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Úvod
V poslednom období sa na diabetologických fórach často 

skloňuje pojem duálny diabetes mellitus („dual“ alebo „mixed“ 
diabetes mellitus). Diabetes, ktorý vzniká v dôsledku poruchy 
sekrécie inzulínu pri autoimunitnej inzulitíde v  kombinácii 
s inzulínovou rezistenciou (Lipton et al. 2011). V práci je pre-
zentovaná kazuistika adolescentnej pacientky s diabetes melli-

Hypoglykémie u 18-ročnej slečny s duálnym 
diabetes mellitus

Miriam Čiljaková
Klinika detí a dorastu, JLF UK a UNM, Martin

Súhrn:
Duálny diabetes mellitus („dual“ alebo „mixed“ diabetes mellitus) má známky 

deficitnej sekrécie inzulínu pri autoimunitnej inzulitíde v kombinácii s inzulínovou 
rezistenciou. Podľa posledných prác sa vyskytuje u  10  % detí a  adolescentov s  dia-
betom, v  závislosti od etnika. Pridanie 500  mg metformínu k intenzifikovanému 
inzulínovému režimu pomocou kontinuálnej subkutánnej infúzie inzulínu (CSII) 
u  adolescentky s  duálnym diabetes mellitus malo za následok frekventné hypog-
lykémie s následným poklesom dennej dávky inzulínu (DDI) na polovičné hodnoty  
(0,36  IU/kg/deň). Šesťmesačná kombinovaná terapia CSII a  metformínom viedla 
k priaznivému ovplyvneniu hmotnostnej krivky (pokles o 11 %) s negatívnym dopa-
dom na metabolickú kompenzáciu diabetes mellitus (HbA1c) a postupnému navýše-
niu DDI. Napriek tomu DDI na kombinovanej terapii (CSII a metformín) bola nižšia 
(0,58 IU/kg/deň) v porovnaní s DDI na CSII (0,71 IU/kg/deň). K neuspokojivej me-
tabolickej kompenzácii však pravdepodobne prispela aj prítomnosť mycoplazmovej 
infekcie u adolescentnej pacientky s diabetes mellitus.

Summary:
Hypoglycemia in an 18 years old young lady with a dual diabetes mellitus

The dual diabetes mellitus (“dual” or “mixed”) has symptoms of inadequate se-
cretion of insulin due to the autoimmune insulitis together with the insulin resist-
ance. According to the recent studies it occurs in 10% of children and teenagers 
with the diabetes depending on their ethnic origin. Adding metformin 500 mg to 
intensified insulin regimen administered by the continuous subcutaneous infusion 
of insulin (CSII) in an adolescent female patient with the dual diabetes mellitus re-
sulted in frequent hypoglycemic episodes requiring a subsequent reduction of daily 
dose of insulin (DDI) to half doses (0.36 IU/kg/day). A combined therapy with CSII 
and metformin lasting for six months resulted in a favourable effect on the weight 
curve (a  reduction by 11%) with a negative impact on metabolic compensation of 
the diabetes mellitus (HbA1c) and gradual increase of DDI. On the other hand, DDI 
was lower (0.58 IU/kg/day) on combined treatment (CSII and metformin) compared 
to DDI during a treatment with CSII (0.71 IU/kg/day). The presence of mycoplasma 
infection contributed to the unsatisfactory metabolic compensation in the adolescent 
female patient with the diabetes mellitus.

Čiljaková, M. Hypoglykémie u 18-ročnej slečny s duálnym diabetes mellitus. Kazuistiky v diabetologii 11, 
MS1: 3–5, 2013.

Kľúčové slová: 
 � duálny diabetes mellitus
 � hypoglykémie
 � intenzifikovaný inzulínový 

režim
 � inzulínová pumpa

Key words: 
 � dual diabetes mellitus
 � hypoglycemia
 � intensified insulin 

regimen
 � insulin pump

tus 1. typu s pozitívnymi titrami autoprotilátok (AGAD, IA2) 
v spojení s klinickým obrazom inzulinorezistencie – centrálna 
obezita, akantóza, hypertrichóza. Pre diagnózu duálneho dia-
betu svedčil aj fakt, že po dvoch rokoch od stanovenia diagnó-
zy diabetes mellitus sme u pacientky zistili merateľnú stimulo-
vanú koncentráciu C-peptidu v sére.
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HYPOGLYKéMIE U 18-ROČNEJ SLEČNY S DUáLNYM DIABETES MELLITUS

Kazuistika
14-ročná slečna bola dispenzarizovaná v endokrinologic-

kej ambulancii pre centrálny typ nadváhy a akantózu. V rám-
ci pravidelnej laboratórnej kontroly jej vo veku 16 rokov 
bola nameraná glykémia nalačno 13,2  mmol/l, v  moči slabo 
prítomná glukóza, ketolátky negatívne. V  objektívnom nále-
ze telesná hmotnosť 60,5 kg, výška 156 cm, BMI 24,9 kg/m2, 
menzes má pravidelný od 14 rokov, hypertrichóza. V anam-
néze popisovaná týždeň trvajúca polyúria, polydipsia, pokles 
hmotnosti o cca 3 kg v porovnaní s predchádzajúcim vyšetre-
ním. Pacientke bola odporučená hospitalizácia, počas hospita-
lizácie bola nameraná kontrolná glykémia 18,6 mmol/l, stúpla 
glykozúria, objavila sa pozitívna ketonúria bez ketoacidózy, 
čo viedlo k  indikácii intenzifikovaného inzulínového režimu 
MDI. Začali sme liečbu subkutánnymi humánnymi inzulín-
mi, pri prepustení bola celková denná dávka inzulínu (DDI)  
30 IU pri hmotnosti 63,5 kg (t. j. 0,47 IU/kg/deň). Laboratór-
ne bola zistená pozitivita autoprotilátok AGAD 27 IU/ml, IA2 
1,5  IU/ml, eufunkcia štítnej žľazy bez známok autoimunity, 
negatívne boli aj protilátky proti transglutamináze v triede IgA 
a IgG.

Po polroku liečby sme zistili menej uspokojivú kompenzá-
ciu diabetu (HbA1c 8,2 % bez frekventnej či ťažkej hypoglyké-
mie), hmotnostný nárast na 67,5  kg, odporúčali sme zmenu 
NPH inzulínu na stredne dlho účinkujúci analóg. Napriek 
tomu pretrvával stúpajúci trend HbA1c (11,4  % a  13  %) na  
DDI 0,78 IU/kg/deň s miernym poklesom telesnej hmotnos-
ti v  dôsledku hyperglykémií pri výraznom dawn fenoméne. 
Z  toho dôvodu bolo odporučené skúšobné nastavenie na in-
zulínovú pumpu (CSII), pacientka bola úspešne edukovaná 
a vo veku 17 rokov nastavená na CSII s DDI 0,71 IU/kg/deň. 
Pomocou CSII sme zaznamenali podstatné zlepšenie me-
tabolickej kompenzácie diabetu v  priebehu celého nasle-
dujúceho roka, významný pokles HbA1c (7,86  %, 8,4  %, 
8,37  %) bez ťažkej, neuvedomenej či frekventnej hypog-
lykémie. Nepriaznivý trend sme sledovali pri  hmotnostnej 
krivke, kde po roku tesnej metabolickej kompenzácie dia-
betu došlo k  nárastu hmotnosti na 72  kg pri výške 157  cm,  
BMI 29,2 kg/m2. Laboratórne po 2 rokoch liečby diabetu stále 
merateľný C-peptid 178,62 pmol/l v čase glykémie 10,5 mmol/l, 
hypertriglycerolémia, zvýraznená akantóza a  centrálny typ 
nadhmotnosti, tyroideálne parametre v  norme. Na základe 
dostupných výsledkov sme stanovili diagnózu duálny diabe-
tes mellitus, počas pobytu v  letnom diabetickom tábore sme 
pridali k CSII 500 mg metformínu. Pridanie metformínu do 
terapie viedlo k častým hypoglykémiám počas pobytu v tábore 
bez výskytu ťažkej hypoglykémie, čo si vyžiadalo zníženie DDI 
na polovicu (0,36 IU/kg/deň).

S odstupom troch mesiacov na kombinovanej terapii CSII 
a metformín evidujeme priaznivý hmotnostný trend (-6 kg), 
avšak v kombinácii s neuspokojivou metabolickou kompenzá-
ciou DM (HBA1c 12,2 %), pričom hypoglykémia u pacientky 
bola zaznamenaná len ojedinele s prahom percepcie 5 mmol/l. 
V rámci vylučovania fokusov bola zistená mycoplazmová in-
fekcia v  triede IgM, preliečená spiramycinom (Rovamycin), 
postupné zvyšovanie DDI. Po pol roku kombinovanej terapie 

bola pacientka preradená k  diabetológovi-internistovi, teles-
ná hmotnosť pri preradení 63,8 kg (-8,2 kg), pokles HbA1c na 
10,5  % bez frekventnej hypoglykémie na liečbe CSII s DDI  
0,58 IU/kg/deň a metformín 500 mg denne.

Diskusia
Kombinovaná terapia metformínu s inzulínom, prevažne 

stredne dlho alebo dlho účinkujúcim bazálnym analógom, je 
dobre overená liečebná schéma u dospelej populácie s diabetes 
mellitus 2. typu (Mokáň et al. 2008). Viaceré štúdie popísali 
nižšie riziko hypoglykémie v prípade kombinácie metformínu 
s bazálnym inzulínovým analógom v porovnaní s terapeutic-
kou schémou metformín a deriváty sulfonylurey, alebo bazálne 
inzulínové analógy a deriváty sulfonylurey (Hedrington et al. 
2011). Výsledky potvrdila aj metanalýza 11 prospektívnych 
randomizovaných klinických štúdií s celkovým počtom 2 171 
dospelých pacientov s nedostatočne kontrolovaným diabetom 
2. typu (HbA1c > 7 %) (Fonseca et al. 2011). Po zlyhaní dié-
ty a režimových opatrení v prípade diabetes mellitus 2. typu 
začíname podľa štandardnej schémy titrovať metformín, pri 
neúspechu vyšších dávok sa pridávajú deriváty sulfonylurey 
alebo dlhšie účinkujúci inzulínový analóg, prípadne inkretíno-
vá liečba (Hanas et al. 2011).

Oveľa menej literárnych údajov je o  liečbe metformínom 
v  detskom veku. Terapia metformínom sa odporúča po do-
siahnutí 10.  roku života v  prípade diagnostikovaného diabe-
tes mellitus 2. typu, ak sme nedosiahli redukciu HbA1c ≤ 7 % 
po  troch  mesiacoch trvajúcich diétnych a  režimových opat-
reniach (Hanas et al. 2011). V kaukazskej rase sa ku kombi-
novanej terapii v  detstve a  adolescencii pristupuje ojedinele, 
diabetes 2.  typu je klasifikovaný u  menej ako 5  % pacientov 
s diabetom v adolescencii. Vyššie percento diabetu 2. typu sa 
v detskom veku zisťuje u hispáncov, aziatov a afroameričanov 
(Hanas et al. 2011).

Autori z Chicaga (Lipton et al.) v roku 2011 uverejnili štú-
diu, v ktorej sledovali 111 pediatrických pacientov s diabetes 
mellitus v čase stanovenia diagnózy a s časovým odstupom cca 
8 rokov po stanovení diagnózy, pričom vyhodnocovali prítom-
nosť autoprotilátok a koncentráciu stimulovaného C-peptidu 
v sére. Iniciálne bolo obéznych 18 pacientov, 9 vykazovalo aj 
iné známky diabetu 2.  typu (syndróm polycystických ovárií, 
akantóza). Po 8 rokoch malo 83 pacientov (75 %) nemerateľ-
ný stimulovaný C-peptid a boli označení ako diabetes 1. typu, 
17 pacientov (15 %) s negatívnymi autoprotilátkami a mera-
teľným C-peptidom sa klasifikovalo ako diabetes 2.  typu. Až 
11 pacientov (10 %) spĺňalo kritériá diabetu 1. aj 2. typu, títo 
boli označení ako MDM („mixed“ diabetes mellitus, duálny 
diabetes). Až pätina pacientov zmenila fenotyp diabetu v prie-
behu sledovania. Diagnózu diabetu 1. typu podporuje nižší vek 
pri stanovení diagnózy, výrazná hyperglykémia, ketoacidóza 
a neprítomnosť obezity.

V dostupných literárnych zdrojoch sme sa nestretli s hod-
notením efektu metformínu na telesnú hmotnosť, ako aj na 
dennú dávku inzulínu v  režime CSII u  adolescentného pa-
cienta s duálnym diabetes mellitus. Podľa Hanas et al. (2011) 
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sa u detí s diagnózou diabetes mellitus 2.  typu odporúča za-
čínať s dávkou 250 mg metformínu, dávka sa navyšuje každé 
3 – 4 dni o 250 mg do maximálnej dávky 1 000 mg 2x denne. 
V prípade, že u dieťaťa bola indikovaná iniciálna liečba inzulí-
nom, dávka sa znižuje o 10 – 20 % s každým navýšením dávky 
metformínu.

Záver
Pridanie metformínu k intenzifikovanému inzulínovému 

režimu pomocou CSII u adolescentky s duálnym diabetes mel-
litus malo za následok frekventné hypoglykémie s následným 
poklesom DDI na polovičné hodnoty. Polročná kombinovaná 
terapia CSII a  metformín viedla k  priaznivému ovplyvneniu 
hmotnostnej krivky s  negatívnym dopadom na metabolickú 
kompenzáciu diabetes mellitus a postupnému navýšeniu DDI. 
Napriek tomu DDI na kombinovanej terapii CSII a metformín 
bola nižšia v porovnaní s DDI na CSII. K neuspokojivej me-
tabolickej kompenzácii však pravdepodobne prispela aj prí-
tomnosť mycoplazmovej infekcie u  adolescentnej pacientky 
s diabetes mellitus.
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Úprava inzulínovej terapie – spokojnosť 
pacienta

Klára Jakubíková
Diabetologická ambulancia, II. Interná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Súhrn:
Zavedenie inzulínových analógov do liečby diabetu 1. aj 2.  typu viedlo nielen 

k účinnej liečbe, ale aj k liečbe bezpečnej, pretože liečba inzulínovými analógmi zní-
žila výskyt nežiaducich účinkov inzulínovej terapie ako je hlavne výskyt hypoglyké-
mií a priberanie na hmotnosti.

Summary:
The insulin therapy adjustment – a patient’s satisfaction 

The introduction of insulin analogues into the treatment of both type 1 and 2  
diabetes mellitus led not only to effective but also safe treatment, because the treat-
ment with insulin analogues reduced the incidence of adverse reactions of insulin 
therapy, such as hypoglycemic episodes and weight gain in the first place. 

Jakubíková, K. Úprava inzulínovej terapie – spokojnosť pacienta. Kazuistiky v diabetologii 11, MS1: 6–7, 2013.

