktický lékař 1925 

 

V květnu 1925 byl v ČLČ publikován článek „Srovnání různých druhů 

insulinů“, kde autor porovnal následující typy inzulinů: americký „Toronto“ a „Lilly“, 

anglický „A. B. Brand“, dánský „Leo“ a „Diasulin“, vídeňský „Phiag“, holandský 

„Organon“, český „Pankreashormon Norgine“ a německý „Insulin-Chemosan“. Autor 

konstatoval, že správně dávkované inzuliny dávají skoro stejné výsledky 
143)

. 

V Praktickém lékaři nalézáme reklamu na Insulin A.B. (obr. 52) 

 

Obr. 52 Praktický lékař 1925 

 

V srpnu 1925 se v ČLČ objevil článek „Insulin při tuberkulose sdružené 

s cukrovkou“, kde autor zdůraznil význam léčby inzulinem a dobrý vliv posílení 

organismu na TBC 
144)

. 

V září 1925 nacházíme v PL článek Dr. Pollaka „Insulin v praxi venkovského 

lékaře“, přičemž tento lékař byl sám diabetikem. Autor popsal léčbu inulinem a 
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inzulinem, kterou vyzkoušel sám na sobě a posléze na svých pacientech. Autor uzavřel 

článek tvrzením, že inzulin je nepostradatelný lék 
145)

. 

V říjnu 1925 se v ČLČ objevil článek MUDr. Mačely „Křeče po insulinu a 

výroba nového insulinu nepůsobícího křeče“, kde autor vyslovil domněnku, že 

komerčně dodávaný inzulin obsahuje také složku působící křeče. Autor dále uvedl, že 

inzulin vyrobený v Ústavu pro všeobecnou a pokusnou pathologii Karlovy university 

v Praze v srpnu 1924 a březnu 1925 žádné křeče nezpůsoboval, a to ani ve velkých 

dávkách 
146)

. 

V únoru 1926 zaznamenáváme v PL článek MUDr. Mesky „O intravenosním 

užívání hypertonických roztoků hroznového cukru“, kde autor doporučil použití těchto 

roztoků v případě hypoglykemií 
147)

. 

V březnu 1926 se v ČLČ objevil článek Prof. Laufbergera „O účinku inzulinu na 

diabetická játra“, který se zabýval účinkem inzulinu na játra diabetických psů 
148)

. 

 V Časopise lékařů českých nalezneme reklamu na tablety firmy Mariatherma 

(obr. 54). 

 

Obr. 54 Časopis lékařů českých 1926 
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V srpnu 1926 popsal v ČLČ článek Prof. Kadlického „Insulin v terapii 

glaukomu“ dobré působení inzulinu při alkalóze u glaukomu se zvýšenou tenzí očí 
149)

. 

V září 1926 se v ČLČ objevil článek MUDr. Josefa Charváta „Choroba 

Basedowova spojená s úplavicí cukrovou“, kde autor konstatoval zlepšení stavu 

choroby následkem inzulinu, ale potvrdil, že mechanismus účinku není znám 
150)

. 

V září 1926 se v PL dotazoval pacient na potraviny pro diabetiky (dotaz č. 125). 

Odpověď nalezneme v říjnu a v prosinci 1926. Ovesnou mouku, rýži, krupici a vločky 

vyráběla firma Josef Kolář, továrna poživatin v Kochanově a firma Sanity, Praha II. 

V říjnu 1926 se v ČLČ objevil článek Dr. Karáska „Rozdíl v účinnosti insulinu 

po injekci intravenosní nebo podkožní“, kde autor vyzdvihl intravenosní podání, které je 

účinnější až o 90% 
151)

. 

V únoru 1927 se v PL objevil článek MUDr. Červenky „Jak se došlo 

k synthetickým přípravkům s účinkem podobným insulinovému a jakou cenu mají pro 

lékařskou praksi“, kde se autor zabýval guanidinem a synthalinem. Také zde nacházíme 

„Poučení pro úřední, nemocenské a praktické lékaře o nynějším stavu v otázce léčení 

cukrovky insulinem“, což byl návod pořízený na žádost ministerstva veřejného 

zdravotnictví a tělesné výchovy z I. kliniky chorob vnitřních při Karlově universitě. 

Byla doporučena léčba inzulinem a dietou a zdůrazněn význam edukace pacientů 
152)

.  

V dubnu 1927 se v ČLČ objevily tři krátké články „Operativní léčba diabetu“ 

153)
, „Existuje traum. diabetes?“ 

154)
 a „Možný vztah mezi akromegalií a diabetem“ 

155)
. 

 V květnu 1927 se v PL objevil článek MUDr. Červenky „O praktickém i 

teoretickém významu karamelu a cukerných anhydridů v léčení cukrovky“ 
156)

. 

V červnu 1927 nacházíme v PL článek MUDr. Červenky „Nové antidiabetikum 

glukohorment, jeho praktická cena a význam teoretický“, kde autor doporučil co 

nejdřívější léčbu inzulinem a teprve po stabilizaci pacienta doporučil náhradu části 

inzulinu glukohormentem 
157)

. 

V červnu se také publikovala série dotazů týkajících se lázeňského léčení 

diabetu. Všechny odpovědi doporučovaly minerální vodu jako doplňkovou léčbu.  

V říjnu 1927 se v ČLČ objevil článek MUDr. Pura „Léčba cukrovky 

synthalinem“, kde autor popsal léčbu synthalinem v kombinaci s inzulinem 
158)

. 

Také zde nacházíme sérii krátkých článků MUDr. Mikešové s tématikou inzulinu: 

„Haematurie po insulinových injekcích“ 
159)

 

„Oslabení činnosti insulinu toxikémiemi“
 160)

 

„Insulinová hypoglykémie u dětí“
 161)
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„Účinek tělesného cvičení na činnost insulinu u diabetu“
 162)

 

„Nový způsob léčení úplavice cukrové“ 
163)

 

„Přehled výsledků léčby insulinem v pozdější době“ 
164)

 

 

 V Časopise lékařů českých se objevilo oznámení o konání klinické studie 

s diabetickými pacienty (obr. 55) a prodeji inzulinu Sandoz (obr. 56). 

 

Obr. 55 Časopis lékařů českých 1927 

 

 

Obr. 56 Časopis lékařů českých 1927 

 

V únoru 1928 se v ČLČ objevil článek Dr. Herlese „Diabetes“, kde autor podpořil 

nutnost včasného nasazení inzulinu u diabetiků a článek Dr. Novotného „Léčení 

diabetických dětí“. 
165)

 

V březnu 1928 zaznamenáváme v PL dva články Dr. Povondry „Výkrmná léčba 

insulinem“ 
166) 

a „Ovoce při léčení diabetu“ 
167)

. 

V dubnu 1928 byl v ČLČ publikován zajímavý článek Dr. Gjuriče „Náhražky insulinu 

v léčbě úplavice cukrové“, v němž autor shrnul zkušenosti s léčbou náhražkami 
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inzulinu, jako byly Inzulinové tablety Mariatherma, Fornetův inzulin, Inilin, Synthalin a 

Glukhorment.  Autor zde konstatoval, že první tři přípravky neměly prakticky žádný 

vliv na hladinu cukru v krvi a přípravky Synthalin a Glukhorment byly sice účinné, ale 

poměrně toxické, takže se k léčbě diabetu nehodily 
168)

. 

 V tisku se objevil inzerát firmy Schering na PAD Synthalin (obr. 57). 

 

Obr. 57 Časopis lékařů českých 1928 

 

V září 1928 se v PL objevily tři drobné články „Účinek práce na nemocné 

cukrovkou“
169)

, „Trvalost výsledku léčení insulinem“
 170)

 a „Medikamentosní léčení 

cukrovky“ 
171)

. 

V prosinci 1928 byl v PL publikován článek Dr. Schulzové „Konce diabetiků“, 

kde autorka uvedla, že se výrazně zmenšuje procento úmrtí na diabetické kóma, ale 

zvyšuje se počet úmrtí z kardiovaskulárních příčin 
172)

. 

V lednu 1929 zaznamenáváme v PL článek Dr. Gabrielové „Léčení cukrovky 

v praxi“, kde autorka uvedla, že je třeba při léčbě minimalizovat příjem kalorií, 

uhlohydrátů a bílkovin 
173)

. 

V březnu 1929 je to pak v ČLČ článek Dr. Gjuriče „Léčba úplavice cukrové a 

vředu žaludečního radiovou emanací“, kde autor uvedl dva případy zlepšení diabetu po 

použití radiové emanace a domníval se, že je možno tuto terapii použít ke zvýšení 

účinnosti inzulinu popř. ho zcela nahradit 
174)

. 

V červenci 1929 se v PL objevil článek Dr. Schulzové „Salabrosa při cukrovce“, 

kde autorka popsala výhody užívání tohoto anhydridu cukru 
175)

. 

V říjnu 1929 můžeme v ČLČ najít článek Dr. Šurdy „Léčba cukrovky dietou 

chudou na tuk“ 
176)

. 
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Inzerce nabízela léčbu diabetu v Poděbradech (obr. 58). 

 

Obr. 58 Časopis lékařů českých 1929 

 

V listopadu 1929 se v PL objevil článek Dr. Gerhardtové „Léčení diabetu“, kde 

autorka vyzdvihla použití inzulinu, ale zároveň zdůraznila, že bohužel diabetes neléčí. 

Řešením by byla chirurgická léčba transplantací pankreatu 
177)

. 

V únoru 1930 se v ČLČ objevil článek MUDr. Johna „Klinická studie o dvou 

tisících diabetiků“, kde autor popsal léčbu diabetiků na Cleveland Clinic v období 

1.3.1921až 1.11.1927 
178)

. 

V březnu 1930 nacházíme v PL článek Dr. Gerhardtové „Léčení diabetu 

synthalinem a synthalinem B“, kde autorka doporučila k léčbě kombinaci inzulinu a 

synthalinu 
179)

. 

V dubnu 1930 byl v ČLČ publikován článek MUDr. Procházky „Synthalin a 

dětský diabetes“, kde autor uvedl, že je tento přípravek pacienty těžko snášen a že 

samotný rozhodně nepostačuje k léčbě dětského diabetu 
180)

. 

Také zde byl článek Dr. Glücksmanna „Léčení diabetu vdechováním čistého 

kyslíku“, kde autor uvedl, že při této léčbě je možno podávat diabetikům stravu bohatou 

na kalorie 
181)

. 

V červnu 1930 se v ČLČ MUDr. Eiselt zabýval diabetem u starých osob v 

článku „Studie k poznání kmetského diabetu“
 182)

. 

V září 1930 se v PL objevil článek Dr. Gerhardtové „Hygiena diabetiků“, kde 

autorka vyzdvihla důležitost správného zažívání, hygieny zubů a kůže 
183)

. 

V říjnu 1930 byl v PL publikován článek Dr. Hory „O diabetu“, kde se autor 

zabýval výživou, léčením inzulinem a jeho náhražkami a lázeňským léčením 
184)

. 

 V Časopise lékařů českých nalézáme nabídku  inzulinu A.B. (obr. 59). 
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Obr. 59 Časopis lékařů českých 1930 

 

V lednu 1931 zaznamenáváme v PL článek Dr. Gerhardtové „Význam určení 

krevního cukru pro praktického lékaře“ 
185)

. 

V březnu 1931 je to pak ČLČ článek Dr. Hory „Pankreatický diabetes s renální 

glykosurií“ a článek téhož autora „O diabetu“, kde se zabýval otázkou výživy diabetiků 

a užitím inzulinových náhražek 
186)

. 

V dubnu 1931 byl v PL publikován článek Dr. Gerhardtové „Ambulantní léčení 

cukrovky“, kde lékařka popsala základní zásady léčení diabetu: určení typu diabetu, 

snížení krevního cukru, určení hranice tolerance uhlohydrátů, trvalá dieta a kontrolování 

stavu nemocného 
187)

. 

V září 1931 se v ČLČ se objevil článek Dr. Stříteského „Sociální a 

národohospodářské důsledky léčení diabetiků insulinem“, kde se autor zabýval 

sociálním problémem léčení diabetu, obzvláště méně majetných pacientů, zdůraznil 

problém zhoršení stavu pacientů po propuštění do domácí péče a doporučil zavést 

systém poraden pro diabetiky 
188)

. 

Také zde byl článek MUDr. Blažka „Naše zkušenosti s léčením dětské úplavice 

cukrové“, kde autor popsal velmi kolísavé stavy glykémie u dětí a nutnost podání dvou 

až čtyř inzulinových injekcí denně 
189)

. 

V lednu 1932 zaznamenáváme v ČLČ článek Dr. Soukupa „Diabetes mellitus a 

cévní systém. Klinické pozorování u 1000 diabetiků.“, kde autor konstatoval, že 90% 

diabetiků má po pěti letech choroby onemocnělé cévy 
190)

. 

V březnu 1932 (dokončení v dubnu) se v ČLČ objevil článek Doc. Gjuriče 

„Chirurgické komplikace úplavice cukrové“, kde autor uvedl, že je nutná úzká 

spolupráce chirurga s internistou a že je nutno se o pacienta správně postarat ihned po 

operaci. I tak bohužel zemře 58% operovaných na gangrénu 
191)

. 
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V květnu 1932 nacházíme v PL článek Dr. Hořejšího „Poruchy ve výměně 

chloridů u diabetes mellitus“ 
192)

. 

V Časopise lékařů českých se objevila inzerce na inzulin dánské firmy Novo 

(obr. 60). 

 

Obr. 60 Časopis lékařů českých 1932 

 

V září 1932 byl v ČLČ publikován článek Dr. Čížka „Diabetes mellitus a 

těhotenství“, kde autor uvedl, že při dobré kompenzaci diabetu lze ženě těhotenství 

doporučit, s výjimkou těžkých forem diabetu. Doporučil také úzkou spolupráci 

porodníka s internistou 
193)

. 

V září 1932 to byl v PL článek Dr. Gerhardtové „ Léčení starších diabetiků“, kde 

se autorka zmínila o stále přibývajících úmrtích diabetiků na choroby srdce 
194)

. 

V únoru 1933 se v PL objevil článek Dr. Hory „Nesnáze ošetřování diabetu 

v praksi“, ve kterém autor kladl důraz na individuální přístup ke každému pacientovi a 

včasnou léčbu infekcí 
195)

. 

V květnu 1933 to byl v PL článek Dr. Smělého „Onemocnění koronárních arterií 

u diabetiků“, kde autor poukázal na souvislost mezi koronárním onemocněním a 

diabetem 
196)

. 

V červnu 1933 shrnuje Dr. Hora ve svém článku v ČLČ   „Podmínky pro 

příznivé léčení diabetiků v denní praksi“ úspěšnou léčbu pomocí individuálního 

přístupu ke každému pacientovi 
197)

. 

V září 1933 nacházíme v PL článek Dr. Gerhardtové „Příčiny smrti 

v diabetickém kómatu“, kde autorka uvedla jako hlavní příčiny kómatu vasomotorický 

šok nebo terminální hyperpyrexii 
198)

. 

V dubnu 1934 se v PL objevil článek MUDr. Postraneckého „Léčení diabetu 

glykosou a insulinem“ 
199)

. 
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Také zde zachycujeme zprávu Prof. Prusíka z ustavující valné hromady 

Československé péče o diabetiky. Prof. Prusík informoval, že v roce 1933 bylo 

v Československu registrováno 3243 diabetiků, i když jejich celkový počet odhadl 

kolem 30000. Programem spolku bylo zřízení poraden pro diabetiky, kuchyně pro 

diabetiky, zvýšená péče o diabetické děti a lázeňská péče. 

V srpnu 1934 se v ČLČ objevil článek Doc. Gjuriče „Cyklické změny hladiny 

cukru krevního a jejich význam v léčení úplavice cukrové“, kde se autor zabýval 

otázkou spontánních hypoglykemií a hyperglykemií. Stejnou tématikou se zabýval i 

článek MUDr. Sutnara „Kterou dobu denní se vyskytují hypoglykemické reakce po 

insulinu u diabetiků“ 
200)

. 

V říjnu 1934 byl v PL publikován článek MUDr. Krejsy „Hypoglykaemie“ 
201)

. 

V listopadu 1934 to byl v ČLČ článek Dr. Krále „Vliv cukru a insulinu na 

svalovou práci“, kde autor konstatoval, že nebylo zatím prokázáno, zda má podávání 

inzulinu vliv na svalovou činnost a je-li slabost při svalovém výkonu způsobena 

hypoglykemií 
202)

. 

 V prosinci 1934 publikoval Doc. Gjurič v ČLČ článek „Nesnáze při léčení 

inzulinem“, kde autor doporučil aplikaci inzulinu 1-2 hodiny před jídlem a jako 

nejvýhodnější časovou mezeru mezi jídly určil 2-3 hodiny 
203)

. 

V lednu 1935 nacházíme v ČLČ v sekci „Zprávy o nových knihách“ zprávu o 

knize Dr. Krejsy „Cukrovka, její podstata, příznaky a léčení“. 

V lednu 1935 se v PL objevil článek Dr. Krejsy „Rozšíření cukrovky mezi 

chudými lidmi“, který podal zprávu o 694 diabeticích z Berlínské čtvrti Weading 
204)

. 

V únoru 1935 byl v ČLČ publikován obšírný článek ing. Koblice „Chléb a 

pečivo pro diabetiky“, který obsahoval následující kapitoly: výrobky z mouky pšeničné 

a žitné, šrotový nebo Grahamový chléb, samožitné a žitné chleby, ovesný chléb a 

ovesné vločky, mouka z lepku pšeničného, zkoumání přípravků pro nemocné diabetem 

205)
. 

Také zde byl článek Dr. Rečeka „Diabetes a těhotenství“, kde autor odkázal na 

36 případů těhotných diabetiček z Jewish Hospital v Brooklynu a upozornil na nutnost 

častého měření cukru v krvi nebo moči 
206)

. 

V březnu 1935 zaznamenáváme v PL článek MUDr. Postraneckého „Léčení 

cukrovky insulinem“, kde se autor zabýval např. vznikem hypoglykemie a diabetického 

kómatu 
207)

. 
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V květnu 1935 se v ČLČ objevil článek MUDr. Sutnara „Časové rozvržení jídla 

a insulinu u diabetiků“, kde autor doporučil dávkovat inzulin ve více malých dávkách, a 

to nejvíce dopoledne 
208)

. 

V květnu 1935 to byl v PL článek Dr. Krejsy „Principy dietního léčení 

cukrovky“, kde autor zdůraznil, že význam diety spočívá v zabránění škodlivého 

přetěžování látkové výměny organismu 
209)

. 

V září 1935 byl v PL publikován článek Doc. Hory „Co chybí našemu léčení 

diabetu“, kde autor zdůraznil, že nelze diabetiky dlouhodobě úspěšně léčit bez vzájemné 

koordinace odborné péče, pojišťoven a veřejné správy 
210)

.  

