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Zjistili přitom, že metoda MDM
má u pacientů s diabetickou neuro-
patií příznivé účinky, které se proje-
vují již po několika výkonech a je-
jich výsledný efekt je dlouhodobý.

Nadějné výsledky přinesla loni
navazující klinická studie, která
ověřovala účinky této terapie při ho-
jení chronických ran, léčbě chronic-
kých bolestí a erektilních dysfunk-
cí. První zmíněná byla provedena
ve zlínské podiatrické ambulanci.

„Do studie jsem vybral 15 nejtěž-
ších pacientů, u nichž nebylo mož-
né obnovit cévní zásobení. Rána se
standardními metodami měsíce či
roky nehojila a nebo již pacienti
měli amputační termín,“ říká dok-
tor Záhumenský.

Jedním z více než tisícovky paci-
entů, kteří se do tohoto výzkumu
zapojili, byl i Rudolf Anděl. „Ve
Zlíně jsem absolvoval dvakrát dese-
tidenní kúru, mezitím ozonoterapii
a každodenní péči o nohy,“ říká. Po
roce má ránu téměř zahojenou a am-
putace už mu nehrozí.

„Po absolvování terapie jsme za-
znamenali celkovou úlevu asi
u 80 procent diabetiků trpících dia-
betickou neuropatií, kromě lepšího
hojení ran se podstatně zlepšila
také kvalita spánku,“ hodnotí vý-
sledky doktorka Klaudie Hálová
z diabetologické ambulance v Pra-
ze 4, která se rovněž na výzkumu
podílela. „Tito lidé totiž trpí nejen
bolestmi nohou, ale i brněním a pá-
lením, zejména v klidu a nočních
hodinách, a často se proto vůbec ne-
vyspí.“

Lékaři, nebo šarlatáni?
Na první pohled by se tedy zdálo, že
diabetikům, kterým hrozí amputa-
ce, svitla nová naděje. Ve skutečnos-
ti má tato metoda nadšené zastánce
i odpůrce. K největším odpůrcům
patří Český klub skeptiků Sisyfos,
který nedávno udělil propagátorům
této metody zlatý Bludný balvan za
„originální humánní přínos pro spo-
lečnost při prosazování šarlatánské
metody do medicíny“.

Kromě firmy MDM Centrum,
která pomocí celostátní sítě pobo-
ček šíří novou technologii v medicí-
ně, balvan obdržel i výrobce přístro-
je používaného při této terapii fir-
ma ZAT. Proti metodě se ohradila
Česká neurologická společnost
ČLS JEP a záporné stanovisko zau-
jala také Česká diabetologická spo-
lečnost ČLS JEP prostřednictvím
své předsedkyně profesorky Tere-
zy Pelikánové z pražského IKEM.

Na druhé straně ale místopředse-
da téže společnosti, přednosta Inter-
ní kliniky 2. LF UK a FN Motol
v Praze profesor Milan Kvapil, kte-
rý je spoluautorem motolské stu-
die, tuto metodu rozhodně nezavr-
huje, naopak ji zavedl do své ambu-
lantní praxe.

„Česká diabetologická společ-
nost je celkem demokratická insti-
tuce, o názorech se hlasuje, pak
jsou prezentovány navenek, toto ne-
vylučuje, že vlastní členové výbo-
ru mohou mít odlišná stanoviska,“
vysvětluje profesor Kvapil.

„Naše vlastní zkušenosti říkají,
že metoda MDM přináší velkou
úlevu asi 60 procentům pacientů
s diabetickou neuropatií, 20 pro-
cent cítí znatelné zlepšení, což je
větší úspěch, než obvykle zazname-
náváme po placebu.“ Dodává, že
ve vědě častokrát existují situace,
kdy mohou být důkazy nejedno-
značné a někdy dokonce i rozporu-
plné. A je si také vědom toho, že ně-
kteří jeho kolegové, kteří ověřovali
účinky této metody, měli zcela jiné
výsledky, než k jakým dospěli na
jeho pracovišti.

