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Milan Kvapil
Interní klinika, FN Motol, Praha

Glifloziny, inhibitory SGLT2, jsou v diabetologii jakýmsi
zjevením. Boří odvěké mýty (glykosurie je příznak dekompen-
zace diabetu) a obracejí vzhůru nohama staré pravdy (glykos -
urie je pravou příčinou infekce močových cest u pacientů s dia-
betem). Ještě že je tomu tak, že i zdánlivě nesmyslné cesty se
někdo odváží prozkoumat. Ze současného pohledu je vše jasné
a zřejmé. Jak jinak se zbavit „přebytečné“ glukózy, než ji odvést
mimo organismus, do vnějšího prostředí, a to nejlépe vylou-
čením ledvinami? Tak, jak to dovedou právě glifloziny. Nic-
méně, před několika málo roky byla myšlenka navození arte-
ficiální glykosurie jako terapeutického prostředku u pacientů
s hyperglykemií poměrně novátorským počinem. Nejen nová-
torským, ale i odvážným. První z molekul, která byla dovedena
až do fáze běžného klinického použití, byl dapagliflozin. Dnes
způsob, jakým glifloziny působí, podněcuje k novému pohledu
na terapii diabetu.

Do nedávné doby jsme si vlastně neuvědomovali, že krom
akarbózy každá antidiabetická terapie potřebuje, aby v těle pa-
cienta byl buď inzulín, nebo inzulínový receptor. Studenty jsme
učili, že renální práh pro glukózu je okolo 10 mmol/l, ale
přitom jsme denně viděli pacienty s glykemií podstatně vyšší,
ale bez významné glykosurie. Málokdo si uvědomoval, že je to
projev adaptace organismu, a že tato adaptace je vlastně pro
diabetika nepříznivá. Jaksi automaticky se soudilo, že glykos -
urie je jednou z hlavních příčin infekcí močových cest, gliflo-
ziny prokázaly, že tou hlavní příčinou je pravděpodobně imu-
nodeficit jako důsledek špatné kompenzace diabetu. Málokdo
si dovedl představit, že diabetologie dostane do rukou léky,
které budou účinkovat univerzálně, které pro realizaci svého
terapeutického efektu potřebují pouze zachovalou glomeru-
lární filtraci. A pouze nemnohé napadlo, že regulace organismu
jsou natolik sofistikované, že v důsledku artificiálně navozené
glykosurie se zvýší výdej glukózy z hepatocytů.

Dapagliflozin. Jeden lék, první zástupce nové skupiny anti-
diabetik. Tolik nových podnětů přináší nejen do výzkumných
laboratoří, ale i mezi kliniky. Nová molekula a tolik nových
souvislostí, nových otázek, z nichž pro lékaře je ta nejdůleži-
tější: Jak správně využít jeho potenciálu? Podle mých osobních
zkušeností je potenciál dapagliflozinu u dobře zvolených paci-
entů podstatně větší, než vypovídají klinické studie. Kazuistiky
a pohledy různých odborníků publikované v tomto suplementu
Vám jistě pomohou v orientaci.

Sám si dovolím přispět jednou mikrokazuistikou. Snažím
se léčit jednoho velmi inteligentního pacienta se schopností
velmi originálního myšlení. Pro intolerance a nežádoucí účinky
skončila jeho terapie na kombinaci malé dávky metforminu
s inzulínem. Kompenzace nebyla nijak uspokojivá, tělesná
hmotnost také ne. Setrvale dobrá byla pouze nálada pacienta.
Byl prvním, komu jsem předepsal dapagliflozin. Výsledek byl
kromobyčejně skvělý – pro mě i pro pacienta. Za tři měsíce sní-
žil hmotnost o 4 kilogramy, zlepšil kompenzaci o 1,2 % glyko-
vaného hemoglobinu. To bylo dobré z mého úhlu pohledu.
Současně pacient objevil, že hubne, i když si občas „přilepší
dietu“. Poučil jsem se, s pokorou se skláním před bystrostí
svých pacientů.

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 00 Praha 5
e-mail: milan.kvapil@fnmotol.cz

Dapagliflozin – pohled diabetologa

Kvapil, M. Dapagliflozin - pohled diabetologa. Kazuistiky v diabetologii 13, MS2: 4, 2015.
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Richard Češka
Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Základním tématem tohoto článku je antidiabetikum a lo-
gicky by v centru pozornosti měl stát diabetes mellitus, v tomto
případě pak především diabetes mellitus 2. typu (DM2T). Proč
se tedy věnuji především kardiovaskulárním onemocněním
(KVO) a ještě navíc z pohledu internisty? Tedy důvodů je hned
několik. Když si chci „rýpnout“ do diabetologů, říkám, že dia-
betes je kardiovaskulární onemocnění (se zvýšenou glykemií).
Reálným faktem pak je, že dvě třetiny diabetiků umírají na
KVO a naopak DM2T představuje jeden z nejvýznamnějších
rizikových faktorů pro rozvoj KVO. Vztahy jsou velmi složité,
a který jiný obor by se měl pokusit je osvětlit, než interna se
svým mnohostranným komplexním pohledem?

Když se hovoří o KVO a o DM2T, často se dostáváme na
společného jmenovatele, kterým je „metabolický syndrom“.
Tento cluster rizikových faktorů, od inzulinorezistence, přes
DM2T, hyperlipoproteinemii a dyslipidemii (HLP a DLP), hy-
pertenzi (HT), centrální obezitu a mnoho dalších je sice možná
v některých akademických diskusích zpochybňován, co ale
zpochybnit nelze, je KARDIOMETABOLICKÉ RIZIKO.
A tady se dostáváme pomalu ale jistě k dapagliflozinu. Podí-
vejme se ale nejdříve na zásadní rizika rozvoje KVO (obr. 1).

Nejvýznamnější rizikové faktory pro rozvoj KVO jsou v sou-
časnosti poměrně jednoznačně identifikovány na základě roz-
sáhlých epidemiologických, ale i intervenčních studií. (Kromě
klasického Framinghamu jmenujme třeba INTERHEART,
UKPDS či metaanalýzy statinových studií). Za nejvýznamnější
rizika aterogeneze a tedy rozvoje KVO považujeme HLP a DLP,
hypertenzi, DM2T a obezitu, především abdominálního typu.
Cílem tohoto krátkého sdělení rozhodně není snaha diskutovat
vzájemné vztahy jednotlivých atributů a rizikových faktorů
kardiometabolického rizika. Faktem však je, že jestli chceme
účinně zvýšené KV riziko snížit, musíme se snažit ovlivnit ma-
ximálním způsobem všechny výše uvedené rizikové faktory.
I když je základem snižování kardiometabolického rizika léčba
nefarmakologická, farmakologickému ovlivnění jednotlivých
rizikových faktorů se nevyhneme. Problém ale je, že některé
léky, působící pozitivně na jedno riziko, ovlivňují negativně
další rizikový faktor (nevhodné metabolické působení thiazidů
nebo beta-blokátorů je dobře známé a často diskutované). Vět-
šinou platí: Jeden rizikový faktor = jeden (nebo více) léků. Pa-
cient pak užívá denně mnoho tablet, což mnohdy snižuje ad-
herenci k léčbě jako takové vůbec. Snaha o vyvinutí fixních

Dapagliflozin, diabetes mellitus a kardiovaskulární 
onemocnění očima internisty

HypertenzeObezita KVO

DM2T

HLP

HypertenzeObezita DAPA

DM2T

HLP
?

Obr. 1: Působení rizikových faktorů a vznik KVO

Obr. 2: Působení dapagliflozinu na zásadní rizikové faktory
KVO

Češka, R. Dapagliflozin, diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění očima internisty. Kazuistiky v diabetologii 13, MS2: 5–6, 2015.
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kombinací ovlivňujících více parametrů z různých oblastí sou-
časně je patrná (extrémem je v tomto případě polypil), nic-
méně výsledky jsou rozpačité. Velkým příslibem by mohly být
léky, jejichž hlavní zaměření vede k ovlivnění primárního cí-
lového onemocnění či parametru, ale současně, alespoň mírně,
příznivě ovlivní i další rizikové faktory. Takových léků není
mnoho a už vůbec ne v diabetologii. I proto je zajímavé kom-
plexní působení dapagliflozinu.

To, že je dapagliflozin účinné antidiabetikum je jasné a po-
zitivní ovlivnění glykemie i HbA1c považujeme za samozřej-
most.

Dapagliflozin snižuje ale navíc i tělesnou hmotnost nemoc-
ných a pokles hmotnosti přetrvává i při dlouhodobé léčbě. To
má dva pozitivní efekty. Redukci hmotnosti per se (provázenou
jistě zlepšením řady parametrů), ale současně i zlepšení com-
pliance. Ke spokojenosti nemocných nevede léčba, která jim
sice zlepšuje „jakési parametry“, současně ale stoupá jejich
hmotnost. Léčba dapagliflozinem snižuje hmotnost obvykle
o několik kg. Nicméně nemůžeme dapagliflozin považovat za
„antiobezitikum“. Změna hmotnosti správným směrem ale
v každém případě představuje další pozitivum při hodnocení
tohoto přípravku.

Rovněž krevní tlak je dapagliflozinem ovlivněn ve správném
směru. Pokles TK je jen mírný. Systolický i diastolický TK klesá
o jednotlivých několik mm Hg, nicméně tento pokles může
přispět k lepší kontrole hypertenze.

Z nejvýznamnějších rizikových faktorů KVO pak zbývají
jen lipidy. Zde jsou názory na dapagliflozin trochu kontro-

verzní. Po léčbě dochází k (jistě nežádoucímu) malému vze-
stupu LDL-cholesterolu (jednotky procent), ten je však kom-
penzován významnějším vzestupem HDL-cholesterolu, takže
aterogenní index se nezhoršuje, spíše naopak. Navíc, snížení
koncentrace triglyceridů by, minimálně teoreticky, mělo změnit
kvalitu LDL částic a počet aterogenních „malých denzních
LDL“ by se měl snižovat. V každém případě je třeba lipidové
efekty dapagliflozinu dále podrobně studovat – i proto tedy
otazník na obr. 2.

Jestliže si účinky dapagliflozinu shrneme, jeho působení na
rizikové faktory KVO je komplexní a vesměs pozitivní. Inter-
nisté, kteří budou mít v péči vysoký počet nemocných s kom-
binací DM2T, HLP/DLP, hypertenze a obezity, mají nyní mož-
nost toto komplexní působení posoudit u svých nemocných.
Z hlediska medicíny založené na důkazech pak je třeba (jako
u všech nových léků a lékových skupin) potvrdit uvedená dílčí
pozitiva ve velké intervenční studii.

prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP FEFIM
Centrum preventivní kardiologie
III. interní klinika
1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2

DAPAGLIFLOZIN, DIABETES MELLITUS A KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ OČIMA INTERNISTY
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Miloslav Franěk
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK, Praha

Osud glukózy v nefronu za fyziologických a patologických
podmínek patří k velmi dobře prostudovaným mechanismům.
Z fyziologického úhlu pohledu je pozoruhodné, že se radikální
zásah do tohoto mechanismu zařadil mezi efektivní terapeu-
tické postupy při diabetu. Obsahem článku je popis základních
dějů reabsorpce glukózy v proximálním tubulu ve zdraví a při
diabetu a dále pak náhled na inhibici SGLT2 proteinu z pozice
základního výzkumu.

Reabsorpce glukózy v ledvinách
Rozměry molekuly glukózy jsou podstatně menší než je ve-

likost otvorů v glomerulárním filtru (cca 8 nm), a proto glu-
kóza přes glomerulární membránu přechází zcela volně. Její
koncentrace v primární moči je tudíž prakticky stejná jako
v plazmě. V definitivní moči se již žádná glukóza nevyskytuje.
Z uvedeného vyplývá, že musí existovat velmi výkonný mecha-
nismus, který je schopný reabsorbovat značné množství glu-
kózy z lumen nefronu do tubulárních buněk.

Tímto mechanismem je sekundárně aktivní transport (ko-
transport) glukózy se sodnými ionty (obr. 1). Prakticky všechna
přefiltrovaná glukóza se takto reabsorbuje už v proximálním
tubulu. Sekundárně aktivním transportem se rozumí transport
molekuly (v tomto případě glukózy) proti koncentračnímu gra-
dientu prostřednictvím přenašečové molekuly (v tomto pří-
padě SGLT – sodium-glucose linked transporter), která je
schopna vázat a po gradientu transportovat nějakou další látku
(v tomto případě iont Na+). Na+-K+-ATPáza na bazolaterální
straně tubulární membrány udržuje koncentrační gradient pro
vstup sodných iontů z tubulární tekutiny do tubulárních buněk.

Proto lze tuto pumpu označit jako „motor“ pro vstup glukózy
do buněk. Sekundárně aktivní transport glukózy je navíc elek-
trogenní – mimo koncentračního gradientu sodné ionty do
buňky putují i po gradientu elektrickém. Pro transport glukózy
do tubulárních buněk tak platí všechny základní vlastnosti se-
kundárně aktivního transportu – omezená kapacita (saturace),
možnost inhibice, specificita transportního proteinu pro glu-
kózu a nutnost neustálého přísunu energie (v případě reab-
sorpce glukózy energie pro činnost bazolaterální Na+-K+-AT-
Pázy).

Přenašečové molekuly pro sekundárně aktivní transport
glukózy jsou kódovány SLC5 geny. U člověka jsou v této sku-
pině popsány 4 geny, které kódují proteiny prokazatelně trans-
portující glukózu. V proximálním tubulu je nejdůležitějším
transportérem SGLT2 (Chen et al. 2010) nacházející se v S1
segmentu (začátek tubulu), kde se reabsorbuje asi 90 % glukózy.
Na SGLT2 se váže 1 molekula glukózy a jeden iont Na+. V S3
segmentu (distální část) proximálního tubulu je za reabsorpci
zbylých 10 % glukózy odpovědný transportér SGLT1, který
váže glukózu a Na+ v poměru 1:2. SGLT1 musí mít ke glukóze
vyšší afinitu než SGLT2, jinak by v S3 segmentu, kde již je kon-
centrace glukózy nízká, nemohl vůbec fungovat.

Z tubulárních buněk vystupuje glukóza přes bazolaterální
membránu facilitovanou difúzí. Facilitovaná difúze je mecha-
nismus, při němž se nespotřebovává energie, probíhá pouze po
koncentračním gradientu. Na rozdíl od klasické difúze je trans-
portovaná látka (glukóza) vázána na transportní molekulu
(GLUT – glucose transporter). V důsledku toho je i tento me-
chanismus saturovatelný, případně blokovatelný kompetitiv-
ním inhibitorem. Podobně jako SGLT, nacházejí se v proximál-
ním tubulu i dva typy GLUT transportérů – v segmentu S1 je
GLUT2 a v segmentu S3 GLUT1 transportér. Jejich funkce je
shodná, oba transportují glukózu z buněk do intersticia, odkud
následně vstupuje zpět do krevních kapilár.

Z popsaného mechanismu je zřejmé, že existuje určitá kon-
centrace glukózy v krvi (resp. v primární moči), která popsané
transportní mechanismy plně saturuje, následkem čehož se
glukóza objeví v definitivní moči. Tato koncentrace se nazývá
ledvinný práh pro glukózu (transportní maximum) a pohybuje
se mezi hodnotami glykemie 10–15 mmol/l. Čím výše je tato
hranice překročena, tím je množství glukózy v definitivní moči
vyšší. Protože transportní maximum není ve všech tubulech
naprosto shodné, nemůže být reabsorpční křivka glukózy s os-
trým přechodem do maxima. Naopak, postupná saturace jed-
notlivých tubulů je vyjádřena přechodem pozvolným. Rozdíl
mezi teoreticky vypočítanou a reálnou křivkou se nazývá splay
(obr. 2).

Mechanismy účinku inhibice 
SGLT2 transportéru

Obr. 1: Mechanismus reabsorpce glukózy v S1 segmentu
proximálního tubulu
Upraveno podle Wright et al. 2004.

Franěk, M. Mechanismy účinku inhibice SGLT2 transportéru.  Kazuistiky v diabetologii 13, MS2: 7–10, 2015.
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Reabsorpce glukózy u diabetiků
U pacientů s nekompenzovaným diabetem se v důsledku

hyperglykemie zvyšuje i koncentrace glukózy v primární moči
a může zde přesáhnout hodnotu transportního maxima. Pak
se glukóza dostane i do definitivní moči a její koncentrace zde
je přímo úměrná glykemii. Transportní mechanismy v tubu-
lárních buňkách se přesto snaží zvýšené množství glukózy vy-
chytávat, transportní maximum se následně zvyšuje a tím se
zvyšuje i vychytávání (uptake) glukózy ledvinami (Meyer et al.
1998). To je jedno z vysvětlení pro patologické ukládání gly-
kogenu v ledvinách, která bývá u diabetiků popisováno.

Je zřejmé, že zvýšené vychytávání glukózy tubulárními buň-
kami musí být spojeno i se změnami v expresi hlavních trans-
portních proteinů pro glukózu. Zvýšená exprese GLUT2 byla
potvrzena u potkanů se streptozocinovým modelem diabetu,
stejně tak byla u potkanů s modelem diabetu nalezena zvýšená
exprese SGLT2 transportéru a jeho mRNA (Kamran et al. 1997;
Osorio et al. 2010). U pacientů s diabetem je stanovování ex-
prese složitější než u animálních modelů. Teprve v poslední
době byla vypracována metodika (imunomagnetická izolace
deskvamovaných tubulárních buněk z moči), s jejíž pomocí lze
stanovit přítomnost libovolných proteinů v membráně tubu-
lárních buněk bez nutnosti renální biopsie (Rahmoune et al.
2005). U této studie byl u diabetiků 2. typu prokázán výrazný
vzestup exprese SGLT2 i GLUT2 proteinů. Naopak množství
GLUT1 transportéru bylo ve srovnání se zdravými dobrovol-
níky sníženo. SGLT1 a SGLT3 nebylo v žádném ze vzorků na-
lezeno v detekovatelném množství. Výsledky tedy potvrzují hy-
potézu, že za zvýšením reabsorpce glukózy u diabetu stojí
zvýšená exprese obou hlavních glukózových transportérů
SGLT2 a GLUT2. Se zvýšením reabsorpce glukózy musí být lo-
gicky spojená i zvýšená tubulární reabsorpce Na+, která je
u diabetiků rovněž popisována. Zvýšená reabsorpce sodných
iontů je následována energeticky náročným zvýšením aktivity
Na+-K+-ATPázy v buňkách proximálního tubulu (Körner et al.
1994).

