
MIMOŘÁDNÉ SUPLEMENTUM 1 ROČNÍK 10

LÉČBA DIABETIKŮ 2. TYPU LIRAGLUTIDEM 
ROK POTÉ

2012

diabetes mellitus

liraglutid

detemir



Úvodní slovo

1KAZUISTIKY V DIABETOLOGII    Mimořádné suplementum1/2012

Liraglutid v léčbě diabetes mellitus 2. typu – rok poté…
Vážené kolegyně a kolegové,

v  loňském roce vyšel v časopise Kazuistiky v diabetologii soubor prací, 
které popsaly první zkušenosti s léčbou pacientů s diabetes mellitus (DM) 
2. typu liraglutidem, prvním analogem glukagon-like peptidu-1. Autoři 
těchto kazuistik prezentovali své zkušenosti u pacientů s pestrou životní 
i zdravotní osobní anamnézou, která se lišila současnou či předcházející 
léčbou jejich diabetu a také přítomností komorbitid.

Nejen autoři původních sdělení, ale i další diabetologové byli vyzváni, 
aby popsali své zkušenosti s léčbou liraglutidem. Proto předkládaný sou-
bor kazuistik obsahuje jak pokračování léčby již dříve uveřejněných kazuistik, ale také popis léčby 
dalších pacientů.

V tomto roce byl v odborném časopise Diabetes Care publikován článek, který shrnul názory 
odborníků Americké diabetologické asociace (ADA) a evropské organizace EASD, s názvem „Léčba 
hyperglykémie u  DM 2. typu založená na individuálním přístupu k  pacientovi“. Toto prohlášení 
vychází z posledních poznatků z patofyziologie doložených zkušeností s léčbou s novou skupinou 
antidiabetik, jež využívá poznatků o působení inkretinových hormonů u DM 2. typu. Jsou to gli-
ptiny, neboli inhibitory DPP-4, a agonisté GLP-1 receptoru, kam patří liraglutid. Léky využívající 
inkretinového efektu uvádějí tito diabetologové jako možnost další léčby DM 2. typu po selhání 
metforminu – vedle derivátů sulfonylurey, glitazonů a inzulínu. Pokud tato dvojkombinace nevede 
k úpravě kompenzace, je v léčbě DM 2. typu doporučena trojkombinace. Poslední doporučení České 
diabetologické společnosti z roku 2012 jsou v souladu s tímto stanoviskem.

Zatím nejsou k dispozici výsledky klinických studií, které by potvrdily větší účinnost a bezpeč-
nost některé z doporučených dvojkombinací (aby mohla být upřednostněna), stejně jako další nej-
účinnější krok v intenzifikaci dvojkombinace léčby. Jistě si vzpomeneme na závěr Bantingovy před-
nášky profesora DeFronzo z roku 2009, kde na základě dat z patofyziologie DM 2. typu o zhoubném 
oktetu dospěl k závěru, že by optimální kombinace antidiabetik měla obsahovat metformin, GLP-1R 
analog a glitazon. Ale zatím ani dnes nejsou k dispozici vědecky dokladovaná data, která by potvrdi-
la, že tato trojkombinace má nejen dobrý efekt v kombinaci, je bezpečná a že také zabezpečí zacho-
vání funkce β-buněk pankreatu a zároveň je ochrání před apoptózou.

V loňském roce zazněla na kongresu EASD a následně byla publikován studie, která si dala za cíl 
ověřit účinnost a bezpečnost přidání liraglutidu do kombinace s metforminem, který jako lék 1. vol-
by nevedl k úspěšné kompenzaci. U těch pacientů, kteří těmito dvěma léky nedosáhli dobrou kom-
penzaci, pak byla léčba intenzifikována přidáním inzulínu detemir jako bazálního inzulínu. Protože 
autoři prokázali účinnost i  bezpečnost takto zvolené trojkombinace, bylo na základě doporučení 
evropské agentury EMA upraveno SPC inzulínu Levemir o tento léčebný postup.

Je určitě přínosem, že se v prezentovaných kazuistikách můžeme seznámit s praktickými zkuše-
nostmi našich kolegů s touto novou taktikou léčby. Jejich zkušenosti nám všem přinášejí informa-
ce, které nejen potvrzují fakta z kontrolované studie, ale také popisují problémy s léčbou pacientů 
s DM 2. typu. Autoři si kladou stejné otázky, které známe ze své denní praxe a na něž sami hledáme 
odpovědi. Mezi tyto odpovědi patří jistě i individuálně volená léčba, protože pacienti s DM 2. typu 
jsou velmi heterogenní skupinou a každý z nich je tedy „originál“, na který nelze rigidně uplatňo-
vat doporučené postupy. Ale ani znalost posledních vědeckých poznatků neumožňuje vždy jasné 
rozhodnutí, neboť vedle medicínského rozhodování léčbu i nadále komplikují přítomná omezení 
preskripce určená Číselníkem VZP.

Jak říká staré úsloví „není většího učitele než vlastní zkušenost“. Začtěte se tedy do souboru ka-
zuistik, které vám přiblíží zkušenosti s léčbou liraglutidem trvající i déle než rok.

