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Souhrn
Úvod: V Č ské r public j tablovaná strukturovaná péč o paci nty s diab t m, přič mž většina n mocných j
sl dována v ambulanci sp cialisty diab tologa. Proj kt SPACE (Stav Paci ntů Akc ptovaných diab tolog m C stou
Exportu) vznikl z důvodu n dostatku údajů, kt ré by umožnily obj ktivně vyhodnotit, jak spoluprác v péči o pacinty s diab t m funguj v r álné praxi zdravotnictví Č ské r publiky. Cíl: Získání popisu antropom trických param trů, přítomnosti komplikací, nastav né t rapi a m tabolického stavu paci ntů přijímaných do péč sp cialisty
– diab tologa. S kundárními cíli bylo zjištění průměrné doby trvání diab tu při první návštěvě diab tologické ambulanc , pr val nc komplikací diab tu při příjmu do péč diab tologa, struktura farmakologické t rapi diab tu,
hyp rt nz , hyp rlipoprot in mi . Metodika: R trosp ktivní sběr dat prvních 20–25 paci ntů, kt ří byli kons kutivně v diab tologických ambulancích r gistrováni od 1. 1. 2015. Výsledky: Do analýzy bylo zahrnuto 778 kompl tních dotazníků. N jvíc paci ntů bylo od sláno od praktického lékař (64,5 %). Víc n ž 55 % paci ntů bylo v věku
50–69 l t, do 40 l t bylo méně n ž 10 % paci ntů. V 95,6 % případů s j dnalo o diab t s m llitus 2. typu. V téměř
65 % případů j délka trvání diab tu př d přij tím do péč diab tologa do 2 l t. Z c lkového počtu 778 paci ntů
bylo zaznam náno 433 pozdních komplikací u 272 paci ntů. B z přítomnosti pozdních komplikací bylo 506 pacintů (65 %). M zi 3 n jčastější komplikac patřily isch mická choroba srd ční (18,6 %), diab tická n uropati (7,8 %)
a cévní mozková příhoda (5,5 %). Analýza farmakot rapi ukazuj výrazný nárůst podávání sl dovaných léčiv po
návštěvě diab tologa (74,9 % př d návštěvou a 96,7 % po návštěvě diab tologa). Antidiab tika n bo inzulin užívalo
př d návštěvou 48,3 % paci ntů, po první návštěvě diab tologa 92,5 % paci ntů.
Klíčová slova: diab t s m llitus – pid miologi komplikací diab t s m llitus – glykovaný h moglobin – t rapi
diab t s m llitus

The SPACE project (Stav Pacientů Akceptovaných diabetologem Cestou
Exportu) – The Health Records of Patients Accepted by a Diabetologist
by way of Export
Summary
Introduction: A structur d car of pati nts with diab t s is in plac in th Cz ch R public and th majority of pati nts ar follow d up by a diab tologist in outpati nt diab t s units. Th SPACE proj ct (Th H alth R cords of Pati nts Acc pt d by a Diab tologist by way of Export) was initiat d to addr ss th lack of th data which would allow
for obj ctiv valuation of how th coop ration in th car of pati nts with diab t s works in th r al-lif h alth
car practic in th Cz ch R public. Goal: Gaining th d scription of anthropom tric param t rs, pr s nc of complications, th chos n th rapy and m tabolic stat of pati nts r gist r d for diab t s sp cialist car . S condary
goals involv d id ntification of th av rag duration of diab t s at th first pati nt visit to th outpati nt diab t s clinic, pr val nc of diab t s-r lat d complications on th r gistration for diab t s car , th structur of pharmacological th rapy for diab t s, hyp rt nsion, hyp rlipoprot in mia. Methodology: R trosp ctiv coll ction of
data for th first 20–25 pati nts, who w r cons cutiv ly r gist r d in diab t s outpati nt clinics from 1 January
2015 onwards. Results: 778 compl t qu stionnair s w r includ d in th analysis. Th gr at st numb r of pati nts
w r r f rr d by th g n ral practition r (64.5 %). Ov r 55 % of th pati nts w r ag d 50–69, l ss than 10 % w r
up to 40 y ars of ag . 95.6 % of all cas s involv d typ 2 diab t s m llitus. In almost 65 % of th cas s duration of
diab t s b for r gistration for diab t s car is up to 2 y ars. Th r w r 433 lat complications r cord d in 272 pati nts of th total numb r of 778 pati nts. 506 pati nts (65 %) had no lat complications. Thr most fr qu ntly occurring complications w r isch mic h art dis as (18.6 %), diab tic n uropathy (7.8 %) and strok (5.5 %). Th analysis of pharmacoth rapy shows a significant incr as in th us of th follow d drugs aft r visiting a diab tologist
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(74.9 % b for th diab t s visit and 96.7 % aft r th visit). Antidiab tic drugs or insulin w r tak n by 48.3 % of
pati nts b for th diab tologist visit, and th y w r tak n by 92.5 % of pati nts aft r th first diab tologist visit.
Key words: diab t s m llitus – pid miology of diab t s m llitus complications – glycat d h moglobin – diab t s m llitus th rapy

