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1. ABSTRAKT 

 Tato diplomová práce uvádí a porovnává výsledky klinických studií zjištěné při 

intenzivní inzulinové terapii (IIT) u kriticky nemocných pacientů (KNP) 

hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče (JIP).  

 Cílem této diplomové práce bylo rešeršní zpracování využití a významu aplikace 

inzulinu při léčbě kriticky nemocných pacientů na jednotkách intenzivní péče.  

Objasňuje principy a problematiku použití inzulinu v této indikaci a uvádí také rizika 

IIT. 

 Klinické studie probíhaly na JIP s různým zaměřením (interních, chirurgických, 

kardiochirurgických, smíšených aj.). Ve většině studií byli pacienti randomizováni do 

dvou skupin – skupiny IIT s udržovaným rozmezím glykemie 80 až 110 mg / dl  

tj. 4,4 až 6,1 mmol / l; skupiny konvenční léčby inzulinem měli rozmezí glykemie  

180 až 200 mg / dl, tj. 10,0 až 11,1 mmol / l. 

 Ve většině studií bylo prokázáno snížení komplikací a mortality u pacientů 

léčených IIT oproti pacientům léčených konvenční inzulinovou terapií. Méně striktní 

inzulinová terapie si částečně ponechávala výhodu IIT a snížila riziko hypoglykémie. 

Na druhé straně, i když IIT zvyšovala riziko hypoglykémie, nezvyšovala mortalitu. 

Vysvětlením pozorovaných rozdílů v mortalitě a morbiditě mezi studiemi se jeví zřejmě 

rozdíly glykemických cílů v rámci kontrolních skupin, variabilita pacientů, rozdílnosti 

provedení studií a nutriční strategie studií. 

 Je zřejmé, že nejdůležitější je trvalé udržování normoglykémie validovaným 

titračním programem přísunu inzulinu a výživy standardizovanými postupy. Toto klade 

zvýšené nároky na zdravotnický personál a dostupnost přesné monitorovací 

technologie. Tam, kde nebyla udržována trvale normoglykémie se neprojevoval 

pozitivní efekt IIT. 

 

Klíčová slova: inzulin, glykemie, kriticky nemocný pacient 
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2. ABSTRACT 

 This thesis presents and compares the results of clinical trials found during 

intensive insulin therapy (IIT) in critically ill patients (CIP) hospitalized in intensive 

care units (ICU). 

 The aim of this thesis was to search usage processing and the importance 

applications of insulin in the treatment of critically ill patients in intensive care units. 

It explains principles and issues of insulin use in this indication with presentation of IIT 

risks.  

 Clinical studies were carried out in the ICU with a different focus (medical, 

surgical, cardiac surgery, mixed etc.). In most studies, patients were randomized into 

two groups - group IIT maintained glycemic range from 80 to 110 mg / dl,  

i.e. from 4,4 to 6,1 mmol / l; group of conventional insulin therapy should range 

glycemia from 180 to 200 mg / dl, i.e. from 10,0 to 11,1 mmol / l. 

 In most studies, it has been shown to reduce complications and mortality in 

patients treated with IIT compared to patients treated with conventional insulin therapy. 

Less strict insulin therapy was able partially leave IIT advantage and reduce the risk of 

hypoglycemia. On the other hand, although IIT increased risk of hypoglycemia, did not 

increase mortality. Explaining the observed differences in mortality and morbidity 

among studies appear to be obviously differences in glycemic goals within the control 

groups, patient variability, diversity performing the studies and nutritional strategy 

studies. 

 It is clear that the most important is the constant maintenance of normoglycemia 

validated titration program intake of insulin and nutrition standardized procedures. This 

places increased demands on medical personnel and the availability of accurate 

monitoring technology. Where there has not been consistently maintained 

normoglycemia has not shown a positive effect of IIT. 

 

Keywords: insulin, glycemia, critically ill patient 
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3. ÚVOD 

 Péče a léčení kriticky nemocných pacientů (KNP) na jednotce intenzivní péče 

(JIP) je většinou spojeno s řadou rizik a komplikací, které mohou vést k úmrtí KNP. 

Možno říci, že KNP jsou bezprostředně ohroženi na životě. Příčiny tohoto stavu jsou 

různorodé. Může se jednat o polytraumata, pooperační stavy, septické stavy, stavy po 

iktech atd. 

 Prognóza KNP závisí na celé řadě faktorů. Mnoho pozorování potvrdilo změny 

v metabolizmu glukózy u KNP. Jeví se, že KNP hospitalizovaní na JIP mají často 

hyperglykémii a při sledování těchto stavů se zdá být prospěšné udržování euglykémie 

pomocí intenzivní inzulinové terapie (IIT) ke zlepšení prognózy KNP. 

 Četné studie zabývající se léčením KNP prokázaly, že hyperglykémie léčená 

pomocí IIT může zlepšit prognózu a snížit výskyt komplikací (infekce, sepse, selhání 

orgánů) u KNP. 

 Inzulin je hlavním hormonem regulující látkový metabolizmus v játrech, svalech 

a tukové tkáni. Hlavním místem účinku inzulinu je membrána cílových buněk, kde 

umožňuje rychlý transport glukózy do buněk a tím stimuluje anabolické a inhibuje 

katabolické děje. Umožňuje vychytávání a skladování glukózy, aminokyselin a lipidů 

z potravy a tak vytváří zdroje energie. V játrech a kosterním svalstvu zvyšuje syntézu 

glykogenu jako zdroje energie. V tukové tkáni zvyšuje zásoby triacylglycerolů, které 

jsou nejefektivnější formou energie. Inzulin navyšuje syntézu proteinů a omezuje jejich 

katabolizmus. 

 Vedle těchto pozitivních a prospěšných účinků využívaných při léčbě u KNP 

inzulinem, jsou zde i účinky nežádoucí, které komplikují léčbu inzulinem. Jedná se 

především o závažné hypoglykémie, edémy, inzulinové presbyopie a ojediněle alergické 

reakce. 
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4. ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE – CÍL PRÁCE 

 Cílem této diplomové práce bylo rešeršní zpracování využití a významu aplikace 

inzulinu při léčbě kriticky nemocných pacientů na jednotkách intenzivní péče.  

Práce vysvětluje, proč je používaný právě inzulin v této indikaci, poukazuje na zjištěná 

rizika terapie inzulinem, uvádí názory klinických studií, zda podávat inzulin a v jakých 

dávkách, nebo se raději aplikaci inzulinu vyhnout. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

5. INZULIN 

 Lidský inzulin je nízkomolekulární protein, který má důležité postavení 

v metabolizmu a zpracování glukózy. V roce 1921 byl tento nízkomolekulární protein 

izolován a o rok později jej poprvé použili k léčbě diabetu mellitu (cukrovky). V roce 

1955 u něj Brown et al. jako vůbec u první bílkoviny stanovili sekvenci aminokyselin. 

Molekula inzulinu se skládá ze dvou peptidových řetězců – A (21 aminokyselin) 

a B (30 aminokyselin), které spojují dva disulfidické můstky. Je silně elektronegativní, 

neboť má vysoký podíl dikarboxylových aminokyselin. To mu umožňuje vazbu na 

plasmatické bílkoviny, které mají kladný náboj a také na inzulinové receptory na 

membránách senzitivních tkání na periferii. (Lincová et al., 2007) 

 

Obrázek č. 1: Primární struktura lidského inzulinu 

 

Zdroj: Ball, 2012 (převzato) 

 

 Inzulin se syntetizuje z prekurzoru preproinzulinu v hrubém endoplasmatickém 

retikulu β-buněk pankreatu. Preproinzulin je jednořetězový peptid  
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o 107 aminokyselinách, který je z endoplasmatického retikula transportován do Golgiho 

aparátu a podléhá posttranslační modifikaci s následným proteolytickým odštěpením 

přídatného fragmentu (23 aminokyselin) a tím vzniká proinzulinu. Proinzulin je 

jednořetězový protein skládající se z 84 aminokyselin. Je složen z inzulinových řetězců 

A a B spojených fragmentem, tzv. C-peptid. V granulích je hydrolyticky štěpen na 

inzulin a C-peptid. Řetězce A a B se propojí mezi sebou dvěma disulfidickými můstky. 

Tak vzniká molekula inzulinu o molekulové hmotnosti přibližně 5700 Da. Je uložena 

v granulích v podobě krystalického hexameru, který je koordinační vazbou navázán na 

zinek. V granulích vedle inzulinu je střádán také C-peptid. Na podnět se společně 

uvolňují exocytózou v ekvimolárním množství do portální cirkulace, společně s malým 

a variabilním množstvím proinzulinu. Protože je C-peptid minimálně extrahován játry 

a dostává se do systémového oběhu, může být jeho koncentrace ukazatelem endogenní 

sekrece inzulinu. (Lincová et al., 2007), (Lüllmann et al., 2004) 

 

Obrázek č. 2: Posttranslační modifikace molekuly inzulinu 

 

Zdroj: Wikiskripta, 2016 

 

 Za normálních okolností se inzulin uvolňuje z β-buněk pankreatu v pulsech 

každých 15 až 30 minut. Syntézu a sekreci inzulinu velmi citlivě řídí plasmatická 

koncentrace glukózy. Buňky odpovídají jak na absolutní koncentraci glukózy, tak na 

rychlost její změny. Odpověď na zvýšenou koncentraci glukózy je dvoufázová; 

počáteční rychlá fáze odráží uvolnění zásob hormonu ze sekrečních granulí, kdy 

glukóza vstupuje do β-buněk prostřednictvím transportního proteinu GLUT-2, 

nezávislého na inzulinu, zde se fosforyluje a dále metabolizuje. Zvýšená koncentrace 



 

13 

 

ATP vede k poklesu propustnosti pro K
+
 ATP-senzitivními-kaliovými kanálovými 

proteiny; „uzavření kaliových kanálů“ vede k retenci K
+ 

v buňce a k poklesu 

membránového potenciálu. Následuje depolarizace membrány, která vyvolá vstup  

Ca
2+

 iontů napěťově řízenými kalciovými kanály do β-buňky, a vyvolají exocytózu 

granulí obsahujících inzulin.  Po rychlé počáteční fázi následují pomalejší fáze trvající 

asi 1 hodinu, z části pokračuje uvolňování z granulí a především syntéza de novo. 

(Lincová et al., 2007), (Lüllmann et al., 2004) 

 Uvolnění inzulinu z β-buněk ovlivňuje řada dalších látek.  

 První skupinou jsou aminokyseliny (arginin, leucin, lysin), glukagon, mastné 

kyseliny, perorální antidiabetika typu sulfonylmočoviny, parasympatická stimulace 

a rovněž některé gastrointestinální hormony a působky uvolněné při požití potravy 

(gastrin, sekretin, cholecystokinin, inkretiny) (Lincová et al., 2007). Glukóza, 

aminokyseliny, ketoisokaproát zvyšují uvolňování inzulinu pouze při takzvané 

stimulační (obvykle nad 6 mmol/l) koncentrací glukózy (Rutter, 2015). Jedná se 

o takzvané "primární" metabolické stimulátory uvolňování inzulinu, a je alespoň 

částečně pravděpodobné jejich zapojení do stejných metabolických signálních drah 

aktivovaných glukózou (Rutter, 2015). 

 Požitá glukóza a tyto látky působí společně synergickým účinkem na sekreci 

inzulinu, což je příčinou, že perorálně podaná glukóza uvolňuje inzulin z β-buněk silněji 

než po nitrožilní aplikaci (Lincová et al., 2007). 

 Druhá skupina zahrnuje inkretinové hormony GLP-1 a GIP, dále také 

cholecystokinin (CCK), peptid YY (PYY) a oxyntomodulin, které se uvolňují ze 

střevních buněk jako odpověď příjmu potravin. Jsou zodpovědné za zesílení uvolňování 

inzulinu v reakci na příjem potravy. 

 Inkretiny působí prostřednictvím stimulačních Gs-receptorů na povrchu β-buněk. 

Jejich aktivace vede ke zvýšení intracelulární koncentrace cAMP, následně k aktivaci 

proteinkinázy A (PKA), stejně jako výměnného proteinu přímo aktivovaného cAMP 2 

(EPAC2). 

 Acetyl-cholin, působící přes muskarinové receptory M3, ATP přes P2X a P2Y 

purinoreceptory, mastné kyseliny přes GPR40 / FFAR1. Stimulací svých receptorů 

rovněž zvyšují sekreci inzulinu prostřednictvím zvýšení Ca
2+

 v cytosolu β-buněk. 
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 Vasoaktivní intestinální peptid, peptid YY a oxyntomodulin pravděpodobně 

působí prostřednictvím zvýšení cAMP v cytosolu β-buněk. (Rutter, 2015) 

 Mezi inhibitory sekrece inzulinu z β-buněk patří somatostatin produkovaný  

δ-buňkami pankreatických ostrůvků (Lincová et al., 2007) který působí zčásti přes 

inhibiční Gi-receptor (Rutter, 2015). Somatostatin inhibuje sekreci inzulinu i glukagonu 

přímým účinkem na α- a β-buňky (Lincová et al., 2007). Peptidové hormony amylin 

a galanin (endogenní aktivátor ATP/ K
+
-kanálu) taktéž inhibují sekreci inzulinu  

z β-buněk (Lincová et al., 2007). 

 Stimulace sympatického nervového systému vede k inhibici sekrece inzulinu 

z β-buněk (Lincová et al., 2007). 

 Noradrenalin (norepinefrin) prostřednictvím α2-receptoru působí otevření KATP 

kanálu a tím hyperpolarizaci membrány buňky (Rutter, 2015). 

 Adrenalin inhibuje sekreci inzulinu a zvyšuje koncentraci glukózy v krvi.  

Činí tak prostřednictvím α2-receptorů v Langerhansových ostrůvcích, a také zvýšením 

glykogenolýzy v játrech a kosterním svalu. (Lincová et al., 2007) 
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Obrázek č. 3: Přehled signálních mechanismů zapojených do zaznamenávání   

  přítomnosti glukózy β-buňkou pankreatu a odpovědí na sekreční  

  potenciátory nebo inhibitory 

 

ATP (adenosine triphosphate) – adenosintrifosfát 

cAMP (cyclic adenosine monophosphate) – cyklický adenosinmonofosfát  

CCK (cholecystokinin) – cholecystokinin 

EPAC2 (exchange protein directly activated by cAMP 2) – výměnný protein přímo  

 aktivovaný cAMP 2 

GIP (glucose-dependent inzulinotropic peptide) – glukózodependentní inzulinotropní peptid 

GK (glucokinase) – glukokináza 

GLP-1 (glucagon-like-peptid-1) – glukagonu podobný peptid 1 

GLUT2 (glucose transporter type 2) – glukózový transportér typu 2 

GPDH (glycerol-3-phosphate dehydrogenase) – glycerol-3-fosfát dehydrogenáza 

IP3 (inositol 1,4,5-triphosphate) – inositol-1,4,5-trisfosfát 

LDH (lactate dehydrogenase) – laktát dehydrogenáza 

MCT-1 (monocarboxylate transporter 1) – transportér monokarboxylové kyseliny 1 

NAADP (nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate) – adenin dinukleotid fosfát  

 kyseliny nikotinové 

PKA (protein kinase A) – protein kináza A 

PYY (peptide YY) – peptid YY 

TCA cycle (tricarboxylic acid cycle) – Krebsův cyklus 

VIP (vasoactive intestinal peptide) – vasoaktivní intestinální peptid 

Zdroj: Rutter, 2015 (převzato) 
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5.1 Mechanismus účinku inzulinu 

 Hlavním místem účinku inzulinu je membrána cílových buněk (buněk 

kosterního svalu, buněk tukových, jaterních buněk atd.). Inzulin stimuluje specifické 

inzulinové receptory. Jsou to velké transmembránové glykoproteinové komplexy  

(200 kDa) složené ze dvou heterodimerů spojených disulfidickými můstky. Každý 

z nich sestává z α- a β-podjednotky: α-podjednotka je extracelulární, β-podjednotka je 

transmembránový protein, který vykazuje intracelulární tyrozinkinázovou aktivitu. 

Navázáním molekuly inzulinu na α-podjednotku receptoru vyvolá v receptoru 

konformační změnu. Ta vede k aktivaci β-podjednotky a dojde k její autofosforylaci 

Aktivovaná tyrosinkináza spouští kaskádu fosforylací více míst intracelulárního 

„substrát receptoru inzulinu 1“ (Insulin Receptor Substrate 1, IRS-1). To je protein 

o molekulové hmotnosti 160 až 190 kDa. „IRS-1“ pak aktivuje další proteiny, což také 

potom kromě jiného způsobí translokaci vezikul, jež ve své vlastní membráně mají 

přenašeč pro glukózu (Glucose Transporter Type 4, GLUT-4). Vezikuly translokují 

z cytosolu k povrchu membrány buňky a s ní splynou. Tímto způsobem inzulin 

stimuluje rychlý transport glukózy do buněk facilitovanou difúzí. (Lincová et al., 2007), 

(Lüllmann et al., 2004) 

  

5.2 Obecné účinky inzulinu 

 Hlavním hormonem regulující látkový metabolizmus v játrech, svalech, tukové 

tkáni je právě inzulin. Stimuluje anabolické procesy a inhibuje katabolické procesy. 

Umožňuje vytváření zdrojů energie tím, že usnadňuje vychytávání a skladování 

glukózy, aminokyselin a lipidů z potravy. Jeho prudké zvýšení způsobuje hypoglykémii. 

Při nižší koncentraci inzulinu se naopak snižuje vychytávání glukózy buňkami a také 

se mobilizují endogenní energetické zásoby. 

 Metabolizmus sacharidů; Inzulinu ovlivňuje glycidový metabolizmus ve všech 

tkáních, především v játrech: zvyšuje jaterní rezervu glykogenu stimulací syntézy 

glykogenu, zvýšením utilizace glukózy a také inhibicí syntézy glukózy a snížením 

glykogenolýzy. V kosterním svalstvu umožňuje doplnění zásob glykogenu, který byl 

spotřebován při svalové aktivitě. Činí tak zvýšením transportu glukózy do svalových 

buněk glukózovým transportérem (GLUT-4), zvýšením glykolýzy a zvýšením syntézy 
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glykogenu ve svalech (stimulací enzymu glykogensyntasy a inhibicí fosforylasy). 

Transport glukózy do svalových buněk je pomalý v porovnání s jaterní buňkou a je 

limitujícím stupněm v glycidovém metabolizmu svalů. 

V tukové tkáni inzulin facilituje transport glukózy transportérem GLUT-4. Tak se 

v tukových buňkách vytváří více glycerolfosfátu a zvyšují se zásoby triacylglycerolů. 

Triacylglyceroly jsou nejefektivnější formou uskladněné energie v organismu, jejich 

využitelná energie je 37,8 kJ/g substrátu. 

 Metabolizmus lipidů. Inzulin inhibuje mobilizaci mastných kyselin ze zásobáren 

v tukové tkáni. Navyšuje syntézu mastných kyselin a tvorbu triacylglycerolů 

za současné inhibice lipolýzy (defosforylací a inaktivací lipáz). Brání odbourávání 

mastných kyselin, a snižuje tím tvorbu ketonových látek. Inzulin působí proti 

lipolytickým účinkům adrenalinu, somatotropního hormonu a glukagonu (snížením 

tvorby cAMP v tukové tkáni). 

 Metabolizmus bílkovin. Inzulin navyšuje syntézu proteinů a omezuje jejich 

katabolismus. Působí na zvýšení transportu aminokyselin do svalových buněk 

a podporuje ribosomální aktivitu. Inhibuje oxidaci aminokyselin v játrech.  

 Další metabolické účinky inzulinu. Inzulin urychluje transport K
+
 do buněk, 

a tak nitrožilní podání glukózy s inzulinem se využívá v urgentní medicíně ke snížení 

hyperkalémie.  

 Dlouhodobé účinky inzulinu se projevují anabolicky zvláště v období růstu 

a vývoje organizmu. (Lincová et al., 2007) 

 

5.3 Nežádoucí účinky, komplikace léčby inzulinem 

 Nejčastějším nežádoucím účinkem je hypoglykémie, dále také edémy, 

inzulinová presbyopie a alergická reakce.  

 Hypoglykémie je častější u diabetiků léčených inzulinem, než při léčbě 

perorálními antidiabetiky. Intenzifikovaná inzulinová terapie vede k hypoglykemii asi 

třikrát častěji, avšak je lehčího rázu než u konvekčních léčebných režimů.  

 Hypoglykemické reakce mírnějšího rázu jsou běžné. Nejčastěji k nim dochází 

při předávkování inzulinem, vynecháním jídla nebo při vyšší fyzické zátěži. Typickými 

příznaky nastupující hypoglykémie jsou jednak sympatické reakce (pocení, tremor, 
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tachykardie, palpitace či slabost), jednak parasympatické reakce (pocit hladu, nauzea, 

zastřené vidění). Symptomy stimulace sympatiku způsobuje kompenzatorní zvýšení 

sekrece adrenalinu jako odpověď na pokles plasmatické hladiny glukózy. Mírnou 

hypoglykémii upravujeme perorálním podáním nápoje obsahující glukózu nebo 

sacharózu, případně pokrmem s obsahem glycidů. Při dlouhodobé terapii, zvláště 

u starších pacientů, nemusí být příznaky autonomního systému tak výrazné. Do popředí 

se dostávají projevy narušení funkcí CNS (zmatenost, nekoordinovaná řeč a bizarní 

chování). V těžkých případech hypoglykémie mohou vést ke křečím až kómatu. 

 Při terapii inzulinem se někdy mohou objevit i edémy, někdy přetrvají několik 

týdnů a později spontánně ustoupí. 

 Ojediněle při zahájení terapie inzulinem vznikají přechodné poruchy vidění 

z osmotických změn nitrooční tekutiny. 

 Alergická reakce typu bezprostřední přecitlivělosti jsou častější u méně 

purifikovaných zvířecích inzulinů, tedy hovězím nebo vepřovým inzulinem. Humánní 

inzulin alergizuje minimálně. (Lincová et al., 2007) 
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6. GLYKEMIE 

6.1 Homeostáza glukózy v organizmu 

 Cukry mohou být použity jako uhlíkové kostry pro biosyntézu mnoha jiných 

buněčných látek, které se používají k výrobě energie, a hrají klíčovou úlohu 

v osmotických procesech (Chen et al., 2015). 

 Většina savčích buněk je závislá na kontinuálním příjmu glukózy, která působí 

jako primární zdroj pro generování adenosin-5´-trifosfátu (ATP). 

 Homeostáza glukózy je udržována koordinací 3 procesů: první vstřebáním 

glukózy přes tenké střevo, druhý produkcí glukózy v játrech a třetí spotřebou glukózy 

téměř všemi tkáněmi. 

 Tkáně, jako je mozek, potřebují přívod glukózy neustále, a nízké koncentrace 

glukózy v krvi mohou způsobit záchvaty, ztráty vědomí, a nevratně poškodit buňky. 

 Na druhé straně, nadměrná koncentrace glukózy v krvi má škodlivý účinek 

označovaný jako „glukotoxicita“, což může vést k oslepnutí, selhání ledvin, srdečním 

a periferním cévním onemocněním a neuropatii. (Scheepers et al., 2004) 

  

 Fyziologická hodnota glykemie na lačno v plazmě je 3,5 až 5,5 mmol / l. 

Koncentrace glukózy udržuje mnoha regulačních mechanismů. Glykemie nesmí 

klesnout na úroveň nebezpečnou pro funkci CNS. Klinicky hodnotíme jako 

hypoglykémii koncentraci glukózy ≤ 3 mmol / l. (Mindlová, 2012) 

 

6.2 Transportéry glukózy 

 Protože lipidová dvojvrstva eukaryotické plazmatické membrány je nepropustná 

pro hydrofilní molekuly musí být glukóza, jako hydrofilní molekula, transportována 

přes plasmatickou membránu pomocí přenašečových proteinů asociovaných 

s membránou. Tyto přenašečové proteiny označujeme jako transportéry glukózy. 

 Existují 2 rozdílné typy transportních proteinů, které zprostředkovávají transport 

glukózy a ostatních cukrů přes lipidovou dvojvrstvu. Jedná se o sodíkově závislý 
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přenašečový systém (SGLT) a sytém usnadňujících transportérů glukózy (GLUT). 

(Scheepers et al., 2004) 

 

RODINA GLUT TRANSPORTÉRŮ 

 Lidský genom obsahuje 14 členů z rodiny transportérů GLUT, které lze rozdělit 

do 3 podrodin podle sekvenčních podobností a charakteristických prvků (Scheepers  

et al., 2004).  