V lednu 1936 nalézáme v ČLČ článek Doc. Blatného „Léčení cukrovky 

v praksi“, kde autor zdůraznil význam pravidelné kontroly váhy, cukru v moči, aceton, 

glykemii a diety 
211)

. 

V červnu 1936 se v ČLČ objevil článek MUDr. Frieba „Příspěvek k dietetické 

léčbě úplavice cukrové“ 
212)

. 

V září 1936 zaznamenáváme v PL článek Dr. Krejsy „O zvláštnostech dětského 

diabetu“, kde autor zdůraznil význam dostatečné výživy a správného inzulinového 

režimu 
213)

. 

V říjnu 1936 to byl PL článek MUDr. Smělé „Intranasální aplikace insulinu“, 

kde autorka podala zprávu o nasálním podání inzulinu. Tato léčba se jí však jevila jako 

velice drahá a s nepředvídatelnými výsledky 
214)

. 

V Praktickém lékaři se objevil recept na léčivý přípravek proti diabetu (obr. 61). 

 

Obr. 61 Praktický lékař 1936 
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V lednu 1937 se v ČLČ objevily dva články s podobnou tématikou, týkající se 

síranových vod „Léčení diabetu vodami síranovými“ 
215) 

a „Thermální síra a diabetes“ 

216)
. 

V květnu 1937 nacházíme v ČLČ článek Dr. Maška „Poznámky ku problému 

zvýšené citlivosti vůči insulinu“ 
217)

. 

V květnu 1937 zaznamenáváme v PL tři krátké články týkající se problematiky 

cukrovky: „O způsobu vzniku a léčení komatu diabetického“ 
218)

, „Parathyreoida a 

diabetes“
 219)

a „Dva případy diabetu se zvláštním průběhem“ 
220)

. 

V červnu 1937 byl v ČLČ publikován článek MUDr. Gerhardtové a MUDr. 

Postraneckého „Význam vyšetření glykaemie na lačno pro diagnosu a stanovení formy 

diabetu v lékařské praksi“, kde autoři uvedli, že hodnota glykemie na lačno musí být 

spojena s vyšetřením celkového stavu nemocného a bilance uhlohydrátů 
221)

. 

Dále zde byl článek Dr. Povondry „Lázeňské léčení diabetu v Poděbradech“, kde autor 

uvedl, že ke zlepšení stavu dochází v 75% případů 
222)

. 

V listopadu 1937 pak v PL článek Doc. Hory „Terapie nekomplikovaného 

diabetu“, kde autor shrnul dosavadní způsoby léčení insulinem a konstatoval, že by se 

šíření diabetu mělo zabránit hlavně osvětou a tou se také snažit zabránit plození 

diabetických dětí 
223)

. 

V květnu 1938 se v PL objevil článek týkající se nové knihy Prof. Brdlíka 

„Diabetes mellitus ve věku dětském“. 

V Praktickém lékaři se objevila reklama na léčbu diabetu v Mariánských 

Lázních (obr. 62). 

 

Obr. 62 Praktický lékař 1938 

  

V květnu 1938 byl v ČLČ publikován článek Doc. Gjuriče a Dr.Čermáka 

„Léčení úplavice cukrové novými druhy insulinu“, kde autoři popsali přípravky 
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Myrthilin, Inilin, Synthalin, Glukohorment, Anticoman, inzulinovou mast Ilocutan, 

Insulin-Durante, Insulin-adrenalin, Lipensyl, Depoinsulin, protamin-insulin, ZPI a 

Insulin-retard 
224)

. 

V červenci 1938 nacházíme v ČLČ článek Doc. Jiřího Syllaby „O lázeňském 

léčení diabetu“, kde autor vyzdvihl lázeňskou léčbu jako podpůrnou 
225)

. 

V říjnu 1938 je to pak v ČLČ článek MUDr. Čermáka a MUC. Hanušové 

„Několik zajímavých klinických statistických dat o nemocných úplavicí cukrovou“, kde 

autoři procházejí chorobopisy z klinického archivu z let 1924-1935. Co se týče věku 

diabetiků, nejvíce případů nalézají mezi 50-60 letými a to u obou pohlaví stejnou 

měrou, nejčastějšími příznaky byly žízeň a hubnutí a nejčastější komplikací diabetu 

ateroskleróza 
226)

. 

V lednu 1939 se v ČLČ objevil článek Prof. Prusíka a Dr. Emmera „Pokusy 

s účinkem cukru a tuků na glykemii a lipemii diabetiků. Jest u diabetiků výhodná dieta 

obsahující hodně tuků?“, kde autoři doporučili zkoušet u diabetiků pro trvalou potřebu 

dietu obsahující dostatek tuků i uhlohydrátů 
227)

. 

Společnost Bayer inzerovala svůj nový depotní inzulin v Časopise lékařů 

českých (obr. 63). 

 

Obr. 63 Časopis lékařů českých 1938 

 

V lednu 1939 byl v PL publikován článek MUDr. Hájíčka „Protamin-zink 

insulin“, kde autor uvedl jako hlavní výhodu léčby injekci jednou denně před snídaní, 

ale zároveň zdůraznil nutnost pravidelného monitorování glykemie 
228)

. 

V dubnu 1939 to byl v PL článek MUDr. Postraneckého „Úvaha o 

protamininsulinu“, kde autor konstatoval, že je třeba použití tohoto inzulinu dále 

zkoumat a že bude mít pouze omezenou indikaci 
229)

. 
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V červnu 1939 zaznamenáváme v ČLČ článek MUDr. Nešporové-Vlčkové 

„Příspěvek k léčení dětské cukrovky volnou dietou“, kde autorka popsala strádání dětí 

během přísné diety a doporučila dietu volnější, více vyhovující růstu dětí 
230)

. 

V září 1939 nacházíme v ČLČ článek Dr. Antalovského „Naše další zkušenosti 

s protamininsulinem“, kde autor komentoval léčbu 122 diabetiků a protamininsulin 

doporučil 
231)

 a „Případ rodinného výskytu cukrovky“ 
232)

. 

Dále to byl článek Dr. Stříteského „Deset let poradny pro diabetiky při I. klinice 

chorob vnitřních University Karlovy v Praze“, kde autor popsal založení poradny pro 

diabetiky v roce 1928. Poradna vedla v evidenci sociálně slabé diabetiky, propuštěné 

z nemocničního léčení. Byl zde kladen důraz na prevenci nemoci a edukaci 
233)

. 

V listopadu 1939 se v PL objevil článek MUDr. Postraneckého „Volná dieta u 

diabetických dětí s hlediska internisty“, kde autor zdůraznil nutnost spolupráce pediatra, 

internisty a rodičů dítěte 
234)

. 

V dubnu 1940 nalézáme v PL článek Dr. Šilinkové „Diabetes mellitus a 

onemocnění ledvin“, kde autorka popsala spojitost mezi diabetem a ledvinovým 

onemocněním vlivem velkého zatížení ledvin zvýšeným vylučováním cukru a vody 
235)

. 

V květnu 1940 byl v PL publikován článek Dr. Budína a Dr. Švolbové  

„Chirurgické léčení u diabetika“, kde autoři jmenovali řadu příčin ohrožení diabetiků 

při operacích: hladovění před a po operaci, psychické rozrušení, ztráta tekutiny, 

narkóza, resorpce toxických produktů z rozrušené tkáně a operační šok 
236)

. 

V říjnu 1940 je to pak v PL článek Dr. Šilinkové „Diabetik v povolání“, kde 

autorka uvedla některá povolání nevhodná pro diabetiky, např. pekař, hostinský, kuchař, 

cestující, řidič auta, lokomotivy a pouliční dráhy 
237)

. 

V prosinci 1940 se v ČLČ objevil článek prof. Charváta „Normogram 

k rychlému výpočtu diabetické diety“(obr. 64).
 230)

 

  

Obr. 64 Časopis lékařů českých 1940 
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V lednu 1941 byl v PL publikován článek Doc. J. Syllaby a MUDr. Urbánka 

„Klinický průběh úplavice cukrové. Poznámky prognostické“, kde autoři sledovali 

případy 703 diabetiků a konstatovali, že by léčba mohla být úspěšnější, kdyby pacienti 

požadavky léčby od začátku přesně dodržovali 
239)

.  

V únoru 1941 nalézáme v PL článek Dr. Procházkové „Nemocný cukrovkou ve 

svém povolání“, kde autorka doporučila zavést větší přestávky v práci, zavedení 

dietních kuchyní ve velkých závodech a finanční úlevy pro diabetiky 
240)

.  

V dubnu 1941 zaznamenáváme v PL dotaz ohledně ústavu nebo sdružení 

podporující léčení diabetiků, zejména opatření inzulinu. Odpověď najdeme také 

v dubnu 1941: sdružení se jmenuje „Česká péče o diabetiky“ a sídlí v Praze 1, Národní 

třída 19, tel. 32170. Pro dětské diabetiky existovala „Poradna pro dětské diabetiky“ při 

odd. prof. Brdlíka v České dětské nemocnici v Praze 2, Sokolská 2. 

V červenci 1941 se v ČLČ objevil článek Doc. Foita a Dr. Klímové-Sieberové 

„Surfen-insulin“ (Depot-insulin Bayer), kde autoři doporučili tento inzulin k léčbě 

diabetu 
241)

. 

V ČLČ inzerovala společnost Bayer dva druhy inzulinů (obr. 65). 

  

Obr. 65 Časopis lékařů českých 1941 

 

V srpnu a září 1941 byly v ČLČ publikovány dva články o použití inzulinu 

v jiných terapeutických oblastech: „ Myokard po léčení insulinovými šoky“ 
242)

a 

„Místní léčba povrchních septických procesů insulinem“ 
243)

.  

 V dubnu 1942 nacházíme v ČLČ článek Doc. Hejdy, Dr. Matese a Dr. Pelnáře 

„Příspěvek k otázce vlivu minerální vody (Aloisky) na citlivost vůči insulinu“, kde 

autoři doporučili nepodávat najednou větší dávku minerální vody a inzulinu, ale rozdělit 

je a hlavní dávku inzulinu podat tehdy, kdy nedáváme vodu 
244)

. 
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V červnu 1942 zaznamenáváme v PL článek Dr. Klemence „Ambulantní léčení 

insulinem“, kde autor zdůraznil nutnost určení denní křivky krevního cukru. Autor také 

uvedl, že v letech 1898-1914 činil průměrný věk diabetika 44,4 let. V letech 1914-1922 

to bylo 46,9 let a v letech 1922-1939 už 62,8 let. Před rokem 1923 umíraly všechny 

diabetické děti do 2,4 roku od objevení choroby a v roce 1942 zemře pouze jedno dítě 

ze sta 
245)

. 

 V PL se objevil článek popisující, jak šetřit inzulin (obr. 66). 

 

Obr. 66 Praktický lékař 1942 

  

V září 1942 byl v PL publikován článek MUDr. Urbánka „Jak u nás léčíme 

diabetické gangrény“, kde se autor zabýval dvěma směry léčby, buď okamžitou 

amputací, nebo přísně hlídaným vyčkáváním a zdůraznil také nutnost profylaxe 
246)

. 

V lednu 1943 se v ČLČ objevily tři drobné články: „Aktivace insulinu 

folikulinem“ 
247)

, „Menstruační cyklus u juvenilních diabetiček“ 
248) 

a „O vlivu 

cukrovky na onemocnění dětských rodidel“
 249)

. 

V únoru 1943 nacházíme v PL článek MUDr. Janouška „Účin čaje 

z borůvkového listí na cukrovku“, tento čaj autor doporučil u lehkých forem diabetu 
250)

. 

 Nový depotní inzulin firmy Novo byl inzerován v Praktickém lékaři (obr. 67). 

 

Obr. 67 Praktický lékař 1943 
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V červenci 1943 byl v PL publikován článek Dr. Klemence „Operace diabetiků“, 

kde autor konstatoval, že zatímco dříve byli diabetici operováni jen v nejkrajnějším 

případě a úmrtnost činila 40%, v tehdejší době klesla na 3-10% 
251)

. 

V říjnu 1943 se v ČLČ objevuje oznámení o nové knize Prof. J. Syllaby, 

Bejčkové a Soukupové „Diabetická kuchařka dnešní doby“. 

V Praktickém lékaři se můžeme dočíst o vhodnosti sňatků diabetiků (obr. 68). 

 

Obr. 68 Praktický lékař 1943 

 

V říjnu 1943 nacházíme v PL článek Dr. Hofmanna „Periferní oběhové poruchy 

u cukrovky“, kde se autor zabýval problematikou diabetických nohou 
252)

. 

V únoru 1944 to byly v ČLČ dva podobné články. První byl MUDr. Mařatky 

„Lokální atrofie tuku po insulinu“ 
253)

, kde autor doporučil střídání injekčních míst. 

Druhý článek Prof. J. Syllaby se nazýval „Lipodystrofie po insulinu“ 
254)

. 

V srpnu 1944 se v ČLČ objevil článek Dr. Falty „Diabetes a výkonnost“, kde 

autor upozornil na nemístné šetření insulinem, kdy často nemocný diabetik bez inzulinu 

zatíží nemocenské pojištění více než dobře léčený inzulinem 
255)

. 
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Inzerce inzulinu Degewop a Neo-insulinu se objevila v Časopise lékařů českých 

(obr. 69). 

 

Obr. 69 Časopis lékařů českých 1944 

 

V srpnu 1944 byl v PL publikován článek MUDr. Mařatky „Insulinové atrofie“, 

kde autor uvedl čtyři konkrétní případy tohoto postižení 
256)

.  

V prosinci 1945 byl v ČLČ publikován článek MUDr. Ubla „Nespecifická léčba 

insulinem“, kde autor zmínil např. léčbu žaludečních vředů, spálenin, schizofrenie, 

alergických onemocnění, astmatu, hubenosti 
257)

. 

 V prosinci 1945 nalézáme v ČLČ článek Dr. Popela „Nové zdravotnické 

předpisy“, který zahrnuje také zmínku o injekčních stříkačkách pro diabetiky (obr. 70). 

 

Obr. 70 Časopis lékařů českých 1945 
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5.3 První poradna pro diabetiky v Československu 

První poradna pro diabetiky byla založena v roce 1928 při I. interní klinice 

z podnětu Ladislava Syllaby. Veškerá činnost v poradně byla vykonávána pracovníky 

kliniky bezplatně (lékař, sestra, laborant). Pacienti chodili na pravidelné kontroly, kde 

byl vyšetřen jejich celkový zdravotní stav a upravován léčebný a životní režim. 

Spolehlivým nezaměstnaným diabetikům byl poskytován inzulin zdarma. Na počátku 

třicátých let vedení kliniky v souvislosti s všeobecnou hospodářskou krizí usilovalo o 

zrušení poradny, ale nakonec v roce 1932 nový přednosta kliniky Prof. Hynek prosadil, 

že byla poradna úředně schválena a provozně osamostatněna. V roce 1933 poradna 

uzavřela smlouvu s Ústřední sociální pojišťovnou, která také dotovala práci zdravotní 

sestry. V prvních deseti letech činnosti prošlo poradnou kolem 2000 diabetiků. Válečná 

doba znamenala pro diabetiky i poradnu těžké časy. Byly omezovány příděly potravin 

(zejména masa a tuků) a od roku 1942 zavedeny zvláštní odběrné lístky na inzulin. 

V roce 1944 musela pražská poradna na příkaz okupačních úředníků vybrat 1100 

diabetiků, kterým byly lístky na inzulin odepřeny úplně. V posledních týdnech války 

klesla hodnota potravinových přídělů až na 1200 kalorií na den a nedostatek inzulinu 

byl katastrofální. Vyvrcholení krize přišlo v březnu 1945, kdy se na trh dostal údajně 

italský inzulin Gamma, který nefungoval dobře a u diabetiků způsoboval těžkou 

dekompenzaci nemoci. Po skončení války trval nedostatek inzulinu, avšak po intervenci 

lékařů u ministerstva národní obrany a Čs. červeného kříže bylo prováděno pátrání po 

inzulinu v opuštěných německých skladištích a také mezi zásilkami UNRA z ciziny. Na 

ministerstvu zdravotnictví bylo za účasti pracovníků poradny vytvořeno „insulinové 

komité“, které mělo vytvořit plán zásobování republiky inzulinem, zprvu dováženým a 

posléze vlastním, i když z dovážených surovin. Zdravotní stav diabetiků se postupně 

zlepšoval, ale nemocní se po zkušenostech z válečných let snažili co nejvíce inzulinu 

nashromáždit doma do zásoby. Proto byl za účasti poradny vybudován celostátní registr 

diabetiků, závislých na inzulinu a dle tohoto registru byla v letech 1946-1951 prováděna 

distribuce inzulinu. V pozdějších letech byla již distribuce zcela uvolněna a inzulinu byl 

dostatek pro všechny pacienty. Poradna časem přešla z kliniky do Fakultní polikliniky a 

na území Prahy vznikly další ordinace pro diabetiky. 

Pro dětské diabetiky existovala od roku 1941 „Poradna pro dětské diabetiky“ při 

odd. prof. Brdlíka v České dětské nemocnici v Praze 2, Sokolská 2. 
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6. Léčba diabetu ve světě 1923-2013 

6.1 Léčba diabetu ve světě 1923-1945 

Po úspěšném podání inzulinu diabetickým pacientům stoupala poptávka, kterou 

torontská laboratoř nestačila uspokojovat, takže se průmyslová výroba přesunula do 

společnosti Eli Lilly v Indianopolis. Tato společnost byla založena již roku 1876 

plukovníkem Eli Lilly, což byl tehdy 38 letý farmaceutický chemik a veterán občanské 

války, který byl znechucen špatně připravenými léčivy, která byla mnohdy neúčinná. 

Během prvních 6 měsíců příprav vyzkoušela společnost Lilly extrakt z pankreatů 

hovězího a vepřového dobytka vyrobený Collipovým způsobem na 100000 králících. 

Inzulin začala vyrábět v roce 1923 pod názvem „Iletin insulin“ (obr. 71 a 72). Ve Velké 

Británii začala ve stejném roce inzulin vyrábět společnost Wellcome a v Dánsku 

společnost Nordisk. 

 

 

Obr. 71 Reklama na inzulin Lilly   Obr. 72 Budova továrny Lilly koncem 19.st. 

 

Přestože byl na trhu nový lék, četné problémy s léčbou přetrvávaly – pouze jedna 

inzulinová formule (rychle působící inzulin), nedostatečná čistota inzulinu, těžkopádná 

aplikační technika, minimální znalosti fyziologie a tedy omezené možnosti edukace o 

úpravě dávek, množství jídla a mnohé další. 
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V roce 1925 byl uveden na trh „Benedictův roztok“ určený k domácímu 

testování cukru v moči. 

V roce1926 americký biochemik John Jacob Abel vyčistil inzulin tak, že dokázal 

pozorovat jeho chemickou strukturu (obr. 73). 