Úvod

V Č ské r public j tablovaná strukturovaná péč o paci nty s diab t m, přič mž většina n mocných j sl dována v ambulanci sp cialisty diab tologa [1]. Dif r ncovaný přístup v péči o paci nty s diab t m j kodifikován
věstník m Minist rstva zdravotnictví, kt rý př sně d finuj situac , kdy by měl být paci nt př dán z ordinac
praktického lékař k sp cialistovi [2]. C lý systém j navrž n s cíl m zab zp čit optimální péči o paci nty s diab t m při zachování maximální f ktivity. Možné c sty
zl pš ní péč o paci nty s diab t m poskytuj Národní
diab tologický program [3].
Proj kt SPACE (Stav Paci ntů Akc ptovaných diab tolog m C stou Exportu) vznikl z důvodu n dostatku
údajů, kt ré by umožnily obj ktivně vyhodnotit, jak spoluprác v péči o paci nty s diab t m funguj v r álné
praxi zdravotnictví Č ské r publiky.

Cíl projektu

Primární cíl m prác bylo získání popisu antropom trických param trů, přítomnosti komplikací, nastav né t rapi
a m tabolického stavu paci ntů přijímaných do péč sp cialisty diab tologa. S kundárními cíli bylo zjištění průměrné
doby trvání diab tu při první návštěvě diab tologické ambulanc , pr val nc komplikací diab tu při příjmu do péč

diab tologa, struktura farmakologické t rapi diab tu, přítomnost hyp rt nz a hyp rlipoprot in mi .

Metodika

Ambulantní sp cialisté diab tologové, kt ří s přihlásili
do proj ktu, byli vyzváni, aby vyplnili data v l ktronickém dotazníku týkající s 20–25 paci ntů, kt ré kons kutivně přijali do své péč od 1. 1. 2015. Zaznam nána byla
t dy data o paci nt ch, kt ří přicház li v postupné posloupnosti. Do l ktronického dotazníku byly zaznam nány základní údaj o paci ntovi, c sta, kt rou s dostal
do ambulanc , s jakými výsl dky byl od slán, jaká byla
struktura t rapi . Dál pak první laboratorní výsl dky
v ambulanci, struktura navrž né t rapi a výsl dky po
3 měsících. Př hl d zaznam naných údajů j v tab. 1.

Výsledky

C lkově bylo vyplněno 1 051 dotazníků týkajících s paci ntů přijatých do péč diab tologa. Z těchto dotazníků n bylo správně vyplněných 273. Do další analýzy
tak bylo zahrnuto 778 dotazníků.
V tab. 2 jsou sumarizovány základní vstupní param try u paci ntů, kt ří byli přijati do péč diab tologa. N jvíc paci ntů bylo od sláno k diab tologovi na základě
návštěvy u praktického lékař (64,5 %). Víc n ž 55 % pa-