 

Obrázek č. 4: Dendrogram rodiny lidských facilitovaných transportérů glukózy 

 

Zdroj: Scheepers et al., 2004 (převzato) 

  

 Členové GLUT rodiny vykazují nápadnou specifickou tkáňovou expresi. Kromě 

toho se liší ve svých funkčních vlastnostech, jako například substrátové specifitě, 

hodnoty Km a vazebné afinitě k inhibičním ligandům cytochalasinu B a forskolinu.  

 Tyto různé vlastnosti umožňují komplexní a specifickou regulaci příjmu glukózy 

v závislosti na buněčných požadavcích a fyziologickém stavu zásobování substrátem. 

(Scheepers et al., 2004) 

 Rodina facilitovaných (usnadňujících) přenašečů glukózy GLUT (symbol  

genu: SLC2A, symbol proteinu GLUT) se skládá z proteinů, které využívají gradientu 

glukózy (a jiných cukrů) k její difúzi přes buněčné plazmatické membrány 

v energeticky nezávislém procesu. 
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 Tyto přenašeče jsou strukturálně konzervativní a sobě příbuzné. Skládající se 

z 12ti trans-membránových domén s oběma tj. aminoterminálním a karboxyterminálním 

konci umístěných v cytoplasmě a N-glykosylačních míst umístěných buď na první, nebo 

deváté extracelulární smyčce. (Ostrawska, 2015) 

  

Obrázek č. 5: Schématická membránová topologie GLUT 

 

Zdroj: Ostrawska, 2015 (převzato) 

 

TŘÍDA I SACHARIDY TRANSPORTUJÍCÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ  

 GLUT-1 transportér je zodpovědný za základní zásobování buněk glukózou. 

Vykazuje nejvyšší úroveň exprese v erytrocytech a endoteliálních buňkách v mozku. 

 GLUT-2 je nízkoafinitní glukózový transportér s převládající expresí 

v pankreatických β-buňkách, játrech, ledvinách a basolaterální membráně tenkého 

střeva. Vychytávání glukózy není závislé na počtu a aktivitě tohoto transportéru 

glukózy, ale na koncentraci glukózy v krvi. Transportní aktivita GLUT-2 transportéru 

nemůže být nasycena fyziologickou koncentrací glukózy v krvi. GLUT-2 transportér je 

též schopen přepravovat fruktózu a s vyšší afinitou též glukosamin. 

 GLUT-3 je vysoceafinitní glukózový transportér s převládající expresí 

ve tkáních s požadavkem na vysoký příjem glukózy, např. mozek. 

 GLUT-4 je vysoceafinitní glukózový transportér s expresí v inzulin citlivých 

tkáních, jako je srdce, kosterní svalstvo, tuková tkáň. Kromě toho, v kosterním svalstvu 

může být translokace GLUT-4 vyvolána svalovou kontrakcí a hypoxií. 

 GLUT-1, GLUT-3 a GLUT-4 u nichž byla popsána také schopnost přepravovat 

kyselinu dehydroaskorbovou (DHAA). DHAA je stabilní oxidační produkt askorbátu, 
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který je transportován specifickými Na
+
/askorbová kyselina kotransportéry a hlavním 

uložením v kosterním svalu a mozku. (Scheepers et al., 2004) 

 

TŘÍDA II SACHARIDY TRANSPORTUJÍCÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ 

 GLUT-5 transportér nevykazuje žádnou transportní činnost glukózy. Je však 

zodpovědný za absorpci fruktózy v těchto tkáních: tenké střevo, varlata a ledviny. 

 GLUT-7 je vysoce afinitní transportér glukózy a fruktózy. Je exprimován 

v tenkém střevě, tlustém střevě, varlatech a prostatě. V tenkém střevě je převládající 

exprese v membráně kartáčkového lemu enterocytů. 

 GLUT-9 transportér je vysoce exprimován v ledvinách a játrech, méně v tenkém 

střevě, placentě, plících a leukocytech. 

 GLUT-11 transportér vykazuje nízkou afinitu ke glukóze a nízkou afinitu 

k vazbě cytochalasinu B. Je exprimován ve slinivce břišní, ledvinách a placentě 

a mírnou expresi v srdci a kosterním svalstvu. Jestliže je transportní aktivita glukózy 

inhibována fruktózou, GLUT-11 se stává transportérem fruktózy s nízkou afinitou ke 

glukóze. (Scheepers et al., 2004) 

 

TŘÍDA III SACHARIDY TRANSPORTUJÍCÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ 

 Naproti třídě I a II, všichni členové této skupiny se vyznačují kratší 

extracelulární smyčkou 1, která nemá glykosylační místo, a přítomností tohoto místa 

ve velké smyčky 9. 

 GLUT-6 je nízkoafinitní glukózový transportér s převládající expresí v mozku, 

slezině a periferních leukocytech. 

 GLUT-8 je vysoceafinitní glukózový transportér, jehož transportní aktivita může 

být specificky inhibována D-fruktózou a D-galaktózou. Je především exprimován 

ve varlatech a měně v inzulin citlivých tkáních (srdce, kosterní svalstvo). Kromě toho 

může hrát roli při vychytávání glukózy adipocyty. Bylo zjištěno, že jeho exprese může 

být regulována metabolizmem těchto buněk. 

 GLUT-10 je především exprimován v játrech a slinivce břišní. 

 GLUT-12 je exprimován především v srdci a prostatě. (Scheepers et al., 2004) 
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RODINA SGLT TRANSPORTÉRŮ 

 Rodina sodíkově závislých glukózových transportérů (název genu SLC5A) 

zahrnuje Na
+
-závislé glukózové kotransportéry (SGLT-1 a SGLT-2), senzor glukózy 

SGLT-3, široce rozšířené inositolové a multivitaminové transportéry SGLT-4  

a SGLT-6, a  štítné žlázy jód transportér SGLT-5 (Scheepers et al., 2004). 

 SGLT je rodina přenašečů, které využívají spřažený transport sodíku pro 

transport několika živin. 

 Na
+
-elektrochemický gradient poskytuje Na

+
-K

+
 ATPáza. Tento gradient je 

využíván pro přepravu substrátů do buněk proti jejich koncentračnímu gradientu. 

Kotransport se sodíkem přes SGLT mohou využít substráty, jako jsou sacharidy, 

inositol, prolin, pantothenát, jodid, močovina a blíže neurčené rozpuštěné látky. 

(Ostrawska, 2015). 

 Tato rodina obsahuje 12 genů (SLC5A1-SLC5A12) kódujících 12 SGLT 

proteinů. Živiny, které jsou přenášeny SGLT proteiny zahrnují glukózu (SGLT-1, -2, -4 

a -5) (Hediger et al. 1989, Wells et al. 1992), myo-inositol (SMIT1 a 2; sodíkově 

závislý myo-inositol transportér 1 a 2) (Berry et al. 1996, Roll et al. 2002), jodid 

(SLC5A5/NIS Na
+
/jodid kotransportér) (Smanik et al. 1996), biotin a pantothenát 

(SLC5A6/SMVT se sodíkem spojený multivitaminový transportér) (Wang et al. 1999), 

cholin (SLC5A7/CHT1 cholin transportér) (Apparsundaram et al. 2001) a krátké řetězce 

mastných kyselin/laktát/nikotinát (transportéry SLC5A8, 12/SMCT1,2 se sodíkem 

monokarboxylátový transportér) (Ganapathy et al. 2005). (Ostrawska, 2015). 

 Tyto proteiny se nacházejí především v kartáčovém lemu membrány buněk 

střevního epitelu v tenkém střevě a v proximálních tubulech ledvin (Ostrawska, 2015). 

 Přenašeče se skládají ze 14ti membránou procházejících α-šroubovic oběma 

hydrofobními N-koncem a C-koncem orientovaných extracelulárně (Scheepers et al., 

2004). 
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Obrázek č. 6:Schématická membránová topologie SGLT 

 

Zdroj: Ostrawska, 2015 

  

 SGLT-1 je vysoceafinitní  nízkokapacitní kotransportér sodíku a glukózy 

v poměru sodík-glukóza 2:1. Je především exprimován ve střevě, srdci a ledvinách. 

 SGLT-2 he nízkoafinitní, vysokokapacitní  kotransportér sodíku a glukózy 

v poměru sodík-glukóza 1:1. Exprimován je především v ledvinách, kde 

zprostředkovává absorpci objemu filtrovaného glukózy v proximálním tubulu. 

 SGLT-3, iontový kanál citlivý na glukózu. Není však transportérem glukózy. 

Je exprimován ve střevě, slezině, játrech, ledvinách a ve svalech. Následně je exprese 

detekována ve zvýšené míře v cholinergických neuronech tenkého střeva 

a nervosvalové ploténce kosterního svalstva. Jako senzor glukózy předává informace 

buňce o vnější koncentraci glukózy přímo přes membránový potenciál, nebo nepřímo ve 

spojení prostřednictvím jiné molekuly, jako je G-protein. (Scheepers et al., 2004) 

 

RODINA SWEET TRANSPORTÉRŮ 

 V poslední době byla identifikována nová třída transportérů cukru pojmenovaná 

SWEET. SWEET jsou menší než GLUT a SGLT transportéry, jsou postaveny pouze ze 

sedmi trans-membránových domén.  Předpokládá se, že SWEET mají extracelulární  

N-konec a cytosolový C-konec. (Chen et al., 2015) 

 Společnými znaky všech SWEET jsou schopnost přepravovat různé 

monosacharidy a disacharidy, schopnost zprostředkovat jak influx tak eflux a jejich 

typicky nízká afinity pro cukry. SWEET mohou sloužit jako uniport transportéry, ačkoli 

tato hypotéza zůstává neprokázána. (Chen et al., 2015) 
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GLUKÓZOVÉ TRANSPORTÉRY JAKO SLOŽKY SNÍMAJÍCÍ GLUKÓZU 

 Je zřejmé, že buněčný příjem a výdej zprostředkovaný transportéry cukrů je 

zásadní pro distribuci cukrů u různých buněk, tkání a orgánů mnohobuněčných 

organismů (Chen et al., 2015). 

 Pro udržení celotělové glukózové homeostázy je zapotřebí konstantní 

monitorování koncentrací glukózy v krvi specifickými mechanismy snímajících 

glukózu. Nejlépe popsaný detekční systém přítomnosti glukózy je β-buňkami slinivky 

břišní řízená sekrece inzulinu (viz dříve). 

 Druhý systém snímající glukózu je přítomen v mozku, který je náchylný na 

hypoglykémii. Systém se skládá z neuronů, které přímo snímají změny hladin glukózy 

a reagují na změny glykemie rychlou odpovědí v podobě protiopatření regulačními 

impulsy, např. aktivací sympatického nervového systému. Jestliže stoupá hladina 

glukózy v mozku, neurony reagující na glukózu (GR neurony; glucose-responsive 

neurons) zvýší svoji rychlost impulzů, zatímco neurony citlivé na glukózu (GS neurony, 

glucose-sensitive neurons) sníží svoji rychlost impulzů. Možnými kandidáty jsou 

transportéry GLUT-3 a GLUT-8, protože mají zřetelnou expresi v hypotalamických 

neuronech. 

 SGLT-3 jako iontový kanál citlivý na glukózu lze považovat za další systém 

snímající glukózu. Glukóza prostřednictvím přes SGLT-3 způsobí sodíkově závislou 

specifickou depolarizaci membránového potenciálu, přičemž není zaznamenán žádný 

transport glukózy. (Scheepers et al., 2004) 

 

PATOFYZIOLOGIE GLUKÓZOVÝCH TRANSPORTÉRŮ 

 Jestliže je exprese GLUT-4 transportéru snížena nebo zcela narušena, schopnost 

periferních tkání, zejména svalu, adekvátně reagovat na inzulin je poškozena. 

Inzulinová rezistence svalové tkáně je charakteristickým příznakem diabetu mellitu  

2. typu a zdá se, že předchází rozvratu homeostázy glukózy. 

 Van den Berghe et al. (2001) předpokládali, že hypoglykémie nebo relativní 

nedostatek inzulinu v průběhu kritického onemocnění mohou přímo nebo nepřímo 

predisponovat ke komplikacím, jako jsou závažné infekce, polyneuropatie, selhání více 

orgánů a smrt. Autoři provedli klinické studie pro určení, zda normalizace hladiny 
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glukózy v krvi s intenzivní inzulinovou terapií má pozitivní vliv na zdravotní stav 

u kriticky nemocných pacientů. Ve skutečnosti, použití exogenního inzulinu k udržení 

hladiny glukózy v krvi na úrovni ne vyšší než 110 mg / dl snížila morbiditu a mortalitu 

u kriticky nemocných pacientů, bez ohledu na to, zda měli v anamnéze diabetes 

mellitus. 

 Nedostatek SGLT-1 vede k rozvoji glukózo-galaktózové malabsorpce 

kartáčkovým lemem střeva. Tato autosomální recesivní nemoc se vyznačuje 

novorozeneckým výskytem závažného vodnatého kyselého průjmu, což má za následek 

úmrtí během několika týdnů, pokud přijímané živiny obsahující glukózu a galaktózu. 

Mezi mutace zodpovědné za tento typ malabsorpce patří missense (substituční mutace 

bodová, při které je změněn příslušný kodon způsobem, který vede k záměně 

aminokyseliny daným kodonem), nonsense (substituční mutace bodová, při které vzniká 

z jiného kodonu kodon terminační. Taková mutace způsobí předčasné ukončení 

translace příslušné bílkoviny a tím ztrátu nebo poškození její funkce), posuny rámu, 

místní sestřihy a mutace promotoru genu SLC5A1. 

 Defekt SGLT-2 transportéru, který je umístěn na apikální straně membrány 

buněk segmentu S1 proximálního tubulu ledvin, vede k primární renální glykosurii. 

Pacienti s tímto onemocněním mají normální hladiny krevní glukózy, normální 

výsledek orálního glukózového tolerančního testu ale přetrvávající glykosurii. 

 Syndrom nedostatku GLUT-1 transportéru definuje skupinu poruch v důsledku 

poškození transportu glukózy z krve přes tkáňové bariéry. Porucha GLUT-1 

transportéru v hematoencefalické bariéře, může způsobovat nízkou koncentraci glukózy 

v mozkomíšní tekutině, která je spojena s klinickými příznaky typu záchvatů, 

opožděného vývoje, získané mikrocefalie, hypotonie a motorických poruch včetně 

prvků ataxie, dystonie a křečí. 

 Vrozená vada v genu SLC2A2 je základem Fanconi-Bickelova syndromu, což je 

vzácná autozomálně recesivní vrozená porucha metabolizmu. Protože GLUT-2 

transportér je převládající transportér glukózy v hepatocytech, pankreatických  

β-buňkách, enterocytech a buňkách tubulů ledvin, ztráta GLUT-2 transportéru vede 

k typické kombinaci hepatorenální akumulace glykogenu, intoleranci glukózy 

a galaktózy, lačné hypoglykémie, charakteristické tubulární nefropatie a nedostatečným 

růstem. (Scheepers et al., 2004) 
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Tabulka č. 1: Funkční charakteristiky transportérů usnadňující přenos glukózy 

(GLUT) a sodíkově závislých ko-transportérů glukózy (SGLT) 

PROTEIN 
HLAVNÍ LOKALIZACE 

TKÁNĚ 

FUNKČNÍ 

CHARAKTERISTIKY 

GLUT-1 
Mozek, prsní žláza, ledviny, 

omentální tuk, kosterní svalstvo 

Bazální transport glukózy přes 

tkáňové bariéry 

GLUT-2 
Játra, ostrůvky pankreatu, tenké 

střevo, ledviny, jejunální oblast 
Nizkoafinitní transport glukózy 

GLUT-3 Mozek Vysoceafinitní transport glukózy 

GLUT-4 Srdce, sval, mozek, tuková tkáň 
Transport glukózy ve všech inzulin 

citlivých tkáních 

GLUT-5 
Tenké střevo, varlata, ledviny, 

sval, mozek, tuková tkáň 

Nízkoafinitní transport fruktózy, 

vysokoafinitní transport glukózy 

GLUT-6 
Slezina, periferní leukocyty, 

mozek 
Neurčeno 

GLUT-8 

Varlata, prsní žláza, ledviny, 

střevní epitel, kosterní svalstvo, 

blastocysta, játra 

Inzulin citlivý transport glukózy v 

blastocystě 

GLUT-9 Ledviny, játra Neurčeno 

GLUT-10 Játra, slinivka břišní Neurčeno 

GLUT-11 

Srdce, sval (krátká forma 

proteinu), játra, plíce, trachea, 

mozek (dlouhá forma proteinu) 

Nizkoafinitní transport glukózy, 

transport fruktózy (dlouhá forma 

proteinu) 

GLUT-12 

Slezina, kosterní svalstvo, ledviny, 

varlata, prsní žláza, játra, plíce, 

střevo 

Inzulin-dependentní transport 

glukózy v mléčné žláze 

HMIT Mozek H
+
/myo-inositol transportér 

SGLT-1 Střevo, ledviny Vysoceafinitní transport glukózy 

SGLT-2 Ledviny, prsní žláza Může hrát roli při syntéze mléka 

SGLT-4 Neurčeno Neurčeno 

SGLT-5 
Tenké střevo, mozek, ledviny, 

játra, plíce 
Neurčeno 

Legenda k tabulce č. 1: HMIT – H
+
/myo-inositol kotransportér 

Zdroj: Ostrawska, 2015 (upraveno) 
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6.3 Regulace glykemie 

6.3.1  Slinivka břišní 

 Slinivka břišní (lat. pancreas) je sekreční orgán, nacházející se za žaludkem 

v levé horní části dutiny břišní a je rozdělena na hlavu, tělo a ocas. Hraje klíčovou roli 

v regulaci trávení makronutrientů a tím také metabolizmu respektive energetické 

homeostázy uvolněním různých trávicích enzymů a hormonů slinivky břišní. 

  Skládá se z větší části z exokrinních buněk, které vylučují pankreatické šťávy 

obsahující trávící enzymy – amyláza, pankreatická lipáza a trypsinogen do kanálku 

slinivky břišní. 

 Endokrinní část slinivky břišní představuje 1 až 2 % z celého orgánu. Endokrinní 

buňky jsou seskupeny, čímž tvoří takzvané Langerhansovy ostrůvky. Pankreatické 

hormony se uvolňují endokrinním způsobem, to znamená, že jejich sekrece je řízena 

směrem do krevního oběhu. (Röder et al., 2016) 

 Existuje pět různých typů buněk, které uvolňují rozdílené hormony 

z endokrinního systému:  

 glukagon produkovaný α-buňkami, tvořících 15 až 20 % z celkového počtu 

buněk ostrůvků,  

 amylin, C-peptid a inzulin produkované β-buňkami, tvořících 65 až 80 % 

z celkového počtu buněk ostrůvků, 

 pankreatický polypeptid (PP) produkovaný γ-buňkami, tvořících 3 až 5 % 

z celkového počtu buněk ostrůvků, 

 somatostatin produkovaný δ-buňkami, tvořících 3 až 10 % z celkového počtu 

buněk ostrůvků, 

 ghrelin produkovaný ε-buňkami, tvořících < 1 % z celkového počtu buněk 

ostrůvků. 

 Tyto hormony mají odlišné funkce: glukagon zvyšuje hladinu glukózy v krvi, 

inzulin hladinu glukózy v krvi snižuje, somatostatin inhibuje vylučování jak glukagonu, 

tak inzulinu, pankreatický polypeptid reguluje exokrinní a také endokrinní sekreční 

aktivitu slinivky břišní. Dohromady tyto hormony ovlivňují homeostázu glukózy. 

(Röder et al., 2016) 
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Obrázek č. 7: Anatomické uspořádání slinivky břišní 

 

Zdroj: Röder et al., 2016 (převzato) 

  

 Endokrinní buňky vylučují příslušné hormony v reakci na vnější signály, jako je 

příjem živin nebo stres, přes humorální, nervové nebo hormonální signální dráhy. 

Základní molekulární proces je znám jako stimulačně závislá exocytóza určité látky, 

jako je například glukózou stimulované uvolnění inzulinu z  β-buněk. (Röder et al., 

2016) 
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Obrázek č. 8: Udržení hladiny glukózy v krvi prostřednictvím glukagonu a inzulinu 

 

Jestliže je hladina glukózy v krvi nízká, slinivka vylučuje glukagon, který zvyšuje endogenní 

hladinu glukózy v krvi přes glykogenolýzu a glukoneogenesi.  

Po jídle, kdy jsou vysoké hladiny glukózy v krvi, se uvolní inzulin, prostřednictvím něhož se 

glukóza dostává do inzulin-dependentní svalové a tukové tkáně, a stejně také podporuje 

glykogenezi. 

Zdroj: Röder et al., 2016 (převzato) 
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6.3.2 Vnější faktory ovlivňující pankreatickou sekreci hormonů 

Spojka metabolizmus glukózy-cAMP 

 Spojka glukózou stimulovaná sekrece inzulinu z β-buněk pankreatu obsahuje 

mnoho různých modulátorů, které spouštějí, zesilují nebo inhibují sekreci inzulinu, 

zejména prostřednictvím receptorů spřažených s G-proteinem (GPCRs). Glukóza jednak 

iniciuje sekreci inzulinu a zároveň indukuje dráhy, které zesilují sekreci inzulinu 

spojkou metabolizmus glukózy-cAMP (cyklický adenosin monofosfát) nebo 

inkretinových hormonů peptidů podobného glukagonu (GLP)-1 

a glukózodependentního inzulinotropního peptidu (GIP). (Röder et al., 2016) 

 Spojka metabolizmus glukózy-cAMP se vztahuje na signální kaskádu, která se 

vyskytuje po konverzi ATP, který je generován během intracelulárního metabolizmus 

glukózy. Prostřednictvím adenylátcyklázy (AC) je z ATP syntetizován cAMP, který 

aktivuje protein kinázy A (PKA) a cAMP-regulované guaninové nukleotidové výměnné 

faktory, označované také jako výměnný protein přímo ovládaný cAMP 2 (EPAC2). 

EPAC2 zesiluje sekreci inzulinu při mobilizaci vápníku z vnitřních zásob a řídí hustotu 

granulí s inzulinem směrem k plazmatické membráně. Aktivovaná PKA moduluje 

aktivitu KATP kanálu a aktivitu vápníkového kanálu prostřednictvím fosforylace, čímž se 

zvyšuje počet vysoce Ca
2+

 senzitivních granulí obsahujících inzulin a tím zvýšení 

pravděpodobnosti exocytózy. (Röder et al., 2016) 

Inkretiny GLP-1 a GIP 

 Tyto hormony jsou vylučovány z enteroendokrinních L-buněk a K-buněk po 

požití glukózy, fruktózy, aminokyselin a volných mastných kyselin a rovněž zesilují 

uvolňování inzulinu prostřednictvím takzvaného inkretinového efektu. Tento efekt 

popisuje pozorování, že orálně, ne však intravenózně podávaná glukóza zvyšuje sekreci 

inzulinu spuštěním GLP-1 a GIP sekrece. Výsledné zesílení sekrece inzulinu může 

představovat až 50 % z celkového množství. Základní mechanismus zahrnuje GLP-1 

a GIP vazby k jejich GPCR (GLP-1R a GIPR), z nichž oba jsou exprimovány 

v pankreatických β-buňkách. Vazba indukuje konformační změnu ve struktuře 

receptoru. 

 Dochází k několika pochodům, v jejichž závěru dochází ke zvýšení Ca
2+ 

iontů, 

čímž se potencuje uvolnění inzulinu. (Röder et al., 2016) 
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Volné mastné kyseliny 

 Volné mastné kyseliny nejen stimulují sekreci inkretinů, ale je také známo, že 

modulují uvolňování inzulinu prostřednictvím metabolizmu mastných kyselin. Volné 

mastné kyseliny s dlouhým řetězcem zvyšují sekreci inzulinu, volné MK s krátkým 

řetězcem ji zeslabují. 

 Volné MK s dlouhým řetězcem interagují s receptorem volných mastných 

kyselin spřažených s G-proteinem (FFAR) 1 v pankreatických β-buňkách a následně  

dochází k aktivaci fosfolipázy C. Fosfolipáza C hydrolyzuje phosphatidylinositol-4,5-

bisfosfát (PIP2) na diacylglycerol a inositol-1,4,5-trifosfát (IP3), který se spojuje 

s vápníkovým kanálem v endoplasmatickém retikulu. Následuje uvolnění Ca
2+

 do 

cytosolu a zvýšení nitrobuněčné koncentrace Ca
2+

, který nakonec spouští sekreci 

inzulinu. 

 Volné MK s krátkým řetězcem inhibují glukózou stimulovanou sekreci inzulinu 

prostřednictvím snížené oxidace glukózy a následně snížením poměru ATP/ADP. 

(Röder et al., 2016) 

 

6.3.3 Souhra mezi ostrůvky slinivky břišní a ostatními orgány 

 Stejně jako inzulin uplatňuje své účinky na ostatní orgány a tkáně, tak různé 

orgány mohou komunikovat se slinivkou břišní a modulovat tak sekreci inzulinu (Röder 

et al., 2016). 

