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Úvodní slovo

Lixisenatid rozšiřuje možnosti 
terapie diabetu
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Když jsem začínal coby sekundární lékař sekundující zkušeným primářům, 
s  láskou jsem opatroval červenou knihu zvanou „spofák“. Nevíš-li co dáti, dej 
kálii jodáti, nám říkali zkušení klinici, a my si přidali …podívej se do „spofáku“. 
Byla tam spousta léků, z nichž se dnešním pohledem řada řadí k placebu. Ob-
divoval jsem tehdy lékaře, kteří znali precizně dávkování řady originálních pří-
pravků, o nichž jsem vůbec nevěděl, že existují. Je to pro mne vzpomínka, která 
je trvalou připomínkou relativnosti poznání a možností, které máme v medicíně 
k dispozici. Od doby „spofáku“ se medicína změnila zejména tím, že se postavila 
na vědecké základy – léčí podle testovatelných hypotéz. Soubor dat získaných 
standardizovaným aparátem klinických studií potvrdí, jestli lék je účinný v dané 
indikaci. Tím nám ale v  diabetologii vzniká problém, který se mi zdá čím dál 
tím důležitější, protože se dotýká přímo potenciálu dobře léčit pacienty výběrem 
ideálního léku.

Diabetes mellitus 2. typu je heterogenní skupina onemocnění, jistě se lišících 
v řadě aspektů genetických, fyziologických, patofyziologických a prognostických. 
V klinice dovedeme pouze velice hrubě odlišit jednotlivé „stavy“. Avšak zadání 
pro zařazení klinické studie je obvykle stereotypní. Vstupní kritéria – diabetes 2. typu nedostatečně kompenzovaný životosprávou 
v kombinaci s metforminem (či dalším antidiabetikem). Vylučující kritéria jsou opět velmi jednoduchá – diabetes 1. typu a řada 
dalších okolností interferujících s potenciální terapií. Každý klinik ale velmi dobře ví, že se pacienti prostě liší. Tato skutečnost 
vůbec nevadila v době, kdy se hodnotil první gliptin. Stejně tak vůbec nevadila, když se hodnotil první agonista receptoru pro 
GLP-1. Proč? Protože základním smyslem bylo dokázat, že tyto úplně nové léky, z úplně nových skupin antidiabetik skutečně 
v průměru sníží průměrnou glykemii resp. glykovaný hemoglobin.

Ale v okamžiku, kdy je registrován již čtvrtý agonista GLP-1R jsme, jako kliničtí lékaři, postaveni před dilema. Který je pro 
mého, individuálně vybraného pacienta, vhodnější? Máme v podstatě dvě možnosti – vyjít z universa, volit universální zlatou 
cestu, anebo se pokusit vyjít z porovnání farmakokinetiky a farmakodynamiky jednotlivých agonistů GLP-1R, a pro našeho indi-
viduálního pacienta vybrat tu nejlepší předpokládanou volbu.

Pokud se diabetologie chce etablovat jako obor s právem na existenci (což doufám a věřím, chce), pak by měl být pro volbu 
terapie volen přístup ryze individuální. Není jeden agonista GLP-1R lepší než druhý, jsou jenom jiné, odlišné, jako jsou různí 
a odlišní pacienti s diabetem 2. typu. Jistě jeden agonista GLP-1 R bude brán jako standard pro léčbu. Nicméně, vždy budou ve 
spektru pacientů ti, kteří budou mít osobitý a největší prospěch z individuální volby. Lixisenatid takovouto možnost nabízí. Jak 
funguje při individuální volbě, popisují předkládané kazuistiky. Jsou dokladem emancipace diabetologie v obor, který dovede 
individualizovat terapii cestou selektivního výběru terapie pro daného pacienta. Výsledky jsou důkazem dobré volby. A důkazem, 
že lixisenatid je tu pro chytré lékaře.

    Milan Kvapil

Kazuistiky jsou vybranými příklady z lékařské praxe. Odpověď na léčbu se může individuálně lišit.



Souhrn:
Převod pacienta z terapie DPP-4 inhibitory při neuspokojivé kompenzaci diabetu 

na terapii GLP-1 RA má oporu v klinických studiích. Kazuistika popisuje léčbu dia-
betu 71letého pacienta, který má diabetes mellitus 2. typu 26 roků. Změna terapie na 
GLP-1 RA lixisenatid vedla ke zlepšení kompenzace onemocnění a zlepšení kvality 
života.

Summary:
Transfer of the patient from the therapy of DPP-4 inhibitors on GLP-1 RA therapy 
– case study

Transfer of the patient from the therapy of DPP-4 inhibitors in unsatisfactory 
glycemic control on GLP-1 RA therapy is significant in clinical trials. Case history de-
scribes the treatment of diabetes of 71-years-old patient with type 2 diabetes mellitus 
for 26 years. Changing the therapy of GLP-1 RA lixisenatide led to improvement of 
control of disease and quality of life.

Adamíková, A. Převod pacienta léčeného inhibitorem DPP-4 na terapii GLP-1 RA lixisenatidem. Kazuistiky 
v diabetologii 12, MS1 – Lyxumination: 3–4, 2014.

Klíčová slova:
 � diabetes mellitus 2. typu
 � neuspokojivá kompenzace
 � DPP-4 inhibitory
 � GLP-1 RA
 � lixisenatid

Keywords: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � unsatisfactory glycemic 

control
 � DPP-4 inhibitors
 � GLP-1 RA
 � lixisenatide

Převod pacienta léčeného inhibitorem DPP-4 
na terapii GLP-1 RA lixisenatidem

Alena Adamíková
Diabetologické centrum, Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín

Úvod
DPP-4 inhibitory při perorálním podávání inhibují přes 

90 % aktivity dipeptidyl peptidázy-4 a  tím se prodlužuje po-
ločas endogenního GLP-1 (glucagon-like peptide-1). Naopak 
agonisté receptoru pro GLP-1 (GLP-1  RA) při subkutánním 
podání jsou rezistentní k degradaci pomocí DPP-4 a přímo sti-
mulují receptory pro GLP-1. V klinických studiích se hodnota 
HbA1c při terapii DPP-4 inhibitory zlepšovala o 0,4–0,7 %, při 
terapii GLP-1 RA se redukce pohybovala kolem 0,6–1,9 % při 
kombinaci s  metforminem a/nebo sulfonylureou. Řada stu-
dií se zabývala převodem pacientů léčených inhibitory DPP-
4 inhibitory na terapii GLP-1 RA. Ve studii De Fronzo a kol. 
autoři zjistili pokles postprandiální glykemie o 4,2 mmol/l při 
převodu pacientů ze sitagliptinu na exenatid aplikovaný 2x 
denně, při opačném postupu se hodnota postprandiální gly-
kemie zvedla o  4,1  mmol/l. Wysham a  kol. prokázali pokles 
HbA1c o 0,3 % (p=0,001) při změně terapie ze sitagliptinu na 
exenatid aplikovaný 1x týdně a také pokles hmotnosti o 1,1 kg 
(p=0,0006). Pratley a  kol. převáděli pacienty ze sitagliptinu 
na liraglutid, při převodu na 1,2 mg liraglutid poklesl HbA1c 
o 0,24 % (p=0,006) a hmotnost o 1,64 kg (p<0,0001) a při pře-
vodu na 1,8 mg liraglutid se snížil HbA1c o 0,45 % (p=0,0001) 
a hmotnost o 2,48 kg (p<0,0001). Ve studii EVIDENCE Char-
pentier a kol. dokázali statisticky signifikantní zlepšení HbA1c, 

hmotnosti a  glykemie nalačno po jednoroční terapii liraglu-
tidem ve srovnání s  předchozí terapií DPP-4 inhibitory. Van 
Gaal ve 24týdenní studii srovnával pacienty léčené sitaglip-
tinem oproti terapii lixisenatidem. V  lixisenatidové skupi-
ně byla signifikantně nižší hodnota postprandiální glykemie 
(-3,4 mmol/l vs. -1,4 mmol/l; p=0,0001) a hmotnosti (-2,5 kg 
vs. -1,2 kg; p=0,0006), rovněž lixisenatidová skupina měla větší 
tendenci k dosažení hodnoty HbA1c pod 7 % s poklesem hmot-
nosti ≥5 % než sitagliptinová (NS) a to zvláště u pacientů s del-
ším trváním diabetu nad 4,8 roků.