Tab. 1. Přehled údajů o pacientech převzatých do péče diabetologické ambulance zaznamenaných v dotazníku
základní údaj o paci ntovi

paci nt od slán – praktickým lékař m sp cialistou (int rnista, kardiolog), přihlásil s sám, jiná c sta
(známý, příbuzný apod.)
datum první návštěvy v diab tologické ordinaci
věk, pohlaví, váha, výška
typ diab t s m llitus, délka trvání diab tu

data z př dchozí t rapi s příchod m
paci nta

laboratorní výsl dky, s nimiž byl paci nt od slán: HbA1c, albuminuri , c lkový chol st rol,
LDL-chol st rol, HDL-chol st rol, triacylglyc roly, kr atinin v síru, prot inuri , TSH
farmakot rapi př d návštěvou v diab tologické ambulanci: antidiab tika, hypolipid mika,
antihyp rt nziva

data zjištěná při první návštěvě v diab tologické ambulanci

laboratorní výsl dky, s nimiž byl paci nt od slán: HbA1c, albuminuri , c lkový chol st rol,
LDL-chol st rol, HDL-chol st rol, triacylglyc roly, kr atinin v síru, prot inuri , TSH
farmakot rapi v diab tologické ambulanci: antidiab tika, hypolipid mika, antihyp rt nziva
pozdní komplikac diab t s m llitus při přij tí do péč : isch mická choroba srd ční, cévní mozková
příhoda, isch mická choroba dolních konč tin, diab tická r tinopati prostá, prolif rativní (vč tně
pokročilých stavů), diab tická n uropati , n fropati incipi ntní: pozitivní albuminuri , n fropati
manif stní (pozitivní prot inuri ), r nální insufici nc (stanov na výpočt m podl hodnot
kr atininu v séru), syndrom diab tické nohy, amputac

data zjištěná při kontrol po 3 měsících

laboratorní výsl dky: HbA1c
farmakot rapi : antidiab tika, hypolipid mika, antihyp rt nziva

Data byla statisticky zpracována a vyhodnoc na Institut m biostatistiky a analýz MU v Brně (Mgr. Marika Chrápavá, Mgr. Matyáš Kuhn, Mgr. P tra
Ov sná, Ph.D.).
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ci ntů bylo v věku 50–69 l t, do 40 l t bylo méně n ž
10 % paci ntů. Typ a délka trvání diab tu uvádí tab. 3.
V naprosté většině (95,6 %) případů s j dnalo o diab t s
Tab. 2. Základní údaje o souboru pacientů přijatých
do sledování diabetologických ordinací
v projektu SPACE
parametr

statistika

výsledek

muži

N (%)

440 (56,6 %)

ž ny

N (%)

338 (43,4 %)

N

778

pohlaví

věk (roky)
průměr (SD)

60 (13,9)

m dián (min–max)

62 (0–92)

hmotnost (kg)

< 20

N (%)

7 (0,9 %)

20–29

N (%)

21 (2,7 %)

30–39

N (%)

35 (4,5 %)

40–49

N (%)

92 (11,8 %)

50–59

N (%)

177 (22,8 %)

60–69

N (%)

267 (34,3 %)

70–79

N (%)

130 (16,7 %)

80–89

N (%)

48 (6,2 %)

≥ 90

N (%)

1 (0,1 %)

N

778

průměr (SD)

93,5 (20,7)

m dián (min–max)
BMI (kg/m2)

91,5 (43–190)
N

průměr (SD)

778
31,9 (6,2)

m dián (min–max)

31,5 (15,8–65,7)

paci nt poslán od
praktický lékař

N (%)

502 (64,5 %)

sp cialista

N (%)

150 (19,3 %)

přihlásil s sám

N (%)

92 (11,8 %)

jinak

N (%)

34 (4,4 %)

m llitus 2. typu. V téměř 65 % případů j délka trvání diab tu př d přij tím do péč diab tologa do 2 l t; m dián
délky trvání diab tu j 1 rok.
V tab. 4 jsou uv d ny hodnoty laboratorních param trů z př dchozí t rapi př d příchod m k diab tologovi,
a také hodnoty těchto param trů z první návštěvy u diab tologa.
Z c lkového počtu 778 paci ntů bylo zaznam náno
433 komplikací u 272 paci ntů (graf 1). B z komplikací bylo
Tab. 4. Výsledky laboratorních vyšetření, s nimiž
byli odesláni do diabetologické ambulance
a první výsledky laboratorních vyšetření
v diabetologické ordinaci
před přijetím do
diabetologické
ambulance

parametr

první vyšetření
v diabetologické
ambulanci

glykovaný hemoglobin (mmol/mol)
N

552

průměr (SD)
g om. průměr (95% IS)1
m dián (min–max)

764

72,1 (23,5)

60,9 (19,5)

68,6 (37,4; 125,8)

58,3 (33,1; 102,6)

68 (34–150)