Historie inhibice SGLT
Použití blokátorů SGLT2 transportérů v klinické medicíně

není vůbec žádná novinka. Již v roce 1835 byla z kůry jabloně
izolována sloučenina florizin, patřící do skupiny organických
látek chalkonů. Další osudy této látky jsou pozoruhodné. Hned
na počátku si tehdejší lékaři všimli jeho podobností s chininem
– hořká chuť a výskyt v kůře stromů. Z těchto důvodů byl flo-
rizin nejprve používán jako antipyretikum, zejména při léčbě
malárie. Z roku 1886 pochází první zmínka o glykosurii způ-
sobené podáním florizinu (von Mering 1886). Na začátku 20.
století se pak podání florizinu laboratorním psům zařadilo
mezi první animální modely diabetu. Ve 30. letech 20. století
použil florizin Homer W. Smith při svých zásadních pracích
na objevu principu renální clearance (Smith 1943). Teprve
o mnoho let později bylo zjištěno, že mechanismem účinku
florizinu je kompetitivní inhibice SGLT1 a SGLT2 (Panayo-
tova-Heiermann et al. 1999). Bylo potvrzeno, že florizin se na-
chází mimo kůru jabloní i v samotných jablkách a v jablečné
šťávě a je tak přirozenou součástí naší stravy. Za zmínku stojí
i skutečnost, že v roce 1987 (Kutner et al. 1987) byla dodatečně
potvrzena i prapůvodní myšlenka antimalarického účinku flo-
rizinu. Skutečně blokuje růst Plasmodium falciparum v erytro-
cytech.

Pro širší klinické využití však florizin vhodný není. Přede-
vším inhibuje i SGLT1 molekuly, které jsou vedle ledvin přít-
omny i v tenkém střevě, a omezuje tím možnosti resorpce glu-
kózy a galaktózy na kartáčovém lemu enterocytů. Jeden
z metabolitů florizinu floretin inhibuje GLUT1 transportéry,
čímž dále zhoršuje střevní resorpci glukózy (Ehrenkranz et al.
2005). V neposlední řadě je florizin po perorálním podání
špatně biologicky dostupný. Z těchto důvodů bylo přistoupeno
k syntéze nových, specifických inhibitorů SGLT2.

„Modely“ inhibice SGLT2
Existují dva „modely“, jeden klinický a jeden experimen-

tální, které do jisté míry imitují farmakologickou blokádu
SGLT2, i když jinými mechanismy. Klinickým modelem je dě-
dičné onemocnění familiární renální glykosurie (FRG).
Všechny formy tohoto onemocnění mají společnou příčinu –
mutaci v genu SLC5A2. Tento gen kóduje právě SGLT2 protein.
U pacientů s FRG je v drtivé většině jediným symptomem per-
zistující glykosurie. Glykemie je u nich normální a kromě po-
ruchy reabsorpce glukózy nemají žádné další tubulární dys-
funkce. Množství exkretované moči u nich bývá dosti variabilní
– od několika gramů/den až po ztráty kolem 100 g/den (Santer
et al. 2003). Lehká forma je poměrně častá a je známa už velmi
dlouhou dobu, naopak forma těžká byla popsána až v roce 1987
(Oemar et al. 1987). Tradičně se FRG dělí na tři formy – A, B,
0. Forma A je provázena lehkou glykosurií – mutace, které ji
způsobují, mají za následek snížení počtu funkčních SGLT2.
Transportní maximum pro glukózu je u této formy tedy sní-
ženo a glukóza se v definitivní moči může objevit už při nor-
málních hodnotách postprandiální glykemie. Na rozdíl od
toho, forma B je způsobena sníženou afinitou SGLT2 (kterých
je normální počet) ke glukóze. Transportní maximum je zde

Obr. 2: Graf závislosti filtrované (reabsorbované) exkreto-
vané glukózy na hodnotě glykemie
Upraveno podle Silverman et Turner 1992.
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tudíž zachováno, jen je ho dosaženo až při vyšších hodnotách
glykemie (zvětšuje se splay). Vzácná forma 0 je charakterizo-
vána úplným chyběním SGLT2 a je provázena masivní glyko-
surií. Ve většině případů nebývá FRG spojena s žádným dalším
příznakem a její záchyt tak bývá náhodný. Proto o ní někteří
autoři nehovoří jako o onemocnění, ale jako o variantě feno-
typu. Vyskytly se dokonce i spekulace o výhodnosti mutace
v SLC5A2 genu (Lee et al. 2012). Dlouhodobé ztráty glukózy
močí totiž často vedou k mírnému snížení krevního tlaku
a v důsledku ztráty základního energetického substrátu i ke sní-
žení tělesné hmotnosti.

Experimentálním modelem, který ukazuje následky ne-
funkčního SGLT2 transportu, je konstrukce myších knokautů
Sglt2-/- (Vallon et al. 2011). U těchto zvířat je, na rozdíl od zví-
řat wild typových (WT), molekulárně genetickými postupy za-
blokována exprese genu pro SGLT2 při zachování všech ostat-
ních transportních procesů intaktních. Sglt2-/- myši jsou
životaschopné, stejně velké, se stejnými váhovými přírůstky
a se stejnou schopností se rozmnožovat jako WT. Hlavní rozdíl
mezi těmito skupinami spočívá v koncentraci glukózy v defi-
nitivní moči – u WT je asi 1 000krát nižší. Glykemie ani další
významné fyziologické parametry (systolický tlak, tepová fre-
kvence, hematokrit, plazmatická koncentrace hlavních iontů)
se u zvířat bez SGLT2 od WT neliší. Odlišnosti lze samozřejmě
nalézt v parametrech, které jsou důsledkem glykosurie. Proto
mají Sglt2-/- zvířata nižší osmolaritu moči a o něco vyšší příjem
tekutin a potravy.

Z podrobností charakterizujících oba uvedené „modely“ vy-
plývá, že SGLT2 protein se pravděpodobně vyskytuje skutečně
jen v ledvinách a že jeho jedinou funkcí je zpětná reabsorpce
glukózy v S1 segmentu proximálního tubulu. Dále je zřejmé,
že i značně vysoká glykosurie není u lidí ani u zvířat provázena
žádnými významnými systémovými účinky. Z tohoto pohledu
se tedy farmakologická inhibice SGLT2 její jako bezpečný te-
rapeutický postup.

Skutečnost, že se SGLT2 protein exprimuje pouze v ledvi-
nách, má pro použití SGLT2 inhibitorů zásadní význam.
I proto je lokalizace SGLT2 studována mimořádně důkladně.
Jsou vyvíjeny stále nové a citlivější protilátky, které mohou vý-
skyt SGLT2 upřesnit. Je proto velmi důležité, že ani poslední
publikovaná práce na toto téma (Vrhovac et al. 2014) SGLT2
protein v jiné lidské tkáni než v proximálním tubulu ledvin ne-
nalezla.

Blokáda SGLT2 má kompenzační 
mechanismus

V souvislosti s výše uvedenými fakty vyvstává zajímavá
otázka: jak je možné, že úplná blokáda nebo chybění SGLT2
transportérů nezpůsobí masivní exkreci glukózy? Denně se do
primární moči přefiltruje asi 180 g glukózy. Jak bylo uvedeno,
asi 90 % z tohoto množství (160 g/den) se reabsorbuje s pomocí
SGLT2. Studie s blokátory dapagliflozinem (Komoroski et al.
2009) a canagliflozinem (Sha et al. 2011) však ukazují, že nej-
vyšší množství glukózy, kterou lze tímto způsobem vyloučit, je
60–70 g/den. Ani desetinásobné zvýšení dávky blokátoru již

množství exkretované glukózy nezvýší. Logickým, i když do
jisté míry překvapivým, vysvětlením tohoto paradoxu je čin-
nost SGLT1 transportérů (Abdul-Ghani 2013). Tyto molekuly,
za normálních okolností transportující pouze cca 20 g glukózy
denně, mají ohromnou rezervu. Z uvedených hodnot vyplývá,
že při blokádě či chybění SGLT2 transportují SGLT1 více než
100 g glukózy denně a svoji klidovou transportní kapacitu tak
zvyšují více než pětkrát. Tato hypotéza byla nedávno potvrzena
i experimentálně na myších s knokautem SGLT1 (Rieg et al.
2014). Dalších velmi zajímavých výsledků bylo dosaženo
u kombinovaných knoukautů SGLT1 a SGLT2. U těchto zvířat
je zpětná resorpce glukózy kompletně zablokovaná. V důsledku
toho mají nižší tělesnou hmotnost, velmi vysokou hladinu glu-
kózy v moči, nižší glykemii, zvýšený denní příjem potravy
a velmi výrazně zvýšený denní příjem tekutin (více než 2,5krát)
(Rieg et al. 2014).
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Úvod
Ve většině případů poševních výtoků se nejedná o infekci

cizí bakterií, ale o narušení křehké rovnováhy mezi zhruba pěti
desítkami bakteriálních druhů, které ženský genitál osidlují.
U zdravých premenopauzálních žen je vaginální mikroflóra
dynamicky se měnící ekosystém pod vlivem hormonů, život-
ního stylu, diety, sexuálních kontaktů a imunity.

V pochvě zdravé ženy se neustále přestupem tkáňové teku-
tiny přes stěnu poševní tvoří a opět stejnou cestou vstřebává
poševní sekret. U ženy v reprodukčním věku jsou jeho přiro-
zenou součástí mikroorganismy. Jedná se zejména o rod Lac-
tobacillus, který svým metabolismem udržuje v pochvě kyselé
prostředí. V malém množství jsou přítomny i další bakterie.
Pokud dojde k průniku jiných bakterií, kvasinek nebo častěji
(až v 70 %) k přemnožení bakterií, které se v pochvě přirozeně
vyskytují, vzniklá nerovnováha se projeví výtokem.

Diabetes mellitus jako rizikový faktor
Jedním z rizikových faktorů pro poševní dyskomfort – zej-

ména pro vulvovaginální kandidózu – je nadměrný příjem
cukrů nebo špatně kompenzovaný diabetes mellitus. Opako-
vané mykotické fluory jsou pak indikací k pátrání po dosud
neodhaleném diabetu. Nicméně tento vztah je spíše uváděn
empiricky, než by se opíral o řádně prokázaná data. Experi-
mentálně bylo prokázáno, že zvýšená koncentrace cukrů
v moči a séru podporuje růst kvasinek.

Kompenzace diabetu snižuje výskyt poševního dyskomfortu
u těchto pacientek. Nové antidiabetikum dapagliflozin patřící
do skupiny SGLT2 inhibitorů brání zpětné resorpci glukózy
z proximálních tubulů ledvin. Tím lze dosáhnout ztráty kolem
70 g glukózy denně a tedy významného zlepšení kompenzace
diabetu, díky energetické ztrátě i snížení hmotnosti a díky diu-
retickému potenciálu snížení tlaku.

Na druhé straně z uvedeného mechanismu vyplývá jediný
významnější vedlejší nežádoucí účinek dapaglifozinu – zvýšený
výskyt genitální infekce u 8,4 % pacientek (proti 1,6 % u pla-
ceba) a uroinfekce (4,7 %, resp. 3,5 %). V obou případech se
jedná o mírné formy dobře reagující na standardní léčbu. Vyšší
riziko je u žen, které tyto potíže uvádějí v anamnéze.

Léčba a prevence poševní dysmikrobie
Jednorázová poševní dysmikrobie je většinou snadno léči-

telná ať již polyvalentními vaginálními antimikrobiálními pří-
pravky nebo probiotiky.

U rekurentních případů je třeba ověřit etiologické agens
a vedle jeho eradikace je vhodné podpořit obnovu poševního
prostředí rekolonizací probiotiky. Probiotika jsou živé nepato-
genní mikroorganismy s příznivým vlivem na zdravotní stav
člověka. V gynekologii je většinou aplikujeme vaginálně, ale
díky existenci slizničního imunitního systému (Mucosa-Asso-
ciated Lymphoid Tissue, MALT), je účinné i podávání pero-
rální. Vhodné probiotické kmeny dokážou nejen hubit nežá-
doucí bakterie svými produkty, ale soutěží s nimi o vazbu na
epitel rodidel a močových cest. Dokážou se shlukovat s nežá-
doucími bakteriemi, které tím neutralizují a nespecificky pod-
porovat imunitní odpověď organismu.

Probiotika lze podávat i preventivně.
U žen po menopauze je nedílnou součástí prevence a léčby

vaginálního dyskomfortu lokální estrogenizace poševní sliz-
nice, která je pak odolnější k infektu a je zdrojem glykogenu
pro populaci žádoucích kmenů bakterií rodu Lactobacillus.

Závěr
Špatně kompenzovaný diabetes mellitus může být spojen

s vyšším výskytem poševních dysmikrobií. Kauzálním řešením
je pak jeho řádná kompenzace. K tomu se nově nabízí i dapa-
gliflozin, který může být naopak s tímto problémem také spo-
jen. Nicméně s dapaglifozinem spojené dysmikrobie dobře rea-
gují na standardní léčbu (antiinfekční lokální terapie,
probiotika) a překvapivě nemají tendenci k rekurenci. Při obavě
z této komplikace nové léčebné modality se nabízí preventivní
podávání probiotik.

doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51 Praha 2

Dysmikrobie poševní, diabetes mellitus 
a léčba SGLT2 inhibitory

Fait, T. Dysmikrobie poševní, diabetes mellitus a léčba SGLT2 inhibitory.  Kazuistiky v diabetologii 13, MS2: 11, 2015.
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Jitka Herlesová
OB klinika, Praha

Úvod
Obezita a diabetes mellitus 2. typu mají z psychologického

hlediska mnoho společného od psychických komorbidit, přes
zhoršenou zdravotní kvalitu života, chronický charakter ne-
moci a s tím spojené kolísání motivace a adherence k léčbě.
S redukcí váhy se zvyšuje naděje, vnímání sebe-kompetence,
pocit zvládání situací spojených s nemocí a rozmnožuje se
počet zdrojů příjemných pocitů a tím i ochota k lepší spolu-
práci.

Chronická onemocnění
Diabetes mellitus (DM) 2. typu i obezita jsou chronická one-

mocnění. Z toho vyplývá řada psychosociálních aspektů, které
zasahují do vývoje onemocnění, průběhu léčby a zejména do
spolupráce pacienta.

S obezitou stejně jako s DM 2. typu jsou typicky spojeny ně-
které psychické poruchy. Jde o depresivní poruchu nálady,
různé formy úzkostných poruch, poruchy příjmu potravy nej-
častěji s atypickým projevem a sexuální poruchy. Pro příklad
můžeme použít depresivní poruchu nálady, jejíž prevalence
u obecné populace je 17 %, ale u lidí s obezitou 3. stupně se po-
hybuje mezi 29–56 %. Podobně Syndrom nočního jedení je za-
stoupen u lidí s obezitou nebo s DM 2. typu v 10 %, ale v běžné
populaci pouze v 1 %.

Na rozvoji psychopatologie se podílí kombinace biologic-
kých a psychosociálních faktorů. Z biologických vlivů můžeme
uvést aktivaci osy hypotalamus-hypofýza-adrenalin, systémový
zánět nebo narušený spánek. Naopak k psycho-behaviorálním
aspektům patří nízké sebevědomí, zhoršené vnímání vlastního
těla, reakce sociálního okolí, nevalné jídelní návyky, nedosta-
tečná pohybová aktivita a nízká kvalita života, zejména ta její
část spojená se zdravotní stránkou.

Další negativní vliv na psychickou komponentu má stupeň
postižení a s tím související léčba. Výskyt a závažnost psychic-
kých poruch roste spolu se zvyšujícím se stupněm obezity.
U DM 2. typu je nejobtížnější fáze, kdy dochází k rozvoji
komplikací, a rovněž při nasazení terapie inzulínem či inzulí-
novou pumpou. Na druhou stranu u nemocných s DM 2. typu
se opakovaně setkáváme s tím, že dostatečná motivace ke
změně stravovacích návyků se objevuje až s „hrozbou“ změny
terapie perorálními antidiabetiky na léčbu inzulínem.

V neposlední řadě je při léčbě obezity a diabetu vhodné brát
v úvahu chronický charakter obou onemocnění. Pro pacienty
je cílem vyléčit svoji nemoc, tedy zcela se zbavit diabetu a na-
vždy zhubnout. To však není reálné, obézní pacient, který jed-

nou zhubl, se bude muset již vždy více či méně hlídat. Redukce
váhy je u obézních během na dlouhou trať, je nutné mít silnou
a osobní motivaci proto, aby se postavili na start a vyběhli.

Psychologický efekt redukce váhy
V obezitologii specializované na bariatrickou léčbu se

během prvních šesti měsíců po chirurgickém zákroku setká-
váme se značnou váhovou redukcí i s významnou remisí DM
2. typu. Obojí je pacienty prožíváno jako velké vítězství a ko-
nečné dosažení toho, co si velmi přáli. Tuto zhruba půlroční
etapu přirovnávají k období líbánek. Pokusíme se ho trochu
přiblížit.

V krátké době dochází k normalizaci glykemií, postupně je
měněna čí vysazována medikace. Větší množství „polykaných
pilulek“ pacienta většinou obtěžuje a vnímá je jako neustálou
připomínku nemoci. Snižuje se bolest kloubů. Dotyčný se pře-
stává strachovat budoucnosti, od níž očekával zhoršování stavu
až naplnění katastrofických představ („babičce amputovali
nohu, nechci dopadnout jako ona“). Partneři, kamarádi, kole-
gové a v neposlední řadě lékaři na zdravotních kontrolách
chválí za – na první pohled viditelnou – nižší hmotnost. Zvy-
šuje se pocit vlastní kompetence a kontroly nad stravováním,
zdravím a životem celkově. Úspěšný pacient se vrací ke svým
oblíbeným koníčkům, z naší ambulance můžeme zmínit nad-
šeně očekávaný návrat k jízdě na motorce, seskokům padákem
nebo houbaření. Začíná chodit více mezi lidi, vidí (často po
dlouhé době) své přátele, zkouší nové volnočasové aktivity
a těší ho úspěchy spojené s lepší fyzickou kondicí v zaměstnání,
ve sportu, na výletech s rodinou nebo na procházce s vnoučaty,
kterým se dříve vyhýbal. Je důležité zmínit i „drobné“ životní
radosti jako je nákup oblečení v běžné konfekci (nikoli velikosti
XXXXL ve stánku), vystoupání schodů k bytu bez přestávky
na vydýchání nebo ujití pěšky trasy od zastávky autobusu do
zaměstnání.