Kazuistika
71letý pacient měl diagnostikován diabetes mellitus 2. typu 

v roce 1988 – před 26 lety. Z dalších onemocnění měl jen hy-
perlipoproteinemii léčenou 10 mg atorvastatinu. V roce 2009 
se objevily incipientní pozdní komplikace diabetu, neprolife-
rativní retinopatie a lehká distální senzomotorická polyneuro-
patie. BMI 25,3 kg/m2, tělesná hmotnost 74 kg. Pracoval jako 
profesionální řidič, je majitelem autoškoly. V roce 1999 došlo 
k dekompenzaci diabetu, měl glykemii nalačno 15,9 mmol/l, 
C-peptid v normě a anti GAD protilátky negativní. Vzhledem 
k  zaměstnání odmítl terapii inzulínem a  byl léčen postupně 
narůstající dávkou sulfonylurey, od roku 2005 v  kombinaci 
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s metforminem. V  roce 2009 pro hodnotu HbA1c 7,3 % (dle 
IFCC) a při profilu 5,7-5,6-5,8-7,3 mmol/l ošetřující diabeto-
log k terapii metformin 2 000 mg + sulfonylurea 6 mg přidal 
sitagliptin 100 mg. V roce 2010 měl pacient HbA1c 6,9 % (dle 
IFCC), inzulín stále odmítal.

V lednu roku 2014 při glykemii nalačno 6,0 mmol/l, post-
prandiální glykemii 11,5 mmol/l a HbA1c 7,1 % byla zahájena 
terapie lixisenatidem (Lyxumia), prvních 14  dní 10  µg před 
snídaní a od 15. dne 20 µg před snídaní subkutánní aplikací 
předplněným dávkovačem. Sitagliptin byl vysazen a dávka sul-
fonylurey snížena jen na 1,5 mg glimepiridu před večeří. Met-
formin byl ponechán v dávce 2 000 mg denně. Během tří mě-
síců v dubnu 2014 poklesl HbA1c na 56 mmol/mol, glykemický 
profil 4,1-4,8-7,4-5,8 mmol/l, v červnu 2014 měl pacient HbA1c 
58  mmol/mol a  glykemický profil 5,5-7,5-6,9-6,4 mmol/l 
a v září 2014 byl HbA1c 59 mmol/mol a glykemický profil 6,0-
7,8-7,2-7,5 mmol/l. Dávka metforminu zůstala stejná, dávka 
večerní sulfonylurey byla upravena na 2 mg. Během terapie ne-
byla zachycena žádná hypoglykemická příhoda. Během devíti 
měsíců došlo ke zlepšení hodnoty HbA1c o 1,2 % (12 mmol/
mol) a poklesu postprandiální glykemie o 3,7 mmol/l. Pacient 
neuváděl vedlejší účinky, aplikaci dávkovačem zvládl po jed-
noduchém ambulantním zaškolení bez problémů. Tělesnou 
hmotnost měl stabilizovanou. Subjektivně udával podstatné 
zlepšení fyzického a psychického stavu, byl spokojen s dosaže-
ným úspěchem v léčbě.

Závěr
Převod pacienta z DPP-4 inhibitorů na GLP-1 RA lixisena-

tid (Lyxumia) má opodstatnění v klinických studiích i běžné 
praxi. V našem případě umožnila pacientovi poměrně rych-
le dosáhnout dalšího zlepšení kompenzace dle HbA1c a hod-

not postprandiálních glykemií, bez nutnosti inzulinoterapie 
a s perspektivou redukce hmotnosti. Nebyla spojena s výsky-
tem hypoglykemie a vedlejšími účinky. Léčba zasahuje přímo 
do patofyziologie diabetu 2. typu a zlepšuje kvalitu života paci-
enta s chronickým onemocněním.
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Souhrn:
V uvedené kazuistice lixisenatid vyřešil problém dřívějších hypoglykemií a sou-

časně zabezpečil optimální vyrovnání postprandiálních glykemií v kombinaci s met-
forminem a bazálním inzulínovým analogem, když v terapii nahradil sulfonylureu.

Summary:
Adding lixisenatide to the treatment with basal insulin and metformin

In the presented case report lixisenatide replaced sulphonylurea and thus re-
solved the problem of previous hypoglycemic episodes and simultaneously ensured 
the optimal correction of postprandial glycemia in the combination with metformin 
and basal insulin analogue.

Olšovský, J. Přidání lixisenatidu k léčbě bazálním inzulínem a metforminem. Kazuistiky v diabetologii 12, 
MS1 – Lyxumination: 5–6, 2014.

Klíčová slova:
 � hypoglykemie
 � postprandiální 

hyperglykemie
 � lixisenatid

Keywords: 
 � hypoglycemia
 � postprandial 

hyperglycemia
 � lixisenatide

Přidání lixisenatidu k léčbě bazálním 
inzulínem a metforminem

Jindřich Olšovský
Diabetologické centrum, II. Interní klinika, LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Úvod
Individualizovaná léčba diabetes mellitus (DM) 2. typu 

znamená optimální výběr léku pro pacienta se zohledněním 
jeho problémů z  hlediska DM (řešení postprandiální hyper-
glykemie, lačné hyperglykemie, hypoglykemií atd.), ale také 
přítomných komplikací, komorbidit a  socioekonomických 
faktorů.

Kazuistika
Jedná se o případ pana Petra, muže ve věku 56  let, který 

má diabetes mellitus (DM) 2. typu v trvání 10 let, tedy od roku 
2004. Postupně byl od zjištění diagnózy DM léčen metformi-
nem a od roku 2007 byla do kombinace přidána sulfonylurea 
(gliklazid). V roce 2010 k dosahování cílových hodnot kom-
penzace nepostačovala ani tato kombinace, proto byl pacien-
tovi přidán bazální inzulín. Pacient zatím nemá žádné kom-
plikace diabetu.

Co ještě k panu Petrovi nutno dodat: má nadváhu 91,3 kg 
(BMI 29,6 kg/m2), je léčený hypertonik od roku 2002, v součas-
nosti má TK 140/80 mmHg při terapii perindopril 5 mg 1x1, 
amlodipin 5 mg 1x1 a indapamid 2,5 mg 1x1. Dále má dyslipi-
demii smíšeného typu – při terapii atorvastatinem 20 mg 1x1 
je lipidogram uspokojivý, a  dále má hyperurikemii – jednak 
byl poučen o dietě a jednak užívá alopurinol (Milurit) v dáv-
ce 100 mg 1x1. Situace pacienta je komplikovaná pohybovým 
omezením – chodí o dvou berlích, což je následek vážnějšího 
úrazu, který prodělal v roce 2007 s postižením bederní páteře 

a pravé kyčle, intermitentně musí užívat analgetika. Samostat-
ně podniká, v čemž mu nebrání ani pohybové omezení a na-
opak práce mu nebrání v možnosti dodržovat režimová opat-
ření. Žije v rodině, má dvě, dnes už dospělé, děti.