MUDr. Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava
e-mail: eva.racicka@centrum.cz
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Úvod
Nová léčba analogy GLP-1 (glucagon like peptid-1) je 

v ČR k dispozici již několik let. Zkušenosti s exenatidem jsou 
asi tříleté a liraglutid je na trhu v ČR přibližně dva roky. Oba 
léky mají své dílčí terapeutické úspěchy ve smyslu zlepšení 
kompenzace diabetu a  redukce hmotnosti obézních diabeti-
ků 2. typu. Je na čase si klást otázku, jak dál po několikaletém 
podávání. Způsob účinku tzv. inkretinové léčby je opakovaně 
diskutován, jedná se o  stimulaci sekrece inzulínu po příjmu 
potravy, potlačení sekrece glukagonu, zpomalení vyprazdňo-
vání žaludku a navození pocitu sytosti v CNS.

Kazuistika
Muž, narozený v roce 1942, je typický diabetik 2. typu s ar-

teriální hypertenzí, obezitou, dyslipidemií a dnou. Úspěšné za-

hájení léčby liraglutidem u tohoto pacienta jsme prezentovali 
začátkem roku 2011. Pro stručnou rekapitulaci: o cukrovce vě-
děl od roku 2007, nikde se neléčil a nerad dodržoval dietní opat-
ření. Do naší péče se dostal v roce 2009. Po edukaci a zahájení 
farmakologické léčby (metformin + DPP4 inhibitor, který byl 
později nahrazen glimepiridem) klesla hodnota glykovaného 
hemoglobinu z 9,1 na 7,3 %. Liraglutid v dávce 1,2 mg lx denně 
byl do léčby přidán v červenci 2010, metformin byl ponechán 
v dávce 2x 1 000 mg a glimepirid 2 mg 1x denně s perspektivou 
možného postupného vysazení. Pacient zredukoval hmotnost 
na 108 kg, tedy o 4 kg, a hodnota glykovaného hemoglobinu 
klesla v prosinci 2010 na 5,6 %. I subjektivně byl nemocný vel-
mi spokojený, necítil se unavený a byl pracovně aktivní (pracuje 
jako exekutor). Jeho osud se vyvíjel následovně.

Uspokojivý stav kompenzace diabetu se udržel po celý rok 
2011, kdy se hodnoty glykovaného hemoglobinu pohybovaly 

Souhrn:
70letý diabetik 2. typu je léčen od července 2010 přípravkem Victoza. Tento nemocný 

sice nikdy nevykazoval přesvědčivě ochotu k naprosté spolupráci a kázni v jídle, ale přesto 
jednoznačně profitoval z léčby liraglutidem v kombinaci s metforminem a malou dávkou 
glimepiridu. Na této kombinaci zredukoval tělesnou hmotnost o 4 kg a glykovaný hemo-
globin (HbA1c) poklesl ze 7,3 % na 5,6 % (IFCC). Tyto úspěšné výsledky se dařilo držet 
do ledna roku 2012, kdy se kompenzace zhoršila na HbA1c 67 mmol/mol a mírně stoupla 
hmotnost. Inzulín detemir, přidaný do léčby v květnu 2012, se zdá být zatím dobrou vol-
bou. Zlepšila se kompenzace diabetu i dyslipidemie, aniž by po nasazení inzulínu došlo 
k dalšímu hmotnostnímu přírůstku. Dále bude nutné postupovat dle vývoje choroby.

Summary:
Has liraglutide its place in a long term treatment of patients with type 2 diabetes mellitus?

A 70 years old patient with the type 2 diabetes mellitus has been treated with liraglutide 
(Victoza) since July, 2010. Although the patient has never been perfectly willing to 
cooperate and follow the diet, he yet clearly profited from the combined treatment with 
liraglutide and metformin and a small dose of glimepiride. With this combination he 
reduced his body weight by 4 kg and his glycated hemoglobin (HbA1c) decreased from 
7.3 % to 5.6 % (IFCC). Such favourable results were maintained until January 2012, 
when both the compensation worsened with HbA1c 6.7 % and his body weight slightly 
increased as well. Insulin detemir, added to the therapy in May 2012, seems to have been 
a good choice until now. The compensation of diabetes and dyslipidemia has improved 
without additional weight gain. Next steps will depend on the progress of the disease.

Dresslerová, I. Má liraglutid místo v dlouhodobé terapii diabetika 2. typu? Kazuistiky v diabetologii 10, msupl. 1: 
4–5, 2012.
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mezi 5,9–5,2 %. Hmotnost stoupla o 2 kg na 110 kg, ale glime-
pirid jsme nevysadili z obavy ze zhoršení kompenzace, naopak 
dávka byla navýšena na 4  mg. Bohužel se nikdy nepodařilo 
zcela zkompenzovat další parametry reziduálního kardiovas-
kulárního rizika, a to hodnotu triglyceridů a HDL-cholestero-
lu. Při léčbě statinem se vždy držela na nízké hladině hodnota 
celkového a LDL-cholesterolu (pod 4, respektive pod 2 mmo-
l/l), ale hodnota triglyceridů neklesla pod 3,5 mmol/l, HDL-
-cholesterol nikdy nepřesáhl hranici 0,8 mmol/l. Pro neurči-
té myalgie byl vysazen atorvastatin, nahrazen fluvastatinem 
a fibrát nebyl do kombinace z bezpečnostních důvodů přidán. 
Nicméně to našeho pacienta nijak netížilo a v létě 2011 šťastně 
absolvoval dvouměsíční cestu po Jižní Americe.