56 (22–150)

albuminurie
N
N pozitivní (%)

431

661

62 (14,4 %)

96 (14,5 %)

celkový cholesterol (mmol/l)
N
průměr (SD)
m dián (min–max)

452

586

5,16 (1,18)

4,94 (1,09)

5,1 (2,5–9,6)

4,9 (2,4–10)

LDL-cholesterol (mmol/l)
N
průměr (SD)
m dián (min–max)

361

531

3,06 (0,96)

2,9 (0,87)

2,98 (0,6–5)

2,88 (0,8–5)

HDL-cholesterol [mmol/l]
N
průměr (SD)
m dián (min–max)

352

533

1,22 (0,32)

1,23 (0,33)

1,19 (0,5–2,2)

1,19 (0,3–2,2)

Tab. 3. Známá délka trvání diabetu před přijetím do
péče diabetologické ordinace

N

438

587

délka trvání (roky)

průměr (SD)

2,34 (1,45)

2,03 (1,22)

m dián (min–max)

1,96 (0,5–8)

1,76 (0,5–8)

N

průměr (SD)

778
4 (7,5)

m dián (min–max)

triglyceridy [mmol/l]

1 (0 – 82)

kreatinin [μmol/l]

méně než 1 rok

N (%)

344 (44,2 %)

1–2 roky

N (%)

160 (20,6 %)

průměr (SD)

82,2 (29,9)

80,9 (25,1)

3–5 l t

N (%)

92 (11,8 %)

m dián (min–max)

76 (40–298)

76 (40–300)

6–10 l t

N (%)

97 (12,5 %)

11–20 l t

N (%)

65 (8,4 %)

N

více než 20 let

N (%)

20 (2,6 %)

N pozitivní (%)

N

462

578

proteinurie
420

621

51 (12,1 %)

57 (9,2 %)
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Graf 1. Přítomnost pozdních komplikací diabetu v souboru pacientů, kteří byli přijati do sledování
v diabetologické ordinaci. Zaznamenáno bylo celkem 433 komplikací u 272 pacientů. 506 pacientů nemělo
zaznamenánu žádnou komplikaci.
% pacientů
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ICHS (N = 145)

18,6

diabetická neuropatie (N = 61)

7,8

CMP (N = 43)

5,5

renální insuficience (N = 40)

5,1

ICHDK (N = 38)

4,9

diabetická nefropatie incipientní (N = 36)

4,6

diabetická retinopatie prostá (N = 36)

4,6

diabetická nefropatie manifestní (N = 22)
syndrom diabetické nohy (N = 8)
diabetická retinopatie proliferativní (N = 4)

20

2,8
1,0
0,5

diabetická nefropatie celkem* (N = 86)

11,1

* Zahrnuj paci nty s kt roukoli z násl dujících komplikací: diab tická n fropati incipi ntní, diab tická n fropati manif stní, r nální insufici nc .
ICHS – isch mická choroba srd ční CMP – cévní mozková příhoda ICHDK – isch mická choroba dolních konč tin

Tab. 5. Změna farmakoterapie po převzetí do péče
diabetologické ordinace (aktuální léčba)
před návštěvou diabetologa – N (%)

aktuální léčba –
N (%)

jakákoliv farmakot rapi

583 (74,9 %)

752 (96,7 %)

antidiabetika

311 (40,0 %)

644 (82,8 %)

1 (monotor pi )

430 (66,8 %)

2 (dvojkombinac )

181 (28,1 %)

3 (trojkombinac )

33 (5,1 %)

hypolipidemika

157 (20,2 %)

390 (50,1 %)

antihypertenziva

286 (36,8 %)

496 (63,8 %)

1

192 (38,7 %)

2

175 (35,3 %)

3 a víc

129 (26,0 %)

inzulin

83 (10,7 %)

151 (19,4 %)

antidiabetika a/nebo
inzulin

376 (48,3 %)

720 (92,5 %)