V době, kdy začala tato kazuistika, byl pacient léčen z hle-
diska DM jednak metforminem v dávce 2x1 g, dále gliklazi-
dem 2-0-0 (á 30 mg) a jedenkrát denně ve 21 hodin aplikoval 
18 U inzulínu glargin (Lantus). Nebyl uspokojivě kompenzo-
ván, což dokumentovala aktuální hodnota HbA1c 67 mmol/mol, 
měl vcelku přijatelné glykemie nalačno (FPG) 4–7  mmol/l), 
zato neuspokojivé postprandiální hodnoty glykemií (PPG) – 
opakovaně přes 10  mmol/l. Navíc hodnota glykovaného he-
moglobinu byla opakovaně přes 60 mmol/mol a přesto měl ví-
cekrát přes den v různou dobu hypoglykemii, což je pacientem 
vnímáno jako jeho hlavní problém. Hodnota C-peptidu byla 
na dolní hranici normy.

U  pacienta byla provedena kontrola režimových opatře-
ní, určité nesrovnalosti v dietě byly řešeny reedukací nutriční 
terapeutkou na dietu na 250 g sacharidů na den. V pohybové 
aktivitě pacienta nebyl s ohledem na uvedené postižení pohy-
bového aparátu shledán prostor pro případné zlepšení stavu.

V  medikamentózní léčbě byla vysazena sulfonylurea 
a současně byl nasazen lixisenatid v  iniciální dávce 10 μg/
den, po dvou týdnech byla jako obvykle dávka zvýšena na 
20  μg/den. Tento způsob terapie byl vybrán, protože další 
možné alternativy by nesnížily riziko hypoglykemie. Jak 
metformin, tak bazální inzulínový analog zůstaly v nezmě-
něném dávkování.
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Ve třetím týdnu po změně terapie (po zvýšení dávky lixi-
senatidu) se u  pacienta objevila nauzea, bez zvracení. Potíže 
nebyly příliš výrazné, takže je bylo možné překonat a pacient 
léčbu nepřerušil. Navíc po dalších dvou týdnech obtíže spon-
tánně odezněly.

U pacienta zcela vymizely hypoglykemie a postupně se vy-
rovnávaly glykemické profily, PPG byly maximálně o 2–3 mmo-
l/l vyšší než FPG. Za dva měsíce od změny byl HbA1c 55 mmol/
mol a za čtyři měsíce 53 mmol/mol. Za celé čtyři měsíce pacient 
nepocítil hypoglykemii, což sám oceňuje nejvíce.

Závěr
Kazuistika dokumentuje úspěšné využití lixisenatidu 

v  kombinaci s  bazálním inzulínovým analogem a  metformi-
nem. Ukazuje tuto léčbu jako účinnou a také relativně bezpeč-
nou z hlediska výskytu hypoglykemií zejména v průběhu dne. 
Současně dokumentuje i  dočasný výskyt možných známých 
nežádoucích účinků – nauzey, která byla mírná, nevedla u po-

učeného pacienta k přerušení léčby a spontánně následně vy-
mizela. Pokles HbA1c o 14 mmol/mol a vymizení hypoglykemií 
lze považovat za značný profit. Pokles tělesné hmotnosti nebyl 
tak výrazný (pokles hmotnosti o 0,3 kg) vzhledem k léčbě sta-
bilní dávkou bazálního inzulínu.

Literatura
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Souhrn:
Uvedená kazuistika dokumentuje komplexní účinnost lixisenatidu v kombinaci 

s metforminem. U nemocného došlo v této kombinaci ke zlepšení metabolické kom-
penzace, redukci tělesné hmotnosti a úpravě lipidogramu. Léčba byla snášena bez 
nežádoucích účinků.

Summary:
A  clinical experience with a  combination of lixisenatide and oral antidiabetic 
drugs in the treatment of the type 2 diabetes mellitus

The presented case report documents a complex efficacy of lixisenatide in a com-
bination with metformin. This combination allowed achieving better metabolic 
compensation, weight reduction and correction of lipid parameters in our patient. 
The treatment was well tolerated without adverse effects.

Janíčková Žďárská, D. Klinická zkušenost s kombinací lixisenatid + PAD v terapii diabetes mellitus 2. typu. 
Kazuistiky v diabetologii 12, MS1 – Lyxumination: 7–8, 2014.

Klíčová slova:
 � diabetes mellitus 2. typu
 � lixisenatid
 � metabolická kompenzace

Keywords: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � lixisenatide
 � metabolic compensation

Klinická zkušenost s kombinací lixisenatid + 
PAD v terapii diabetes mellitus 2. typu

Denisa Janíčková Žďárská
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Kazuistika
Kazuistika popisuje případ 58letého nemocného, tělesná 

hmotnost 125 kg, BMI 33,9 kg/m2, jemuž byl v roce 2006 dia-
gnostikován diabetes mellitus (DM) 2. typu. Pacient docházel 
na kontroly ke svému praktickému lékaři spíše sporadicky, an-
tidiabetika trvale a  systematicky neužíval, jen intermitentně 
metformin v malé dávce. V dostupných záznamech se objevo-
valy glykemie až 17 mmol/l. Současně byla přítomna závažná 
dyslipidemie, hyperurikemie a arteriální hypertenze (perindo-
pril 10 mg 1-0-0, indapamid 2,5 mg 10-0-0, amlodipin 5 mg 
0-0-1, ezetimib 10 mg 0-0-1, alopurinol 100 mg 1-0-0, fenofib-
rát 200 mg 0-0-1, nesnášenlivost statinů). Orgánové komplika-
ce DM nebyly prokázány.

Do péče diabetologické ambulance FN v  Motole byl pa-
cient předán v  květnu 2011 a  převeden postupně na kombi-

nační terapii glimepirid 3  mg 1-0-0, metformin 1  000  mg 
1-1-1, sitagliptin 100 mg 1-0-0. Pomocí této terapie bylo do-
saženo uspokojivých hodnot metabolické kompenzace (HbA1c 
47  mmol/mol), nicméně v  posledním roce došlo k  progresi 
celkového stavu – vzestup HbA1c na 66  mmol/mol, triglyce-
ridemie 12,44  mmol/l, BMI 35  kg/m2, TK 142/89  mmHg. 
V  tento moment byl indikován lixisenatid v  úvodní dávce 
10 µg prvních 14 dní, poté navýšení na 20 µg s aplikací před 
snídaní. Pokračovali jsme v léčbě metforminem v denní dávce 
3 000 mg + glimepirid v denní dávce 3 mg. Léčbu sitagliptinem 
jsme přerušili.

Vývoj glykemických profilů v  jednotlivých fázích léčeb-
ných schémat je uveden v tabulce č. 1. Průměrné glykemické 
profily před léčbou lixisenatidem a po pěti měsících léčby jsou 
znázorněny v  grafu č. 1. Po pětiměsíční léčbě lixisenatidem 

Tab. č. 1: Glykemické profily v jednotlivých léčebných fázích
MET+SU+sitagliptin MET+SU+Lyxumia 10 µg MET+SU+Lyxumia 20 µg

7,1/9,1...8,4/8,9...7,1/10,0...8,9 7,0/9,1...8,7/9,4...7,9/9,2...7,9...6,6 (4 h)  6,1/7,1...7,2/8,2...7,2/8,8...8,1...6,3 (4 h)

6,9/8,9...7,1/9,7...8,1/9,9...8,2  6,4/7,1...7,0/8,2...7,4/8,9...8,0...6,9 6,3/8,4...7,0/8,1...7,6/8,9...8,2...6,9

6,8/9,0...7,2/9,9...7,9/8,9...8,1 6,9/8,4...7,6/9,0...8,4/8,6...6,9...6,5 6,7/7,3...7,1/8,9...7,6/9,0...8,1...7,0

5,5/7,0…6,4/7,0…6,1/7,1…6,9

5,1/6,9…6,1/7,0…5,9/7,0…6,1

6,2/7,5…5,9/6,9…6,0/6,8…6,0

Hodnoty jsou uvedeny FPG/PPG (glykemie na lačno/glykemie 2 hodiny po jídle) mmol/l, MET – metformin, SU – sulfonylurea
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došlo k  redukci tělesné hmotnosti o  9  kg, k  poklesu HbA1c 
na 42  mmol/mol (pokles o  24  mmol/mol), ke snížení tri-
glyceridemie na 6,23  mmol/l, ke snížení krevního tlaku na 
138/80 mmHg, zlepšení glykemických profilů, zejména post-
prandiální glykemie. Souhrnně je účinnost pětiměsíční léčby 
lixisenatidem zdokumentována v tabulce č. 2. Léčba lixisena-
tidem byla velmi dobře snášena, bez doprovodných nežádou-
cích účinků.