Od ledna 2012 se kompenzace diabetu zhoršila, při po-
sledních třech kontrolách se hodnota glykovaného hemoglo-
binu pohybovala mezi 65 až 67 mmol/mol (6,5–6,7 % IFCC). 
Nemocný jako důvod uváděl dnavé obtíže s nemožností větší 
fyzické aktivity.

Začátkem května 2012 pacient vážil 111  kg, krevní tlak 
(TK) byl uspokojivý 130/80  mmHg, v  profilech byly gly-
kemie od 7,8 do 13,7  mmol/l s  ranními hladinami kolem  
10 mmol/l, hodnota glykovaného hemoglobinu 67 mmol/mol 
(6,7 %). Alarmující byly výsledky vyšetření lipidového spektra: 
celkový cholesterol 3,7 mmol/l, HDL-cholesterol 0,7 mmol/l, 
LDL-cholesterol nevyšetřen pro chylózní sérum a  hodnota 
triglyceridů 10,5 mmol/l. Pacient byl důrazně upozorněn, aby 
vynechal alkohol, zpřísnil dietní opatření stran příjmu sacha-
ridů i živočišných tuků a do léčby byl přidán inzulín detemir 
(Levemir) v dávce 12 jednotek večer.

Poslední kontrolu zatím náš pacient absolvoval začát-
kem června 2012, tedy po měsíci léčby detemirem (Le-
vemir). V  profilech došlo k  významné změně k  lepšímu 
(8,2..10,5..7,9..5,2..8,3..8,6 mmol/l), s  ranními glykemiemi 
kolem 8  mmol/l, hodnota glykovaného hemoglobinu byla 
64  mmol/mol (6,4  %). Zlepšily se také parametry lipidové-
ho spektra: celkový cholesterol 3,2  mmol/l; HDL-choleste-
rol 0,88  mmol/l; LDL-cholesterol 1,5  mmol/l a  triglyceri-
dy 3,3 mmol/l. Pacient neuváděl zásadní potíže. Hmotnost je 
zatím stejná, tedy 111 kg. Dávka inzulínu detemir (Levemir) 
byla navýšena na 16 jednotek a pacient byl poučen, že dle ran-
ních glykemií si může tuto dávku ještě mírně navýšit. Další 
kontrola u nás bude po šesti týdnech.

Diskuse
Na změně k lepšímu v kompenzaci diabetu i dyslipidemie 

za relativně krátkou dobu (kdy ještě nemůžeme očekávat ra-
zantní snížení hodnoty glykovaného hemoglobinu) se podílí 
jistě hned několik faktorů. Pacient se snad zalekl možných 
komplikací a  lépe dodržoval dietní opatření, čímž příznivě 

ovlivnil hladinu glykemií i tuků v krvi. Také nasazení inzulínu 
se na zlepšení kompenzace obou uvedených parametrů nepo-
chybně podílí. Zejména ranní glykemie nalačno jsou obtíž-
ně ovlivnitelné jinou léčbou nežli bazálním inzulínem, který 
úspěšně potlačuje jaterní glukoneogenezi nad ránem u inzuli-
norezistentních jedinců. Inzulín je mimo jiné již dlouho zná-
mý jako „čeřící“ faktor, který aktivuje lipoproteinovou lipázu 
a tím se spolupodílí na úpravě lipidového spektra. Triglyceri-
demie jistě také klesla již samotným zlepšením kompenzace 
cukrovky. V budoucnu bude nutné zvažovat fibrát, a to buď do 
kombinace se statinem nebo v monoterapii.

Kombinace subkutánní aplikace detemiru večer a liragluti-
du ráno spolu s metforminem v tabletách by mohla být dobrou 
volbou v další léčebné strategii u našeho nemocného.

Zůstává však mnoho otazníků. Je na místě léčba glimepi-
ridem? Bude nutné najít odvahu ho vysadit? Pokud se to ne-
podaří, nestačila by kombinace bazální inzulín + glimepirid + 
metformin? Zaslouží si náš ne úplně spolupracující pacient ná-
kladnou léčbu liraglutidem? Nebude lepší premixovaný inzu-
lín 2x denně? Nepřibral by náš pacient po vysazení liraglutidu 
zbytečně na hmotnosti?

Závěr
Rok a půl po nasazení liraglutidu (Victoza) došlo u námi 

sledovaného pacienta ke zhoršení kompenzace diabetu, i když 
ne až k původním vysokým hodnotám. Po nasazení bazálního 
analoga detemir (Levemir) do kombinace s liraglutidem a per-
orálními antidiabetiky se kompenzace opět lepší, zlepšené jsou 
i parametry lipidového spektra. Pacient zatím po nasazení in-
zulínu nepřibral na váze. Je nutné dále průběžně hodnotit vý-
voj choroby i compliance našeho nemocného a dle toho řídit 
léčebnou strategii.
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Úvod
Liraglutid má podle studií příznivý efekt na zpomalení pro-

grese diabetu (DM) 2. typu související se zvýšením senzitivity 
na inzulín a zvýšení počtu β-buněk pankreatu pozorovaných 
na zvířecích modelech. Na úrovni slinivky břišní působí mj. ve 
smyslu snížení apoptózy beta buněk, zvyšuje jejich proliferaci. 
Liraglutid by mohl být užitečným při terapii poruchy glukó-
zové homeostázy a  časného DM s  cílem oddálit progresivní 
selhání β-buněk.