Skeptici ovšem za jediný spoleh-
livý zdroj informací považují inter-
venční, placebem kontrolovanou

dvojitě zaslepenou
studii, která před
třemi roky probíha-
la v plzeňské fakult-
ní nemocnici. Do-
centka Silvie Laci-
gová z I. Interní kli-
niky FN Plzeň, kte-
rá na ní pracovala
spolu s profesorem
Richardem Roky-
tou z pražské 3. LF
UK, při svém vý-
zkumu zjistila, že
vliv metody MDM
na snížení bolesti
a zlepšení psychic-
kého stavu u paci-
entů s diabetickou
neuropatií je zhruba srovnatelný
s působením placeba.

Nakolik může ovlivnit hojení
ran, ovšem zmínění autoři nezkou-
mali. „Známe principy hojení rány,
a proto bychom nemocné takové-

mu pokusu nevy-
stavovali,“ vysvět-
luje docentka Laci-
gová. Jenže právě
absenci kontrolní
skupiny odpůrci
této metody auto-
rům předchozích
studií nejčastěji vy-
čítají.

Nejvíc pomáhá
komplexní léčba
„Nejdůlež i tě j š í
roli hrála při hoje-
ní rány komplexní
léčba, kterou ve
Zlíně během
MDM aplikovali

denně,“ říká docentka Lacigová,
která má dlouholetou podiatrickou
praxi. Připouští, že svoji úlohu
mohl sehrát také placebo efekt, ale
o žádné studii, jež by její domněn-
ku potvrzovala, neví. Prezidentka

České podiatrické společnosti Ma-
rie Součková, která pracuje v obo-
ru 35 let, však podobnou možnost
nepřipouští.

„Metoda MDM není žádným zá-
zračným všelékem, nejdůležitější
je komplexní přístup k diabetické-
mu pacientovi,“ říká doktorka Há-
lová. „Pokud se nám totiž nepodaří
zlepšit kompenzaci cukru v krvi,
pak nemůžeme úspěšně vyléčit ani
diabetickou nohu.“

Hodně přitom záleží také na
tom, do jaké míry je diabetik ochot-
ný dodržovat nejen léčbu, ale
i správnou životosprávu. Velmi dů-
ležité je také to, jaké boty nosí.
Doktorka Lacigová konstatuje, že
má v ambulanci stovky nemoc-
ných, kterým díky komplexní, kla-
sické léčbě zahojili defekt a zachrá-
nili nohu před malou i velkou am-
putací, a to i bez metody MDM.

„Říznout se dá jen jednou,“ dodá-
vá na adresu diabetiků, kterým ten-

to zákrok hrozí, doktorka Marie
Součková. „Když v takto bezvý-
chodné situaci existuje nějaká mož-
nost, jak končetinu zachránit, urči-
tě se vyplatí ji alespoň zkusit.“

Těžko říct, zda panu Andělovi
pomohla nohu zachránit hlavně
metoda MDM, ozonoterapie či kaž-
dodenní intenzivní léčba. Podstat-
nější je, že díky komplexnímu pří-
stupu zlínských lékařů o téměř už
ztracenou končetinu nakonec ne-
přišel.

Už proto by bez zbytečných
emocí stálo za to, aby příslušní od-
borníci podobné případy důkladně
prozkoumali a z této analýzy doká-
zali vyvodit i východiska pro další
pacienty. Představa, že by někdo
musel podstoupit amputaci třeba
„jen“ kvůli zanedbání komplexní
péče, je pro to dost pádným důvo-
dem.

Autorka je spolupracovnicí redakce

Boty bychom si měli kupovat
odpoledne nebo v podvečer,
říká prezidentka České
podiatrické společnosti
Marie Součková, primářka
Lékařského podiatrického
centra v Praze 1 a bývalá
ministryně zdravotnictví.

IVANA MATYÁŠOVÁ

LN Co z naší nohy vyčte podiatr?
Na první pohled pozná, jak je

noha celkově opečovaná, jestli na
ní nejsou patrné nějaké kožní pro-
blémy, zda pacient netrpí například
poruchou citlivosti či prokrvení.