Závěr
Kazuistika je příkladem účinnosti lixisenatidu v  časných 

fázích DM 2. typu, kdy je podán do kombinace s metformi-
nem a glimepiridem. Ukazuje na efekt farmakologicky navo-

zených hladin GLP-1 versus nativní hladiny GLP-1, kde byly 
zaznamenány i  systémové účinky jako pokles tělesné hmot-
nosti, zlepšení lipidogramu a krevního tlaku. Nasazení léčby 
v našem případě respektovalo současná preskripční omezení 
dle aktuálního SPC.

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

e-mail: Denisa.Janickova.Zdarska@email.cz

Tab. č. 2: Účinnost pětiměsíční léčby lixisenatidem
únor  
2014

červenec 
2014

srpen  
2014

tělesná hmotnost (kg) 129 125 120

BMI(kg/m2) 35,0 x 32,6

HbA1c (mmol/mol) 66 50 42

FPG (mmol/l) 6,8 6,7 5,1

PPG (mmol/l) 9,0 7,1 6,9

TK (mmHg) 142/89 170/81 138/80

celkový cholesterol (mmol/l) 4,5 x 4,5

TG (mmol/l) 12,44 x 6,23

HDL-cholesterol (mmol/l) 0,78 x 0,68

LDL-cholesterol (mmol/l) 0,84 x 0,98
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Graf č. 1: Průměrné glykemické profily před léčbou 
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Souhrn:
Kazuistika popisuje léčbu 62leté ženy s diabetes mellitus 2. typu, u které předchozí 

léčba premixovaným inzulínem podávaným dvakrát denně vedla při aktivním životě 
k častým hypoglykemiím a nárůstu tělesné hmotnosti, což způsobovalo nespokojenost 
pacientky s touto léčbou. Změna léčby na kombinaci bazálního inzulínu podaného na 
noc s jednou denně podaným krátkodobě působícím lixisenatidem, který je řazen mezi 
prandiální agonisty receptoru pro GLP-1, přinesla zlepšení kompenzace diabetu, pokles 
hmotnosti a především spokojenost pacientky s léčbou jejího chronického onemocnění.

Summary:
The use of the combination of basal insulin with lixisenatide once daily in the type 
2 diabetes mellitus leading to the improved compensation of diabetes and quality 
of life following the switch from the treatment with premixed insulin

The case report describes the treatment of a 62 years old woman with the type 2 
diabetes mellitus and active lifestyle, in whom the previous treatment with premixed 
insulin administered twice daily caused frequent hypoglycemias and weight gain that 
led to dissatisfaction with this treatment. The switch of the treatment to the combi-
nation of a basal insulin administered for the night with a short acting lixisenatide, 
which belongs among the prandial agonists of GLP-1 receptor, administered once 
daily improved the compensation of the diabetes, led to weight loss and primarily to 
the patient’s satisfaction with the treatment of her chronic disease.

Račická, E. Využití kombinace léčby bazálním inzulínem s jednou denně podaným lixisenatidem u diabetes 
mellitus 2. typu ke zlepšení kompenzace diabetu a zlepšení kvality života po převodu z léčby premixovaným 
inzulínem. Kazuistiky v diabetologii 12, MS1 – Lyxumination: 9–11, 2014.

Klíčová slova:
 � diabetes mellitus 2. typu
 � kombinační léčba
 � lixisenatid
 � prandiální inzulín

Keywords: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � combined treatment
 � lixisenatide
 � prandial insulin

Využití kombinace léčby bazálním inzulínem 
s jednou denně podaným lixisenatidem 
u diabetes mellitus 2. typu ke zlepšení 
kompenzace diabetu a zlepšení kvality života 
po převodu z léčby premixovaným inzulínem

Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava

Úvod
Diabetes mellitus 2.  typu (DM2T) je komplexní a  progre-

sivní onemocnění. Jeho progresivita proto vyžaduje postupnost 
léčebné intervence, která by měla být individualizována dle po-
třeb každého pacienta. Současný přístup k  intenzifikaci léčby 
doporučuje, pokud pacient nedosahuje svých cílových hodnot 
kompenzace léčbou nefarmakologickou a metforminem, zahá-
jit vedle použití PAD i  léčbu bazálním inzulínem. Pokud není 
dobře kontrolována postprandiální glykemie, pak lze přidat 
prandiální krátkodobě působící inzulín, nebo premixované in-
zulíny. Tato léčba vede často k nárůstu hmotnosti, zvyšuje rizi-
ko hypoglykemie a komplexnost léčby nepřispívá vždy k dobré 
spokojenosti pacienta s léčbou. Lixisenatid je nový krátkodobě 

působící agonista receptoru pro GLP-1, který je podáván jed-
nou denně. Stejně jako GLP-1 příznivě působí na glukózovou 
homeostázu, stimuluje sekreci inzulínu glukózo-dependentně, 
potlačuje sekreci glukagonu, zpomaluje vyprazdňování žalud-
ku a navozuje pocit sytosti. Jeho farmakokinetické vlastnosti ho 
řadí mezi tzv. prandiální agonisty GLP-1 receptoru. Účinnost 
a bezpečnost lixisenatidu byla potvrzena v programu Get-Goal, 
který obsahoval klinické kontrolované studie 3. fáze. Byla potvr-
zena významná účinnost lixisenatidu v  léčbě DM2T snížením 
hodnoty HbA1c, která byla dána snížením glykemie nalačno, ale 
hlavně snížením postprandiální glykemie. Léčba byla také spo-
jena s poklesem hmotnosti nebo s omezením přepokládaného 
růstu hmotnosti.
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Kazuistika
Pacientka narozená v  roce 1952, měla diabetes mellitus 

diagnostikovaný při odběrech při preventivní prohlídce u své-
ho praktického lékaře v roce 2006. Vedle DM2T byla zjištěna 
i hypertenze a dyslipidemie. Byla zahájena léčba antihyperten-
zivy (kombinace ACEi a diuretika) a fibrátem. K léčbě DM2T 
byla doporučena redukční dieta. V té době měla pacientka BMI 
38,28  kg/m2 (hmotnost 98,0  kg výška 1,60  m). Protože kom-
penzace sledovaných chorob nebyla dobrá, odeslal ji praktický 
lékař do péče internisty, kde byla vedle intenzifikace léčby hy-
pertenze (přidán beta-blokátor) provedena záměna fibrátu za 
statin. K léčbě DM2T byl podáván metformin v dávce 1 500 mg/
den a přidán derivát sulfonylurey (glimepirid). Dostala obecné 
doporučení k redukční dietě bez spotřeby cukru a tuků.

Pacientka měla dosti náročné zaměstnání, vedla soukromou 
pekárnu, na jiné koníčky či fyzickou aktivitu mnoho času neměla. 
Její tělesná hmotnost se v době léčby PAD zvýšila o 3 kg. Glykemie 
si neměřila a zpětně nevylučovala, že mohla mít při nepravidelném 
jídle i lehčí hypoglykemie. V roce 2010 byla odeslána k hospitaliza-
ci k vyšetření pro podezření na chronickou ischemickou chorobu 
srdeční pro časté bolesti na hrudníku a také pro úpravu kompen-
zace diabetu, který již nebyl PAD dobře léčen. Léčba PAD byla 
ukončena a nahrazena léčbou premixovaným inzulínem – Mixtard 
30 HM 2x denně. Nastavení léčby proběhlo tak, že byla dotázána, 
kolikrát denně by si chtěla aplikovat inzulín – zda dvakrát denně 
nebo častěji. Pacientka se pochopitelně léčby inzulínem obávala 
a varianta aplikace dvakrát denně jí připadala snadná, a proto si ji 
zvolila, i když neznala vlastnosti podávaného inzulínu.