Kľúčové slová: 
 � diabetes mellitus
 � inzulínové analógy
 � hypoglykémia
 � zníženie hmotnosti

Key words: 
 � diabetes mellitus
 � insulin analogues
 � hypoglycemia
 � weight loss

Úvod
Inzulínová liečba je okrem diétnych a režimových opatrení 

jedinou liečbou diabetu 1. typu, ktorou sa snažíme o fyziolo-
gické napodobenie sekrécie inzulínu Ale aj u diabetikov 2. typu 
po zlyhaní dvoj- až trojkombinácií PAD prechádzame na inzu-
línovú terapiu. Postupným zavedením inzulínových analógov, 
najprv bazálnych a neskôr prandiálnych, sa inzulínová terapia 
stáva okrem účinnej aj bezpečnou, pretože sa znížil výskyt hy-
poglykémií a priberanie na hmotnosti. Aplikácia prandiálnych 
analógov spôsobuje, že liečba je flexibilná, prispôsobuje sa po-
trebám daného pacienta, tým spĺňame aj individuálny prístup 
ku  každému pacientovi. Pri  kombinovanej terapii bazálnym 
a prandiálnym inzulínovým analógom zaznamenávame nielen 
dobrú kompenzáciu diabetu v  zmysle zníženia HbA1c, ale aj 
oscilácie glykémií počas dňa sú minimálne. Táto liečba vedie 
k dobrej kompenzácii diabetu, čoho výsledkom je zabránenie, 
ev. oddialenie rozvoja mikro- aj makrovaskulárnych kompli-
kácií diabetu.

Kazuistika
Pacientka sa narodila v roku 1987. V rodine sa cukrovka 

nevyskytuje, obaja rodičia aj brat sú zdraví. Pacientka bola od 
roku 1999 sledovaná v detskej diabetologickej ambulancii pre 
diabetes mellitus 1.  typu. Bola hneď nastavená na intenzifi-
kovaný inzulínový režim. Od 20. septembra 2006 je pacient-
ka sledovaná v  našej diabetologickej ambulancii. Pri  vstup-
nom vyšetrení mala pacientka telesnú hmotnosť 50  kg a 
výšku 176  cm, HbA1c 6,0  % (IFCC), cholesterol 4,1  mmol/l,  

HDL-cholesterol 1,1  mmol/l, triacylglyceroly 0,98  mmol/l,  
LDL-cholesterol 2,13 mmol/l.

Vstupná terapia: inzulín Actrapid HM 10 IU ráno, 8 IU na 
obed, 8 IU večer o 21. hodine a inzulín Insulatard HM 12 IU.

Pri kontrolnom vyšetrení 2. decembra 2009 bola glykémia 
nalačno 14,9  mmol/l, postprandiálna glykémia 7,8  mmol/l, 
HbA1c 5,8 % (IFCC), telesná hmotnosť 52 kg.

Pacientka navštevovala vysokú školu, podľa jej selfmoni-
toringu sa hypoglykémie cez deň vyskytli len sporadicky, viac 
hypoglykémií mávala v nočných hodinách, aj keď upravovala 
dávku inzulínu Insulatard HM. Pre nočné hypoglykémie sme 
Insulatard HM zamenili za  detemir (Levemir) 12  U a  liečba 
Actrapid HM bola upravená na  12  IU ráno, 10  IU na obed 
a 10 IU večer.

Po ukončení vysokej školy 10.  októbra 2011 pacientka 
nastúpila do  zamestnania. Počas dňa sa musela zúčastňovať 
nepredvídaných rokovaní alebo služobných ciest, keď nema-
la možnosť pravidelne sa stravovať, preto sa opakovali denné 
hypoglykémie.

Podľa selfmonitoringu ranné glykémie nalačno sa pohybo-
vali do 6 mmol/l, nočné hypoglykémie pri liečbe analógom de-
temir (Levemir) boli veľmi zriedkavé, ale počas dňa glykémie 
kolísali od 2,3 mmol/l do 25 mmol/l. Preto pacientka 29. no-
vembra 2011 prišla na kontrolu: glykémia nalačno 6,0 mmol/l, 
postprandiálna glykémia 7,l mmol/l, HbA1c (IFCC) 4,9 %, te-
lesná hmotnosť 53 kg. Dávka bazálneho inzulínového analógu 
detemir (Levemir) 14 U a pre denné hypoglykémie zamenený 
Actrapid HM za aspart (NovoRapid) 10 U ráno, 8 U na obed, 
10 U večer.
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Pri nasledujúcej kontrole po šiestich mesiacoch 22. mája 
2012 bola glykémia nalačno 5,6 mmol/l, postprandiálna gly-
kémia 6,4  mmol/l, HbA1c (IFCC) 4,0  %, telesná hmotnosť 
52  kg. Dávka bazálneho inzulínu detemir (Levemir) 14  U 
o 21. hodine. Dávka prandiálneho analógu upravená: aspart 
(NovoRapid) 8  U pred raňajkami, 8  U pred obedom a 8  U 
pred večerou.

U pacientky sa hypoglykémie už cez deň nevyskytovali, 
glykémie má vyrovnané, oscilácie glykémií počas dňa sú mi-
nimálne. Pacientka je s liečbou spokojná, liečba je flexibilná, 
môže ju prispôsobiť možnostiam príjmu potravy a podaril 
sa jej aj váhový úbytok, pretože nemusela „dojedať“ hypo-
glykémie.

Záver
Záverom možno povedať, že zaradenie inzulínových ana-

lógov do  terapie diabetikov spôsobuje väčšiu spokojnosť pa-
cientov, pretože sa výrazne zníži počet hypoglykémií, zníži sa 
prírastok telesnej hmotnosti, liečba je flexibilná a tým je ďaleko 
lepšia compliance pacienta.

MUDr. Klára Jakubíková
Diabetologická ambulancia
II. Interná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
975 11 Banská Bystrica

ÚPRAVA INZULíNOVEJ TERAPIE – SPOKOJNOSť PACIENTA
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Inzulíny aspart & detemir – kombinácia, ktorá 
funguje i u „beznádejného“ pacienta

Jozef Žilinka
DIA-GNOSIS, s. r. o., Diabetologická ambulancia, Piešťany

Súhrn:
Kazuistika poukazuje na výhodu využitia špecifickej farmakokinetiky inzulíno-

vých analógov i u pacienta s výraznou non-compliance, u ktorého neboli predchádza-
júce inzulínové režimy dostatočne efektívne a bezpečné.

Summary:
Insulins aspart & detemir – a combination that works even in an “incurable” patient 

The case report demonstrates the profit of the specific pharmacokinetics of insu-
lin analogues even in a patient with significant non-compliance, in whom the previ-
ous insulin regimens were not effective and safe enough.

Žilinka, J. Inzulíny aspart & detemir – kombinácia, ktorá funguje i u „beznádejného“ pacienta. Kazuistiky 
v diabetologii 11, MS1: 8–9, 2013.

Kľúčové slová: 
 � diabetes mellitus 1. typu
 � non-compliance
 � inzulínové analógy

Key words: 
 � type 1 diabetes mellitus
 � non-compliance
 � insulin analogues

Úvod
V diabetologickej praxi stále dominuje používanie humán-

nych inzulínov, aj keď sú inzulínové analógy na našom trhu 
už pomerne dlho. Aby sme dokonale využili ich terapeutické 
benefity, treba zodpovedne zvažovať ich indikáciu, vzhľadom 
na ich odlišný farmakokinetický a farmakodynamický profil, 
ako aj vyššiu cenu.

Kazuistika
Opisujeme prípad 60-ročného muža s anamnézou diabetes 

mellitus 1. typu od roku 1978 (vo veku 25 rokov), s prítom-
nými chronickými komplikáciami – manifestnou diabetickou 
nefropatiou, polyneuropatiou, neproliferatívnou retinopatiou 
a diabetickou nohou. Okrem toho je prítomná aj arteriálna 
hypertenzia, dyslipidémia, chronická pankreatopatia a he-
patopatia toxickej genézy pri chronickom abúze etanolu. Do 
roku 2008 bol vzhľadom na zlú spoluprácu, odmietanie self-
monitoringu a nedodržiavanie režimu (nepravidelný príjem 
stravy, pravidelný príjem alkoholu...) liečený konvenčným in-
zulínovým režimom humánnymi inzulínmi, pri ktorých bola 
metabolická kompenzácia neuspokojivá (HbA1c IFCC 7,7 %), 
s progresiou chronických komplikácií, častým výskytom hy-
poglykémií a opakovanými hospitalizáciami pre metabolické 
rozvraty. Nehojaca sa lézia na nohe a strach z amputácie boli 
posledným varovaním, ktoré zmenilo prístup pacienta k cho-
robe. Dal sa prehovoriť na selfmonitoring glykémií, nastavenie 
na intenzifikovaný inzulínový režim a začal „menej piť...“.

Zmena liečby v marci 2008
Actrapid HM 12-10-8 IU, Insulatard HM 0-0-0-8 IU s.c. 

Metabolická kompenzácia: preprandiálna glykémia (FPG) 
17,0  mmol/l, postprandiálna glykémia (PPG) 14,3 mmol/l, 
HbA1c (IFCC) 6,3 %.

Zmena liečby v septembri 2008
Actrapid HM 14-8-8 IU, detemir (Levemir) 0-0-0-16 U s.c.
Metabolická kompenzácia: FPG 8,4 mmol/l, PPG 

10,3 mmol/l, HbA1c IFCC 6,7 %.

Zmena liečby v januári 2009
Pacient bol edukovaný a nastavený na novú liečbu počas 

pobytu v Národnom endokrinologickom a diabetologickom 
ústave v  Ľubochni. Actrapid HM bol vzhľadom na nepravi-
delný príjem stravy nahradený prandiálnym analógom as-
part (NovoRapid) 11-6-10 U aplikovaným tesne pred jedlom 
s možnosťou flexibilného dávkovania podľa príjmu sacharidov, 
detemir (Levemir) bol rozdelený na dve denné dávky 11-0-0-6 
U, ktoré rovnomernejšie pokryli bazálnu inzulínovú potrebu 
pacienta. Týmto bolo možné pri vyššej efektivite a bezpečnosti 
mierne redukovať celkovú dennú dávku inzulínu.

Metabolická kompenzácia po 6 mesiacoch: FPG 6,8 mmol/l, 
PPG 7,9 mmol/l, HbA1c (IFCC) 5,8 %; po 10 mesiacoch: FPG 
6,7 mmol/l, PPG 10,2 mmol/l, HbA1c (IFCC) 5,1 %.
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Diskusia
Po nastavení na inzulínové analógy došlo u tohto pacienta 

okrem výrazného zlepšenia glykémií nalačno, postprandiálne i 
HbA1c, aj k zníženiu výskytu hypoglykémií a metabolických roz-
vratov vyžadujúcich hospitalizáciu, spomaleniu progresie chro-
nických komplikácií a zahojeniu chronickej lézie na nohe. Aj 
keď sa pacient v ďalších rokoch vrátil k svojmu pôvodnému ži-
votnému štýlu, pretrváva tolerabilná metabolická kompenzácia.

Záver
Vidno, že i u „beznádejného“ pacienta s diabetes mellitus 

1. typu je možné pomerne optimálne nastavenie liečby za po-

MUDr. Jozef Žilinka
DIA-GNOSIS, s.r.o., Diabetologická ambulancia
A. Hlinku 16
921 01 Piešťany

moci inzulínu detemir najlepšie v dvoch denných dávkach, 
ktorý spoľahlivo pokrýva bazálnu potrebu, v kombinácii s 
prandiálnym inzulínom aspart, ktorý možno aplikovať flexi-
bilne podľa príjmu stravy.

INZULíNY ASPART & DETEMIR – KOMBINáCIA, KTORá FUNGUJE I U „BEZNáDEJNéHO“ PACIENTA
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Liečba cukrovky 1. typu u dospelej pacientky

Monika Rudíková
Diabetologická ambulancia, Nemocnica Košice-Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica

Súhrn:
V liečbe cukrovky 1. typu používame humánne inzulíny i inzulínové analógy. Pre 

optimálny inzulínový režim sa rozhodujeme podľa stravovacích zvyklostí pacienta, 
jeho denného režimu a pracovného zaradenia. Na základe selfmonitoringu glykémií 
i opakovaných laboratórnych kontrol vrátane vyšetrenia glykovaného hemoglobínu 
(HbA1c) upravujeme dávky inzulínu alebo meníme druh inzulínu. S cieľom zabrániť 
vzniku komplikácií cukrovky a eliminovať výskyt hypoglykémií sa snažíme o čo naj-
lepšiu kompenzáciu cukrovky. V kazuistike uvádzame prípad pacientky, u ktorej sa 
objavila cukrovka 1. typu vo veku 40 rokov s typickými príznakmi hyperglykémie. 
Pacientka bola nastavená na intenzifikovaný inzulínový režim s  použitím humán-
nych inzulínov. Pre výskyt hypoglykémií a zhoršenie kompenzácie cukrovky sme po 
ročnej liečbe pristúpili k liečbe inzulínovými analógmi, po ktorých sa zlepšila kom-
penzácia cukrovky a znížil sa výskyt hypoglykémií.

Summary:
The treatment of the diabetes mellitus type 1 in an adult female patient

We use both human insulins and insulin analogues in the treatment of the type 
1 diabetes mellitus. We choose the optimal insulin regimen according to patient’s 
dietary customs, his/her daily regimen and type of work. Based on the self-monito-
ring of glycemias and repeated laboratory tests including glycated hemoglobin as-
sessment (HbA1c) we adjust the insulin doses or change the type of insulin. Our effort 
is the best possible compensation of the diabetes aimed to prevent the development 
of the diabetic complications and to eliminate the occurrence of the hypoglycemic 
episodes. We present a case report of a female patient who developed the type 1 dia-
betes mellitus at the age of 40 years with the typical symptoms of hyperglycemia. The 
patient had the adjusted intensified insulin regimen of human insulins. Due to the 
occurrence of hypoglycemic events and the worsening of the compensation of the 
diabetes after one year of treatment, we initiated the treatment with insulin analo-
gues that improved the compensation of the diabetes and reduced the occurrence of 
hypoglycemic events.

Rudíková, M. Liečba cukrovky 1. typu u dospelej pacientky. Kazuistiky v diabetologii 11, MS1: 10–11, 2013.

Kľúčové slová: 
 � liečba inzulínom
 � hypoglykémia

Key words: 
 � insulin therapy
 � hypoglycemia

Úvod
Diabetes mellitus (DM) 1.  typu je heterogénna skupina 

inzulín-deficientného diabetu, a  to z  hľadiska veku chorého, 
spôsobu manifestácie choroby, prítomnosti autoprotilátok aj 
rýchlosti poklesu endogénnej sekrécie inzulínu. Manifestácia 
DM 1. typu v dospelosti môže byť akútna alebo pomalá (plíži-
vá). Akútne sa DM 1. typu manifestuje prevažne u detí a do-
spievajúcich, často u  mladých dospelých (do 35 rokov), me-
nej často u dospelých osôb. Plíživo sa DM 1. typu manifestuje 
predovšetkým u dospelých jedincov – latentný autoimunitný 
diabetes dospelých (LADA) (Perušičová 2008).