Podiatrie se ovšem nezabývá
jen nohou od kotníku dolů, ale ce-
lým pohybovým aparátem včetně
páteře. Proto vyšetřujeme klienta
nejenom vestoje, ale i vleže, v chů-
zi a při zátěži. První vyšetření tak
někdy trvá přes hodinu a v dobře
vybavených centrech při něm pra-
cují i s RS skenem neboli počítačo-
vě zpracovanou analýzou chodi-
dla.

LN Je v Česku dostatek podiatrů?
Bohužel jich je prozatím u nás

velmi málo. Česká podiatrická spo-
lečnost se proto snaží počet těchto
pracovišť postupně rozšiřovat – za-
tím máme lékařská centra podiatrie
v Hradci Králové, Brně a Praze.

Vyšetření na RS skenu také nabí-
zejí některá protetická pracoviště,
kde je většinou provádí protetický
technik. Pouhá analýza chodidel
ale nestačí, je nutné lékařské vyšet-
ření celého pohybového aparátu.
Od poklesu klenby se odvíjí mno-
ho funkčních poruch v kolenou,
kyčlích a páteři. Proto by si lidé
měli předem zjistit, zda jdou oprav-
du k lékaři.

LN Jak bychom si měli správně
vybírat obuv?

Především podle toho, jakému
účelu má bota sloužit – jestli na
sport, do společnosti, nebo na vy-
cházku. Dále pak obuv střídat, ne-
nosit třeba oblíbené lodičky celý tý-
den. A také nezapomínat na přezou-
vání v zaměstnání, aby noha měla
přes den pohodlí.

Nové boty bychom si měli kupo-
vat spíše odpoledne kolem sedm-
nácté hodiny, kdy už je noha trošku

v otoku a prodloužení. Jinak se
nám může snadno stát, že střevíčky
koupené po ránu večer na společen-
ské akci už neobujeme.

LN Možná se dá leccos napravit
také vložkami do bot?

Pokud má člověk například sní-
ženou nožní klenbu či problémy
s odklonem pat, pak mu skutečně
správně zvolená vložka může po-
moci leccos napravit. Ideální je,
když ji můžeme navrhnout na zá-
kladě takzvaného podobarometric-

kého vyšetření, kdy pohyb klienta
na běžícím pásu snímá digitální ka-
mera a rozložení zátěže chodidla
tenzometrická deska.

Vložka nám ovšem pouze pode-
pře klenbu a upraví některé sklony
chodidla. Jestliže ale chceme mít
nohy opravdu zdravé, pak bychom
měli hlavně myslet na správný vý-
běr vhodné obuvi.

LN Co riskují ženy, které stále
nosí vysoké podpatky?

Při dlouhodobém nošení úzkých
špičatých bot na vysokém podpat-
ku může docházet k různým defor-
mitám – například k vytvoření kla-
dívkových prstů nebo vybočených
palců, takzvaných haluxů. Netrpí
ovšem pouze noha směrem od kot-
níku dolů, ale i celá svalová sousta-
va a záda. Módní obuv by proto
ženy měly nosit pouze krátkou
dobu a výhradně na společenské
události.

LN Jaké parametry by měla mít
zdravá bota?

Důležité je pevné vedení paty
a kvalita materiálu. Měl by být vo-
děodolný, prodyšný i trošku tvaro-
vatelný. Nadměrek neboli volný

prostor před prsty se doporučuje
u dětí patnáct, u dospělých deset
milimetrů. Podpatek by měl být sta-
bilní, u mužů dva, u žen čtyři centi-
metry vysoký. Zdravá obuv pro
děti je označována žirafkou, teď se
začíná uvažovat i o podobné znač-
ce pro dospělé.

LN Pedikérky dnes nabízejí nejen
mokrou, ale i suchou pedikúru.
Která je vhodnější?

Záleží do jisté míry na tom, co kli-
ent preferuje. Pokud má zdravé
nohy, pak je ideální mokrá pedikú-
ra, která mu zároveň přináší i příjem-
ný relaxační zážitek. U diabetiků
a revmatiků, kteří mívají v dolních
končetinách sníženou citlivost, do-
poručujeme ale spíše suchou neboli
přístrojovou pedikúru. Stejně tak
jako u lidí trpících lymfedem, je-
jichž kůže bývá náchylná k infek-
cím. Pedikérka musí v těchto přípa-
dech postupovat velmi šetrně, při
ošetření používá speciální frézy
podle typu onemocnění.