Přechod do denního života byl při léčbě inzulínem Mixtard 
30  HM, podávaným v  dávce 38-0-24 jednotek, komplikován 
častými hypoglykemiemi, neboť denní režim pacientky nebyl 
naprosto pravidelný, jak to léčba premixovaným inzulínem 
vyžaduje. To pochopitelně vedlo k dalšímu nárůstu hmotnosti 
až na 102 kg (BMI 41,46 kg/m2), což pacientku nejvíce zne-
pokojovalo. Na konci roku 2013 jsme převzali pacientku do 
péče. V  té době byl HbA1c 64  mmol/mol, glykemie nalačno 
9,97  mmol/l. Hodnoty krevního tlaku (TK) byly uspokojivě 
kontrolovány kombinací antihypertenziv (ACEi, diuretikum, 
antagonista Ca+, beta-blokátor), užívala kyselinu acetylsalicy-
lovou. Pacientka již měla v té době svůj vlastní glukometr, pro-
vedli jsme dietní edukaci na redukční dietu, naučili pacientku 
selfmonitoring glykemií, znovu přidali do léčby metformin 
v dávce 2 000 mg/den a převedli léčbu na NovoMix 30 – celko-
vou denní dávku bylo možno redukovat na 46 U/den rozděle-
nou na dvě stejné dávky dle průběhu glykemií. V té době ještě 
pacientka změnu v režimu inzulínové léčby nechtěla.

Ale během další doby si stěžovala, že ji léčba neumožňuje 
si den naplánovat dle svých potřeb. V této době již aktivně ne-
pracovala pro rodinnou firmu, kterou předala dětem, starala se 
o dům, rodinu, její hlavní jídlo byl polední oběd, který chystala 
vnoučatům. Vadilo jí, že se vlastně musela svým jídlem stále 
přizpůsobovat vlastnostem premixovaného inzulínu a že tato 
léčbě nevedla k dobrým glykemiím v době po obědě (což bylo 
její největší jídlo, kdy na ně měla i nejvíce času) a odpoledne. 
Laboratorní vyšetření prokázalo hladinu C-peptidu nalačno 
1 448 pmol/l, HbA1c při poklesu hmotnosti při léčbě inzulínem 
NovoMix 30 na 100 kg se snížil na 58 mmol/mol.

Proto jsme se po důkladném rozboru jídelníčku a nastavení 
na redukční dietu 175 g S domluvili na změně léčby. Přerušili 
jsme léčbu premixovaným analogem, nasadili léčbu inzulínem 
glargin na noc (ve 21.00) 10 jednotek. Hodinu před obědem si 
pacientka začala aplikovat lixisenatid (Lyxumia) v dávce 10 μg 
po dobu 14 dnů, poté od 15. dne 20 μg. Léčbu snášela velmi 
dobře, pouze přechodně asi čtyři dny cítila lehkou nauzeu. Dle 
profilů jsme upravili postupně léčbu glarginem na 14 U na noc.

Tato změna vedla v září 2014 k poklesu HbA1c na 53 mmol/
mol, tělesná hmotnost se snížila na 93,5 kg (BMI 38,05 kg/m2), 
profilové hodnoty:6,8-8,8-5,3-6,6-7,4-7,9 mmol/l. Během ce-
lého období nepocítila pacientka žádnou hypoglykemii, ani ji 
nezjistila při měření na glukometru, který v poslední době již 
používá mnohem méně často, než při léčbě premixovaným in-
zulínem. Pacientka je s léčbou velmi spokojená, nejenom proto, 
že nemá stavy hypoglykemie, ale že léčba jí umožňuje si naplá-
novat a prožít svůj den dle svých představ, a že poprvé v historii 
léčby její chronické nemoci se dočkala poklesu hmotnosti, což 
je pro ni velmi významné a motivující pro další léčbu.

Závěr
Kazuistika pacientky dokladuje, že ke každému pacientovi 

je třeba při intenzifikaci léčby, zejména inzulínem, přistupo-
vat individuálně. Před zahájením léčby je třeba každému pa-
cientovi léčbu vysvětlit se všemi nejen klady – tedy, že pove-
de ke zlepšení kompenzace diabetu – ale také riziky, jako je 
hypoglykemie. Léčba by měla zohledňovat život pacienta, mít 
potenciál, aby ji pacient mohl včlenit do svého denního reži-
mu. Farmakokinetika lixisenatidu, která má maximum svého 
účinku na omezení vzestupu postprandiální glykemie, je velmi 
výhodná do kombinace s bazálním inzulínem a metforminem, 
neboť má s bazálním inzulínem komplementární účinek. Lixi-
senatid, podávaný jednou denně před hlavním jídlem pacient-
ky, má významný účinek na úpravu glykemie nejen po obědě, 
ale také i  po večeři, a  má příznivý vliv na změny hmotnosti 
pacientky. Kombinace agonisty GLP-1 receptoru lixisenatidu 
a bazálního inzulínu je další racionální možností v individua-
lizaci léčby diabetes mellitus 2. typu.

Literatura
Ahrén, B., Vorokhobina, N., Souhami, E. et al. Equal improvement in glycaemia with 
lixisenatide given before breakfast or the main meal of the day. J Diabetes Complications 
28, 5: 735–741, 2014.
Riddle, M. C., Aronson, R., Home, P. et al. Adding once-daily lixisenatide for type 2 
diabetes inadequate controlled by established basal insulin: a  24-week, randomized, 
placebo-controlled comparison (GetGoal-L). Diabetes Care 36, 9: 2489–2496 2013.
Riddle, M. C., Forst, T., Aronson, R. et al. Adding once-daily lixisenatide for type 2 
diabetes inadequately controlled with newly initiated and continuously titrated basalin 
insulin glargine: a  24-week, randomized, placebo-controlled study (GetGoal-Duo 1). 
Diabetes Care 36, 9: 2497–2503, 2013.

VYUŽITí KOMBINACE LéČBY BAZáLNíM INZULíNEM S JEDNOU DENNě PODANýM LIXISENATIDEM...
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Souhrn:
V níže uvedené kazuistice je prezentován případ úspěšného převedení obézní-

ho diabetika 2.  typu na terapii kombinací lixisenatidu a metforminu. Velmi špat-
ná vstupní kompenzace diabetu s glykovaným hemoglobinem 128 mmol/mol vedla 
ke krátkodobé potřebě intenzifikovaného inzulínového režimu. Po úspěšném testu 
s třídenní hladovkou byl pacient převeden na léčbu lixisenatidem, která mu umožni-
la redukovat hmotnost a zlepšit kompenzaci diabetu bez rizika hypoglykemií.

Summary:
The patient’s case report of a switch from an intensified insulin regimen to lixi-
senatide

A case of a successful switch to a treatment with a combination of lixisenatide 
and metformin in an obese patient with the type 2 diabetes mellitus is presented in 
the case report below. A very bad initial compensation of diabetes with a level of gly-
cated hemoglobin of 128 mmol/mol led to a short term need of an intensified insulin 
regimen. After the successful test with 3days of fasting the patient was switched to 
a treatment with lixisenatide that enabled both weight reduction and improvement 
of compensation of the diabetes without a risk of hypoglycemia.