 

Obr. 73 John Jacob Abel 

 

V roce 1927 byl vyvinut orální léčivý přípravek “horment” nebo 

“glukohorment”, který měl ovšem tolik nežádoucích účinků, že nemohl být uveden na 

trh. 

V roce 1928 rakouský chemik Oskar Paul Wintersteiner a jeho kolegové popsali 

inzulin jako proteinovou sloučeninu složenou z aminokyselin. 

Ve 30. letech lékaři začali více vnímat pacienty s příznaky diabetu, kteří ale 

nereagovali na inzulin, zato se velmi úspěšně léčili dietou. 

Inzulin byl vylepšen na protaminovaný inzulin (se zinkem), přičemž tato forma 

prodloužila účinnost inzulinu. 

Inzulinová léčba se stala základem léčby diabetu a lékaři se domnívali, že 

umožní pacientům žít zcela normální život. Bohužel se brzy ukázalo, že tento lék 

nedokáže diabetes vyléčit a s delším přežitím diabetiků se objevily nové diabetické 

komplikace. 
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V roce 1936 britský vědec Harold Percival Himsworth navrhl rozdělení diabetu 

do dvou základních typů – senzitivní k inzulinu a nesenzitivní k inzulinu. Jeho 

pozorování vedla k vytvoření nového konceptu, který uvažoval o zhoršení inzulinové 

sekrece organismu, což se zdálo být základním faktorem pro vznik diabetu 2. typu. 

Vědci se také začali vracet k historickým záznamům o léčení cukrovky pomocí bylin a 

diety. 

V roce 1940 přichází na trh první inzulinová formule  s prodlouženým účinkem 

společnosti Novo (obr. 74) – protamininzulin, nazvaný NPH (Neutral Protamin 

Hagedorn), vyvinutý dánskými vědci (fyziolog August Krogh-Nobelova cena 1920 a 

lékař Hans Christian Hagedorn).  Léčba dlouhodobě působícím inzulinem se zdála 

velmi pohodlná, takže brzy si pacienti začali aplikovat místo krátkodobého inzulinu 

pouze 1-2 injekce dlouhodobě působícího inzulinu denně, což, jak se později ukázalo, 

vedlo ke zhoršení kompenzace nemoci.  

V témže roce se prokázala souvislost mezi diabetem a dlouhodobými 

komplikacemi týkajícími se ledvin a očí. 

 

Obr. 74 Novo Dánsko 

 

V roce 1941 uvádí společnost Ames na trh „proužky“, k domácímu testování 

cukru v moči. 
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V roce 1942 se objevilo první perorální hypoglykemikum na bázi sulfonylurey a 

tento přípravek byl klinicky zkoumán např. francouzským farmakologem M. J. 

Janbonem na univerzitě v Montpellier. 

 

6.2 Léčba diabetu ve světě 1946-2012 

Po 2. světové válce se k léčbě diabetu užívaly převážně dlouhodobě působící 

inzuliny a selfmonitoring (stále na bázi vylučování cukru do moči) se příliš 

nedoporučoval údajně proto, že byl pro pacienty příliš stresující a neurotizující. 

V 50. letech se výzkum přesunul z oblasti diagnostiky do oblasti monitorování 

krevního cukru, přesnějšího dávkování a výroby syntetického inzulinu. 

Také byla provedena analýza krevního séra na inzulin, přičemž bylo zjištěno, že někteří 

pacienti mají inzulinu dost, ale přesto inzulin v těle neúčinkuje. 

V roce 1955 britský biochemik Frederik Sanger (obr. 74) se spolupracovníky 

zjistil, že hovězí inzulin je bílkovina, jejíž řetězec A se skládá z 21 aminokyselin a 

řetězec B z 30 aminokyselin. Za tento objev byl Sanger v roce 1958 odměněn 

Nobelovou cenou (druhá Nobelova cena v roce 1980 za metodu zjišťování struktury 

bílkovin, nukleových kyselin a virů).  

 

Obr. 75 Frederik Sagner 

 

Postupem času bylo různými badateli stanoveno pořadí jednotlivých 

aminokyselin a podařilo se kompletně syntetizovat hovězí inzulin, když k sobě postupně 
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řadili aminokyseliny podle vzorce, který v roce 1955 definoval Sanger. Snaha vyrobit 

inzulin, který by byl totožný s lidským, pokračovala i v dalších letech. 

První průmyslově vyráběná perorální antidiabetika PAD (deriváty guanidinu) 

začala být podávána již koncem 20. let minulého století, ale pro nežádoucí účinky bylo 

od jejich používání záhy upuštěno. V klinickém použití se proto dříve uplatnily deriváty 

sulfonylmočoviny, zaváděné koncem 50. let. 

V letech 1959-1960 americká profesorka fyziologie Rosalyn Yalow (obr. 76) a 

americký fyzik Solomon A.Berson vypracovali radioimunickou metodu stanovení 

inzulinu a dalších peptidových hormonů, za což obdrželi v roce 1977 Nobelovu cenu za 

chemii. 

 

Obr. 76 Rosalyn Yalow 

 

Prvním široce užívaným derivátem biguanidů byl v 60. letech fenformin. I když 

poměrně úspěšně snižoval hladinu cukru v krvi a měl příznivý vliv na hladinu 

lipoproteinů, časem byl pro vysoký výskyt laktátové acidózy a podezření z iniciace 

kardiovaskulárních rizik stažen z trhu, a to v řadě zemí spolu s metforminem. 

Metformin se ovšem později začal znovu používat. 

V roce 1960 ukázaly americké studie fakt, že se u všech diabetiků tvoří 

protilátky proti inzulinu. To znamená, že se někdy zeslabuje léčebný efekt inzulinu a že 

je tedy třeba stále větších dávek léku, aby se diabetes udržel pod kontrolou.  Také nebyl 
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vyřešen problém, proč se u některých pacientů dokonce objevuje alergie na inzulin. 

Vyrobený inzulin byl tedy zkoumán novými citlivějšími metodami a bylo zjištěno, že 

obsahuje malé nečistoty, např. malé množství látek pocházejících z původního 

materiálu pro výrobu inzulinu. 

V roce 1964 byly poprvé použity proužky určující hladinu cukru v krvi. 

V roce 1967 byla objevena látka, která se vytvořila v Langerhansových 

ostrůvcích a pak se přeměnila na inzulin tak, že se z ní část odštěpila. Látka byla 

nazvaná "proinzulin" - předchůdce inzulinu, a odštěpený řetězec aminokyselin "C 

peptid" - spojovací peptid. 

 V roce 1970 byl představen první glukometr (společnost Ames) a prototyp 

inzulinové pumpy (obr. 77). Ta vypadala jako velký neforemný batoh, který vážil asi 

půl kilogramu. Léčba inzulinovou pumpou je dodnes nejfyziologičtějším způsobem 

inzulinové léčby. Je to speciální přístroj, který v pravidelných intervalech dle 

předprogramovaného schématu uvolňuje malé množství inzulinu (tzv. bazální dávku). 

Před jídly si pacient inzulin pomocí pumpy aplikuje dle aktuální situace sám. 

Ve stejném roce byla poprvé použita laserová terapie k léčbě a prevenci diabetické 

slepoty. 

 

Obr. 77 Inzulinová pumpa 
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Na obrázku č. 78 níže můžeme vidět dnešní moderní typy glukometrů. 

 

Obr. 78 Moderní typy glukometrů 

 

V roce 1971 vyčistil inzulin od peptidických příměsí dánský vědec Jorgen 

Schlichtkrull, který dělil inzulin chromatograficky na jednotlivé komponenty a ponechal 

jen jedinou (prostřední) jako čistý inzulin. Odtud název monokomponentní 

(jednosložkový) inzulin, MC inzulin. Protilátky se proti němu vytvářely v daleko menší 

míře než proti nepřečištěným.  

V roce 1974 byl uveden na trh vysoce vyčištěný „vepřový“ inzulin, protože se 

ukázalo, že je lidskému inzulinu nejblíže a liší se od něj v jediné aminokyselině. 

Americké studie také prokázaly, že vepřový inzulin způsobuje produkci menšího 

množství protilátek než hovězí. 

 V roce 1976 byl představen nový způsob sledování dlouhodobé glykemické 

kontroly a to na základě hladiny glykosylovaného hemoglobinu (HbA1C) v krvi.  

Bylo zjištěno, že dlouhodobě zvýšená hladina krevního cukru v těle vede k vyšší 

produkci hemoglobinu A1c než normálně (více než 5%). Tento test však nebyl 

doporučen pro screening pacientů a diagnostikování diabetu, neboť nepostihl mnoho 

dalších faktorů ovlivňujících hladinu HbA1c v krvi (např. urémii). 

Výroba inzulinu se dramaticky změnila s příchodem DNA technologie, která 

umožňovala syntézu geneticky naprogramovaného “humánního” typu inzulinu. 

V roce 1978 byl vyroben první inzulin pomocí rekombinantní DNA. 

V roce 1979 byly Americkou diabetologickou asociací stanoveny dva typy 

diabetu, typ 1 neboli Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) a typ 2 neboli Non 

Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM). Světová zdravotnická organizace 

stanovila kritéria diagnostiky diabetu pomocí testu glukózové tolerance, který byl 

upraven v roce 1997 a znovu v roce 2003. 
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WHO postupy stanoví, že pacient musí splnit alespoň jedno z následujících kritérií:  

a) hladina krevního cukru nalačno ≥ 7.0 mmol/l a symptomy hyperglykémie, které 

zahrnují polydipsii, polyurii, a úbytek váhy 

b) náhodná hladina krevního cukru ≥ 11.1mmol/L 

c) dvouhodinová hladina cukru v OGTT testu 11.1 mmol/l nebo vyšší 

Diagnóza musí být potvrzena v různých dnech. 

V 80. letech byl společností Lilly v Los Angeles uveden na trh první inzulin 

vyrobený genetickou technologií „ Humulin“ inzulin (obr. 79). Inzulin se po dlouhá léta 

vyráběl ze slinivky jatečních zvířat, především vepřů a skotu. Získával se tak inzulin 

označovaný jako vepřový nebo hovězí. Výroba inzulinu ze slinivek těchto zvířat však 

přinášela nežádoucí účinky nebo tvorbu velkého množství protilátek.  Pomocí 

genetického inženýrství a to užitím rekombinantní DNA technologie se podařilo získat 

čistý pravý lidský inzulin. Ten neobsahuje žádné zbytky bakterií a je zcela totožný 

s fyziologicky vyrobeným inzulinem. 

 

Obr. 79 Humulin N společnosti Lilly 

 

V 80. létech se pacienti s cukrovkou prvního typu začínají léčit tzv.  

“intenzifikovanou inzulinovou terapií“ (IIT), která spočívá v aplikaci dvou injekcí 

bazálního inzulinu ráno a večer a tří bolusových injekcí před hlavními jídly. Pacienti 

léčení tímto způsobem vykazovali skvělou kompenzaci diabetu. 

V 80. letech došlo k velkému rozšíření inzulinových sekretagog derivátů 

sulfonylmočoviny tzv. 2. generace a v historii již potřetí začal být široce používán 

biguanid metformin jako zástupce přípravků, které zvyšují inzulinový účinek v játrech a 
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periferních tkáních. Jeho podávání se ukázalo bezpečné, pokud byly dodržovány 

příslušné kontraindikace. 

V roce 1983 byl uveden na trh glukometr “Reflolux”, později známý jako 

„Accu- Chek”, který umožňoval domácí self-monitoring hladiny cukru v krvi. 

V roce 1983 uvádí dánská společnost Nordisk na trh inzulinovou pumpu nazvanou 

Nordisk Infuser a v roce 1985 první inzulinové pero nazvané NovoPen (obr. 80). 

Inzulinové pero umožnilo diabetikům aplikovat přesné dávky inzulinu a to znamenalo 

lepší kontrolu krevního cukru pacienta.  

 

 

Obr. 80 Inzulinová pera společnosti Novo Nordisk 

Počátkem 90. let se portfolio antidiabetických léčiv se rozšířilo o další 2 lékové 

skupiny. Z nich inhibitory střevní alfa-glukosidázy snižovaly zejména hyperglykémii po 

jídle díky zpomalenému vstřebávání glukózy ze zažívacího ústrojí. Meglitinidové 

deriváty rychle a krátkodobě stimulovaly prandiální sekreci inzulinu podobným 

způsobem jako deriváty sulfonylmočoviny.  

V 90. letech byly také uvedeny na trh thiazolidindiony, což je skupina 

perorálních antidiabetik, které přímo stimulují účinek inzulinu ve svalu, játrech a tukové 

tkáni a snižují inzulinovou rezistenci. 

Od poloviny 90. let se začal používat výhradně inzulin lidský, vyráběný pomocí 

genetické technologie, tedy inzulin, jehož struktura je identická s molekulou 

produkovanou lidským organismem. K dispozici byly přípravky s různou kinetikou 

(tedy rychlostí vstřebávání, vrcholem a dobou účinku) docílené rozpuštěním molekuly 

inzulinu v odlišných roztocích. Zhruba ve stejné době se s rozvojem genetického 

inženýrství začala vyvíjet tzv. inzulinová analoga – uměle vytvořené molekuly inzulinu, 
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u nichž záměnou jedné či několika aminokyselin v řetězci inzulinu, došlo k určité 

změně vlastností (např. rychlost nástupu inzulinu či doba jeho účinku).  

V roce 1996 se na trhu objevuje první inzulinový analog vyrobený rekombinační 

DNA technologií nazvaný „Humalog“ (inzulin lispro) (obr. 81). 

 

Obr. 81 Inzulin Humalog společnosti Lilly 

 

V oblasti farmakoterapie se poslední vývoj zaměřuje především na hledání 

nových moderních perorálních antidiabetik, která zlepšují účinek působení inzulinu v 

tkáních. Tyto preparáty mají způsobit dostatečný pokles glykémie, snižovat inzulinovou 

rezistenci, optimalizovat tělesnou váhu a příznivě působit i na ostatní rizikové faktory. 

Patří mezi ně například nové přípravky vyrobené pomocí biologického inženýrství. 

Liraglutid (obr. 82), podobně jako jiný srovnatelný lék Exenatid, obsahuje 

napodobeninu (analog) hormonu GLP-1. Stimuluje tvorbu inzulinu a snižuje hladinu 

krevního cukru, avšak ve chvíli, kdy hladina krevního cukru klesne do normálních 

hodnot, už ji dál nesnižuje. Velmi významně snižuje hmotnost pacienta. 

 

Obr. 82 Přípravek Victoza společnosti Novo Nordisk 
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Velkou výzvou pro další výzkum zůstává inhalační inzulin. Hlavní výhodou 

tohoto aplikačního způsobu je fakt, že inhalací se lze vyhnout injekčnímu podkožnímu 

píchání bolusových dávek inzulinu. Bazální dávky inzulinu je však nutné podávat 

injekčně. Miniaturní kapičky inzulinu vdechne pacient až do drobných vzduchových 

sklípků v plicích, bohatě protkaných kapilárami. A právě prostřednictvím husté sítě 

jemných cév se účinné látky z jemných kapiček vstřebají do těla. Biologická dostupnost 

je po inhalačním podání pouze 10 – 15 %, to však stabilitu léčby neovlivňuje. Inhalační 

inzulin působí srovnatelně rychle jako krátce působící inzulínová analoga a rychleji než 

klasický krátkodobě působící inzulin. Diabetik musí být nekuřák, nesmí trpět astmatem 

a jinými respiračními chorobami a musí být starší 18 let. Inhalování inzulinu snižuje 

kapacitu plic, může způsobovat změny v plicní tkáni (inzulin je totiž stimulátor růstu) a 

teoreticky i rakovinu plic. Také neodhadnutí dávky inzulinu a vysoká rychlost jeho 

vstřebávání může způsobovat časté hypoglykemie. Rovněž není možné využít jemného 

dávkování inzulinu po jednotkách (IU), jako je tomu u inzulinových per a pump. První 

inhalační inzulin byl uveden na trh americkou firmou Pfizer v září roku 2006 pod 

obchodní značkou EXUBERA. Avšak kvůli špatným ziskům a vysokým nákladům 

společnost Pfizer tento produkt po roce prodeje v říjnu roku 2007 stáhla z trhu. Mezi 

nevýhody inhalačního inzulinu patří vysoké náklady na léčbu, nutnost dávkování 

velkých dávek inzulinu a nehrazení léčby českými pojišťovnami.  

Velmi pokročilý je však také výzkum bukálního či nasálního podávání inzulinu 

v roztoku, kde je biologická dostupnost až 70 %. Objevují se i technologie podávání 

inzulinu perorálně ve formě tablet či transdermálně. Tyto metody jsou však klinickému 

uplatnění ještě vzdáleny. Nové výzkumné metody s užitím tzv. luciferázy vedou k 

možnostem ovlivnění inzulinových receptorů i zcela jinými molekulami, než je inzulin. 

Novou metodou je i genová terapie (vpravení genetické informace do buněk za 

účelem léčebného účinku), při které se gen pro inzulin vnáší do jader některých 

lidských buněk. Tyto buňky pak produkují inzulin přímo v lidském organismu. Pro 

vnesení genu do jádra se nejčastěji využívá některých druhů virů. 

Také v oblasti transplantační se objevují některé nové možnosti jako je 

transplantace Langerhansových ostrůvků. Tato transplantace se jeví jako méně 

invazivní, levnější a méně riskantní než transplantace slinivky. Transplantačním místem 

jsou v tomto případě játra, protože je jednodušší přístup k velkým portálním žílám 

v játrech než k žílám ve slinivce. Buňky, které vyrostou v játrech, jsou schopny 

produkovat inzulin stejně jako ty ve slinivce. 
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Transplantace slinivky obvykle společně s ledvinou se provádějí již od 60. let. 

Bohužel tyto transplantace nebývají vždy úspěšné, neboť tělo někdy odmítá nový orgán 

a pacienti jsou nuceni užívat imunosupresivní léčbu. Ta může být pro člověka velice 

nebezpečná z hlediska nežádoucích účinků, takže se k transplantaci přistupuje až ve 

chvíli, kdy zcela selže ostatní léčba. 

Ve fázi klinických zkoušek (USA, Německo) je využití kmenových buněk z 

pupečníkové krve (nesou v sobě potenciál diferencovat se podle požadavků a nově 

vytvořit kteroukoli tkáň lidského těla). Předpokládaným mechanismem účinku je 

ovlivnění autoimunitního procesu a podpora regenerace beta-buněk Langerhansových 

ostrůvků. 