Kazuistika
Pacientka s  liečenou chronickou alergickou rinitídou 

a  perzistujúcou kontrolovanou bronchiálnou astmou bola 
v  júli 2008 vyšetrená v  našej ambulancii pre typické prízna-
ky – asi päť týždňov trvajúcu slabosť, polydipsiu, polyúriu, 
hmotnostný úbytok 10 kilogramov za dva mesiace. Pacientka 
bola normostenická, BMI 22 kg/m2, kardiopulmonálne kom-
penzovaná, normotenzná. Pacientke sme namerali glykémiu 
26,6 mmol/l. Vzhľadom na hyperglykémie a subjektívne ťaž-
kosti bola prijatá na hospitalizáciu na interné oddelenie. Na 
základe doplňujúcich vyšetrení bola cukrovka hodnotená ako 
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1. typu – u pacientky prítomná pozitivita AGAD 20,3 mIU/l, 
hodnoty C-peptidu pod normou – 206 pmol/l. Pacientka bola 
nastavená na intenzifikovaný inzulínový režim – strednedlho 
účinkujúci humánny inzulín v dávke 6-0-0-6 IU s.c. a krátko 
účinkujúci humánny inzulín v dávke 6-4-6 IU s.c. U pacient-
ky v tom čase neboli zistené komplikácie cukrovky. Bola plne 
edukovaná o diétno-režimových opatreniach, selfmonitoringu 
glykémií, príznakoch a liečbe hypoglykémie.

Pacientke bola postupne titrovaná dávka inzulínu – pre 
občasné hypoglykémie po raňajkách a po večeri a hyperglyké-
mie po  obede zmenená dávka krátko účinkujúceho humán-
neho inzulínu na 5-6-3 IU s.c. Pri kontrole v novembri 2008 
bol HbA1c 8,42 % (DCCT), glykémia nalačno 4,7 mmol/l a po-
stprandiálne 5,0 mmol/l a hraničná mikroalbuminúria.

Začiatkom roka 2009 sa u pacientky  vyskytli opakované 
hypoglykémie, preto sme postupne titrovali dávku inzulínu 
– strednedlho účinkujúci humánny inzulín znížený na dávku  
4-0-0-4 IU s.c. a  krátko účinkujúci inzulín na 4-4-3 IU s.c. 
Vo  februári 2009 zistená hodnota glykovaného hemoglobínu 
7,6  %, ale prítomné opakované hypoglykémie ráno nalačno 
a pred večerou. Pacientka si sama znížila strednedlho účinku-
júci inzulín na dávku ráno 2 IU s.c. a večer na 3 IU s.c., pretože 
mala obavy z hypoglykémie, predovšetkým mala strach z hy-
poglykémie v spánku. Monitorovala si opakovane aj skororan-
né glykémie – medzi 2. – 3. hodinou – po znížení dávky mala 
euglykémie, ale stále boli prítomné ranné lačné hypoglyké-
mie. Vzhľadom na tieto hodnoty u pacientky bol strednedlho 
účinkujúci humánny inzulín zamenený za detemir (Levemir) 
v dávke 4 U s.c. večer o 21.30 hodine. Po zmene inzulínu došlo 
k dosiahnutiu euglykémií ráno nalačno.

Od marca 2009 sa u pacientky objavili častejšie hypoglyké-
mie po raňajkách a  po večeri, ktoré pretrvávali i  po znížení 
dávky prandiálneho humánneho inzulínu, preto v apríli 2009 
bola vykonaná zmena na aspart (NovoRapid) 2-3-2 U s.c.

Pri danej liečbe došlo k výraznému zníženiu hypoglykémií 
– v ďalšom trojmesačnom období boli zaznamenané už iba dve 
hypoglykémie. Pri následnej kontrole v  júli 2009 boli HbA1c 
6,06  % (DCCT), lačná glykémia 5,6  mmol/l a  postprandiál-
na 4,7  mmol/l. Ďalšie kontroly v  októbri 2009 a  marci 2010 
potvrdili dobrú kompenzáciu cukrovky – HbA1c 6,55 %, resp. 
6,76  %, ktorá pretrvávala po celý rok 2010. V  októbri 2010 
HbA1c 6,74  %, lačná glykémia 6,2  mmol/l, postprandiálna 
5,5  mmol/l pri mierne zvýšených dávkach inzulínu: detemir 
(Levemir) večer 5 U s.c., aspart (NovoRapid) 3-4-3 U s.c.

Od februára 2011 bola pacientka vyšetrovaná pre opako-
vané synkopálne stavy, stav hodnotený ako pravdepodobná 
epilepsia, je sledovaná neurológom, pre prchavé artritídy sle-
dovaná reumatológom. Od tohto obdobia došlo u  pacientky 
k zvýšeniu glykémií, preto bola postupne titrovaná dávka in-
zulínu – v júli 2011 si pacientka aplikovala detemir (Levemir) 
večer 8 U s.c., aspart (NovoRapid) 4-6-5 U s.c., pri kontrole 
lačná glykémia 4,0 mmol/l, postprandiálna 5,8 mmol/l, glyko-
vaný hemoglobín 7,07 %.

V  marci 2012 HbA1c 7,91  %, lačná glykémia 7,6  mmol/l, 
postprandiálna 7,4  mmol/l, pacientke diagnostikovaná inci-
pientná distálna diabetická polyneuropatia na dolných konča-
tinách (DK), bez výskytu hypoglykémií.

V  marci 2013 pacientka začala pre opuchový stav liečbu 
prednizónom, počas ktorej bolo potrebné zvýšiť dávky inzu-
línu na detemir (Levemir) večer 8 U s.c. a aspart (NovoRapid)  
6-8-5 U s.c.

Na kontrole v  júni 2013 bola lačná glykémia 5,1 mmol/l, 
postprandiálna 5,8  mmol/l, došlo k vzostupu glykovaného 
hemoglobínu na 8,5 % – v.s. po liečbe prednizónom, zistené 
hraničné hodnoty kvantitatívnej proteinúrie. Pacientka pokra-
čuje v pravidelnom selfmonitoringu glykémií, liečbe intenzifi-
kovaným inzulínovým režimom, ďalšia kontrola plánovaná na 
september tohto roka.

Diskusia a záver
Na liečbu cukrovky 1. typu sa najčastejšie používa intenzi-

fikovaný inzulínový režim s humánnymi inzulínmi alebo inzu-
línovými analógmi. Použitie inzulínových analógov je indiko-
vané u pacientov, u ktorých nie je možné dosiahnuť uspokojivú 
kompenzáciu cukrovky pomocou humánnych inzulínov ale-
bo nie je možné zabrániť nepredvídateľným hypoglykémiám 
(Perušičová 2008). Rýchlo účinkujúce analógy sú vhodné 
pre  pacientov, ktorí preferujú tri jedlá denne, majú výraznú 
variabilitu glykémií počas dňa, sú obézni alebo ich životný 
štýl vyžaduje väčšiu pohybovú a  stravovaciu flexibilitu. Dlho 
účinkujúci analóg je vhodný pre pacientov s nočnými hypog-
lykémiami, s obezitou, pri medzidennej variabilite glykémií, 
pri hyperglykémii pred a po večeri a pri nadmernom prírastku 
na hmotnosti pri liečbe (Mokáň 2008). Použitie inzulínových 
analógov u  našej pacientky viedlo k  eliminácii hypoglyké-
mií ráno nalačno i po raňajkách a večeri, čo následne viedlo 
aj k  zlepšeniu glykovaného hemoglobínu a  dlhodobo dobrej 
kompenzácii cukrovky. Počas piatich rokov trvania ochorenia 
je u  pacientky z  komplikácií prítomná incipientná diabetic-
ká polyneuropatia na DK a intermitentne prítomné hraničné 
hodnoty kvantitatívnej proteinúrie. 

Literatúra
Mokáň, M. Diabetes mellitus a  vybrané metabolické ochorenia. Martin: Vydavateľstvo 
P+M, 2008.
Perušičová, J. Diabetes mellitus 1. typu. Semily: GEUM, 2008.
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Inzulínový režim „šitý na mieru“ 
Z vlastnej praxe

Mária Čákyová
Diabetologická ambulancia, Poprad

Súhrn:
Touto kazuistikou sme chceli poukázať na fakt, že správnou kombináciou inzu-

línového režimu, kontinuálneho monitoringu glykémií a zladením životného štýlu 
možno aj u malého dieťaťa dosiahnuť výbornú kompenzáciu diabetu s nízkym výsky-
tom hypoglykémií.

Summary:
Individually “tailored” insulin regimen – From our practice

Through this case report we wanted to point out the fact that owing to a proper 
combination of insulin regimen, continuous monitoring of glycemia and adjustment 
of a lifestyle it is possible to achieve an excellent compensation of the diabetes with 
a low occurrence of hypoglycemic episodes even in a small child.

Čákyová, M. Inzulínový režim „šitý na mieru“ – Z vlastnej praxe. Kazuistiky v diabetologii 11, MS1: 12–13, 
2013.

Kľúčové slová: 
 � diabetes mellitus 1. typu
 � celiakia
 � inzulinoterapia
 � detemir

Key words: 
 � type 1 diabetes mellitus
 � celiac disease
 � insulinotherapy
 � detemir

Úvod
V posledných rokoch sme zaznamenali nárast výskytu dia-

betes mellitus 1. typu u  čoraz väčšieho množstva pacientov, 
vrátane detí a žiaľ často aj v prítomnosti ostatných autoimunit-
ných ochorení (celiakia, autoimunitná tyreopatia apod.), ktoré 
nepoznané, ev. nedostatočne liečené môžu značne zhoršovať 
kompenzáciu cukrovky. Dosiahnuť dobrú kompenzáciu dia-
betu v detskom veku je vzhľadom na špecifiká detského veku 
náročné.

Kazuistika
Predstavujeme kazuistiku 6-ročného dievčatka s anamné-

zou celiakie od troch rokov veku života. Z rodinnej anamnézy: 
matka má celiakiu, starší brat (9 rokov) má diabetes mellitus 
(DM) 1. typu od 3 rokov veku života, t. č. je rok na terapii in-
zulínovou pumpou.

U  dievčatka vo februári 2012 došlo počas akútneho in-
fektu horných dýchacích ciest (akútna spastická bronchitída 
s nutnosťou podávania kortikoterapie) k náhodnému záchytu 
postprandiálnej hyperglykémie 15–17 mmol/l, ktoré sa spon-
tánne po odznení akútneho infektu vrátili do normoglykémií. 
Laboratórna kontrola v diabetologickej ambulancii po odzne-
ní akútneho infektu ukázala nasledujúce parametre: glyké-
mia nalačno 5,0 mmol/l, moč negatívna, celkový cholesterol 
3,32 mmol/l, triglyceridy 0,56 mmol/l, glykovaný hemoglobín 
5,1 % (IFCC), TSH 1,3 mIU/l, fT4 20,5 pmol/l, ATG a TPO 
negatívne, C-peptid 220 pmol/l, inzulín 2,3 IU/ml, IA2 menej 

ako 0,2, AI a AGAD negatívne. Výsledky vyšetrenia na MODY 
zatiaľ nemáme. Objektívne vyšetrenie: telesná hmotnosť 17 kg, 
výška 118,5 cm. Doporučená terapia bola prísna bezlepková 
diéta.

September 2012 znamenal pre dievčatko nástup povinnej 
školskej dochádzky, v októbri 2012 došlo k rozvoju dvoch in-
fekcií dýchacích ciest, počas ktorých boli zachytené postpran-
diálne glykémie pri selfmonitoringu 8–12 mmol/l, ktoré však 
po odznení akútneho infektu pretrvávali (preprandiálne glyké-
mie 7–8 mmol/l a  postprandiálne glykémie 10–12 mmol/l, 
v moči však opakovane bez glykozúrie a bez ketonúrie). Do-
poručená bola prísna bezlepková diéta, určujeme počet SJ/deň 
na 13 SJ (sacharidové jednotky), pre nelepšiace sa glykémie 
pristupujeme k podávaniu 1 jednotky inzulínu detemir (Leve-
mir) s.c. na noc, na ktorom dochádza prechodne k zlepšeniu 
kompenzácie diabetu. Dieťa po celý čas monitorované konti-
nuálnym monitorovacím systémom.

Vo februári 2013 pri laboratórnej kontrole bol glykovaný 
hemoglobín 6,5 % (IFCC), odporučili sme prechod na klasický 
intenzifikovaný režim – 3 x denne humánny inzulín (Actrapid 
HM) v dávke 3 x 1 IU s.c. a o 17. hodine podávame bazálny 
inzulínový analóg detemir (Levemir) 2 U  s.c. Počet SJ – 16, 
telesná hmotnosť 21,6 kg, výška 118,5 cm. Postupne podľa self-
monitoringu, ktorý bol realizovaný prostredníctvom kontinu-
álneho monitoringu upravujeme dávky inzulínu.

V  júni 2013 laboratórna kontrola ráno na lačno ukázala 
lačnú glykémiu 6,5 mmol/l, lipidový metabolizmus kompletne 
v norme, glykovaný hemoglobín 5,1 % (IFCC) a v objektívnom 

12 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII   Mimoriadne suplementum 1/2013



vyšetrení sme zaznamenali výšku 119 cm, hmotnosť 22,4 kg, 
pubertu Tanner 1, štítnu žľazu mäkkú, bez uzlov, nezvetšenú, 
antiGAD negatívne, pozitivitu protilátok proti inzulínu. Očné 
pozadie s fyziologickým nálezom.

Terapiu sme nastavili na Actrapid HM 2-2,5-1,5 IU s.c., 
detemir (Levemir) 4,5 U  s.c., SJ 2-3-3-2-5-1. Selfmonitoring 
bol realizovaný prevažne kontinuálnym monitorovacím systé-
mom.

Záver
V kazuistike bolo snahou poukázať, že liečba humánnym 

prandiálnym inzulínom a bazálnym analógom viedla u 6-roč-
ného dievčatka k  uspokojivým hodnotám glykemických pa-

rametrov s  minimálnym výskytom hypoglykémií. Aj vďaka 
kontinuálnemu monitorovaciemu systému je možno rýchlo 
reagovať na výkyvy glykémií a následne upravovať inzulínový 
režim „šitý na mieru“. Správnym inzulínovým režimom, pra-
videlným monitoringom glykémií a zladením životného štýlu 
možno aj u dieťaťa dosiahnuť výbornú kompenzáciu diabetu 
s minimálnym výskytom hypoglykémií.

MUDr. Mária Čákyová
Diabetologická ambulancia
Francisciho 22
058 01 Poprad

Obr. č. 1: Kontinuálny monitoring – záznam z februára 2013
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Obr. č. 2: Kontinuálny monitoring – záznam z júna 2013
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INZULíNOVý REŽIM „ŠITý NA MIERU“ – Z VLASTNEJ PRAXE
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Po „DCCT ére“ vieme, aký je správny režim 
podávania inzulínu diabetikom 1. typu.  
Vieme správne využívať výhody analóg inzulínu?

Daniel Kolény
MKP, s.r.o., Nitra

Súhrn:
V liečbe diabetes mellitus (DM) 1. typu, vychádzajúc z princípov patofyziológie 

ochorenia, je substitúcia inzulínu už 90 rokov jediným spôsobom liečby tohto ocho-
renia. V uvedenej kazuistike sa autor snaží demonštrovať, ako je možné dosiahnuť 
lepšiu úroveň metabolickej kompenzácie ochorenia zmenou humánnych inzulínov 
za analógy inzulínu u „bežného“ diabetika, respondenta.

Summary:
After the “DCCT era” we know the correct regimen of the insulin treatment in pa-
tients with the type 1 diabetes mellitus. Can we take advantage of the insulin ana-
logues?

Based on the principles of the pathophysiology of the type 1 diabetes mellitus, 
the only treatment of this disease has been a substitution of the insulin for a period 
90 years. In the presented case report the author aims to demonstrate how to achieve 
better degree of the metabolic compensation of the disease by switching from the 
human insulins to insulin analogues in an “ordinary” diabetic patient, respondent.