Žourek, M. Kazuistika převodu pacienta z intenzifikovaného inzulínového režimu na lixisenatid. Kazuistiky 
v diabetologii 12, MS1 – Lyxumination: 11–13, 2014.
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Kazuistika převodu pacienta 
z intenzifikovaného inzulínového režimu 
na lixisenatid

Michal Žourek
Diabetologické centrum, I. interní klinika, FN Plzeň

Úvod
Ideální a  komplexní léčba diabetu 2.  typu umožňuje do-

sáhnout lepší kompenzace bez hmotnostního přírůstku a bez 
hypoglykemií. Inkretinová mimetika – agonisté receptoru pro 
glucagon like peptid 1 (GLP-1 RA) a inhibitory dipeptidylpep-
tidázy  4 (DPP-4 inhibitory) zvyšují sekreci inzulínu, snižují 
hmotnost (či aspoň nezvyšují), zpomalují vyprazdňování ža-
ludku, navozují rychlejší pocit sytosti a snižují sekreci glukago-
nu. Všechny zmíněné efekty zasahují cíleně do několika úrovní 
složité patofyziologie diabetu 2. typu.

Lixisenatid je jednou denně podávaný prandiální GLP-
1 RA, který ve srovnání s dlouhodobě působícím GLP-1 RA 
liraglutidem, významně snižuje postprandiální vzestup glyke-
mie po standardizovaném jídle. Účinnost a bezpečnost lixise-
natidu byla prokázána řadou studií GetGoal programu. Lixise-
natid v léčbě diabetu 2. typu zlepšuje kompenzaci v kombinaci 
s perorálními antidiabetiky i inzulínem bez zvýšení rizika hy-
poglykemií a bez zvýšení hmotnosti.

Kazuistika
56letý pacient, bývalý vzpěrač, se známou anamnézou dia-

betes mellitus 2. typu od roku 2006 a hypertenze se dostavil do 
ambulance centrálního příjmu FN Plzeň v prosinci 2013 pro 
zhruba dva měsíce se zhoršující slabost, malátnost, polyurii 
a polydipsii. Z anamnézy a donesené dokumentace vyplynulo, 
že pacient měl až do května 2013 velmi dobrou kompenzaci 
diabetu (HbA1c 66 mmol/mol) při kombinované léčbě perorál-
ními antidiabetiky (metformin+sitagliptin).

Během vstupního vyšetření v  ambulanci centrálního pří-
jmu byla zjištěna glykemie 25,5  mmol/l (glykemické profily 
před hospitalizací viz obrázek 1) a HbA1c 128 mmol/mol, bez 
poruchy acidobazické rovnováhy. Následně byl pacient přijat 
na diabetologické oddělení FN Plzeň pro dekompenzaci diabe-
tu. Z dalších komorbidit byla významná arteriální hypertenze 
a těžká obezita se vstupní hmotností 149 kg a BMI 43,5 kg/m2.
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Během hospitalizace byly vyloučeny pozdní komplikace dia-
betu (retinopatie, neuropatie, nefropatie) a pacient podstoupil 
komplexní edukaci v diabetické redukční dietě, selfmonitorin-
gu a samostatné úpravy inzulinoterapie. Stran léčby diabetu byl 
pacient během hospitalizace převeden na intenzifikovaný inzu-
línový režim (Humulin R 22-22-22 IU a Humulin N 0-0-0-14 
IU). Propuštěn z hospitalizace byl pacient před vánoci 2013 na 
kombinované léčbě inzulín+metformin (2x1 000 mg denně).

Pacient byl následně plánovaně rehospitalizován v únoru 
2014, kdy došlo k  výraznému zlepšení kompenzace diabetu 
(HbA1c 50 mmol/mol) na zavedené terapii metforminu s inzu-
línem. K ověření sekreční kapacity beta buněk následoval bě-
hem hospitalizace test s třídenní hladovkou, vysazením met-
forminu a celé dávky inzulínu (80 IU/den). Během hladovky 
pacient znormalizoval glykemické profily (tabulka 2) a proto 
jsme i s ohledem na výbornou compliance a motivovanost při-
stoupili k léčbě agonistou GLP-1 receptoru.

Od 3. března 2014 byla tedy zahájena léčba lixisenatidem 
v  doporučeném dávkovacím schématu (Lyxumia 10  μg prv-
ních 14 dní a od 15. dne 20 μg 1x denně v poledne) v kombi-
naci se stávající dávkou metforminu (2x1 000 mg denně). Po 
měsíci léčby (konec března 2014) proběhla ambulantní kont-
rola pacienta se zhodnocením tolerance lixisenatidu. Pacient 
byl s léčbou spokojen, neměl dyspeptické potíže a zhubl 5 kg 
na hmotnost 135 kg. Po třech měsících (červen 2014) proběhla 
ambulantní kontrola již se zhodnocením efektivity léčby lixise-
natidem. Pacient dále redukoval tělesnou hmotnost o dalších 
6 kg na 129,2 kg a zlepšil kompenzaci diabetu (HbA1c 44 mmol/
mol). Tolerance lixisenatidu zůstávala výborná bez jakýchkoliv 
dyspeptických potíží. Glykemické profily před kontrolou jsou 
zobrazeny na obrázku 2.

Zatím poslední ambulantní kontrola proběhla v  září 2014 
(tedy šest měsíců od nasazení lixisenatidu). Pacient sice mírně 
přibral na 133  kg, ale dále zlepšil kompenzaci diabetu (HbA1c 

Obr. 1: Modální den z glykemií tři měsíce před hospitalizací 
(data hodnocena pomocí programu Diabass4)

Tab. 1: Glykemické profily během hladovky

Datum 28.2.
13:48

28.2.
21:12

1.3.
02:06

1.3.
05:37

1.3.
14:11

1.3.
21:18

2.3.
02:20

2.3.
06:05

2.3.
14:17

2.3.
21:22

B-glukóza 6,5 4,5 5,4 4,7 4,7 5,8 3,9 5,2 3,8 4,9

Obr. 2: Modální den z glykemií tři měsíce před ambulantní 
kontrolou (data hodnocena pomocí programu Diabass4)

Obr. 3: Modální den z glykemií tři měsíce před ambulantní kontrolou (data hodnocena pomocí programu Diabass5)

KAZUISTIKA PŘEVODU PACIENTA Z INTENZIFIKOVANéHO INZULíNOVéHO REŽIMU NA LIXISENATID

O
br

áz
ek

: a
rc

hi
v 

au
to

ra
O

br
áz

ek
: a

rc
hi

v 
au

to
ra

O
br

áz
ek

: a
rc

hi
v 

au
to

ra

12 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII  Mimořádné suplementum 1/2014 – Lyxumination



41,0 mmol/mol) a byl zcela bez hypoglykemií. Dalším pozitivním 
efektem léčby lixisenatidem byla normalizace krevního tlaku, 
která umožnila vysadit veškerou antihypertenzní léčbu (krevní 
tlak byl v době ambulantní kontroly 120/80 mmHg). Glykemické 
profily pacienta před kontrolou jsou zobrazeny na obrázku 3.