LNŘíká se, že nejzdravější je chů-
ze naboso. Co si o tom myslíte?

V ordinaci se velmi často setká-
vám s maminkami, které se podivu-

jí tomu, jak to, že má jejich dítě plo-
chou nohu, když běhá doma bo-
sky. Chůze naboso po rovném teré-
nu však nijak nestimuluje aktivitu
chodidlových a bércových svalů.
Úplně jiné je, když dítě běhá v pří-
rodním nerovném terénu, kdy do-
chází k dráždění receptorů ulože-
ných na chodidle, zapínání svalo-
vých struktur a zlepšení pohybli-
vosti prstíků.

LN Pomůže dopřát si reflexní ma-
sáž plosky nohy?

Tato masáž je velmi dobrým sti-
mulačním prvkem, který ovlivňuje
nejen činnost pohybového aparátu,
ale i vnitřních orgánů. Na plosce
nohy se nám totiž promítá celé
naše tělo i všechny vnitřní orgány.
Jinak řečeno, od problémů na noze
vás může začít bolet i hlava.

Příjemnou reflexní masáž si
ovšem můžete dopřát třeba i o do-
volené, když se v lese projdete
aspoň kousek potůčkem. Úplně
ideálním prostředím pro nohy je
ale písečná nebo oblázková pláž
u moře, kde vás navrch omývají
mořské vlny. Což je vlastně vyni-
kající kombinace vodoléčby a re-
flexní masáže.

Pacienti trpí nejen
bolestmi nohou, ale
i brněním a pálením,
zejména v klidu

a v nočních hodinách,
takže se často vůbec

nevyspí
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Evropští lékaři spočítali, že
průměrná léčba pacienta

s diabetickou nohou,
který dospěl k vysoké
amputaci, stojí
500 600 korun.

Léčba pacientů, kteří
měli ránu do roka zhojenou,
stojí přitom „pouhých“
193 050 korun.
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Léčba pacientů, kteří 
měli ránu do roka zhojenou, 
stojí přitom „pouhých“ 
193 050 korun.

Z grafu je patrné, že přibývá především pacientů
s cukrovkou 2. typu – je jich téměř
dvakrát více než před 20 lety

Počet nemocných
s cukrovkou roste
takovou rychlostí,
že odborníci mluví
o celosvětové
epidemii.

V Česku bylo loni
léčeno 825 382 diabetiků, každoročně
lékaři diabetes diagnostikují u 55 000

nových pacientů, u mnohých zůstává tato
nemoc prozatím neodhalena.

Počet léčených diabetiků v ČR

DM 1. typu = cukrovka 1. typu
DM 2. typu = cukrovka 2. typu
sekundární DM = sekundární cukrovka

DM
2. ty

pu

DM 1. typu sekundární DM

Co je diabetes
mellitus neboli
„cukrová úplavice“,
lidově zvaná cukrovka
Cukrovka 1. a 2. typu
mají podobné příznaky,
ale vznikají odlišně. Obě
souvisejí s nedostatkem
inzulinu v těle. Při
cukrovce 1. typu ničí
imunitní systém buňky
slinivky břišní, které
produkují inzulin.
Cukrovka 2. typu je
způsobena sníženou
citlivostí těla k inzulinu.
Sekundární cukrovka
vzniká v důsledku
jiných onemocnění,
například nemocí
slinivky, při nadprodukci
kortikoidních hormonů
apod.

Informace o podiatrii i podiatrických pracovištích v ČR naleznete
na webu www.podiatrie.cz.

Informace o diabetologických pracovištích, která se zabývají péčí
o diabetickou nohu, najdete na www.diab.cz pod podiatrickou sekcí. Ilustrace Shutterstock / šk

Diabetici často přijdou o nohu zbytečně

Od problémů s nohama může bolet i hlava