 

Osa mozek-Langerhansův ostrůvek 

 Odpovědí na hypoglykemii je nejen potlačení hyperglykemických odpovědí, ale 

také soubor systému pozitivní zpětné regulace, jehož cílem je zabránění poklesu 

koncentrace glukózy v krvi. Hypoglykémie by jinak mohla ohrozit funkci mozku 

a přežití jedince. Aktuální odpovědí na pokles koncentrace glukózy v krvi 

je stimulovaná sekrece glukagonu, adrenalinu a noradrenalinu, jejíchž působením 

se rychle mobilizuje jaterní glykogen a během delší doby hladovění, také stimulace 

de novo syntéza glukózy. (Thorens, 2011) 
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 Buňky zaznamenávající glukózu jsou přítomny také v CNS a jsou buď 

excitovány zvýšením glykemie (glukózou excitované neboli GE neurony) nebo jsou 

excitovány snížením koncentrace glukózy v krvi (glukózou inhibované neboli 

GI neurony). 

 Tyto neurony jsou zodpovědné za aktivaci sympatických a parasympatických 

větví autonomního nervového systému, který řídí sekreci glukagonu a inzulinu, ale 

pravděpodobně také za počet α- a β-buněk.  

 Elektrická stimulace nervu vagu v podmínkách mírné hyperglykémie stimuluje 

sekreci inzulinu.  

 Glukóza v ústní dutině indukuje sekreci inzulinu z β-buněk mechanismem, který 

závisí na nervovém spojení mezi chuťovými buňkami a mozkovým kmenem. Nervové 

spojení může být přerušeno vagotomií. 

 Po střevní absorpci glukóza vstupuje do hepatoportální žilní oblasti. Zde 

stimuluje senzory pro glukózu, které zvyšují stimulaci aferentních drah vagu 

vstupujících do mozkového kmene a hypothalamu.  

 Přímá stimulace hypothalamických jader prostřednictvím glukózy také může 

aktivovat sekreci inzulinu. 

 Souhrnně tato data ukazují, že glukózou podmíněná vagová kontrola β-buněk 

závisí na množství nervových impulzů alespoň z ústní dutiny, hepatoportální žilní 

oblasti a několika hypotalamických jader. (Thorens, 2011) 

 Slinivka břišní je vysoce inervována jak parasympatickými, tak sympatickými 

nervovými vlákny autonomního nervového systému. Stejně tak inzulinové receptory 

jsou široce zastoupeny v mozku, zahrnující hypotalamus, mozkovou kůru, mozeček 

a hipokampus. Léze v různých oblastech mozku má vliv na sekreci hormonů slinivky 

břišní. (Röder et al., 2016) 

 Sympatický nervový systém hraje rozhodující úlohu při stimulované sekreci 

glukagonu, aktivací β2-adrenergních receptorů α-buněk. Aktivace sympatoadrenálního 

systému, který stimuluje uvolňování adrenalinu do krve nadledvinkami, spolu 

v kombinaci s nervovou sekrecí noradrenalinu, stimuluje sekreci glukagounu  

α-buňkami. (Thorens, 2011) 
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 Sekrece glukagonu může být také modulována v hypotalamu přes eferentní 

nervy, zatímco melanokortinový systém přímo snižuje bazální hladiny inzulinu tím, že 

stimuluje nervová vlákna sympatiku pomocí α-adrenoreceptorů. 

 Působení prostřednictvím α2-adrenoreceptorů, noradrenalin inhibuje také sekreci 

inzulinu. 

 Neurotransmiter – neuropeptid Y (NPY) exprimovaný v sympatických 

nervových vláknech, tlumí uvolňování inzulinu. 

 Uvolnění inzulinu je ovlivněno také cefalickou fází, která představuje 

podmíněný reflex zvýšení sekrece inzulinu, například při předvídání jídla, a tím 

připravit organizmus adekvátně reagovat na příchozí živiny. (Röder et al., 2016) 

 

Osa játra-Langerhansův ostrůvek 

 Játra mají klíčovou roli v glukózové homeostáze uložením (glykogeneze) nebo 

uvolněním (glykogenolýzy/glukoneogeneze) glukózy po interakci s inzulinem nebo 

glukagonem. 

 Není to jen inzulin a glukagon působící na játra. Nukleární faktor hepatocytů 

(HNF) má naopak vliv na slinivku břišní a/nebo sekreci inzulinu. HNF3β je transkripční 

faktor regulující vývoj pankreatu, zatímco ztráta HNF1α má za následek téměř zrušení 

sekrece inzulinu, pravděpodobně vzhledem ke snížené odpovědi na intracelulární 

vápník. (Röder et al., 2016) 

 

Osa střevo-Langerhansův ostrůvek 

 Střevo uvolňuje různé hormony po požití živin, včetně GLP-1 a GIP, které se 

váží na jejich receptory na pankreatických β-buňkách a tím zvyšují sekreci inzulinu. 

Dále oba hormony vykonávají účinky na slinivku břišní jako je exprese genu inzulinu, 

inkretiny indukovaná neogeneze β-buněk, proliferace a prevence apoptózy β-buněk 

v odpovědi na glukolipotoxicitu. 

 Extrapankreatické reakce GLP-1 zahrnuje potlačení produkce endogenní 

glukózy/ glykogenolýzy, potlačení sekrece glukagonu, potlačení chuti k jídlu, zatímco 

GIP pozitivně ovlivňuje lipidový a kostní metabolizmus. (Röder et al.,2016) 
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 Kromě inkretinů, jsou střevem v době hladovění uvolňovány takzvané dekretiny 

a to limostatin a neuromedin U (NmU), které potlačují uvolňování inzulinu. NmU je 

vysoce exprimován v dvanáctníku a jejunu a to v submukóze a myenterických buňkách. 

S G-proteinem spřažený NmU receptor 1 (NmUR1) je exprimován v ostrůvcích slinivky 

břišní a jeho aktivace v závislosti na dávce vede ke snížení vylučování inzulinu.  

 Gastrin je hormon vylučovaný z G-buněk žaludku a dvanáctníku působí jako 

růstový faktor ostrůvků slinivky břišní spolu s transformujícím růstovým faktorem α, 

tím že podporuje diferenciaci prekurzorových buněk a neogenezi β-buněk. Kromě toho 

indukuje expresi genů pro glukagon v α-buňkách. 

 Cholecystokinin (CCK) je hormon vylučovaný I-buňkami dvanáctníku. 

Potencuje bazální, glukózou stimulovanou a aminokyselinami stimulovanou sekreci 

inzulinu a zvyšuje sekreci glukagonu. (Röder et al., 2016) 

 

Osa tukové buňky/ svalové buňky-Langerhansův ostrůvek 

 Na straně jedné, souhra inzulinu s tukovou a svalovou tkání je obecně založena 

na usnadněném vychytávání glukózy přes transportér GLUT-4, na straně druhé, 

adipokiny vylučované z tukové tkáně a myokiny vylučované ze svalové tkáně modulují 

uvolňování inzulinu. 

 Leptin, jako nejznámější adipokin, působí především na své receptory 

v hypotalamu a tím snižuje pocit chuti k jídlu. Receptory pro leptin byly také 

pozorovány v ostrůvcích slinivky břišní a jejich stimulace vede k poklesu sekrece 

inzulinu v důsledku aktivace K
+
-ATP kanálků, což zabrání vstupu Ca

2+
 do β-buněk. 

Leptin dále potlačuje genovou expresi inzulinu. Inzulin naopak zvyšuje genovou expresi 

receptorů pro leptin v ostrůvcích slinivky břišní a sekreci leptinu. 

 Adiponektin je další z adipokinů, který se zapojuje do metabolizmu glukózy 

a mastných kyselin, ale také potlačuje apoptózu β-buněk a vyvolává genovou expresi 

inzulinu. 

 Další adipokiny, jako je například apelin, chemerin, omentin, resistin a visfatin, 

u kterých se prokázalo, že přímo interagují s inzulinem. (Röder et al., 2016) 

 Fibroblastový růstový faktor-21 je široce exprimovaný protein s širokým 

působením, včetně regulace metabolizmu sacharidů a mastných kyselin. Může být 
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považován za myokin vzhledem k jeho vylučování ze svalové tkáně. Fibroblastový 

růstový faktor je regulován inzulinem prostřednictvím signální dráhy. 

 Interleukin 6 (IL-6), který je jak adipokin tak myokin, u kterého bylo prokázáno, 

že má vliv na slinivku břišní tím, že řídí expresi pro-glukagonu mRNA, stejně jako 

sekreci glukagonu. Tento fakt zvyšuje proliferaci α-buněk a hmoty ostrůvků a zároveň 

chrání slinivku břišní proti apoptóze vyvolané metabolickým stresem. Kromě toho, IL-6 

zvyšuje GLP-1 produkci z proglukagonu v α-buňkách a jeho vylučování z α-buněk 

a střevních L-buněk vede k GLP-1 zprostředkovanému zvýšení sekrece inzulinu. (Röder 

et al., 2016) 
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7. KRITICKY NEMOCNÝ PACIENT 

 Za kriticky nemocného pacienta můžeme označit takového člověka, který je 

bezprostředně ohrožen na životě. Důvody vzniku tohoto stavu mohou být velmi 

různorodé a z různých medicínských oborů. (Špeciánová et al., 2011) 

 Polytrauma je definováno jako poranění několika fyzických oblastí nebo 

orgánové systémy, kde alespoň jedno zranění nebo kombinace několika zranění jsou 

život ohrožující. Dle stupnice skóre závažnosti poranění (ISS, Injury Severity Score) se 

jedná o hodnotu ISS>16. Predikce mortality u pacientů s traumatem je důležitou 

součástí péče o trauma. Prognóza polytraumatu závisí na několika faktorech 

s konečným vlivem. (Saad et al., 2015) Butcher et al. (2014) uvádí, že polytrauma je dle 

stupnice ISS>15 a je zaměnitelně používané s termíny „těžce zraněný“ a „těžké 

poranění“. 

 The trauma and injury severity score (TRISS) a Acute Physiology and Chronic 

Health Evaluation IV (APACHE IV) se běžně používají k vyjádření závažnosti zranění 

a rizika úmrtí (Saad et al., 2015). 

 

 Pacient s polytraumatem je vždy v intenzivní péči a vždy mu musí být podávána 

nutriční podpora. Nejvýhodněji se jeví kombinace enterální a parenterální výživy jako 

je tomu u ostatních závažných stavů. U všech akutních stavů však platí, že přednost má 

vždy hydratace a stabilizace stavu. Po této úvodní stabilizační fázi teprve nasazujeme 

výživu.  

 Do stavu intenzivní péče dovedou pacienta nejrůznější okolnosti a příčiny. Ať se 

jedná o akutní infarkt myokardu s nutností resuscitace či respirační selhání, stav po 

rozsáhlém chirurgickém výkonu, nitrolební krvácení, kritické stavy způsobené infekcí 

nebo septický šok, akutní pankreatitida, posthemoragický šok, polytrauma atd. 

Výsledek je ve většině případů obdobný: uměle ventilovaný pacient v kritickém stavu. 

Stresový metabolizmus nemůžeme zvrátit, ale určitá forma umělé výživy je nezbytná 

k omezení katastrofálních následků s totální devastací a multiorgánovým selháním. 

(Grofová, 2007) 
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 Až 30 % pacientů s traumatem je intubováno a nasazena sedativa po příjezdu na 

pohotovost.  

 Přesnost trauma score je založena na anatomickém popisu každého zranění, 

avšak kompletní popis je možno stanovit až po úplném diagnostickém postupu. (Saad  

et al., 2015) 

   

7.1 Metabolizmus při akutních onemocněních – reakce na 

kritický stav 

 Akutní onemocnění, nebo akutní poškození organismu rozsáhlým traumatem 

vedou ke zrychlení tělesného metabolizmu – hypermetabolizmu.  

 Kombinace humorálních, nervových, zevních vlivů a mechanismů vede k reakci 

organismu, kdy se mobilizují energetické rezervy využitím glukózy, aminokyselin 

a tuků. Cílem je zajištění dostatečné energie a dostupnost důležitých látek pro obranou 

odpověď. Potřebné komponenty se přesouvají z ostatních oblastí organismu do místa 

poškození. 

 Trvá-li hypermetabolizmus dlouho, mobilizace energetických rezerv vyčerpá 

zásoby energie a obranné reakce se postupně oslabují. Zpomalí se i reparace tkání. 

Nejvíce chybí esenciální tuky, aminokyseliny a vitamíny. Může dojít k selhání 

imunitních funkcí i důležitých orgánů (srdce, plíce, ledviny, gastrointestinální trakt. 

 Rychlost vyčerpání energetických zásob ovlivňují četné faktory (malnutrice, 

infekce, působení toxických látek). (Zadák, 2008) 

  

 Mnoho studií dokazuje změny v metabolizmu glukózy a proporcionálním vztahu 

vysoké úrovně ke stupni poranění při traumatu. Dále hladiny laktátu odrážejí anaerobní 

metabolizmus tkání způsobené nedostatečným prokrvením v šokovém stavu pacienta. 

 Deficit celkové koncentrace zásaditých složek v krvi svědčící o metabolické 

acidóze, je považován za spolehlivý fyziologický parametr, který se vztahuje 

ke skutečnému prokrvení tkání při hypovolemickém šoku a indikuje požadavek 

resuscitace u kriticky zraněných pacientů. (Saad et al., 2015) 
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 Odezvu organismu na akutní onemocnění popsal již v minulém století sir Davis 

Cuthberson z Glasgow, který v roce 1942 definoval hypometabolické období 

(vyskytující se bezprostředně po úrazu či akutní situaci a trvá 24 až 48 hodin) 

a následné hypermetabolické období. 

 Při rozsáhlých traumatech či popáleninách se aktivují mechanismy obrany 

a masivně se uvolňují prozánětlivé cytokiny, jedná se o systémovou zánětlivou odpověď 

(SIRS – systemic inflammatory response syndrome). Aktivují se destičky a makrofágy, 

které reagují na uvolněné mediátory uvolněním interleukinů TNF-α, IL-6, IL-8. 

Interleukiny mají regulační vliv (stimulují i potlačují zánětlivé a imunitní děje). 

Cytokiny IL-4 a IL-10 a receptorový antagonista IL-1 se zvyšují při rozsáhlém rozpadu 

tkání a v systémové cirkulaci vedou k relativní supresi přestřelené imunitní reakce. 

Vytváří se tak ochrana proti excesivnímu a prodlouženému působení jak prozánětlivých 

tak protizánětlivých cytokinů, jejichž dlouhé působení zvyšuje mortalitu pacientů. Tato 

vyrovnávací reakce se označuje jako syndrom kompenzatoní protizánětlivé odpovědi 

(CARS – compensatory antiinflammatory response syndrome). (Zadák, 2008) 

 

7.1.1 Hypometabolická fáze šoku (ebb – odlivová) 

 Po velkém traumatu nebo při těžkém onemocnění dochází v prvních asi 24 až 

48 hodinách k potlačení metabolické aktivity tkání následkem hypoxického a toxického 

působení. Aktivace humorálních a nervových kompenzačních mechanismů vede ke 

zvýšení glykemie a rozvíjí se glukózová intolerance při tkáňové inzulinové rezistenci. 

 Uvolněné katecholaminy zvyšují lipolýzu, ale uvolněné mastné kyseliny 

nemohou být dostatečně metabolizovány a nahromaděný laktát rozvíjí ve tkáních 

metabolickou acidózu, což vede ke zvýšené permeabilitě kapilár a přesunu tekutiny do 

intersticia. Toto dále zhoršuje metabolizmus buněk (okysličení, transport živin, 

odstraňování katabolitů z intracelulárního prostoru). Pokračující selhání buněčného 

metabolizmu bývá fatální. 

 Cílem léčby šoku je přerušení tohoto fatálního řetězce. Znalost detailů tohoto 

procesu umožňuje včasné a úspěšné zvládnutí léčby šoku. (Zadák, 2008) 
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7.1.2 Hypermetabolická fáze šoku (flow – přílivová) 

 Nastupuje většinou po 48 hodinách po úrazu a může trvat řadu dní. Plně bývá 

tato fáze u závažných stavů rozvinuta na konci prvního týdne po inzultu. Tato fáze 

rezistence a reparace je typická výrazným svalovým katabolizmem s rychlým úbytkem 

svaloviny (špatně ovlivnitelným). Objevuje se hyperkinetická cirkulace s vazodilatací 

především ve viscerální oblasti (ledviny, játra). Vlivem mediátorů i celkové humorální 

reakce stoupá v poškozené (poraněné) oblasti metabolický obrat. Přetrvává retence 

sodíku s hypovolemií a mnohdy generalizovaným edémem, které maskují úbytek 

svalové hmoty vlivem zadržování sodíku, a tím také vody. Korekce úbytku svaloviny je 

obtížná, nutriční podpora nestačí. 

 Energetické substráty se rychle spotřebují, dochází k rychlému spotřebovávání 

proteinů a po obnovení oxidace mastných kyselin také tukových rezerv. Vzestup 

plazmatické hladiny glukózy je důsledkem glukózové intolerance a částečně inzulinové 

rezistence (stresový nebo traumatický diabetes). Glukoneogeneze, která bývá až 

extrémně zvýšena v období rozvinuté hypermetabolické fáze, není možné suprimovat 

ani exogenně dodávanou glukózou. 

 Vlivem katecholaminů se masivně uvolňují mastné kyseliny a mohou tak 

dosáhnout až toxických hodnot s negativním vlivem volných mastných kyselin na 

neurony 

 Zvyšují se proteiny akutní fáze (C-reaktivní protein, sérový amyloid A,  

alfa-1-glykoprotein, alfa-1-antitrypsin, fibrinogen, haptoglobin a alfa-1-chymotrypsin) 

i na úkor ostatních viscerálních a somatických proteinů. Tyto proteiny akutní fáze se 

syntetizují výhradně v játrech a mají hlavní význam v obraně proti virům, bakteriím 

a v hojení tkáně. (Zadák, 2008) 
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Tabulka č. 2: Metabolická reakce na kritický stav  

 
HYPOMETABOLICKÁ 

(EBB) FÁZE 

HYPERMETABOLICKÁ 

(FLOW) FÁZE 

Spotřeba O2 ↓ ↑ 

Tělesná teplota ↓ ↑ 

Periferní rezistence ↑ ↓ 

Srdeční minutový výdej ↓ ↑ 

Odpad dusíku – ↑ 

Glykemie ↑ ↑ 

Glukoneogeneze ↓↑ ↑ 

Laktát ↑ – 

Volné mastné kyseliny ↑ ↑↑ 

Katecholaminy, glukagon, kortizol ↑↑ ↑ 

Inzulin ↓ ↑ 

Inzulinová rezistence ↑ ↑ 

Produkce cytokinů ↑ ↑ 

REE ↓ ↑ 

Zdroj: Zadák, 2008 (převzato) 
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7.1.3 Adaptivní odpověď na stres a hladovění 

 Při hladovění (lačnění) jsou mobilizovány tuky a ketolátky, což chrání 

proteinové zásoby. Při traumatu a stresu katabolické hormony a mediátory tlumí využití 

tukových zásob a potřeba energie je kryta z katabolismu aminokyselin. Spotřeba 

aminokyselin (svalové tkáně, nebo viscerálního a plazmatického proteinu) činí pak  

300 – 400 g/den. Tak dochází k proteinové malnutrici (kwashiorkor-like). 

 Na rozdíl od prostého hladovění je situace u těžce nemocných a po velkých 

traumatech velmi odlišná; dochází u nich ke stupňování proteinového katabolizmu. 

Schopnost a neschopnost ukládat a znovu mobilizovat tuk v tukové tkáni se u různých 

lidí liší, je dána geneticky. (Zadák, 2008) 

 

7.2 Hormonální regulace, tkáňové mediátory a utilizace 

substrátů v akutní fázi 

7.2.1 Účinky hormonů ve stresu 

 Cukry a tuky jsou primárním zdrojem energie. I když většina energie (80 %) je 

uložena v tuku, většina orgánů – a hlavně ty, které hrají v reakci na stres důležitou roli 

(mozek, ledviny, leukocyty) – nemohou tuk přímo využívat. Jak se zásoby glukózy, 

resp. glykogenu vyčerpají, jsou hlavním zdrojem pro glukoneogenezi aminokyseliny ze 

svalové bílkoviny. Z ní se ale také čerpají i aminokyseliny pro tvorbu důležitých 

funkčních bílkovin.  

 Výrazná ztráta proteinových zásob, přibližně 25 % hmotnosti tělesné bílkoviny, 

snižuje výkonnost kardiopulmonálního svalstva, zhoršuje i imunitní funkci jater a může 

ve svém důsledku způsobit až smrt (kardiopulmonální selhání spolu se sníženou 

imunitou nejčastěji končí jako tzv. komplikující bronchopneumonie).  

 Přesun proteinů do postižených oblastí regulují hormony, a další faktory, jako 

jsou cytokiny, metabolické produkty polynesaturovaných mastných kyselin 

(prostaglandiny, tromboxany), oxid dusnatý a další. (Zadák, 2008)  
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Obrázek č. 9: Přesuny proteinů v zátěži (plasmatické bílkoviny se přesunují do   

  reaktantů akutní fáze) 

 

Zdroj: Zadák, 2008 (převzato) 

 

 Rychlost regulace metabolismu je proměnlivá a hlavním cílem je přežití. 

Proměnlivá je též úloha anabolických a katabolických hormonů. (Zadák, 2008) 

 

Tabulka č. 3: Přehled účinků anabolických a katabolických hormonů v zátěži 

HORMON 

RYCHLOST 

METABOLICKÉ 

ODPOVĚDI 

KATABOLIZMUS 

PROTEINŮ 

SYNTÉZA 

PROTEINŮ 

ZTRÁTA 

i.v. 

VOLUMU 

ENERGETICKÝ 

VÝDEJ 

Tyroxin – ↑ – ↑ ↑↑ 

Androgeny – – ↑ ↓ ↑ 

STH D – ↑ ↓ ↑ 

Kortizol D ↑ – ↑ ↑↑ 

Glukagon H ↑ – ↑ ↑ 

Inzulin H ↓↓ – ↓ – 

Adrenalin M (↓) (↑) – ↑↑ 

Legenda k tabulce č. 3: ↑ – zvýšení; ↓ – snížení; D – dny; H – hodiny; M – minuty 

Zdroj: Zadák, 2008 (převzato) 
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Obrázek č. 10: Humorální odpověď na trauma 

 

Zdroj: Zadák, 2008 (převzato) 

 

 Hyperglykémie, jejíž hlavní příčinou je vzestup hladin stresových hormonů 

(kortizol, katecholaminy, glukagon) a prozánětlivých cytokinů, je velmi častým jevem 

u kriticky nemocných pacientů na jednotkách intenzivní péče. Vyskytuje se jak 

u pacientů s diabetem mellitem, tak u pacientů, kteří nemají předchozí anamnézu 

diabetu. 

 Hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů má řadu nežádoucích účinků, 

mezi něž patří například predispozice k infekčním komplikacím, negativní vliv na 

funkci kardiovaskulárního systému, podíl na vzniku endoteliální dysfunkce, renálního 

selhání, zvýšený oxidační stres, protrombogenní efekt a další. (Křemen J. et al., 2007) 
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7.2.1.1 Inzulin 

 Inzulin jakožto anabolický hormon je v léčbě stresové reakce ideální protiváhou 

katabolických dějů (snižuje hyperglykemii utilizací a oxidací glukózy a v tkáních tak 

omezuje glukoneogenezi a v játrech glykogenolýzu). Potlačuje katabolizmus proteinů 

a tím zlepšuje bilanci dusíkatých látek. 

 Při posttraumatické hyperglykemii je ale méně účinný, než za fyziologických 

podmínek a posttraumatická hyperinzulinémie neudrží fyziologickou glykemii. V tomto 

případě se jedná o fenomén inzulinové rezistence způsobený vysokými hladinami 

katabolických hormonů (kortizol, glukagon, adrenalin) působících proti inzulinu. 

(Zadák, 2008) 

7.2.1.2 Růstový hormon 

 Růstový hormon má významný anabolický a lipolytický účinek. Zvyšuje 

proteosyntézu a nepotlačuje svalový katabolismus. Zvyšuje hmotu svalstva a snižuje 

hmotu tukové tkáně. 

 Právě růstový hormon vyvolává glukózovou intoleranci a může udržovat 

zvýšenou lipolýzu i při vysokých hodnotách inzulinu. Spolu s kortizolem se podílí na 

inzulinové rezistenci. Tento účinek se jeví příznivým při gradaci katabolismu 

následkem stresu a traumatu (některé práce však naznačují u kriticky nemocných 

i opačný efekt). 