Kolény, D. Po „DCCT ére“ vieme, aký je správny režim podávania inzulínu diabetikom 1. typu.  
Vieme správne využívať výhody analóg inzulínu? Kazuistiky v diabetologii 11, MS1: 14–16, 2013.

Kľúčové slová: 
 � diabetes mellitus 1. typu
 � intenzifikovaný inzulínový 

režim
 � analógy inzulínu

Key words: 
 � type 1 diabetes mellitus
 � intensified insulin 

regimen
 � insulin analogues

Úvod
Tento rok si pripomíname okrúhlych deväťdesiat rokov 

od možnosti komerčného používania inzulínu v  liečbe DM 
1. typu, čomu predchádzal jeho objav, za ktorý boli jeho autori 
ocenení v roku 1923 Nobelovou cenou (za objavenie inzulínu 
a  preskúšanie jeho fyziologického charakteru). Ďalšie obdo-
bie vedeckého výskumu prinieslo poznanie, že toto chronické 
ochorenie v prevažnej väčšine a závislosti na čase trvania vedie 
k  neskorým komplikáciám. Súčasne prebiehal vývoj rôznych 
typov a úrovní kvality inzulínov.

Tu si treba pripomenúť ďalšie dôležité výročie, ktoré uká-
zalo, kade vedie správna cesta v liečbe DM 1. typu inzulínom. 
Bola to DCCT (Diabetes Control and Complication Trial), 
ktorá začala pred tridsiatimi rokmi (1983) a  trvala desať ro-
kov. Ukázala, že správna liečba inzulínom je intenzifikovaný 
inzulínový režim (IIR), ktorý je najviac podobný fyziologickej 
sekrécii inzulínu a  vedie k  výraznému poklesu rizika vzniku 
a/alebo spomaleniu mikro- i makrovaskulárnych komplikácií 
DM 1. typu.

Dnes to teda máme v rozhodovaní ako liečiť diabetika 1. typu 
ľahšie, otvorená je len otázka výberu inzulínu: humánny regu-
lár či prandiálny analóg? Pri výbere medzi regulárnym inzulí-

nom a  rýchlo účinkujúcim prandiálnym analógom nám môžu 
napomôcť napr. okolnosti (príjem stravy 3x denne, dominan-
cia postprandiálnej a preprandiálnej hyperglykémie, variabilita 
glykémií počas dňa, flexibilný životný štýl vyžadujúci väčšiu po-
hybovú a stravovaciu flexibilitu...) rovnako ako aj Nový terape-
utický konsenzus liečby diabetes mellitus (podľa Americkej aso-
ciácie klinických endokrinológov z roku 2013). V ňom sa v bode 
9 uvádza, že bazálne analógy sú preferovanou voľbou pred inzu-
línom regulár a v bode 10, že prandiálne analógy sú preferova-
nou voľbou pred inzulínom regulár. V  konečnom dôsledku sa 
musíme rozhodnúť individuálne a spolu s pacientom. Vzhľadom 
na to, že DM 1. typu sa diagnostikuje prevažne v detskom veku 
a  jedinec postupne dospieva fyzicky i  psychicky, mení sa jeho 
vzťah k sebe samému i ochoreniu, je pravdepodobné, že vzájom-
ná výmena – i opakovaná – regulárnych inzulínov s  analógmi 
inzulínu a ich vzájomná kombinácia je pravdepodobná. Toto sa 
budem snažiť ukázať v nasledujúcej kazuistike.

Kazuistika
Opisujeme prípad pacienta, dnes 29-ročného mladého 

muža, ktorému bol DM 1.  typu diagnostikovaný v  januári 
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1999 ako 15-ročnému. Nasledovala štandardná dispenzari-
zácia a  liečba v ambulancii detského endokrinológa, z ktorej 
bol vyradený v  decembri 2003 ako 19-ročný. Následne bol 
dispenzarizovaný v  diabetologickej ambulancii s  pokračova-
ním v  liečbe. Od roku 1997 je tiež liečený pre autoimunitnú 
tyreoiditídu a od roku 1998 diétou pre celiakiu. V  rodine sa 
DM nevyskytuje. Okrem inzulínov užíva kalcium dobesilát 
(Dobica) a  levothyroxin (Euthyrox). Je nefajčiar a  abstinent. 
Dosiahol vysokoškolské vzdelanie a je zamestnaný.

Komplikácie DM
Od roku 2010 (11 rokov od diagnózy DM) je prítomná 

neproliferatívna diabetická retinopatia st. 1 a od marca 2002 
EMG zistená incipientná diabetická neuropatia v subklinickej 
forme.

Farmakoterapia
Vzhľadom na vek pacienta, prítomnosť incipientných, ne-

skorých komplikácií ochorenia a neuspokojivú úroveň liečby, 
predovšetkým:

1.  hodnoty HbA1c,
2.  variabilitu glykémií, vnútrodenné i medzidenné,
3. frekvenciu hypoglykémií, nočných i ranných,

bola okrem reedukácie pacienta realizovaná zmena liečby 
z  humánnych inzulínov Actrapid  HM a  Insulatard  HM na 
analógy inzulínu – aspart (NovoRapid) a detemir (Levemir).

Výsledky
Zlepšila sa objektívne úroveň liečby, došlo k  zníženiu 

HbA1c, variability glykémií, znížila sa frekvencia hypog-
lykémií vrátane nočných a ranných (nebola prítomná ťažká 
hypoglykémia). Súčasne sa zvýšila i  subjektívna spokojnosť 
pacienta, čo je vždy cieľom nášho snaženia, ale žiaľ nie vý-
sledkom. Iste bude následnou snahou minimálne udržať do-
siahnutú úroveň liečby. Z iných hodnotených parametrov boli 
dávky inzulínu u  oboch druhov porovnateľné, došlo k  po-
stupnému nárastu hmotnosti na hornú hranicu normálneho 
BMI. Iné sledované parametre ako krvný tlak a lipidogram 
zatiaľ bez nutnosti medikamentóznej intervencie. Tretí rok je 
očné pozadie stabilizované bez nutnosti liečby laserom, ne-

uropatia bez progresie do klinickej symptomatológie a nor-
málne renálne parametre.

Graf č. 1: Vývoj HbA1c % (DCCT) pacienta v sledovanom 
období
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Graf č. 2: Vývoj glykémie pacienta v sledovanom období
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Tab. č. 1: Metabolické parametre pacienta v sledovanom období

rok
inzulín

HbA1c (%; DCCT) BMI (kg/m2) ostatné parametre
dávka druh

2004 56 IU Actrapid HM + Insulatard HM 8,85 (priemer) 19,3 TK 100/60 mmHg; lipidogram, GF NH

2005 57 IU Actrapid HM + Insulatard HM 9,50 (priemer) 22,0 TK 110/70 mmHg; lipidogram, GF NH

2006 51 IU Actrapid HM + Insulatard HM 8,90 (priemer) 23,0 TK 110/70 mmHg; lipidogram, GF NH

2007 55 IU Actrapid HM + Insulatard HM 8,80 (priemer) 23,0 TK 105/70 mmHg; lipidogram, GF NH

2008 55 U NovoRapid + Levemir 8,50 23,3 TK 115/75 mmHg; lipidogram, GF NH

2009 56 U NovoRapid + Levemir 8,40 25,0 TK 115/70 mmHg; lipidogram, GF NH

2010 57 U NovoRapid + Levemir 7,70 26,0 TK 115/70 mmHg; lipidogram, GF NH

2011 55 U NovoRapid + Levemir 7,80 26,0 TK 115/65 mmHg; lipidogram, GF NH

2012 55 U NovoRapid + Levemir 7,90 25,0 TK 115/65 mmHg; lipidogram, GF NH

2013 54 U NovoRapid + Levemir 7,20 25,0 TK 110/70 mmHg; lipidogram, GF NH

Pozn.: NH – normálna hodnota, GF – glomerulárna filtrácia

PO „DCCT éRE“ VIEME, AKý JE SPRáVNY REŽIM PODáVANIA INZULíNU DIABETIKOM 1. TYPU
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Záver a diskusia
Výsledkom uvedených zmien liečby (na analógy inzulínu) 

a stravovania bola väčšia flexibilita liečby, ktorá viacej reflektu-
je životný štýl mladého diabetika. Došlo k zlepšeniu sledova-
ných parametrov liečby, ktoré boli dôvodom jej zmeny.

S pacientom sme už skôr diskutovali aj o možnosti apliká-
cie inzulínu formou inzulínovej pumpy (CSII – kontinuálny 
systém inzulínovej infúzie), táto možnosť ostala zatiaľ otvore-
ná. Aj tu sú však analógy inzulínu preferované. V súčasnosti 
má však aj táto svoje limity, indikačné obmedzenia a treba aj 
„správne“ vybrať respondenta na túto formu liečby. Ako vý-
razne výhodnejšie smerom k zlepšeniu metabolickej kompen-
zácie oproti „klasickému“ IIR a zároveň bezpečnosti liečby sa 
ukazuje možnosť kontinuálneho glukózového monitorovania 
(štúdie JDRF, Real Trend, ONSET, STAR-3 a EURYTHMIC). 
Tu je zatiaľ limitáciou dĺžka inzercie senzora, ako i cena pre pa-
cienta. Takže ešte treba počkať na technický progres vo vývoji 
senzorov. Toho sa dočkáme asi skôr ako substitúcie funkčných 
beta buniek, ktorú by sme určite diabetikom 1. typu dopriali.
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Preprandiálna hypoglykémia ako opakovaný 
problém u pacienta s diabetes mellitus 1. typu 
na intenzifikovanom režime inzulínovými 
analógmi

Ján Čulák
Diabetologická ambulancia, Prievidza

Súhrn:
V predkladanej kazuistike dokumentujeme príklad mladého pacienta s diabetes 

mellitus (DM) 1. typu bez závažnej anamnézy špecifických orgánových komplikácií 
diabetu, ako aj ostatných komorbidít. Uvádzame situáciu, keď po zmene bazálneho 
inzulínového analógu nastala významná redukcia výskytu preprandiálnych hypog-
lykémií.

Summary:
Preprandial hypoglycemia as a recurrent problem in a patient with the type 1 diabe-
tes mellitus treated by the intensified insulin regimen with insulin analogues

The presented paper documents a case of a young patient with the type 1 diabetes 
mellitus without a significant history of either specific organ complications of dia-
betes or other comorbidities. We present a situation, when the change of the basal 
insulin analogue resulted in a significant reduction of preprandial hypoglycemias.

Čulák, J. Preprandiálna hypoglykémia ako opakovaný problém u pacienta s diabetes mellitus 1. typu na 
intenzifikovanom režime inzulínovými analógmi. Kazuistiky v diabetologii 11, MS1: 17–19, 2013.

Kľúčové slová: 
 � diabetes mellitus 1. typu
 � intenzifikovaná inzulínová 

terapia
 � preprandiálna 

hypoglykémia

Key words: 
 � type 1 diabetes mellitus
 � intensified insulin therapy
 � preprandial hypoglycemia

Úvod
Diabetes mellitus 1. typu je závažné celoživotné ochorenie 

vznikajúce v  dôsledku deštrukcie beta buniek Langerhanso-
vých ostrovčekov pankreasu na podklade autoimunitného 
zápalu (prevažne) alebo idiopatického procesu (veľmi zriedka-
vo). Tvorí menej ako 10 % celkovej populácie osôb s diabetic-
kým syndrómom. Približne polovica prípadov DM 1. typu sa 
manifestuje v detskom veku. Jedinci s DM sú ohrození akútny-
mi metabolickými komplikáciami (hypoglykémia, hyperglyké-
mia) a chronickými orgánovými následkami – mikro- a mak-
rovaskulárnymi komplikáciami diabetu. V  modernej liečbe 
diabetu nadobúdajú čoraz väčší význam inzulínové analógy, čo 
sú molekuly humánneho inzulínu upravené tak, aby pri podá-
vaní u diabetikov získali výhodnejšie farmakologické vlastnos-
ti. Rozlišujeme krátko a dlhodobo pôsobiace inzulínové ana-
lógy. Dlho pôsobiace inzulínové analógy slúžia ako náhrada 
bazálnej inzulínovej sekrécie. V súčasnosti sú u nás v klinickej 
praxi používané dva bazálne inzulínové analógy: glargin a de-
temir. Glargin bol prvým dlho pôsobiacim inzulínovým ana-
lógom s bezvrcholovým vyrovnaným pôsobením až 24 hodín 
denne. Podobne detemir má bezvrcholový, vyrovnaný účinok 

s  trvaním 18 – 24 hodín v  závislosti na jeho celkovej dávke. 
Oba spomínané inzulínové analógy majú v porovnaní s NPH 
inzulínom nižší výskyt hypoglykémií, nižšiu variabilitu inzu-
línového pôsobenia. V  prípade detemiru sa uvádzajú nižšie 
prírastky hmotnosti, inzulín glargin vo väčšine prípadov stačí 
podávať jedenkrát denne a má aj potvrdené dáta o kardiovas-
kulárnej bezpečnosti.

Kazuistika
Pacient (narodený v roku 1984) s DM 1. typu (diagnosti-

kovaným v roku 1989) bol iniciálne liečený intenzifikovaným 
inzulínovým režimom, od roku 1998 nastavený na liečbu inzu-
línovou pumpou a od roku 2006 na vlastnú žiadosť opäť pre-
vedený na inzulínovú liečbu v  režime bazál-bolus inzulínmi 
glargin a glulisin.

Pacienta sme prevzali do našej dispenzárnej starostlivosti 
v júni 2011. Antropometrické a laboratórne údaje pozri tabuľ-
ka č. 1. Z orgánových komplikácií diabetu bola prítomná inci-
pientná polyneuropatia dolných končatín (DK), diagnostiko-
vaná na základe predchádzajúceho neurologického vyšetrenia. 
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Očné pozadie bolo bez známok diabetickej retinopatie, diabe-
tická nefropatia nebola zistená, albuminúria bola opakovane 
nezvýšená. V osobnej anamnéze bola prítomná dyslipoprote-
inémia zmiešaného typu s  eleváciou LDL-cholesterolu, inak 
bez pozoruhodností. Pacient je nefajčiar, alkohol požíva len 
zriedkavo v  malom množstve, pravidelne športuje. Medika-
mentózna liečba zahŕňala inzulín glulisin 10 – 13 U 3x denne 
k jedlu, glargin 26 U o 22:00 hodine, simvastatín 20 mg denne, 
kyselinu thioktovú 600 mg denne.

Pacient je motivovaný diabetik, pri liečbe spolupracuje, 
ovláda diétne zásady, problematickým prvkom je náročné 
zladenie liečebného režimu s pracovným zaradením, charak-
terizovaným psychickým vypätím, nepravidelnou fyzickou zá-
ťažou, posúvaním času jedál a niekedy aj nočnými službami. 
Príznaky hypoglykémie si pacient uvedomuje, v  posledných 
rokoch ťažkú hypoglykémiu neprekonal.