 

6.3 Světový den diabetu 

Světový den diabetu byl poprvé vyhlášen v roce 1991 a je kampaní zaměřenou 

každý rok na nové téma, které určuje Mezinárodní federace diabetu s cílem reagovat na 

problémy, s nimiž se potýkají diabetici v globálním měřítku. Zatímco tematické 

kampaně trvají celý rok, mezinárodní den připadá na 14. listopad, datum narození 

Fredericka Bantinga, objevitele inzulinu. V roce 2011 byla tématem kampaně edukace 

pacientů a veřejnosti a prevence diabetu a toto téma zůstalo nezměněno až do konce 

roku 2013. Ve světě se do této akce zapojilo 82 zemí formou pochodů, které mají 

upozornit na nebezpečí této civilizační choroby. K dispozici byly také informační stany 

se zdravotnickými odborníky, kde si zájemci mohli nechat změřit hladinu cukru v krvi, 

krevní tlak a také určit BMI. Na problematiku diabetu upozornilo také večerní osvětlení 

778 hlavních dominant evropských měst modrým světlem. V České republice 

pochodovalo asi 5000 lidí na 70 místech.  

 

6.4 Nobelovy ceny 

 

1923 - Frederick Grant Banting a John James Richard Mcleod obdrželi za objev 

inzulinu Nobelovu cenu za lékařství 

1958  - Frederick Sagner vyřešení primární struktury inzulinu Nobelovu cenu za chemii 

1977 - Rosalyn Yallow a Solomon A. Berson obdrželi za vypracování radioimunické 

metody stanovení inzulinu a dalších peptidových hormonů Nobelovu cenu za chemii 
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7. Léčba diabetu v Československu 1946-2012 

7.1 Léčba diabetu v Československu 1946-2012 

Po válce muselo československé zdravotnictví nejprve řešit problémy týkající se 

infekčních nemocí, tuberkulózy, pohlavních nemocí, nedostatku léků a zdravotnických 

přístrojů a také nedostatku lékařů a dalšího zdravotnického personálu, takže se 

problémem diabetu prakticky nezabývalo. Zdravotnictví mělo být postupně sjednoceno, 

budováno plánovitě a řízeno státem. Došlo ke konfiskaci nepřátelského majetku (např. 

32% lékáren a 60% farmaceutických velkoobchodů). 

Prvním krokem se stalo přijetí zákona č. 49/1947 Sb., o poradenské zdravotní 

péči, kterým došlo k zestátnění a sjednocení zdravotních poraden. Také došlo ke 

znárodnění části farmaceutického průmyslu a úpravám nemocenského pojištění. 

V únoru 1948 došlo k převzetí moci komunistickou stranou a právo na ochranu 

zdraví bylo zakotveno v paragrafu 29 ústavy z 9. 5. 1948. Dále byl přijat zákon č. 185 

z 19. 7. 1948 o zestátnění nemocnic a ostatních léčebných a ošetřovacích ústavů 

s účinností od 1. 1. 1949, zákon o zestátnění léčivých lázní a zřídel, zákon o národním 

pojištění, zákon o zestátnění výroby a distribuce léků. 

Řízení zdravotnictví převzaly národní výbory a zřídily „Ústavy národního 

zdraví“. V první fázi to byla zařízení poskytující poradenskou zdravotní péči, posléze se 

jejich povaha změnila v instituci sdružující a zastřešující zdravotnická zařízení v 

daném správním obvodě (okrese, kraji). Ze zákona poskytovaly preventivní zdravotní 

péči: jejích úkolem bylo odborně vyšetřovat a sledovat zdravotní stav občanů a zjišťovat 

jejich sociálně zdravotní podmínky života. K ochraně zdraví občanů měly působit svou 

poradní činností, výchovou a zprostředkováním nápravy zjištěných sociálně zdravotních 

závad a potřebné péče. 

Dle § 6 byly organizačními složkami ústavu také poradny: 

„ Každý ústav musí míti poradny pro těhotné ženy, pro matky a děti (včetně školního 

lékařství), protituberkulosní a proti pohlavním nemocem (poradny obligatorní). Dále 

může míti poradny pro péči o chrup, předsňatkové (eugenické), tělovýchovné, pro 

duševní hygienu a výchovu, pro bezdětné manžely, gynekologické, pro choroby srdce a 

cév, pro výživu a dietetiku, pro potírání rheumatismu, zhoubných nádorů, lupusu, 

trachomu, malarie, cukrovky, chorob žláz s vnitřní sekrecí, chorob nervových, krevních, 

pro boj proti alkoholismu, pro duševně vadné, pro vady sluchu, řeči a zraku, pro 

orthopedii, pro tělesně vadné, pro nemoci stáří atd. (poradny fakultativní). Ministerstvo 

zdravotnictví může se souhlasem ministerstva financí prohlašovati jednotlivé druhy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_(pr%C3%A1vo)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C3%ADrka_z%C3%A1kon%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotn%C3%AD_p%C3%A9%C4%8De
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1vn%C3%AD_obvod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraj_(%C3%BAzemn%C3%AD_jednotka)
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poraden fakultativních za obligatorní; jde-li o poradny pro výživu a dietetiku, je třeba 

též souhlasu ministerstva výživy.“ 

Problematikou diabetu se zabývali lékaři na I. interní klinice v Praze (J. Syllaba, 

J. Roštlapil, M. Zrůstová), v Nemocnici pod Petřínem byla věnována pozornost inzulinu 

a později PAD (R. Foit, R. Sieberová), na III. interní klinice se Prof. J. Páv věnoval 

problematice metabolismu inzulinu, na II. Interní klinice se L. Hostovská věnovala 

dětskému diabetu, V Bratislavě byly vytvořeny pokyny o dietě (M. Bučko a M. Rázus) 

a experimentální diabetologii se věnoval prof. R. Korec. Pacienti s diabetem nejvíce 

navštěvovali lázně Karlovy Vary a Mariánské Lázně. 

Nejvýznamnějšími poradnami pro diabetiky se po válce staly dvě pražské 

poradny – J. Stříteského a O. Postráneckého. Malé poradny vznikaly také na českém a 

moravském venkově, vedl je většinou nemocniční internista. Péče o diabetiky však 

nebyla nijak sjednocená.  

V roce 1951 se začal vyrábět „Globin-Zn-Insulin“, který měl prodloužený 

účinek (asi 12 hodin), ale s jeho výrobou se skončilo se zavedením purifikovaných 

(přečištěných) inzulinů. Od roku 1953 se vyráběl „Protamin-Zn-Insulin“, což byla 

suspenze ve fosfátovém pufru. Od roku 1958 byly na trhu tyto české inzuliny: Dep-

inzulin (vodná suspenze amorfního inzulinu), Interdep-inzulin (suspenze krystalické a 

amorfní části 70:30) a Superdep-inzulin (dlouhodobý, vodná suspenze inzulinových 

krystalů). 

V roce 1951 se ústavy národního zdraví staly výkonnými orgány národních 

výborů na základě zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči a 

nařízení ministra zdravotnictví č. 24/1952 Sb., o organizaci preventivní a léčebné péče. 

Měly plánovat, organizovat, řídit a kontrolovat jednotnou preventivní a léčebnou péči v 

daném správním obvodě. Podle uvedeného ministerského nařízení se všechny okresní 

nemocnice, okresní zdravotnická střediska, porodnice, obvodní zdravotnická střediska, 

lékařské stanice, ženské poradny, dětské poradny, ošetřovatelské stanice, stanice 

záchranné služby, noční sanatoria a transfúzní stanice spojily v okresním ústavu 

národního zdraví. Obdobou okresních ústavů národního zdraví na krajské úrovni byly 

krajské ústavy národního zdraví. Ty sdružovaly krajské nemocnice s krajskými 

zdravotnickými středisky a zpravidla i transfúzní stanice a stanice záchranné služby. 

Činnost poraden pro diabetiky popisoval např. článek MUDr. Pavla Reila z Ostravy-

Zábřehu z roku 1958 „Úkoly diabetického střediska při výchově pacientů s cukrovkou“. 

Léčba diabetika obvykle začala v nemocnici, kde se provedlo celkové vyšetření 
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zdravotního stavu, potom byl pacient poučen o dietě, dávkách a způsobu aplikace 

inzulinu a selfmonitoringu. Po propuštění z nemocnice se v diabetologické ambulanci 

ověřilo správné nastavení dávek v domácích podmínkách. Pacient obdržel průkazní 

lístek pro diabetika s popisem diety, dávek inzulinu a hypoglykemických příznaků a 

pozvánku na další návštěvu. Autor zmínil také prospěšnost diabetických kroužků a 

táborů pro diabetické děti. Tyto tábory trvaly zpravidla 4 týdny a jejich základem byly 

hry, zábava, sport a hlavně vhodně prezentovaná edukace. Děti se zde učily základům 

dietního režimu, injekční technice, vyšetřování moči a základním vztahům mezi jídlem, 

inzulinem a tělesným pohybem. 

V šedesátých letech vznikají nová diabetologická centra. V Praze na III. interní 

klinice (J.Páv), ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (J. Roštlapil, M. Zrůstová, 

V. Bartoš), v nemocnici Pod Petřínem (Z. Svoboda), V Plzni (Piroh), v Ústí nad Labem 

(O. Dub a I. Brožek), v Ostravě (P. Reil), v Luhačovicích (J. Šimurda) a na Slovensku 

(R. Korec, M. Vigaš, E. Špaňár, M. Rázus, B. Finďo, A. Kreze). Do roku 1965 

přicházeli pacienti do poraden pouze na základě doporučení obvodního lékaře, ale 

později byli pacienti těmito poradnami cíleně vyhledáváni (vstupní prohlídky, lázně, 

nemocnice, léčebné ústavy). Na trhu bylo devět druhů inzulinu, z toho tři dovážené, a to 

pouze pro speciální případy.  

V roce 1966 bylo v Československu 102000 diabetiků, tj. 0,73% obyvatelstva. 

V červnu 1967 vydalo ministerstvo zdravotnictví směrnici, která určovala, že o 

1500 diabetiků se musí starat tým složený z jednoho lékaře speciálně školeného, jedné 

zdravotní sestry, jedné dietní sestry a jednoho a půl biochemického laboranta. 

Metodickým opatřením č. 3/1968 Věstníku ministerstva zdravotnictví, částka 9-10, byla 

v roce 1968 vyhlášena koncepce komplexní péče o diabetiky. Cílem bylo snížit 

narůstání výskytu diabetu, zlepšit všestrannou péči o diabetiky a umožnit jim plné 

uplatnění ve společnosti. Nové pokyny se zabývaly zřizováním poraden pro diabetiky, 

metodikou práce lékaře a sestry v poradně a úkoly obvodních lékařů v péči o diabetiky. 

Metodickým vedením byla pověřena oborová komise pro diabetologii při vědecké radě 

ministerstva zdravotnictví.  

Narůstáním výskytu diabetu se zabýval ve svém článku v Praktickém lékaři 

z roku 1968 J. Stříteský, který odhadl počet diabetiků v Československu na 102000.  

Zdůraznil, že ukazatel úmrtnosti diabetem stále prudce stoupá a že Československo je 

na jednom z nejhorších míst ve světě. Zabýval se také vzrůstající nemocností diabetiků. 
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Za základ péče o diabetiky považoval úzkou spolupráci obvodních lékařů a 

diabetologických poraden. 

Také aplikační technika zaznamenala vývoj, v roce 1970 došlo k vylepšení 

stříkačky pro aplikaci inzulinu pomocí výměnných distančních kroužků (obr. 83). 

 

Obr. 83 Praktický lékař, 1973 

Velkým pokrokem v léčbě diabetu bylo zavedení orálních antidiabetik. Na trhu 

se od padesátých let objevují deriváty sulfonylmočoviny a deriváty biguanidů. 

V sedmdesátých letech byl do Československa dovážen cerbutamid z NDR pod 

názvem „Oranil“ (ve světě také pod názvy Invenol, Nadisan, Glucidoral, Midosal, 

Glucofren). Dále byl dovážen maďarský glycyklamidový preparát „Oradian“ a 

glibenclamid „Maninil“ z NDR (Daonil v NSR). V Evropě se dále používal glybornurid 

firmy Roche pod názvem „Glutril“ a  acerohexamid firmy Lilly pod názvem 

„Dymetor“. Také se objevily sulfonamidopyridinové deriváty jako je glycodiazin 

(Condafon, Redul, Lycanol). 

Firma SPOFA vyráběla a dodávala na domácí trh tolbutamid „Dirastan“ (v 

cizině také pod názvy Rastinon, Orinase, Dolipol, Arcosal, Ipoglicon, Tolbutol) a 

„Chlorpropamid“ (také jako Diabinase, Melinase, Catanil). 

Mezi deriváty biguanidů patřil butylbiguanid „Buformin“ dovážený z NDR a 

„Silubin“ dovážený z NSR. Na trh se také dostaly retardované formy s účinkem 8-12 

hodin (nedepotní 4-6 hodin) např. „Buformin retard“ a Silubin „retard“. Z Anglie se 

dovážel fenformin (fenylethylbiguanid) „Dibotin“ a na evropských trzích bylo možné 

koupit metformin (dimethylbiguanid) „Glucophage“ a Obin (Pfizer). U nás se 

metformin velmi málo používal. 

V roce 1970 bylo v Československu 149710 diabetiků, což činilo 1,51% všech 

obyvatel. U diabetiků 2. typu bylo 38% pacientů léčeno pouze dietou, 34% dietou a 
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PAD a 28% dietou a inzulinem. Pacienti byli léčeni v poradnách, které byly z 80% 

umístěny na poliklinikách. 

V roce 1976 byl představen nový způsob sledování dlouhodobé glykemické 

kontroly a  hodnocení metabolické kompenzace a to na základě hladiny 

glykosylovaného hemoglobinu (HbA1C) v krvi. Bylo zjištěno, že dlouhodobě zvýšená 

hladina krevního cukru v těle vede k vyšší produkci hemoglobinu A1c než normálně 

(více než 5%). Tento test však nebyl doporučen pro screening pacientů a 

diagnostikování diabetu, neboť nepostihl mnoho dalších faktorů ovlivňujících hladinu 

HbA1c v krvi (např. urémii). 

V osmdesátých letech se stala hlavním problémem prevence pozdních 

diabetických komplikací, ke které přispěly i pokroky v jiných oborech medicíny. 

Diabetici se selháním ledvin byli zařazováni do dialyzačního a transplantačního 

programu, objev argonového laseru přispěl k léčbě očních komplikací.   

Postupem času se vylepšila technologie výroby a chromatografickým čištěním se 

dosáhlo vysoké čistoty inzulinu. Společnost SPOFA své inzuliny s nízkým obsahem 

nežádoucích látek označovala předponou PUR a vyráběla je pod názvem PUR- neutral, 

PUR-DEP, PUR-Interdep a PUR-Superdep. 

Pacienti byli léčeni českými inzuliny, monokomponentní (vysoce vyčištěné 

inzuliny bez příměsí) a humánní inzuliny (stejné uspořádání aminokyselin jako inzulin 

produkovaný lidským pankreatem) byly zajišťovány dovozem (Novo inzuliny). 

Velkým průlomem v léčbě diabetu se v osmdesátých letech stala intenzifikovaná 

inzulinová léčba (IIT). Jedná se o inzulinový režim, který se snaží co nejvíce napodobit 

fyziologický rytmus vylučování inzulinu a patří sem i léčba kontinuální subkutánní 

infuzí pomocí inzulinové pumpy. Bazální sekrece inzulinu se nahrazuje podáním 

dlouhodobě/střednědobě působícího inzulinu večer nebo ráno a večer a bolusové 

sekrece se nahrazují injekcemi krátkodobě působícího inzulinu před hlavními jídly. 

Tento režim se používá hlavně u diabetiků 1. typu a dosahuje se s ním lepší 

kompenzace i s nízkou dávkou inzulinu, subjektivní pocit zdraví a dobrého zvládnutí 

nemoci a také volnější denní režim. Včasná intenzifikovaná léčba může zabránit vzniku 

pozdních diabetických komplikací. 

Osmdesátá léta se také vyznačovala snahou o vytvoření portabilního systému, 

který by mohl předem naprogramovat dynamiku denní spotřeby inzulinu. Tento 

požadavek splňovala programovatelná přenosná inzulinová infuzní pumpa IP 1003, 
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kterou vyrábělo od roku 1985 družstvo Kovo Brno. Pumpa byla velmi přesná a 

spolehlivá, problémem byl ovšem nedostatek kvalitních kanyl. Kromě toho se na 

počátku 80. let začaly používat stacionární systémy-infuze s inzulinem k léčbě 

diabetického komatu; tyto systémy se používají dodnes. K dispozici byl i nepřenosný 

přístroj BIOSTATOR, který byl ovšem určen pouze pro vědecké účely (ve VFN Praha a 

nemocnici ve Zlíně). Výrobu československých inzulinových pump ukončil až vstup 

zahraničních pump na náš trh, v 90. letech to byly pumpy Microjet (Itálie), Dahedi 

(Holandsko), Promedos (Německo) a Travenol (USA).   V současné době se nejvíce 

používají inzulinové pumpy Minimed společnosti Medatronic a AccuCheck firmy 

Roche.    

Po roce 1989 dochází ke vstupu zahraničních farmaceutických společností na 

náš trh. Tyto společnosti zde budují svá obchodní zastoupení a dochází k prudkému 

dovozu a spotřeby zahraničních léčiv. Státní ústav pro kontrolu léčiv začal v České 

republice zavádět evropské standardy a následovat evropskou lékovou legislativu. 

Výrobci a léčivé přípravky k terapii diabetu v České republice v roce 2014: 

Zentiva, společnost skupiny Sanofi, Česká republika (Glurenorm, Metformin- Zentiva ) 

Novo Nordisk, Dánsko (Actrapid, Insulatard, Levemir, Mixtard, Novomix, Novonorm, 

Novorapid, Victoza) 

Eli Lilly, USA (Actos, Byetta, Humalog, Humulin) 

Sanofi-Aventis, Itálie (Amaryl, Apidra, Insuman, Lantus, Metfirex) 

Apotex Europe BV, Nizozemsko (Apo-gliclazid, Apo-metformin) 

Takeda Global Research and Development Centre, Velká Británie (Competact) 

Les Laboratoires Servier, Francie (Diaprel) 

Jelfa S.A., Polsko (Dibetix, Glymexan, Normaglyc) 

Krka Eglymad, Slovinsko (Akarboza Mylan, Eglymad, Enyglid, Gliclazid- Mylan, 

Glimepirid Mylan, Glyclada, Metformin Mylan) 

Novartis Europharm Ltd, Velká Británie (Eucreas, Galvus) 

Laboratori Guidotti, Itálie (Glibomed) 

Wörwag Pharma GmbH, Německo (Glimegamma, Metfogamma) 

Sandoz GmbH, Rakousko (Glimepirid Sandoz) 

Ratiopharm GmbH, Německo (Glimepirid Ratiopharm, Glucobene) 

Merck Sharps & Dohme Ltd, Velká Británie (Glucophage, Glucovance, Janumet, 

Januvia) 

Bayer Pharma AG, Německo (Glucobay) 
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Berlin-Chemie AG, Německo (Maninil, Oltar, Siofor) 

Medochemie Ltd, Kypr (Medopirid) 

Stada Arzneimittel AG, Německo (Melyd, Stadamet) 

Bluefish Pharmaceutical, Švédsko (Metformin Bluefish) 

Teva Pharmaceuticals, Česká republika (Metformin-Teva, Pioglitazone- Teva) 

Pfizer, USA (Minidiab) 

Bristol-Mayers Squibb, Velká Británie (Onglyza) 

Actavis Group PTC, Island (Pioglitazone Actavis) 

Boehringer Ingelheim International GmbH, Německo (Trajenta) 

 

7.2 Diabetické asociace  

Již v roce 1934 vznikl spolek „Československá péče o diabetiky“, přičemž česká 

sekce sídlila v Praze na Národní třídě č. 19. Ustavující valná hromada tohoto spolku 

proběhla v dubnu pod vedením Prof. B. Prusíka. Cílem spolku bylo zřízení poraden pro 

diabetiky, kuchyně pro diabetiky, zvýšení péče o diabetické děti a lázeňská péče.  