506 paci ntů (65 %). Zastoup ní j dnotlivých komplikací
(přič mž 1 paci nt mohl mít i víc komplikací) j uv d no
v grafu 1. M zi 3 n jčastější komplikac patřily isch mická
choroba srd ční (18,6 %), diab tická n uropati (7,8 %)
a cévní mozková příhoda (5,5 %).
Typy farmakot rapi jsou shrnuj tab. 5. V tabulc j zastoup ní typů farmakot rapi paci ntů př d návštěvou
diab tologa a po ní (aktuální léčba). Z tabulky j vidět výrazný nárůst podávání farmakot rapi po návštěvě diab tologa (74,9 % př d návštěvou a 96,7 % po návštěvě
diab tologa). Antidiab tika n bo inzulin bralo př d návštěvou 48,3 % paci ntů, po návštěvě diab tologa 92,5 %
paci ntů.
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Známá délka trvání diab tu při první návštěvě diab tologa j souhrnně zobraz na v grafu 2. Post-hoc t stování
délky trvání diab tu ukazuj statisticky významný rozdíl
m zi paci nty, kt ří s přihlásili sami, a ostatními skupinami
paci ntů. Zařaz ní do int rvalů zvol ných hodnot glykovaného h moglobinu a proc ntuální zastoup ní paci ntů
od slaných praktickým lékař m j zobraz no v grafu 3.

Diskuse

Systém péč o paci nty s diab t m, kt rý j zav d n
v Č ské r public , j z c losvětového hl diska oj dinělý.
Nabízí možnost optimálně využít sp cializovanou péči
pro většinu paci ntů s diab t m, což s odráží např. v vysokém proc ntu paci ntů, kt ří mají př d pisovaný m tformin, n bo na progr sivně s snižující mortalitě pacintů [4,5]. Pro svou j din čnost n můž m naš data
porovnat s údaji z světové lit ratury.
V rámci studi SPACE bylo vyhodnoc no 778 paci ntů
přijatých do sp cializované péč diab tologa. Z vš ch
sl dovaných paci ntů přišlo k diab tologovi 56,6 % mužů,
55 % paci ntů bylo v věku 50–69 l t a do 40 l t bylo
méně n ž 10 % paci ntů. Jakákoliv komplikac byla zaznam nána u 272 paci ntů (35,0 %). Z sl dovaných komplikací byly n jčastější ICHS (18,6 %), diab tická n uropati
(7,8 %) a CMP (5,5 %). Diab tická n fropati byla zaznam nána u 11,1 % paci ntů. Př d příchod m k diab tologovi
mělo jakoukoliv farmakot rapii 74,9 % paci ntů (po návštěvě j to 96,7 % paci ntů). Antidiab tika n bo inzulin
užívalo př d návštěvou 48,3 % paci ntů, po návštěvě diab tologa to bylo 92,5 % paci ntů. Př d první návštěvou
diab tologa užívalo antidiab tika 40,0 % paci ntů, hypolipid mika 20,2 % paci ntů, antihyp rt nziva 36,8 % pacintů, inzulin 10,8 % paci ntů.
M dián glykovaného h moglobinu, s kt rým byl paci nt od slán, n byl statisticky významně rozdílný v zá-
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Graf 2. Délka trvání diabetes mellitus při první návštěvě diabetologa. Kategoriální proměnné testovány
χ2-testem maximální věrohodnosti. Spojité proměnné parametricky testovány ANOVOU
[statistika průměr (SD)] a neparametricky Kruskalovým-Wallisovým testem [statistika medián (min–max)].
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vhodné statistiky
pro popis dat, vhodnější je medián
** Vzhl d ⱡ post-hoc
m k s šikm
nému ukazuje
rozlož ní
dat n jsou
průměrrozdíl
a SD vhodné
statistiky
pro
dat,sami
vhodnější
j mskupinami
dián.
testování
statisticky
významný
mezi pacienty,
kteří
se popis
přihlásili
a ostatními
pacientů.
† Post-hoc t stování ukazuj statisticky významný rozdíl m zi paci nty, kt ří s přihlásili sami a ostatními skupinami paci ntů.