Pri kontrole v decembri 2011 bolo zaznamenané zlepšenie 
hodnoty glykovaného hemoglobínu, stále však nie do požado-
vaného pásma, v biochemických parametroch pretrvávala hy-
percholesterolémia, albuminúria bola v norme. Pacient vysadil 
statín pre obavu z  nežiaducich účinkov, kyselinu thioktovú 
naďalej užíva. Cítil sa dobre, pri rozbore selfmonitoringu však 
bol zachytený trend hyperglykémií nalačno a po raňajkách (pri 
primeranom množstve sacharidov cca 4  SJ), v  období pred 
obedom bol naopak nútený opakovane dojedať pre sklon k hy-
poglykémiám. Už pred vyšetrením si dávku glarginu upravil na 
28 U o 22:00 – 22:30 hodine, pri vyššej dávke začal pozorovať 
ľahké nočné hypoglykémie, rannú dávky inzulínu glulisin zvý-
šil na 14 U. Začal častejšie športovať v poobednom a večernom 
období, čomu prispôsoboval dávky inzulínu a sacharidov.

Odporučili sme prerozdeliť dávku sacharidov z raňajok na 
desiatu cca v pomere 3+1 SJ, rannú dávku inzulínu glulisin po-
dávať 14 maximálne 16  U  pred raňajkami, glargin ponechať 
bez zmeny. Opätovne bol nasadený simvastatín 20 mg denne.

V júni 2012 bolo zaznamenané zhoršenie glykovaného he-
moglobínu, ostatné laboratórne parametre boli vyhovujúce. 
Podľa selfmonitoringu sa ranné glykémie pohybovali okolo 
8 mmol/l, trend k hyperglykémiám po raňajkách bol výrazný 
a  nereagoval na zvyšovanie dávky glulisinu, ktorú si pacient 
upravil na 16 až 18 U. Rozdelenie sacharidov z raňajok na do-
poludňajšie obdobie bolo v praxi vzhľadom na pracovné vy-
ťaženie ťažko realizovateľné, preto pred obedom pravidelne 
dochádzalo k  ľahkým hypoglykémiám (okolo 3,5  mmol/l). 
Vo zvyšnom období dňa si pacient dokázal udržať uspokoji-
vé glykémie. Medikamentózna liečba nebola zmenená, nové 

zdravotné ťažkosti nemal. Zvažovali sme indikáciu inzulínovej 
pumpy, s ktorou však pacient nesúhlasil z dôvodu osobného 
dyskomfortu a subjektívne pociťovaného obmedzovania, ktoré 
vnímal počas jej používania v minulosti. Vykonali sme zmenu 
prandiálneho inzulínu na lispro v  identických dávkach 16 U 
ráno, 12  U pred obedom, 10  U pred večerou (16-12-10  U),  
ostatná medikácia pokračovala bez zmeny.

Pri kontrole po troch týždňoch na základe selfmonitoringu 
pacient subjektívne hodnotil efekt na postprandiálne glyké-
mie pozitívne, pretrvávali však hypoglykémie pred obedom. 
Namiesto glarginu sme indikovali bazálny inzulínový analóg 
detemir (Levemir) v dávke 25 U o 21:30 hodine, lispro v dáv-
kach ráno maximálne 14 U, na obed a večeru 10–12 U podľa 
glykémie a sacharidov.

V januári 2013 došlo k poklesu glykovaného hemoglobínu, 
pacient bol spokojnejší, pri selfmonitoringu pozoroval menšie 
výkyvy glykémií aj v problematickom dopoludňajšom období, 
hypoglykémie pred obedom boli hraničné, zriedkavejšie ako 
pri predchádzajúcom inzulínovom režime. Dávky inzulínu sa 
ustálili na lispro 14-12-12 U pri 4-8-8 SJ, detemir 26 U o 21:30 
hodine, zdravotné problémy pacient nemal.

Pri kontrole v máji 2013 sa dosiahlo ďalšie, i keď len mier-
ne, zlepšenie glykovaného hemoglobínu, avšak bez anamnézy 
frekventných hypoglykémií. Postprandiálne glykémie po ra-
ňajkách sa pohybovali do 10 mmol/l, ľahké hypoglykémie pred 
obedom sa vyskytli približne 2x týždenne, väčšinou v súvislosti 
s posunutím času obeda na neskôr. Pacient sa cítil dobre, sub-
jektívne zdravotné ťažkosti nepociťoval. Vyšetrením očného 
pozadia však boli detegované incipientné zmeny v zmysle ne-
proliferatívnej retinopatie, 1 – 2 mikroaneuryzmy obojstranne. 
Albuminúria v rannom moči bola opakovane v norme, neuro-
logické vyšetrenie pomocou ladičky, vlákna ani Neurotestu ne-
preukázalo poruchu citlivosti na DK.

S ohľadom na priaznivejšiu situáciu v zamestnaní, týkajú-
cu sa aj väčšej pravidelnosti v stravovaní, sme upravili dávky 
inzulínu – ranný lispro sa prerozdelil medzi desiatu v pome-
re 10+4 U pri 3+2 SJ, ostatné dávky inzulínu sme nezmenili. 
Doterajšie údaje zo selfmonitoringu naznačujú možný benefit 
tejto zmeny, presnejšie ju budeme môcť vyhodnotiť až po sta-
novení HbA1c.

Záver a diskusia
U  neuspokojivo kompenzovaného diabetika 1.  typu sme 

riešili výrazné výkyvy glykémií v  dopoludňajšom období. 

Tab. č. 1: Laboratórne parametre a antropometrické údaje

obdobie HbA1c (%) 
NGSP

celkový  
cholesterol 
(mmol/l)

TG 
(mmol/l)

HDL-
cholesterol 
(mmol/l)

LDL-
cholesterol 
(mmol/l)

telesná  
hmotnosť  

(kg)

TK  
(mmHg)

BMI  
(kg/m2)

jún 2011 8,6 - - - 96 120/75 26,6

december 2011 7,8 5,5 1,2 1,0 3,9 95 110/80 26,3

jún 2012 9,1 4,3 1,2 0,86 2,9 91 125/75 25,2

január 2013 7,9 5,1 - 0,96 - 93 115/80 25,7

máj 2013 7,6 - - - - 95 136/78 26,3

PREPRANDIáLNA HYPOGLYKéMIA AKO OPAKOVANý PROBLéM U PACIENTA S DIABETES MELLITUS 1. TYPU...

18 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII   Mimoriadne suplementum 1/2013



MUDr. Ján Čulák
Diabetologická ambulancia
Hviezdoslavova 1
971 01 Prievidza

V  rámci možnej optimalizácie diétnych a  režimových opat-
rení (efekt zmeny krátkoúčinkujúceho analógu?), sa dosiahla 
uspokojivá úprava hyperglykémií po raňajkách, opakoval sa 
však výskyt ľahkých hypoglykémií v postabsorbčnej fáze pred 
obedom. Uvedený problém by pravdepodobne mohol byť 
spoľahlivo vyriešený podávaním inzulínu kontinuálnou sub-
kutánnou infúziou pumpou, s  týmto postupom však pacient 
nesúhlasil, boli sme preto nútení hľadať iné možnosti. Po na-
hradení dlhodobého inzulínového analógu glargin inzulínom 
detemir v rovnakej dávke pri podávaní raz denne sme zazna-
menali evidentnú redukciu výskytu hypoglykémií v  období 
pred obedom. Zlepšil sa aj ukazovateľ dlhodobej metabolickej 
kompenzácie, vplyv na telesnú hmotnosť bol prakticky neut-
rálny, nežiaduce účinky sme nezaznamenali.

Podľa literárnych údajov obidva používané dlhodobé in-
zulínové analógy sú charakterizované vyrovnaným účinkom, 
v  prípade glarginu označovaným ako bezvrcholový, pri de-
temire je uvádzaná nízka variabilita inzulínového pôsobe-
nia s  nízkym stupňom kolísania glykémií. Farmakokinetické 
a farmakodynamické vlastnosti inzulínov glargin a detemir sú 

však rozdielne, niektoré štúdie dokladujú kratší čas pôsobenia 
(18 – 20 hodín) inzulínu detemir pri jeho dávke do 0,4 U/kg 
hmotnosti. Nakoľko sa spomínané mechanizmy podieľali na 
redukcii výskytu hypoglykémií v danom prípade, ostáva dis-
kutabilné.
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Eliminácia závažných hypoglykémií ako 
hlavný cieľ liečby diabetes mellitus 1. typu 
LADA manifestovaného vo vyššom veku?

Súhrn:
V kazuistike predkladáme prípad geriatrickej pacientky s pozdnou manifestáciou 

diabetu 1. typu LADA, keď v 22-ročnom priebehu kľúčom k dosiahnutiu prijateľ-
nej metabolickej kompenzácie bolo vyriešenie lability ochorenia elimináciou podľa 
možností všetkých , prednostne však závažných ťažkých hypoglykémií s následnými 
výraznými hyperglykémiami, ktorých výskyt až do verifikovania hypoglykémií bol 
považovaný za zlyhania diétneho režimu. 

Summary:
The elimination of severe hypoglycemic episodes as the main target of the treatment 
of the type 1 diabetes mellitus LADA manifested in the older age?

In our paper, we present a  case report of  a  geriatric female patient with a  late 
manifestation of the type 1 diabetes mellitus LADA. In the course of 22 years lasting 
disease the key to achieve the acceptable metabolic compensation was the solution 
of the instability of the disease by the elimination of possibly all, but primarily sig-
nificant severe hypoglycemias with subsequent significant hyperglycemias, the  oc-
currence of which was until the verification of hypoglycemias considered as a failure 
of the dietary regimen.

Kubincová, Ľ.. Eliminácia závažných hypoglykémií ako hlavný cieľ liečby diabetes mellitus 1. typu LADA 
manifestovaného vo vyššom veku? Kazuistiky v diabetologii 11, MS1: 20–22, 2013.
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Úvod
Diabetes mellitus (DM) 1. typu je ochorenie, ktorého inci-

dencia je najvyššia v detskom a mladom dospelom veku. Môže 
sa však objaviť kedykoľvek, vrátane staroby (Martinka 1999). 
Jedinou široko dostupnou metódou liečby stále ostáva inzu-
línoterapia. Jej najzávažnejším vedľajším účinkom je možný 
výskyt hypoglykémií a jedným zo základných predpokladov 
úspešnosti liečby je ich eliminácia či minimalizácia pri udržaní 
prijateľnej metabolickej kompenzácie. V neselektovanej popu-
lácii pacientov s DM 1. typu sa pritom ročná incidencia závaž-
nej hypoglykémie pohybuje až okolo 30  %, t.  j. závažnú hy-
poglykémiu prežije v priebehu roka aspoň raz až jeden z troch 
pacientov s DM 1. typu (Mokáň et Galajda 2011). Požiadavka 
eliminácie hypoglykémie je u geriatrického pacienta o  to na-
liehavejšia, o čo fatálnejšie môžu byť pre takéhoto pacienta aj 
inak pomerne nezávažné hypoglykémie. Ich závažnosť je v ge-
riatrickom veku daná nielen ich absolútnou hodnotou, ale naj-
mä zhoršenou možnosťou samoobsluhy pacienta v pokročilom 
veku vyplývajúcou zo zhoršenej mobility, zhoršovania kogni-
tívnych funkcií s oneskorením reakcie na hypoglykémiu a v ne-

poslednom rade aj vyššou vulnerabilitou CNS a kardiovasku-
lárneho systému na hypoglykémiu (Perušičová et al. 2008).

Kazuistika
Diabetes mellitus bol u pacientky diagnostikovaný v roku 

1992 vo veku 61 rokov po náhodne zachytenej hyperglykémii 
pozitivitou oGTT. Z rodinnej anamnézy bol zaujímavý len vý-
skyt DM u matky v starobe. Z osobnej anamnézy boli známe 
ICHS a vredová choroba žalúdka, polyartralgia a vertebrogen-
ný algický syndróm (VAS).

Až do roku 1998 bola liečená diabetickou diétou. Od roku 
1998 bola pre nedostatočnú kompenzáciu postupne začatá 
liečba sulfonylureovými preparátmi – glimepiridom, od roku 
2000 glibenklamidom. Napriek tomu nebola dosiahnutá do-
statočná kompenzácia DM a pacientke bola navrhnutá inzulí-
noterapia, s ktorou však najskôr nesúhlasila. V tomto období 
ešte nebolo u  nás možné vyšetrovať autoprotilátky a  proble-
matická bola aj dostupnosť vyšetrenia HbA1c. Hodnota HbA1c 
v roku 2002, keď bola u pacientky začatá inzulínoterapia (pre 
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vek a  obmedzenú spoluprácu pacientky v  konvenčnom reži-
me), bola 8,4 % (DCCT).

V  čase začatia inzulínoterapie mala pacientka 71  rokov. 
Napriek tomu bola pacientka v  spolupráci s  rodinnými prí-
slušníkmi nastavená na liečbu humánnymi inzulínmi v dvoch 
denných dávkach. Pri tejto liečbe bola kompenzácia diabetu 
opakovane nedostatočná, pacientka negovala výskyt hypog-
lykémií, opakovane však deklarovala imperatívne konzumácie 
sladkostí, čo bolo považované za opakované porušovanie diét-
neho režimu. 

V roku 2003 napriek nízkej dávke inzulínu došlo u pacient-
ky po prvýkrát k zachyteniu nočných hypoglykémií, preto bola 
liečená kombináciou humánneho inzulínu a gliklazidu večer. 
V  roku 2005 došlo k  akcelerovanému výskytu hypoglykémií 
pri objavení sa tyreotoxikózy, ktorá bola liečená tyreostatickou 
liečbou. V roku 2005 bola pacientka hospitalizovaná pre de-
kompenzáciu diabetu  typu LADA – v  tomto období už bolo 
možné vyšetriť antiGAD protilátky, ktoré boli u  pacientky 
jednoznačne pozitívne. Bola nastavená na intenzifikovanú in-
zulínovú terapiu (IIT). V čase nastavenia na IIT bol C-peptid 
bazálne 0,08 nmol/l, antiGAD protilátky viac ako 300 IU/ml 
a HbA1c 9,7 % (DCCT).

V  tomto období bol zabezpečený domáci monitoring 
glykémií prostredníctvom dcéry pacientky. Pacientka bola lie-
čená malými dávkami inzulínov Humulin  R 12-12-4 IU s.c. 
a Humulin N večer 8 IU s.c., pri celkovej telesnej hmotnosti 
60 kg. Pri tejto liečbe došlo k vzostupu hmotnosti a opakova-
ným nočným hypoglykémiám, dokonca opakovane s  potre-
bou zásahu RZP. Stav bol komplikovaný sťaženou mobilitou 
pacientky, čo bránilo možnosti častejšej kontroly. Preto bola 
pacientka opakovane kontrolovaná za použitia selfmonito-
ringu vykonávaného dcérou a krátko po začatí IIT pre výskyt 
nočných hypoglykémií prevedená z Humulinu N na detemir 
(Levemir). Trvala však nedostatočná metabolická kompenzá-
cia s HbA1c 9,1 % (DCCT).

Pre nemožnosť ďalšieho zlepšenia metabolickej kompen-
zácie a  opakovaný výskyt hypoglykémií bola pacientka hos-
pitalizovaná v  roku 2006 v NEDÚ. Záver vyšetrenia v  tomto 
ústave bol: dekompenzovaný DM typu LADA na IIT, prítom-
nosť diabetickej senzitívnej polyneuropatie a hypertyreóza 
v supresívnej liečbe. Glykemický profil pred prepustením bol 
8,3-3,1-6,2-3,4-8,4 mmol/l. V liečbe detemir (Levemir) 12-0-
0-6 U s.c., Humulin R 11-8-6 IU s.c.