Přínos časného zahájení terapie 
liraglutidem – po roce léčby 
současně s kompenzací diabetu 
zlepšení parametrů lipidů

Milan Flekač
3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Klíčová slova: 
 � inkretinový systém
 � liraglutid
 � diabetes mellitus 2. typu
 � kompenzace diabetu

Key words: 
 � incretin
 � liraglutide
 � type 2 diabetes mellitus
 � long-term compensation

Souhrn:
Kazuistika dokumentuje přínos časného zahájení terapie liraglutidem u  pacien-

ta s diabetes mellitus (DM) 2. typu a trvání pozitivního efektu rok od zahájení terapie. 
Z patofyziologického hlediska jsou GLP-1 agonisté výhodnými léky pro obézní diabetiky 
2. typu, kteří jsou neuspokojivě kompenzováni při stávající léčbě perorálními antidi-
abetiky. Svým působením respektuje patofyziologický aspekt DM 2. typu, zasahuje do 
inkretinové poruchy. Restituce účinků GLP-1 podáváním látek napodobujících účin-
ky GLP-1 vede u  DM 2. typu k  významnému snížení glykovaného hemoglobinu díky 
zvýšené stimulaci inzulínové sekrece a poklesu koncentrací glukagonu. Při podávání li-
raglutidu dochází k poklesu tělesné hmotnosti snížením příjmu potravy, zpomalením 
vyprazdňování žaludku, což odlišuje GLP-1 agonisty od většiny ostatních antidiabetik, 
včetně inzulínů, které obvykle tělesnou hmotnost zvyšují. Kromě toho přinášejí snížení 
sérových koncentrací lipidů, pokles krevního tlaku a velmi pravděpodobně i řadu dalších 
pozitivních účinků.

Summary:
Positive effect of early initiated treatment with GLP-1 analogue

The case report focused on the therapy of type 2 diabetes mellitus in an obese patient 
and demonstrates likely positive effect of early initiated treatment with GLP-1 analogue 
liraglutide and illustrates continuation of this positive influence the year after. Liraglutide 
respects pathophysiological perspective of type 2 diabetes mellitus. Liraglutide decreases 
hyperglycaemia, glycated hemoglobin, body weight, serum lipids, systolic blood pressure 
and has probably other positive effects in patients with diabetes mellitus.

Flekač, M. Přínos časného zahájení terapie liraglutidem – po roce léčby současně s kompenzací diabetu zlepšení 
parametrů lipidů. Kazuistiky v diabetologii 10, msupl. 1: 6–8, 2012.

Kazuistika
Pacient se narodil v roce 1962 v Liberci. V roce 2009 byl 

v rámci předoperačního vyšetření diagnostikován DM 2. typu, 
pacient byl zcela asymptomatický. Dle platných doporuče-
ní byla zahájena režimová opatření, doporučena redukční 
dieta 4 200 kJ/den. Pacient byl při stanovení diagnózy obéz-
ní (hmotnost 110  kg, výška 179  cm, BMI  34,4  kg/m2, tedy 
obezita 1.  stupně dle WHO). Byla zahájena terapie metfor-
minem v  zahajovací dávce 500  mg/den. Pacient byl nadále  
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dispenzarizován u  praktického lékaře v  místě bydliště. Dle 
anamnézy byl v dětství na základní škole štíhlý, na vojně vážil 
72 kg, ve 25 letech vážil cca 82 kg, dále došlo k pozvolnému 
zvyšování hmotnosti na 110 kg v 48 letech, v době stanovení 
diagnózy DM 2. typu. Dosud nebyl obezitologicky vyšetřován, 
neabsolvoval preventivní vyšetření na DM. Rodinná anamné-
za byla stran diabetes mellitus negativní. V době stanovení dia-
gnózy nebyly přítomny makro- ani mikroangiopatické kom-
plikace, současně byla diagnostikována arteriální hypertenze, 
zahájena terapie ACE inhibitorem, pro hyperlipoproteinemii 
charakteru diabetické dyslipoproteinemie byla zahájena tera-
pie statinem.

V terapii DM byl metformin titrován postupně až do dávky 
2  g/den. Vyšší dávku pacient netoleroval pro rozvoj dolního 
dyspeptického syndromu. Glykovaný hemoglobin (HbA1c) 
byl vstupně 7,8  % dle IFCC. Dynamika ostatních laborator-
ních a klinických parametrů během sledování pacienta s DM 
je uvedena v tabulce č. 1. S ohledem na nadále neuspokojivou 
kompenzaci DM při monoterapii metforminem byl do kombi-
nace přidán derivát sulfonylurey gliklazid v zahajovací dávce 
30 mg/den. Dle pacienta byl tento lék po krátkém užívání (cca 
14 dní) vysazen pro nesnášenlivost (dle dostupné dokumenta-
ce a sdělení pacienta neměl hypoglykemii).