Diabetická asociace České republiky (DAČR) sdružuje Českou diabetologickou 

společnost (založena v roce 1963 jako sekce České lékařské společnosti Jana 

Evangelisty Purkyně), Občanské sdružení ambulantních diabetologů, Sdružení rodičů a 

přátel diabetických dětí (od roku 1990 pomáhá ve spolupráci s dětskými diabetology 

všem diabetickým dětem a jejich rodinám učit se žít s diabetem), Společnost 

všeobecného lékařství a Svaz diabetiků ČR. 
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8. Výroba inzulinu v Československu 

Od roku 1923 se v Československu se objevuje na trhu inzulin dovážený, 

přičemž byly dováženy přímo hotové injekce nebo substance, ze kterých 

pravděpodobně připravovaly inzulin k aplikaci společnosti Norgine, Interpharma, 

Mariatherma a Remed (sběr pankreatu nebyl u nás zaveden). Dovážený inzulin 

prodávala např. Fragnerova lékárna (inzerce v ČLČ z července 1923), J. Horák 

z Berouna (ČLČ z října 1923), Lékárna „U bílého lva“ v Praze (ČLČ z listopadu 1923).  

 

8.1 Norgine 

V roce 1909 založil Dr. Viktor Stein v Ústí nad Labem-Předlicích společnost 

Norgine (obr. 84). Nejprve vyráběl chemikálie a barvy pro textilní a kožedělný průmysl. 

Pojmenování podniku vzniklo podle mořské řasy, ze které v továrně získávali jód. Od 

roku 1918 se společnost zaměřila na výrobu léčiv. Byla postavena další budova a v roce 

1930 zde pracovalo již kolem sta zaměstnanců. Finančně firmu zajišťovala rodina 

Schichtova (výroba mýdla) a odborným poradcem byl profesor farmakologie na 

německé univerzitě v Praze MUDr. Emil Starkenstein. Podle jeho receptury firma 

vyráběla Ferrostabil, dále se zabývala náprstníkovými glykosidy, spasmolytiky. 

 

Obr. 84 Továrna společnosti Norgine 

 

Společnost Norgine byla naším prvním výrobcem inzulinu, i když není známo, zdali byl 

vyráběn z nakupované nebo vlastní substance (obr. 85). První inzerce se objevila v 

Časopise lékařův českých č. 49 již 8.12.1923. 
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Obr. 85 Reklama na Pankreashormon Norgine 

 

Pankreas hormon se prodával jako substance ve 4ml lahvičkách a rozpouštěl se přímo 

před injekcí, v 1 ml bylo 50 m. j. inzulinu (obr. 86). V roce 1925 stála lahvička 350Kč, 

v roce 1926 již jen 75Kč. Zajímavá informace se objevila v Časopise lékařův českých 

z 6. 5. 1938, č. 18, str. 568-575, kde se píše o společnosti Norgine v souvislosti 

s výrobou inzulinové masti nazvané ILOCUTAN. 

 

Obr. 86 Insulin Norgine 
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Po obsazení Československa fašisty byl veškerý židovský majetek arizován, tedy sebrán 

původním majitelům a předán nebo prodán stoupencům Hitlera. Společnost Norgine 

tudíž přešla do berlínského koncernu Schering. K továrně byla za války přičleněna 

firma Heuer v Krásném Březně a pracovali zde i vězni z Terezína. Pro potřeby válečné i 

civilní medicíny se zde vyráběl éter k narkóze, sulfanilamid a jiná léčiva. 

V roce 1945 připadla společnost Československé národní správě, která byla 

vytvořena na základě dekretu prezidenta republiky o znárodnění. V chemicko - 

farmaceutickém průmyslu byly znárodněny Chemické závody Schering, a. s., závod P. 

Beiersdorf, a. s.  Ústí nad Labem, kde se vyráběly náplasti, a Cephag, a. s. Krásné 

Březno. Všechny tyto tři závody byly včleněny do Spojených farmaceutických závodů. 

V roce 1946 se závod přejmenoval na SPOFA 30 - Ústí nad Labem. Od roku 1949 se 

společnost specializovala na výrobu sulfonamidů, steroidních hormonů a 

zdravotnických náplastí.  

Dne 1. října 1952 vznikl samostatný podnik Chemopharma Ústí nad Labem a 

sulfonamidy se staly jeho nosným programem. V chemické části továrny se vyráběly 

čisté farmaceutické substance, které se pak v dalším podniku SPOFA zpracovávaly na 

tablety, dražé, masti nebo injekce.  

V letech 1955 až 1960 byly vybudovány nové aparatury pro výrobu 

sulfonamidu, sulfochloridu, acetanilidu, cholesterolu, ftalylsulfothiazolu a 

sulfadimidinu.  

V roce 1997 došlo k privatizaci společnosti a jejím majitelem se stala pražská 

akciová společnost Kvestar. V letech 1998- 2002 se společnost snažila o inovaci 

sortimentu a výrazné zvýšení kvality výrobků.  

V současné době se společnost zabývá výrobou zdravotnických prostředků, 

samolepicích pásek, veterinárních prostředků („Pixtape“, který se používá k ošetření 

končetin hospodářských zvířat, a velkoplošná náplast „Zoopor“). Dále pak výrobou 

farmaceutických substancí a polyamidových prachů (nosiče pro kosmetický průmysl).  

Ve výrobě náplastí má společnost mnoholetou tradici a je držitelem ochranné známky 

SPOFAPLAST.  

Společnost patří mezi největší výrobce a zároveň i dodavatele farmaceutických 

substancí v České republice. Vyrábí sedativum aprazolam, střevní dezinficiens cloroxin, 

nesteroidní antiflogisticum meloxicam, antimykoticum nitrofungin, dále ornidazol, 

antihypertenziva a látky užívané v léčbě benigní hyperplasie prostaty prazosin 

tetrachlorid či tetrazosin tetrachlorid. Dále vyrábí produkty poloprovozní výroby, a to 
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antidepresivum paroxetin hydrochlorid, perorální antidiabetikum pioglitazon a 

nesteroidní antiflogisticum piroxicam betadex.  

 

8.2 Interpharma  

V roce 1932 vznikla v Praze nová společnost na výrobu léčiv. Její zakladatelé, 

Dr. Ing. Artur Steinhauer, Ing. Jan Rosický a Dr. Josef Tamchyna ji nazvali Interpharma 

(zkratka z Interest pharmacolopae, latinsky zájem lékárníka). Nejprve sídlila v 

Jungmannově ulici č. 18, ve výrobních prostorách, které dr. Steinhauer vyženil, ale v 

roce 1935 přesídlila továrna do Modřan do bývalých továrních objektů továrny na 

zpracování dřeva bratří Karla a Bohdana Zemanových. Nejvýznamnějšími preparáty 

byly v té době přípravky Eurocan a Dipron. Od počátku svého působení firma 

spolupracovala s jinými výrobci, což se konkrétně projevilo na přípravku Infadin 

(roztok vitaminu D), který uvedla na trh společně s firmou B. Fragner. Jejich další 

spolupráce se rozvíjela v oblasti léčiv proti infekcím, tj. organických sloučenin arzenu a 

sulfonamidů. V roce 1936 začala vydávat časopis Lékařský svět, který přinášel různé 

odborné zprávy a zároveň propagoval výrobky vydavatele. V roce 1939 zde bylo 

zřízeno zvláštní oddělení pro výrobu inzulinu. 

V roce 1942 byl Dr. Steinhauer odvlečen do koncentračního tábora, kde zemřel. 

Společnost Interpharma rozšířila za války svoji pracovní náplň. Nezabývala se jen 

chemickými léčivými látkami, ale vyráběla jaterní extrakt Hepatonikum, zabývala se 

také výrobou inzulinu (ve spolupráci s Výzkumným ústavem Bati) a metabolity plísní. 

Bylo již delší dobu známo, že nahnilé seno obsahuje látku zvanou dikumarol, která 

snižuje krevní srážlivost. Její nepříjemnou vlastností však bylo, že se účinek projevil až 

po delší době a také měl dlouhé trvání. Nedala se tedy použít jako léčivo, které by 

ovlivňovalo krevní srážlivost. Pracovníci Interpharmy J. Rosický, E. Petráček a K. 

Fučík syntetizovali v roce 1944 analog dikumarolu, který měl výhodnější vlastnosti, a 

byl proto zaveden do léčebného použití pod názvem Pelentan (v cizině Tromexan). 

Tento přípravek se používá úspěšně dodnes. 

V letech 1942 až 1944 tu pracovali známí herci - Jaroslav Vojta, Jiřina 

Šejbalová, Marie Rosůlková, Jiřina Štěpničková a další. 

V důsledku dekretu prezidenta republiky o znárodnění byla společnost 

znárodněna a v lednu 1946 se stala součástí Spojených farmaceutických závodů a 

později se stala samostatným národním podnikem s názvem n. p. Léčiva Modřany. 
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Začátkem devadesátých let se s. p. Léčiva potýkal s řadou problémů a hledal 

zahraniční partnery. Od ledna 1992 vznikla akciová společnost Interpharma Praha s 

kapitálovou účastí profesora MUDr. Miloše Sováka, který je Čechem trvale žijícím v 

USA. 

Interpharma dnes vyrábí důležité farmaceutické substance pro český trh i pro 

přední zahraniční výrobce léků. Významným úspěchem Interpharmy je spolupráce s 

americkou firmou Augouron, která loni patentovala účinný preparát pro kontrolu 

nemoci AIDS. 

 

8.3 Mariatherma 

Založili ji v roce 1918 společně PhMr. Gustav Welz, lékárník v Touškově  a od 

1922 v Mariánských Lázních a litomyšlský lékárník PhMr. Karel Kosinka. Nový 

podnik, zaměřený na laboratorní výrobu léčiv, nazvali „Průmysl léčiv v Mariánských 

lázních, společnost s ručením obmezeným“. Výrobním programem byla výroba jedů, 

léčiv a přípravků, jejich prodej a obchod s nimi, pokud nebyl vyhrazen lékárnám. 

Podnik zaměstnával 20 odborných pracovníků a dle návodu MUDr. Vladislava 

Mladějovského  vyráběl řadu organopreparátů a organových přípravků a to v kombinaci 

se syntetickými léčivy (sirup a tablety Pulmosan, Sklerol syrup). V roce 1921 přešla 

firma na nový způsob výroby a změnila název na „Mariatherma“, továrna lučebnin a 

léčiv v Mariánských Lázních, akciová společnost. Kancelář a expedice společnosti 

přesídlily od 1. 11. 1922 do Přístavní ulice 1353 na Smíchově a pak do Spálené ulice. 

Obě firmy se dohodly, že reprezentanti budou pracovat pro ně společně. Nakonec se 

administrativní a obchodní kanceláře usadily již natrvalo od 15. 5. 1925 ve Strašnicích, 

v továrně B.Klöcklera, kterou od něj již dříve koupil K. Kosinka. Výroba zůstávala dále 

v Mariánských Lázních – Úšovicích, odkud byla převedena do Strašnic, a to po spojení 

továrny s firmou Klöckler v roce 1936-38. To také umožnilo Mariathermě rozšířit 

výrobní oddělení a produkci, např. o injekční roztoky. V odděleních se vyráběly také 

farmaceutické přípravky, organopreparáty, fytoterapeutika, chemické přípravky, 

galenika a léčivá vína značky Klöckler. Za okupace Němci továrnu nezrušili a 

neomezili ani výrobu, ale vynutili si kontrolu převodem akcií na své příslušníky. Nové 

výzkumné a kontrolní oddělení, kde se provádělo biologické hodnocení 

organopřípravků před jejich klinickým zkoušením, bylo zřízeno roku 1940. 

Tablety insulinu Pancreatis Mariatherma byly inzerovány v Praktickém lékaři 

od prosince 1925.  
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Továrna Mariatherma byla převzata do národní správy 27. 2. 1948 a národním 

správcem se stal drogista Alois Bendl. 

 

8.4 Akciová továrna na výrobu lučebnin v Kolíně 

Tato továrna byla založena 23. 3. 1871 v Kolíně s akciovým kapitálem 200 000 

zlatých. Provoz továrny byl zahájen v červnu 1872 a plánovalo se, že se zde vyrobí 

ročně 60 tisíc metrických centů superfosfátu (ručním mísením v takzvaných karbech). 

Také se zde vyráběla kyselina sírová, a to komorovým způsobem. Časem byla zavedena 

i výroba kombinovaných hnojiv, zelené a modré skalice a v roce 1890 byla zahájena i 

výroba kyseliny borité, boritanů a perboritanů. 

Čistě anorganická výroba byla v roce 1893 rozšířena o výrobu organickou - 

kyselinu salicylovou a její deriváty V roce 1898 byla ke kolínské továrně připojena 

konkurenční pečecká továrna na výrobu superfosfátu (kyseliny sírové) a kožního a 

kostního klihu a Akciová továrna na hnojiva v Českých Budějovicích (vyrábějící 

kyselinu sírovou, superfosfát, síran hlinitý). V roce 1904 koupil kolínský závod 

„Kentův mlýn“ na mletí surovin potřebných k výrobě. Po válce zde byla zahájena 

výroba kyseliny salicylové a jejích derivátů (Acylprin, Acylcoffin). Lučební se také 

stala prvním závodem v Evropě, kde byla zahájena výroba vitamínových přípravků 

(výtažek z obilných klíčků Bioklein) 

Druhá světová válka přinesla stagnaci výroby, (kromě kyseliny sírové, důležité 

pro výrobu střeliva) a také změny ve stanovách společnosti. Od roku 1939 bylo nutné 

před český název psát Chemische Kolín A. G. Během druhé světové války se v této 

továrně vyráběl nechvalně proslulý Cyklon B, který byl užíván jako vyhlazovací nástroj 

v plynových komorách německých koncentračních táborů. Po osvobození republiky 

byly pro zahájení výroby špatné podmínky, pro nedostatek surovin byl pozastaven 

provoz kyseliny sírové a superfosfátu. V provozu zůstala výroba síranu hlinitého. 

Výroba léčiv, která byla v roce 1943 nuceně postoupena do Rybitví, nebyla navrácena. 

V březnu 1946 byl podnik znárodněn a dochází k zapojení Lučební do národního 

podniku Synthesia Semtín. V roce 1949 byl vytvořen samostatný národní podnik 

Lučební Kolín, ale již v roce 1958 se znovu stal součástí chemického koncernu 

Východočeské chemické závody Synthesia. 
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8.5 Remed 

Společnost byla založena v roce 1919 a zakladateli byli MUDr. Adolf Maixner, 

MUDr. Karel Kurfürst, Ph. Mr. Vondrášek, Ph.Mr. Šilberský a Ph.Mr. Trnka, Ph.Mr. 

Novák a Ph.Mr. Královec, PhMr. Folprecht, Dr. Čakrt, Dr. Novák a sídlila v Praze na 

Žižkově.  

Remed uvedl na trh mnoho farmaceutických výrobků (Ferraxa, Rheumosin, 

Anaesin, Pharyngosan, Haemostaticum fl. a tabl., Globichthol, Ústní voda, Asthma 

cigarettes, Syrupectol27, Syrupus lacto-quajacolicus, Tablettae vaginales,  Cholevagin, 

Remedky), ale také fotovývojky, chloroform a éter pro narkózu, Ethylbromid,  

Chloralhydrat, extrakty, náplasti, veterinární léčiva, dále pak plastické hmoty, jako např. 

izolační desky Isolith atd.   

Po roce 1934 byly hlavně vyráběny biochemické preparáty, především hormony. 

Z tehdy zřízeného speciálního oddělení vyšly hlavně 3 přípravky, které si zasloužily 

pozornost lékařů.  

Byl to jednak Insulin-Remed (obr. 87), vyráběný v letech 1934 – 1941, který  

byl považován vedle anglického inzulinu za velice dobrý, což prokazovala i stálá 

kontrola Státního zdravotního ústavu. Protamin pro depotní inzulin si firma vyráběla 

rovněž sama a dle zkoušek prováděných jednak farmakologickým ústavem Masarykovy 

univerzity v Brně a jednak několika klinikami, byl shledán stejně dobrým, jako 

protamin anglický či americký.  

Dalším hormonálním přípravkem byl Homodyn, čistý testikulární hormon, 

titrovaný na kohoutí jednotky, pro intramuskulární injekce bez přísad chemikálií nebo 

extraktů drog.  

A konečně Femidyn, folikulární hormon, který byl zkoumán na všech 

spolupracujících klinikách s velmi dobrým výsledkem. Vhodné, úsporné balení v 5 ml 

inzulinových lahvičkách a levná cena při standardní dobré kvalitě způsobily rychlé 

rozšíření tohoto přípravku.  

Během okupace bylo z výrobního programu vyřazeno asi 45 jednoduchých 

preparátů, ale firma se na trhu udržela. V roce 1945 měla velice slušně vybavené 

výzkumné oddělení chemické a biologické, dobré technologické vybavení, 240 

zaměstnanců a kapitál 5600000 Kčs. Byla znárodněna 27. 10. 1945 a zařazena do 

Spojených farmaceutických závodů. 
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Obr. 87 Inzulin firmy Remed 

 

8.6 Vlastní výroba inzulinu  

Počátky vlastní výroby inzulinu můžeme najít v oddělení organopreparátů ve 

výzkumném ústavu firmy Baťa ve Zlíně pod vedením Doc. Dr. Ing. Stanislava Landy, a 

to již v lednu 1939. Zde se prováděla izolace látek z živočišných preparátů 

v laboratorním i poloprovozním měřítku. Toto oddělení se osamostatnilo v lednu 1941 a 

stalo se Potravinářským ústavem města Zlína. V období protektorátu však byla tomuto 

ústavu zakázána činnost v oboru biologicko-farmaceutickém, takže Doc. Landa musel 

najít společnost, pod jejíž značkou by mohl tajně ve výzkumech pokračovat. Tím začala 

spolupráce s firmou Minevita a také s firmou Interpharma v Modřanech, která poskytla 

provozní budovu. Oficiálně byla v roce 1944 výrobou a distribucí inzulinu pověřena 

firma Remed (německým státním ministrem pro Čechy a Moravu). Ta však neměla 

výrobní kapacity, takže se tajně spojila s firmou Interpharma a bylo dohodnuto, že se 

inzulin bude vyrábět dle zlínského způsobu v Modřanech a Remed zajistí plnění do 

lahviček a distribuci. Inzulin byl nazván „Gamma“.  