Závěr
Uvedená kazuistika dobře dokumentuje jak krátkodobý 

efekt léčby lixisenatidem, kdy pacient snížil hmotnost v  ob-
dobí tří měsíců o 11 kg a významně zlepšil kompenzaci dia-
betu s  poklesem HbA1c o  6  mmol/mol (50…44  mmol/mol), 
tak i dlouhodobý, kdy v horizontu šesti měsíců přetrvává vyni-
kající kompenzace diabetu bez hypoglykemií a bez zvyšování 
hmotnosti pacienta.
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Souhrn:
U řady nemocných s diabetem 2.  typu je velmi obtížné udržet patřičnou kom-

penzaci diabetu, protože se negativně promítá nejen progresivní charakter vlastní-
ho onemocnění, ale i další faktory spojené s rostoucím věkem. Agonisté GLP-1 re-
ceptoru působí nejen v oblasti glukózového metabolismu, ale i v regulaci hmotnosti 
nemocných, která je navozena prostřednictvím zpomalení vyprazdňování žaludku 
a navození pocitu sytosti a nedávno byl popsán i účinek na pokles množství tukové 
hmoty na trupu a pokles obvodu pasu. Kazuistika popisuje případ nemocného s těž-
kou spondylartrózou, jehož abdominální obezita se podílela na významném ome-
zení kvality jeho života a  do té doby realizované intervence v  rámci léčby diabetu 
2. typu neměly pozitivní efekt na množství abdominálního tuku. Přítomné elevace 
postprandiálních glykemií byly základní indikací pro použití lixisenatidu a abdomi-
nální obezita měla být dalším cílem této léčebné intervence. Oba účinky se u dané-
ho nemocného projevily a  léčba lixisenatidem (Lyxumia) přidaným do kombinace 
k dvěma perorálním antidiabetikům po dobu šesti měsíců mimořádně efektivně ko-
rigovala postprandiální glykemie a hodnoty HbA1c, dále vedla k poklesu hmotnosti 
(-7 kg) a redukci množství abdominálního tuku vyjádřeného poklesem obvodu pasu 
(-9 cm). Tyto příznivé účinky se promítly do úlevy subjektivních obtíží nemocného 
při ústupu pocitu napětí v bedrech a navíc i výrazně vyšší motivace pro další léčebná 
opatření.

Summary:
The treatment with Lyxumia led to a simultaneous correction of diabetes mellitus 
and abdominal obesity and thus interrupted the vicious circle in a patient with 
severe spondylarthrosis

It is very difficult to maintain adequate compensation of diabetes in many pati-
ents with the type 2 diabetes mellitus due to the negative impact of the progressive 
character of the disease itself as well as other factors associated with aging. GLP-1 
receptor agonists act not only in glucose metabolism but also in the regulation of 
patients’ weight by deceleration of gastric emptying and induction of satiety; and the 
effect on the reduction of truncal adipose tissue and the decrease of the waist circum-
ference has been reported recently. The case report documents a patient with severe 
spondylarthrosis whose abdominal obesity contributed to a significant decrease of 
his quality of life and the therapeutical interventions in the treatment of the type 2 
diabetes mellitus implemented so far did not have any positive effect on the amount 
of his abdominal fat. Present elevations of the postprandial glycemia were the basic 
indication for the use of lixisenatide and abdominal obesity should be another target 
of this therapeutical intervention. Both effects occurred in this patient and the tre-
atment with lixisenatide (Lyxumia) added to a combination of the two oral antidia-
betic agents for six months exceptionally effectively controlled both the postprandial 
glycemia and HbA1c levels; additionally, it led to a weight reduction (-7 kg) and a re-
duction of the amount of abdominal fat manifested by a decrease of the waist circum-

Klíčová slova:
 � diabetes mellitus 2. typu
 � abdominální obezita
 � spondylartróza
 � lixisenatid

Keywords: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � abdominal obesity
 � spondylarthrosis
 � lixisenatide

Léčba přípravkem Lyxumia vedla k současné 
korekci diabetu i abdominální obezity 
a přeťala tak „circulus vitiosus“ u nemocného 
s těžkou spondylartrózou

Marek Honka
Endokrinologická a diabetologická ambulance, Opava
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ference (-9 cm). These positive effects contributed to a relief from patient’s subjective 
complaints due to remission of lower back tightness and furthermore to a higher mo-
tivation to other therapeutical measures.

Honka, M. Léčba přípravkem Lyxumia vedla k současné korekci diabetu i abdominální obezity a přeťala tak 
„circulus vitiosus“ u nemocného s těžkou spondylartrózou. Kazuistiky v diabetologii 12, MS1 – Lyxumination: 
14–16, 2014.

Úvod
Ač se v  posledních dvou dekádách významně posunuly 

terapeutické možnosti pro intervenci hyperglykemie u  osob 
s diabetem 2.  typu, přesto je u řady nemocných velmi obtíž-
né udržet patřičnou kompenzaci diabetu, protože se negativně 
promítá nejen progresivní charakter vlastního onemocnění, 
ale i další faktory spojené s rostoucím věkem. Jedním z nich je 
omezení hybnosti, které je velmi častým problémem nemoc-
ných při postižení nosných kloubů nebo axiálního skeletu. 
Intervence nadváhy či obezity u těchto osob pak hraje daleko 
významnější úlohu, protože snižuje nejen nároky metabolické, 
ale zároveň i zátěž kloubního aparátu. Takto může významně 
přispět nejen k  částečnému obnovení pohybové aktivity ne-
mocného, ale i ke zlepšení kvality života, která je se schopností 
pohybu výrazně spjata.

Agonisté GLP-1 receptoru, jako jedna třída léčiv odvoze-
ných od inkretinů, získaly v terapeutickém portfoliu v posled-
ních letech pevné místo díky svému působení nejen v oblasti 
glukózového metabolismu, ale i v regulaci hmotnosti nemoc-
ných, která je navozena prostřednictvím zpomalení vyprazd-
ňování žaludku a navození pocitu sytosti. Díky svým dalším 
pozitivním účinkům na kardiovaskulární aparát se agonisté 
GLP-1 receptoru prosadily v terapeutických algoritmech růz-
ných odborných společností na pozici léčiv druhé event. třetí 
linie do kombinační léčby s dalšími antidiabetiky.

Rozdíly ve farmakokinetice jednotlivých agonistů GLP-1 
receptoru se promítly do jejich farmakodynamiky formou od-
lišného působení na vyprazdňování žaludku při dlouhodobé 
léčbě. U léčiv s krátkodobým poločasem eliminace (exenatid, 
lixisenatid) nedochází k tachyfylaxi účinku na zpomalení vy-
prazdňování žaludku, což se promítá do razantního ovlivnění 
postprandiální hyperglykemie a navíc u exenatidu byl proká-
zán vliv na redukci tukové hmoty a zlepšení profilu biomarkerů 
kardiovaskulárního rizika. Ve studii Buncka et al. vedla roční 

léčba exenatidem k poklesu množství tukové hmoty na trupu 
(průměrně -13 %) a k poklesu obvodu pasu (průměrně -5 %). 
Výsledky podobného druhu jsou u antidiabetických léčiv dosti 
unikátní a zároveň klinicky velmi užitečné, protože osob s ab-
dominální obezitou a  diabetem 2.  typu je značné množství. 
Osobně jsem byl přesvědčen, že tyto příznivé farmakologické 
účinky, lze očekávat i při léčbě lixisenatidem a svou domněn-
ku jsem chtěl ověřit u případu nemocného, jehož abdominální 
obezita se podílela na významném omezení kvality jeho života.

Kazuistika
Pacient, narozený v roce 1949, trpí diabetem 2. typu od roku 

2005. Od roku 2003 je léčen pro hypertenzi a hyperlipoprotei-
nemii v  rámci klinické manifestace metabolického syndromu. 
Pacient prodělal v minulosti operaci pravé ledviny pro nefroliti-
ázu (bez alterace renálních funkcí) a je léčen urologem pro be-
nigní hyperplazii prostaty, ale zásadním aspektem v jeho osobní 
anamnéze je dlouhodobé postižení plotének bederní páteře spo-
jené s těžkým vertebrogenním algickým syndromem. Pacient byl 
pro hernii disku L5/S1 operován a pro značné omezení hybnosti 
bederní páteře mu byl přiznán invalidní důchod.

Právě limitace pohybu se nepříznivě odrážela i v rámci me-
tabolických poruch nemocného, protože při omezené toleranci 
metforminu (pacient toleroval Glucophage XR 750 mg 0-0-2) 
musela být k dosažení adekvátní kompenzace diabetu použita 
další léčiva, která mohou vést ke vzestupu hmotnosti (glikla-
zid; Glyclada 30 mg 2-0-0). U tohoto pacienta byl tak navozen 
bludný kruh, který bývá v  literatuře popisován v  souvislosti 
s kombinační léčbou antidiabetiky, kdy je sice dosaženo efektu 
(po různě dlouhou dobu) ve vztahu ke kompenzaci diabetu, 
ale zároveň může dojít ke vzestupu tělesné hmotnosti, který se 
u disponovaných osob projeví negativním dopadem na meta-
bolické parametry a vznikem bludného kruhu. Viz obrázek 1.