Se změnou bydliště v  průběhu roku 2010 bylo zahájeno 
sledování na naší klinice. Vstupní hmotnost byla 112 kg (BMI  
35 kg/m2), HbA1c 6,6  % dle IFCC, glykemie nalačno (FPG) 
a glykemie postprandiální (PPG) v průběhu sledování jsou uve-
deny v tabulce č. 1. S ohledem na neuspokojivou kompenzaci 
DM u  obézního pacienta byla zahájena terapie liraglutidem. 
Pacient léčbu toleroval bez výskytu nežádoucích účinků léku. 
Metformin byl ponechán v kombinaci v maximální tolerované 
dávce 2 000 mg/den. Od okamžiku nasazení liraglutidu došlo 
postupně ke snížení tělesné hmotnosti a zlepšení laboratorních 
ukazatelů kompenzace diabetu, současně ke zlepšení paramet-
rů lipidů (při nezměněné terapii hypolipidemiky) a mírnému 
poklesu krevního tlaku (při stacionární monoterapii ACE inhi-
bitorem), jak je dokumentováno v tabulce č. 1.

Po roce sledování byl zachován pozitivní trend ve snižová-
ní tělesné hmotnosti (102 kg). V ostatních parametrech stav 
hodnocen jako stacionární – nedošlo již k dalšímu snižování 
glykemií získaných ze selfmonitoringu (FPG 7,5 mmol/l, prů-
měrná kapilární PPG 8,7 mmol/l) a tedy ani k dalšímu poklesu 
glykovaného hemoglobinu (ve 12 měsících 5,2 % dle IFCC). 
Detaily z  kontrolních vyšetření jsou uvedeny v  tabulce č.  1. 
Vysoká glykemie nalačno (FPG) u  pacientů s  DM 2. typu je 
obvykle důsledkem inzulínové rezistence vyjádřené v hepato-
cytech. Jednou z  možností, jak zlepšit vyšší FPG, je aplikace 
dlouhodobě působícího inzulínu na noc, proto je plánováno 
jako další krok ke zlepšení dlouhodobé kompenzace DM 2. 
typu u  pacienta přidání dlouhodobého analoga detemir na 
noc.

Diskuse
Významným přínosem léčby GLP-1 analogy je snížení gly-

kovaného hemoglobinu, pokles tělesné hmotnosti a minimální 
riziko hypoglykemie při jejich použití. Podání způsobí zvýšení 
sekrece inzulínu pouze v  případě normo- či hyperglykemie, 
zatímco při poklesu pod hranici normoglykemie zvyšování 
sekrece inzulínu ustává. Potvrzují to i klinické studie s liraglu-
tidem ve studii LEAD 4. Dnes již tedy plně neplatí, že zlepšení 
dlouhodobé kompenzace DM musí být současně doprovázeno 
zvýšeným rizikem hypoglykemie.

V souvislosti s výsledky studie ACCORD se diskutuje otáz-
ka kardiovaskulární bezpečnosti podávané antidiabetické tera-
pie. Pozitivní kardiovaskulární účinky GLP-1 byly potvrzeny 
ve čtyřech oblastech: GLP-1 zlepšuje výkonnost myokardu 
u srdečního selhání, zlepšuje přežívání kardiomyocytů při is-
chemii, zlepšuje endoteliální dysfunkci u pacientů s diabetem 
2. typu a zlepšuje nepříznivé hodnoty celé řady kardiovasku-
lárních rizikových faktorů – liraglutid snižuje LDL-cholesterol 
a triglyceridy, klesají hodnoty inhibitoru aktivátoru plasmino-
genu typ 1 a hs-CRP.

Tab. č. 1: 
dg. DM  
2. typu

1 měsíc  
MET

10 měsíců  
MET

zahájení terapie 
MET + LIRA

3 měsíce  
MET + LIRA

6 měsíců  
MET + LIRA

9 měsíců  
MET + LIRA

12 měsíců  
MET + LIRA

tělesná hmotnost (kg) 110 110 112 112 108 108 106 102

BMI (kg/m2) 34,4 34,4 35 35 33,7 33,7 33,0 31,7

FPG průměr, kapilární 
krev (mmol/l) 12,5 10,2 8,5 8,5 7,2 7,1 7,2 7,5

PPG průměr, kapilární 
krev (mmol/l) 13,5 11,5 10,2 9,6 8,6 8,3 8,6 8,7

HbA1c (%, IFCC) 7,8 6,5 6,1 6,6 5,1 5,0 5,0 5,2

HDL-cholesterol (mmol/l) 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 1,0 0,9

LDL-cholesterol (mmol/l) 3,5 2,9 3 2,9 2,6 2,5 2,4 2,4

TAG (mmol/l) 3,5 3,2 3,1 2,8 2,2 2,1 2,1 1,9

TK (mmHg) 150/95 145/90 140/90 140/85 130/80 130/80 140/90 135/75

Legenda: MET: terapie metforminem v monoterapii; MET + LIRA: terapie v kombinaci metformin a liraglutid; FPG: glykemie nalačno (selfmonitoring); 
PPG: glykemie po jídle (selfmonitoring); TAG: triglyceridy; TK: krevní tlak
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Závěr
Individualizace léčby DM 2. typu je podle výsledků recent-

ních studií jednou ze zásadních podmínek pozitivního ovliv-
nění také chronických komplikací diabetu. V případě GLP-1 
analog pak některé výsledky studií poukazují na možnost 
přímých pozitivních kardiovaskulárních účinků, k  potvrzení 
těchto předpokladů probíhají prospektivní randomizované 
studie, např. LEADER, jejíž výsledky by měly být známy v roce 
2015.