 Podobný účinek jako růstový hormon mají malé peptidy podobné inzulinu  

(IGF-I a IGF-II ). IGF-I snižuje katabolizmus proteinů, ale neovlivňuje proteosyntézu. 

Použije-li se k léčbě, nutno přidat glukózu, aby neklesala glykemie pod normu.  

 Pro klinické použití k stimulaci proteinového anabolismu se růstový hormon jeví 

výhodnější než inzulin. Studie provedena Takalem (Takala, J., 1999) ale poukázala na 

zvýšenou mortalitu u kriticky nemocných dospělých pacientů, u nichž byl růstový 

hormon použit. (Zadák, 2008) 
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7.2.1.3 Glukagon 

 Stimuluje v játrech glukoneogenezi z aminokyselin a tím snižuje dostupnost 

glukoplazmatických aminokyselin (alaninu, glycinu, glutaminu, serinu a prolinu) pro 

syntézu proteinů. 

 Poslední dostupné práce uvádějí jeho primární účinek ve viscerální oblasti, méně 

ovlivňuje metabolizmus aminokyselin ve svalech.  

 Poměr glukagonu k inzulinu podstatně rozhoduje o spuštění procesu ketogeneze 

v játrech. Glukagon tedy aktivuje glykogenolýzu a stimuluje glukoneogenezi. (Zadák, 

2008) 

7.2.1.4 Adrenalin 

 Hemodynamicky je nutný pro udržení krevního tlaku. Metabolicky významně 

zvyšuje klidovou energetickou potřebu (REE). Vzestup glukózy je ovlivněn 

glykogenolýzou a sekundárně glukoneogenezí. Výrazně zvyšuje lipolýzu a tím 

následnou produkci ketolátek v játrech. Blokuje sice sekreci inzulinu cestou  

α-adrenergních receptorů, ale současně stimuluje sekreci inzulinu přes β-receptory. 

(Zadák, 2008) 

7.2.1.5 Kortizol 

 Jako glukokortikoid způsobuje katabolizmus proteinových zásob hlavně ve 

svalech a akumulaci tuku. Jeho účinkem je rozvoj inzulinové rezistence, hyperglykémie, 

zvýšení klidové energetické potřeby (REE) a zvýšení ztrát dusíku při katabolizmu 

proteinů. (Zadák, 2008) 
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7.3  Léčebné použití hormonů 

 Hypermetabolická odpověď na akutní stav resp. stres regulovaná katabolickými 

hormony má příznivý efekt na mobilizaci energetických zásob především pro buňky, 

které se účastní obranné reakce proti škodlivé noxe a které zajišťují reparaci tkání. Bílé 

krvinky a buňky podstatné pro reparaci poranění nejsou však schopné utilizovat mastné 

kyseliny a vyžadují jako energetický substrát glukózu. Vyčerpají-li se zásoby glukózy, 

tak je její potřeba plně kryta glukoneogenezí, pro kterou je však nezbytná vysoká 

dostupnost glukoplazmatických aminokyselin, získávaných katabolizmem proteinů. 

Účelná reakce je také inzulinová rezistence tkání, které ve stresové zátěži nehrají 

důležitou roli, která se rozvíjí současně s tímto procesem. 

 Nutriční podpora v této situaci musí zajistit nejenom potřeby energie z glukózy, 

ale také doplnění ztracených aminokyselin, i když je zřejmé, že ani agresivní nutriční 

podpora není schopná v těžkém stresovém stavu zcela zabránit ztrátám proteinů. 

(Zadák, 2008) 

7.3.1 Terapeutické využití inzulinu 

 Inzulin svým anabolickým účinkem na metabolizmus působí jako ideální 

protiváha katabolických procesů během stresové situace. 

 Hyperinzulinémie se pravděpodobně ve stresu vyvíjí jako odpověď na 

hyperglykemii, avšak za reálných podmínek není schopna vrátit glykemii do normálních 

fyziologických hodnot. Tento jev je základem definice inzulinové rezistence. 

 Stresové hormony (kortizol, glukagon, adrenalin) výrazně zvyšují tvorbu 

glukózy především cestou glukoneogeneze. Dále indukují rozvoj inzulinové rezistence 

v nepoškozených tkáních a tkáních, které v obranných a reparačních procesech nehrají 

významnou roli, čímž se spotřeba glukózy v těchto tkáních snižuje a glukóza tak více 

zůstává pro poškozené tkáně a tkáně vystavené zátěži. Právě ona glukoneogeneze a s ní 

spojený rozvoj katabolizmu proteinů je nevýhodnou proměnnou ve stresu. 

 Přívod glukózy z exogenních zdrojů pomáhá redukovat katabolizmus proteinů 

(proteiny šetřící účinek exogenní glukózy). Aby tento stav v klinické praxi nastal je 

nutné přívodem inzulinu ve farmakologických dávkách překonat inzulinovou rezistenci 

a tak zvýšit vychytávání exogenní glukózy a tím také její utilizaci v inzulin-senzitivních 

tkáních. Tímto se může v určitém rozmezí utlumit glukoneogeneze a šetřit tak 
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endogenní proteiny. Závisí však na závažnosti traumatu resp. chirurgickém stresu a také 

odpovědi organizmu, kdy při různé závažnosti akutního stavu jsou koncentrace inzulinu 

potřebné k dosažení normoglykémie a vyrovnání dusíkové bilance během parenterální 

výživy násobně vyšší, než je fyziologická inzulinemie. 

 V klinické praxi se dává přednost podávání inzulinu nitrožilním injekčním 

dávkovačem, oproti přidávání inzulinu do roztoku obsahující glukózu (což může být 

spojeno s rizikem nežádoucích účinků při překročení rychlosti přívodu jak glukózy, tak 

inzulinu. Současně je nutná těsná kontrola glykemie. (Zadák, 2008) 

7.3.2 Terapeutické využití růstového hormonu 

 Růstový hormon (STH) katabolický účinek kortizolu, jehož plazmatická hladina 

je ve stresu zvýšena, zřetelně snižuje. Cílem podání STH je redukovat energetickou 

utilizaci aminokyselin oxidací a zvýšit využití aminokyselin pro syntézu proteinů 

u kriticky nemocných pacientů. 

 Anabolický účinek STH však zřetelně klesá se závažností stavu nemocného, dále 

se se zvyšující dávkou STH zvyšuje i nežádoucí vedlejší účinky terapie (jedním je 

zvýšená spotřeba glutaminu, je proto nutný současný zvýšený přívod glutaminu). 

 Rovnováha mezi nezbytným katabolizmem ve stresu a udržením anabolických 

dějů potřebných pro reparaci tkání je zajištěna hormonální osou a rovnováhou mezi 

zvýšeným kortizolem, katecholaminy a glukagonem a na straně druhé anabolickými 

hormony – inzulinem, STH a IGF-I (inzulinu podobný růstový faktor I). (Zadák, 2008) 

7.3.3 Použití androgenů v léčbě hypermetabolického stavu a 

katabolizmu v postagresivním stavu 

 Hladina testosteronu velmi razantně klesá po těžkých poraněních 

a v postagresivním stavu. Normalizace hladin testosteronu zlepšila proteosyntézu 

a snížila na polovinu katabolizmus proteinů. 

 Oxandrolon, jakožto analog testosteronu, u něhož se předpokládá, že má 

mnohem vyšší anabolický účinek než testosteron a pouze jednu šestinu androgenního 

účinku. Dosavadní studie poukazují, že použití oxandrolonu je bezpečné, má 

prokazatelně proteoanabolický účinek. (Zadák, 2008) 
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8. INZULINOVÉ REŽIMY 

 Inzulinové režimy můžeme dělit na konvenční (tj. aplikace 1 nebo 2 injekcí/den 

depotního či směsi depotního a krátce působícího inzulinu) a intenzifikované  

(tj. aplikace 3 a více denních injekcí krátce působícího a depotního inzulinu spolu se 

selfmonitoringem a dalšími opatřeními) inzulinové režimy.  

 Léčba kontinuální subkutánní infuzí inzulinu pomocí inzulinové pumpy patří 

mezi intenzifikované inzulinové režimy. (Piťhová, 2010) 

 

8.1  Fyziologické hodnoty glykemie 

A. Sérum, plazma, na lačno 

Novorozenci 0 – 6 týdnů: 1,7 – 4,2 mmol / l 

Děti 6 týdnů – 15 let:   3,3 – 5,4 mmol / l 

Muži, Ženy 15 – 110 let: 3,9 – 5,6 mmol / l 

B. Plná krev, na lačno 

Novorozenci 0 – 6 týdnů: 2,6 – 4,2 mmol / l 

Děti 6 týdnů – 15 let:   3,3 – 5,4 mmol / l 

Muži, Ženy 15 – 110 let: 3,9 – 5,6 mmol / l 

C. Moč 

Muži, Ženy 15 – 110 let: do 0,8 mmol / l 

   

 Vyšetřovaný vzorek se odebírá ze žíly na paži (vyšetření plazmy, séra, plné 

krve), eventuálně vyšetření moči (střední proud). Pro orientační stanovení hladiny 

krevního cukru glukometrem stačí kapka krve z prstu. (Anonymous, 2016) 
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9. STUDIE PODPORUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ 

NORMOGLYKÉMIE U KRITICKY 

NEMOCNÝCH PACIENTŮ 

 

Následujících 17 studií souhlasí s intenzivní inzulinovou terapií 

k udržování normoglykémie v rámci terapie u kriticky nemocných 

pacientů. 

 

9.1 Van den Berghe et al., 2001; LEUVEN STUDY 

Charakteristika 

 Intenzivní inzulinová terapie (IIT) udržující glykemii ≤ 110 mg / dl snižuje 

morbiditu a mortalitu u kriticky nemocných pacientů na JIP. 

Název studie: Intenzivní inzulinová terapie u kriticky nemocných pacientů. 

Design studie: Prospektivní, randomizovaná, kontrolovaná studie. 

 Studie zahrnovala dospělé pacienty přijaté na JIP, kteří byli na umělé plicní 

ventilaci. Z těchto bylo vyloučeno pouze 14 pacientů. Důvody přijetí na JIP byly z větší 

části kardiochirurgie, z menší části chirurgie jiné než srdeční, dále polytrauma 

a transplantace. Celkový konečný počet subjektů zahrnutých do studie byl 1 548. Tito 

byli náhodně rozděleni do dvou skupin: skupina intenzivní inzulinové terapie (glykemie 

v rozmezí 80 až 110 mg / dl
1
, tj. 4,4 až 6,1 mmol / l) s počtem 765 subjektů; skupina 

konvenční léčby inzulinem (glykemie v rozmezí 180 až 200 mg / dl,  

tj. 10,0 až 11,1 mmol / l) s počtem 783 subjektů. Při přijetí 13 % pacientů mělo 

v anamnéze diabetes a 5 % dostávalo léčbu inzulinem.  

 Při přijetí byli všichni pacienti živeni kontinuálně intravenózní glukózou (200 až 

300 g za 24 hodin). V následujících dnech, totální parenterální, kombinací parenterální 

a enterální, nebo totální enterální výživou, podle standardizovaného schématu s 20 až 

30 neproteinovými kilokaloriemi na jeden kilogram tělesné hmotnosti za 24 hodin 

a vyváženým složením.  

                                                 
1
 přepočet hodnoty glykemie: mmol / l = (mg / dl) / 18; resp. mg / dl = 18 x mmol / l 
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Výsledky 

 Intenzívní inzulinová terapie (765 pacientů) snížila mortalitu během intenzivní 

péče z 8,0 % na 4,6 % (p < 0,04, s úpravou pro sekvenční analýzy) v porovnání 

s konvenční terapií (783 pacientů). 

 Intenzivní inzulinové terapie dále pozitivně ovlivnila mortalitu u pacientů, kteří 

zůstali na JIP po dobu delší než pět dní (20,2 % s konvenční léčbou, ve srovnání 10,6 % 

s intenzivní inzulinovou terapií, p = 0,005). 

 Intenzivní inzulinová terapie snížila celkovou nemocniční mortalitu o 34 %.  

Snížila morbiditu infekcí krevního řečiště o 46 %, akutního selhání ledvin vyžadující 

dialýzu nebo hemofiltraci o 41 %, střední počet transfúzí erytrocytů o 50 % 

a polyneuropatii kriticky nemocných o 44 %. (Van den Berghe et al., 2001) 

 

9.2 1Van den Berghe et al., 2006 

Charakteristika 

 IIT během intenzivní péče snížila morbiditu, ale významně nesnížila riziko 

mortality všech pacientů na interní JIP zahrnutých v populaci záměrně léčených 

(intention-to-treat).  IIT snížila morbiditu a mortalitu u pacientů setrvávajících na JIP 

po dobu tří a více dní. IIT snížila morbiditu u pacientů důsledkem prevence nově 

získaného poškození ledvin, dřívějšího odpojení z umělé ventilace, dřívější propuštění 

z JIP a nemocnice ve srovnání s těmi, kteří nedostávali IIT. 

Název studie: Intenzivní inzulinová terapie na interní JIP. 

Design studie: Prospektivní, randomizovaná kontrolovaná studie. 

 2 110 pacientů bylo shledáno k hodnocení. Z toho 863 pacientů bylo vyloučeno 

a 47 neposkytlo souhlas ke studii. Zbylých 1200 dospělých pacientů přijatých na interní 

JIP bylo náhodně rozděleno do dvou skupin; 605 pacientů bylo přiřazeno do skupiny 

konvenční léčby inzulinem, z toho 381 pacientů setrvávalo na JIP 3 a více dní  

a 595 pacientů bylo přiřazeno do skupiny intenzivní léčby inzulinem, z toho 386 

pacientů setrvávalo na JIP 3 a více dní.  

 Ve skupině s konvenční léčbou byla zahájena terapie inzulinem pouze tehdy, 

když hladina glukózy v krvi překročila 215 mg / dl (12 mmol / l) a následně byla 
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upravována pro udržení hladiny glukózy v krvi v rozmezí 180 až 200 mg / dl  

(10 až 11 mmol / l). Když hladina glukózy v krvi poklesla pod 180 mg / dl, dávky 

inzulinu se zpomalovaly, až nakonec zastavily.  

 Ve skupině IIT byla terapie inzulinu zahájena, když hladina glukózy v krvi 

překročila 110 mg / dl (6,1 mmol / l) a následně byla upravována pro udržení 

normoglykémie 80 až 110 mg / dl (4,4 až 6,1 mmol / l). 

 Enterální výživa byla zahájena podle směrnice v případě hemodynamické 

stability pacienta. 

Výsledky 

 IIT snížila hladiny glukózy v krvi, ale nesnížila významně nemocniční mortalitu 

(40,0 % v konvenční skupině versus 37,3 % v intenzivní léčbě, p = 0,33). Morbidita 

byla signifikantně snížena důsledkem prevence nově získaného poškození ledvin, 

dřívějšího odpojení z umělé ventilace, dřívější propuštění z JIP a nemocnice. 

 U 443 pacientů, kteří zůstali na JIP po dobu kratší než tři dní, byla vyšší 

mortalita ve skupině IIT. Na rozdíl od toho u 767 pacientů, kteří setrvávali na JIP tři 

nebo více dní, nemocniční mortalita u 386 pacientů ve skupině IIT se snížila z 52,5 % 

na 43,0 % (p = 0,009) a snížila se také morbidity. (1Van den Berghe et al., 2006) 

 

9.3 2Van den Berghe et al., 2006 

Charakteristika 

 IIT snížila mortalitu u všech pacientů smíšené interní-chirurgické JIP, kromě 

těch s anamnézou diabetu, ale nezpůsobila u nich poškození. Cílová hladina glukózy 

v krvi < 110 mg / den byla nejúčinnější, ale vykazovala nejvyšší riziko hypoglykémie. 

Název studie: Intenzivní inzulinová terapie ve smíšených interní-chirurgických 

jednotkách intenzivní péče: prospěšnost versus poškození. 

Design studie: Prospektivní, randomizovaná kontrolovaná studie. 

 Designy studií byly zveřejněny ve Van den Berghe G, Wouters P, Weekers F et 

al. Intensive Insulin Therapy in Critically Ill Patients. The New England Journal of 

Medicine [online]. 2001, 345(19), 1359-1367; a 1Van den Berghe G, Wilmer A, 
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Hermans G et al. Intensive Insulin Therapy in the Medical ICU. New England Journal 

of Medicine [online]. 2006, 354(5), 449-461.  

Výsledky 

 Nezávisle na parenterálním přívodu glukózy, IIT snížila mortalitu z 23,6 % na 

20,4 % ve skupině intention-to-treat (n = 2 748; p = 0,04), a z 37,9 % na 30,1 % 

u dlouhodobě zůstávajících na JIP (n = 1 389; p = 0,002), bez rozdílu mezi krátkodobě 

zůstávajícími na JIP (8,9 % vs. 10,4 %; n = 1 359, p = 0,4).  

 Mortalita byla vyšší u hladiny glukózy v krvi > 150 mg / dl (poměr 1,38  

[95% CI 1,10 až 1,75]; p = 0,007) a nižší při hladině glukózy < 110 mg / dl (0,77 [0,61-

0,96]; p = 0,02). Pouze u pacientů s diabetem (n = 407) nebyl prokázán žádný přínos 

pro přežití při IIT. (2Van den Berghe et al., 2006) 

 

9.4 Kanji et al., 2004 

Charakteristika 

 Standardizace intenzivní inzulinové terapie zlepšuje účinnost a bezpečnost 

kontroly glykemie u kriticky nemocných dospělých pacientů. 

Název studie: Standardizace intravenózní inzulinové terapie zlepšuje účinnost 

a bezpečnost kontroly hladin krevního cukru u kriticky nemocných dospělých pacientů. 

Design studie: Kombinovaná retrospektivní prospektivní pre-post kohortová studie. 

 Studie byla provedena na smíšené interní-chirurgické JIP fakultní nemocnice, 

kde poměr zdravotních sester k pacientům byl 1:1. 

 Byly porovnány dvě kohorty o 50 po sobě jdoucích pacientů. Celkový počet 

subjektů zařazených do studie byl 100, z toho 50 v kontrolní kohortě a 50 v intervenční 

kohortě. 

 Pacientům v první kohortě (kontrolní kohorta) byly předepsány "ad hoc" 

inzulinové infuze na základě rozhodnutí lékaře. Tato kohorta sloužila jako kontrola, 

k porovnání k intervenční kohortě. Pacientům ve druhé kohortě (intervenčního kohorty) 

byly předepsány inzulinové infuze pomocí standardizovaného protokolu zaměřené na 

hladinu glukózy v krvi mezi 4,5 až 6,1 mmol / l (81 až 110 mg / dl). Pacientům, 
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v intervenční kohortě, kteří nebyli krmeni po zahájení infuze inzulinu, bylo podáváno 

200 g dextrózy za den intravenózní infuzí, až do zahájení enterální nebo parenterální 

výživy. 

 Efektivita byla měřena porovnáním času k dosažení cílové hodnoty a času 

stráveného v cílovém rozpětí mezi kohortami. 

 Bezpečnost byla hodnocena mezi kohortami porovnáním výskytu závažných 

hypoglykémií, frekvencí podávání záchranné dextrózy a souhrnnou dobou, po kterou 

byla infuze inzulinu pozastavena z důvodu hypoglykémie. 

Výsledky 

 Cílové koncentrace glukózy bylo dosaženo rychleji (11,3 ± 7,9 hod) 

v intervenční kohortě ve srovnání s kontrolní kohortou (16,4 ± 12,6 hod, p = 0,028). 

Průměrný čas strávený v cílovém rozmezí byl v intervenční kohortě (11,5 ± 3,7 h za 

den) významně vyšší ve srovnání s kontrolní kohortou (7,1 ± 5,0 h za den, p < 0,001), 

i vzhledem k tomu, že cílový rozsah glykemie v intervenční kohortě byl užší. 

 Bylo zjištěno, že protokol intenzivní inzulinové terapie byl bezpečný, o čemž 

svědčí čtyřnásobné snížení těžké hypoglykémie u pacientů v intervenční kohortě (4 % 

v intervenční kohortě ve srovnání s 16 % v kontrolní kohortě, p = 0,046).  

Dále bylo zjištěno snížení střední frekvence záchranné terapie dextrózou (0 [0 – 0,91] 

versus 0,17 [0 – 1,2] epizody / pacienta za den; p = 0,01) v intervenční kohortě ve 

srovnání s kontrolní kohortou. Medián počtu hodin, kdy byla infuze inzulinu 

pozastavena pro hypoglykémie, byl kratší v intervenční kohortě, nicméně toto 

nedosáhlo statistické významnosti. (Kanji et al., 2004) 

 

9.5 Grey et al., 2004 

Charakteristika 

 Výsledky ukazovaly, že hyperglykémií (glykemie > 180 mg / dl) mohou 

predisponovat kriticky nemocné pacienty chirurgické JIP k rozvoji nozokomiálních 

infekcí. 
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 Přísná kontrola glykemie je bezpečná a účinná metoda pro snížení výskytu 

nozokomiálních infekcí převážně u nediabetiků, obecně však platí pro pacienty 

chirurgické JIP. 

Název studie: Snížení nozokomiálních infekcí na chirurgické jednotce intenzivní péče 

přísnou kontrolou glykemie. 

Design studie: Prospektivní, randomizovaná, kontrolovaná klinická studie. 

 Studie byla provedena na chirurgické JIP. 

 Dospělí pacienti přijatí na 12 lůžkové chirurgické JIP vyžadující léčbu 

hyperglykémie (hodnot glykemie ≥ 140 mg / dl) byli náhodně rozděleni do dvou skupin: 

standardní léčby inzulinem (rozsah cílové glykemie 180 až 220 mg / dl) nebo přísné 

inzulinové terapie (cílový rozsah glykemie 80 až 120 mg / dl), po celou dobu jejich 

pobytu na JIP. 

Výsledky 

 Studie byla dokončena u 61 kriticky nemocných chirurgických pacientů (27 ve 

standardní kontrole glukózy a 34 v přísné kontrole glukózy). 

 Významné snížení (p < 0,001) střední denní hladiny glykemie bylo dosaženo ve 

skupině přísné kontrole glukózy (125 ± 36 mg / dl), ve srovnání se skupinou standardní 

kontroly glukózy (179 ± 61 mg / dl).  

 Došlo k významnému snížení (p < 0,05) výskytu celkových nozokomiálních 

infekcí ve skupině striktní kontroly glukózy ve srovnání se skupinou standardní 

kontroly glukózy. (Grey et al., 2004) 

 

9.6 Krinsley, 2004 

Charakteristika 

 Zavedení léčby dle protokolu mělo za následek výrazné zlepšení kontroly 

glykemie, dále snížení mortality, orgánové dysfunkce a délky pobytu na jednotce 

intenzivní péče v heterogenní populaci kriticky nemocných dospělých pacientů. 

Název studie: Efekt protokolu intenzivního managementu glukózy na mortalitu kriticky 

nemocných dospělých pacientů. 
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Design studie 

 Studie se skládala z 800 po sobě jdoucích pacientů hospitalizovaných pro léčbu 

dle protokolu (léčebná skupina, od 1. února 2003 do 10. ledna 2004) a 800 pacientů 

hospitalizovaných bezprostředně předcházejících léčbu dle protokolu (základní skupina, 

mezi 23. února 2002 a 31. lednem 2003). Byla provedena na 14 lůžkové  

interní-chirurgické JIP.  

 Kalorický příjem nebo četnost stanovení glukózy v krvi nebyly standardizovány 

v obou obdobích. 

Výsledky 

 Po zavedení léčby dle protokolu se průměrná hodnota glukózy snížila ze 152,3 

na 130,7 mg / dl (p <0,001). 

 Rozvoj nových renálních insuficiencí klesl o 75 % (p = 0,03) a počet pacientů, 

kteří podstoupili transfuzi červených krvinek, se snížil o 18,7 % (p = 0,04). 

 Mortalita se snížila o 29,3 % (p = 0,002) a délka pobytu na JIP se snížila  

o 10,8 % (p = 0,01). (Krinsley, 2004) 

 

9.7 Thorell et al., 2004 

Charakteristika 

 U zdravých jedinců se normoglykémie udržovala v průběhu totální parenterální 

výživy (TPN) při fyziologických koncentracích inzulinu snížením endogenní produkce 

glukózy, zatímco odstraňování celotělové glukózy bylo udržováno na bazálních 

úrovních. 

 U traumatizovaných jedinců je výskyt hyperglykémie v důsledku zvýšené 

endogenní produkce glukózy (EGP). Na rozdíl od kontrolní skupiny, k normalizaci 

koncentrace glukózy v průběhu TPN bylo zapotřebí infuzí vysokých dávek inzulinu, 

které vysvětlili snížení EGP, zatímco odstraňování celotělové glukózy (WGD) se 

nezvyšovalo.  