V tomto období hraje svoji roli naděje, nový aktivní přístup
ke svému životu, ale i pozornost a pozitivní zpětná vazba od
druhých.

Relaps, naděje
Na cestě hubnutí nastává období, kdy již váha o něco klesla,

pacienti dodržují „více méně“ jídelníček, snaží se sportovat
nebo alespoň hodně chodit v běžném životě, ale další redukce
se nedaří. Pokud mají zkušenosti z předchozích diet, vědí, že
omezovat se musí stále, i když není vidět žádný efekt na váze.
Podobně je to s DM 2. typu, kdy pacient „více méně“ počítá

Psychologické aspekty redukce váhy v léčbě 
diabetes mellitus 2. typu a obezity

Herlesová, J. Psychologické aspekty redukce váhy v léčbě diabetes mellitus 2. typu a obezity. Kazuistiky v diabetologii 13, MS2: 12–13, 2015.
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množství sacharidů, odvažuje porce jídla, ale hladina glykemie
přesto začíná kolísat bez zjevných vnějších příčin.

Samozřejmě můžeme argumentovat, že je nedostatečné do-
držovat režim „více méně“. Představme si ale, že žijeme s poci-
tem neustálého omezování se a tlaku co „smíme a nesmíme“.
Zároveň víme, že nikdy nebudeme moci jíst, jak jsme byli
zvyklí a jak jedí všichni ostatní. Toto nekončící sebeovládání
bez očekávaných úspěchů je frustrující, vede k novým obavám,
ztrátě naděje, negativismu, někdy zhoršování adherence s léč-
bou, změně lékaře či dokonce vynechávání a ukončení návštěv
u obezitologa či diabetologa.

V kazuistikách našich pacientů se ukazuje, že dapagliflozin
(Forxiga) by mohl plnit úlohu preparátu, jehož výsledky ovlivní
„nejen“ kompenzaci diabetu, ale i redukci váhy. Takový stimul
je v dlouhodobém boji s oběma nemocemi vítaným podnětem
k obnovení zrnka naděje u pacientů a bezpochyby i u jejich lé-
kařů.

Závěr
Trvalý boj nebo spíše různě zdařilé soužití s nemocí je ná-

ročnou a nekončící součástí léčby obezity a diabetes mellitus
2. typu. Zdá se, že dapagliflozin (Forxiga) pomáhá díky svým
účinkům pacientům překonat další úsek cesty v léčbě.

Literatura
Fried, M. Bariatrická a metabolická chirurgie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta,
2011.
Hainer, V. Základy klinické obezitologie. Praha: Grada, 2004.
Herlesová, J., Knappová, D., Král, P. et al. Doporučení k psychologickému vy-
šetření před bariatrickou operací. Praha: Axonite, 2013.
Holt, R. I., de Groot, M., Golden, S. H. Diabetes and depression. Curr Diab
Rep 14, 6: 491, 2014.
Jirkovská, A. Jak (si) kontrolovat a léčit diabetes. Praha: PANAX, 1999.
Morse, S. A., Ciechanowski, P. S., Katon, W. J., Hirsch, I. B. Isn’t this just bed-
time snacking? The potential adverse effects of night-eating symptoms on tre-
atment adherence and outcomes in patients with diabetes. Diabetes Care 29,
8: 1800–1804, 2006.
Stunkard, A., Allison, K., Lundgren, J. Issues for DSM-V: Night eating syn-
drome. Am J Psychiatry 165, 4: 424, 2008.

PhDr. Jitka Herlesová
OB klinika, a.s.
Pod Krejcárkem 975
130 00 Praha 3 – Žižkov



14 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – Mimořádné suplementum 2/2015

Katarína Halčiaková
Diabetelogie, Medifin zdravotní s.r.o., Praha 

Souhrn:
Kazuistika popisuje případ 57letého pacienta, diabetika 2. typu, u kterého byla pro

neuspokojivou kompenzaci diabetu, doposud léčeného metforminem, zahájena terapie
inhibitorem SGLT2 – dapagliflozinem. Po třech měsících léčby došlo ke zlepšení kom-
penzace diabetu a mírné redukci hmotnosti.

Summary:
Initiation of treatment with SGLT2 inhibitor – dapagliflozin

Case report describes a 57-years-old patient with type 2 diabetes, which diabetes,
previously treated with metformin therapy, was poorly controlled, so SGLT2 inhibitor
therapy – dapagliflozin, was initiated. After 3 months of treatment, compensation of
diabetes was improved and weight was lost slightly.

Halčiaková, K. Zahájení léčby inhibitorem SGLT2 – dapagliflozinem. Kazuistiky v diabetologii 13, MS2: 
14–15, 2015.
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Zahájení léčby inhibitorem SGLT2 – 
dapagliflozinem

Úvod
Dapagliflozin je selektivní inhibitor SGLT2 ko-transportéru

přítomného v proximálním tubulu ledvin. Jeho inhibicí do-
chází k snížení zpětného vstřebávání glukózy v proximálním
tubulu ledvin, její zvýšené exkreci močí, která činí cca 70 g glu-
kózy za den, což představuje zhruba 280 kcal/den. Výsledkem
tohoto mechanismu, nezávislého na vlastní produkci inzulínu,
je zlepšení kompenzace diabetu (snížení lačné i postprandiální
glykemie), snížení hmotnosti a krevního tlaku.

Dapagliflozin je schválen k léčbě pacientů s diabetem 2. typu
starších 18 let, a to jak v monoterapii (v případě intolerance
metforminu), tak jako součást kombinované terapie (PAD, in-
zulinoterapie).

Dapagliflozin se nedoporučuje podávat pacientům se
středně závažným až závažným poškozením ledvin (eGFR<60
ml/min/1,73 m2), je vhodné kontrolovat renální funkce před
zahájením podávání dapagliflozinu a dále alespoň jednou
ročně, v případě zhoršování renálních funkcí 2–4x ročně. U pa-
cientů s mírným nebo středně závažným poškozením jater není
nutná úprava dávkování, v případě závažného poškození jater

se léčba zahajuje dávkou 5 mg/den, která se navyšuje dle tole-
rance na 10 mg. Zkušenosti u pacientů nad 75 let jsou ome-
zené, proto se v této věkové skupině nedoporučuje terapii za-
hajovat. Je důležitá důsledná kontrola tlaku s úpravou terapie.

Kazuistika
57letý pacient, diabetik 2. typu od roku 2012, kdy byla prak-

tickým lékařem zahájena terapie metforminem s postupnou ti-
trací na 2 000 mg/den. V osobní anamnéze je přítomna arteri-
ální hypertenze léčená kombinací perindopril+indapamid,
hyperurikemie na terapii allopurinolem, obezita I. stupně.
V rodinné anamnéze byl přítomen diabetes mellitus 2. typu
u otce a jeho matky.

V péči diabetologické ambulance je od srpna 2014. Při
vstupním vyšetření byl glykovaný hemoglobin (HbA1c)
67 mmol/mol, lačná glykemie 10,6 mmol/l, postprandiální do
14 mmol/l, C-peptid nalačno 1,41 nmol/l, kreatinin 91 μmol/l,
mikrovaskulární komplikace přítomny nebyly. Hmotnost pa-
cienta byla 109 kg při výšce 190 cm, byl kompenzován stran
tenze.

Tab. 1: Vstupní údaje a údaje po třech měsících

srpen 2014 67 109 190 30,19 145/85 91

listopad 2014 53 107 190 29,64 135/75 82

HbA1c tělesná hmotnost výška BMI TK kreatinin 
(mmol/mol) (kg) (cm) (kg/m2) (mmHg) (μmol/l)
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Při první kontrole byla provedena edukace stran diety a po-
hybové aktivity, ke stávající terapii metforminem byl přidán in-
hibitor SGLT2 dapagliflozin v dávce 10 mg jednou denně. Pa-
cient byl poučen o mechanismu účinku terapie, o možných
nežádoucích účincích, byl edukován k pravidelnému selfmo-
nitoringu stran glykemie i tenze.

Při kontrole za měsíc po zahájení terapie dapagliflozinem
byl pacient asymptomatický stran dysurických potíží. Dle se-
lfmonitoringu došlo ke zlepšení lačné i postprandiální glyke-
mie (lačná 7,1–8,0, postprandiální do 9,3 mmol/l). Tlak krve
při domácí monitoraci 125/80–140/85 mmHg, v ambulanci na-
měřena hodnota tlaku 135/80 mmHg.

Při kontrole za tři měsíce došlo ke zlepšení dlouhodobé
kompenzace, HbA1c byl 53 mmol/mol, glykemie dle selfmoni-
toringu 6,2–9,0 mmol/l. Došlo k poklesu tělesné hmotnosti na
107 kg (BMI 29,64 kg/m2), tlakově nadále kompenzován (TK
135/75 mmHg, tepová frekvence 72/min).

Pacient je s léčbou spokojen, neobjevily se u něj nežádoucí
účinky, které by vedly k ukončení terapie (nejčastěji je popiso-
vána elevace kreatininu, infekce urogenitálního traktu, nauzea,
vertigo, rash).

Diskuse
Glifloziny jsou novou skupinou perorálních antidiabetik

fungujících na zcela odlišném principu než stávající antidiabe-
tika. Inhibice SGLT2 transportéru vede ke snížení zpětné re-
absorpce glukózy a zvýšení její renální exkrece. Glykosurie,
která byla doposud známkou neléčeného či dekompenzova-
ného diabetu, je tak žádoucím efektem.

Dle randomizovaných kontrolovaných klinických studií
vede terapie glifloziny nejen ke zlepšení kompenzace, ale

i k mírné redukci hmotnosti a mírnému poklesu krevního
tlaku. Navíc, obdobě jako DPP-4 inhibitory a GLP-1 analoga,
nezpůsobuje hypoglykemie.

Závěr
Zahájením terapie SGLT2 inhibitorem u pacienta nedosta-

tečně kompenzovaného metforminem, došlo po třech měsících
ke zlepšení dlouhodobé kompenzace a k mírnému poklesu
hmotnosti. Glifloziny jsou tak další možností, jak u našich pa-
cientů zlepšit dlouhodobou kompenzaci bez rizika hypoglyke-
mií.
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Souhrn:
Kazuistika popisuje výrazné zlepšení kompenzace diabetu u 61letého pacienta s dia-

betes mellitus 2. typu, dosud léčeného inzulínem, a léta trvající velmi špatnou kom-
penzací, po zahájení léčby inhibitorem SGLT2 dapagliflozinem.

Summary:
Improved compensation of diabetes after adding the SGLT2 inhibitor dapagliflozin
to insulin therapy in a non-compliant, chronically subcompensated patient

The case report describes the significant improvement of compensation of diabetes
after initiating the treatment with the SGLT2 inhibitor dapagliflozin in a 61 years old
patient with the type 2 diabetes mellitus, who was previously treated with insulin and
very badly compensated for many years.

Havelková, J. Zlepšení kompenzace diabetu při přidání inhibitoru SGLT2 dapagliflozinu k inzulinoterapii u ne-
spolupracujícího, chronicky subkompenzovaného pacienta. Kazuistiky v diabetologii 13, MS2: 16–17, 2015.
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Úvod
Dapagliflozin je nové antidiabetikum ze skupiny inhibitorů

SGTL2, který má příznivý poměr účinnosti a bezpečnosti.
V monoterapii nezpůsobuje hypoglykemii, při léčbě je pozo-
rován často pokles tělesné hmotnosti a hlavně na rozdíl od os-
tatních perorálních antidiabetik účinkuje bez závislosti na
účinku inzulínu. Může být užit v kombinaci s jinými perorál-
ními antidiabetiky či inzulínem.

Dosud provedená klinická hodnocení potvrdila účinnost
dapagliflozinu ve snižování hyperglykemie, zejména postpran-
diální a tím snížení exkurzí glykemií. Teoreticky by takto
mohlo být sníženo riziko mikrovaskulárních komplikací, při
léčbě dapagliflozinem je pozorován pokles tělesné hmotnosti
i tlaku krve (TK).

Dle SPC je dapagliflozin indikován k léčbě dospělých paci-
entů starších 18 let s diabetes mellitus 2. typu ke zlepšení kom-
penzace glykemie v monoterapii nebo jako součást kombinační
léčby s dalšími perorálními antidiabetiky či inzulínem.

Kazuistika
Pacient, narozený roku 1953, léta pracoval jako autolakýr-

ník, v době zjištění diabetu už jako soukromník (vlastní ob-
chod), na kontroly docházel pravidelně, nicméně i přes opako-

vané edukace měl negativistický postoj jak k dietním opatře-
ním, tak ke změně terapie (trvale odmítal intenzifikovaný in-
zulínový režim…).
Anamnéza

V rodině se diabetes mellitus (DM) 2. typu nevyskytoval.
Pacient byl léčen pro DM 2. typu od roku 1992, kdy byl pro de-
kompenzaci diabetu hospitalizován (při přijetí byla naměřená
hodnota glykemie 15,6 mmol/l). Před hospitalizací pacient
zhubnul 10 kg a trpěl chronicky výraznou únavou. V předcho-
robí byl pacient léčen pouze pro hepatopatii. Při propuštění
byla doporučena inzulinoterapie: kombinace bazálního a pran-
diálního inzulínu 2x denně a metforminu. Následně byla za-
hájena i léčba dyslipidemie a hypertenze: atorvastatin (Sortis)
20 mg, hydrochlorothiazid+losartan (Lorista H), losartan (Lo-
rista) 50 mg, felodipin (Presid) 10 mg.

V naší ambulanci byl pacient sledován od roku 1998, kdy
byla jeho tělesná hmotnost 88 kg při výšce 182 cm, TK 120/80
mmHg. Při prvním vyšetření, kdy byl léčen metforminem
850 mg 2x denně a premixovaným inzulínem 1x denně (Mix-
tard 30 v dávce 40 IU) měl glykemii nalačno 12,1 mmol/l,
HbA1c 8,4 % (dle DCCT), lipidogram: celkový cholesterol (TC)
6,19 mmol/l, triacylglyceroly (TG) 1,47 mmol/l, HDL-choles-
terol 1,29 mmol/l, LDL-cholesterol 4,4 mmol/l.

Pokus o léčbu intenzifikovaným režimem ztroskotal na ne-
spolupráci – pacient opakovaně vynechával polední dávku 

Zlepšení kompenzace diabetu při přidání inhibitoru 
SGLT2 dapagliflozinu k inzulinoterapii 
u nespolupracujícího, chronicky 
subkompenzovaného pacienta
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inzulínu…, podáván byl tedy premixovaný inzulín dvakrát
denně v kombinaci s metforminem, postupně byly navyšovány
dávky inzulínu až na 2x40 IU. Byla provedena záměna premi-
xovaného inzulínu za premixovaný analog. Nic ale nepřineslo
větší efekt: HbA1c se pohyboval v rozmezí 7,2–10,0 % dle
DCCT, pacient odmítl i hospitalizaci ke kompenzaci diabetu.
Hodnoty TK i lipidogramu při výše uvedené medikaci byly
v normě, tělesná hmotnost postupně narostla až na 100 kg.

Dále se postupně objevily i komplikace diabetu: v roce 2002
retinopatie, která v roce 2005 musela být ošetřena laseroterapií,
v roce 2010 polyneuropatie dolních končetin, potvrzená elek-
tromyografií, od roku 2011 pozitivní mikroalbuminurie jako
známka incipientní nefropatie.

V roce 2013 byla pacientova tělesná hmotnost 101–103 kg,
ranní glykemie 7,5–8,7 mmol/l, HbA1c 82–97 mmol/mol. Pa-
cient byl léčen kombinací inzulínu aspart (NovoMix 30)
v dávce 40..0..40 U a metforminu 1 000 mg 1..0..1.

30. června 2014 byla tělesná hmotnost 101 kg, TK 
130/80 mmHg, postprandiální glykemie 14,8 mmol/l, HbA1c

107 mmol/mol. K dosavadní léčbě byl přidán dapagliflozin
10 mg 1..0..0.

30. července 2014 byl pacient při kontrole spokojen, cítil se
lépe, chronická únava ustoupila, tělesná hmotnost činila 
102,5 kg, TK 150/80 mmHg, postprandiální glykemie 
8,8 mmol/l, HbA1c 86 mmol/mol. Pacient nezaznamenal po-
lyurii ani dysurii.

Na kontrole 3. listopadu 2014 bylo patrné další zlepšení
stavu. Pacient byl bez výraznějších potíží, bez hypoglykemií,
tělesná hmotnost 102 kg, TK 140/80 mmHg, glykemie nalačno
7,0 mmol/l, HbA1c 73 mmol/mol.

U našeho pacienta došlo po čtyřměsíční léčbě dapagli -
flozinem k výraznému zlepšení kompenzace diabetu 

(-34 mmol/mol), mírnému poklesu tělesné hmotnosti (-1 kg),
hodnoty tlaku krve nebyly ovlivněny. Pacient je spokojen s léč-
bou, subjektivně se cítí lépe, nejsou přítomny žádné nežádoucí
účinky (infekce urogenitálního traktu, polyurie, dyspepsie,
vertigo...). Je pokračováno v zavedené léčbě, perspektivně při
dalším zlepšení kompenzace plánuji snižování dávek inzulínu.

Diskuse
Glifloziny jsou novou skupinou perorálních antidiabetik,

která funguje zcela odlišně od ostatních antidiabetik. Při léčbě
nezávisle na spolupráci pacienta dochází ke zlepšení kompen-
zace diabetu, poklesu tělesné hmotnosti, zlepšení hypertenz-
ních hodnot tlaku krve. Účinek gliflozinů je dosažen bez ne-
bezpečí hypoglykemie.

Závěr
Kazuistika popisuje průběžný výsledek léčby chronicky sub-

kompenzovaného, nespolupracujícího diabetika 2. typu, jistě
vysoce inzulinorezistentního. Po čtyřměsíční léčbě dapagliflo-
zinem došlo k významnému poklesu glykovaného hemoglo-
binu (-34 mmol/mol) bez výskytu hypoglykemií, bez dalších
nežádoucích účinků léčby.