Během války se na výrobě inzulinu pracovalo také ve společnosti CETAB 

v Hořátvi u Nymburka, ale produkt byl příliš znečištěný. Krátkou dobu se připravoval 

inzulin i ve Státním zdravotním ústavu a v lékárně „U zlatého hada“. 

V roce 1945 bylo vyrobeno 21800000 m. j. Gamma inzulinu (35000 kg 

pankreatu), v roce 1947 to již bylo 27400000 m. j. inzulinu. 

Na základě dekretu prezidenta republiky o znárodnění byly k 28. říjnu 1945 

znárodněny všechny podniky, které měly více než 50 zaměstnanců. Z farmaceutických 

továren to byly např. B. Fragner, Interpharma, Medica, Remed. Spolu s podniky, jež 

původně patřily Němcům, např. Hamma, Hell či Schering, a byly proto pod národní 

správou, utvořily k 1. lednu 1946 jednotnou organizaci. Ta dostala název Spojené 



107 

 

farmaceutické závody (zkráceně SFZ, později SPOFA). Sídlem společnosti se stala 

bývalá Fragnerova farmaceutická továrna v Dolních Měcholupech. Výroba inzulinu se 

v roce 1947 přesunula z Modřan do bývalého závodu Medica ve Vysočanech. 

V roce 1951 se začal vyrábět „Globin-Zn-Insulin“, který měl prodloužený 

účinek (asi 12 hodin), ale s jeho výrobou se skončilo se zavedením purifikovaných 

(přečištěných) inzulinů. Od roku 1953 se vyráběl „Protamin-Zn-Insulin“, což byla 

suspenze ve fosfátovém pufru. Od roku 1958 byly na trhu tyto české inzuliny: Dep-

inzulin (vodná suspenze amorfního inzulinu), Interdep-inzulin (suspenze krystalické a 

amorfní části 70:30) a Superdep-inzulin (dlouhodobý, vodná suspenze inzulinových 

krystalů). 

V roce 1958 vytvořily čtyři pražské továrny n. p. Léčiva Praha. Do něho byla 

zahrnuta většina pražských výrobců léčiv, a tak vznikl kolos, který vyráběl 40 % 

československých léčivých přípravků. Ředitelství mělo sídlo v Dolních Měcholupech, v 

bývalé továrně firmy B. Fragner. Národní podnik Léčiva tvořily následující závody: 

Dolní Měcholupy, Žižkov (bývalý Remed), Vysočany (bývalá Medica-inzulin), 

Modřany, Hořátev u Nymburka, Zahrady u Rumburka (obaly, příb. letáky), Dental-

stomatologické přípravky. 

Důležitým „článkem“ Léčiv byl závod Vysočany. Továrna kdysi patřila firmě 

Medica, za války byla zabrána okupanty a po znárodnění byla zrekonstruována. 

Vyráběla se tu léčiva z živočišných tkání, a proto byla nazvána “Organofarma”. 

Hlavním produktem byl inzulin, získávaný ze zvířecích slinivek. Řadu let se jednalo o 

likvidaci tohoto závodu, proto do něj Spofa dlouho neinvestovala potřebné finanční 

prostředky. Kromě inzulinových injekcí se tu vyráběly i jiné injekce, např. s obsahem 

hormonů. V sedmdesátých letech byla část výroby přenesena též do Dolních Měcholup. 

Léčiva vyráběla následující inzuliny (Praktický lékař z roku 1973 (obr. 88)): 
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Obr. 88 Inzuliny společnosti Léčiva v roce 1973 

Postupem času se vylepšila technologie výroby a chromatografickým čištěním se 

dosáhlo vysoké čistoty inzulinu. Společnost SPOFA své inzuliny s nízkým obsahem 

nežádoucích látek označovala předponou PUR a vyráběla je pod názvem PUR- neutral, 

PUR-DEP, PUR-Interdep a PUR-Superdep. Pacienti byli léčeni českými inzuliny, 

monokomponentní (vysoce vyčištěné inzuliny bez příměsí) a humánní inzuliny (stejné 

uspořádání aminokyselin jako inzulin produkovaný lidským pankreatem) byly 

zajišťovány dovozem (Novo inzuliny). 

 

Roku 1990 došlo k rozdělení státního podniku SPOFA na následující společnosti:  

 Biotika, š.p. 

 Farmakon, s.p. 

 Galena, s.p. 

 Chemopharma, s.p. 

 Léčiva, s.p. 

 Léčivé rostliny, s.p. 

 Okula, s.p. 
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 Pharming, s.p. 

 Slovakofarma, š.p. 

 a výzkumné ústavy VÚFB s.p., VÚAB s.p., VÚBVL s.p. a VÚL s.p 

V roce 1993 se v rámci privatizace vyčlenila z koncernu Léčiva společnost Spofa a 

jejím většinovým majitelem se stala rodina Valentova. V roce 1995 Léčiva přerušila 

odběr inzulinu a uzavřela dlouhodobý kontrakt s americkým dodavatelem, koncernem 

Eli Lilly. Spofa pak sice vyvinula technologii na výrobu požadovaného vysoce 

čištěného inzulinu, ale problémem bylo, že ho vyráběla z vepřového masa, zatímco trh 

se začal orientovat na humánní inzulin. Vepřový inzulin se v České republice vůbec 

neprodával, exportoval se sice do Ruska a Běloruska, ale zájem velice rychle 

opadal. Prodej inzulinu představoval tři čtvrtiny příjmů společnosti, takže se v roce 

2008 ocitla v likvidaci. 

 1. 4. 1993 vznikla akciová společnost Léčiva. V roce 1998 získala většinový 

podíl ve společnosti firma Zentiva společně se skupinou Wartburgpincus Funds. V roce 

2003 společnost Zentiva koupila firmu Slovakofarma a došlo k založení značky 

Zentiva. Společnost vyráběla dva typy inzulinů v koncentraci 100m.j./ml – Insulin HM 

R a Insulin HM NPH. 

V roce 2005 společnost koupila rumunskou firmu Sicomed. V roce 2006 získala 

společnost Sanofi podíl v Zentivě ve výši 24,9% a stala se tak hlavním akcionářem 

firmy. V roce 2009 se Zentiva stala součástí skupiny Sanofi. 
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9. Významné postavy světové a české diabetologie 

Apollinaire Bouchardat (1806-1886) 

Apollinaire Bouchardat (obr. 89) byl jedním z nejvýznamnějších diabetologů 19. 

století. Narodil se 23. 7. 1806 blízko Avallonu v Burgundsku. Pracoval v lékárně svého 

strýce až do svých 19 let, kdy odešel do Paříže studovat farmacii. Aby zaplatil studia, 

živil se jako učitel. V roce 1829 začal studovat medicínu a v roce 1832 napsal 

doktorskou práci na téma cholery. V roce 1833 byl jmenován profesorem medicínské 

fakulty, ale čekal 13 let do jmenování předsedy hygieny. Byl velkým kritikem 

katastrofálních podmínek ve starých nemocnicích umístěných kolem řeky Seiny. 

Zemřel 7. dubna 1886. 

Bouchardat byl prvním lékařem, který kladl důraz na edukaci diabetických 

pacientů, včetně významu self-monitoringu hladiny cukru v moči. Tvrdil, že každodenní 

měření glykosurie poslouží pacientům jako kompas námořníkům na širém oceánu. 

Tvrdil, že každý pacient je sám zodpovědný za svou léčbu diabetu. Bouchardat zjistil, 

že redukce váhy a zvýšení tělesného cvičení zlepšuje metabolickou kontrolu a byl 

jedním z prvních lékařů, kteří zavedli tento režim pro obézní pacienty s diabetem. 

Domníval se, že vysoká hladina cukru v krvi je způsobena zvýšenou absorpcí cukru 

v žaludku, ale uvažoval i o slinivce, jako zdroji cukrovky. Pokusil se o odnětí slinivky 

psům, ale všichni psi zemřeli. Pokoušel se také slinivku podvázat a zjistil, že psi trpěli 

glykosurií a ztratili na váze. Je autorem známé publikace „Traité d’hygiène publique et 

privée, basée sur l’étiologie“, která obsahuje asi 1100 stránek o prevenci nemocí. Kniha 

je psána velmi „lidsky“ a s humorem, takže byla velice úspěšná. V kapitole o výživě při 

cukrovce například uvádí, že by do diabetické diety měly být zahrnuty ústřice, ale dále 

uvádí, že by měly být doplněny chlebem, máslem a sklenkou Chablis, aby bylo menu 

kompletní.  

 Obr. 89 Apollinaire Bouchardat 
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Eliot Proctor Joslin (1869-1962) 

Významnou postavou v léčbě diabetu byl bostonský diabetolog prof. Eliot 

Proctor Joslin (obr. 90 a 91), který dostal první inzulinové vzorky k použití již v roce 

1922. Joslin byl prvním americkým lékařem, který se specializoval na diabetes, svou 

praxi začal již v roce 1898. Propracoval aplikační techniku podkožních injekcí inzulinu, 

zdůraznil nutnost střídání aplikačních míst a popsal rozdílné vstřebávání inzulinu z 

různých míst. Pokrokový byl i jeho přístup k edukaci pacientů s cílem dokonale 

zvládnout aplikační techniky, pochopení vztahů mezi dávkou inzulinu a množstvím 

potravy a základy selfmonitoringu správnosti léčby (tehdy glykosurie- vylučování 

glukózy močí). V roce 1934 uveřejnil článek „hrozba diabetické gangrény“ ve kterém 

popisuje, že ačkoliv se velice snížilo procento úmrtí diabetiků díky diabetickému koma 

z 60% na 5%, počet úmrtí kvůli gangréně nohou signifikantně roste. Doporučoval, aby 

lékaři zvýšili úsilí z hlediska edukace, výživy, cvičení a řádné léčby, aby bylo u 

pacientů dosaženo lepší kontroly diabetu. Založil „Joslin diabetes center“, kde 

zaměstnával edukační sestry (wandering-kočovný, potulný), které navštěvovaly 

nemocné a učily je, jak se o sebe správně starat. 

Joslin Diabetes Center zůstalo až do dnešních dní vůdcem ve výzkumu diabetu, edukaci 

a péči o nemocné. 

 

 

Obr. 90 Eliot Proctor Joslin   Dopis Dr. Joslinovi 1922 
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Frederick Madison Allen (1879–1964) 

Tento lékař proslul nejznámější a nejdrastičtější dietou, která však dokázala 

prodloužit život mnoha diabetikům (obr. 91). Narodil se v Iowě, medicínu studoval 

v Kalifornii a potom byl zaměstnán na Harvardově Univerzitě. V roce 1919 přesídlil do 

Bostonu. Zajímal se o diabetes a sledování pacientů ho utvrdilo v zavedení drastické 

diety pro diabetické pacienty. Založil a 26. 4. 1921 otevřel nemocnici v Morristownu 

v New Jersey, což byla první klinika pro nemocné diabetem. Další kliniku otevřel 

v roce 1929 v New Yorku. Až do zavedení inzulinové léčby propagoval maximální 

snížení příjmu kalorií, speciálně sacharidů. Tento režim prodloužil diabetikům život 

pouze o několik let. 

 

Obr. 91 Frederick Madison Allen 

 

Carl Harko von Noorden (1858– 1944) 

  Německý internista, který se narodil v Bonnu a studoval medicínu v Tübingenu, 

Freibergu a Lipsku (obr. 92). Od roku 1885 pracoval na Univerzitě v Giessenu. V roce 

1889 se stal prvním asistentem lékařské fakulty Berlínské Univerzity. V roce 1906 byl 

jmenován profesorem medicíny na Vídeňské Univerzitě. Ve své práci se specializoval 

na studium albuminurie, metabolismu diabetu a dietetik a choroby ledvin.  Je autorem 

známé diety bez proteinů, které nahrazuje ovesnou moukou. 

 

Obr. 92 Carl von Noorden 
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Priscilla White (1900-1989) 

  Dr. White  (obr. 93) věnovala celý svůj život péči o ženy a děti s diabetem 

prvního typu. Zaměřila se na kontrolu hladiny glykémie během těhotenství a také na 

gestační diabetes. Díky jejímu úsilí o edukaci pacientek významně vzrostlo procento 

přeživších dětí diabetických matek. Pomohla založit “The Clara Barton Birthplace 

Camp” pro diabetické děti. Byla první ženou, která získala “Bantingovu cenu”, jako 

nejvyšší ocenění Americké Diabetologické Asociace.  

Narodila se 17. 3. 1900 v Bostonu, Massachusetts, kde studovala střední školu. 

Studovala v Cambridge nejprve svobodná umění, ale potom přešla ke studiu medicíny 

na Harvardu. V roce1923 studium ukončila jako třetí nejlepší ze sta studentů, mezi 

kterými byly pouze čtyři ženy. Po absolvování univerzity pracovala mnoho let 

s diabetickými dětmi na klinice prof. Joslina, který ji v její práci velmi podporoval. 

S ním také absolvovala mnoho edukačních cest po nemocnicích celých Spojených států.  

 

 

Obr. 93 Priscilla White 

 

Hans Christian Hagedorn (1888-1971) 

Dr. Hans Christian Hagedorn (obr. 94) byl jedním z nejvýznamnějších 

lékařů, kteří se zasloužili o rozvoj výzkumu diabetu a péče o diabetiky. V roce 

1918 vyvinul první metodu ke stanovení krevního cukru a je autorem prvního 

moderního modelu nemocniční péče o diabetiky. Také se podílel na vývoji 

dlouhodobě působícího inzulinu NPH, který nese jeho jméno (Neutral 

Protamine Hagedorn) a díky němu mělo Dánsko po mnoho let vedoucí úlohu 

týkající se výroby, výzkumu a vývoji nových léčiv v oblasti diabetu.  

H. C. Hagedorn se narodil 6. 3.1888. Medicínu vystudoval v Kodani. Společně 

s profesorem Augustem Kroghem, nositelem Nobelovy ceny za fyziologii, 

inicioval první výrobu inzulinu v Dánsku. Založil společnost Nordisk, která se 
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stala nejvýznamnějším výrobcem inzulinu v Evropě. Během druhé světové 

války podporoval židovské kolegy v Německu a veřejně odsuzoval fašistický 

režim. V Gentofte poblíž Kodaně založil nemocnici Niels Steensen, která se 

stala světově známým střediskem výzkumu a péče o diabetiky. 

 

Obr. 94 Hans Christian Hagedorn 

 

Vilém Laufberger (1890-1986) 

Prof. MUDr. Vilém Laufberger, DrSc. (obr. 95) byl přední československý 

a světově uznávaný fyziolog a biochemik, vysokoškolský pedagog, zakládající řádný 

člen ČSAV. 

Vystudoval lékařskou fakultu UK, v roce 1920 založil Ústav experimentální patologie 

na Masarykově univerzitě. Tam v roce 1927 získal řádnou profesuru a v letech 1932-

1933 byl na MU děkanem. Pak působil ve Fyziologickém ústavu Univerzity Karlovy v 

Praze, ale během války pracoval ve Státním zdravotním ústavu, kde se zabýval 

otázkami nervové činnosti. Jeho cílem bylo spojit fyziologii a psychologii. Jeho úsilí se 

zakončilo vytvořením vzruchové teorie, v níž předběhl světovou vědu v oblasti 

neurověd asi o 50 let. Od roku 1952, kdy vznikla ČSAV, byl akademikem a náměstkem 

ředitele. Byl také ředitelem Laboratoře vyšší nervové činnosti (později Laboratoř 

grafických vyšetřovacích metod), která sídlila na Bulovce. Zabýval se také výzkumem 

tkáňových buněk (objev ferritinu v roce 1935), elektrokardiologií, molekulární biologií 

a biomatematikou. 

V roce 1924 se mu v brněnském Ústavu pro pokusnou a obecnou patologii podařilo 

izolovat inzulin z břišních slinivek, a to jako jedinému v Československu. Preparát byl 

bohužel příliš nečistý a podařilo se ho vyrobit pouze malé množství, takže všechny 

žádosti o lék musely být odmítnuty. V práci „K biologickému významu vnitřní 

sekrece“, kterou publikoval v roce 1925, popisuje vzájemné regulační působení žláz 
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s vnitřní sekrecí. K rozvoji vědeckého poznání přispěl jak teoreticky (teorie blokády 

glukoneogeneze), tak metodologicky, kdy své teoretické úvahy neustále kontroloval 

matematickými úvahami o zásobách glycidů v organismu a výdejem energie.  

 

Obr. 95 Vilém Laufberger 

 

Ladislav Syllaba (1868-1930)  

Prof. MUDr. Ladislav Syllaba (obr. 96) byl český lékař vnitřních a nervových 

chorob, zakladatel československé diabetologie a profesor na lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 

Po maturitní zkoušce v roce 1886 nastoupil ke studiu na lékařskou fakultu 

Univerzity Karlo-Ferdinandovy v Praze. Tam se rozhodl pro práci v oblasti vnitřního 

lékařství. Vysokoškolská studia zakončil roku 1892 a potom nastoupil do Pražské 

všeobecné nemocnice jako externí lékař. V roce 1893 začal pracovat na klinice pro 

vnitřní choroby u významného profesora Josefa Thomayera. Školní rok 1893-1894 

pobýval Syllaba ještě na studijním pobytu v Paříži, ale po návratu se stal přímo 

Thomayerovým asistentem. 

Od roku 1894 se zabýval vyšetřováním krevního séra a v březnu roku 1900 

vydal dílo „O pathogenese zhoubné chudokrevnosti“. Dvoudílná habilitační práce se 

stala pozoruhodným lékařským objevem. 

Po vypuknutí I. světové války působil jako přednosta interního oddělení záložní 

nemocnice Červeného kříže ve Strakově akademii, později v záložní nemocnici ve 

Vršovicích a ve vojenské nemocnici v Terezíně. Na základě několikaleté praxe vzniklo 

souborné, světově uznávané dílo „Nauka o lékařském poklepu a poslechu“. 

Ladislav Syllaba provedl v roce 1923 první podání inzulinu u nás (na interní 

klinice u prof. MUDr. J. Pelnáře). 
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Jako přednosta I. interní kliniky v letech 1919-1930 prof. Syllaba vytvářel 

podmínky pro uplatnění nových internistických specializací. Zřídil speciální 

neurologickou ordinaci, zřídil kabinet pro rentgenologii a fyzikální terapii, ordinaci pro 

tuberkulózu i celou řadu dalších speciálních ordinací. V roce 1928 byla z jeho podnětu 

zřízena první poradna pro diabetiky v Československu. 