 Je-li indukována normoglykémie infuzí inzulinu, dojde spíše ke snížení EGP, 

než ke zvýšení využití glukózy v periferních tkáních. 
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Název studie: Intenzivní léčba inzulinem u pacientů kriticky nemocných s traumatem 

normalizuje glukózu v krvi snížením endogenní produkce glukózy. 

Design studie 

 Šest, dříve zdravých, nyní těžce traumatizovaných pacientů (skóre závažnosti 

poranění ISS > 15) bylo studováno brzy (24 – 48 hodin) po traumatu. EGP a WGD byly 

měřeny během bazálního příjmu glukózy, během TPN a během TPN s normalizací 

hladiny glukózy v krvi pomocí inzulinu (TPNI). 

 Šest srovnatelných dobrovolníků sloužili jako kontrola. 

 Na základě výsledků měření nepřímé kalorimetrie, dávky infuze glukózy byly 

2,2 ± 0,1 mg glukózy / kg · min u kontrolní skupiny a 2,3 ± 0,7 mg glukózy / kg · min 

u pacientů po traumatu. Dohromady byly kalorie poskytnuty jako 50 % sacharidů,  

40 % tuků a 10 % aminokyselin. Doby trvání TPN se mírně měnily v důsledku různé 

délky času potřebného k dosažení a udržení koncentrací glukózy v krvi v rovnovážném 

stavu (9,1 ± 0,9 mM u pacientů po traumatu a 5,9 ± 0,2 mM u kontrolní skupiny) 

Výsledky 

 Koncentrace glukózy a inzulinu byly vyšší u pacientů (p < 0,05) při bazálním 

příjmu glukózy a TPN. U pacientů během TPNI, koncentrace inzulinu byla 30krát vyšší. 

WGD a EGP bylo vyšší o 30 % u pacientů (p < 0,05) při bazálním příjmu glukózy. 

 Při TPN, se EGP snížila v obou skupinách, ale méně u pacientů s traumatem, což 

vede ke 110% nárůstu, než EGP kontrolní skupiny (p < 0,05). Normoglykémie se 

shodovala se sníženou EGP, což vedlo k podobnému výsledku v obou skupinách.  

WGD se neměnila během TPN nebo TPNI a nelišila se mezi oběma skupinami. (Thorell 

et al., 2004) 

 

9.8 Toft et al., 2006 

Charakteristika 

 Intenzivní inzulinová terapie vedla ke snížení mortality u  nekardiochirurgických 

pacientů. Intenzivní inzulinová terapie zvýšila četnost hypoglykémie. 
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Název studie: Intenzivní inzulinová terapie u nekardiálních JIP pacientů: prospektivní 

studie. 

Design studie: Prospektivní nerandomizovaná studie. 

 Byla provedena v multidisciplinární JIP.  

 Po dobu prvních 6 měsíců studie byli všichni pacienti léčeni v souladu s běžnou 

léčbou inzulinem dle protokolu (tj. pacienti s hladinou glukózy v krvi vyšší než  

12 mmol / l byli léčeni inzulinem).  

 V následujících 6 měsících studie byli všichni pacienti léčeni intenzivní 

inzulinovou terapií, jak navrhuje Van den Berghe a její kolegové. 

 Celkem 271 pacientů bylo zahrnuto do dvou studijních period; 135 pacientů bylo 

léčeno konvenční léčbou inzulinu, 136 pacientů bylo léčeno intenzivní inzulinovou 

terapií. 

 Enterální výživa byla podávána co možná nejdříve po přijetí. V případě, že 

podávání enterální výživy nebylo tolerováno, byla zahájena parenterální nebo 

kombinovaná enterální a parenterální výživa s 20 až 30 kcal / kg tělesné hmotnosti za 

24 hodin. Specifická strava skládající se pouze z intravenózní glukózy nebyla podávána. 

Výsledky 

 Ve skupině intenzivní inzulinové terapie byla mortalita 13,1 % u pacientů interní 

JIP  a 11,2 % u pacientů chirurgických JIP ve srovnání s 15,8 % a 14,4 %, v uvedeném 

pořadí ve skupině konvenční terapie. 

 Frekvence sekundárních infekcí se snížila z 21,5 % na 16,0 % ve skupině 

léčených intenzivní inzulinovou terapií. 

 Ve skupině intenzivní inzulinové terapie byla pozorována vyšší frekvence 

výskytu hypoglykémie (14 % pacientů intenzivní inzulinové terapie), (p < 0,05). (Toft 

et al., 2006) 
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9.9 Vriesendorp et al., 2006 

Charakteristika 

 Studie neprokázala žádný vztah mezi náhodnou hypoglykemií a mortalitou. 

Nicméně, tento soubor dat byl příliš malý, aby definitivně vyloučit možnost, že 

hypoglykémie je spojena mortalitou na JIP. 

 Bylo zjištěno, že kóma a křeče se vyskytují zřídka po hypoglykemii. Kauzální 

role hypoglykémie v těchto případech se zdá pravděpodobná, ale nebyla možnost toto 

stanovit z důvodu mnoha dalších možných faktorů, které mohou hrát roli u těchto 

pacientů. 

Název studie: Hodnocení krátkodobých důsledky hypoglykémie na jednotce intenzivní 

péče.  

Design studie: Kohortová studie případů a kontrol. 

 Pacienti s hypoglykemií (glukóza < 45 mg / dl), (n = 156) odpovídali kontrolní 

skupině pacientů vybraných z populace ohrožených hypoglykemií (vnořená metoda 

případů a kontrol případ). 

Výsledky 

 Celkem 245 epizod hypoglykémie bylo identifikováno u 156 pacientů.  

U 52 pacientů (33%) bylo pozorováno více než jedna událost hypoglykémie. 

 Poměr rizika pro mortalitu v nemocnici byl 1,39 (95% interval spolehlivosti 

[CI], 0,93 – 2,08; p = 0,10) a 1,03 (95% CI, 0,68 – 1,56; p = 0,88) po korekci na čas 

hypoglykémie, věk, pohlaví a APACHE II skóre při přijetí.  

 Nebyly hlášeny žádné případy hypoglykemii spojené se smrtí. Hypoglykemické 

kóma bylo hlášeno u dvou pacientů. Záchvaty po hypoglykémii byly pozorovány 

u jednoho pacienta. (Vriesendorp et al., 2006) 
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9.10 Langouche et al., 2007 

Charakteristika 

 Normoglykémie může být udržována na JIP u pacientů bez dalšího zvyšování 

inzulinémie. 

 IIT může zvýšit citlivost k inzulinu. 

 Metabolické signální dráhy inzulinu vzrostly příčinou  IIT ve svalu, nikoliv 

v játrech. IIT nevedla k mitogenním rizikům v těchto tkáních. 

Název studie: Vliv intenzivní inzulinové terapie na citlivost k inzulinu u kriticky 

nemocných. 

Design studie: Dílčí analýza velké randomizované kontrolované studie. 

 Studie byla provedena ve fakultní nemocnici chirurgické JIP. Do dílčí analýzy 

byli zahrnuti pacienti léčeni na JIP po dobu nejméně jednoho týdne. Bylo provedeno 

srovnání IIT s konvenční inzulinovou terapií.  

 Celkem bylo zařazeno 339 kriticky nemocných pacientů. 

 Autoři předpokládali, že u kriticky nemocných pacientů, vysoké dávky inzulinu 

mohou mít za následek hyperinzulinémii, která v přítomnosti citlivé mitogenní 

inzulinové signální dráhy, může zvýšit riziko mitogenních komplikací. Tento fakt by 

částečně vysvětlil možnou souvislost mezi vysokou dávkou inzulinu a nepříznivou 

prognózou, zejména pro pacienty s rakovinou. Proto dále zkoumali a dokumentovali 

stupeň hyperinzulinémie a hladiny C-peptidu dosažené při IIT. Též hodnotili vliv IIT na 

biologické markery působením inzulinu a jejich citlivost. 

 Byly studovány metabolická a mitogenní inzulinové signální dráhy v klíčových 

tkáních, jako jsou játra a kosterní sval. 

Výsledky 

 Pro udržení normoglykémie prostřednictvím IIT jsou zapotřebí několikanásobně 

vyšší dávky inzulinu než u konvenčních inzulinové terapie. Nicméně sérové hladiny 

inzulinu byly pouze přechodně vyšší u IIT, navzdory mnohem nižším hladinám glukózy 

v krvi.  

 IIT normalizovala zvýšené sérové hladiny C-peptidu a zvýšené hladiny 

cirkulujícího adiponektinu. Metabolické signální dráhy inzulinu vzrostly příčinou  IIT 
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ve svalu, nikoliv v játrech. Mitogenní inzulinové signální dráhy v obou tkáních nebyly 

ovlivněny IIT. (Langouche et al., 2007) 

 

9.11 Reed et al., 2007 

Charakteristika 

 Zahájení léčby dle protokolu bylo spojeno s lepší kontrolou glukózy a došlo 

k výraznému poklesu mortality na JIP. Přísné kontroly glukózy může být dosaženo 

pomocí protokolu, multidisciplinárního úsilí, pečlivého ošetřovatelského sledování na 

JIP.   

Název studie: Intenzivní inzulinový protokol zlepšuje kontrolu glukózy a je spojen se 

snížením mortality na jednotce intenzivní péče. 

Design studie: Prospektivní studie. 

 Studie byla provedena na chirurgické trauma JIP (STICU; surgical trauma 

intensive care unit). Údaje byly analyzovány ve dvou časových obdobích, každé z nich 

trvající po dobu jednoho roku: 2003 až 2004 (perioda 1, před zavedením protokolu) 

a 2005 až 2006 (perioda 2, po zavedení protokolu). 

Výsledky 

 Údaje mortality byly vypočteny od 7 261 pacientů hospitalizovaných v letech 

2001 až 2006.  

 Střední hladiny glukózy v krvi byly: 2003, 141 mg / dl; 2004, 134 mg / dl; 2005, 

129 mg / dl; 2006, 125 mg / dl (p < 0,01). Bylo pozorováno zlepšení kontroly glykemie 

a celková variabilita rozsahů glukózy v STICU byla stále menší. 

 Průměrná mortalita byla následující: 2001, 7,1 %; 2002, 7,2 %; 2003, 6,9 %; 

2004, 7,0 %; 2005, 4,4 %; 2006 5,2 %. (p < 0,001). 

 Po implementaci protokolu bylo pozorováno mírné zvýšení výskytu klinicky 

významné hypoglykémie. (Reed et al., 2007) 
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9.12 1Azevedo et al., 2007 

Charakteristika 

 Studie ukázala tendenci k nižší mortalitě na JIP pro podskupiny pacientů 

s akutním neurologickým poraněním prostřednictvím intenzivní inzulinové terapie. 

Nebyl však pozorován žádný významný rozdíl mezi oběma skupinami v neurologickém 

zotavení po propuštění z nemocnice. 

 Méně striktní intenzivní léčba inzulinem může snížit riziko hypoglykémie, 

zároveň si však zachová své výhody. 

Název studie: Intenzivní inzulinová terapie versus konvenční kontrola glykemie 

u pacientů s akutním neurologickým zraněním. 

Design studie: Prospektivní randomizovaná kontrolovaná studie. 

 Studie analyzovala podskupinu pacientů s akutním neurologickým zraněním.  

Do studie bylo zařazeno celkem 206 pacientů, z nich 48 mělo akutní neurologické 

zranění. 

 Pacienti se dvěma hodnotami glykemie nad 150 mg / dl, ze tří měření, během  

12 hodin byli přijati k náhodnému rozdělení do skupiny intenzivní léčby inzulinem (G1) 

s počtem 31 subjektů, nebo do skupiny konvenční léčby (G2) s počtem 17 subjektů. 

 Ve skupině G1 byla nutriční terapie zahájena v prvních 48 hodinách JIP, pokud 

možno enterálně s obsahem 49 % sacharidů, 16 % proteinů a 35 % lipidů. 

  Ve skupině G2 byla nutriční terapie enterální s obsahem 40 % sacharidů,  

16 % proteinů a 45 % lipidů. 

Výsledky 

 Pacientům G1 skupiny (n = 31) bylo průměrně podáno 70,5 (45,1 až 87,5) 

jednotek inzulinu / den, zatímco pacientům G2 skupiny (n = 17) byly průměrně podány 

2 (0,6 až 14,1) jednotky / den (p < 0,0001). 

 Střední hladina glykemie byla srovnatelná v obou skupinách (p = 0,16). 

 Hypoglykémie se vyskytla u 2 pacientů (6,4 %) v G1 a u 1 pacienta (5,8 %) 

v G2 (p = 1,0). 
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 Mortalita v G1 skupině byla 25,8 % a v G2 skupině 35,2 % (relativní snížení 

o 27%). 

 Neurologické výsledky byly v obou skupinách podobné. (1Azevedo et al., 2007) 

 

9.13 Falciglia et al., 2009 

Charakteristika 

 Hyperglykémie byla významně spojena se zvýšenou mortalitou u kriticky 

nemocných osob, nezávisle na závažnosti onemocnění, diagnóze diabetu, nebo délce 

pobytu na jednotce intenzivní péče.  

 Tyto výsledky odmítají úvahy o hyperglykémii jako terapeutickém cíli pro 

zlepšení výsledků u hospitalizovaných pacientů. Zjištění, že riziko úmrtí 

z hyperglykémie závisí na základním onemocnění, naznačuje, že míra přínosu ze 

snížení hyperglykémie se může lišit mezi pacienty s určitými podmínkami. 

Název studie: Mortalita související s hyperglykémií kriticky nemocných pacientů se 

mění s diagnózou při přijetí. 

Design studie: Retrospektivní kohortová studie vycházející z údajů 173 interních, 

chirurgických, srdečních a smíšených (interních, chirurgických, srdečních) jednotek 

intenzivní péče 113 nemocnic v USA. 

 259 040 případů bylo vybráno z celkové kohorty 425 853 po sobě následujících 

pacientů poprvé přijatých na JIP. 

 Studie neřeší vliv léčby (inzulin, steroidy, výživa) na mortalitu související 

s hyperglykemií. 

Charakteristika studované populace 

 66 % pacientů zařazených do studie bylo starších 60 let a 98% z nich bylo mužů. 

33 % kohorty bylo přijato na JIP do 24 hodin po operaci. Mezi nejčastější operativní 

a neoperativní diagnózy byly kardiovaskulární, gastrointestinální a respirační poruchy. 

30 % kohorty mělo diabetes jako komorbiditu. 

 Střední počet měření glukózy na jednoho pacienta byl 7. 
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Výsledky 

 Neupravená průměrná mortalita pro každou kategorii glukózy byla:  

7,3 % (70 až 110 mg / dl), 10,2 % (111 až 145 mg / dl), 14,8 % (146 až 199 mg / dl), 

17,3 % (200 až 300 mg / dl) a 21,9 % (> 300 mg / dl). 

 Hyperglykémie byla nezávisle spojena se zvýšenou mortalitou po korekci na 

závažnost onemocnění (p < 0,0001) a riziko úmrtí se úměrně zvyšovalo s hladinou 

glukózy v krvi. 

 Ve srovnání s normoglykemií jedinců (70 až 110 mg / dl), upravená statistika 

mortality (OR, 95% CI) pro střední hodnoty glukózy 111 až 145, 146 až 199, 200 až 

300, > 300 mg / dl byla 1,31 (1,26 – 1,36), 1,82 (1,74 – 1,90), 2,13 (2,03 – 2,25) a 2,85 

(2,58 – 3,14). 

 Hyperglykémie byla nezávisle spojena se zvýšenou mortalitou na typu JIP, délce 

pobytu a diabetu. (Falciglia et al., 2009) 

 

9.14 Arabi et al., 2009 

Charakteristika 

 Studie ukázala významné zvýšení hypoglykémie s IIT ve srovnání s CIT. Ženské 

pohlaví, historie diabetes, APACHE II skóre, mechanická ventilace, kontinuální  

veno-venózní hemodialýza a délka pobydu na JIP byly také nezávislé prediktory 

hypoglykémie. 

 Hypoglykémie nebyla spojena samostatně se zvýšeným rizikem úmrtí. Nelze 

však vyloučit zvýšenou mortalitu u těžké hypoglykémie a u pacientů přijatých 

s hladinou glykemie ≤ 10 mmol / l. 

Název studie: Hypoglykémie intenzivní inzulinové terapie u kriticky nemocných 

pacientů: Faktory zvyšující riziko a asociace s mortalitou. 

Design studie: Vnořená kohortová studie v rámci randomizované kontrolované studie. 

(pozn.: nested study - studie, obvykle případ-kontrola, který rekrutuje studijní předměty 

z populace, jejíž vlastnosti jsou známy, protože její členové jsou již předměty existující 

rozsáhlejší studii (studie, kohortní nebo velké randomizované kontrolované studie). 
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 Jedná se o studii vnořené kohorty v rámci RCT (randomized controlled trial), 

porovnávající IIT (intensive insulin therapy), (n = 266 pacientů; cílová hladina 

glykemie 4,4 až 6,1 mmol / l nebo 80 až 110 mg / dl) s CIT (conventional insulin 

therapy), (n = 257 pacientů; cílová hladina glykemie 10 až 11,1 mmol / l nebo 180 až 

200 mg / dl). 

 Do studie bylo zařazeno 523 pacientů. 

Výsledky 

 Z 523 pacientů zařazených do studie došlo u 84 (16 %) pacientů 

k hypoglykemii. Intenzivní inzulinová terapie byla nezávisle spojena se zvýšeným 

rizikem hypoglykémie (upraveno OR, 50,65; 95 % interval spolehlivosti,  

17,36 – 147,78; p < 0,0001). 

 Po zohlednění potenciálních zkreslujících faktorů, hypoglykémie nebyla 

významně spojena se zvýšenou mortalitou (upravený poměr nebezpečnosti, 1,31; 95 % 

interval spolehlivosti, 0,70 – 2,46; p = 0,40). 

 Hrubá analýza ukázala významnou souvislost mortality s hladinou glukózy 

v krvi < 1,2 mmol / l (upravený poměr rizika 2,92; 95 % interval spolehlivosti,  

1,05 – 8,11; p = 0,04). Po úpravě analýzy byl pozorován podobný trend, ale nebyl 

statisticky významný (upravený poměr rizika 2,56; 95 % interval spolehlivosti,  

0,85 – 7,70; p = 0,10). (Arabi et al., 2009) 

 

9.15 Sato et al., 2010 

Charakteristika 

 Ve studii bylo prokázáno, že perioperační použití GIN terapie skutečně zajišťuje 

normoglykemii u diabetických a nediabetických pacientů podstupujících velkou resekci 

jater. 

Název studie: Perioperační podání glukózy a inzulinu při zachování normoglykémie 

(GIN Therapy) u pacientů podstupujících velkou resekci jater. 
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Design studie: Randomizovaná studie. 

 Pacienti byli náhodně rozděleni do GIN terapie, nebo do standardní terapie 

(kontrolní skupina). Ve skupině GIN byl podáván inzulin 2 mU · kg
-1

 · min
-1

 v průběhu 

chirurgického zákroku, na konci operace byla inzulinová infuze snížena na  

1 mU · kg
-1

 · min
-1

 a pokračovala po dobu 24 hodin. Dextróza 20% byla podávána 

rychlostí nastavenou k udržení hladiny glukózy v krvi v rámci cílového rozmezí 3,5 až 

6,1 mmol / l (63 až 110 mg / dl). Pacienti ve skupině standardní terapii dostávali 

konvenční terapii inzulinem v průběhu a po operaci. 

Výsledky 

 Bylo studováno 52 pacientů. 

 Střední hodnota hladiny glukózy v krvi u pacientů léčených GIN terapií 

zůstávala v cílovém rozmezí. Hladiny glukózy v krvi byly v terapeutické skupině GIN 

nižší než ve skupině standardní terapie (v průběhu chirurgického zákroku p < 0,01; po 

operaci p < 0,001).  

 U nediabetických pacientů GIN terapie (n = 19) bylo cílové glykemie dosaženo 

v 90,1 % z měření glukózy v krvi v průběhu chirurgického zákroku a v 77,8 % měření 

po operaci. U diabetických pacientů GIN terapie (n = 7) bylo cílové glykemie dosaženo 

v 81,2 % z měření glukózy v krvi během chirurgického zákroku a v 70,5 % měření po 

operaci. 

 U nediabetických pacientů, kteří dostávali standardní terapii (n = 19) bylo cílové 

glykemie dosaženo v 37,4 % měření glukózy v krvi během chirurgického zákroku 

a v 18,3 % z měření po operaci. U diabetických pacientů, kteří dostávali standardní 

terapii (n = 7) bylo cílové glykemie dosaženo v 4,3 % měření glukózy v krvi v průběhu 

chirurgického zákroku a v 2,9 % měření po operaci. 

 SD (standard deviation) a CV (coefficient of variability) hladiny glukózy v krvi 

byly v terapeutické skupině GIN menší, než u skupiny standardní terapie, zejména 

u nediabetických pacientů po operaci (SD, p < 0,001; CV, p < 0,027).  

 Žádný z pacientů užívající GIN terapii neprodělal těžkou hypoglykemii během 

chirurgického zákroku. Jeden pacient GIN terapie prodělal hypoglykemii na jednotce 

intenzivní péče po operaci bez neurologických následků. (Sato et al., 2010) 
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9.16 Smith et al., 2005 

Charakteristika 

 Dostatečné kontroly glykemie může být dosaženo během operace u většiny 

diabetiků v průběhu operace srdce s použitím fixní vysoké dávky infúze inzulinu 

a variabilní rychlostí infuze glukózy za předpokladu, že počáteční hladina glukózy 

v krvi je < 300 mg / dl. 

Název studie: Intraoperativní kontrola hladiny glukózy u diabetických a nediabetických 

pacientů při kardiochirurgii. 

Design studie: Prospektivní nezaslepená studie. 

 Celkem bylo studováno 40 pacientů, 17 diabetiků a 23 nediabetiků. Většina 

diabetiků (77 %) a všichni nediabetici (100%) podstoupili koronární bypass (CABG). 

Výsledky 

 Základní glykemie byla vyšší u diabetiků oproti nediabetikům (střední 

± standardní odchylka průměru: 203 ± 27 vs. 117 ± 3 mg / dl, p < 0,005). 

 Po vstupu do studie byly hladiny inzulinu u diabetiků zvýšeny na  

410 až 568 μU / ml. Odpovídající hladiny inzulinu u nediabetiků byly 12 až 40 μU / ml. 

 Ve srovnání s výchozí hodnotou, byla glukóza snížena o 10 % ± 29 % 

u diabetiků v průběhu hypotermie mimotělního oběhu a zvýšena o 21 % ± 30 % 

u nediabetiků (p < 0,005). 

 Po ukončení bypassu, glukóza byla nižší u diabetiků (137 ± 12 mg / dl) oproti 

nediabetikům (162 ± 8 mg / dl, p < 0,005). 

 Diabetici se zvýšenou počáteční glykemií > 300 mg / dl nedosáhli dostatečné 

kontroly glykemie. (Smith et al., 2005) 
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Následující studie byla zaměřena na pediatrickou populaci. 

 

9.17 Vlasselaers et al., 2009  

Charakteristika 

 Cílení koncentrace glukózy v krvi na normální koncentrace na lačno upravené 

podle věku s infuzí inzulinu v průběhu intenzivní péče snížila morbiditu a mortalitu, a to 

i přes značné riziko hypoglykémie. Intenzivní inzulinová terapie chrání 

kardiovaskulární systém, brání sekundární infekci a tlumí zánětlivou reakci, čímž se 

snižuje potřeba delšího pobytu na JIP. 

 Hypotéza testována v této studii ukázala, že cílení koncentrace glukózy v krvi 

během intenzivní péče byla profitující i u dětských pacientů. 

Název studie: Intenzivní inzulinová terapie u pacientů v pediatrické intenzivní péči: 

prospektivní, randomizovaná kontrolovaná studie. 

Design studie: Prospektivní, randomizovaná kontrolovaná studie. 

 Celkem 700 kriticky nemocných pacientů, 317 kojenců a batolat (< 1 rok)  

a 383 dětí (ve věku ≥ 1 rok) bylo přijato na dětské jednotce intenzivní péče  

(PICU; paediatric intensive care unit). 

 Pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin podle cílové hladiny glukózy 

v krvi; koncentrace 2,8 až 4,4  mmol / l u kojenců a 3,9 až 5,6 mmol / l u dětí s infuzí 

inzulinu po dobu celého pobytu na PICU (intenzivní skupina [n = 349]), nebo do 

skupiny, kdy infuze inzulinu byla pouze pro zabránění hladiny glukózy v krvi 

překračující 11,9 mmol / l (konvenční skupina [n = 351]). 