Kompenzace diabetu nemocného byla tedy relativně pří-
znivá, ale od roku 2010 byl patrný trvalý vzestup hmotnosti 
(v období 2010–2014 zvýšení hmotnosti o cca 10 kg) při mi-
nimální pohybové aktivitě, kdy plavání bylo jedinou význam-
nější formou pohybu. V  době svého pravidelného vyšetření 
v únoru 2014 vážil pacient 118,5 kg a při své výšce 181 cm měl 
BMI 36,1 kg/m2 a  zřejmé známky abdominální obezity s ob-
vodem pasu 123  cm. Hypertenze byla korigována adekvátně 
(TK 120/76 mmHg, TF 68/min), ale bylo zřejmé zhoršení kom-
penzace diabetu, kdy při relativně příznivé hodnotě glykemie 
nalačno 6,9 mmol/l, byla zvýšená hodnota HbA1c na 64 mmol/
mol, což svědčilo o pravděpodobnosti elevace postprandiálních 
glykemií. Tato skutečnost se potvrdila při měření glykemie 
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120 minut po snídani hodnotou 11,1 mmol/l. Další metabolic-
ké parametry byly v uspokojivém rozmezí (celkový cholesterol 
4,28 mmol/l, TG 1,32 mmol/l, HDL-cholesterol 1,39 mmol/l, 
LDL-cholesterol 2,46 mmol/l, ALT 0,58 µkat/l, AST 0,41 µkat/l, 
GMT 0,74 µkat/l) a z výsledků předchozího vyšetření (červenec 
2013: HbA1c 52 mmol/mol, glykemie nalačno 6,3 mmol/l, kre-
atinin 96 μmol/l, eGFR>1,14 ml/s) bylo možné usuzovat, že se 
jedná o nedostatečnou efektivitu dosavadní kombinace PAD na 
korekci vzestupu postprandiálních glykemií, což bylo potvrze-
no následným selfmonitoringem, při němž pacient měřil glyke-
mie před snídaní a 120 minut po ní. Viz tabulka 1.

s léčbou spokojen a to zejména proto, že při poklesu hmotnosti 
a obvodu pasu ustoupily i pocity napětí v bedrech, na nichž se 
podílela i abdominální obezita, která negativně působila na stati-
ku bederní páteře. Byla patrná i emoční změna, která se promítla 
do motivace k dodržování léčebných opatření. Pro pacienta pře-
stala být opatření životosprávy břemenem, protože viděl pozitiv-
ní výsledky, které se utvrdily i v následujícím tříměsíčním inter-
valu, kdy v srpnu 2014 byla hmotnost nemocného 111,5 kg (BMI 
34,0 kg/m2) a obvod pasu 114 cm. Pokles TK (112/70 mmHg při 
TF 72/min) souvisel s poklesem tělesné hmotnosti a také s pří-
mým vlivem lixisenatidu na krevní tlak, proto bylo možné zva-
žovat redukci antihypertenzní terapie. Pacient tak při výborné 
toleranci léčby lixisenatidem (Lyxumia) za šest měsíců udržel 
vynikající kompenzaci diabetu (HbA1c 51 mmol/mol a výsledky 
selfmonitoringu viz tabulka 3) navíc bylo dosaženo kumulativně 
poklesu hmotnosti o 7 kg a obvodu pasu o 9 cm.

Závěr
U nemocného s diabetem 2.  typu a těžkou formou spon-

dylartrózy bederní páteře byl vzestup hmotnosti, ovlivněný 
pohybovým handicapem, příčinou zhoršení algického syndro-
mu, ale i jisté frustrace nad nepříznivým vývojem i přes snahu 
o opatření životosprávy. Přítomnost elevace postprandiálních 
glykemií byla tou základní indikací pro použití lixisenatidu 
(Lyxumia) a abdominální obezita měla být dalším cílem této 
léčebné intervence. Léčba lixisenatidem (Lyxumia) přidaným 
do kombinace k  dvěma perorálním antidiabetikům po dobu 
šesti měsíců mimořádně efektivně korigovala postprandiální 
glykemie a  hodnoty HbA1c, dále vedla k  poklesu hmotnosti 
a  redukci množství abdominálního tuku vyjádřeného pokle-
sem obvodu pasu. Tyto příznivé účinky se dále promítly do 
úlevy subjektivních obtíží nemocného při ústupu pocitu na-
pětí v  bedrech a  navíc i  výrazně vyšší motivace pro léčebná 
opatření. Vymizel pocit frustrace, že se léčba diabetu nedotýká 
komplexnějších problémů nemocného, což považuji pro bu-
doucnost léčby za velmi cenný přínos.
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Tab. 1: Vývoj glykemie (mmol/l) po snídani před zahájením 
léčby lixisenatidem (Lyxumia)

nalačno 6,6 5,9 6,1 7,3

po snídani 11,7 11,4 10,9 12,1
∆ @5–5,5 mmol/l à ovlivnění postprandiální elevace je racionálním krokem

Po identifikaci metabolické poruchy bylo potřebné zvolit 
léčebnou intervenci, která ovlivní postprandiální elevace glyke-
mie, byla tedy ponechána léčba metforminem (Glucophage XR 
750 mg 0-0-2) + gliklazidem MR 30 mg 2-0-0 a zahájeno podá-
vání lixisenatidu (Lyxumia) 10 μg ráno s.c. 30 minut před snída-
ní. Po dvou týdnech léčby s velmi dobrou tolerancí byla dávka 
lixisenatidu (Lyxumia) navýšena na 20 μg s.c. ráno. Pacient nám 
oznámil, že vnímá snížení apetitu a považoval to za příznivý fe-
nomén, který se následně odrazil ve vývoji jeho antropometric-
kých parametrů, kdy po třech měsících léčby (květen 2014) klesla 
hmotnost na 113 kg (BMI 34,5 kg/m2) a obvod pasu na 115 cm. 
TK byl nadále stabilní (116/74 mmHg, TF 76/min). Došlo tedy 
k redukci hmotnosti o 5,5 kg a obvodu pasu o 8 cm, zároveň se 
upravila kompenzace diabetu nejen dle hodnot selfmonitoringu 
(viz tabulka 2), ale i dosažením HbA1c 52 mmol/mol. Pacient byl 

Tab. 2: Glykemické profily (mmol/l) po třech měsících 
léčby lixisenatidem (Lyxumia)

pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
před snídaní 6,3 7,0 6,4 7,1 6,4 5,9 6,0

po snídani 7,5 7,7 6,4 8,6 7,2 7,4 8,3

před obědem 5,1 x x x 5,7 x x

po obědě 8,0 8,6 7,3 8,4 9,5 5,9 7,4

před večeří 5,2 x x x 5,6 x x

po večeři 7,5 5,7 6,3 7,6 6,8 7,1 8,4

před spaním 5,4 x x x 5,1 x x

Tab. 3: Glykemické profily (mmol/l) po šesti měsících léčby 
lixisenatidem (Lyxumia)

pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
před snídaní 5,7 6,5 6,1 6,7 5,9 5,1 5,6

po snídani 6,8 7,0 5,4 7,6 7,7 7,1 7,3

před obědem x x 5,9 x x x 7,0

po obědě 7,8 8,9 7,9 7,8 7,1 6,2 8,1

před večeří x x 6,1 x x x 6,3

po večeři 7,8 6,7 6,9 7,7 7,1 6,5 7,9

před spaním x x 5,7 x x x 6,0
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