MUDr. Jana Havelková
Vildomcova 1
669 02 Znojmo
e-mail: jana1havelkova@seznam.cz
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Denisa Janíčková Žďárská
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Souhrn:
Prezentovaná kazuistika demonstruje komplexní účinnost dapagliflozinu indiko-

vaného do kombinační terapie s metforminem. Během půlroční terapie došlo ke zlep-
šení metabolické kompenzace s dosažením cílových hodnot HbA1c, snížení hmotnosti
a krevního tlaku. Pacient léčbu velmi dobře toleroval, bez nežádoucích účinků, udává
subjektivní zlepšení.

Summary:
The complex efficacy of dapagliflozin in a combined therapy with metformin in the
type 2 diabetes mellitus

The presented case report demonstrates the complex efficacy of dapagliflozin that
was indicated to a combined therapy with metformin. Improved metabolic compen-
sation with achieved target levels of HbA1c, and reduced weight and blood pressure
was seen after 6 months of therapy. The patient tolerated the treatment very well, 
without any side effects and he reported subjective improvement.

Janíčková Žďárská, D. Komplexní účinnost dapagliflozinu v kombinační terapii s metforminem u diabetes
mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 13, MS2: 18–19, 2015.

Klíčová slova
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Keywords
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 SGLT2 inhibition

Komplexní účinnost dapagliflozinu v kombinační terapii 
s metforminem u diabetes mellitus 2. typu

Úvod
Dapagliflozin patří do nové skupiny antidiabetik, která účin-

kuje doposud nevyužívaným mechanismem. Unikátní vla-
stnosti této léčebné skupiny, a to zejména efekt nezávislý na in-
zulínové produkci, zajišťují významné postavení
v terapeutickém portfoliu diabetes mellitus (DM) 2. typu.

Kazuistika
55letý nemocný je sledován pro DM 2. typu od roku 2008.

Do září 2012 byl v péči praktického lékaře, antidiabetika ne-
užíval. V té době byl předán do diabetologické poradny FN
v Motole, kde byla zahájena léčba metforminem. Po dva roky
dosahoval uspokojivých hodnot HbA1c na této monoterapii [56
mmol/mol (září 2012), 43 mmol/mol (březen 2013), 48
mmol/mol (červen 2013), 46 mmol/mol (říjen 2013)] až do
roku 2014 [HbA1c 56 mmol/mol (únor 2014), 65 mmol/mol
(červen 2014)], kdy i přes opakovanou edukaci došlo k pozvol-
nému zhoršení metabolické kompenzace. Proto byla v červnu

start dapagliflozinu po dvou měsících léčby po třech měsících léčby po šesti měsících léčby
(červen 2014) (srpen 2014) (září 2014) (prosinec 2014)

hmotnost (kg) 109 104 104 103
BMI (kg/m2) 31,5 30,1 30,1 29,8
HbA1c (mmol/mol) 65 56 54 53
TK (mmHg) 139/82 135/81 133/80 134/80
cholesterol (mmol/l) 5,5 X 4,5 X
triacylglyceroly (mmol/l) 2,4 X 1,9 X
HDL-cholesterol (mmol/l) 0,95 X 0,97 X
LDL-cholesterol (mmol/l) 2,4 X 2,2 X
nežádoucí účinky X 0 0 0

Tab. 3: Efekt šestiměsíční léčby dapagliflozinem
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2014 léčba přehodnocena a 24. 6. 2014 byla zahájena terapie
prvními vzorky dapagliflozinu. Bližší údaje z anamnézy jsou
uvedeny v tabulce 1. Tabulka 2 a graf 1 ukazují glykemické pro-
fily při jednotlivých léčebných strategiích. Při léčbě dapagliflo-
zinem je patrný pokles glykemií nalačno, pak zejména glykemií
postprandiálních. Efekt šestiměsíční terapie je shrnut v tabulce
3. Došlo k dosažení cílových hodnot HbA1c, zlepšení lipido-
gramu, také ke klinicky významnému poklesu krevního tlaku.
Pacient prováděl frekventní monitoring krevního tlaku v do-
mácím prostředí, kde vykazoval nejčastější hodnoty pod
130/80 mmHg, proto jsme z léčby vysadili malou dávku inda-
pamidu. I nadále byl krevní tlak v uspokojivém pásmu. Během
léčby nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky, množství
moče se nepatrně zvýšilo. Pacient toto kompenzoval mírným
navýšením příjmu tekutin. Přídavným momentem léčby dapa-
gliflozinem bylo subjektivní zlepšení pacienta, udává lepší ná-
ladu a chuť do života.

Závěr
Dapagliflozin přidaný k monoterapii metforminem u DM

2. typu vedl během půlroční léčby k zásadnímu zlepšení me-
tabolické kompenzace s dosažením cílových hodnot HbA1c,
k poklesu tělesné hmotnosti pacienta o 6 kg, poklesu krevního
tlaku s nutností redukce antihypertenziv. Léčba byla velmi
dobře snášena, pacient udává subjektivní zlepšení.

as. MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

 vstupní hmotnost 109 kg, výška 186 cm, BMI 31,5 kg/m2

 osobní anamnéza: DM 2. typu od května 2008, bez prokáza-
ných orgánových komplikací, arteriální hypertenze od roku
2008, arthritis uratica od roku 2008, stav po totální endoprotéze
kyčelního kloubu v roce 2002 s chronickým lymfedémem levé
dolní končetiny

 farmakologická anamnéza: metformin 850 mg 1-1-1, perin-
dopril 5 mg 1-0-0, indapamid 1,25 mg 1-0-0, alopurinol 100 mg
1-0-1

Tab. 1: Anamnestická data a stav pacienta před zahájením
terapie preparátem dapagliflozin

monoterapie metforminem
9,0/20,2…7,0/17,6…8,3/8,4…14,4 mmol/l (14. června 2014)
8,8/16,2…7,5/13,2…8,7/8,3…16,6 mmol/l (21. června 2014)
metformin+dapagliflozin po 1 měsíci léčby
6,7/16,6…6,2/12,7…6,3/9,1…9,1 mmol/l (21. července 2014)
9,5/11,3…7,7/7,9…7,0/8,2…7,2 mmol/l (23. července 2014)
metformin+dapagliflozin po 3 měsících léčby
6,9/10,2…5,9/8,3…6,2/8,0…7,9 mmol/l (15. září 2014)
7,2/11,2…6,2/8,9…6,9/8,6…7,0 mmol/l (17. září 2014) 
metformin+dapagliflozin po 6 měsících léčby
6,1/9,8…5,8/9,2…6,0/7,3…6,8 mmol/l (3. prosince 2014)
6,4/8,0…6,3/10,2…6,5/7,2…5,4 mmol/l (4. prosince 2014)

Tab. 2: Glykemické profily při jednotlivých léčebných mo-
dalitách. Glykemie jsou uvedeny jako glykemie nalačno/gly-
kemie po jídle.

Graf 1: Glykemické profily při jednotlivých léčebných 
modalitách
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Souhrn:
Kazuistika stručně popisuje osmileté období sledování a léčby obézní diabetičky

s pozitivní rodinnou anamnézou trpící hyperlipoproteinemií, hypertenzí, splňujícími
kritéria metabolického syndromu, navíc s latentní hypotyreózou a ventilační poruchou
s plicní hypertenzí, jejíž kompenzace diabetu nebyla přes využití řady léčebných mož-
ností a edukace dostatečná a jejíž hmotnost se spíše zvyšovala. Teprve podání dapa-
gliflozinu (Forxiga) k trvalé medikaci metforminem 3x1 000 mg vedlo jak se snížení
glykovaného hemoglobinu, tak k redukci hmotnosti.

Summary:
The first experience with a novel oral antidiabetic agent Forxiga

The case report briefly describes 8 years lasting period of care and treatment of an
obese female patient with diabetes mellitus and a positive family history, who suffered
from hyperlipoproteinemia and hypertension meeting criteria of metabolic syndrome;
and additionally with latent hypothyroidism and ventilatory impairment with pulmo-
nary hypertension.  Despite using several therapeutical options and education her
compensation of diabetes wasn’t adequate and her weight rather increased. Both gly-
cated hemoglobin and weight reduced only after her permanent treatment with
metformin 1 000 mg TD was supplemented with dapagliflozin (Forxiga).

Jurková, M. První zkušenost s novým perorálním antidiabetikem Forxiga. Kazuistiky v diabetologii 13, MS2:
20–22, 2015.
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První zkušenost s novým perorálním 
antidiabetikem Forxiga

Úvod
V poslední době jsme svědky narůstajících skupin perorál-

ních léků ovlivňujících hladiny krevního cukru zcela novými
způsoby. Jednou z nich jsou glifloziny, inhibitory SGLT2, které
dovedou snížit glykemii nezávisle na inzulínu, samy o sobě
nezvyšují riziko hypoglykemie a mohou se podávat v kombi-
naci jak s ostatními perorálními antidiabetiky, tak s inzulínem.
Prvním lékem tohoto typu, se kterým jsme měli možnost se se-
známit, je dapagliflozin (obchodní název Forxiga). Mechanis-
mus jeho účinku spočívá ve snížení reabsorpce molekul glu-
kózy z proximálního tubulu tím, že inhibuje kotransportér
glukózy SGLT2, který za normálních okolností vstřebává zpět
do krve až 90 % glomerulem přefiltrovaného množství glukózy.
Druhý kotransportér glukózy SGLT1, který je spolu s kotran-
sportérem SGLT2 uložen v proximálním tubulu ledvin, je
v tomto ohledu méně účinný, vstřebá zpět do krve jen okolo
10 % glomerulem přefiltrovaného množství glukózy. Inhibicí
zpětného vstřebávání je tak dosaženo vyšší glykosurie a nižší
hladiny krevního cukru v krvi.

Kazuistika
Kazuistika se týká pacientky narozené v roce 1960 s pozi-

tivní rodinnou anamnézou (matka diabetička 2. typu). V roce
2006 byla odeslána praktickým lékařem k léčbě nově zjištěného
diabetes mellitus. V té době měla dvouletou anamnézu hyper-
tenze léčenou beta-blokátorem (betaxolol; Betaxa 20 mg) a diu-
retikem (hydrochlorothiazid+amilorid; Luradur mite). Hod-
nota krevního tlaku při vstupu byla 140/80 mmHg, vstupní
hodnota lačné glykemie byla 15,9 mmol/l, při hmotnosti
106 kg a výšce 161 cm (BMI 42 kg/m2). Biochemické hodnoty
při vstupu: cholesterol 6,69 mmol/l, triglyceridy 6,18 mmol/l,
kreatinin 65 μmol/l. Po nasazení diabetické diety byl do léčby
přidán metformin 500 mg s postupným navyšováním dávky až
na 3x850 mg. Pacientka se zúčastnila 14denního edukačního
programu v Luhačovicích, kde ubrala na hmotnosti 6 kg a při
ukončení programu byl její HbA1c 5,6 % (IFCC) a hladina tri-
glyceridů klesla na 3,1 mmol/l.

V průběhu roku 2007 došlo opět k vzestupu hmotnosti. Pro
zvýšení hladiny triglyceridů byly do léčby přidány fibráty a pro
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zvýšení hladiny HbA1c na 6,2 % byl přidán ke stávající dávce
metforminu rosiglitazon (Avandamet 2 mg/1 000 mg). Paci-
entka si v září zakoupila sibutramin (Lindaxa) ke snížení tě-
lesné hmotnosti. Během tří měsíců ubyla na hmotnosti 5 kg
a hodnota HbA1c se snížila na 5,1 %.

Od dubna 2008, po vysazení sibutraminu (Lindaxa), došlo
opět k vzestupu tělesné hmotnosti až na 107 kg, hodnoty lipi-
dového spektra se opět zvýšily, a to nejen triglyceridů 
(4,45 mmol/l), ale i celkového cholesterolu (7,66 mmol/l). Do
léčby byl proto přidán statin (atorvastatin 20 mg).

V lednu 2009 si pacientka stěžovala na dechové potíže, sla-
bost, pocení. Její hmotnost se zvýšila na 110 kg. Hodnota cel-
kového cholesterolu byla 5,54 mmol/l, triglyceridů 2,1 mmol/l,
lačná glykemie 9,03 mmol/l a HbA1c 5,8 %. Pro dechové potíže
byla odeslána k hospitalizaci na interní oddělení nemocnice.
Byla diagnostikována středně těžká kombinovaná ventilační
porucha, adipozita, metabolický syndrom a latentní hypothy-
reóza. Do terapie byl přidán syntetický hormon štítné žlázy (le-
vothyroxin; Euthyrox 125 μg), teofylin (Afonilum SR 250 mg)
a furosemid (Furon 40 mg) jednou denně. Byl vysazen beta-
blokátor a pro léčbu hypertenze podán blokátor AT1 receptorů
(losartan; Lozap 50). Léčba diabetu byla upravena. Byl vysazen
rosiglitazon, nasazen pioglitazon v kombinaci s metforminem
(Competact 15/850 mg) dvakrát denně.

Protože se subjektivní i objektivní stav příliš nelepšil, pod-
stoupila v lednu 2010 další hospitalizaci na interním oddělení
fakultní nemocnice. Diagnostický závěr: obezita 3. stupně, ero-
zivní gastropatie, lehká až středně těžká plicní hypertenze,
středně těžká ventilační porucha a lymfedém dolních končetin.
Medikamentózní terapie nebyla změněna. Pacientka zůstala ve
sledování endokrinologem. V dubnu 2010 byla diabetická
kompenzace uspokojivá. Lačná glykemie 6,1 mmol/l, postpran-
diální 8,0 mmol/l, HbA1c 3,9 %. Tělesná hmotnost 102 kg.

V květnu 2011 došlo opět k vzestupu hmotnosti na 109 kg.
Objevila se sideropenická anemie a přidaly se kožní problémy,
snad blíže nespecifikovaná alergie. Vzhledem k nárůstu hmot-
nosti byl vysazen pioglitazon a nasazena kombinace vildaglip-
tinu a metforminu (Eucreas 50/1 000 mg) dvakrát denně.
Během měsíce byla, pro netoleranci a dyspeptické potíže pro-
vedena změna medikace, byl vysazen Eucreas a nasazen saxa-
gliptin (Onglyza 5 mg) a metformin (Metformin 850 mg Zen-
tiva) dvakrát denně. Pro otoky dolních končetin bez větší
reakce na diuretikum a pro nárůst hmotnosti až na 116 kg, byla
pacientka v červnu opět hospitalizována na interním oddělení
fakultní nemocnice, kde byl stav uzavřen jako kardiální insu-
ficience, plicní hypertenze, kombinovaná ventilační porucha
a chronický lymfedém. Při propuštění byla diabetická terapie
ponechána. Ke stávající terapii byl přidán spironolakton (Ve-
rospiron), venotonikum (Detralex) a beta-blokátor (betaxolol;
Betaxa 10 mg). V září 2011 byla pacientka rehospitalizována
k provedení koronarografie, kde byl zjištěn normální nález na
věnčitých tepnách a diagnostikována středně významná plicní
hypertenze. Došlo však k diabetické dekompenzaci. Podle pro-
pouštěcí zprávy se hodnoty glykemie pohybovaly v průběhu
dne mezi 17 až 19 mmol/l, proto byla pacientka převedena na
inzulinoterapii a propuštěna na terapii aspart (NovoRapid) 
24-22-22 U plus glargin (Lantus) 30 U ve 22 hodin.

Při diabetologické kontrole v únoru 2012 byl BMI 50 kg/m2,
obvod pasu 134 cm, HbA1c 8,2 %. Endokrinolog vyloučil Cus-
hingův syndrom a doporučil kombinovaný bariatrický výkon,
se kterým však pacientka nesouhlasila. Ke zlepšení kompen-
zace diabetu a žádoucí pokles hmotnosti byl vysazen inzulín
a pacientka byla převedena na exenatid (Byetta) s postupnou
titrací na 10 μg s.c. dvakrát denně plus metformin 1 000 mg
třikrát denně. Při následných kontrolách byl registrován pokles
tělesné hmotnosti až na 98 kg a HbA1c 5,1 %. Na této léčbě se-
trvala celý rok 2013.

V březnu 2014 se opět zvýšila hodnota HbA1c na 6,2 % při
hmotnosti 98 až 100 kg. V červnu 2014 byla hodnota HbA1c

7,3 %, proto byl ke stávající terapii (exenatid a metformin) při-
dán repaglinid (NovoNorm 2 mg) třikrát denně. Protože ani
poté nedošlo ke zlepšení kompenzace diabetu (HbA1c 7,6 %,
hmotnost 100 kg), byl v říjnu 2014 vysazen exenatid (Byetta)
i repaglinid (NovoNorm) a k metforminu přidán dapagliflozin
10 mg denně. Během měsíce pacientka doložila zlepšené gly-
kemické profily (12,5; 11,2; 9,8; 11,3 mmol/l), proto bylo a je
pokračováno v terapii dapagliflozinem.

V lednu 2015 šlo k subjektivnímu i objektivnímu zlepšení.
Hmotnost klesla na 97 kg, lačná glykemie byla 11,2 mmol/l,
postprandiální glykemie v ordinaci 8,4 mmol/l a HbA1c 5,4 %.
Krevní tlak na výše uvedené a nezměněné léčbě byl 
135/80 mmHg.

Diskuse
Několik let trvající nedostatečná, respektive horšící se kom-

penzace diabetu 2. typu, spíše narůstající hmotnost, léčená hy-
pertenze a hyperlipoproteinemie u pacientky splňující kritéria
pro diagnózu metabolického syndromu, a to přes edukaci
a podávání adekvátních léků, vedlo až k podání dapagliflozinu
s metforminem. Veškerá dosavadní léčba využívala léky pro
zlepšení účinnosti inzulínu, pro podporu jeho sekrece nebo
jeho náhradu, a to i v kombinacích. Přesto, že unikátní účinek
látky, která zvýší glykosurii, je znám již od počátku 80. let mi-
nulého století, teprve v roce 2014 máme k dispozici lék – da-
pagliflozin (Forxiga), který blokováním zpětné absorpce ma-
lých molekul glukózy z primární moče v proximálním tubulu
ledviny zvýšenou glykosurii vyvolá. Pacient tak proti výcho-
zímu stavu, kdy ledviny přefiltrují asi 180 g glukózy za den, ale
zpětně vše díky transportním mechanismům SGLT2 a SGLT1

Cushing Harvey Williams (1869–1939) – americký neurochirurg. Studo-
val na Yale a Harvardu, praktikoval v Massachusetts General Hospital
a v Johns Hopkins Hospital (pod vedením W. S. Halsteda). Působil také
v Peter Bent Brigham Hospital v Bostonu. Během 1. světové války působil
jako chirurg v Evropě. Je považován za otce moderní neurochirurgie, vyvi-
nul řadu nových operačních postupů, které umožnily významně snížit
úmrtnost při operacích mozku. Přispěl k rozvoji řady diagnostických
postupů (měření krevního tlaku, využití RTG vyšetření při diagnostice
mozkových nádorů aj.). Popis syndromu spojeného dnes s jeho jménem
(Cushingův syndrom) publikoval v roce 1932 (po 20 letech studia této
problematiky). V roce 1926 obdržel Pulitzerovu literární cenu za životopis
Williama Oslera.