 Pacienti, kteří při přijetí nemohli být vyživováni enterálně, obdrželi intravenózní 

výživu se směsí glukózy 20% a Vamin-glukózy 10% (Fresenius-Kabi, Bad Homburg, 

Německo), ve stejných množstvích, skládající se ze 150 mg / ml glukózy a 4,7 mg / ml 

dusíku. 

 Nutriční příjem byl podobný v intenzivní a konvenční inzulinové skupině. 
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Výsledky 

 Průměrné koncentrace glukózy v krvi byly v intenzivní skupině nižší než 

v konvenční skupině (kojenci: 4,8 [SD 1,2] mmol / l vs. 6,4 [1,2] mmol / l, p < 0,0001, 

děti: 5,3 [1,1] mmol / l vs. 8,2 [3,3] mmol / l, p < 0,0001). 

 Hypoglykémie (definována jako hladina glukózy v krvi ≤ 2,2 mmol / l) se 

vyskytla u 87 (25 %) pacientů v intenzivní skupině (p < 0,0001) oproti pěti (1 %) 

pacientům v konvenční skupině; hypoglykémie definována jako hladina glukózy v krvi 

nižší než 1,7 mmol / l vznikla u 17 (5 %) pacientů oproti třem (1 %), (p = 0,001). 

 Doba pobytu na PICU byl nejkratší v intenzivně léčené skupině (5,51 dní  

[95% CI 4,65 – 6,37] vs. 6,15 dní [5,25 – 7,05], p = 0,017). 

 Devět (3 %) pacientů zemřelo v intenzivně léčené skupině ve srovnání  

s 20 (6 %) v konvenční skupině (p = 0,038). (Vlasselaers et al., 2009) 

 

 

Následuje 1 meta-analýza podporující intenzivní inzulinovou terapii 

k udržování normoglykémie v rámci terapie u kriticky nemocných 

pacientů. 

 

9.18 Jacobi et al., 2012 

Název studie: Obecné zásady použití inzulinové infuze pro řízení hyperglykémie 

u kriticky nemocných. 

Cíl hodnocení  

 Zhodnotit literaturu a identifikovat důležité aspekty inzulinové terapie, která 

usnadňuje bezpečnou a účinnou terapii pro definovanou glykemii. 

Design studie: Meta-analýza. 

 Literatura byla sestavena za použití různých vyhledávačů (PubMed, OVID, 

Google Scholar, referenčních seznamů z jiných publikací, vyhledávání 

v ClinicalTrials.gov a odborných znalosti a zkušenosti autorů). 

Shrnutí hlavních klinických studií použitých pro vyhodnocení vlivu kontroly glykemie 
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Doporučení 

 Článek seznamoval s navrhovanou kontrolou glykemie tak, že hladina glukózy 

v krvi ≥ 150 mg / dl (tj. 8,33 mmol / l) spouští zásah k udržení hladiny glukózy v krvi 

pod tuto úroveň a absolutně < 180 mg / dl (tj. 10 mmol / l). Docházelo k mírnému 

snížení mortality pacientů na JIP a snížení morbidity perioperační pacientů, u pacientů 

po zákroku chirurgie srdce, u pacientů po traumatickém zranění a u neurologických 

zranění. 

 Podstatné složky v inzulinovém infuzním systému zahrnovaly použití 

validovaného titračního programu inzulinu, dostupnosti zdravotnického personálu, 

přesné monitorovací technologie a standardizovaných přístupů k přípravě infuze, 

poskytování odpovídajících sacharidových kalorií a nutriční podpory, podání dextrózy 

při léčbě hypoglykémie a její prevenci. (Jacobi et al., 2012) 

 

 

Následující 3 přehledové články podporují intenzivní inzulinovou terapii 

k udržování normoglykémie v rámci terapie u kriticky nemocných 

pacientů. 

 

9.19 Preiser et al., 2002 

Charakteristika 

 Intenzivní inzulinová terapie je pravděpodobně oprávněná ve většině kategorií 

kriticky nemocných, i když některé ze základních mechanismů jejího blahodárného 

účinku je ještě třeba objasnit. 

Název studie: Přísná kontrola glykemie u kriticky nemocných. 

Design studie: Přehledový článek. 

Nedávné nálezy 

 V poslední době bylo prokázáno, že intenzivní inzulinová terapie k udržení 

hladiny glukózy v krvi mezi 4,4 až 6,1 mmol / l během pobytu na JIP výrazně snižuje 

mortalitu. 
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 Dřívější studie již zdokumentovaly, že hyperglykémie při přijetí souvisí 

s náchylností k infekcím a horšími výsledky po infarktu a mozkové ischemické příhodě. 

(Preiser et al., 2002) 

 

9.20 Pittas et al., 2006 

Charakteristika 

 Intenzivní inzulinová terapie u dospělých kriticky nemocných pacientů, může 

snižovat mortalitu u určitých skupin pacientů. 

Název studie: Inzulinová terapie a nemocniční mortalita u kriticky nemocných 

pacientů; systematický přehled a meta-analýza randomizovaných kontrolovaných studií. 

Design studie: Přehledový článek. 

 Elektronické vyhledávání v Medline a Cochrane registru kontrolovaných 

klinických studiích a ruční vyhledávání klíčových časopisů a příslušných přehledových 

článků randomizovaných kontrolovaných studií, které hlásí údaje o mortalitě kriticky 

nemocných hospitalizovaných dospělých pacientů léčených inzulinem (bez ohledu na 

způsob podání). 

Výsledky 

 Identifikovali 38 příslušných studií, které vstoupily do analýzy. 

 Zjistili, že terapie inzulinem může snižovat mortalitu u určitých skupin pacientů. 

 Příznivý účinek inzulinu byl evidentní na operační jednotce intenzivní péče 

(relativní riziko [RR] 0,58; interval spolehlivosti [CI] 0,22 – 0,62) a u pacientů 

s diabetem (RR 0,76; CI 0,62 – 0,92). 

 Tendence prospěšnosti byla u pacientů s akutním infarktem myokardu (RR 0,89; 

CI 0,76 – 1,03). 

 Zachování euglykemie se zdá být hlavním určujícím faktorem ku prospěchu 

inzulinové terapie (RR 0,73; CI 0,57 – 0,94). (Pittas et al., 2006) 
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9.21 Vriesendorp et al., 2008 

Charakteristika 

 Důsledky hypoglykémie u kriticky nemocných nejsou dobře definovány.  

Je pravděpodobné, že poškození mozku v důsledku hypoglykémie bude závislé jak na 

hladině hypoglykémie, tak čase a hypoglykémie by proto měla být léčena.  

 Současné poznatky naznačují, že blahodárné účinky přísné kontroly glykemie 

převažují nad možnými škodlivými účinky hypoglykémie. 

 Přísné kontroly glykemie s nízkým výskytem hypoglykémie může být dosaženo 

validovaným (počítačovým) algoritmem a zvýšením dozoru u pacientů se zvýšeným 

rizikem hypoglykémie. 

Název studie: Hypoglykémie a přísná kontrola glykemie u kriticky nemocných 

Design studie: Přehledový článek. 

Nedávné nálezy 

 Existují přesvědčivé důkazy o tom, že přísná kontrola glykemie je prospěšná pro 

kriticky nemocné pacienty. 

 Nedávné studie však tyto nálezy nepotvrdily. Místo toho se zvýšil strach 

z negativních důsledků hypoglykémie. Hypoglykémie je čtyřikrát až sedmkrát častější 

u pacientů léčených s přísnou kontrolou glykemie. Rizikové faktory pro hypoglykémie 

jsou změny ve výživě bez úpravy léčby inzulinem, diabetes mellitus, sepse, šok, selhání 

jater a potřeba náhrady funkce ledvin. (Vriesendorp et al., 2008) 
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Obrázek č. 11: Hierarchie hypoglykemické reakce 

 

Zdroj: Vriesendorp et al., 2008 (převzato) 

 

 

Následující 1 studie byla provedena na zvířatech, nicméně taktéž 

podporuje intenzivní inzulinovou terapii. 

 

9.22 Ellger et al., 2006 

Charakteristika 

 Výhody IIT vyžadovaly především zachování normoglykémie. Glykemie 

nezávislá na působení inzulinu měla dopad na konkrétní orgány pouze v menší míře. 

Název studie: Přínosy intenzivní inzulinové terapie na přežití v kritické nemoci. Dopad 

zachování normoglykémie ve srovnání s glykémií nezávislé na působení inzulinu. 

 Sledována byla mortalita, jaterní a ledvinové funkce, hemodynamické funkce, 

endoteliální funkce a funkce leukocytů ve třetím dnu. 

Design studie: Studie provedená na zvířatech. 

 Dospělí samci novozélandského bílého králíka o hmotnosti 3 kg, byli umístěni 

jednotlivě, s volným přístupem k vodě, pravidelně krmeni a byly vystaveni umělému 

světlu po dobu 14 hodin za den. 
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 Kriticky stav na zvířatech byl vyvolán kombinací faktorů: vpravením 

intravaskulárních katétrů, injekcí alloxanu (selektivně ničí pankreatické β-buňky) 

a popálením. 

 Alloxan znemožňuje endogenní uvolňování inzulinu a tím minimalizuje 

interindividuální rozdíly v hladině inzulinu po zatížení glukózou. To bylo nutné 

k nezávislé kontrole obou hladin glukózy a plazmatické hladiny inzulinu. 

 Králíci byli náhodně rozděleni do čtyř skupin: skupina 1 (NI / NG) – normální 

inzulinémie / normoglykémie; skupina 2 (HI / NG) – vysoká hladina  

insulínu /  normoglykémie; skupina 3 (NI / HG) – normální  

inzulinémie / hyperglykémie;  skupina 4 (HI / HG) – vysoká hladina insulinu, 

hyperglykémie. Protokol byl navržen tak, aby dosáhl cíle přežití alespoň osmi králíků 

v každé skupině až do 7. dne. 

 V obou skupinách normoglykémie byla glykemie stanovena  

na 80 až 110 mg / dl. V obou skupinách hyperglykémie byla glykemie stanovena  

na 250 až 350 mg / dl. 

 

Tabulka č. 4: Vývojový diagram designu studie 

 

Zdroj: Ellger et al., 2006 (převzato) 
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Tabulka č. 5: Dávka a cílová intervence, nutriční příjem, hladina plasmatického 

inzulinu, krevní glukózy, laktátu a pH krve 

 

Zdroj: Ellger et al., 2006 (převzato) 

 

Výsledky 

 Alloxanem vyvolaný nedostatek inzulinu byl pozorován u všech zvířat.  

Po randomizaci, plasmatická hladina inzulinu byla udržována konstantně na normální 

nebo zvýšené úrovni (tabulka 1) v průběhu pokusného období 7 dnů, nezávisle na dvou 

úrovních glukózy v krvi. 

 Plazmatické hladiny laktátu vzrostly v obou skupinách hyperglykémie, 

nejvýraznější vzestup byl v HI / HG. pH krve zůstalo normální u všech skupin. Tělesná 

hmotnost se neměnila v žádné ze skupin. 

Mortalita. 47 zvířat bylo zapotřebí k dosažení určené velikosti skupiny a byly použity 

pro studium přežití. Obě skupiny normoglykémie odhalily podobnou mortalitu  

(11,1 %), zatímco mortalita v obou skupinách hyperglykémie byla vyšší  

(NI / HG 35,7 %; HI / HG 46,7 %; p = 0,03). Plazmatické hladiny inzulinu nepřispěly 

ke zlepšení přežití (p = 0,7 hyperinzulinémie versus normoinzulinémie). 

Funkce jater a ledvin. Bylo odhaleno středně závažné poškození funkce jater a ledvin po 

alloxanu. Orgánové funkce se obnovily v obou skupinách normoglykémie, nikoli však 

ve skupinách hyperglykémie. 

Hemodynamické funkce se nelišily mezi skupinami a u zdravých kontrol. Pouze 

kontraktilita myokardu se zvýšila při současné hyperinzulinemii a normoglykemií. 
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Endoteliální funkce. Udržování normoglykémie do značné míry zabraňuje endoteliální 

dysfunkci pozorované během hyperglykémie u kriticky nemocných. 

Funkce leukocytů. Dysfunkce leukocytů byly přítomny v obou skupinách 

hyperglykémie. (Ellger et al., 2006) 

 

 

Následující 2 studie neodmítají intenzivní inzulinovou terapii k udržování 

normoglykémie v rámci terapie u kriticky nemocných pacientů, nýbrž 

navrhují méně přísnou kontrolu glykemie, aby se snížilo riziko nebezpečí 

hypoglykémie. 

 

9.23 2Azevedo et al., 2007 (abstrakt) 

Charakteristika 

 Studie poukazuje na fakt, že použití protokolu ke kontrole hyperglykémie, který 

umožňuje méně přísnou kontrolu glukózy v krvi a je výhodnější. S tímto přístupem je 

možné omezit riziko nebezpečí hypoglykémie. 

Název studie: Intenzivní inzulinová terapie ve srovnání s kontrolou glykemie u kriticky 

nemocných pacientů: prospektivní kontrolovaná studie (abstrakt). 

Design studie: Prospektivní kontrolovaná studie. 

 Do studie byli zahrnuti všichni dospělí pacienti, kteří měli alespoň dvě hladiny 

glukózy v krvi nad 150 mg / dl ze tří měření získaných během prvních 12 hodin po 

přijetí. Pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin; skupina 1 přísná kontrola 

hladiny glukózy v krvi (80 až 120 mg / dl) s použitím infuze inzulinu;  

skupina 2 kontrola glykemie prostřednictvím subkutánní aplikace inzulinu, pokud 

hladina glukózy v krvi vzrostla nad 180 mg / dl, měřené každých 6 hodin. 

Výsledky 

 Do studie bylo celkem zařazeno 337 pacientů. 
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 Pacienti ve skupině 1 (n = 168) bylo podáno 52 (35 až 74.5) jednotek inzulinu za 

den, zatímco pacientům ve skupině 2 (n = 169) byly podány 2 (0 až 6,5) jednotky 

inzulinu za den (p < 0,001).  

 Střední hladina glykemie v průběhu léčby byla 133,6 (119,7 až 153,3) mg / dl ve 

skupině 1 a 144 (123 až 174,2) mg / dl ve skupině 2 (p = 0,003). 

 Mortalita na JIP byla 22,6 % ve skupině 1 a 25,0 % ve skupině 2 (p = 0,6). 

Nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi skupinami, pokud jde o délku pobytu na JIP, infekční 

komplikace a orgánové dysfunkce. Hypoglykémie se vyskytla u 27 pacientů (16 %) ve 

skupině 1 a u 6 pacientů (3,5 %) ve skupině 2 (p < 0,001). U pacientů s hypoglykémií 

nebyly zaznamenány žádné trvalé kognitivní nedostatky. (2Azevedo et al., 2007) 

 

9.24 Krinsley et al., 2007 

Charakteristika 

 Metoda case-control a multivariabilní logistická regresní analýza ukázaly, že 

i jediná epizoda těžké hypoglykémie byla nezávisle spojena se zvýšeným rizikem úmrtí. 

 Aby se snížilo riziko hypoglykémie, je vyžadováno bezpečné provádění přísné 

kontroly glykemie vhodným způsobem monitorování. 

Název studie: Těžká hypoglykémie u kriticky nemocných pacientů: Rizikové faktory 

a výsledky. 

Design studie: Retrospektivní přezkoumání databází, včetně case-control analýzy, která 

odpovídá každému pacientovi se závažnou hypoglykemií se třemi kontrolami. 

 Celkem 102 pacientů s nejméně jednou epizodou závažné hypoglykémie 

extrahovaných z 5 365 pacientů interníských, chirurgických a kardiochirurgických JIP, 

jejich 306 kontrol a celá kohorta 5 263 pacientů bez závažné hypoglykémie. 

V analyzovaných parametrech nebyly žádné statisticky významné rozdíly mezi pacienty 

se závažnou hypoglykemií a jejich kontrolami. 

Výsledky 

 Multivariabilní logistická regresní analýza identifikovala diabetes, septický šok, 

renální insuficienci, umělou plicní ventilaci, závažnost zranění APACHE II s věkem 
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odstraněné složky a léčbu spojenou s těsnou kontrolou glykemie jako nezávislé rizikové 

faktory pro rozvoj závažné hypoglykémie. Mortalita byla 55,9 % u 102 pacientů 

s těžkou hypoglykémií a 39,5 % u 306 kontrol (p = 0,0057). 

 Multivariabilní logistická regresní analýza identifikovala těžkou hypoglykémii 

jako nezávislý prediktor mortality pro celou kohortu (poměr šancí, 2,28; 95% interval 

spolehlivosti, 1,41 – 3,70;  p = 0,0008). (Krinsley et al., 2007) 

 

 

Následující 2 studie neodmítají intenzivní inzulinovou terapii k udržování 

normoglykémie v rámci terapie u kriticky nemocných pacientů, ale 

zároveň se s ní ani neztotožňují. 

 

9.25 De Block et al., 2006 

Charakteristika 

 Navzdory průkopnické práci Van den Berghe et al., 2001, cílové glykemie  

(80 až 110 mg / dl) je na JIP dosahováno zřídka. Vyžaduje to rozsáhlé ošetřovatelské 

úsilí a realizaci komplexních protokolů inzulinové terapie.  

Název studie: Intenzivní inzulinová terapie na jednotce intenzivní péče. 

Design studie: Prospektivní observační studie.  

 Studie se zúčastnilo 50 dospělých pacientů (31 mužů, 19 žen) z toho  

30 nediabetiků a 20 diabetických pacientů, s průměrným věkem 62 ± 16 let. 

 U všech pacientů bylo v první řadě zahájeno intravenózní podání tekutin 

(dextrózy 5% / NaCl 0,45%) při přijetí na JIP a enterální nebo parenterální výživa byla 

zahájena v průběhu 24 hodin. 

Výsledky 

 Bylo provedeno více než 50 000 měření hladiny glukózy. 22 pacientů dostávalo 

kontinuální intravenózní léčbu inzulinem a 28 subjektů podkožní režim inzulinu.  

 Pouze 13 pacientů mělo střední glykémii mezi 80 až 110 mg / dl. Cílové 

glykemie (80 až 110 mg / dl) bylo dosaženo pouze v 22 ± 18 % v 48 hodinové CGM. 
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Glykemií > 140 mg / dl bylo v 39 ± 27 % a < 60 mg / dl v 5 ± 10 % v 48 hodinové 

CGM. Průměrná dávka inzulinu za den byla 71 jednotek. (De Block et al., 2006) 

 

9.26 Hermanides et al., 2010 

Charakteristika  

 Hypoglykémie souvisí s mortalitou na JIP. Nelze nikdy vyloučit možnou 

pravděpodobnost souvislosti mezi hypoglykemií a mortalitou na JIP. 

Název studie: Hypoglykémie je spojena s mortalitou na jednotce intenzivní péče. 

Design studie: Retrospektivní kohortová studie databází. 

 Celkem bylo analyzovaných 5 961 pacientů. Pacienti byli léčeni počítačovým 

algoritmem inzulinu (rozsah cílové glukózy 72 až 126 mg / dl). Ze studie byli vyloučeni 

pacienti s opětovnou hospitalizací, pacienti, kteří odepřeli péči a pacienti 

s hypoglykémií v prvním měření glukózy. 

Výsledky 

 Incidence úmrtí u pacientů vystavených nebezpečí hypoglykémie byla  

40 na 1 000 JIP dní, ve srovnání s pacienty bez expozice, kde incidence úmrtí byla  

17 na 1 000 JIP dní. 

 Upravený poměr míry výskytu úmrtí na JIP byl 2,1 (95 % interval spolehlivosti, 

1,6 – 2,8; p < 0,001). (Hermanides et al., 2010) 
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10. STUDIE NEPODPORUJÍCÍ INTENZIVNÍ 

INZULINOVOU TERAPII U KRITICKY 

NEMOCNÝCH PACIENTŮ 

 

Následujících 8 studií vyjadřuje nesouhlas s intenzivní inzulinovou 

terapií, k udržování normoglykémie, v rámci terapie u kriticky 

nemocných pacientů. 

 

10.1 Oksanen et al., 2007 

Charakteristika 

 Ve studii nebyl zjištěn žádný rozdíl v mortalitě v průběhu 30 dní mezi skupinami 

přísné a mírné kontroly glykemie. 

Název studie: Přísná versus mírná regulace hladiny glukózy po resuscitaci fibrilace 

komor. 

Design studie: Randomizovaná kontrolovaná studie. 

 Pacienti resuscitovaní ze srdeční zástavy mimo nemocniční prostředí (OHCA, 

out-of-hospital cardiac arrest). 

 Celkem bylo přijato 124 pacientů, z nich bylo 34 vyřazeno. 90 pacientů bylo 

randomizováno. 

 Pacienti byli náhodně rozděleni do dvou léčebných skupin: 39 pacientů do 

skupiny přísné kontroly glukózy (SGC skupina) s cílovou hladinou glukózy v krvi  

4 až 6 mmol / l; 51 pacientů do skupiny mírné kontroly hladiny glukózy (MGC skupina) 

s cílovou hladinou glukózy v krvi 6 až 8 mmol / l. Obě skupiny byly léčeny infuzí 

inzulinu po dobu 48 hodin.  

Výsledky 

 Ve skupině SGC 71 % měření glukózy bylo v cílovém rozsahu ve srovnání  

s 41 % ve skupině s MGC. Střední hladina glukóza byla 5,0 mmol / l ve skupině SGC 

a 6,4 mmol / l ve skupině MGC. Výskyt mírných hypoglykemických epizod byl 18 % 

ve skupině SGC a 2 % ve skupině MGC (p = 0,008).  
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 Mortalita v průběhu 30 dní byla 33 % (13 subjektů) ve skupině SGC a 35 %  

(15 subjektů) ve skupině MGC (p = 0,846); rozdíl byl 2 % (95% CI -18 % až + 22%). 

(Oksanen et al., 2007) 

 

10.2 Treggiari et al., 2008 

Charakteristika 

 Studie pozorovala, že realizace IIT nebyla spojena s žádným poklesem 

nemocniční mortality. Procento pacientů užívajících inzulinové infuze vzrostlo z 9 % 

v období I na 42 % v období III. 

 Kromě toho, dodatečné zvýšení mortality spojené s IIT bylo pozorováno 

u pacientů s pobytem 3 a méně dní na JIP. Tato zjištění jsou podobná zjištěním 

v randomizované kontrolované studie (RCT) IIT u pacientů interní JIP (1Van den 

Berghe et al., 2006, IIT in the medical ICU). 

Název studie: Intenzivní inzulinová terapie a mortalita u kriticky nemocných pacientů. 

Design studie: Kohortová studie porovnávající tři po sobě jdoucí časové úseky, které 

odpovídaly měnícím se cílům kontroly glykemie a měnícím se protokolům inzulinové 

terapie. 

 Perioda I, od 1. 3. 2001 do 28. 2. 2002: během tohoto období nebyl použit žádný 

konkrétní protokol kontroly glykemie, hyperglykémie byla léčena směsí subkutánního 

a intravenózního inzulinu s obecnou cílovou hladinou glukózy v krvi 120 až  

180 mg / dl; období II, od 1. 3. 2002 do 30. 6. 2003: s cílovou hladinou glukózy v krvi 

80 až 130 mg / dl; a III období, od 1. 7. 2003 do 28. 2. 2005: s cílovou hladinou glukózy 

v krvi 80 až 110 mg / dl.  

 Do studie byli zahrnuti pacienti pouze prvně hospitalizovaní na JIP. Pacienti byli 

vyloučeni, pokud jejich pobytu na JIP byla kratší než 24 hodin, nebo v případě, že pobyt 

na JIP nebyl kompletní před koncem studijního období, po kterou byli přijati. Pacienti 

mladší než 16 let byli vyloučeni. 

 Studovaná populace se skládala z 10 456 pacientů, z nichž 2 366 byli přijati 

v období I, 3 322 v období II a 4 768 během období III. Počet pacientů s traumatem 
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v kohortě bylo 857 (36 %) v období I, 1203 (36 %) v období II, a 1920 (40 %) v období 

III. 

 Parenterální výživa nebyla obecně zavedena do 3 až 5 dnů po přijetí na JIP (pro 

srovnání: ve studiích Van den Berghe et al., nutriční podpora byla velmi agresivní, 

parenterální výživa byla podávána časně v průběhu péče a zahrnovala především  

non-proteinové kalorie během prvních několika dní pobytu na JIP).  

Výsledky 

 Podávání inzulinu se zvyšovalo v průběhu času (9 % období I, 25 % období II, 

a 42 % období III). Pacienti v období III měli tendenci k vyšší korigované mortalitě 

v nemocnici (OR 1,15, 95 % interval spolehlivosti [CI] 0,98; 1,35) než u pacientů 

v období I. Zvýšená nemocniční mortalita v období III byla přítomna především 

u pacientů s délkou pobytu na JIP 3 a méně dní (OR 1,47, 95% CI 1,11; 1,93). Došlo 

k přibližně čtyřnásobnému zvýšení výskytu hypoglykémie od období I do období III. 