Graf 3. Distribuce hodnot glykovaného hemoglobinu
(HbA1c) u pacientů odeslaných do
diabetologické ordinace praktickým lékařem
- první vyšetření v diabetologické ordinaci
50
40

29,6

30
20

17,8

14,8

18,7

19,1

61–75

> 75

10
0

< 45

45–53

54–60

HbA1c (mmol/mol)
HbA1c – paci nti od slaní praktickým lékař m (N = 502)

vislosti na c stě, kt rou s dostal paci nt do ordinac
diab tologa. M dián hodnoty prvního glykovaného h moglobinu změř ného při přij tí do péč diab tologa j
nižší, což lz vysvětlit tím, ž přibližně čtvrtina paci ntů
od slaných k př vz tí do péč n měla t nto param tr
vyš tř n (n bo n byl dostupný v př dávací dokum ntaci), tab. 6.
Pr val nc pozdních komplikací diab t s m llitus j
nižší, n ž bylo udáváno v práci prof. Škrhy [6]. Vysvětl ní
spatřuj m v násl dujících skut čnost ch – diagnos-

tická kritéria pro diab t s s změnila (sníž ní glyk mi
nalačno na 7,0 mmol/l), naš údaj s týkají s l ktované
populac paci ntů s diab t m s nižším m dián m doby
známého průběhu diab tu, pr v nc pozdních makrovaskulárních komplikací s zl pšila z jména z důvodu
většího rozšíř ní léčby statiny.
Limity prác spočívají z jména v skut čnosti, ž diab tologické ambulanc , kt ré s dobrovolně přihlásily
do proj ktu, n musí být r pr z ntativním vzork m pro
c lou Č skou r publiku. Nicméně, j dná s o první uc l ný soubor dat, kt rý popisuj pid miologické údaj
o profilu paci ntů, kt ří jsou přijímáni do péč sp cialistů – diab tologů z hl diska m tabolického stavu, farmakot rapi a přítomnosti komplikací.

Závěr

S ohl d m na j din čnost organizac péč o paci nty
s diab t m n lz výsl dky naší prác j dnoduš porovnat s údaji v světovém pís mnictví. Opakovaně j diskutováno zpoždění nasaz ní t rapi inzulin m [7], kt rýžto fakt můž být pouz zčásti kor lován s našimi daty.
V rámci r alizac Národního diab tologického programu
bud jistě věnována pozornost zl pš ní koordinac m zi
zástupci j dnotlivých odborností. Lz př dpokládat, ž
po impl m ntaci národního diab tologického r gistru
[8] vznikn možnost ověřit naš data c loplošně, st jně
jako sl dovat j jich dynamiku. Časná int nzivní péč
o paci nty s diab t m j j dním z n jdůl žitějších opatř ní, kt ré snižuj riziko pozdních komplikací diab tu.
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Tab. 6. Glykovaný hemoglobin, s nímž byl pacient odeslán do diabetologické ambulance, a první hodnota
změřená v diabetologické ambulanci při registraci pacienta
glykovaný hemolgobin (mmol/mol) před převzetím do diabetologické ambulance
statistika

praktický lékař
(N = 502)

N
průměr (SD)
g om. průměr (96 = IS)

2

m dián (min–max)

sp cialista
(N = 150)

přihlásil s sám
(N = 92)

jinak
(N = 34)

p1

356

103

67

26

70,9 (22,5)

76,7 (25,1)

69,3 (22,3)

76,0 (31,1)

67,8 (37,7; 121,6)

72,9 (38,7; 137,1)

66

70,6 (33,2; 149,8)

0,127

66 (34–150)

72 (35–135)

67 (35–150)

70 (41–143)

0,152

0,090

glykovaný hemolgobin (mmol/mol) - první hodnota při převzetí do diabetologické ambulance
N
průměr (SD)
g om. průměr (96 = IS)
m dián (min–max)

2

493

146

91

34

60,4 (20,3)

63,0 (19,3)

61,9 (16,5)

57,1 (14,0)

57,6 (32,3; 102,8)

60,3 (34,1; 106,5)

59,8 (35,8; 99,9)

55,6 (35,4; 87,3)

0,220

55 (22–150)

58 (33–135)

59 (34–116)

58 (40–102)

0,056

0,326

Kat goriální proměnné t stovány χ2-t st m maximální věrohodnosti. Spojité proměnné param tricky t stovány ANOVOU (statistika průměr (SD)/
g om trický průměr) a n param tricky Kruskalovým-Wallisovým t st m [statistika m dián (min–max)].
2
Vzhl d m k s šikm nému rozlož ní dat j g om trický průměr vhodnějším ukazat l m stř dní hodnoty n ž aritm tický průměr.
1

Práce byla podpořena Diabetickou asociací České republiky, Občanským sdružením ambulantních diabetologů
a Českou diabetologickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně.
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