(zdroj informací: archiv redakce)
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vrátí do krevního řečiště zpět, ztratí asi 70 g jinak cenného
zdroje energie (glukózy) za den. U diabetiků je tento mecha-
nismus zvlášť důležitý, protože mají vyšší ledvinový práh pro
vylučování glukózy, a tak ani při hyperglykemii ke glykosurii
nedochází. Podmínkou účinnosti léčby je funkčnost ledvin,
u pacientů v renální insuficienci bude účinek dapagliflozinu
nízký. Nakolik zvýšená koncentrace glukózy v moči povede
k závažným zánětlivým komplikacím vylučovacích cest, ukáže
praxe. Zatím i u této kazuistiky jde o první zkušenost.

Závěr
Diabetická kompenzace pacienta trpícího metabolickým

syndromem není snadná a vyžaduje komplexní přístup i k os-
tatním komorbiditám, zejména k hypertenzi a obezitě, s cílem
minimalizovat nejen nežádoucí hypoglykemické příhody, ale
také všechny závažné pozdní komplikace cukrovky, zejména
cévní a neurologické povahy. Farmakologická léčba a ostatní
léčebné a preventivní postupy mají za cíl zlepšit kvalitu života,
zejména v pozdějším věku. Každá nová skupina léků je proto
vítána, zejména je-li bezpečnější, snáší se s jinými léky a je
dlouhodobě účinná. Dapagliflozin je právě takovým antidia-
betikem, novým lékem skupiny inhibitorů SGLT2 (kotranspor-
téru glukózy v proximálním tubulu ledviny), které zcela novým
způsobem, a to zvýšeným vylučováním glukózy močí, pomá-

hají ostatním lékům snížit hladinu krevního cukru a zlepšit
dlouhodobou kompenzaci diabetes mellitus 2. typu a také
vedou ke snížení tělesné hmotnosti pacienta i ke snížení jeho
krevního tlaku. Tyto efekty jsou zvlášť vhodné u pacientů s dia-
gnózou „metabolický syndrom“. V poměrně krátkém období
podávání dapagliflozinu se u pacientky neobjevily žádné ve-
dlejší účinky.

Literatura
Haluzík, M. Dapagliflozin. Remedia 23, 3: 171–175, 2013. (Dostupné na
http://www.remedia.cz/Clanky/Lekove-profily/Dapagliflozin/6-I-1vu.magarticle.aspx)
[cit. 2015]
Kvapil, M. Dapagliflozin: klinické aspekty použití. Farmakoterapie 10, 1: 83–
87, 2014.
Souhrn sympozia Dapagliflozin: nová možnost v léčbě diabetu 2. typu. Medical
Tribune 11/2013. (Dostupné na http://www.tribune.cz/clanek/30116) [cit.
2015]

MUDr. Miroslava Jurková
Diabetologická ambulance, DOCTA DIA spol. s r.o.
Nádražní 1266/26
702 00 Ostrava



23KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – Mimořádné suplementum 2/2015

Eva Košková
Interní a diabetologická ordinace, DIAMED MB s.r.o., Mladá Boleslav

Souhrn:
Uvedená kazuistika dokládá účinnost dapagliflozinu nasazeného u pacienta

s nedostatečnou odezvou na terapii metforminem a s anamnézou přechodné léčby
inhibitorem DPP-4, u které nebyl zaznamenán větší efekt na zlepšení kompenzace dia-
betu.

Summary:
Adding dapagliflozin to metformin – a new therapeutical option for achieving ade-
quate compensation of the type 2 diabetes mellitus

The presented case report demonstrates the efficacy of dapagliflozin that was in-
itiated in a patient with inadequate response to the treatment with metformin. The
patient was temporarily treated with DPP-4 inhibitor in past, but it didn’t bring evident
effect on a better compensation of diabetes.

Košková, E. Přidání dapagliflozinu k metforminu – nová terapeutická možnost k dosažení adekvátní kom-
penzace diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 13, MS2: 23–24, 2015.
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Úvod
Dobrá kompenzace diabetu vede ke snížení výskytu a pro-

grese mikro- a makroangiopatických diabetických komplikací.
Ne vždy se nám daří uspokojivé kompenzace dosáhnout. V po-
sledních letech se terapeutické možnosti léčby diabetu 2. typu
značně rozšířily. Dapagliflozin je jedním ze zástupců nové sku-
piny perorálních antidiabetik – SGLT2 inhibitorů. Glifloziny
snižují glykemii naprosto nezávisle na inzulínu. Samy o sobě
nezvyšují riziko hypoglykemie. Přidruženým pozitivním efek-
tem je snížení tělesné hmotnosti a krevního tlaku.

Kazuistika
Pacient ve věku 42 let je sledován pro diabetes mellitus 2.

typu od roku 2011. Dále je léčen pro hyperurikemii a arteriální
hypertenzi. Je nekuřák, pracuje v zemědělství v rodinném pod-
niku. Matka je zdravá, otec se léčí pro diabetes mellitus 2. typu,
bratr – M. Down, je taktéž diabetikem 2. typu.

Diabetes byl u pacienta diagnostikován v květnu 2011
v rámci předoperačního vyšetření před osteosyntézou fraktury
vnitřního kotníku pravé nohy. Peroperačně terapie intenzifi-
kovaným inzulínovým režimem, dimitován na terapii metfor-
minem v dávce 2x500 mg. V naší ambulanci byl poprvé vyše-

třen v srpnu téhož roku. Byla zjištěna glykemie nalačno 
8,3 mmol/l, glykovaný hemoglobin 6,7 %, jaterní testy v normě,
celkový cholesterol 4,15 mmol/l, LDL-cholesterol 1,72 mmol/l,
triacylglyceroly 3,22 mmol/l, HDL-cholesterol 0,97 mmol/l,
kreatinin 75,5 μmol/l, kyselina močová 394 μmol/l. Tělesná
hmotnost byla 113 kg, BMI 33 kg/m2, krevní tlak 145/80 mmHg.
Dávka metforminu navýšena na 2x1 000 mg, provedena edu-
kace v režimových a dietních pravidlech. Arteriální hypertenze
byla léčena perindoprilem 10 mg denně, pro nedostatečnou
korekci přidáno do kombinace 5 mg amlodipinu. Pacient je
dále léčen allopurinolem v dávce 100 mg denně.

Od počátku měl přítomny změny na očním pozadí ve
smyslu incipientní nonproliferativní diabetické retinopatie, ne-
prokázali jsme polyneuropatii ani mikroalbuminurii.

Kompenzace v průběhu prvního roku od diagnózy diabetu
nebyla zcela uspokojivá, s hodnotami glykovaného hemoglo-
binu mezi 52 a 56 mmol/mol, tělesná hmotnost stagnovala na
výchozí hodnotě. V září 2012 byla navýšena dávka metforminu
na 3x1 000 mg (lačná glykemie 8,3 mmol/l, glykovaný hemo-
globin 59 mmol/mol), pacientovi jsme předali glukometr
a edukovali jej v selfmonitoringu. Kompenzace po dobu dalšího
roku byla zlepšena (glykovaný hemoglobin do 54 mmol/mol),
i když pacient udával, že velmi často zapomíná užívat polední
dávku metforminu. V říjnu 2013 nastalo opět zhoršení (glyke-

Přidání dapagliflozinu k metforminu – nová 
terapeutická možnost k dosažení adekvátní 
kompenzace diabetes mellitus 2. typu
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mie nalačno 7,9 mmol/l, glykovaný hemoglobin 61 mmol/mol),
do terapie byl přidán vildagliptin 2x50 mg denně. Po třech mě-
sících kombinační léčby metformin+vildagliptin se kompen-
zace výrazněji nezlepšila (glykemie nalačno 8,1 mmol/l, glyko-
vaný hemoglobin 58 mmol/mol).

Ke kontrole v naší ambulanci se pacient dostavil až v srpnu
2014. V první polovině roku 2014 řešil závažné rodinné prob-
lémy, nedržel dietu. Užíval pouze metformin 2x1 000 mg, který
mu předepisoval praktický lékař. Hodnota lačné glykemie byla
6,3 mmol/l, glykovaný hemoglobin 64 mmol/mol, tělesná
hmotnost 113 kg, TK 145/75 mmHg. Znovu byl námi eduko-
ván v selfmonitoringu a dodržování režimových a dietních do-
poručení a k metforminu do kombinace mu byl přidán dapa-
gliflozin.

Na kontrole v ambulanci po měsíci této kombinační terapie
referoval mírně častější močení přes den, cca o dvě mikce
navíc, bez nykturie, dysurické obtíže neudával. Přechodně udá-
val pruritus kolem ústí močové trubice, tyto obtíže však po 14
dnech spontánně odezněly. Hodnoty ze selfmonitoringu byly
uspokojivé – lačné glykemie 5,1–7 mmol/l, postprandiální 
5,6–8,8 mmol/l.

Při kontrole začátkem prosince 2014, tedy po třech měsících
terapie metformin+dapagliflozin, byla kompenzace značně
zlepšena, glykemie nalačno 4,9 mmol/l, glykovaný hemoglobin
50 mmol/mol. Pacient nadále léčbu velmi dobře toleruje, od
srpna zredukoval tělesnou hmotnost o 2 kg. Nedošlo ke snížení
krevního tlaku, naopak pro nadále nedostatečně korigovanou
arteriální hypertenzi (TK 145/80 mmHg) jsme mu navýšili
dávku amlodipinu na 10 mg denně.

Diskuse
U výše uvedeného pacienta se nabízelo více cest, které bylo

možné zvolit ke kýženému cíli – tedy k doporučovaným para-
metrům kompenzace diabetes mellitus 2. typu.

K metforminu byl prvotně do kombinace přidán inhibitor
DPP-4, což je v dnešní době asi nejčastější druhá volba po se-

lhání terapie samotným metforminem u mladého pacienta
s krátkou anamnézou trvání diabetu. Na nedostatečném efektu
této terapie se v našem případě podílelo více aspektů. Jednak
nedodržování dietních a režimových opatření pacientem,
v tomto ohledu spolupráce nebyla nikdy optimální. Dále pře-
rušení terapie vildagliptinem po necelém půl roce a tedy ne-
možnost zhodnocení účinnosti terapie v dlouhodobějším ča-
sovém horizontu a pravděpodobně i podíl již snížené
inzulínové sekrece. Lačná hodnota C-peptidu v lednu 2014
byla 639 pmol/l (při glykemii 8,1 mmol/l), což je hodnota
v mezích normy, nicméně u takto obézního diabetika s krát-
kým trváním diabetu, by se dala předpokládat hodnota vyšší,
podmíněná inzulínovou rezistencí.

V tomto případě se tedy ukázala výhodnější terapie gliflo-
zinem, jehož účinek je nezávislý na sekreci inzulínu. Kromě
zlepšené kompenzace došlo k redukci hmotnosti. Benefitem je,
obdobně jako u gliptinů, minimální riziko výskytu hypoglyke-
mie. Tento fakt je zvláště důležitý u pacienta, který se stravuje
nepravidelně a má zvýšenou fyzickou zátěž v rámci výkonu po-
volání.

Závěr
Tato kazuistika dokazuje, že inhibitory SGLT2, jmenovitě

dapagliflozin, jsou další účinnou lékovou skupinou, kterou mů-
žeme pozitivně ovlivnit kompenzaci diabetes mellitus 2. typu
a tedy minimalizovat rozvoj a progresi specifických diabetic-
kých komplikací. Z výše uvedeného vyplývá, že dapagliflozin
velmi dobře účinkuje u obézních pacientů, kteří nedodržují ži-
votosprávu, u nichž tedy obvyklý příjem sacharidů překračuje
výrazně množství doporučené v diabetické dietě. Je to bez-
pečná léčba, která v kombinaci s metforminem nezvyšuje ri-
ziko hypoglykemie. Navíc tato terapie často vede k redukci tě-
lesné hmotnosti, krevního tlaku, popisuje se i mírné snížení
urikemie a triacylglycerolů a zvýšení HDL-cholesterolu.
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Down John Langdon Haydon (1828–1896) – anglický lékař. Down bylo
irské příjmení po otci, Langdon pak jméno po matce (jeho předkem z této
strany byl známý protestantský biskup). Již od dětského věku byl vědecky
orientován, od 18 let pracoval jako asistent chirurga v Londýně, později
jako asistent fyzika Michaela Faradaye či profesora Redwooda. Ačkoliv se
od něj – vynikajícího studenta, očekávala hvězdná kariéra v rámci univer-
zitní nemocnice, zvolil dráhu lékaře v ústavu pro duševně choré v Surrey.
Publikoval klasifikaci duševních chorob (na etnickém principu, viz „mon-
golismus“), pracoval na organizaci péče o nemocné. Syndrom, který dnes
spojujeme s jeho jménem, popsal v roce 1887.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Souhrn:
Prezentujeme zde kazuistiku 68leté ženy, dlouhodobě léčené intenzifikovaným in-

zulínovým režimem, nedostatečně kompenzované, s postupným přírůstkem tělesné
hmotnosti. Ke zlepšení kompenzace došlo po zahájení terapie dapagliflozinem.

Summary:
Dapagliflozin combined with insulin – the effect of treatment 

The case report describes 68-year-old woman treatment of insulin four times a day,
with inadequate glycaemic control and increased body weight. In combination with
dapagliflozin diabetes control improved.

Markofová, G. Dapagliflozin v kombinaci s inzulínem – efekt léčby. Kazuistiky v diabetologii 13, MS2: 25–26,
2015.
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Dapagliflozin v kombinaci s inzulínem – 
efekt léčby

Úvod
Cílem léčby diabetu je snížení hyperglykemií a oddálení

vzniku mikrovaskulárních komplikací. V léčbě preferujeme
léky, které účinně ovlivní hyperglykemii a zároveň mají mini-
mum nežádoucích účinků. V minulém roce se objevily na
našem trhu nové léky, které splňují předpoklady moderní léčby
diabetu – glifloziny.

Jejich mechanismus účinku je nezávislý na inzulínu, zvyšují
vylučování glukózy močí díky reabsorpci glukózy v renálních
tubulech. Ztráta glukózy činí až 70 g/den a díky tomu se snižuje
glykemie a výhodný je i energetický deficit vedoucí k redukci
tělesné hmotnosti.

Kazuistika
Prezentujeme případ pacientky (68 let) s manifestací diabetu

2. typu v roce 2002. Od roku 2005 byla převedena na inzulino-
terapii pro velmi špatnou kompenzaci při léčbě perorálními
antidiabetiky, v úvodu byl nasazen konvenční režim, postupně
intenzifikovaná inzulínová léčba.

Z komplikací diabetu je přítomna distální symetrická poly-
neuropatie lehkého stupně. Nemocná se dále léčí s bronchiál-
ním astmatem, užívá inhalační kortikoidy, opakovaně užívala
vyšší dávku kortikoidu při akutní exacerbaci nemoci. Je poly-
valentní alergička. Má hypertenzi, dyslipidemii a hypofunkci
štítné žlázy. V mládí prodělala pacientka apendektomii, je ne-
kuřačka. V rodině se diabetes vyskytl u matky. Je vdaná, 6 let
je v invalidním důchodu.

V léčbě byl detemir (Levemir) 36 U, humánní inzulín (Hu-
mulin R) 10..10..10 IU, budesonid+formoterol fumarát (Sym-
bicort) 2x denně, ipratropium bromid+fenoterol (Berodual),
levothyroxin (Letrox 50), hydrochlorothiazid+amilorid (Lora-
dur), perindopril-erbumin (Prenessa 4 mg).

Od počátku diagnózy diabetu užívala pacientka glimepirid,
dávka byla zvyšována do maxima. Metformin netolerovala pro
zažívací potíže, bolesti epigastria, pocity plnosti a bolesti hlavy.
Pioglitazon nebyl podáván pro retenci tekutin. Od roku 2005
byla krátce léčena premixovaným humánním inzulínem.
Zhruba po roce byla převedena na bazální analog detemir (Le-
vemir) a Humulin R. Kompenzaci diabetu se přesto nepodařilo
výrazněji zlepšit, glykovaný hemoglobin se pohyboval kolem
80–90 mmol/mol. Nemocná přiznala nedodržování diety. Tě-
lesná hmotnost v průběhu posledních pěti let stoupla z 98 na
105 kg.

Při kontrole v září 2014 pacientka udávala zhoršení stavu,
popisovala únavu, pocení, opakovaně nalačno měřila vysoké
glykemie (11–15 mmol/l). Byla změřena i glykemie 13,9 mmol/l
po snídani, TK 150/70 mmHg, hmotnost 104 kg, HbA1c

82 mmol/mol, C-peptid 762 pmol/l.
Byla navržena změna terapie: přidán dapagliflozin (Forxiga)

10 mg/den. Reedukovali jsme pacientku stran diety a upravili
dávky inzulínu: navýšení inzulínu detemir (Levemir) na 
40 U večer 1x denně a Humulin R 3x10 IU.

Pacientku jsme poučili o možných nežádoucích účincích
léčby a o nutnosti dostatečného příjmu tekutin.

První kontrola proběhla měsíc po změně terapie: glykemie
po jídle 12,1 mmol/l, TK 130/70 mmHg, hmotnost 101,9 kg.
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V deníčku nemocné byly lačné glykemie 11,5..11,1..10,9 mmol/l,
před obědem 7,4..8,2..7,9 mmol/l, před večeří 
7,1..8,0..9,1 mmol/l. Pacientka udávala subjektivní zlepšení
stavu, potíže neměla, léčbu dobře tolerovala.