(Treggiari et al., 2008) 

 

10.3 Brunkhorst et al., 2008 

Charakteristika 

 U 537 pacientů se septickým šokem nezjistili žádný příznivý účinek intenzivní 

léčby inzulinem (podávané v souladu s protokolem Leuven).  

 Použití intenzivní inzulinové terapie u kriticky nemocných pacientů se sepsí 

zvyšovalo riziko vzniku závažných nežádoucích účinků souvisejících s hypoglykemií. 

 Resuscitace kapalinou s 10 % HES 200 / 0,5 je škodlivá u pacientů s těžkou 

sepsí. V doporučených dávkách způsobuje těžkou poruchou funkce ledvin a při 

vysokých dávkách zhoršuje dlouhodobé přežití. 

Název studie: Intenzivní inzulinová terapie a pentastarch
2
 resuscitace v těžké sepsi. 

Design studie: Multicentrická, two-by-two faktoriál, randomizovaná studie. 

 Náhodně rozdělení pacienti s těžkou sepsí dostávali inzulinovou terapii a to buď 

intenzivní léčbu inzulinem k udržení euglykemie nebo konvenční léčbu inzulinem, nebo 

                                                 
2
 pentastarch – derivát hydroxyethylškrobu 
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resuscitační tekutinu a to buď 10% pentastarch s nízkou molekulovou hmotností 

hydroxyethylškrobu (HES 200 / 0,5), nebo modifikovaný Ringerův laktát. 

 Kalorický příjem byl jak parenterální tak enterální. 

 Míra úmrtí po 28 dnech a průměrná skóre pro orgánové selhání byly cílové 

parametry. 

Výsledky 

 Studie byla předčasně ukončena z bezpečnostních důvodů. 

 U 537 pacientů, kteří mohli být hodnoceni, průměrná ranní hladina glukózy 

v krvi ve skupině s intenzivní léčbou (112 mg / dl [6,2 mmol / l]) byla nižší, než ve 

skupině s konvenční léčbou (151 mg / dl [8,4 mmol / l], p < 0,001). 

 Nebyl zjištěn žádný významný rozdíl mezi oběma skupinami v četnosti úmrtí 

nebo střední hodnotě selhání orgánů po 28 dnech.  

 Míra těžké hypoglykémie (hladina glykemie ≤ 40 mg / dl 

[2,2 mmol / l]) byla ve skupině intenzivní terapie vyšší než ve skupině s konvenční 

léčbou (17,0 % oproti 4,1 %, p < 0,001). 

 Terapie HES byla spojena s vyšším výskytem akutního selhání ledvin a renální 

substituční terapie, než u terapie Ringerovým laktátem. (Brunkhorst et al., 2008) 

 

10.4 Arabi et al., 2008 

Charakteristika 

 Intenzivní léčba inzulinem nebyla spojena se zlepšeným přežitím pacientů na 

interní a chirurgické JIP, ale byla spojena se zvýšeným výskytem hypoglykémií. 

 Na základě těchto výsledků nepodporují univerzální použití intenzivní 

inzulinové terapie v péči o pacienty JIP. 

Název studie: Intenzivní versus konvenční léčba inzulinem: randomizovaná 

kontrolovaná studie na interních a chirurgických kriticky nemocných pacientech. 
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Design studie: Randomizovaná kontrolovaná studie. 

 Pacienti interní a chirurgické JIP se vstupní glykemií > 6,1 mmol / l nebo > 110 

mg / dl. 

 Celkem 523 pacientů bylo náhodně rozděleno do intenzivní léčby inzulinem 

(cílová hladinu glukózy v krvi 4,4 až 6,1 mmol / l resp. 80 až 110 mg / dl), nebo 

konvenční léčby inzulinem (cílová hladina glukózy v krvi 10,0 až 11,1 mmol / l, 

resp. 180 až 200 mg / dl). 

 Primárním cílovým parametrem byla mortalita na jednotce intenzivní péče. 

 Sekundární cílové parametry zahrnovaly nemocniční mortalitu, délku pobytu na 

JIP a délku pobytu v nemocnici, trvání mechanické ventilace, nutnost dialýzy, nutnost 

transfuze červených krvinek, míru získaných infekcí na JIP a míru hypoglykémie 

(hladina glukózy v krvi < 2,2 mmol / l nebo 40 mg / dl). 

 Celkový denní kalorický příjem a příjem bílkovin vypočítali po dobu prvních  

7 dní studie. Pro příjem kalorií počítali odděleně kalorie z enterální a celkové 

parenterální výživy a z nitrožilní dextrózy a propofolu. 

Výsledky 

 Nebyl žádný významný rozdíl v mortalitě na JIP mezi skupinou intenzivní 

inzulinové terapie a skupinou konvenční inzulinové terapie (13,5 % vs. 17,1 %;  

p = 0,30). Po korekci na základní charakteristiky, intenzivní léčba inzulinem nebyla 

spojena s rozdílem mortality (korigovaný poměr rizik 1,09, 95% interval spolehlivosti 

0,70 – 1,72). 

 Hypoglykémie se vyskytla častěji při intenzivní inzulinové terapie (28,6 %  

vs. 3,1 % pacientů; p < 0,0001 resp. 6,8 / 100 léčebných dní vs. 0,4 / 100 léčebných dní; 

p < 0,0001). 

 Nebyl žádný rozdíl mezi intenzivní inzulinovou terapií a konvenční inzulinovou 

terapií v některém z dalších sekundárních cílových parametrů. (Arabi et al., 2008) 
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10.5 De La Rosa et al., 2008 

Charakteristika 

 IIT použitá k udržení hladiny glukózy nesnížila morbiditu ani mortalitu pacientů 

přijatých do smíšené interní-chirurgické JIP. Tato léčba byla navíc spojena se zvýšeným 

rizikem hypoglykémie. 

 Dalším významným faktem bylo velmi obtížné provádění přísné kontroly 

glykemie a mnohé studie ukázaly, že méně než 50 % pacientů bylo v rámci cílového 

rozmezí. Proto je kombinace nedostatečného rozdílu mezi léčenými skupinami 

v hodnotách glukózy v krvi nedostatkem a znemožňuje tak vyvodit závěry na účinnost 

těsné kontroly glykemie.  

Název studie: Přísná kontrola glykemie u pacientů hospitalizovaných na smíšené 

interní a chirurgické jednotce intenzivní péče: randomizovaná klinická studie. 

Design studie: Prospektivní, randomizovaná, nezaslepená studie na  

interní-chirurgické JIP. 

 Pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin: intenzivní léčby inzulinem 

k udržení hladiny glukózy mezi 80 až 110 mg / dl (4,4 až 6,1 mmol / l) nebo standardní 

inzulinové terapie k udržení hladiny glukózy mezi 180 až 200 mg / dl (10,0 až 11,1 

mmol / l). 

 Celková parenterální výživa samostatně, nebo v kombinaci s enterální výživou 

byla podána 14 pacientům ve standardní skupině (5,6%) a 14 v intenzivní inzulinové 

skupině (5,5%). Zbývající pacienti dostávali výhradně celkovou enterální výživu.  

Ve standardní skupině 47% pacientů (118 z 250) alespoň šest hodin dostávali 

intravenózní 10% glukózu (5 g / h) v průběhu pobytu na JIP. 

 Primárním cílovým parametrem byla mortalita v průběhu 28 dní. 

Výsledky 

 V průběhu sledovaného období bylo přijato 1 643 pacientů, z nich 1 139 

pacientů bylo vyřazeno. Do studie bylo zařazeno 504 pacientů, 250 v kontrolní skupině 

a 254 v intervenční skupině. Pacienti byli starších 15 let. 
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 Mortalita ve 28 dnech byla 32,4 % (81 z 250) ve skupině standardní inzulinové 

terapie a 36,6 % (93 z 254) ve skupině intenzivní inzulinové terapie (relativní riziko 

[RR]: 1,1; 95% interval spolehlivosti [CI]: 0,85 – 1,42). 

 Mortalita na JIP ve skupině standardní inzulinové terapie byla 31,2 % (78 z 250) 

a 33,1 % (84 z 254) ve skupině intenzivní inzulinové terapie (RR: 1,06;  

95% CI: 0,82 – 1,36). 

 Nebylo zjištěno žádné statisticky významné snížení podílu infekcí: 33,2 % ve 

skupině standardní inzulinové terapie ve srovnání s 27,17 % ve skupině intenzivní 

inzulinové terapie (RR: 0,82; 95% CI: 0,63 – 1,07). 

 Míra hypoglykémie (≤ 40 mg / dl) byla 1,7 % ve skupině standardní inzulinové 

terapii a 8,5 % ve skupině intenzivní inzulinové terapie (RR: 5,04;  

95% CI: 1,20 – 21,12). (De La Rosa et al., 2008) 

 

10.6 NICE-SUGAR Study Investigators, 2009 

Charakteristika 

 Ve studii bylo zjištěno, že intenzivní kontrola glukózy zvyšuje mortalitu 

dospělých pacientů na JIP: cílové rozmezí glukózy v krvi 180 mg / dl nebo méně má za 

následek nižší mortalitu než cílové rozmezí glukózy v krvi 81 až 108 mg / dl. 

 Závažná hypoglykémie byla významně častější při intenzivní kontrole glykemie. 

Název studie: Intenzivní versus konvenční kontrola glukózy u kriticky nemocných 

pacientů. 

Design studie: Randomizovaná, kontrolovaná studie paralelních skupin.  

 Studie zahrnovala dospělé pacienty z interních a chirurgických JIP 42 nemocnic. 

Vybraní pacienti byli ti, u kterých se předpokládala léčba na JIP 3 a více po sobě 

jdoucích dnů. 

 40 171 pacientů bylo posouzeno jako způsobilí a splnili kritéria pro zařazení. 

Z nich 31 675 nebylo způsobilých a 2 392 bylo způsobilých, ale byli vyřazeni. Zbylých 

6 104 pacientů bylo náhodně rozděleno; 3 054 bylo náhodně přiděleno do skupiny 

intenzivní kontroly glukózy, z nich 3 016 mělo data zahrnuta do studie a 3 010 mělo 



 

87 

 

data z průběhu 90 dní; 3 050 bylo náhodně přiděleno do skupiny konvenční kontroly 

glukózy, z nich 3 014 mělo data zahrnuta do studie a 3 012 mělo data z průběhu 90 dní 

 Pacienti byli náhodně rozděleni do skupiny intenzivní kontroly glukózy, 

s cílovým rozmezím glukózy v krvi 81 až 108 mg / dl (4,5 až 6,0 mmol / l), nebo do 

skupiny konvenční kontroly glukózy s cílovým rozmezím 180 mg / dl nebo méně  

(10,0 mmol / l nebo méně). 

 Během prvních 14 dní po randomizaci bylo průměrné denní množství 

neproteinových kalorií 891 ± 490 kcal (vyjádřeno jako průměr ± SD) v intenzivní 

kontrolní skupině a 872 ± 500 kcal v konvenční kontrolní skupině (p = 0,14).  

Z toho bylo v uvedeném pořadí skupin 624 ± 496 kcal (70,0 %) a 623 ± 496 kcal  

(71,4 %) jako enterální výživa; 173 ± 359 kcal (19,4 %) a 162 ± 345 kcal (18,6 %)  

ve formě parenterální výživy; 93,4 ± 88,8 kcal (10,5 %) a 87,2 ± 93,5 kcal (10,0 %)  

ve formě intravenózní glukózy. 

Výsledky 

 Primární výsledky v průběhu 90 dní byly k dispozici pro 3 010 pacientů ze 

skupiny intenzivní kontroly glukózy a 3 012 pacientů ze skupiny konvenční kontroly 

glukózy. 

 Celkem 829 pacientů (27,5 %) v intenzivní kontrolní skupině a 751 (24,9 %) 

v konvenční kontrolní skupině zemřelo (OR pro intenzivní kontrolu, 1,14; 95 % interval 

spolehlivosti, 1,02 – 1,28; p = 0,02).  

 Těžká hypoglykémie (hladina glukózy v krvi ≤ 40 mg / dl (2,2 mmol / l) nastala 

u 206 z 3 016 pacientů (6,8 %) v intenzivní kontrolní skupině a u 15 z 3014  

(0,5 %) v konvenční kontrolní skupině (P < 0,001). (NICE-SUGAR Study Investigators, 

2009) 
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10.7 Preiser et al., 2009 

Charakteristika 

 Předčasné přerušení této studie zabránilo konečným závěrům.  

 Údaje však poukázaly na nedostatečný klinický přínos intenzivní inzulinové 

terapie (4,4 až 6,1 mmol / l), která byla navíc spojena se zvýšeným výskytem 

hypoglykémie v porovnání s cílovou hladinou 7,8 až 10,0 mmol / l. 

Název studie: Prospektivní randomizovaná multicentrická kontrolovaná studie přísné 

kontroly glukózy intenzivní inzulinové terapie u dospělých pacientů na jednotkách 

intenzivní péče: studie Glucontrol. 

Design studie: Prospektivní randomizovaná kontrolovaná studie. 

 Na JIP byli pacienti randomizováni do BG (blood glucose level) s cílovou 

hladinou glukózy 7,8 až 10,0 mmol / l (skupina 1), nebo do BG s cílovou hladinou  

4,4 až 6,1 mmol / l (skupina 2). Protokol byl aplikován od okamžiku přijetí až do 

propuštění z JIP nebo smrt. Nebyly žádné standardizované zásady pro propouštění 

z JIP, výživu nebo k odstavení umělé plicní ventilace. 

 Denní enterální kalorický příjem ve skupině 1 byl 482 ± 676 kcal (vyjádřeno 

jako průměr ± SD), ve skupině 2 byl 488 ± 676 kcal. Denní parenterální příjem  

ve skupině 1 byl 255 ± 551 kcal, ve skupině 2 byl 275 ± 561 kcal. Denní příjem totální 

intravenózní glukózy ve skupině 1 byl 71,8 ± 78,7 g / den, ve skupině 2 byl  

73,7 ± 79,7 g / den. Denní příjem intravenózní glukózy mimo nutriční roztok ve skupině 

1 byl 38,1 ± 30,9 g / den, ve skupině 2 byl 36,6 ± 30,4 g / den. 

 7 747 pacientů bylo přijato, z nichž 1 108 pacientů bylo posouzeno k začlenění 

a 1 101 (14,2 %) z nich souhlasilo s randomizací, včetně 23 pacientů znovu přijatých. 

Výsledky 

 Požadovaná velikost subjektů v jedné skupině byla 1 750, avšak studie musela 

být předčasně ukončena kvůli vysoké míře porušování protokolů. 

 1 101 subjektů bylo randomizováno, z nich bylo vyřazeno 23 subjektů pro 

znovupřijetí k hospitalizaci; 542 pacientů patřících do skupiny 1 a 536 do skupiny 2.  

Hladiny průměrně BG ve skupině 1 byly 8,0 mmol / l (IQR 7,1 – 9,0); (medián všech 

hodnot) a 7,7 mmol / l (IQR 6,7 – 8,8); (medián ranní BG),  
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oproti 6,5 mmol / l (IQR 6,0 – 7,2) a 6,1 mmol / l (IQR 5,5 – 6,8) u skupiny 2  

(p < 0,0001 pro obě srovnání). 

 Průměrné procento pacientů léčených inzulinem bylo ve skupině 1 66,2 % a ve 

skupině 2 96,3 %. Čas strávený v cílové BG byl podobný, v průměru 39,5 % (medián 

(IQR) 34,3 (18,5 – 50,0 %) ve skupině 1 a 45,1 % ve skupině 2 (medián (IQR) 39,3 

(26,2 - 53,6 %). Míra hypoglykémie byla ve skupině 2 (8,7 %) vyšší než ve skupině 1 

(2,7 %, p < 0,0001). ICU mortalita byla podobná v obou skupinách (15,3 % ve skupině 

1 vs. 17,2 % ve skupině 2). (Preiser et al., 2009) 

 

10.8 Griesdale et al., 2009 

Charakteristika 

 Intenzivní inzulinová terapie výrazně zvyšuje riziko hypoglykémie a nemá 

žádný vliv na celkové riziko úmrtí kriticky nemocných pacientů. Nicméně, tato léčba 

může být prospěšná pro pacienty přijaté do chirurgické JIP. 

Název studie: Intenzivní inzulinová terapie a mortalita mezi kriticky nemocnými 

pacienty: meta-analýza zahrnující údaje ze studie NICE-SUGAR. 

Design studie: Meta-analýza aktuálních celkových důkazů vlivu intenzivní inzulinové 

terapie ve srovnání s konvenční inzulinovou terapií na mortalitu a závažnou 

hypoglykémií na JIP. 

 Do analýzy zařadili publikované randomizované kontrolované studie provedené 

na JIP, které přímo porovnávají intenzivní inzulinové terapie s konvenční léčbou 

inzulinu a které obsahovaly mortalitní data. Do meta-analýzy zařadili data z nedávné 

studie NICE-SUGAR (Normoglycemia in Intensive Care Evaluation — Survival Using 

Glucose Algorithm Regulation).  

 Do meta-analýzy zařadili 26 studií zahrnujících celkem 13 567 pacientů.  

 Cílová glykemie ≤ 6,1 mmol / l v intervenční skupině byla v 16 studiích  

a v 9 studiích byl používán méně přísný cíl glykemie ≤ 8,3 mmol / l. V jedné studii 

náhodně rozdělily pacienty do tří úrovní kontroly glykemie: 4,04 až 6,1 mmol / l; 6,7 až 

8,3 mmol / l nebo 10,0 až 11,1 mmol / l. 
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Výsledky 

 Mezi 26 studiemi, které obsahovaly mortalitní data, bylo sdílené relativního 

rizika (RR) z úmrtí intenzivní inzulinové terapie ve srovnání s konvenční léčbou 0,93 

(95% interval spolehlivosti [CI] 0,83 - 1,04). 

 Mezi 14 studiemi, které oznámily hypoglykemii, bylo souhrnná RR intenzivní 

inzulinové terapie 6,0 (95% CI 4,5 - 8,0).  

 Zaměření JIP bylo jedním z faktorů. Intenzivní inzulinové terapie na chirurgické 

JIP se zdá být pro pacienty prospěšná (RR 0,63, 95% CI 0,44 až 0,91); pacientům 

v ostatně zaměřených JIP nikoli (interní JIP: RR 1,0, 95% CI 0,78 až 1,28; smíšená JIP: 

RR 0,99, 95% CI 0,86 až 1,12). 

 Různé cíle intenzivní inzulinové terapie (hladina glukózy  ≤ 6,1 mmol / l  

vs. ≤ 8,3 mmol / l) neovlivnily mortalitu nebo riziko hypoglykémie. (Griesdale et al., 

2009) 
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11. KRITICKÝ POHLED NA DVĚ VELKÉ 

RANDOMIZOVANÉ STUDIE 

 

Následující kritika hodnotí protikladné výsledky Leuvenské studie se 

studií NICE-SUGAR. 

 

11.1 Scurlock et al., 2010 

Název studie: Kritika normoglykémie při hodnocení intenzivní péče: přežití pomocí 

algoritmu regulace glukózy (NICE-SUGAR) - přehodnocení současné literatury. 

Předmětem přezkoumání 

 Zveřejnění dlouho očekávaných výsledků Normoglycaemia in Intensive Care 

Evaluation – Survival Using Glucose Algorithm Regulation (NICE-SUGAR) 

generovalo intenzivní diskusi v oblasti kontroly glykemie u kriticky nemocných.  

NICE-SUGAR oznámila výsledky v přímém protikladu k původní Leuvenské studii 

a zpochybnila benefit těsné kontroly glykemie na mortalitu na JIP.  

 Přezkoumání současné literatury kriticky hodnotilo výrazné rozdíly mezi  

NICE-SUGAR a původní Leuvenskou studií. 

Nedávné nálezy 

 Rozdíly glykemických cílů v rámci kontrolních a intervenčních skupin, 

variabilita pacientů dosahujících těchto cílů, rozdílnosti v provedení studie a nutriční 

strategie jsou metodologické rozdíly vysvětlující pozorované rozdíly v mortalitě 

a morbiditě mezi těmito dvěma studiemi. 

 Na Leuvenskou studii je třeba pohlížet jako na studii "proof-of-concept" 

(„průkaz koncepce“) s budoucími studiemi zaměřených na potvrzení zjištění 

a optimalizaci klinických algoritmů, a následně ji bezpečně realizovat. 

Charakteristika – shrnutí 

 Přesné replikace původní metodiky Leuvenské studie mohou být limitujícím 

faktorem pro dosažení přínosů, které přináší intenzivní inzulinové terapie (IIT). 

Stanovení schopnosti JIP (lékaři, sestry, standardizace zařízení apod.) má zásadní 
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význam pro realizaci těsných glykemickým cílů. Pokud IIT není možné dosáhnout kvůli 

nepříznivým výsledkům, jako jsou hypoglykémie, měly by být cíle glykemie volnější 

a měly by být hledány dosažitelné regulace hladiny glukózy. (Scurlock et al., 2010) 

 

Tabulka č. 6: Rozdíly mezi originální studií Leuven a NICE-SUGAR 

 

Zdroj: Scurlock et al., 2010 (převzato) 
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12. VÝSLEDKY 

 Do této diplomové práce bylo zařazeno 28 klinických studií, 3 přehledové 

články, 2 meta-analýzy, 1 studie provedená na zvířatech a 1 kritický článek, které se 

zabývaly problematikou aplikace inzulinu v regulaci hladiny glykemie u KNP. 

Studie probíhaly na JIP s různým zaměřením (interní, chirurgické, kardiochirurgické, 

smíšené). 

 Designy studií byly rozdílné. Většina studií byla prospektivních 

a randomizovaných. Pacienti v nich byli náhodně rozděleni do dvou skupin, většinou 

podle cílového rozmezí glykemie (skupiny IIT s udržovaným rozmezím  

80 až 110 mg / dl, tj. 4,4 až 6,1 mmol / l, skupiny konvenční terapie inzulinem 

s rozmezím glykemie 180 až 200 mg / dl, tj. 10,1 až 11,1 mmol / l), nebo podle 

dávkování jednotek (IU, International Unit, mezinárodní jednotky) inzulinu.   

 Jiné studie byly nerandomizované, kdy s určitým počtem pacientů srovnávali  

2 popřípadě více časových období: před zavedením určitého protokolu a po zavedení 

daného protokolu IIT. 

 Závěry přehledových článku vycházely z výsledků a závěrů vybraných určitých 

studií, které byly taktéž zaměřeny na problematiku IIT u KNP.  

 Meta-analýzy statistickými nástroji sumarizovaly výsledky předešlých 

klinických studií zabývající se danou problematikou IIT u KNP. 

 Většina studií prokázala snížení mortality i morbidity u KNP a komplikací 

spojených s hyperglykémií i zkrácení doby pobytu na JIP u pacientů léčených IIT,  

ve srovnání s pacienty léčených konvenční inzulinovou terapií. 

 Také 3 přehledové články poukazují na blahodárné účinky IIT, které převažují 

nad možnými škodlivými účinky hypoglykémie. 

 Taktéž 1 meta-analýza poukazuje na snížení mortality a morbidity při udržování 

glykemie pod 180 mg / dl. 

 Jedna retrospektivní kohortová studie ve výsledku odmítá hyperglykémii jako 

terapeutický cíl pro zlepšení výsledků z důvodu spojení hyperglykémie s mortalitou. 

 Určitý menší počet studií a meta-analýza však nepodporují metodu IIT pro 

udržení požadované glykemie v léčbě u KNP, protože v nich nebylo prokázáno snížení 
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mortality a žádný statisticky významný rozdíl v mortalitě, resp. nedostatečný klinický 

přínos, mezi intervenční a konvenční skupinou. Poukazují na skutečnost, že IIT 

zvyšovala výskyt hypoglykemických epizod a s ní spojených nežádoucích účinků. 