Analýzami glykemických profilů u pacientů s DM 2. typu 
bylo prokázáno, že u neuspokojivě kompenzovaných pacientů 
s DM 2. typu je hodnota HbA1c cca ze 75 % definována hod-
notou FPG. Nižší hodnota FPG pak posouvá celodenní profil 
glykemií níže. Vždy je dobré zvážit podíl lačné a postprandiál-
ní glykemie na hodnotách glykovaného hemoglobinu, přičemž 
pokud má pacient vyšší FPG při léčbě liraglutidem, doporuču-
je se přidání bazálního inzulínu.
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Úvod
Problémem spojeným s  diabetes mellitus (DM) 2. typu 

je u  většiny pacientů obezita. Optimálními prostředky léčby 
se jeví být metformin a léky na inkretinové bázi, tj. inhibito-
ry DPP-4 a GLP-1 agonisté. Tyto lékové kombinace nevedou 
k hmotnostnímu vzestupu na rozdíl od sulfonylurey nebo gli-
tazonů.

Nepotencují také apoptózu β-buněk jako sulfonylurea, 
zejména pak GLP-1 agonisté zlepšují jejich trofiku a  tím pů-
sobí proti jejich vyčerpání. K účinkům GLP-1 agonistů patří 
snížení glykemie po jídle, méně na lačno, pokles glykovaného 
hemoglobinu, snížení hladin glukagonu a  zlepšení citlivosti  
α- i β-buněk pankreatu vůči glukóze. Vedou také ke zpomalení 
vyprazdňování žaludku, tím k většímu pocitu sytosti a sníže-
ní chuti k jídlu. Těmito účinky výrazně podporují hmotnostní 

úbytek. Mírně snižují krevní tlak a zlepšují lipidogram. Slibně 
se jeví rovněž jejich kardioprotektivní účinky.

Kazuistika
U  65leté ženy, učitelky ve výslužbě, byl DM 2. typu dia-

gnostikován v roce 1998 praktickým lékařem. V roce 2006 byla 
odeslána k  dispenzarizaci do diabetologické ambulance pro 
zhoršení kompenzace po hmotnostním přírůstku 12 kg. Pa-
cientka ztratila motivaci držet dietní střídmost, jelikož jí byla 
zjištěna gynekologická malignita (karcinom in situ děložního 
čípku s následnou adnexotomií a hysterektomií; další průběh 
byl příznivý).

Při zahájení sledování byla diagnostikována centrální obe-
zita, tělesná hmotnost 98 kg při výšce 168 cm, BMI 34,7 kg/m2, 
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Efekt kombinační terapie 
metforminem a liraglutidem 
u pacientky s předchozí intolerancí 
metforminu – situace po 1,5 roce
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Klíčová slova: 
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Key words: 
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Souhrn:
Kazuistika ukazuje další výsledky kombinační terapie metforminem a liraglutidem 

po 1,5 roce od zahájení léčby u středně obézní pacientky s původní intolerancí metfor-
minu a tendencí k výraznému zvyšování hmotnosti po derivátech sulfonylurey. V úvod-
ním období po zahájení léčby došlo k vymizení intolerance metforminu při kombinaci 
s liraglutidem, avšak po roce se zhoršená tolerance metforminu opět objevila. Přes nut-
nou redukci dávky metforminu stále však v terapii zůstává a trvá dobrá hodnota glyko-
vaného hemoglobinu.

Summary:
The effect of a combined treatment with metformin and liraglutide in a female patient 
with previous intolerance of metformin – the situation after 18 months

The case report demonstrates further results of the combined treatment with metfor-
min and liraglutide after 18 months of treatment in a moderately obese female patient 
with a previous intolerance of metformin and a tendency to a significant weight gain 
following the treatment with sulphonylurea derivates. In the initial period after the start 
of the treatment, when combined with liraglutide the intolerance of metformin disap-
peared, however following one year of the treatment the worsened tolerance of metfor-
min appeared again. Despite the inevitable dose reduction metformin remains a part of 
the treatment and an adequate level of glycated hemoglobin is maintained.

Gletová, I. Efekt kombinační terapie metforminem a liraglutidem u pacientky s předchozí intolerancí metforminu 
– situace po 1,5 roce. Kazuistiky v diabetologii 10, msupl. 1: 9–10, 2012.



obvod pasu 112 cm, hypertenze II. stupně, smíšená hyperlipo-
proteinemie, stav po cholecystektomii a hysterektomii, gonar-
tróza oboustranně, lačná glykemie (FG) 9,7 mmol/l, postpran-
diální glykemie (PPG) 14,3 mmol/l, HbA1c 5,4 % dle IFCC.