Kontrola v lednu 2015: glykemie po snídani 7,1 mmol/l , TK
120/60 mmHg, hmotnost 96 kg, HbA1c 57 mmol/mol. V de-
níčku byly lačné glykemie 6,0..5,8..5,4..7,0 mmol/l, před obě-
dem 5,1..6,3..7,5 mmol/l, před večeří 7,3..8,3..7,8 mmol/l. Léčba
byla upravena, snížením preprandiální dávky inzulínu Humu-
lin R 8..8..8 IU, detemir (Levemir) 40 U 1x denně, dapagliflozin
(Forxiga) 10 mg 1x denně.

I nadále se nemocná cítí velmi dobře, s léčbou je spokojená,
vidí efekt léčby v poklesu glykemií i hmotnosti. Hypoglykemie
ani jiné nežádoucí účinky léčby se nevyskytly. Dietu upravila
pacientka podle doporučení.

Diskuse
Pacientka s trváním diabetu 12 let. Důvodem změny v léčbě

byla dlouhodobě nedostatečná kompenzace diabetu způsobená
nedodržováním diety, rozvinula se inzulínová rezistence při in-
termitentní terapii perorálními kortikoidy a netoleranci met-
forminu.

K inzulínové léčbě byl přidán dapagliflozin 10 mg/den.
V průběhu čtyřměsíční léčby klesly hodnoty glykemie, zlepšila
se kompenzace nemoci a došlo k poklesu hmotnosti.

Zlepšila se spolupráce nemocné, která pozorovala příznivý
efekt léčby. To ji motivovalo k dodržování režimových opatření.
Sama je s výsledky léčby spokojená, nežádoucí účinky nepo-
zorovala, hypoglykemie se neobjevily.

Závěr
Na příkladu této kazuistiky prokazujeme efekt léčby dapa-

gliflozinem (Forxiga) přidaného k intenzifikovanému inzulí-
novému režimu. Došlo ke zlepšení kompenzace i poklesu tě-
lesné hmotnosti nemocné ženy s diabetes mellitus 2. typu.
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Souhrn:
Kazuistika popisuje případ obézní pacientky s diabetes mellitus (DM) 2. typu léčené

maximální dávkou metforminu, u níž byl pro zhoršení kompenzace nasazen dapagli-
flozin. Došlo k výraznému zlepšení kompenzace diabetu, mírnému váhovému úbytku
a i subjektivně lepšímu pocitu pacientky.

Summary:
Dapagliflozin added to metformin

Case report of an obese patient with type 2 diabetes on metformin in maximal
dosage. Because of worsening of compensation was dapagliflozin added to metformin.
Compensation of diabetes was markedly improved, weight lowers a little bit and pati-
ent felt better.

Nevrlá, J. Dapagliflozin přidaný k metforminu. Kazuistiky v diabetologii 13, MS2: 27–28, 2015.
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Dapagliflozin přidaný k metforminu

Úvod
Diabetes mellitus je onemocnění s neustále se zvyšující in-

cidencí a prevalencí. Vznik diabetu se posouvá, vzhledem
k současnému životnímu stylu, do nižších věkových skupin.
Pacienti jsou ohroženi množstvím komplikací, zejména kar-
diovaskulárními, a proto je nutná těsná kompenzace diabetu
k oddálení komplikací. Z dosavadních poznatků a výsledků
studií vyplývá, že těsná kompenzace diabetu již od stanovení
diagnózy diabetu je velmi důležitá, protože pomáhá oddálit
vznik mikrovaskulárních komplikací. Proto je nutná intenzifi-
kace léčby a těsná kompenzace, zejména u mladších pacientů
s dlouhou exspektancí života a doposud nerozvinutými komp-
likacemi.

Mechanismus účinku většiny dostupných antidiabetik je in-
zulindependentní – deriváty sulfonylurey a glinidy potencují
sekreci inzulínu, agonisté GLP-1 a inhibitory DPP-4 ovlivňují
jak sekreci inzulínu, tak i glukagonu. Metformin i glitazony
rovněž ovlivňují sekreci inzulínu. Tím, že je stimulována se-
krece inzulínu, dochází k vyčerpání beta buněk pankreatu,
a tím i k selhání léčby. Z tohoto důvodu jsou glifloziny jedi-
nečné, neboť jejich působení je zcela nezávislé na vylučování
inzulínu.

Dapagliflozin je vysoce selektivní inhibitor SGLT2 (sodíko-
glukózový kotransportér 2). Ke snížení hyperglykemie dochází
zvýšením glykosurie. SGLT2 je selektivně exprimován v ledvi-
nách a je hlavním transportérem glukózy z glomerulárního fil-
trátu (SGLT2 – 90 %, SGLT1 – 10 %). Za fyziologických pod-
mínek je v glomerulech filtrováno a poté zpět v tubulech

pomocí přenašečů reabsorbováno asi 180 g glukózy. Dapagli-
flozin inhibuje SGLT2, což vede k vylučování glukózy v množ-
ství asi 70 g/den (což odpovídá asi 280 kcal/den). Množství glu-
kózy odstraněné tímto mechanismem závisí na koncentraci
glukózy a glomerulární filtraci. Proto je účinek dapagliflozinu
snížen u renální insuficience a jeho nasazení se u pacientů se
středně závažnou renální insuficiencí (eGFR méně než 
60 ml/min) nedoporučuje. Tím, že dapagliflozin působí nezá-
visle na inzulínu, je riziko hypoglykemií minimální a ve studiích
bylo výrazně nižší než u pacientů na glipizidu (Nauck et al.
2011). Dapagliflozin se podává v dávce 10 mg 1x denně nezávisle
na jídle a na věku (i když pro nedostatek klinických zkušeností
není doporučováno zahájení léčby u pacientů nad 75 let).

Kazuistika
Žena, 64 let, s diabetes mellitus sledována od října 2009, do-

posud bez komplikací diabetu. Dále je pacientka léčena pro la-
tentní hypothyreózu, dyslipidemii a hypertenzi. V roce 2008
podstoupila laparoskopickou cholecystektomii.

Pacientka užívá levothyroxin (Letrox 75 μg) 1-0-0, betaxolol
(Lokren) 1-0-0, nitrendipin (Unipress) 1-0-0, atorvastatin (Sor-
tis 20 mg) 0-0-1.

Stran diabetu byla pacientka dlouhodobě relativně dobře
kompenzována na postupně se navyšující dávce metforminu.
Dávka metforminu byla navýšena až na 3 000 mg, ale v létě
2014 došlo ke zhoršení kompenzace, glykovaný hemoglobin
byl 69 mmol/mol a náhodné glykemie se pohybovaly kolem 
8–11 mmol/l. Pacientka sama si stěžovala na pocit větší únavy.
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Vzhledem k nárůstu glykovaného hemoglobinu i glykemií bylo
nutno intenzifikovat léčbu a to s ohledem na relativně krátkou
dobu trvání diabetu a nepřítomnost komplikací. Pacientka je
obézní (BMI 45,87 kg/m2), proto byla zvažována léčba, která
by nejen zlepšila kompenzaci diabetu, ale současně nevedla
k váhovému přírůstku u obézní pacientky a byl i příznivě ovliv-
něn krevní tlak. Z tohoto hlediska se jako nejvhodnější jevil
první zástupce SGLT2 na českém trhu, dapagliflozin.

Pacientce byl nasazen dapagliflozin (Forxiga) v dávce 10 mg
ráno. Pacientka byla poučena o nutnosti dostatečného příjmu
tekutin a o možnosti ev. vzniku močové či genitální infekce.

Již asi po 6 týdnech trvání léčby došlo ke snížení glykemií
a pacientka se cítila i méně unavená.

Při kontrolním laboratorním vyšetření po šesti měsících
trvání léčby dapagliflozinem byl glykovaný hemoglobin 
44 mmol/mol – oproti výchozí hodnotě došlo ke zlepšení 
o 25 mmol/mol, což je zlepšení o 56,8 %. Glykemický profil:
4,8..5,6..6,4..5,3..5,7..6,3..6,5..5,1 mmol/l. Hmotnost se mírně,
ale nesignifikantně snížila (ze 118,9 kg na 117,1 kg). Při léčbě
se neobjevily urogenitální obtíže, krevní tlak nebyl výrazněji
ovlivněn. Celkově pacientka léčbu toleruje velmi dobře a sub-
jektivně se cítí výrazně lépe.

Závěr
Zavčas intenzifikovaná léčba dapagliflozinem vedla u paci-

entky k výraznému zlepšení kompenzace, normalizaci glykemií
a i subjektivně pozorovanému celkovému zlepšení.
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Souhrn:
Kazuistika představuje případ obézní postmenopauzální diabetičky 2. typu s kom-

pletním metabolickým syndromem, která přišla na naše obezitologické pracoviště pri-
márně k bariatrickému výkonu. Posléze jsme ji převzali i do kompletní interní i dia-
betologické péče.

Pomocí plikace žaludku se podařilo pacientce zredukovat tělesnou hmotnost a zlep-
šit kompenzaci diabetu, nicméně po dvou letech se tělesná hmotnost díky nespolupráci
pacientky opět zvýšila a tím se výrazně zhoršila i kompenzace diabetu. Tehdy jsme
k metforminu přidali nový preparát dapagliflozin. Pacientka nejenže dosáhla během
tří měsíců výrazně lepších hodnot glykemie i glykovaného hemoglobinu (HbA1c), ale
zároveň začala znovu redukovat hmotnost a výrazně se zlepšila její psychika.

Summary:
Dapagliflozin brings new impulses for obese diabetics

This case report presents an obese postmenopausal type 2 diabetic patient with
complete metabolic syndrome who came to our clinic primarily with a focus on baria-
tric surgery. Later we took her into a complete internal and diabetic care.

Due to gastric plication she managed to reduce weight and to improve her diabetes.
But two years later the patient again put on weight because of non-cooperation and
the control of diabetes significantly deteriorated. Then we added a new drug dapagli-
flozin (Forxiga) to metformin. The patient has not only reached a significant
improvement of HbA1c and blood glucose values within three months, but started
again losing weight and her psyche also significantly improved.

Pichlerová, D. Dapagliflozin přináší nové impulsy pro obézní diabetiky. Kazuistiky v diabetologii 13, MS2:
29–30, 2015.
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Dapagliflozin přináší nové impulsy 
pro obézní diabetiky

Úvod
Obezita je závažné chronické metabolické onemocnění. Až

80 % pacientů s diabetes mellitus 2. typu má zároveň nadváhu
či obezitu, které toto onemocnění přímo či nepřímo vyvolává
a zhoršuje jeho průběh i prognózu (Doležalová et al. 2012).
Bariatrická chirurgie je jedním z nejefektivnějších léčebných
postupů u obézních diabetiků. Diferencovaně působí na celý
komplex metabolických onemocnění, nejčastěji je uváděno
výrazné zlepšení kompenzace diabetu až úplná remise diabetu
(Fried et al. 2011). Přípravek Forxiga (dapagliflozin) je indi-
kován k léčbě diabetes mellitus 2. typu. Jedná se o velmi
účinný selektivní inhibitor společného transportéru pro sodík
a glukózu (SGLT2). Dapagliflozin snižuje reabsorpci glukózy
z močového filtrátu a dochází ke glykosurii, která je spojena
se ztrátou energie a se snížením tělesné hmotnosti (Haluzík
2013).

Kazuistika
Pacientka přišla poprvé na naši kliniku v roce 2011. Jednalo

se o 63letou obézní diabetičku, s dobou trvání diabetu pět let.
Byla odeslána diabetologem a přišla již se zájmem o bariatrický
výkon, který by jí pomohl nejen snížit tělesnou hmotnost, ale
i léčit diabetes (Buchwald et al. 2009).

K manifestaci diabetu došlo před pěti lety v souvislosti s vul-
várním abscesem, poté byla kompenzace diabetu dobrá, pero-
rální antidiabetika byla nasazena až po čtyřech letech od zá-
chytu diabetu. Léčba pomocí perorálních antidiabetik byla
úspěšná, glykovaný hemoglobin (HbA1c) byl 50 mmol/mol, při
léčbě metforminem (Siofor) 1 000 mg 1x denně. Dále byla paní
léčena pro hypertenzi a dyslipidemii od roku 2004. Jednalo se
tedy o pacientku s kompletním metabolickým syndromem.
Obvod pasu byl 124 cm, body mass index (BMI) 40,2 kg/m²,
tedy obezita III. stupně. Z dalších anamnestických dat jme-
nujme ICHS, která byla následně řešena stentem v roce 2004,
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peritonitida v roce 1992 z nejasných příčin, z operací prodělala
pouze cholecystektomii ve 30 letech. Pacientka měla středoš-
kolské vzdělání, nyní ve starobním důchodu, denní aktivity
spíše sedavé, aktivní sport neprovozovala. Jednalo se navíc
o bývalou kuřačku, nekouřila od roku 2010, před tím až 20 ci-
garet denně.

Pacientka se opakovaně, a dá se říci celoživotně, pokoušela
zhubnout. Od mládí zkusila snad všechny myslitelné diety,
často byla i krátkodobě úspěšná, opakovaně zredukovala hmot-
nost okolo 10 kg, ovšem udržet novou váhu se jí nedařilo. Po-
stupem času se přidávaly již zmíněné komorbidity obezity
a rozhodující pro nárůst tělesné hmotnosti byla menopauza
a zanechání kouření. V té době dosáhla svého váhového ma-
xima při BMI 43,5 kg/m².

Zlomové bylo pro pacientku sdělení o diagnóze diabetes
mellitus. Pacientka mi později řekla, že to byl pro ni šok, pro-
tože měla v rodině diabetika se syndromem diabetické nohy
a tedy věděla o komplikacích diabetu a možném průběhu této
nemoci. Diabetes tedy byl ten hlavní impuls, proč se později
rozhodla vyhledat odbornou pomoc ohledně své nadváhy. Dia-
betolog jí sdělil, že snížení váhy bude mít zásadní vliv na prů-
běh tohoto onemocnění.

V té době tedy vyhledala naši obezitologickou kliniku. Už
po prvních pohovorech a krevních testech bylo zřejmé, že pa-
cientka je vhodný kandidát bariatrické operace, která by jí po-
mohla nejen zredukovat váhu, ale zejména kompenzovat dia-
betes. Vzhledem k věku pacientky jsme vybrali velmi šetrný
typ bariatrického výkonu – plikaci, což je v podstatě zahrnutí
části žaludku do jeho lumina (Fried et al. 2012). Tento výkon
pacientka podstoupila v lednu roku 2012 při tělesné hmotnosti
100,3 kg a BMI 40,2 kg/m². Glykovaný hemoglobin byl před
výkonem 61 mmol/mol. V prvním roce po operaci pacientka
zredukovala hmotnost o 13 kg a významně se zlepšila kompen-
zace diabetes mellitus, HbA1c klesl na 45 mmol/mol při sou-
časném snížení medikace pouze na dávku metforminu 500 mg
jedenkrát denně. Zároveň jsme snižovali medikaci antihyper-
tenzní a zcela bylo možno vysadit statiny. Po roce od plikace
se váhový úbytek zastavil, dále už pacientka svou váhu nere-
dukovala, ale s novou tělesnou hmotností byla velmi spoko-
jena, vážila tolik naposledy před klimaktériem. Ale hlavně byla
nadšena z výborné kompenzace cukrovky a celkového úbytku
množství léků.

Hmotnost bez problémů udržovala do léta 2013. V té době
ovšem vážně onemocněla její maminka, čímž se pacientka do-
stala do extrémně zátěžové situace. Na stres zareagovala po-
stupným rozvolněním režimu, což se odrazilo na hmotnosti,
kdy v září 2014 pacientka dosáhla opět BMI 40,2 kg/m², tedy
téměř stejné váhy jako před plikací. Byla indikována gastrofi-
broskopie s nálezem inkompetence kardie, zaniklým hřebenem
po plikaci a antrumgastritidou v důsledku masivního duode-
nogastrického refluxu, bylo odstraněno volné vlákno. Opět
jsme zvyšovali antidiabetickou medikaci – metformin (Glu-
cophage XR) 2 000 mg denně, nicméně kompenzace diabetu
se nelepšila, hodnoty HbA1c vystoupaly až na 68 mmol/mol.

V té době jsme se rozhodli pro přidání dapagliflozinu do
dvojkombinace s metforminem.

Kontrola na klinice byla za měsíc a za tři měsíce po nasazení
léku. Již po prvním měsíci jsme zaznamenali úbytek na váze

a zlepšený glykemický profil. Pacientka léčbu snášela velmi
dobře, na nic si nestěžovala. Za další dva měsíce zhubla paci-
entka 4 kg a hodnoty HbA1c klesly z 68 mmol/mol na 
52 mmol/mol. Výsledky léčby tedy byly výborné, ale důležité
bylo zejména to, že jsem pozorovala u pacientky výrazné zlep-
šení nálady, což mi ona sama potvrdila. Povzbudil ji zejména
nečekaný úbytek kilogramů, což vedlo k tomu, že se pacientka
začala znovu snažit o dodržení režimu a dokonce se po letech
vrátila k pohybu ve formě turistiky, kterou provozovala něko-
likrát týdně za použití krokoměru. Tyto aktivity vedly k pokra-
čující redukci a dalšímu zlepšení kompenzace diabetu. Na po-
slední kontrole v naší ambulanci v lednu 2015 měla pacientka
aktuálně o 9 kg méně než při zahájení terapie dapagliflozinem
a HbA1c byl 50 mmol/mol.

Diskuse
Jednalo se bezpochyby o velmi komplikovanou pacientku

stran redukce nadváhy, šance na redukci byly minimální. Šlo
o chronickou dietářku v důchodovém věku, o bývalou kuřačku,
nesportovce, s kompletním metabolickým syndromem. Po-
mocí plikace žaludku se podařilo nastartovat redukci a zmírnit
všechny komorbidity, pak ovšem přišlo období stagnace a po-
stupného jojo efektu v souvislosti se stresem. Přidání dapagli-
flozinu do léčby dodalo pacientce nové impulsy a sílu do dal-
šího snažení, což se záhy projevilo. Výrazný byl pozitivní efekt
na psychiku, jehož vysvětlení ovšem není jednoznačné. Sama
se přikláním k pozitivnímu vlivu nečekané a „samovolné“ vá-
hové redukce po nasazení preparátu.

