
Abstrakt

Diabetes mellitus (DM) není jen metabolickým onemocněním, ale jedná se prakticky o 
kardiovaskulární onemocnění, což je ještě více nápadné u diabetu II. typu (DM II). Pacienty s 
DM mají vysoký výskyt poruch vegetativního nervového systému ve smyslu zvýšené aktivity 
sympatického nervového systému (SNS), které korelují s periferní autonomní neuropatii a 
jsou považované za hlavní patofyziologický mechanismus rozvoji Diabetes mellitus II. typu 
(DM II).

Cílem naší studie bylo zjistit, zda komplexní lázeňská léčba může mít vliv na tonus sympatiku 
pacientů s DM. Jako indikátory nastavení tonu autonomního nervového systému zvoleny 
vybrané EKG parametry, odvozené z analýzy HRV, mikrovoltové T-wave alternans a 
mikrovoltové R-wave alternans. 

Elektrofyziologické vyšetření pacientů bylo provedeno před a po třítýdenní lázeňské léčbě 
pomocí systému KARDiVAR. Metoda se používá k vyšetření současného stavu autonomního 
nervového systému a provádí analýzu rizikových faktorů a adaptačních schopností organismu. 

Výsledky prokázaly příznivé změny u pacientů s DM II po lázeňské léčbě, především ve 
smyslu snížení aktivity sympato-adrenálního systému, zlepšení stability myokardu a zvýšení 
centrálně řízené variability srdeční frekvence bez přetížení kardiovaskulárního systému. 

V balneologii můžeme používat metodu nejen při vstupní prohlídce k stanovení skladby 
procedur, ale i při diskrepanci chování ANS na aplikované procedury. Pozitivní změny 
spektrálních parametrů HRV v průběhu LL a na konci před propuštěním, jsou důkazem 
zlepšení zdravotního stavu nemocného. 

Komplexní LL vede ke zlepšení stability myokardu, k přechodu pacienta od funkčního stavu s 
výrazným napětím regulačních systémů, který souvisí s aktivní mobilizací ochranných 
mechanizmů, včetně zvýšení aktivity sympaticko-adrenálního a hypofyzárně-adrenálního 
systému, k funkčnímu stavu s mírným napětím regulačních systémů a zmenšení dispersní 
odchylky myokardu, vede ke snížení napětí regulačních systémů a posouvání vegetativní 
balance na stranu parasympatické častí nervové soustavy, zlepšení perfuzi a stability 
myokardu, zlepšení elektromechanických vlastností myokardu srdce a tím k subjektivnímu 

zlepšení stavu pacientů a kompenzaci kardiovaskulárních a metabolických potíží u 
nemocných s diabetem mellitus.
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