Byla doporučena dieta 175 g sacharidů/6 000 kJ, metformin 
500 mg 1-0-1, v dalším přidán sibutramin, který užívala rok. 
Tělesná hmotnost poklesla na 88 kg. Po celou dobu se vyskyto-
vala horší tolerance metforminu v podobě několika průjmovi-
tých stolic denně, až v roce 2009 pacientka lék odmítla nadále 
užívat. Terapii akarbózou pro plynatost rovněž netolerovala. 
Od roku 2009 proto léčena glimepiridem 2 mg a sitagliptinem 
100 mg. Pokus o znovunasazení metforminu v mikronizované 
formě XR byl opět neúspěšný. Hodnoty glykovaného hemoglo-
binu se pohybovaly: 2007 (4,8 %), 2008 (5,5 %), 2009 (5,9 %), 
říjen 2010 (7,7 %). V  říjnu 2010 tělesná hmotnost pacientky 
vystoupala na 98 kg, BMI 34,1 kg/m2, obvod pasu 114 cm. Lač-
ná glykemie 11,9 mmol/l a po jídle 16,7 mmol/l.

Vzhledem k omezeným možnostem výběru PAD a výrazné 
indukci obezity sulfonylureou, jsme pacientce vysvětlili mož-
nosti terapie inkretinem vč. příležitosti k ovlivnění obezity, byť 
pro pacientku s výrazným doplatkem na měsíční léčbu (nespl-
ňovala kritéria zvýšené úhrady). Byla zahájena terapie liraglu-
tidem a doporučeno zkusit alespoň malou dávku metforminu 
850 mg. Pacientka překvapivě metformin tolerovala a postup-
ně navýšila na dávku 850 mg 1-0-1 k liraglutidu 1,2 mg denně.

Po třech měsících od zahájení terapie, v  lednu 2011, do-
šlo k poklesu HbA1c na 5,6 %, zlepšení parametrů krátkodo-
bé kompenzace – FPG 7,7 mmol/l, PPG 10,5 mmo/l, tělesná 
hmotnost 87 kg, BMI 30,46  kg/m2, obvod pasu 104 cm.

Zcela vymizela intolerance metforminu, pacientka se cítila 
výrazně lépe. S poklesem hmotnosti uváděla zvýšení sebevě-
domí a větší výkonnost v běžných činnostech.

Tab. č. 1: Další sledování pacientky

kontrola FPG (mmol/l) PPG (mmol/l) HbA1c (mmol/mol) hmotnost (kg) léčba

leden 2011 7,7 10,5 56 88 metformin 850 mg 1-0-1
liraglutid 1,2 mg s.c.

duben 2011 8,6 11,6 51 85 metformin 850–1000 mg 1-0-1
liraglutid 1,2 mg s.c.

září 2011 7,5 12,6 46 85 dtto

leden 2012 8,4 9,5 46 87 dtto

březen 2012 9,5 10,4 50 88 metformin XR 750 mg 1-0-1
liraglutid 1,2 mg s.c.

V dalším průběhu léčby pacientka navýšila dávku metfor-
minu až na 2 g denně a s  touto dávkou vydržela až do břez-
na tohoto roku, kdy při kontrole uváděla opět občasný výskyt 
průjmovité stolice. Lék proto občas vynechává nebo reduku-
je dávku. Další vývoj parametrů kompenzace a  terapii DM 
2. typu ukazuje následující tabulka.

Diskuse
U  této pacientky bylo obtížné najít optimální léčbu DM 

2.  typu, vzhledem ke špatné toleranci metforminu. Díky in-
kretinové terapii se podařilo toleranci nejen zlepšit, ale rovněž 
dosáhnout hmotnostního úbytku cca 7–10 kg. Do budoucna 
se zřejmě nevyhneme použití bazálního inzulínu pro zvýše-
né ranní glykemie. Povzbudivé jsou první zkušenosti použití  
bazálních analog v této kombinaci, které naznačují, že hmot-
nostní vzestup je při této léčbě minimální.

Závěr
U  66leté pacientky po 1,5leté terapii metforminem a  li-

raglutidem trvají uspokojivé hodnoty glykovaného hemoglo-
binu.

Původní velmi špatná tolerance metforminu, která zne-
možňovala užívání léku, se zlepšila v kombinaci s liraglutidem.

Po 1,5 roce léčby, se ale opět objevují průjmy, pro které pa-
cientka občas metformin vynechává nebo redukuje.

Vzhledem ke zhoršení ranních glykemií při redukci mef-
torminu bude zřejmě v budoucnu nutné rozšíření terapie, nej-
optimálněji o bazální inzulín.
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Liraglutid  
u polymorbidního diabetika

Michala Pelikánová
Polymedica Praha s.r.o.
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Souhrn:
Uvádím sledování po ročním použití liraglutidu u polymorbidního obézního diabe-

tika 2. typu s limitací ostatní dostupné léčby.

Summary:
Liraglutide in a polymorbid diabetic patient

A follow up of a polymorbid obese patient with type 2 diabetes mellitus and limited 
other available treatments is described.

Pelikánová, M. Liraglutid u polymorbidního diabetika. Kazuistiky v diabetologii 10, msupl. 1: 11–12, 2012.

Úvod
Liraglutid se již v  mnoha diabetologických ambulancích 

stal nedílnou součástí léčby pacientů s diabetes mellitus 2. typu 
se zachovalou sekrecí inzulínu. Liraglutid se váže na receptor 
GLP-1 a aktivuje jej, tak potencuje sekreci inzulínu závislou na 
glukóze pankreatickými β-buňkami. Současně lze ocenit mno-
ho dalších extrapankreatických účinků léčby liraglutidem, dle 
dostupných údajů hlavně ovlivňujících zvýšená kardiovasku-
lární rizika pacientů s diabetem.