Syllabova klinika se stala významným pracovištěm, kam přicházeli praktikovat 

nejen tuzemští, ale i zahraniční studenti. Na jeho klinice vyrůstali např. neurolog Kamil 

Henner, kardiolog Klement Weber, hematolog Vladimír Jedlička, zakladatel moderní 

české klinické biochemie Jaroslav Hořejší.  

Pro svoji odbornost si prof. Syllabu zvolil za svého lékaře i tehdejší prezident 

republiky Tomáš G. Masaryk. Prezident byl nejen jeho pacientem, ale i osobním 

přítelem. 

 

Obr. 96 Ladislav Syllaba 

 

Bohumil Prusík (1886-1964) 

Prof. MUDr. Bohumil Prusík, DrSc. (obr. 97) byl slavným českým internistou a 

zakladatelem čs. angiologie (obor vnitřního lékařství, zabývající se onemocněním 

krevních a lymfatických cév). 

V roce 1905 začal studovat na lékařské fakultě UK v Praze. V roce 1911 se stal 

asistentem profesora Josefa Thomayera. Podnikl řadu studijních zahraničních cest, 

orientoval se především na Anglii.  Potom pracoval na II. interní klinice profesora 

Pelnáře, kde jako profesor patologie a terapie nemocí vnitřních Lékařské fakulty UK a 

přednosta lůžkových zařízení vedl její propedautickou kliniku. Za nacistické okupace 

byl přednostou interního oddělení nemocnice na Královských Vinohradech a v letech 

1945 až1958 řídil IV. interní kliniku Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze. 
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Již v r. 1922 zavedl mikrometodu ke stanovení glykémie a v roce 1923 jako první v 

Československu zavedl inzulin do léčení diabetického kómatu.  

Jeho největší přínos je v oblasti základních vyšetřovacích metod v kardiologii. 

Publikoval přes 200 původních prací, světový ohlas měly například studie o vlivu 

adrenalinu na myokard a o účinku kyseliny nikotinové a jejích derivátů (Peviton) u 

cévních chorob. 

Priorit, i světových, byla celá řada, např. hyperabdukční syndrom (1917 jako 

paradoxní tep, „objevený“ J.S. Wrightem až 1945), kapilaroskopie (1917 s popisem 

kapilárního tepu a jeho frekvencí), měření kožní teploty elektroteploměrem (1922), 

mikrometoda stanovení glykémie (1922), perimyelografie (1924 – spolu s 

rentgenologem Volicerem), oscilotonometrie (1925 – při maratonském běhu v Jánských 

lázních), arteriografie (1928 – spolu s Volicerem), biochemie cholesterolu a fosfatidů 

(1929), popis definice neurocirkulační astenie (1934 – s papilační bolestivostí úponu 

žeberní chrupavky – Prusíkova bodu), první aplikace inzulinu v Československu, 

měření oběhové rychlosti a vztah hypertyreózy a periferní cirkulace, popis anginy 

pectoris traumatického původu, léčení tbc pneumotoraxem, iniciální fenomén jako 

zvláštní projev akčních svalových proudů, přímý vliv adrenalinu na myokard při úplné 

síňokomorové blokádě, obstřiky ganglia stellata i Headových zón Percainem u anginy 

pectoris, při neuralgiích, bolestech žaludku a žlučníku a mnohé další. 

Světový ohlas vyvolalo zavedení antikoagulačního léku Pelentanu, 

syntetizovaného roku 1941 ing. Rosickým, do terapie infarktu myokardu i periferních 

obliterací. 

V roce 1938 mu bylo doporučeno, aby se ucházel o kandidaturu na udělení 

Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu, ale Prusík se ze skromnosti odmítl konkursu 

zúčastnit. 

 

Obr. 97 Bohumil Prusík 
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Josef Charvát (1897-1984) 

Prof. MUDr. Josef Charvát, DrSc., (obr. 98) lékař interní medicíny a zakladatel 

české endokrinologie. 

Studoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy, ale jeho studium přerušila 1. 

Světová válka. V roce 1916 narukovat k těžkému dělostřelectvu a později bojoval na 

třech různých frontách. Promoval až v roce 1923 a napsal doktorskou práci o účinku 

inzulinu. Později studoval ve Francii a v Anglii a v roce 1933 se stal profesorem 

vnitřního lékařství. V době 2. světové války byl vězněn Němci na Pankráci a pak v 

koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. 

V roce 1945 založil III. interní kliniku na Univerzitě Karlově v Praze a do roku 

1970 byl jejím přednostou. 

Jako první na světě použil inzulin v souvislosti se stavy slabosti a vyčerpání, je 

autorem tzv. Charvátovy diety, která je dodnes používána pro rychlé hubnutí, které však 

neohrožuje organismus. Zabýval se také využitím kybernetiky a počítačů v medicíně. 

 

 

Obr. 98 Josef Charvát 

 

Jiří Syllaba (1902-1997) 

Prof. MUDr. Jiří Syllaba, DrSc. (obr. 99) byl zakladatelem moderní české 

diabetologie. 

Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1926. V 

roce 1928 odjel na rok do Cambridge k profesoru Barcroftovi, nositeli Nobelovy ceny. 

Po úmrtí svého otce profesora MUDr. Ladislava Syllaby se stal asistentem u profesora 

Pelnáře na II. interní klinice. V letech 1936 – 1942 napsal několik významných prací o 

diabetické acidóze, které se postupně objevovaly v Časopisu lékařů českých. Roku 1944 
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byl zatčen Gestapem za působení v odbojové skupině "Národ".  Po věznění na Pankráci 

byl převezen do věznice v Malé pevnosti Terezín. 

V květnu 1945 se stal primářem 2. interního oddělení Vinohradské nemocnice a 

po ustavení Hygienické fakulty Univerzity Karlovy v roce 1954 primářem II. interní 

kliniky této fakulty. 

V roce 1946 byl Jiří Syllaba jmenován mimořádným profesorem, o deset let 

později profesorem řádným. Po zřízení nových vědeckých hodností byl mezi prvními 

jmenován v roce 1957 doktorem lékařských věd. Na základě rozsáhlých zkušeností 

získaných při léčbě mnoha set diabetiků vznikly jeho významné monografie „Diabethic 

Nephropathy“ a „Diabetes mellitus“ (s B. Hejdou). 

Publikoval 250 monografií a časopiseckých prací a vykonal asi 300 odborných, 

osvětových, popularizačních a příležitostných přednášek. 

Velký význam měla pro naši diabetologii rovněž jeho činnost v oblasti 

organizační. Byl dlouholetým členem výboru České diabetologické společnosti, stál při 

vzniku československých Diabetologických dní, pořádaných každoročně 

v Luhačovicích, naši diabetologii reprezentoval v Evropské asociaci pro studium 

diabetu a ve výboru Dunajského sympozia. Uznání se mu dostalo udělením čestného 

členství v Towarysztwu Internistów Polskich, zlaté medaile Slovenské diabetologické 

společnosti a Čestné medaile Českého svazu zdravotně postižených. 

Usiloval o koncipování určitých programů k zabezpečení komplexní péče o 

diabetiky a o zlepšení těžkého celoživotního údělu těchto nemocných. Také se podílel 

na tvorbě prvního českého diabetologického programu.   

Prof. Syllaba byl také spisovatelem (memoáry „Vzpomínky a úvahy lékaře“ a 

„Mé vzpomínky na prezidenta T. G. Masaryka“), básníkem (sbírka veršů „Jarní oheň“ a 

„Poesie za mřížemi“) a znalcem umění i výtvarným umělcem (přes tisíc akvarelů 

z různých zemí). Zemřel roku 1997 ve věku 95 let. 

 

Obr. 99 Jiří Syllaba 
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Dagmar Michalková (1928-2012) 

Prof. MUDr. Dagmar Michalková, DrSc. (obr. 100) byla zakladatelkou 

slovenské dětské diabetologie. Vystudovala medicínu na Karlově Univerzitě v Praze, 

ale po studiích se vrátila na Slovensko. Podporovala a propagovala program 

rekondičních táborů pro diabetické děti a byla zakladatelkou prvního dětského 

diabetologického centra (Bratislava). Věnovala se také výzkumné činnosti v oblasti 

rizikových faktorů a vzniku diabetu. 

 

Obr.100  Dagmar Michalková 

 

 

Rudolf Korec (1921-2003) 

V oblasti experimentální byl nejvýznamnější postavou Prof. MUDr. Rudolf 

Korec, DrSc. (obr. 101). Byl zakladatelem vědního oboru experimentální diabetologie a 

zakladatelem Slovenské diabetologické společnosti. Vystudoval lékařskou a 

přírodovědeckou fakultu Slovenské Univerzity v Bratislavě. Byl autorem více než 200 

vědeckých publikací a to i přes to, že nemohl v letech 1970-1989 z politických důvodů 

publikovat. 

 

Obr. 101 Rudolf Korec 
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10. Diabetes a současnost 

10.1 Diabetes ve světě 

Diabetem dnes trpí podle odhadu WHO asi 366 milionů lidí na celém světě.  

Diabetes je závažnou epidemií, která hrozí přetížením zdravotnických systémů a 

oslabením hospodářství zemí po celém světě – zejména pak zemí rozvojových. Diabetes 

každoročně způsobuje asi 5 % úmrtí na celém světě. Jestliže se okamžitě nezačnou 

přijímat nezbytná opatření, v průběhu dalších 10 let vzroste úmrtnost související s 

diabetem o 50 %. 

V roce 2008 byl tématem Světového dne diabetu diabetes u dětí a adolescentů, 

neboť diabetes je jedním z nejčastějších chronických onemocnění u dětí. Výskyt diabetu 

typu 1 u dětí a adolescentů každoročně narůstá o 3 % a u dětí v předškolním věku o 

alarmujících 5 %. Odhaduje se, že diabetem typu 1 každoročně onemocní 70 000 dětí 

ve věku do 15 let (tedy téměř 200 dětí denně). Podle odhadů dnes na celém světě žije 

kolem 440 000 dětí s diabetem typu 1. Diabetes typu 2 byl kdysi považován pouze za 

nemoc dospělých, dnes však jeho výskyt alarmujícím tempem narůstá u dětí a 

adolescentů. Rozdíly mezi populacemi v incidenci diabetu jsou zcela mimořádné, např. 

nejnižší výskyt diabetu u dětí je v Číně (pod 1/100 000 osob/rok), nejvyšší pak ve 

Finsku, lze však najít rozdíly i v rámci jednotlivých zemí a oblastí v závislosti na 

sociálním statutu a dalších faktorech 

Rezoluce OSN o diabetu zaměřuje pozornost světové veřejnosti na potřebu 

zastavit šířící se epidemii diabetu přijetím bezodkladných opatření. Tato řešení si 

vyžadují pozornost globálního společenství národů. Diabetes začíná vystupovat ze stínu, 

protože OSN se postavila na čelo globální reakce na jeho nárůst a vyhlásila Rezoluci o 

diabetu. 
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10.2 Diabetes v České republice - statistika a náklady na léčbu 

Diabetes mellitus patří k nejzávažnějším rizikovým faktorům kardiovaskulárních 

onemocnění, která jsou dlouhodobě nejčastější příčinou smrti v zemích evropského 

regionu. V roce 2012 touto nemocí trpělo v České republice (ČR) více než 841 tisíc 

osob. To představuje nárůst počtu registrovaných diabetiků o asi 16 tisíc osob 

v porovnání s rokem 2011. Při pohledu ještě více do minulosti je ze zjištěných dat 

patrné, že od roku 1980 vzrostl počet nemocných cukrovkou asi 2,5 krát. V předchozích 

dvaceti letech rostl počet diabetiků asi o 19000 pacientů ročně. Pokud by počet 

diabetiků přibýval podobným tempem i nadále, bude v roce 2022 postižen touto nemocí 

každý desátý občan naší republiky. Závažnější formou diabetu je diabetes mellitus 

prvního typu, neboť se objevuje obvykle v mladším věku, trvá jako onemocnění déle a 

tím stoupá i riziko chronických komplikací. Diabetes mellitus druhého typu se objevuje 

obvykle ve středním a vyšším věku a souvisí s nezdravým životním stylem, 

nedostatkem pohybu, špatnými stravovacími návyky a tím i s nárůstem tělesné 

hmotnosti.  

Diabetes mellitus má zpočátku nenápadné příznaky a je diagnostikován často náhodně, 

při vyšetření z jiného důvodu nebo v souvislosti s jinou nemocí. Někdy je správná 

diagnóza stanovena až při vzniku komplikací, jako jsou nefropatie (poškození ledvin), 

retinopatie (onemocnění oční sítnice), neuropatie (nervové poruchy) nebo urychlení 

aterosklerózy s nebezpečím gangrény dolních končetin (diabetická noha).   

Léčba diabetu záleží na jeho typu. 13,8% diabetiků bylo v roce 2012 léčeno pouze 

dietou. Tento počet však každým rokem mírně klesá (v roce 2011 to bylo 16,3) a roste 

podíl pacientů léčených farmakologicky, tzn. perorálními antidiabetiky, inzulinem nebo 

jejich kombinacemi. 59,1% diabetiků bylo léčeno perorálními antidiabetiky (PAD). 

Pouze inzulinem bylo léčeno 24,8% diabetiků a z toho 3% pacientů používalo 

inzulinovou pumpu. V roce 2012 pokračoval trend nárůstu prevalence diabetických 

onemocnění, a to hlavně diabetu druhého typu. Také narostla míra intenzity nově 

diagnostikovaných případů a počet sledovaných chronických diabetických komplikací. 

Postupně se zvyšuje také podíl farmakologické léčby na úkor dietních a režimových 

opatření. 

Statisticky jsou sledovány následující komplikace diabetu: diabetická 

retinopatie, nefropatie a komplikace označovaná jako diabetická noha. V roce 2012 bylo 

zaznamenáno 241 tisíc případů těchto komplikací (240 tisíc v roce 2010). Poměr počtu 
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diabetických komplikací vztažený k počtu léčených diabetiků v hodnotě 0,29 se oproti 

předchozímu roku mírně snížil. 

Nejčastěji byla zaznamenána diabetická retinopatie, tj. onemocnění oční sítnice 

způsobené vysokou hladinou krevního cukru, a to u 100 662 osob (12 % diabetiků), z 

toho 25 % mělo proliferativní formu, která má za následek novotvorbu cév, sklivcovou 

hemoragii, riziko odchlípení sítnice a poruchu zraku. 2,2 % z celkového počtu pacientů 

s diabetickou retinopatií bylo stiženo slepotou. Naštěstí poměr této krajní formy očního 

postižení u diabetiků dlouhodobě klesá. 

Onemocněním ledvin způsobeným diabetem, tedy diabetickou nefropatií, trpělo 

97 133 osob, tj. 11,5 %, pacientů z celkového počtu léčených diabetiků, z toho mělo 36 

% již známky snížené ledvinové funkce (renální insuficienci). 

Další sledovanou komplikací je tzv. diabetická noha, což je obecné označení 

pro zdravotní problémy dolních končetin související s diabetickou neuropatií a mikro a 

makrovaskulopatií. Diabetická noha se v roce 2012 vyskytla u 43 248 (5,1 %) 

léčených diabetiků, což je oproti roku 2011 pokles o 0,2 %. 

Výskyt diabetu je dlouhodobě vyšší u žen, na konci roku 2012 bylo léčeno 

442388 žen, což je asi o 44000 žen více než léčených mužů. Více žen trpí diabetem II. 

typu (o 12%) než I. typu (o 1%). Častější výskyt diabetu II. typu u žen je možné 

vysvětlit tím, že střední délka života je vyšší u žen a pravděpodobnost vzniku diabetu II. 

typu pozitivně koreluje s věkem člověka. 

Vývoj počtu diabetiků 

  1975 1980 1985 1990 1995 1996 

Počet osob léčených 

 na konci roku 234071 317144 396007 479125 552236 582426 

jen dietou 108265 154475 186183 209805 224566 234294 

PAD 93623 123806 157419 200962 230948 243414 

v tom deriváty sulfonylurey 67034 86474 115167 142236 147512 151838 

biguanidy 7194 8446 8575 11140 17595 21126 

kombinovanou léčbou PAD 19395 28886 33677 47586 65841 70450 

inzulinem celkem 27570 35253 50187 61791 81947 87729 

v tom 1-2 dávky denně . . . . 59734 . 

3 a více dávek . . . . 21516 . 

inzulinovou pumpou . . . . 434 . 

komb.léčbou (inzulin+PAD) 4613 3610 2218 6567 14775 16989 
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Vývoj počtu diabetiků 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Počet osob léčených 

 na konci roku 600306 609030 624086 654164 653418 667135 

jen dietou 239836 240155 242097 248660 241558 240022 

PAD 250366 251990 260785 277303 280202 287415 

v tom deriváty sulfonylurey 150154 141121 137442 139803 134678 132246 

biguanidy 24851 31717 38099 46328 51351 55220 

kombinovanou léčbou PAD 75361 79152 85244 91172 94173 99949 

inzulinem celkem 91620 94819 95603 98966 98448 102297 

v tom 1-2 dávky denně . . . 53796 49976 48272 

3 a více dávek . . . 44009 47222 52569 

inzulinovou pumpou . . . 1161 1250 1456 

komb.léčbou (inzulin+PAD) 18484 22066 25601 29235 33210 37401 

 

 

 

Vývoj počtu diabetiků 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet osob léčených 

 na konci roku 686865 712079 739395 748528 754961 773561 

jen dietou 241094 242668 244703 240544 223738 209968 

PAD 297456 310659 326584 332387 342947 363489 

v tom deriváty sulfonylurey 128065 125726 125558 119947 112310 105898 

biguanidy 61564 67805 76769 81942 91974 110482 

kombinovanou léčbou PAD 107827 117128 124254 130498 138663 147109 

inzulinem celkem 105279 111937 116118 120491 126035 127917 

v tom 1-2 dávky denně 46860 47554 46104 45277 45176 44153 

3 a více dávek 56511 62064 67191 71710 77436 80098 

inzulinovou pumpou 1908 2319 2823 3504 3423 3666 

komb.léčbou (inzulin+PAD) 43036 46815 51990 55106 62241 72187 

 

 



125 

 

 

Vývoj počtu diabetiků 

  2009 2010 2011 2012     

Počet osob léčených 

 na konci roku 783321 806230 825382 841227   

jen dietou 188226 170605 134579 119538   

PAD 379930 409197       

v tom deriváty sulfonylurey 100007 96612 199507 203802   

biguanidy 123902 143784 393917 (1) 427962   

kombinovanou léčbou PAD 156021 168801       

inzulinem celkem 132185 131625 205049 202926   

v tom 1-2 dávky denně 45287 44051       

3 a více dávek 82586 83073       

inzulinovou pumpou 4312 4501 6167 6176   

komb.léčbou (inzulin+PAD) 82980 94803       

(1)V této skupině započítáni i léčení kombinovanou léčbou PAD nebo Inzulin + PAD 

 

V ČR bylo v roce 2012 léčeno zhruba 8% z celkového počtu obyvatel na 

diabetes. 80,3% diabetiků bylo léčeno v diabetologických ordinacích, zbytek léčili 

praktičtí lékaři (lehčí formy onemocnění). 