Závěr
I když víme, že terapie obezity spojené s diabetem a dalšími

chorobami je v některých případech velmi obtížná a jedná se
o zdánlivě neřešitelný problém, můžeme říci, že nový preparát
dapagliflozin (Forxiga) výrazně přispívá ke kompenzaci dia-
betu nejenom samotným mechanismem účinku, ale zvyšuje
i compliance pacienta k režimu a tím ke zlepšení všech para-
metrů metabolického syndromu.
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Souhrn:
Kazuistika 31letého pacienta s adrenogenitálním syndromem a sekundárním dia-

betes mellitus léčeného v naší diabetologické ambulanci od roku 2004. Pacient byl
léčen kombinací perorálních antidiabetik. Kompenzace byla dlouhodobě neuspoko-
jivá, proto byl převeden na intenzifikovaný inzulínový režim. Pacient má po celou
dobu léčby problémy s dodržováním léčebného režimu, zejména diabetické diety.
Obtížně si udržuje tělesnou hmotnost. Dávky inzulínu odmítá zvýšit, neboť se bojí
nárůstu hmotnosti. Byla zahájena léčba dapagliflozinem. Při tomto postupu došlo ke
snížení glykemií a ke zlepšení kompenzace cukrovky, která se projevila poklesem hod-
not glykovaného hemoglobinu, poklesem tělesné hmotnosti a ústupem subjektivních
obtíží pacienta.

Summary:
Combining the intensified insulin regimen and dapagliflozin in a patient with the
secondary diabetes mellitus and adrenogenital syndrome

The case report of a 31-year-old patient with the adrenogenital syndrome and
secondary diabetes mellitus treated in our diabetes clinic since 2004. The patient was
treated with a combination of oral antidiabetic agents. The compensation was unsa-
tisfactory in the long term. He was, therefore, transferred to the intensified insulin
regimen. Throughout the treatment, the patient has had problems to comply with the
treatment regimen, especially the diabetic diet. It is also difficult for him to maintain
his body weight. He refuses to increase insulin doses for fear of the weight gain. The
treatment with dapagliflozin was started. This procedure led to a decrease of glycemia
and the improvement of diabetes compensation, which was manifested in the decrease
of glycated hemoglobin values, the weight loss and in lessening subjective complaints
of the patient.

Špitálníková, S. Kombinace intenzifikovaného inzulínového režimu a dapagliflozinu u pacienta se sekundárním
diabetes mellitus při adrenogenitálním syndromu. Kazuistiky v diabetologii 13, MS2: 31–32, 2015.
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Kazuistika
31letý nemocný s adrenogenitálním syndromem s parciál-

ním deficitem 21-hydroxylázy a se sekundárním diabetem lé-
čený perorálními antidiabetiky (glimepirid 3 mg 1-0-0, met-
formin; Siofor 1 000 mg 1-0-1, sitagliptin; Januvia 1-0-0) byl
předán do péče naší diabetologické ambulance v roce 2004. Pa-
cient byl dobře edukován stran problematiky diabetu a uspo-
kojivě s námi spolupracoval. Hladiny glykovaného hemoglo-
binu se pohybovaly do 5,3 % (IFCC). V průběhu roku
2012–2013 nastalo zhoršení stavu. Hodnoty glykemie v glyke-

mickém profilu kolísaly od 6 do 18 mmol/l. Tělesná hmotnost
pacienta vzrostla z 85 kg na 94 kg při tělesné výšce 173 cm. Se-
krece inzulínu hodnocená prostřednictvím vyšetření C-pep-
tidu byla v normálním rozmezí. Dlouhodobá kompenzace ne-
byla uspokojivá. Hodnota glykovaného hemoglobinu (HbA1c)
postupně vzrostla na 83 mmol/mol. Byla ukončena léčba pe-
rorálními antidiabetiky. Pacient byl převeden na intenzifiko-
vaný inzulínový režim (NovoRapid 6-5-7 U s.c., Levemir 
6 U s.c.). Zvýšení dávek inzulínu nemocný odmítl. Pacient nyní
špatně spolupracoval, byl demotivovaný, depresivně laděný.
Obával se dalšího zvýšení tělesné hmotnosti. Hodnota 

Kombinace intenzifikovaného inzulínového režimu 
a dapagliflozinu u pacienta se sekundárním diabetes
mellitus při adrenogenitálním syndromu
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glykovaného hemoglobinu poklesla na 78 mmol/mol. Glyke-
mický profil byl v rozmezí 7–15 mmol/l. Proto byla indikována
další úprava terapie, do medikace byl přidán dapagliflozin.
Dávkování inzulínu nebylo redukováno, neboť dávky inzulínu
byly nízké a předpokládáme u pacienta zvýšenou inzulínovou
rezistenci. Hypoglykemie se objevily pouze v průběhu odpo-
ledne, kdy jim pacient předchází zařazením odpolední svačiny
do jídelního plánu. Vlivem této léčby a hlavně vlivem zlepšení
kompenzace diabetu došlo k vymizení subjektivních obtíží ne-
mocného při hyperglykemii, zejména únavy, a došlo k poklesu
tělesné hmotnosti o 10 kg. Díky poklesu tělesné hmotnosti
a zlepšení kompenzace cukrovky došlo k výraznému zlepšení
motivace nemocného ke spolupráci. Pacientovy smutné a de-
presivní nálady zmizely. Kvalita jeho života se zjevně zlepšila.
Nyní je diabetes stabilizován, glykemické profily jsou trvale
v rozmezí 6–9 mmol/l. Aktuální hodnota glykovaného hemo-
globinu po půl roce od změny léčby je 49 mmol/mol.

Závěr
Cílem uvedené kazuistiky je demonstrovat zlepšení kom-

penzace diabetu při léčbě kombinací inzulínu a dapagliflozinu.
Dapagliflozin byl použit až poté, když léčba intenzifikovaným
inzulínovým režimem a opakované edukace nepřinesly žá-
doucí efekt. Kompenzace diabetu byla neuspokojivá. Touto te-
rapií bylo dosaženo nejen poklesu glykovaného hemoglobinu,
jakožto ukazatele její dlouhodobé úspěšnosti, ale i kýžené re-
dukce hmotnosti a zlepšení kvality života pacienta.

MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D. 
Diabetologická ambulance 
Nádražní 548
538 01 Hlinsko
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Souhrn:
V kazuistice je popsána výhoda použití kombinované terapie metforminu s novým

moderním lékem ze skupiny SGLT2 blokátorů u pacienta, kde byla jednou z podmínek
setrvání v zaměstnání co největší eliminace rizika hypoglykemie.

Summary:
Forxiga – the first experience

The case report describes the benefits of using the combination of metformin with
a new modern drug that belongs to a family of SGLT2 blockers in a patient, in whom
one of the conditions to keep his job was to eliminate the risk of hypoglycemia as
much as possible.

Urbancová, K. Forxiga – první zkušenosti. Kazuistiky v diabetologii 13, MS2: 33–34, 2015.
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Forxiga – první zkušenosti

Úvod
Diabetes mellitus 2. typu je charakterizován zpočátku kle-

sající citlivostí na inzulín i postupně se snižující se celkovou
sekrecí inzulínu. Tato skutečnost vede k progresi nemoci a nut-
nosti tomu přizpůsobovat léčbu. Pokud není kontraindikace,
je první volbou léčba metforminem. Ve druhé řadě stojí vedle
sebe ostatní skupiny perorálních antidiabetik, injekčně apliko-
vané inkretiny a inzulín. Na moderní antidiabetika posledního
desetiletí je kromě kriteria efektivnosti kladen neméně důležitý
požadavek vysoké bezpečnosti. Jejím nejlepším indikátorem je
minimalizace rizika hypoglykemie. Proto jsou sulfonylureové
preparáty na ústupu a méně se dnes používají i nesulfonylu-
reová sekretagoga. V omezené míře jsou používány glitazony
i blokátory alfa glukosidáz, a naopak do popředí se dostávají
léky využívající inkretinový efekt.

Na zcela jiném principu je založena novinka moderní léčby
– vysoce selektivní inhibitory SGLT2 – tzv. glifloziny, které sni-
žují reabsorpci glukózy z moče. Velkou výhodou této lékové
skupiny je, že ke svému působení nepotřebuje inzulín, ale zba-
vuje pacienta nadbytečného cukru jeho přímým vyloučením
močí. Protože problémem většiny diabetiků 2. typu je nadváha
nebo již obezita, je dalším pozitivem této léčby schopnost po-
moci pacientovi redukovat hmotnost. Glifloziny zvýšením gly-
kosurie zbavují organismus i části přijaté energie, a to, pokud
pacient nezvýší přísun energie jídlem nebo nápoji, vede i k po-
klesu hmotnosti.

Léčba glifloziny je tedy nejen efektivní ve zlepšení hodnot
glykovaného hemoglobinu, zcela bezpečná stran hypoglykemie
(pokud není do kombinace použita sulfonylurea nebo inzulín),
ale přináší také bonus snížení hmotnosti.

Kazuistika
34letý pacient byl odeslán do diabetologické poradny pro

záchyt hyperglykemie v rámci preventivní prohlídky. Pracoval
jako řidič autobusu MHD. Při první návštěvě diabetologické
ambulance byla glykemie nalačno 7,5 mmol/l a glykovaný he-
moglobin (dle IFCC) byl 6,2 %. Pacient byl nejdříve důkladně
edukován o režimových opatřeních, kde byla skryta ještě
značná rezerva. Pracoval na střídavé směny a během pracovní
doby se stravoval velmi nepravidelně, pil jen slazené nápoje,
denně až 2 litry Coca-Coly. Také upřednostňoval sladká jídla,
v práci jedl často koblihy, šátečky, jiné sladké pečivo anebo
různá rychlá „stánková“ jídla jako hranolky, bagety, hambur-
gery nebo plněné wrapy. Při takto vedeném jídelníčku není
divu, že při výšce 176 cm vážil 97 kg. V listopadu 2006, kdy po-
prvé přišel do naší ambulance, měl za sebou dnavý záchvat
a dva roky se léčil na hypertenzi. Ta byla dobře kompenzována
pomocí beta-blokátoru, v terapii měl betaxolol (Lokren) 20 mg
denně.

Během tří měsíců po zahájení režimových opatření, při kon-
trole v únoru 2007, se kontrolní glykemie nalačno snížila na
5,4 mmol/l, po jídle nepřesahovala 9 mmol/l a glykovaný he-
moglobin se snížil o 0,6 % na 5,6 % dle IFCC. Pacient také re-
dukoval hmotnost o 2,5 kg. Další zlepšení kompenzace násle-
dovalo během roku, zredukoval hmotnost na 91 kg, diabetes
byl kompenzován na úrovni glykovaného hemoglobinu 4,9 %.
Tento stav uspokojivé kompenzace do 5 % glykovaného hemo-
globinu dle IFCC udržel dva roky.

V létě 2010 za mírného vzestupu hmotnosti o necelé 2 kg se
začala kompenzace horšit. Kromě běžné progrese nemoci mělo
na zhoršení kompenzace vliv i snížení pohybové aktivity. Tu
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způsobila půlroční pracovní neschopnost pro spirální frakturu
bérce, kterou pacient utrpěl při lyžování. Při opakované hod-
notě glykovaného hemoglobinu nad 5,2 % byl pacientovi na-
sazen metformin. Počáteční dávka standardního metforminu
byla 2x500 mg, tu však špatně toleroval, a proto byl převeden
na mikronizovanou formu s konečnou dávkou 1 500 mg
denně. Větší dávku nebylo možné podávat pro zhoršení flatu-
lence a mírný průjem. Kompenzace diabetu metforminem byla
udržitelná po necelé tři roky opět kolem 5 % HbA1c.

Poté znovu došlo k postupnému zvyšování glykovaného he-
moglobinu, i přes veškerou snahu pacienta, který začal více
sportovat. Nedařilo se ani udržet přijatelnou úroveň hmotnosti.
Kontrolní vyšetření C-peptidu po stimulaci ukázalo trend kle-
sající sekrece inzulínu. Na počátku dispenzarizace v diabeto-
logické ambulanci byl C-peptid po stimulaci 2 169 pmol/l,
v době nasazení metforminu 1 889 pmol/l a po třech letech na
metforminu 1 625 pmol/l.

Byla zvažována terapie sulfonylureou anebo nesulfonylureo-
vým sekretagogem. Protože pacient pracoval jako profesionální
řidič autobusu, bylo důležitým kriteriem při volbě další terapie
i maximální omezení rizika hypoglykemie. Z tohoto hlediska
se výše uvedené preparáty ukázaly nevhodné, a při postupném
poklesu C-peptidu jsme nevolili ani inkretin, ale dali jsme
přednost novému léku, který byl k dispozici a který nebyl
přímo závislý na hladině inzulínu. Jednalo se o dapagliflozin
Forxiga. Pacient byl srozuměn s touto možností, bylo mu zdů-
razněno, co se od daného léku dá očekávat, byl poučen o důle-
žitosti dostatečného pitného režimu, kontrole tlaku a zásadách
hygienických opatření tak, aby se vyhnul možným vedlejším
účinkům. Také dostal důležitou informaci o výskytu glykosurie
jako průvodního znaku terapie, na kterou musí upozornit
všechny ošetřující lékaře.

V době prvního užití dapagliflozinu (Forxiga) v červnu 2014
byl glykovaný hemoglobin 6,3 % a lačná glykemie 8,2 mmo/l,
pacient vážil 93 kg. Po třech měsících léčby měl o 1,5 kg méně,
lačná glykemie klesla na 5,8 mmol/l a glykovaný hemoglobin
na 5,7 %. V prosinci 2014 po šestiměsíční kombinované terapii
metforminu s dapagliflozinem byl celkový pokles hmotnosti
od započetí léčby 4 kg, glykovaný hemoglobin 5,2 % a lačné
glykemie nepřesahovaly 6 mmol/l. Terapii toleruje velmi dobře,
denní dávka metforminu se nemění, zůstává 1 500 mg, a kromě
toho, že má nižší BMI, bylo možné vysadit pro normotenzi

beta-blokátor a je nyní bez antihypertenzní terapie stabilizován
na normálních hodnotách krevního tlaku.

Diskuse
Intenzifikace léčby metforminem v kombinaci s gliflozinem

vedla k požadované kompenzaci u pacienta zaměstnaného jako
profesionální řidič. Při nasazení sulfonylureových nebo nesul-
fonylureových sekretagog nebo inzulínu by vzhledem k riziku
hypoglykemií nemohl ve stávající práci a na střídavé směny
zůstat. Velkou výhodou nové terapie se ukázalo, že i při nepra-
videlném režimu, střídavých směnách a zvýšené fyzické
aktivitě byly kontrolní glykemie měřené glukometrem velmi
stabilizované, nedocházelo k větším oscilacím hodnot, hypo-
glykemie se nevyskytla, a to vše napomáhalo k velmi dobrému
celkovému pocitu pacienta.

Díky zvolené moderní terapii se opět podařilo redukovat
hmotnost a krevní tlak aktuálně není třeba korigovat antihy-
pertenzivy. Všechny tyto skutečnosti, fyzická i psychická po-
hoda napomáhají lepší spolupráci pacienta při léčbě diabetu.

Závěr
Kazuistika popisuje intenzifikaci léčby mladšího diabetika

s nepravidelným stravovacím a pohybovým režimem a nára-
zovou fyzickou aktivitou. Je zaměstnán jako profesionální řidič,
proto vyvarování se hypoglykemie je zásadním požadavkem.
Takovou bezpečnost poskytuje námi použitá nová velmi vý-
hodná kombinovaná léčba metforminem a gliflozinem, která
má i další terapeutické přednosti.

Literatura
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Obr. 1: Vývoj hmotnosti za sledované období (kg) Obr. 2: Vývoj HbA1c (%) za sledované období
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Souhrn:
Kazuistika popisuje zlepšení kompenzace diabetu u obézního, špatně kompenzo-

vaného diabetika po zahájení léčby inzulínem a dapagliflozinem. Po pěti měsících
terapie došlo k významnému poklesu hmotnosti, snížení glykemie, glykovaného
hemoglobinu, sérových triacylglycerolů, kyseliny močové a dokonce mírnému poklesu
dávky inzulínu. Pacient nehlásil žádnou hypoglykemii. Nový hypoglykemizující lék
dapagliflozin, který má komplementární účinek s ostatními perorálními antidiabetiky,
se zdá být účinný a bezpečný i v kombinaci s inzulinoterapií a metforminem.

Summary:
Improving glycemic control after initiation of therapy combination of insulin and
dapagliflozin with metformin in obese type 2 diabetic patient

The case study describes improvement of glycemic control in obese poorly com-
pensated diabetic patient after initiation of insulin therapy and dapagliflozin. After
five months of therapy there was a significant decrease in body weight, lowering blood
glucose, glycated hemoglobin, serum triglycerides, uric acid and even a slight decrease
in insulin dose. The patient reported no hypoglycemia. New hypoglycemic drug dapa-
gliflozin, which has a complementary effect with other oral antidiabetic drugs, seems
to be effective and safe in combination with insulin therapy and metformin.

Vlasáková, Z. Zlepšení kompenzace diabetu u obézního diabetika 2. typu po zahájení terapie kombinací in-
zulínu a dapagliflozinu s metforminem. Kazuistiky v diabetologii 13, MS2: 35–37, 2015.
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Úvod
V posledním desetiletí nebývale přibývá diabetiků 2. typu.

Tento vzestup je spojen zejména se změnou stravovacích ná-
vyků a snížením fyzické aktivity ve všech věkových kategoriích
a s tím je spojen nárůstem obezity. Velkým problémem je, že
mnoho diabetiků 2. typu je nedostatečně kompenzovaných.
Tito pacienti mají výrazně vyšší riziko kardiovaskulární mor-
bidity a mortality. Ekonomicky nákladná je i léčba spojená
s mikrovaskulárními komplikacemi. Kvalitu života těchto pa-
cientů můžeme zlepšit nejen včasnou diagnostikou diabetu, ale
i dostatečně intenzivní léčbou, vedoucí k dobré kompenzaci.
Jen tak je možné předejít rozvoji často devastujících komplikací
diabetu. V současné době máme k dispozici širokou paletu an-
tidiabetik, která umožňuje léčbu pro daného pacienta indivi-
duálně nastavit. Nicméně vždy je nutné zvažovat nejrůznější
negativní účinky léků, kterými jsou zejména jejich hypoglyke-
mizující potenciál, vzestup hmotnosti, riziko srdečního selhání,
kostních fraktur, gastrointestinální nežádoucí účinky atd.