Aj po prepustení z  hospitalizácie dochádzalo k opakova-
nému výskytu hypoglykémií v  priebehu dňa, a  to aj napriek 
znižovaniu dávok sprevádzanému  zhoršením metabolickej 
kompenzácie s HbA1c 9,74 % (DCCT). Pacientka opakovane 
napriek edukácii aj v čase mimo hypoglykémie, zrejme i z obáv 
pred nimi, konzumovala sladkosti.

Pre výskyt opakovaných nočných hypoglykémií (napriek 
nízkym dávkam) bol detemir (Levemir) podávaný v rokoch 
2007 – 2008 len v postupne zvyšovanej rannej dávke. Ani tento 
postup však nebol efektívny a viedol k veľmi vysokým ranným 
glykémiám, pravdepodobne pri nedoťahovaní inzulínu nad 
ránom. Opačný postup s vyššou večernou dávkou sme pre hy-
poglykémie, prítomné aj pri nízkej nočnej dávke, ani neskúšali. 

Preto bol od roku 2009 odporučený návrat k dvom dávkam de-
temiru (Levemir) denne. HbA1c sa v tomto období pohybovalo 
okolo 9 % (DCCT) so vzostupom až na 9,5 % (DCCT), keď 
bola pacientka opäť prevedená na dve dávky detemiru, avšak 
večer len v dávke 10 U s.c., a Humulin R 18-12-12 IU s.c.

Pre stále neuspokojivú kompenzáciu bol u  pacientky na 
konci roku 2010 indikovaný rýchly analóg inzulínu – aspart 
(NovoRapid) v kombinácii s detemirom (Levemir). Pred tou-
to zmenou bol HbA1c 9,6  % (DCCT). Pacientka i  dcéra boli 
edukované o potrebe vynechať medzijedlá. Až po tejto zmene 
došlo k definitívnemu ústupu nočných, ale aj denných hypog-
lykémií a  aj miernemu zlepšeniu metabolickej kompenzácie 
pacientky. Pri poslednej kontrole v  júni 2013 bola pacientka 
kompenzovaná, a to aj v zmysle dva roky trvajúceho obdobia 
bez hypoglykémií referovaných pacientkou či príbuznými, 
bez výskytu ťažkej hypoglykémie, HbA1c s hodnotou 8,37  % 
(DCCT).

V liečbe sú podávané, pri telesnej hmotnosti 71 kg a veľmi 
malej mobilite pacientky, detemir (Levemir) 17-0-0-12 U s.c. 
a aspart (NovoRapid) 15-14-8 U s.c. Z chronických kompliká-
cií je u  pacientky prítomná senzitívna polyneuropatia, avšak 
momentálne bez výraznejších ťažkostí, pričom k zvýrazneniu 
ťažkostí došlo v období manifestácie tyreotoxikózy. Ostáva tak 
predmetom diskusie podiel tejto, vo vzťahu k polyneuropatii 
relevantnej, komorbidity. Na očnom pozadí pri poslednom vy-
šetrení oftalmológom vo februári 2013 neboli prítomné zme-
ny v zmysle diabetickej retinopatie. V laboratórnych nálezoch 
nezachytávame retenciu dusíkatých látok ani významnejšiu 
proteinúriu, CKD DOQI 1. – 2. št. tak môže byť aj odrazom 
hypertenzie. Postupnými zmenami a úpravami liečby sme tak 
u 82-ročnej pacientky za významnej spolupráce s rodinou do-
siahli liečbou inzulínovými analógmi pre daný vek podľa nás 
prijateľnú metabolickú kompenzáciu a  najmä elimináciu hy-
poglykémií, ku ktorej vcelku zaujímavo viedlo až zavedenie 
krátko účinkujúceho inzulínového analógu, čo pacientka a jej 
dcéra pripomínajú s vďakou pri každej kontrole.

Diskusia
Liečba geriatrického pacienta s DM 1.  typu je kompliko-

vaná nielen labilitou samotného ochorenia, ale aj limitovaný-
mi schopnosťami, a to jednak kognitívnymi a často aj obme-
dzenou mobilitou, takýchto pacientov. Veľmi problematickou 
je tak možnosť použiť inzulínovú pumpu aj využiť skutočne 
intenzifikovaný režim liečby s  úpravami dávok inzulínu pa-
cientom. V  prezentovanom prípade sa nám osvedčila spolu-
práca s rodinou a využitie častejších kontrol prostredníctvom 
selfmonitoringu a pomerne presný diétny režim pri absencii 
výraznejšej pohybovej aktivity pacientky – to je však dané ob-
jektívne stavom pohybového aparátu – a plné využitie liečby 
inzulínovými analógmi. Táto liečba tak napriek jej zdanlivo 
vyššej nákladnosti vedie k určitej nezanedbateľnej úspore pri 
eliminácii potreby hospitalizácie a  zásahov RZP, ktoré boli 
do eliminácie hypoglykémií opakovane potrebné aj u  tejto 
pacientky. Neskoršie začatie inzulínovej liečby napriek typu 
LADA vyplýva z objektívnych príčin, keď v čase diagnózy DM 
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u pacientky a potom ešte pomerne dlho neboli dostupné labo-
ratórne metodiky tak, ako sú dostupné dnes.

Záver
Prezentujeme prípad DM typu LADA manifestovaný vo 

vyššom veku, keď ani 22-ročné trvanie napriek suboptimál-
nej dlhodobej kompenzácii neviedlo k výraznejšiemu rozvoju 
chronických komplikácií, hlavným problémom bol opakovaný 
výskyt hypoglykémií, ktoré sa podarilo eliminovať až zavede-
ním inzulínových analógov do liečby, a  najmä vďaka výbor-
nej spolupráci nielen s pacientkou, ale aj s príbuznými. I keď 
výskyt diabetu 1. typu, resp. LADA, v pokročilom veku nie je 
častý, možno s predlžujúcim sa vekom obyvateľstva očakávať 
jeho postupný nárast. Možno tiež predpokladať, že hlavným 
a najdôležitejším cieľom liečby u takéhoto pacienta bude po-
kiaľ možno úplná eliminácia hypoglykémií pri akceptovateľnej 
úrovni metabolickej kompenzácie vyjadrenej HbA1c. Nepria-
mym znakom tak potom bude absencia nutnosti zásahov RZP, 

hospitalizácie, a  to aj z  iných príčin ako je diabetes, ktoré by 
však mohli s  hypoglykémiami súvisieť – ako TIA či AMCP, 
resp. AIM. Takýto postup sa preto javí aj ako farmakoekono-
micky vysoko efektívny.
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Prechod z intenzifikovaného inzulínového 
režimu liečby humánnymi inzulínmi na 
konvenčnú inzulínovú liečbu premixovaným 
inzulínovým analógom NovoMix 30

Súhrn:
Uvedená kazuistika poukazuje na efekt zmeny inzulínového režimu bazal-bo-

lus humánnymi inzulínmi za premixovaný inzulínový analóg NovoMix 30 dvakrát 
denne. Pacienti z uvedenej zmeny profitujú najmä v dôsledku zníženia výskytu hy-
poglykémií a možnosťou stravovať sa 3x denne bez nutnosti doplnkového jedla (pri 
pravidelnom dennom režime). Okrem iného kazuistika dokumentuje efekt na HbA1c 
pri nižšom počte dávok ako i celodennej dávky inzulínu.

Summary:
The switch from an intensified insulin regimen with human insulins to a conventi-
onal treatment with premixed insulin analogue NovoMix 30

The presented case report points out to the effect of the switch from insulin regi-
men basal-bolus with human insulins to the premixed insulin analogue NovoMix in 
two daily doses. The reduction of hypoglycemic episodes and the possibility to take 
three daily meals without a need of an additional food intake (in case of regular daily 
regimen) are the most important benefits that this change of treatment brings to pa-
tients. Additionally, the case report documents the effect on HbA1c achieved even by 
the reduced number of doses as well as the total daily dose.

Šosovec, D. Prechod z intenzifikovaného inzulínového režimu liečby humánnymi inzulínmi na konvenčnú 
inzulínovú liečbu premixovaným inzulínovým analógom NovoMix 30. Kazuistiky v diabetologii 11, MS1: 
23–24, 2013.
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 � inzulínový režim
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Cieľ práce
Na uvedenej kazuistike chcem ukázať efekt zmeny bazal-

bolus inzulínového režimu humánnymi inzulínmi (3x regu-
lar + NPH) na premixovaný inzulínový analóg NovoMix  30 
v dvoch dávkach denne.

Kazuistika
76-ročná pacientka s  13-ročnou anamnézou diabetes 

mellitus (DM) 2.  typu s  intoleranciou metformínu liečená 
kombináciou perorálnych antidiabetík – PAD (glimepirid + 
sitagliptín), v  štádiu rozvíjajúcich sa orgánových komplikácií 
(non-proliferatívna diabetická retinopatia, distálna symetrická 
senzori-motorická polyneuropatia).

Rodinná anamnéza: matka liečená PAD vo vyššom veku na 
DM, hypertonička, zomrela ako 82-ročná na ischemickú náhlu 

cievnu mozgovú príhodu – NCMP. Otec zomrel tragicky vo 
veku 56 rokov. Mladšia sestra je hypertonička.

Osobná anamnéza: pacientka prekonala bežné detské 
ochorenia. V mladom veku po tonzilektómii pre časté infekty. 
24 rokov liečená na artériovú hypertenziu, 13 rokov diabetes 
mellitus 2. typu a posledných 5 rokov pre dyslipidémiu. Teles-
ná hmotnosť dlhodobo (posledných 30  rokov) stabilizovaná: 
80±2 kg. Nefajčí ani nefajčila, alkohol neguje.

Sociálna anamnéza: vdova, dôchodkyňa, býva v  panelo-
vom dome, sebestačná, pravidelný denný režim.

Priebeh doterajšej liečby 
Pacientke bol diagnostikovaný diabetes mellitus 2.  typu 

v  máji roku 2000 na základe 2h glukózového tolerančného 
testu – GTT 12,1 mmol/l, lačná glykémia – FPG 5,4 mmol/l. 
Liečba začala diétou s  odporučením pravidelnej fyzickej  
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aktivity. Od novembra 2004 pacientka liečená glimepiridom 
2 mg s postupnou titráciou na 4 mg v roku 2008 (pozn.: Pa-
cientka neznášala metformín ani XR formu pre gastrointes-
tinálne nežiaduce účinky). V  januári 2010 pre HbA1c 7,8  % 
(DCCT) bol do liečby pridaný sitagliptín 100 mg s poklesom 
HbA1c na 6,8 % (DCCT) po pol roku liečby. Pacientka bola bez 
hypoglykémií s HbA1c 7,0±3 % (DCCT) do júla 2013. V no-
vembri 2012 HbA1c 8,2 % (DCCT). Navrhnutá inzulínová lieč-
ba, s ktorou pacientka nesúhlasila.

Chronické komplikácie
Mikrovaskulárne: non-proliferatívna diabetická retinopa-

tia od roku 2009, distálna symetrická senzori-motorická dia-
betická polyneuropatia od roku 2010, t. č. bez progresie.

Makrovaskulárne: bez manifestácie aterosklerotických prí-
hod.

Pridružené ochorenia: artériová hypertenzia od roku 
1989; terajšia liečba irbesartan + hydrochlorthiazid 300/12,5  
1-0-0; nitrendipin (Nitrendipin 20) 1-0-1; karvedilol (Carve-
dilol 12,5) 1-0-1. Dislipidémia od roku 2008; v liečbe atorvas-
tatín 20 mg 0-0-1.

Začiatkom februára 2013 bola pacientka hospitalizovaná 
na internom oddelení pre alárnu pneumóniu l. dx., prelieče-
ná ATB. Pre vysoké glykémie (kontinuálne nad 15  mmol/l) 
bola nastavená na intenzifikovaný inzulínový režim – bazal-
bolus. Pacientka bola prepustená na terapii Insuman Rapid  
10-10-10 IU s.c.; Insuman Basal o 21.00 hodine 14 IU s.c.
Pozn.: Počas hospitalizácie okrem hyperglykémií vysoké zápalové 
parametre s klesajúcou tendenciou, renálne parametre v norme.

18. februára 2013 pacientka prišla na prvú kontrola 
(4  dni po ukončení hospitalizácie). FPG: 8,9  mmol/l; glyké-
mie nalačno – PPG: 5,6  mmol/l; HbA1c 8,5  % (DCCT);  
TK 140/97 mmHg; pulz: 86/min; telesná hmotnosť: 80,7  kg; 
BMI 30,5 kg/m2; moč: cukor: pozitívny; acetón: negatívny.

Pacientka udáva, že má doma prejavy hypoglykémií najmä 
po obede a v noci. Dojedá sa.

Prevedená základná edukácia o  diétnych a  režimových 
opatreniach. Edukácia vzhľadom na  inzulínovú liečbu zacie-
lená na sacharidové jednotky a prevenciu + liečbu hypoglyké-
mií. Pacientka bola vybavená glukomerom. Odporúčaná bola 
nízkocholesterolová diabetická diéta (4+2; 4+2; 4+2 SJ) s ob-
medzením soli. Liečba inzulínom upravená: Insuman Rapid  
8-6-6 IU s.c.; Insuman Basal 21.30 hod 8 IU s.c.

4. marca 2013 bolo kontrolné vyšetrenie o 2 týždne (nasa-
denie NovoMix 30).

FPG: 7,0  mmol/l; PPG: 8,9  mmol/l; TK 138/94 mmHg; 
pulz: 82/min; telesná hmotnosť: 81,0  kg; BMI 30,86  kg/m2. 
Moč: cukor, acetón: negatívne.

Pacientka už nemá nočné hypoglykémie. Niekedy pred 
obedom ľahké hypoglykémie.

Pacientku obťažuje podávanie inzulínu 4x denne. Nie je 
zvyknutá na doplnkové jedlá. Chce zmenu liečby.

Vzhľadom na dlhodobo zvýšenú hodnotu HbA1c u  pa-
cientky neprichádza do úvahy návrat k PAD. Terapia pacient-
ky vzhľadom na pravidelný denný režim a akceptovanie ma-

ximálne dvoch dávok inzulínu je nastavená na NovoMix  30 
v dvoch dávkach denne.

Odporúčaná je nízkocholesterolová diabetická diéta  
(6-6-6 SJ) s obmedzením soli.

Zmena inzulínu na NovoMix 30 14-0-12 U s.c.
Kontrola o 2 týždne po nasadení Novo Mix 30 ukázala tie-

to výsledky: FPG: 5,8 mmol/l; telesná hmotnosť: 81,7 kg; BMI 
31,0 kg/m2; TK 134/93 mmHg; pulz: 86/min; moč: cukor, ace-
tón: negatívne.

Pacientka sa cíti dobre. Hypoglykémie od zmeny inzulínu 
nemala. Stravuje sa 3x denne a nemusí sa dojedať. S liečbou je 
spokojná, pokračuje v nej.

Pri selfmonitoringu glykémie pred jedlami polohova-
né od 6,4 do 8,2 mmol/l, postprandiálne glykémie od 6,9 do  
12,4 mmol/l.