 Podrobnější charakteristiky studií, resp. přehledových článků, resp. meta-analýz 

jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
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Tabulka č. 7: Přehled zpracovaných studií, resp. článků s hlavními charakteristikami 

Č
ÍS

L
O

 

S
T

U
D

IE
, 
 

p
o
p

ř.
 Č

L
Á

N
E

K
 

D
E

S
IG

N
 S

T
U

D
IE

, 

p
o
p

ř.
 T

Y
P

 Č
L

Á
N

K
U

 

J
IP

 

V
Ý

Ž
IV

A
 

POČET SUBJEKTŮ MORTALITA (%) 

IN
T

E
R

V
E

N
Č

N
Í 

S
K

U
P

IN
A

 

K
O

N
V

E
N

Č
N

Í 

(K
O

N
T

R
O

L
N

Í)
 

S
K

U
P

IN
A

 

C
E

L
K

E
M

 

IN
T

E
R

V
E

N
Č

N
Í 

S
K

U
P

IN
A

 

K
O

N
V

E
N

Č
N

Í 

(K
O

N
T

R
O

L
N

Í)
 

S
K

U
P

IN
A

 

STUDIE PODPORUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ NORMOGLYKÉMIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PACIENTŮ 

1 
Van den Berghe et al., 

2001 
PRO R SICU 

G, TPN, 

TPN+EN, 

EN 

765 783 1548 
ICU

 4,6 
ICU

 8,0 

2 
1Van den Berghe  

et al., 2006 
PRO R MICU TPN, EN 595 605 1200 

ICU
 24,2    

≥ 3 dny 
31,3 

ICU
 26,8     

≥ 3 dny 
38,1 

3 
2Van den Berghe  

et al., 2006 
  

MICU, 

SICU 
   2748   

4 
Kanji et al.,  

2004 

Kombinovaná 

retrospektivní 

prospektivní 

pre-post studie 

Kohortová 
MICU, 

SICU 
G, TPN, EN 50 50 100 

ICU
 36,0 

ICU
 56,0 

5 Grey et al., 2004 PRO R SICU PN 34 27 61 
H 

11,0 
H 

21,0 
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Tabulka č. 8: Přehled zpracovaných studií, resp. článků s hlavními charakteristikami (pokračování) 
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STUDIE PODPORUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ NORMOGLYKÉMIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PACIENTŮ 

6 
Krinsley,  

2004 
  

MICU, 

SICU 
TPN, EN 800 800 1600 

H
 14,8  

(118 pac.) 

H
 20,9   

(167 pac.) 

7 
Thorell et al.,  

2004 
  ICU 

iG, TPN, 

TPNI 
6 6 12   

8 
Toft et al.,  

2006 
PRO NR 

MULTI 

ICU 
TPN, EN 136 135 271 

ICU
 11,8 

ICU
 14,8 

9 
Vriesendorp et al., 

2006 
Kohortová studie případů a kontrol ICU  

CA. 
156 

CO.
 155 

K. 
2272   

10 
Langouche et al., 

2007 

Dílčí analýza velké randomizované 

kontrolované studie 
SICU  150 189 339 

ICU
 12,66 

ICU
 23,2 

11 
Reed et al.,  

2007 
PRO  SICU PN, EN   7261   
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Tabulka č. 9: Přehled zpracovaných studií, resp. článků s hlavními charakteristikami (pokračování) 
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STUDIE PODPORUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ NORMOGLYKÉMIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PACIENTŮ 

12 
1Azevedo et al.,  

2007 
PRO R ICU PN, EN 31 17 

48 

z 206 
ICU

 25,8 
ICU

 35,2 

13 
Falciglia et al.,  

2009 
Retrospektivní kohortová studie 

MICU, 

SICU, 

CICU, 
MULTI-ICU 

   259040   

14 
Arabi et al.,  

2009 

Vnořená kohortová studie v rámci 

randomizované kontrolované studie 

MICU; 

SICU 

iG, TPN, 

EN 
  523   

15 
Sato et al.,  

2010 
 R SICU 20% D inj. 26 26 52   

16 
Smith et al.,  

2005 
PRO nezaslepená SICU D   40   

17 
Vlasselaers et al., 

2009 
PRO R PICU PN, EN 349 351 700 

PICU
 2,6 

PICU
 5,7 
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Tabulka č. 10: Přehled zpracovaných studií, resp. článků s hlavními charakteristikami (pokračování) 
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CHARAKTERISTIKA 

STUDIE PODPORUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ NORMOGLYKÉMIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PACIENTŮ 

18 
Jacobi et al.,  

2012 
Meta-analýza 

Podstatné složky v inzulinovém infuzním systému zahrnovaly použití validovaného 

titračního programu inzulinu, dostupnosti zdravotnického personálu, přesné monitorovací 

technologie a standardizovaných přístupů k přípravě infuze, poskytování odpovídajících 

sacharidových kalorií a nutriční podpory, podání dextrózy při léčbě hypoglykémie a její 

prevenci. 

19 
Preiser et al.,  

2002 
REW 

IIT je pravděpodobně oprávněná ve většině kategorií kriticky nemocných, i když některé 

ze základních mechanismů jejího blahodárného účinku je ještě třeba objasnit. 

20 
Pittas et al.,  

2006 
REW 

Intenzivní inzulinová terapie u dospělých kriticky nemocných pacientů, může snižovat 

mortalitu u určitých skupin pacientů. 

21 
Vriesendorp et al., 

2008 
REW 

Současné poznatky naznačují, že blahodárné účinky přísné kontroly glykemie převažují 

nad možnými škodlivými účinky hypoglykémie. Přísné kontroly glykemie s nízkým 

výskytem hypoglykémie může být dosaženo validovaným (počítačovým) algoritmem 

a zvýšením dozoru u pacientů se zvýšeným rizikem hypoglykémie. 

22 
Ellger et al.,  

2006 
Studie provedena na zvířatech Výhody IIT vyžadovaly především zachování normoglykémie. 
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Tabulka č. 11: Přehled zpracovaných studií, resp. článků s hlavními charakteristikami (pokračování) 
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STUDIE NEODMÍTAJÍCÍ ZACHOVÁNÍ NORMOGLYKÉMIE U KNP, ANI SE S NÍ VŠAK NEZTOTOŽŇUJÍ  

23 
2Azevedo et al.,  

2007 (abstrakt) 
PRO R 

MULTI 

ICU 
 168 169 337 

ICU
 22,6 

ICU
 25,0 

24 Krinsley et al., 2007 
Retrospektivní přezkoumání 

databází 

MICU, 

SICU, 

CICU 

TPN, EN 
CA. 

102 
CO.

 306 408   

25 
De Block et al.,  

2006 
PRO observační MICU D, TPN, EN   50   

26 
Hermanides et al., 

2010 

Retrospektivní kohortová studie 

databází 

MICU, 

SICU 

do 24 hod. po 

příjmu 

nasazena EN 

MED. 

1379 

SURG. 

4582 
5961   
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Tabulka č. 12: Přehled zpracovaných studií, resp. článků s hlavními charakteristikami (pokračování) 
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STUDIE NEPODPORUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ NORMOGLYKÉMIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PACIENTŮ 

27 
Oksanen et al.,  

2007 
 R ICU  39 51 90 

ICU
 33,0 

ICU
 35,0 

28 
Treggiari et al.,  

2008 

Kohortová 

studie 

Tři po sobě jdoucí 

časové úseky 

MICU, 

SICU 
iG, PN   10456   

29 
Brunkhorst et al., 

2008 

Multicentrická, 

two-by-two 

faktoriál 

R 
MULTI 

ICU 
PN, EN 247 290 537 

ICU  

28-dní
 24,7  

90-dní
 39,7

 

ICU  

28-dní
 26,0  

90-dní
 35,4 

30 
Arabi et al.,  

2008 
 R MICU D, PN, EN 266 257 523 

ICU
 13,5 

ICU
 17,1 

31 
De La Rosa et al., 

2008 
PRO R 

MICU, 

SICU 

iG, TPN, 

EN 
254 250 504 

ICU  

28-dní
 36,6 

ICU  

28-dní
 32,4 
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Tabulka č. 13: Přehled zpracovaných studií resp. článků s hlavními charakteristikami (pokračování) 
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STUDIE NEPODPORUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ NORMOGLYKÉMIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PACIENTŮ 

32 

NICE-SUGAR Study 

Investigators,  

2009 

NICE-SUGAR R 
MICU, 

SICU 
iG, PN, EN 3016 3014 6030 

ICU  

28-dní
 22,3  

90-dní
 27,5 

ICU  

28-dní
 20,8  

90-dní
 24,9 

33 
Preiser et al.,  

2009 
PRO R 

MICU, 

SICU 
iG, PN, EN 536 542 1078 

ICU
 17,2 

ICU
 15,3 

 

    CHARAKTERISTIKA
 

34 
Griesdale et al.,  

2009 
Meta-analýza 

13567 subjektů (odpovídá 26 studiím) 

Intenzivní inzulinová terapie výrazně zvyšuje riziko hypoglykémie a nemá žádný vliv na 

celkové riziko úmrtí kriticky nemocných pacientů. Nicméně, tato léčba může být 

prospěšná pro pacienty přijaté do chirurgické JIP.  
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Tabulka č. 14: Přehled zpracovaných studií, resp. článků s hlavními charakteristikami (pokračování) 

KRITICKÝ POHLED NA DVĚ VELKÉ RANDOMIZOVANÉ STUDIE 

35 
Scurlock et al.,  

2010 

Leuvenská studie vs. NICE-SUGAR 

Přesné replikace původní metodiky Leuvenské studie mohou být limitujícím faktorem pro dosažení přínosů, které přináší IIT. 

Stanovení schopnosti JIP (lékaři, sestry, standardizace zařízení apod.) má zásadní význam pro realizaci těsných glykemickým 

cílů.  

Pokud IIT není možné dosáhnout kvůli nepříznivým výsledkům, jako jsou hypoglykémie, měly by být cíle glykemie volnější 

a měly by být hledány dosažitelné regulace hladiny glukózy. 

 

Legenda k tabulkám č. 7 až č. 14: 

CA. – případy 

CICU – kardiochirurgická JIP 

CO. – kontroly 

D – dextróza 

EN – enterální výživa 

H – nemocniční 

ICU – jednotka intenzivní péče 

iG – glukóza intravenózně 

K. – kohorta 

MED. – interní pacienti 

MICU – interní JIP 

MULTI-ICU – multidisciplinární JIP 

NICE-SUGAR (Normoglycaemia in Intensive Care Evaluation – 

Survival Using Glucose Algorithm Regulation) 

NR – nerandomizovaná studie 

R – nerandomizovaná studie 

PICU – pediatrická JIP 

PN – parenterální výživa 

PRO – prospektivní studie 

R – randomizovaná studie 

REW – přehledový článek 

SICU – chirurgická JIP 

SURG. – chirurgičtí pacienti 

TPN – totální parenterální výživa 

pac. – pacientů 

TPNI – TPN a inzulin pro normalizaci hladiny glukózy v krvi
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13. DISKUSE 

 Problémem u KNP hospitalizovaných na JIP je často hyperglykémie – a to jak 

u diabetiků, tak u pacientů bez předchozí diabetické diagnózy – díky inzulinové 

rezistenci indukované stresovou a systémovou zánětlivou reakcí. Hyperglykémie má 

u KNP řadu nežádoucích účinků v životně důležitých orgánech a orgánových 

systémech, nezanedbatelné je prokoagulační a protrombogenní působení a snížení 

obranyschopnosti vůči infekčním komplikacím. Data z pozorování potvrdila,  

že hyperglykémie je spojena s nárůstem mortality a infekcí u mnoha případů pacientů 

léčených na JIP (De Block et al., 2006; Falciglia et al., 2009; Grey et al., 2004; Jacobi  

et al., 2012; Kanji et al., 2004; Krinsley, 2004; Pittas et al., 2006; Smith et al., 2005;  

Van den Berghe et al., 2001; 2Van den Berghe et al., 2006; Vlasselaers et al., 2009). 

 V této práci uvedené studie srovnávaly strategie kontroly a léčby hyperglykémie. 

 Většina studií byla randomizovaných, kdy pacienti byli náhodně rozděleni do 

dvou skupin s rozdílnou strategií cílových hodnot glykemie. Skupina IIT měla 

dosahovat cílových hodnot glykemie v rozmezích 80 až 120 mg / dl, tj. 4,4 až 6,1 mmol 

/ l, zatímco v kontrolní skupině s konvenční inzulinovou léčbou bylo stanoveno cílové 

rozmezí glykemie na 180 až 200 mg / dl, tj. 10,0 až 11,1 mmol / l. 

Do randomizovaných, resp. nerandomizovaných studií byli zařazeni pacienti z interních 

JIP, chirurgických JIP, kardiochirurgických JIP, smíšených multidisciplinárních JIP 

a pediatrických JIP. 

 V podstatě lze říci, že výsledky – to je procentuální vyjádření mortality – byly ve 

skupině IIT příznivější a to jak v jednotlivých randomizovaných,  

resp. nerandomizovaných studiích, v přehledových článcích (celkem 3),  

i v meta-analýze (celkem 1). 

Problematickou se jevila otázka optimální kontroly a udržení glykemie v požadovaném 

rozmezí. Větší variabilita hodnot glykemie zvyšovala u KNP mortalitu a epizody 

hypoglykémie. Nebylo ovšem prokázáno, že by epizody hypoglykémie zvyšovaly 

mortalitu. 

 Udržení glykemie ve stanovených cílových hodnotách vyžadovalo měření 

glykemie pomocí přesných analyzátorů a nutno říci, že dostupné glukometry nejsou 

příliš přesné. Pro snížení variability hodnot glykemie se osvědčilo používat flexibilní 

počet měření. 
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 Problematičtější byly kontroly glykemie u pacientů vyššího věku, pacientů 

s řízenou plicní ventilací delší než 4 dny a pacientů léčených kortikoidy. 

 Základem IIT byla kontinuální infuze inzulinu lineárním dávkovačem doplněná 

bolusy inzulinu. 

 K dosažení optimální kontroly glykemie bylo třeba se řídit předem stanovenými 

protokoly kontroly glykemie. 

 Je snaha vyvinout takové protokoly a algoritmy dodávání inzulinu, aby se snížil 

počet hypoglykemických epizod a snížila se i zátěž ošetřujícího personálu. Ke zlepšení 

a zefektivnění protokolů (klouzavých; dynamických) může přispět vytvoření 

počítačových algoritmů a eventuálně jejich spojení s kontinuálním měřením glykemie 

(i když zůstává problémem nedostatečné přesnosti a spolehlivosti kontinuálních 

glukózových senzorů – neměří systémovou glykemii, ale glykemii v intersticiu). 

 V některých studiích nebylo dosaženo ve skupině IIT snížení mortality oproti 

skupině kontrolní. Tudíž se výsledky IIT nejeví jednoznačně pozitivní. 

 Rozdíly glykemických cílů, variabilita pacientů a rozdíly v provedení studií 

a také rozdílnost nutriční strategie jsou metodologické rozdíly, které vysvětlují 

pozorované rozdíly v mortalitě mezi jednotlivými skupinami. 

 Vybavení JIP personální a materiální má zásadní význam pro dosažení 

potřebných glykemických cílů. 

 Pokud není možno dosáhnout požadovaného rozmezí glykemie při IIT kvůli 

větší variabilitě hodnot glykemie a kvůli častějším hypoglykémiím, je lepší stanovit cíle 

glykemie volnější a hledat lepší a účinnější možnosti kontroly glykemie. 
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14. ZÁVĚR 

 Ve většině studií bylo prokázáno snížení mortality, morbidity, komplikací 

spojených s hyperglykémií, nozokomiálních infekcí u KNP a zkrácení doby pobytu 

pacientů léčených na JIP. 

 Na druhé straně nutno však zmínit, že IIT zvyšovala riziko hypoglykémií,  

ale nebyla prokázaná spojitost mezi hypoglykémií a mortalitou. 

 Porovnáním výsledků jednotlivých studií se kloním k názoru, že méně striktní 

protokol kontroly glykemie si ponechává výhody IIT, při nižším riziku vzniku 

hypoglykemických epizod a jejich následných nežádoucích účinků. 
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15. POUŽITÉ ZKRATKY 

ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY ČESKÝ VÝZNAM 

AC Adenylate Cyclase adenylátcyklázy 

ADP Adenosine Diphosphate adenosindifosfát 

APACHE 
Acute Physiology and Chronic 

Health Evaluation 

(klasifikační systém pro 

polytrauma) 

atd. --- a tak dále 

ATP Adenosine Triphosphate adenosintrifosfát 

BG Blood Glucose level úroveň hladiny glukózy v krvi 

CA. Case případ 

Ca
2+

 calcium ion vápenatý ion 

CABG Coronary Artery Bypass Graft bypass koronární artérie 

cAMP Cyclic Adenosine Monophosphate cyklický adenosinmonofosfát 

CCK Cholecystokinin cholecystokinin 

CGM Continuous Glucose Monitoring 
kontinuální monitorování hladiny 

glukózy 

CI Confidence Interval interval spolehlivosti 

CICU Cardiosurgery Intensive Care Unit kardiochirurgická JIP 

CIT Conventional Insulin Therapy konvenční inzulinová terapie 

CMCT 1, 2 
Sodium-coupled Monocarboxylate 

Transporter 

spojený transportér sodíku 

a monokarboxylátů 

CNS Central Nervous System centrální nervový systém 

CO. Control kontroly 

CV Coefficient of Variability koeficient variability 

D Dextrose deztróza 

Da Dalton 
(unifikovaná) atomová hmotnostní 

jednotka 

DHAA Dehydroascorbic Acid dehydroaskorbová kyselina 

EGP Endogenous Glucose Production endogenní produkce glukózy  

EN Enteral Nutrition enterální výživa 

EPAC2 
Exchange Protein directly 

Activated by cAMP 2 

výměnný protein přímo aktivovaný 

cAMP 2 

et al. et alii a kolektiv 
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FFAR1 Free Fatty Acid Receptor 1 
receptor volných mastných kyselin 

1 

g gram gram 

GE neurony Glucose Excited neurons glukózou excitované neurony 

GI neurony Glucose Inhibited neurons glukózou inhibované neurony 

GIN terapie 

Perioperative Glucose and Insulin 

Administration While Maintaining 

Normoglycemia 

perioperační podávání glukózy 

a inzulinu při současném 

zachování normoglykémie 

GIP 
Glucose-dependent Inzulinotropic 

Peptide 

glukózodependentní inzulinotropní 

peptid 

GIPR 
Glucosedependent Insulinotropic 

Peptide Receptor 

glukózodependentní inzulinotropní 

peptid receptor 

Gi-receptor Inhibitory regulative G-protein inhibiční regulativní G-protein 

GK Glucokinase glukokináza 

GLP-1 Glucagon-like peptid 1 glukagonu podobný peptid 1 

GLP-1R Glucagon-like Peptide 1 Receptor 
glukagonu podobný peptid 1 

receptor 

GLUT-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 

Glucose Transporter Type 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

glukózový transportér typu 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

GPCR G protein-coupled receptor receptor spřažený s G-proteinem 

GPCRs G protein–coupled receptors receptory spřažené s G-proteinem 

GPDH 
Glycerol-3-phosphate 

dehydrogenase 
glycerol-3-fosfát dehydrogenáza 

GPR40 G-protein-coupled receptor 40 receptor spojený s G-proteinem 40 

GR neurony Glucose-responsive neurons neurony reagující na glukozu 

G-receptor G protein-coupled receptor receptor spřažený s G proteinem 

GS neurony Glucose-sensitive neurons neurony citlivé na glukozu 

Gs-receptor Stimulative regulative G-protein stimulační regulativní G-protein 

H Hospital nemocniční 

h Hour;Hhours hodina; hodiny 

HES Hydroxyethyl Starch hydroxyethylškrob 

HG Hyperglycemia normoglykémie 

HI High Insulin vysoká hladina insulínu 
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HMIT H+/myo-inositol cotransporter H
+
/myo-inositol kotransportér 

HNF Hepatocyte Nuclear Factor nukleární faktor hepatocytů 

CHT 1 Choline Transporter transportér cholinu 

ICU Intensive Care Unit jednotka intenzivní péče 

iG Glucose intravenously glukóza intravenózně 

IGF-I, II Insulin-like Growth Factor I, II 
Inzulinu podobný růstový faktor I, 

II 

IIT Intensive Insulin Therapy intenzivní inzulinová terapie 

IL Interleukin interleukin 

IP3 Inositol 1,4,5-triphosphate inositol-1,4,5-trisfosfát 

IRS-1 Insulin Receptor Substrate 1 substrát receptoru inzulinu 1 

ISS Injury Severity Score Skóre závažnosti zranění 

JIP --- jednotka intenzivní péče 

K. Cohort kohorta 

K
+
 potassium ion draselný ion 

KATP ATP-sensitive potassium channel ATP-senzitivní draslíkový kanál 

kDa kilo Dalton tisíc daltonů 

kJ / g kilojoule / gram energetická hustota 

Km Michaelis constant Michaelisova konstanta 

LDH Lactate Dehydrogenase laktát dehydrogenáza 

M3 
Muscarinic acetylcholine receptor 

M3 

muskarinový acetylcholinový 

receptor M3 

MCT-1 Monocarboxylate Transporter 1 
transportér monokarboxylové 

kyseliny 1 

MED. medical patients ICU interní pacienti JIP 

mg / dl milligrams per deciliter miligramy na decilitr 

MGC Moderate Glucose Control Group skupina mírné kontroly glukózy 

MICU Medical Intensive Care Unit interní jednotka intenzivní péče 

mmol / l millimoles per liter milimoly na litr 

mRNA Messenger RNA  messenger RNA  

mU · kg
-1

 · min
-1

 milliunits  per kilogram per minute 
milijednotky na kilogram za 

minutu 

https://en.wikipedia.org/wiki/ATP-sensitive_potassium_channel
https://en.wikipedia.org/wiki/Muscarinic_acetylcholine_receptor_M3
https://en.wikipedia.org/wiki/Muscarinic_acetylcholine_receptor_M3
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MULTI-ICU 
Multidisciplinary Intensive Care 

Unit 

multidisciplinární jednotka 

intenzivní péče 

N --- chemická značka dusíku 

n Number počet  

Na
+
 sodium ion sodný ion 

NAADP 
Nicotinic Acid Adenine 

Dinucleotide Phosphate 

adenin dinukleotid fosfát kyseliny 

nikotinové 

NG Normoglycemia normoglykémie 

NI Normal Insulin normální inzulinémie 

NIS Na
+
/iodide cotransporter kotransportér  Na

+
/jod 

NmU Neuromedin U neuromedin U 

NmUR1 
G-protein-coupled NmU Receptor 

1 
NmU receptor 1 

NPY Neuropeptide Y neuropeptid Y 

NR Non-Randomized study nerandomizovaná studie 

OHCA Out-of-hospital Cardiac Arrest srdeční zástava mimo nemocnici 

OR Odds Ratio poměr šancí 

p p-value p-hodnota 

pac. patients pacienti / pacientů 

P2X 
ATP-gated P2X Receptor Cation 

Channel Family 

rodina ATP řízených P2X 

receptorů kationtového kanálu 

P2Y 
Purinergic G protein-coupled 

receptors 

spojené purinergní G-proteinové 

receptory 

PICU Paediatric Intensive Care Unit dětská jednotka intenzivní péče 

PIP2 
Phosphatidylinositol- 

4,5-bisphosphate 
phosphatidylinositol-4,5-bisfosfát 

PKA Protein Kinase A proteinkináza A 

PN Parenteral Nutrition parenterální výživa 

PP Pancreatic Polypeptide pankreatický polypeptid 

PRO prospective study prospektivní studie 

PYY Peptide YY peptid YY 

R Randomized study randomizovaná studie 

RCT Randomized Controlled Trial 
randomizovaná kontrolovaná 

studie 
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REE Resting Energy Expenditure klidová energetická výdej 

REW Review přehledový článek 

RR Relative Risk or Risk Ratio relativní riziko nebo poměr rizika 

SD Standard Deviation směrodatná odchylka 

SGC Strict Glucose Control Group skupina přísné kontroly glukózy  

SGLT-1, 2, 3, 4, 

5, 6 

Sodium-glucose Linked 

Transporter 1, 2, 3, 4, 5, 6 

spojený transportér sodíku a 

glukózy 1, 2, 3, 4, 5, 6 

SICU Surgical Intensive Care Unit 
chirurgická  jednotka intenzivní 

péče 

SMVT 
Sodium-coupled Multivitamin 

Transporter 

spojený transportér sodíku a 

multivitamínů 

STH 
Somatotropic Hormone resp. 

somatotropin 

somatotropní hormon (růstový 

hormon) 

STICU 
Surgical Trauma Intensive Care 

Unit 

chirurgická trauma jednotka 

intenzivní péče 

SURG. surgical patients chirurgičtí pacienti 

SWEET Sugar Transporter SWEET transportér cukru SWEET 

TCA cycle Tricarboxylic Acid cycle Krebsův cyklus 

TNF-α Tumor Necrosis Factor α faktor nádorové nekrózy α 

TPN Total Parenteral Nutrition totální parenterální výživa 

TPNI 
TPN plus insulin to normalize 

blood glucose 

TPN a inzulin pro normalizaci 

hladiny glukózy v krvi 

TRISS 
The Trauma and Injury Severity 

Score 

Skóre závažnosti traumatu a 

zranění 

tzv. --- takzvaný 

USA United States of America Spojené státy americké 

vs. versus versus 

WGD Wholebody Glucose Disposal odstraňování celotělové glukóza 

μU / ml microunits per  mililiter mikrojednotek na mililitr 
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