V minulém roce se na český trh dostal nový typ perorálního
antidiabetika, dapagliflozin, který představuje prvního zá-
stupce třídy gliflozinů. Glifloziny mají odlišný účinek, než
dosud známá orální antidiabetika. Navíc je jejich působení
zcela nezávislé na inzulínu. Jsou to léky, které inhibují trans-
portéry SGLT-2 v proximálních tubulech ledvin, a způsobují
tak zvýšenou exkreci glukózy do moči. To vede k následnému
poklesu lačné i postprandiální glykemie a ke zlepšení kompen-
zace diabetu. Jejich výhodou je možnost kombinace s ostatními
typy perorálních antidiabetik, ale i s inzulínem. Nezanedba-
telné je velmi malé procento lékových interakcí a velmi nízké
riziko hypoglykemie.

Kazuistika
V kazuistice se věnujeme pacientovi s diabetes mellitus

(DM)2. typu. Jedná se o 59letého muže, kterému byl diabetes
diagnostikován v roce 2006. Dlouhodobě užíval metformin
v postupně se navyšující dávce, od roku 2010 byla zahájena

Zlepšení kompenzace diabetu u obézního diabetika 
2. typu po zahájení terapie kombinací inzulínu 
a dapagliflozinu s metforminem
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kombinovaná léčba metforminem v dávce 3 g denně a glime-
piridem v dávce 2 mg denně. V roce 2012 byla dávka glimepi-
ridu zvýšena na 4 mg. Mikroangiopatické komplikace zatím
nebyly pacientovi zjištěny. Muž byl převeden do naší ambu-
lance v prosinci 2013 pro velmi špatnou kompenzaci diabetu.
Jako mnoho diabetiků, byl i on od roku 2006 léčen pro hyper-
tenzi trojkombinací antihypertenziv, statin v dávce 20 mg uží-
val od roku 2007. V červnu 2009 mu byla pro narůstající duš-
nost provedena koronarografie s překvapivě normálním
nálezem. Kardiolog změnil léčbu, zaměřenou na chronické se-
lhávání srdce, po které se pacientův klinický stav zlepšil. Dávka
metforminu byla nadále ponechána na 3 g denně. V červenci
2010 při kontrolní koronarografii byla prokázána dilatovaná
levá komora srdeční se sníženou ejekční frakcí a pro arytmie
byl pacientovi implantován BiV ICD. Při dalších kontrolách na
kardiologické ambulanci byl již pacient z kardiologického hle-
diska stabilní, bez jakýchkoli projevů srdeční insuficience
a dále byla pacientovu doporučena pouze konzervativní léčba.

Při první ambulantní kontrole v naší diabetologické ambu-
lanci v prosinci 2013 jsme mu k léčbě 3 g metforminu a 4 mg
glimepiridu pro trvající špatnou kompenzaci přidali liraglutid.
Další kontrola proběhla v dubnu 2014. Kompenzace diabetu
se v podstatě vůbec nezměnila, byla i nadále velmi špatná (viz
tab. 1), proto byl pacient indikován k vysazení liraglutidu a pře-
vedení na inzulinoterapii. Využili jsme možnosti zařadit ho do
edukačního kurzu (dieta, režim, úpravy dávek inzulínu, komp-
likace diabetu, fyzická aktivita, psychologie DM), probíhajícího
během týdenní hospitalizace na naší klinice také proto, že pa-
cient byl velmi obézní a dosud individuální edukaci z časových
a pracovních důvodů odmítal. Liraglutid a glimepirid byly vy-
sazeny, metformin byl pacientovi ponechán. Hned od počátku
hospitalizace byla zahájena léčba intenzifikovaným inzulíno-
vým režimem a navíc byl k terapii přidán dapagliflozin. Převod
na inzulín i selfmonitoring pacient zvládl velmi dobře. Při po-
hovoru s psychologem byl velmi zaskočen tíží diabetických

komplikací některých pacientů, které během svého pobytu na
naší klinice poznal. Udával, že až během hospitalizace mu
s plnou vahou došlo, co diabetes obnáší a slíbil, že se jeho com-
pliance k léčbě radikálně zlepší.

Na kontrolu se dostavil počátkem ledna 2015 s velikými
obavami, jaké budou jeho výsledky. Subjektivně se cítil
o mnoho lépe, byl zcela bez dušnosti, hmotnost poklesla, zmi-
zela chronicky výrazná únava, kterou pociťoval před hospita-
lizací. Zvýšila se mu fyzická výkonnost. Také podstatně změnil
jídelníček, i když se přiznal, že ne všechna doporučení, která
obdržel při edukačním pobytu na naší klinice, se mu daří plnit.
Do svého denního režimu též zařadil cca půl hodiny rychlejší
chůze a cvičí doma na nově zakoupeném rotopedu. Velmi po-
zitivně hodnotil, že vymizela nykturie, která ho obtěžovala před
hospitalizací. Přehled výsledků v chronologickém sledu uvádí
tabulka 1.

Diskuse
Pacientovi s dlouhodobě velmi špatně kompenzovaným DM

2. typu byla změněna léčba. Kombinovaná terapie metformi-
nem, sulfonylureou a liraglutidem byla nahrazena intenzifiko-
vaným inzulínovým režimem v kombinaci s dapagliflozinem,
metformin byl v léčbě ponechán. Během pěti měsíců vý-
znamně poklesla hmotnost pacienta o 8 kg, a to i při poměrně
vysoké dávce inzulinoterapie. Důvodem může být jak dobrá
spolupráce pacienta v dietě a režimu, podpořená edukací
během hospitalizace, ale také léčba dapagliflozinem, vedoucí
k zvýrazněné glykosurii v množství cca 75–90 mg glukózy
denně a s tím spojená odpovídající energetická ztráta kolem
280 kcal. Glykosurie však kupodivu nevedla k výraznějšímu
zvýšení objemu moči, ale naopak u pacienta vymizelo četnější
močení během noci, které ho obtěžovalo před zahájením in-
zulinoterapie a léčby dapagliflozinem. Patrně převýšil vliv cel-
kově zlepšené kompenzace diabetu.

Tab. 1: Přehled základních sledovaných parametrů a laboratorních výsledků pacienta s DM 2. typu

duben 2013 srpen 2014 leden 2015 rozdíl srpen 2014 
vs leden 2015

výška (cm) 176
hmotnost (kg) 132 132 124 -8
BMI (kg/m2) 42,6 42,6 40,0 -2,6
TKs (mmHg) 130 125 123 -2
TKd (mmHg) 84 85 74 -11
glykemie (mmol/l) 19,9 15,7 8,3 -7,4
HbA1c (mmol/mol) 103 106 63 -43
cholesterol (mmol/l) 3,5 3,0 3,4 +0,4
HDL-cholesterol (mmol/l) 0,71 0,54 0,74 +0,2
LDL-cholesterol (mmol/l) 1,4 1,1 1,5 +0,4
triacylglyceroly (mmol/l) 3,09 3,12 2,48 -0,64
kyselina močová (μmol/l) 301 311 288 -23
kreatinin (μmol/l) 69,4 76,8 - -
urea (mmol/l) 7,1 4,7 - -
glulisin (Apidra) (U) 54 48 -6
glargin (Lantus) (U) 36 36 0
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Pokles glykovaného hemoglobinu o 43 mmol/mol je velmi
dobrý výsledek, i když ještě nebylo dosaženo uspokojivých pa-
rametrů kompenzace. Na snížení HbA1c se podílely jak lačné,
tak i postprandiální glykemie, jak jsme zjistili z dat stažených
z pacientova glukometru.

Úpravy dávky inzulínu měl možnost pacient konzultovat
s diabetoložkou telefonicky. Sníženy však byly jen prandiální
dávky inzulínu, dávka dlouhodobě působícího inzulínu byla
zatím ponechána beze změny, zvláště proto, že lačné glykemie
stále nedosahovaly cílových hodnot.

V klinických studiích se referuje o změnách sérových lipidů.
Po zahájení léčby dapagliflozinem dochází k mírnému zvýšení
sérového cholesterolu, ale i HDL- a LDL-cholesterolu a ke sní-
žení hladiny sérových triacylglycerolů. Obdobné změny byly
patrné i při laboratorních rozborech u našeho pacienta, i když
musíme vzít v úvahu, že pacient byl trvale léčen hypolipidemi-
kem. V lednu 2015 však ani po zlepšení kompenzace DM tria-
cylglyceroly stále nedosahovaly cílových hodnot, a proto byla
posílena hypolipidemická léčba.

V souvislosti s léčbou dapagliflozinem uvádějí některé kli-
nické studie i snížení krevního tlaku. U pacienta, který je před-
mětem naší kazuistiky a byl již léčen kombinovanou antihy-
pertenzní medikací, došlo též k poklesu krevního tlaku, ale
větší pokles byl zjištěn u diastolického tlaku. Otázkou je, do
jaké míry je tento pokles způsoben změnou antidiabetické
léčby, změnou stravovacích návyků, sníženým přísunem soli
v dietě, poklesem hmotnosti či dalších faktorů.

Mírný pokles kyseliny močové, který jsme zaznamenali
v průběhu našeho sledování, byl také zmíněn v několika kli-
nických studiích v souvislosti s léčbou glifloziny.

Závěr
Zahájení inzulinoterapie u obézních pacientů s DM 2. typu

je vždy spojeno s rizikem nárůstu hmotnosti a hypoglykemie.
V naší kazuistice jsme představili obézního pacienta s kardio-
vaskulárním rizikem, u kterého při léčbě poměrně vysokou
dávkou inzulínu v kombinaci s metforminem a dapagliflozi-
nem nejen že nedošlo k vzestupu hmotnosti, ale hmotnost na-
opak významně poklesla. V poměrně krátkém období pěti mě-
síců se také signifikantně zlepšila kompenzace diabetu.
V souvislosti s kardiální anamnézou je velmi důležité, že léčba
nebyla komplikována výskytem hypoglykemií. Zdá se, že da-
pagliflozin je účinné antidiabetikum, které potencuje efekt os-
tatních perorálních antidiabetik a může být i vhodným do-
plňkem inzulinoterapie s nízkým hypoglykemizujícím
potenciálem.
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Souhrn:
Kazuistika popisuje případ 57letého diabetika druhého typu dlouhodobě nedosta-

tečně kompenzovaného metforminem a intenzifikovaným inzulínovým režimem,
u kterého došlo ke zlepšení kompenzace po nasazení dapagliflozinu do kombinace ke
stávající léčbě. Zlepšila se kompenzace diabetu a navíc došlo k redukci hmotnosti
a spotřeby inzulínu.

Summary:
The effect of adding dapagliflozin to a combination of metformin and intensified
insulin regimen on a compensation of the type 2 diabetes mellitus

The case report deals with a 57 years old patient with the type 2 diabetes mellitus,
who was inadequately compensated with a combination of metformin and intensified
insulin regimen for a long time. His compensation improved after introducing dapa-
gliflozin to the combination of the existing therapy. In addition to the improved
compensation of the diabetes, reduction of weight and insulin intake occurred as well.

Vodičková, R. Vliv dapagliflozinu na kompenzaci diabetu 2. typu po nasazení do kombinace k metforminu
a intenzifikovanému inzulínovému režimu. Kazuistiky v diabetologii 13, MS2: 38–39, 2015.
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Úvod
Glukóza v ledvinách prochází přes glomerulární membránu

a dostává se do tubulů s ultrafiltrátem v koncentraci shodné
s plazmou. V tubulech je vychytávána a transportována zpět
do krve. Glifloziny inhibují zpětný transport glukózy v ledvin-
ných tubulech cestou inhibice glukózových transportérů
SGLT2 (sodíko-glukózový kotransportér typu 2), čímž je do-
sahováno intenzivního zpětného vstřebávání glukózy z ultra-
filtrátu zpět do krevního oběhu. SGLT2 mají individuálně de-
finovanou maximální kapacitu a po jejím vysycení se dále
glukóza nestačí zpět vstřebat. Tím se vyvine glykosurie i přes
přítomnost dalšího transportéru SGLT1, který je uložen v dis-
tálních tubulech. U pacientů s diabetem jsou počty SGLT2
v epitelu tubulů zmnoženy v důsledku hyperglykemie a tím
i většího množství glukózy v primárním ultrafiltrátu.

Důsledkem inhibice SGLT2 je glykosurie, to znamená, že
významná část glukózy přefiltrované v glomerulech se ztrácí
močí. Výsledkem je snížení glykemie a ztráta energie. Základní
podmínkou pro bezpečnou terapii je dostatečně vysoká selek-
tivita k SGLT2, protože ovlivnění SGLT1 není žádoucí (SGLT1
se vyskytují také ve střevním epitelu a jejich inhibice způsobuje

profúzní průjmy). Dapagliflozin je první registrovaný zástupce
nové skupiny antidiabetik, gliflozinů. Je to vysoce selektivní in-
hibitor SGLT2. Denní ztráty glukózy močí jsou při léčbě kolem
70 g.

Kazuistika
Kazuistika uvádí případ 57letého kominíka s diabetem dru-

hého typu diagnostikovaným v roce 2003. Pacient má pozdní
komplikace diabetu: diabetickou retinopatii s makulopatií, dia-
betickou makroangiopatii – v roce 2003 prodělal STEMI
spodní stěny (řešeno dPCI + stent RD + RCx – reziduální ste-
nóza). Léčí se s arteriální hypertenzí III. stupně (kompenzova-
nou), smíšenou dyslipidemií na terapii statinem, hyperurikemií
a je to bývalý kuřák (40 cigaret za den po dobu 15 let). Je
obézní.

Diabetes byl léčen metforminem, od roku 2010 byl pacient
na léčbě intenzifikovaným inzulínovým režimem humánními
inzulíny. Naší diabetickou poradnu poprvé navštívil v listopadu
2012 přechodem z jiné ambulance. Užíval 3 000 mg metfor-
minu/den, aplikoval krátkodobý humánní inzulín 26 IU/den
a bazální humánní inzulín 30 IU/den. Kompenzace byla 

Vliv dapagliflozinu na kompenzaci diabetu 2. typu 
po nasazení do kombinace k metforminu 
a intenzifikovanému inzulínovému režimu
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nedostatečná – HbA1c 60 mmol/mol (viz tab. 1). Zjistila jsem
velké dietní rezervy, pacient byl kompletně edukován. V lednu
2013 byl pro hypoglykemie v dopoledních hodinách převeden
na intenzifikovaný inzulínový režim inzulínovými analogy –
inzulín aspart 27 U/den a detemir 28 U/den, stále užíval met-
formin ve stejné dávce. V dubnu 2013 se kompenzace výrazně
zhoršila po úmrtí manželky, přestal dodržovat dietu a nebyl
motivován. HbA1c stoupl na 79 mmol/mol, po inzulínových
analogách vymizely hypoglykemie. V lednu 2014 stoupl HbA1c

na 89 mmol/mol, byla zjištěna režimová noncompliance s vel-
kými porcemi jídla, proto byl pacient reedukován a převeden
na intenzifikovaný inzulín. Režim premixovaným analogem
lispro: bazální humánní inzulín 50:50 v dávce 22-20-18 U,
i nadále užíval metformin.

V červenci 2014 pacient vážil 101 kg, zvýšil fyzickou akti-
vitu, zlepšil dietní compliance, HbA1c se snížil na 75
mmol/mol, ale nedosahoval ani zdaleka cílových hodnot. Byl
mu nasazen dapagliflozin 10 mg 1x denně, metformin i nadále
3 000 mg/den a současně byla snížena dávka premixovaného
inzulínového analoga na 20-20-18 U v obavě před možnou hy-
poglykemií a i s ohledem na to, že profesí je pacient kominík.
Pacient toleroval novou medikaci velmi dobře, při kontrole
v srpnu 2014 zhubl o 4 kg, klesla ranní glykemie a klesl HbA1c

na 64 mmol/mol. Pacient byl velmi spokojený, a protože došlo
ke snížení glykemií v selfmonitoringu a jednou byla zazname-

nána noční glykemie 5,0 mmol/l, kterou vnímal jako hypogly-
kemii, sám si snížil už po dvou dnech užívání dapagliflozinu
ještě dávky inzulínu na 18-18-15 U. V listopadu 2014 užíval te-
rapii stejně, zhubl o další 3 kg, výrazně se zlepšily glykemické
profily a došlo k poklesu systolického i diastolického krevního
tlaku (viz tab. 2). Nemá hypoglykemie, nevyskytly se žádné ne-
žádoucí účinky.

Závěr
Nasazení dapagliflozinu do terapie k maximální tolerované

dávce metforminu a intenzifikovanému inzulínovému režimu
způsobilo výrazné zlepšení kompenzace diabetu druhého typu.
HbA1c poklesl za pět měsíců o 0,8 %, ranní glykemie klesla
z 13,2 na 6,9 mmol/l, výrazně se zlepšily postprandiální glyke-
mie. Spotřeba inzulínu navíc klesla o 8 jednotek/den. Zvláště
motivující byl pro pacienta pokles tělesné hmotnosti o 7 kg –
tj. BMI klesl po dobu léčení dapagliflozinem z 36,2 na 
33,7 kg/m2. Došlo k poklesu systolického i diastolického krev-
ního tlaku. Pacient bude i nadále pokračovat v nastavené tera-
pii. Během léčby dapagliflozinem se nevyskytly žádné nežá-
doucí účinky.
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Tab. 2: Selfmonitoring glykemií (mmol/l)

datum ráno poledne večer 22 hodinpřed jídlem po jídle před jídlem po jídle před jídlem po jídle

červenec 2014 7,8 9,8 11,4 14,2 13,6 11,6 13,1
srpen 2014 8,2 9,2 9,6 11 11,4 12,4 12,9
listopad 2014 9,2 8,1 7,2 7,6 7,9 7,4

Tab. 1: Kompenzace diabetu v čase

datum TK (mmHg) hmotnost (kg) BMI (kg/m2) glykemie (mmol/l) HbA1c (mmol/mol)

listopad 2012 130/80 106 38 13,6 60
leden 2013 115/80 105 37,64 9,4
duben 2013 110/80 104 37,29 7 79
leden 2014 110/70 101 36,21 11,1 89
červenec 2014 115/70 101 36,21 13,2 75
srpen 2014 110/75 97 34,78 9,2 64
listopad 2014 105/70 94 33,7 6,9 61

Stent R. Charles (1807–1885) – anglický dentista. Věnoval se problematice
výroby zubních protéz. V roce 1856 zdokonalil materiál potřebný k vytvá-
ření otisků zubů. Slovo „stent“ jako lékařský pojem použil poprvé v roce
1916 nizozemský plastický chirurg Jan F. Esser. 

(zdroj informací: archiv redakce)