Odporúčaná len „kozmetická úprava“ dávky. NovoMix 30 
16-0-14 IU s.c. Na kontrole o  2 mesiace po nasadení Novo-
Mix  30: FPG: 6,2  mmol/l; PPG 10,8  mmol/l; HbA1c 7,2  % 
(DCCT); TK 136/90 mmHg; pulz: 80/min; telesná hmotnosť: 
80,2 kg; BMI 30,1 kg/m2. Pacientka žiadne ťažkosti neudáva. 
Pokračuje v liečbe.

Záver
Uvedená kazuistika poukazuje na efekt zmeny inzulíno-

vého režimu bazal-bolus humánnymi inzulínmi za premixo-
vaný inzulínový analóg NovoMix 30 dvakrát denne. Pacienti 
z uvedenej zmeny profitujú najmä v dôsledku zníženia výskytu 
hypoglykémií a možnosťou stravovať sa 3x denne bez nutnosti 
doplnkového jedla (pri pravidelnom dennom režime). Okrem 
iného kazuistika dokumentuje efekt na HbA1c pri nižšom poč-
te dávok ako i celodennej dávky inzulínu.

V klinickej praxi sa často stretávame s  obdobnými prí-
kladmi, keď je diabetik po hospitalizácii z rôznych príčin pre 
nedostatočné glykémie prepustený na režime bazal-bolus 
humánnymi inzulínmi. Môže ísť o  verifikáciu hyperglykémií 
počas dňa u  pacientov na PAD nevybavených glukomerami. 
Treba však poznamenať, že na zhoršení glykémií počas hospi-
talizácie sa môže podieľať viacero príčin, ktoré sa môžu kom-
binovať (akútny zápalový proces, liečba kortikoidmi, preme-
dikácia kortikoidmi pred častými CT resp. MR vyšetreniami 
s kontrastom, zmena stravovania, výskyt hypoglykémií a pod.). 
Na základe uvedeného je často nutná krátko po prepustení am-
bulantná úprava liečby.

Toto obdobie po prepustení je veľmi menlivé najmä čo sa 
týka výskytu hypoglykémií a meniacej sa celodennej dávky in-
zulínu. Veľmi často môžeme po čase liečbu zjednodušiť. Akým 
smerom, to závisí od preferencií a zvyklostí konkrétneho pa-
cienta čo ukazuje aj uvedená kazuistika.

PRECHOD Z INTENZIFIKOVANéHO INZULíNOVéHO REŽIMU LIEČBY HUMáNNYMI INZULíNMI NA KONVENČNÚ ...
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Je intenzifikovaná inzulínová liečba 
bezpečná?

Súhrn:
Kazuistika poukazuje na to, že i intenzifikovaná inzulínová liečba je u dobre edu-

kovaného a  spolupracujúceho pacienta bezpečná. I bez výskytu závažných hypog-
lykémií je možné dosiahnuť uspokojivú kompenzáciu diabetu.

Summary:
Is the intensified insulin therapy safe?

The case report points out that even the intensified insulin treatment is safe in a 
well educated and cooperating patient. It is possible to achieve a satisfactory com-
pensation of the diabetes without the occurrence of severe hypoglycemic events.

Švrčková, G. Je intenzifikovaná inzulínová liečba bezpečná? Kazuistiky v diabetologii 11, MS1: 25–26, 2013.

Kľúčové slová: 
 � diabetes mellitus
 � intenzifikovaná inzulínová 

liečba
 � hyperglykémia
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 � diabetes mellitus
 � intensified insulin therapy
 � hyperglycemia
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Úvod
Inzulín sa v liečbe diabetes mellitus začal používať krátko 

po jeho objavení. Pri substitučnej liečbe inzulínom sa snažíme 
čo najviac napodobniť fyziologickú sekréciu inzulínu. Vychá-
dzame z poznatkov, že beta bunky pankreasu uvoľňujú určité 
množstvo inzulínu jednak trvalo, bez ohľadu na príjem potra-
vy, spánok či bdenie (tzv. bazálna sekrécia), jednak v súvislosti 
s príjmom potravy (tzv. prandiálna sekrécia).

Ku substitučnej liečbe je k  dispozícii celý rad prípravkov 
inzulínu. Okrem delenia na bazálne, prandiálne a kombinova-
né prípravky vo všetkých troch skupinách máme k dispozícii 
prípravky na báze humánneho inzulínu a  inzulínového ana-
lógu.

Jedným z  vedľajších nežiaducich účinkov substitučnej 
liečby inzulínom je hypoglykémia. Okrem vlastnej závažnos-
ti predstavujú hypoglykémie hlavnú bariéru pre dosiahnutie 
intenzívnych kritérií glykemickej kontroly. V priebehu dňa sú 
najcitlivejšími obdobiami noc a obdobie pred obedom, skryté, 
nespoznané hypoglykémie sa vyskytujú mimo období bežné-
ho monitorovania glykémií. U  pacientov s  častým výskytom 
hypoglykémií sa neraz rozvíja i syndróm neuvedomovania si 
hypoglykémie.

Kazuistika
57-ročný pacient bol v  marci 2009 odoslaný praktickým 

lekárom do diabetologickej ambulancie pre hyperglykémiu. 
Už rok pred tým bola v  rámci predoperačného vyšetrenia 
pre kataraktu zistená hyperglykémia s anamnézou postupné-
ho hmotnostného úbytku – 10 kg počas 3  rokov. Pri prvom 

vyšetrení v diabetologickej ambulancii mal pacient glykémiu 
nalačno 14,1 mmol/l, bola prítomná glukosúria, bez acetonú-
rie, kombinovaná dyslipoproteinémia, neliečená hypertenzia 
(TK 170/80  mmHg). V  popredí klinických obtiaží domino-
vali známky diabetickej polyneuropatie dolných končatín. 
V rodinnej anamnéze boli významné diabetes mellitus 2. typu 
u matky a brata a diabetes mellitus 1. typu u netere. 

Vstupné laboratórne hodnoty – HbA1c 9 % (IFCC), anti-
GAD protilátky negatívne, C-peptid nalačno v norme, po sti-
mulácii len s  miernym vzostupom. Vzhľadom na odmietavý 
postoj zo strany pacienta ku zahájeniu liečby pomocou inzulí-
nu sme do liečby pridali dvojkombináciu orálnych antidiabetík 
(OAD) postupne titrovaných do maximálnych dávok (metfor-
min + gliklazid).

Pacient dodržiaval režimové opatrenia, robil selfmonito-
ring, glykémie postupne poklesli, ustúpili neuropatické obtiaže 
na dolných končatinách, kontrolný HbA1c o šesť mesiacov od 
nastavenia liečby na OAD bol 4,9 % (IFCC).

V septembri 2011 nastalo zhoršenie kompenzácie diabetu, 
výstupu postprandiálnych glykémií, vzostupu HbA1c na 6  % 
(IFCC) a bola novodiagnostikovaná diabetická retinopatia. 
Pacient súhlasil s inzulínovou liečbou. Ambulantne bol nasta-
vený na intenzifikovaný inzulínový režim (IIT) krátko účinku-
júcim analógom inzulínu aspart 3x denne + humánnym bazál-
nym inzulínom 1x denne, s ponechaním metforminu v liečbe. 
Vzhľadom na to, že ide o dobre spolupracujúceho pacienta, už 
v čase nastavenia na inzulínovú liečbu ovládal selfmonitoring, 
dokázal zladiť inzulín s jedlom a sám titrovať dávky.

Šesť mesiacov po nastavení na intenzifikovaný inzulínový 
režim bolo možné konštatovať pokles HbA1c na 5 % (IFCC), 
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preprandiálne glykémie do 7 mmol/l, postprandiálne glykémie 
do 8 mmol/l. 

U  pacienta pretrváva uspokojivá kompenzácia diabetu aj 
naďalej, HbA1c sa pohybuje v rozpätí od 4,6 % do 5,2 % (IFCC) 
bez výskytu závažných hypoglykémií. Denná dávka inzulínu je 
0,5  IU/kg, počas roka od nastavenia na IIT došlo k prírastku 
hmotnosti 4 kg, ale t. č. je hmotnosť stabilizovaná, bez prírastku.

Diskusia
Pre fyziologickú prandiálnu sekréciu inzulínu je charak-

teristické rýchle uvoľnenie väčšieho množstva inzulínu, čo 
končí krátko po skončení prandiálneho stimulu. Pokiaľ sa však 
humánny (regular) inzulín podá subkutánne formou bolusu, 
účinok nastupuje oneskorene, je oploštený a predĺžený, dôsled-
kom čoho je nedostatočný efekt na postprandiálnu glykémiu 
(nedostatočná koncentrácia inzulínu vo včasnom prandiál-
nom období) a riziko hypoglykémie v následnej preprandiál-
nej fáze pre nadbytok koncentrácie inzulínu.

Túto nevýhodu sa podarilo zmierniť cieleným zásahom 
na molekule inzulínu. Jedným z  týchto inzulínov je inzulín 
aspart – po jeho aplikácii sa dosahuje dvojnásobne rýchlejšie 
vstrebanie inzulínu, dvojnásobne vyšší a hrotnatejší vrchol 
a kratšie trvanie účinku než pri inzulíne regular. Vďaka týmto 
vlastnostiam sa dosahuje lepší efekt na postprandiálnu glyké-
miu, je nižšie riziko hypoglykémií a menšia variabilita účinku. 

Pri analógoch je výskyt hypoglykémie výrazne nižší, možná je 
teda aj intenzívnejšia titrácia a viac sa možno priblížiť k cieľo-
vým hodnotám glykemickej kontroly.

Záver
I v ambulantných podmienkach je možné dosiahnuť dobrú 

kompenzáciu diabetu pomocou intenzifikovanej inzulínovej 
liečby bez výskytu hypoglykémií. Podmienkou je dobre spo-
lupracujúci pacient ovládajúci selfmonitoring, ktorý dokáže 
zladiť inzulín s jedlom a pohybom, dokáže adekvátne reagovať 
pridaním alebo ubratím dávky inzulínu pri rôznych záťažo-
vých situáciách (choroba, stres...).
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Problémy a riziká pri zmenách liečebného 
režimu u staršieho pacienta-diabetika 
hospitalizovaného z dôvodov iného 
ochorenia alebo úrazu – kazuistika

Súhrn:
Základom účinnej prevencie vzniku diabetických komplikácií u starších pacien-

tov hospitalizovaných pre postihnutie akútnymi ochoreniami či úrazmi je nevyhnut-
ná komunikácia s diabetológom dispenzarizujúcim pacienta, ktorý pozná jeho celko-
vý zdravotný status i sociálnu situáciu, do ktorej sa po prepustení vracia.

Pri hospitalizáciách sa pre lepšiu efektivitu a urýchlenie liečby základného ocho-
renia často mení režim antidiabetickej liečby z orálnej na parenterálnu až intenzifi-
kovanú inzulínovú liečbu. Pacient s novým nastavením liečebného režimu odchádza 
z  nemocnice do niekedy zásadne iných sociálnych podmienok, preto by zlepšenie 
komunikácie s diabetológom mohlo minimalizovať riziká takejto zmeny.

Summary:
The problems and risks of changes of the therapeutical regimen in an elderly diabe-
tic patient hospitalized due to other illness or trauma – the case report

The base of the effective prevention of the development of the diabetic compli-
cations in elderly patients hospitalized for acute diseases or traumas is an essential 
communication with attending diabetologist who is familiar with patient’s health 
status as well as his/her social situation, which will surround the patient after his/her 
hospitalization.

During hospitalizations the regimen of the antidiabetic treatment is often swit-
ched from oral to parenteral or even intensified treatment due to their higher effecti-
veness and acceleration of the treatment of the underlying disease. The patient leaves 
the hospital with a newly adjusted therapeutical regimen and comes to sometimes 
radically different conditions therefore the advanced communication with his/her 
diabetologist could minimize the risks of such a change.

Palmajová, R. Problémy a riziká pri zmenách liečebného režimu u staršieho pacienta-diabetika hospi-
talizovaného z dôvodov iného ochorenia alebo úrazu – kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 11, MS1: 
27–29, 2013.
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Úvod
Počas svojej diabetologickej praxe som sa niekoľkokrát 

stretla pri starších pacientoch s diabetes mellitus (DM) 2. typu, 
ktorí museli byť hospitalizovaní, s  problémami. Títo pacien-
ti, často polymorbídni, boli hospitalizovaní z dôvodov iného 
ochorenia, resp. úrazu, na oddeleniach s rôznou špecializáciou, 
kde im bol zmenený orálny liečebný režim na injekčný inzulí-
nový, najčastejšie intenzívny režim. Pre optimalizáciu liečby 
základného ochorenia či úrazu a po krátkodobej hospitalizácii 
boli pacienti prepustení so  zmeneným režimom, bez ohľadu 

na možnosti v sociálnej opatrovateľskej oblasti, či ich vlastné 
možnosti novo začatú liečbu realizovať. Vonkajšie i vnútorné 
faktory takéhoto stavu môžu potom viesť k nežiaducim účin-
kom, alebo až ku klinicky manifestným hypoglykémiám.

Kazuistika
81-ročný pacient je dispenzarizovaný v našej ambulan-

cii pre diabetes mellitus 2. typu, ktorý mu bol zistený v roku 
2002.
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Z anamnézy – ide o polymorbídneho pacienta, ktorý bol 
asi 25 rokov liečený pre artériovú hypertenziu, ischemickú 
chorobu srdca s  námahovou anginou pectoris. Je sledovaný 
v urologickej ambulancii pre benígnu hyperpláziu prostaty, 
v  minulosti mu bola vykonaná litotrypsia pre nefrokalcinó-
zu vpravo. Asi dva roky je liečený pre Parkinsonovu chorobu 
s trasom končatín.

Pacient je dôchodca, vdovec, žije sám na vidieku. Má dcé-
ru, ktorá býva so svojou rodinou asi 60 metrov od neho v tej 
istej dedine.

Po stanovení diagnózy diabetes mellitus bol liečený de-
väť rokov metformínom, pričom dosahoval akceptabilné hla-
diny glykémie a  výsledky HbA1c sa pohybovali okolo 6,7  % 
(DCCT). Od novembra 2010 pre zvýšenie HbA1c na hladiny 
7,8  –  8  % opakovane, mu bol k  metformínu pridaný glikla-
zid. Po pridaní gliklazidu a vytitrovaní dávky na 60 mg denne 
k metformínu 850 mg 2x denne sa mu kontrolované hodnoty 
vrátili dlhodobo na pôvodnú úroveň.

Koncom mája 2013 bol pacient hospitalizovaný na urolo-
gickom oddelení jednej z bratislavských nemocníc pre akútny 
uroinfekt s febrilnými stavmi a kardiálnou dekompenzáciou. 
Pri prijatí mal zvýšené hladiny glykémie. Popri komplexnej 
urologickej liečbe vrátane antibiotík mu bola naordinovaná 
zmena liečebného antidiabetického režimu z orálnej terapie 
na parenterálny intenzifikovaný inzulínový režim v dávkach 
5x denne Insuman Basal a Insuman Rapid, s  vynechaním 
orálnej liečby. Po zvládnutí uroinfektu s  touto liečbou bol 
prepustený do domáceho liečenia. Doma sa snažil pokračovať 
v liečbe tak, ako mu bolo odporučené, ale po čase k nám pri-
šiel v sprievode dcéry s tým, že v tomto veku si nie je schopný 
sám aplikovať injekčný inzulín 5x denne. Rodina, ktorá síce 
býva neďaleko, mu nie je schopná zabezpečiť pravidelné po-
dávanie 5x denne, pretože sú všetci zamestnaní. Pri kontro-
le pre vynechané dávky mal hladinu glykémie 15,9  mmol/l 
a sám pre parkinsonský tras rúk nie je schopný, ani ochotný 
si injekcie sám aplikovať.