 

Počet diabetologických ordinací 

1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 

238 253 284 315 409 414 403 409 416 

 

Počet diabetologických ordinací 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

429 437 440 455 476 485 483 481 474 

 

Počet diabetologických ordinací 

2009 2010 2011 2012           

475 482 487 487           
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V roce 2012 bylo v ČR evidováno 510 diabetologických ordinací (487 

odevzdalo výkaz o činnosti), ve kterých působilo 360,83 lékařů (přepočtené počty 

včetně smluvních pracovníků) a 396,51 zdravotnických pracovníků nelékařů. 

V porovnání s rokem 2011 počet úvazků lékařů i zdravotnických pacientů nelékařů 

mírně vzrostl. 

 

Počet pacientů na 1 lékaře a počet ošetření/vyšetření 

  2000 2001 2002 2003 2004 

Počet pacientů na 1 úvazek 

lékaře v oboru diabetologie 2452 2401 2342 1986 1935 

Počet ošetření celkem 1861734 1921206 1944560 1996484 2092856 

Počet ošetření na 1 pacienta 2,5 2,5 2,5 2,9 3 

 

 

Počet pacientů na 1 lékaře a počet ošetření/vyšetření 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Počet pacientů na 1 úvazek 

lékaře v oboru diabetologie 1972 1974 1976 2016 1983 

Počet ošetření celkem 2150656 2163419 2132384 2099662 2121121 

Počet ošetření na 1 pacienta 3 3 3 3 3 

 

 

Počet pacientů na 1 lékaře a počet ošetření/vyšetření 

  2010 2011 2012     

Počet pacientů na 1 úvazek 

lékaře v oboru diabetologie 1939 1880 1871     

Počet ošetření celkem 2156638 2233003 2204822     

Počet ošetření na 1 pacienta 3 3 2,6     
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Statisticky se také sleduje výskyt diabetu prvního a druhého typu a také sekundární 

diabetes. V posledně jmenovaném parametru je zahrnut i prediabetes. 

 

Počet pacientů dle typu diabetu  

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

celkem 465687 493110 500992 552236 582426 600306 609030 624086 654164 

typ I 27765 28666 31452 40284 38611 38642 44617 44734 46083 

typ II 433449 459716 464361 507132 536480 556218 557395 572104 599782 

sekundární  4473 4728 5179 4820 7335 5446 7018 7248 8299 
 

          

 

 

Počet pacientů dle typu diabetu  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

celkem 653418 667135 686865 712079 739305 748528 754961 773561 783321 

typ I 45093 47089 46554 48217 50506 51070 52813 54474 55414 

typ II 599640 610868 630330 654153 678760 686159 692074 708847 717365 

sekundární  8685 9178 9981 9709 10039 11299 10074 10240 10542 

 

Počet pacientů dle typu diabetu  

  2010 2011 2012             

celkem 806230 825382 841227             

typ I 55811 55542 56514             

typ II 739859 758719 772585             

sekundární  10560 11121 12128             

 

Během roku 2012 bylo nově zjištěno onemocnění u 284 osob ve věku do 19 let. 

 

Počet pacientů s diabetem I. typu rozděleno podle věku  

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

celkem 27765 28666 31452 40284 38611 38642 44617 44734 46083 

0-14 let 247 219 255 408 360 409 408 417 497 

15-19 let 217 196 312 893 492 539 576 520 716 

20 a více 27301 28251 30885 38983 37759 37694 43633 43797 44870 
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Počet pacientů s diabetem I. typu rozděleno podle věku  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

celkem 45093 47089 46554 48217 50506 51070 52813 54474 55414 

0-14 let 528 530 566 758 804 808 816 858 830 

15-19 let 660 564 602 817 815 864 869 913 940 

20 a více 43905 45995 45386 46642 48887 49398 51128 52703 53644 

 

Počet pacientů s diabetem I. typu rozděleno podle věku  

  2010 2011 2012             

celkem 55811 55542 56514             

0-14 let 890 981 1071             

15-19 let 860 862 895             

20 a více 54061 53699 54548             

 

Počátkem roku 2012 bylo evidováno více než 800 tisíc diabetiků. Během roku bylo 

nově zjištěno onemocnění u asi 37 tisíc žen a 34 tisíc mužů, z toho bylo 284 dětí a 

mladistvých. Nejvyšší počet nově zjištěných případů na jeden tisíc obyvatel byl zjištěn 

v Hlavním městě Praze (8,3) a nejnižší v kraji Vysočina (5,1). Průměr ČR byl 6,9 nově 

zjištěných případů na jeden tisíc obyvatel, což činí nárůst o 0,4 oproti roku 2011. 

Diabetes jako příčina úmrtí byl uveden v 2247 případech. 

V současnosti je nejúčinnější strategií v boji proti diabetu v ČR plnění Národního 

diabetologického programu, který se soustřeďuje hlavně na tyto oblasti: 

 prevence diabetu 2. typu za účasti státních orgánů, hygienické služby a 

zdravotníků; 

 intenzivní terapie, tj. zlepšení podmínek pro včasnou intenzivní terapii 

diabetu a jeho komorbidit v souladu s doporučenými postupy s využitím 

intenzivní komplexní léčby, edukace a selfmonitoringu; 

 epidemiologie, tj. vytvoření racionálního systému pro kontrolu kvality péče 

o diabetiky; 

 edukace, tj. vytvoření systému odborných edukačních pracovišť.  

Program také zdůrazňuje, že efektivní prevence onemocnění diabetem je velmi účinný 

nástroj zaměřený proti zvyšování výdajů na léčebnou péči. 
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11. Závěr 

 

Moderní historie léčby diabetu je velmi obsáhlá a tudíž se má práce soustřeďuje 

ve svém historickém výčtu hlavně na období do roku 1989. Historické údaje o 

způsobech léčby diabetu v českých zemích můžeme nalézt již v roce 1825 a od roku 

1862 je léčba tohoto onemocnění pravidelně sledována na stránkách Časopisu lékařů 

českých a později i Praktického lékaře.  Českoslovenští lékaři byli velmi dobře 

informováni o tehdejších účinných způsobech léčby a nových objevech, o čemž svědčí i 

fakt, že poprvé byl inzulin u nás aplikován pacientovi již v roce 1923 a léčba se velmi 

rychle rozšířila. 

Až do roku 1921 nebyla známa etiologie nemoci, nicméně čeští lékaři přesně popisovali 

příznaky nemoci nazvané „úplavice cukrová“ a za základ léčby považovali dietu. Od 

října do prosince 1883 se v Časopise lékařův českých objevoval souborný referát Doc. 

E. Maixnera, týkající se symptomů nemoci, autor také specifikoval její dvě formy 

(tučné a hubené osoby), uvedl nové způsoby léčby (morfium, jodoform, bromid 

draselný…), ale za základ léčby stále považoval dietu a léčbu alkalickými solemi. 

Problematikou diabetu se dlouhodobě zabýval také Doc. V. Mladějovský, který 

propagoval léčivé účinky pramenů v Mariánských Lázních, nicméně také konstatoval, 

že léčba je sice blahodárná pro celý organismus, ale u těžkých forem nemoci je 

neúčinná. 

V roce 1904 se v pěti číslech  Časopisu lékařů českých objevil souborný článek 

Doc. V. Mladějovského „Diabetes“, kde autor stanovil látky cukrotvorné, stanovil 

definici diabetu, popsal pokusy směřující k objasnění diabetu, patologicko-chemické 

poznatky, průběh, prognózu, komplikace profylaxi terapii.   

V letech 1915-1920 se projevil útlum publikování informací o diabetu, což 

souviselo s válečnými léty, ale v několika článcích se objevila informace, že nedostatek 

potravy paradoxně vedl ke zlepšení stavu diabetiků.   

Nejdůležitějším milníkem v léčbě diabetu se stal objev inzulinu. Zasloužila se o 

něj čtveřice vědců, skotský lékař John James Rickard Macleod a tři Kanaďané, Frederik 

Grant Banting, Charles Herbert Best a James Bertram Collip. Kanadský fyziolog 

Banting prováděl pod Macleodovým vedením pokusy se psy, přičemž při odstranění 

jejich slinivky došlo ke vzniku diabetu a bylo tudíž prokázáno, že nedostatek vnitřního 

sekretu Langerhansových ostrůvků, inzulinu, je v příčinném vztahu k jeho vzniku.  
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Benting a Best získali 30.7.1921 z atrofického hovězího pankreatu extrakt, který po i.v. 

injekci snížil glykémii pankreatomovaného psa z 200 na 120 mg/ml za 2 hodiny. 

Extrakt vstřikovali i.v. dalším psům a kontinuálně měřili krevní cukr. Vzhledem k tomu, 

že dosáhli uspokojivých výsledků, snažili se o zjednodušený postup izolace inzulinu. 

K výzkumnému týmu se přidal i chemik James Bertram Collip, který významně přispěl 

k získání čistého inzulinu (použil frakciovanou precipitaci s alkoholem). Výzkum byl 

zakončen prvním podáním pacientovi 1. 1. 1922 a to čtrnáctiletému diabetikovi 

Leonardu Thomsonovi. 

Nejvíce informací se objevuje po objevu inzulinu v roce 1921, kdy došlo 

k prudkému rozvoji znalostí o diabetu.  Nejvýznamnější články publikovali např. Doc. 

B. Prusík, Prof. V. Laufberger, Prof. J. Charvát, Doc. A. Gjurič a Doc. J. Syllaba. 

Začala se také vytvářet pracovní střediska, která se zabývala různými diabetologickými 

problémy. Na první interní klinice to byli např. J. Stříteský, O. Postránecký a R. Foit a 

S. Basař, na druhé interní klinice Josef Charvát (také zkoumal inzulin u hypertyreózy a 

zavedl výkrmné léčby inzulinem), A. Gjurič, A. Vančura (ledvinový práh u diabetu), B. 

Hejda (diabetické lipémie), J. Syllaba (diabetická ketoacidóza). V Syllabově pracovní 

skupině byli dále Z. Mařatka, J. Čermák, L. Stehlík, J. Neubarth, J. Hanušová a G. 

Urbánek. Ve Foitově skupině na Bulovce pracovali např. O. Dub a dále badatelé Šírová, 

Němeček, Paráček, Svoboda, Tax a R. Klímová-Sieberová (studium různých druhů 

inzulinů a později i PAD). V Brně se zabýval problémy diabetu doc. F. Hora a 

v Bratislavě na Netouškově klinice asistent Šimr. Došlo také k založení poradny pro 

diabetiky při I. interní klinice. 

  V roce 1923 byl dovezený inzulin poprvé aplikován pacientovi na první interní 

klinice dvěma sekundáři, doktorem J. Červenkou a doktorem Kleinem. Již od roku 1924 

bylo možné inzulin dostat z ústavní lékárny. 

Po válce muselo československé zdravotnictví nejprve řešit problémy týkající se 

infekčních nemocí, tuberkulózy, nedostatku léků, přístrojů i zdravotnického personálu, 

takže se problémem diabetu prakticky nezabývalo.  Zdravotnictví mělo být postupně 

sjednoceno, budováno plánovitě a řízeno státem.  V době socialismu se projevila určitá 

izolace československé diabetologie vzhledem k ostatnímu světu a lékaře také limitoval 

omezený výběr léčivých prostředků. Přesto se péče o diabetiky udržela na dobré úrovni, 

a to díky rozvinuté síti poraden pro diabetiky, vzniku nových diabetologických center; 

fungovala také dobrá spolupráce s obvodními lékaři a akce zaměřené na cílené 

vyhledávání diabetiků.  
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Z hlediska závažnosti onemocnění patří diabetes mellitus jakožto civilizační 

nemoc k jedné ze společensky nejzávažnějších chorob. Také se ukazuje, že tato nemoc 

působí jako významný rizikový faktor při vzniku řady dalších vážných onemocnění, a to 

na prvním místě kardiovaskulárních. Poznání faktorů, které vedou k výskytu diabetu 

v současné populaci a k nalezení racionální lékové politiky související s terapií této 

nemoci je jedním ze základních pilířů v boji proti pandemii diabetu.  

V současnosti se léčba diabetu v České republice řídí moderními celosvětovými 

principy a dosahuje výborné kvality, a obecně lze tedy říci, že vysoký standard v péči o 

diabetiky a krok se světem v diabetologii udržujeme během celého sledovaného období 

až do dneška.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

Abstrakt 

 

Univerzita Karlova v Praze  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra sociální a klinické farmacie  

Student: Mgr. Jindřiška Krejčová  

Vedoucí dizertační práce: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc.  

Název dizertační práce: Historie léčby diabetu v českých zemích 

 

Cílem a předmětem předložené dizertační práce je snaha o zachycení historického 

vývoje léčby onemocnění diabetes mellitus v českých zemích od nejstarších dob po 

současnost.  

Diabetes mellitus je skupina onemocnění, jejichž společným znakem je hyperglykemie 

(vysoká hladina glukózy v krvi). Vyznačuje se poruchou sekrece nebo účinku inzulinu a 

je také spojen s poruchou metabolismu cukrů, tuků a bílkovin. Diabetem dnes trpí přes 

250 milionů lidí a každoročně způsobuje asi 5 % úmrtí na celém světě, proto můžeme 

mluvit dokonce i o celosvětové epidemii. V roce 2012 touto nemocí trpělo v České 

republice více než 841 tisíc osob, což je asi 8% české populace. Tento fakt představuje 

nárůst počtu registrovaných diabetiků o asi 16 tisíc osob v porovnání s rokem 2011. 

Diabetes tak představuje nejen zdravotní, ale také výraznou ekonomickou zátěž.  

Historické údaje o způsobech léčby diabetu v českých zemích byly převážně získány 

z Časopisu lékařů českých (vychází od roku 1862) a z Praktického lékaře (vychází od 

roku 1921).   

První větší práce navazující na problematiku diabetu se objevila již v roce 1825 a od 

roku 1862 je léčba tohoto onemocnění pravidelně komentována na stránkách Časopisu 

lékařů českých a později i Praktického lékaře. Nejvíce informací se objevuje po objevu 

inzulinu v roce 1921, kdy došlo k prudkému rozvoji znalostí o diabetu. Potom následuje 

velký útlum informací během válečných let, kdy byla nejvíce sledována válečná 

medicína a léčba infekčních nemocí. V poválečných letech vidíme pouze mírný vzestup 

informací, neboť v centru zájmu byla ještě léčba chorob spojených s následky války-

tuberkulóza, infekční nemoci, pohlavní nemoci.  
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V době socialismu se projevila určitá izolace československé diabetologie vzhledem 

k ostatnímu světu a lékaře také limitoval omezený výběr léčivých prostředků. Přesto se 

péče o diabetiky udržela na dobré úrovni, a to díky rozvinuté síti poraden pro diabetiky, 

vzniku nových diabetologických center; fungovala také dobrá spolupráce s obvodními 

lékaři a probíhalo cílené vyhledávání diabetiků. V současnosti se léčba diabetu řídí 

moderními celosvětovými principy a dosahuje dobré kvality. 

Dizertační práce tedy přináší souhrnné poznatky o historickém vývoji léčby diabetu 

v českých zemích od nejstarších dob po současnost, a to v kontextu ke světovému 

vývoji. Práce pojednává o léčbě v jednotlivých historických obdobích, přičemž hlavním 

předělem je objev inzulinu. 

Obecně lze závěrem říci, že vysoký standard v péči o diabetiky a krok se světem 

v diabetologii udržujeme během celého sledovaného období až do dneška.  

 

Klíčová slova: diabetes - inzulin 
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The aims and objectives of the dissertation is to capture the historical development of 

the treatment of diabetes mellitus in the Czech countries from the earliest times to the 

present. Diabetes mellitus is a group of diseases whose common feature is 

hyperglycemia (high blood glucose). It is characterized by impaired secretion or insulin 

action, and is also associated with impaired metabolism of carbohydrates, fats and 

proteins. About 250 million people suffer from diabetes today and diabetes causes about 

5 % of all deaths worldwide , so we can talk even about the global epidemic. In 2012, 

more than 841 thousand people suffered from diabetes in the Czech Republic, which is 

about 8% of the Czech population . This represents an increase of number of registered 

diabetics by about 16,000 people in comparision of the year 2011. Diabetes represents 

not only health , but also a significant economic burden .Historical data on the methods 

of treatment of diabetes in the Czech lands were mostly taken from the journal „Časopis 

lékařů českých“ ( published since 1862) and „Praktický lékař“ ( published since 1921). 

The first major work related to diabetes already appeared in 1825 and since 1862 is the 

treatment of this disease regularly commented on above mentioned journals. The most 

information appears after the discovery of insulin in 1921, there was a huge 

development of knowledge about diabetes. Then we can notice a great lapse of 

information during the war years , because the war medicine was focused on treatment 

of infectious diseases. In the postwar years , we can see only a slight increase of 

information , because the focus was still made for treatment of diseases associated with  

the war - tuberculosis , infectious diseases , venereal diseases. In the socialist era we can 

see some isolation of the Czechoslovak diabetology compared with the rest of the world 

and the doctors were also limited in using medicines . In spite of this fact diabetes care 

remained at a good level, there were a lot of consulting centers for diabetics and the 

doctors worked in a good cooperation with the general practitioners. There was  
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targeted search programme for diabetics, too. At present, the treatment of diabetes is 

running according to modern global principles and achieving a good quality. The 

dissertation presents an overall knowledge of the historical development of diabetes 

treatment in the Czech coountries from the earliest times to the present, in the context of 

a changing world . The work deals with the treatment in different historical periods , the 

main turning point is the discovery of insulin. In general we can state clearly that we 

always have kept a high standard in diabetes care during the whole followed period 

until today. 

 

Key words: diabetes - insulin 
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Seznam zkratek: 

BMI  Body Mass Index 

ČLČ  Časopis lékařů českých 

ČR  Česká republika 

ČSAV  Česká akademie věd 

DAČR  Diabetická asociace České republiky 

DM  Diabetes mellitus 

HbA1c  Glykosylovaný hemoglobin 

IDDM  Insulin Dependent Diabetes Mellitus 

IIT  Intenzifikovaná inzulinová terapie  

MC  monokomponentní 

MODY Maturity Onset Diabetes of the Young 

NIDDM Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus 

NPH  Neutral Protamin Hagedorn 

OGGT  Oral glucose tolerance test 

OSN  Organizace spojených národů 

PAD  Perorální antidiabetika 

PL  Praktický lékař 

SFZ  Spojené farmaceutické závody (SPOFA)  

WHO  World Heatlh Organization 
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