Po pohovore s pacientom i jeho dcérou sme zvolili variant 
konvenčnej inzulínovej liečby preparátom NovoMix  30 Pen-
fill v dvoch denných dávkach inzulínovým perom. Tieto dve 
dávky (ráno a  večer) sú mu schopní podávať po edukácii aj 
príbuzní.

Pacient bol na kontrolných odberoch u nás v auguste 2013, 
vážnejšie hypoglykemické stavy sa v priebehu tejto liečby ne-
vyskytli. Posledný výsledok glykémie nalačno bol 6,9 mmol/l, 
2 hodiny po jedle 7,6 mmol/l a HbA1c 6,5 %.

Pacient pokračuje v takto nastavenej liečbe s vyhovujúcimi 
glykémiami a ani rodina pacienta nemá problémy s aplikáci-
ou inzulínu ráno pri odchode do zamestnania a potom pred 
večerou.

Diskusia
Správna dispenzárna starostlivosť najmä u starších diabe-

tikov a znalosť ich celkovej zdravotnej a sociálnej situácie sú 
podstatné pre optimálnu modifikáciu antidiabetickej liečby 
v prípade potreby.

Obvykle ide o polymorbídnych pacientov, kde iné, najmä 
zápalové a onkologické ochorenia, úrazy a stres počas hospita-
lizácie môžu nepriaznivo zvyšovať hladiny glykémie.

Ak iné ochorenia alebo úrazy ohrozia pacienta natoľko, že 
musí byť hospitalizovaný na nemocničnom oddelení s inou 
ako diabetologickou špecializáciou, môže dôjsť pri nedosta-
točnom poznaní zdravotného a  najmä sociálneho zázemia 
pacienta k zbytočným problémom v posthospitalizačnej anti-
diabetickej liečbe.

Ústavný lekár niekedy zmení orálnu liečbu pacienta na pa-
renterálnu tak, aby dosiahol v najkratšom čase kompenzáciu 
diabetu a optimalizáciu liečby základného ochorenia, pre ktoré 
bol pacient hospitalizovaný. Umožní tak prepustenie chorého 
v  čo najkratšom čase po zvládnutí základného ochorenia či 
úrazu. Indikácie a možnosti zmeny liečebného režimu sú dané 
Metodickým listom racionálnej farmakoterapie.

Ústavné diabetologické konzíliá sa riadia laboratórnymi 
výsledkami glykémie pri prijatí. Pri stanovení ústavného an-
tidiabetického režimu je hlavným cieľom skrátiť, prípadne in-
tenzifikovať podmienky pre liečbu základného ochorenia, pre 
ktoré bol pacient hospitalizovaný, čo možno považovať z hľa-
diska medicínskeho i ekonomického pohľadu za správne. Pre-
to prevod pacienta na parenterálnu liečbu inzulínom, často aj 
v intenzifikovanom režime, sa na lôžku využíva pre optimali-
záciu liečby základného ochorenia alebo úrazu intenzifikáciou 
antidiabetickej liečby, bez ohľadu na ďalší osud diabetika po 
prepustení a  príp. limitáciu jeho schopností svojpomocne si 
zabezpečiť injekčnú terapiu.

V procese riešenia iných ochorení chýba komunikácia lôž-
kového oddelenia s rajónnym diabetológom, ktorý má pacien-
ta-diabetika v dispenzarizácii a pozná jeho psychickú kondíciu 
a sociálne zázemie.

Intenzívny parenterálny inzulínový režim, s ktorým býva 
pacient prepustený, však najmä u starého človeka po krátko-
dobej hospitalizácii môže byť nerealizovateľným problémom 
a môže vytvoriť riziko najmä hypoglykemických komplikácií.

Zmena liečebného režimu z orálneho na parenterálny in-
tenzifikovaný pri krátkodobej hospitalizácii bez riadnej edu-
kácie pacienta a jeho rodiny máva niekedy negatívny dopad na 
ďalší osud často polymorbídneho pacienta.

Gerontologickí pacienti z  rôznych dôvodov nemusia byť 
schopní pokračovať v novonastavenom režime, najmä ak žijú 
osamelo, nemajú rodinu alebo tá býva ďaleko, prípadne sa 
o nich nezaujíma. Problémom môže byť geriatrická deteriorá-
cia mozgovej úvahovej a vôľovej činnosti, slabosť zraku a ko-
ordinácia pohybu s ďalšími orgánovými zmenami stareckého 
veku, najmä u diabetika 2. typu. Podstatná časť gerontologic-
kých pacientov-diabetikov nie je schopná samostatne si upra-
vovať jednotky inzulínu podľa aktuálnych hladín glykémie a je 
odkázaná na cudziu pomoc.

Tento komplex posthospitalizačných zdravotných i sociál-
nych problémov je potom často dôvodom zhoršenia diabetu 
a  pacient príde na kontrolu až po ich klinickej manifestácii. 
Rizikové sú najmä hypoglykemické stavy.

Bez komunikácie ošetrujúceho špecialistu s  pacientovým 
diabetológom, prípadne s  upozornením členov jeho rodiny 
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na potrebu okamžitej návštevy diabetológa, sa môžu kreovať 
následné problémy, vyžadujúce nové nastavenie liečebného 
režimu tak, ako to umožňuje zdravotný stav diabetika a jeho 
sociálny status.

Okamžitá edukácia staršieho pacienta a členov jeho rodiny, 
ako aj úprava a stabilizácia jeho antidiabetickej liečby po ukon-
čení hospitalizácie pre iné ochorenie nie je z pochopiteľných 
dôvodov na rôznych oddeleniach v nemocnici možná.

Pacient dostane domov pri prepustení dávku liekov na 
3 dni s odporučením pokračovať v naordinovanej liečbe bez 
poznania jeho sociálnej kondície a potrebnej poctivej edukácie 
jeho, i jeho rodiny.

Z hľadiska prevencie možných komplikácií diabetu, najmä 
hypoglykemických stavov, je preto pri zásadných zmenách lie-
čebného režimu potrebná spolupráca s diabetológom dispen-
zarizujúcim staršieho pacienta-diabetika a intenzívne sledova-
nie následnej kompenzácie.

Závery
Pre vylúčenie, resp. minimalizáciu rizika možných kompli-

kácií diabetu je potrebná dobrá komunikácia s jeho dispenza-
rizujúcim diabetológom, ktorý dobre pozná všeobecný zdra-
votný stav pacienta a jeho sociálnu situáciu.

Toto sa dá zabezpečiť lepšou komunikáciou lôžkového 
oddelenia s  pacientovým diabetológom, najlepšie zavedením 

povinnosti informovať o zmene liečebného režimu u diabeti-
ka na lôžku do systému povinnej zdravotníckej dokumentácie 
prepúšťacej správy so žiadosťou o prevzatie pacienta do inten-
zívneho sledovania.
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Zlepšenie metabolickej kompenzácie 
inzulínovými analógmi režimom bazál-bolus

Súhrn:
Popis prípadu zlepšenia metabolickej kompenzácie u pacienta spočiatku s non-

compliance aj vďaka predchádzajúcim prírastkom telesnej hmotnosti a opakujúcimi 
sa hypoglykémiami. Po úprave druhu a dávok inzulínu došlo k celkovému zlepšeniu 
kvality života.

Summary:
The improvement of the metabolic compensation with insulin analogues by the ba-
sal-bolus regimen

A description of the improvement of the metabolic compensation in a patient 
with initial non-compliance also caused by a previous weight increase and recurrent 
hypoglycemias. The adjustment of the type and doses of insulin resulted in the overall 
improvement of the quality of life.

Břečka, J. Zlepšenie metabolickej kompenzácie inzulínovými analógmi režimom bazál-bolus. Kazuistiky 
v diabetologii 11, MS1: 30–31, 2013.
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 � inzulínová liečba
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 � inzulínové analógy

Key words: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � insulin therapy
 � metabolic compensation
 � insulin analogues

Jozef Brečka
IV. interná klinika LF UK a UN, Bratislava

Úvod
Cieľom každej inzulínovej liečby, buď konvenčným, alebo 

intenzifikovaným inzulínovým režimom, je náhrada podáva-
nia chýbajúceho vlastného inzulínu pacientovi a adekvátna 
metabolická kompenzácia v rámci stabilizácie stavu a preven-
cia neskorých orgánových mikrovaskulárnych ako aj makro-
vaskulárnych komplikácií, a tým zlepšenie kvality života.

Kazuistika
Pacientom je 64-ročný muž. V osobnej anamnéze bola 

zistená chronická kalcifikujúca pankreatitída etanoltoxickej 
genézy, t. č. v remisii, artériová hypertenzia cca od roku 1978,  
diabetes mellitus 2.  typu od roku 1991, diabetická poly- 
neuropatia. Farmakologická anamnéza: perindopril (Pre- 
nessa 4 mg) 1-0-0 tbl, Humulin R 12-12-12 IU s.c., Humulin N 
0-0-0-14 IU s.c. Alergická anamnéza: pacient neudáva žiadne 
alergie; abúzus: nefajčí, alkohol už nekonzumuje, káva 1 – 2x 
denne. Vitálne funkcie: za posledný polrok pribral 8 – 10 kg, 
chuť do jedla dobrá, so stolicou a močením neudáva ťažkosti, 
spí dobre – ak ho nohy nebolia. Sociálna anamnéza: je žena-
tý, má dve deti, žije s manželkou v byte, dôchodca. Rodinná 
anamnéza je bez pozoruhodností.

Terajšie ochorenie: pacient bol v  apríli 2009 odoslaný 
praktickým lekárom za účelom zaradenia do dispenzárnej 
starostlivosti, naposledy bol u diabetológa pred dvoma rok-
mi. Subjektívne bol pacient bez ťažkostí, až na výskyt hypog-

lykémií opakujúcich sa v nepravidelných intervaloch, hlavne 
v popoludňajších, resp. večerných a nočných hodinách. Hy-
poglykémie mal 1 – 2x týždenne. Popoludňajšie resp. večer-
né hypoglykémie zvládol pacient sám konzumáciou sladkostí 
a  jedla s  následným priberaním, na nočné hypoglykémie sa 
len občas prebudil a znovu konzumoval sladkosti a jedlo, 
väčšinou sa však neprebudil, len sa zobúdzal veľmi spotený 
a ráno mal vysoké hodnoty glykémií. Hypoglykémiu, ktorá 
by vyžadovala pomoc inej osoby nemal, aj vďaka „prevencii“ 
jedla a sladkostí.

Objektívne vyšetrenie: výška 187  cm, telesná hmotnosť 
90 kg, BMI 25,74 kg/m2, obvod pása 101 cm, TK 167/90 mmHg, 
fyzikálny interný nález v norme. Výsledky laboratórnych vy-
šetrení: glykémia nalačno 10,30  mmol/l, glykémia postpran-
diálne 20,30 mmol/l, cholesterol 7,63 mmol/l, TG 1,99 mmol/l,  
HDL-cholesterol 1,59  mmol/l, LDL-cholesterol 5,14  mmol/l, 
HbA1c 10,29  % (DCCT), kreatinín 99,6  µmol/l, glomerulár-
na filtrácia (GF) 1,38  ml/s, kvantitatívna proteinúria (KVP)  
1,50 g/deň. Očné vyšetrenie: retinopatia diabetica oculi utrique 
(outq.); neurologické vyšetrenie: diabetická polyneuropatia 
dolných končatín (DK) verifikovaná elektromyografiou (EMG); 
nefrologické vyšetrenie: chronické ochorenie obličiek (CKD) 
2. št. K/DOQI na podklade diabetickej nefropatie a nefroangio- 
sklerózy.

Liečba: pacient nepoznal dietetické sacharidové jednotky 
(SJ), bola mu vysvetlená diéta s odporúčaním 21 SJ rozdele-
ných po 5 SJ ráno, na obed a večer, po 2 SJ na desiatu, olov-

30 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII   Mimoriadne suplementum 1/2013



rant a druhú večeru, čiže 21 SJ: 5+2+5+2+5+2, upravená dávka  
inzulínov Humulin R a Humulin N.

Pri nasledujúcich kontrolách napriek opakovaným úpra-
vám dávok inzulínov pretrvávala nedostatočná metabolická 
kompenzácia (glykémia nalačno 9,50 mmol/l, glykémia po-
stprandiálne 12,2  mmol/l, HbA1c 8,40  % DCCT) s pravidel-
nými hypoglykémiami a pokračujúcim prírastkom telesnej 
hmotnosti (91  kg, BMI 26,02  kg/m2). Vzhľadom na to bol 
upravený druh inzulínoterapie na inzulínové analógy na as-
part (NovoRapid) a detemir (Levemir). Po postupnej titrácii 
dávok NovoRapid 14-11-13 U s.c., Levemir 0-0-0-15 U s.c. 
nastalo zlepšenie metabolickej kompenzácie (glykémia nalač-
no 7,40 mmol/l, glykémia postprandiálne 9,7 mmol/l, HbA1c 
7,10  % DCCT) a  subjektívne zlepšenie pacienta znížením 
počtu hypoglykémií a znížením hmotnosti na 86  kg, BMI 
24,45  kg/m2. Pacient sa po zmene liečby, postupnej metabo-
lickej stabilizácii a poklesu telesnej hmotnosti v priebehu jed-
ného kalendárneho roka cítil veľmi dobre, silný, vo vynikajúcej 
kondícii, s potešením pracoval v záhrade „bez stresu z poklesu 
cukru“, mal radosť zo života a žiaril spokojnosťou.

Diskusia
Intenzifikovaný inzulínový režim bazál-bolus umožňuje 

kontrolu glykémií u indikovaných pacientov. Je možné použiť 
humánne regulárne inzulíny, alebo analógy inzulínov. Daný 
pacient bol napriek svojmu veku činorodý, aktívny, s veľkým 
počtom záujmov, a tým pádom bola zložitá až nemožná kon-
trola glykemickej kompenzácie pomocou humánnych regulár-

nych inzulínov, čo sa aj potvrdilo pri prechode na inzulínové 
analógy s následným metabolickým zlepšením.

Záver
Analóg bazálneho inzulínu, inzulín detemir (Levemir), 

vďaka originálnej štruktúre umožňuje samoviazanie a reverzi-
bilnú väzbu na albumín, a tým zabezpečuje predĺžený a pred-
vídateľný účinok a znižuje riziko hypoglykemických príhod, čo 
sa prejaví v  lepšej kontrole glykémie aj z pohľadu dlhodobej 
kompenzácie (HbA1c). Nižší počet hypoglykemických príhod 
zároveň znižuje pravdepodobnosť nárastu telesnej hmotnosti 
pacienta. Pridaním inzulínu aspart (NovoRapid) získavame 
kombináciu inzulínových analógov umožňujúcich liečebný re-
žim bazál-bolus s lepšou kontrolou glykémie, nižším rizikom 
hypoglykémie bez nežiaduceho prírastku telesnej hmotnosti.
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