Kazuistika
Pacient, 66 let, byl předán do naší péče v  květnu 2010 

z Kardiologické kliniky IKEM. U pacienta byl zjištěn diabetes 
mellitus 2. typu v roce 2009, byla zahájena léčba PAD. Pacient 
v dětství prodělal revmatickou horečku, v roce 1990 byl u něj 
diagnostikován infarkt myokardu v posterolaterální lokalizaci 
s rezultující těžkou dysfunkcí levé komory srdeční, vyžadující 
dvojnásobný bypass (ACD, RMS) a náhradu mitrální chlopně 
mechanickou protézou. Pooperační stav pacienta byl kompli-
kován opakovaným flutterem a fibrilací síní s neúspěšným po-
kusem o radiofrekvenční ablaci z důvodů přítomných anato-
mických změn po implantaci chlopenní náhrady. V současné 
době má pacient biventrikulární stimulaci pro progredující 
srdeční selhání, opakovaně je hospitalizován na kardiologii 
IKEM pro přítomnost zvláště levostranné srdeční insuficience, 
tyto ataky jsou však v posledním roce méně časté.

Vzhledem k popsaným skutečnostem je pacient velmi li-
mitován v  dostupné terapii diabetes mellitus. Metformin je 
kontraindikován vzhledem k  vysokému riziku rozvoje aci-
dózy i vzhledem k sekundární chronické renální insuficienci 
na podkladě diabetické nefropatie. Pioglitazony stejně jako 

inzulinoterapie jsou kontraindikovány s  ohledem na riziko 
městnání a progresi srdečního selhání při otokovém syndro-
mu. Zároveň se jedná o obézního diabetika, kde si nemůžeme 
dovolit další hmotnostní přírůstek. Proto byl pacientovi k za-
vedené terapii sulfonylureou v minimální dávce přidán v pro-
sinci 2010 liraglutid v dávce 0,6 mg 1x denně. Dávka vzhledem 
k polymorbiditě pacienta nebyla dále navýšena.

Za této farmakoterapie trvá důsledné dodržování die-
ty 175 g sacharidů, pacient je pozitivně motivován vstupním 
hmotnostním úbytkem a  jeho compliance je za poslední rok 
vysoká. Aktivně se snaží o  kontrolovanou fyzickou aktivitu 
pod vedením školeným fyzioterapeutů.

Po úpravě terapie jsme pozorovali velmi dobrý efekt na 
úpravu sledovaných faktorů metabolické kompenzace, za 
rok a  půl kombinované terapie sulfonylureou a  liragluti-
dem poklesla hodnota glykovaného hemoglobinu z  původní 
hodnoty 5,0 % IFCC (50 mmol/mol) na současnou hodnotu  
43 mmol/mol (4,3  %). Tyto výsledky nám umožnily vysadit 
sulfonylureu a pro přítomné non-antidiabetické účinky liraglu-
tidu pokračovat jen v monoterapii liraglutidem v redukované 
dávce 0,6 mg s.c. denně. Současně významně poklesl systolický 
tlak z průměrných hodnot 150/100 mmHg na 120/80 mmHg. 
U pacienta, jak již bylo uvedeno, se redukoval počet nutných 
hospitalizací pro dušnost kardiogenní etiologie.

Při kontrole v dubnu 2012 byl stav metabolické kompen-
zace setrvalý, glykovaný hemoglobin 4,3  % (43  mmol/mol). 
Antropometrické údaje se za dobu trvání terapie významně 
zlepšily, vstupní hodnoty 174  cm, tělesná hmotnost 127  kg, 
BMI 41,95 kg/m2, jsou nyní 174 cm, 118 kg, BMI 39,07 kg/m2. 
Ve spolupráci s kardiology se podařilo redukovat i antihyper-
tenzní medikaci u  pacienta pro setrvale uspokojivé hodnoty 
krevního tlaku.
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Diskuse
Liraglutid byl v tomto případě podán polymorbidnímu pa-

cientovi s metabolickým syndromem. Dominující byla kardio-
vaskulární morbidita a morbidní obezita zhoršující chronické 
srdeční selhávání. Byla nutná výrazná hmotnostní redukce, 
která však vzhledem ke komorbiditám nebyla řešitelná stan-
dardním terapeutickým přístupem (dietoterapie, fyzioterapie, 
farmakoterapie, bariatrie). Využití liraglutidu i v  redukované 
dávce 0,6  mg vedlo k  požadovanému anorektickému efektu 
a redukci hmotnosti a současně i k úpravě kardiologických pa-
rametrů. Tento trend se jeví být pokračující i vzhledem k zno-
vuobnovení psychické i fyzické pohody pacienta.

Závěr
Pacientovi s diabetes mellitus 2. typu, morbidní obezitou 

a plně vyjádřenou kardiovaskulární morbiditou byl do terapie 
přidán liraglutid v redukované dávce. Cílem potenciace anti-
diabetické terapie byl v tomto případě přidružený anorektický 
efekt liraglutidu, očekáváný efekt léčby byl splněn. Vzhledem 
k  docílenému poklesu hmotnosti, který jinými psycho-tera-
peutickými postupy nebyl možný, se zlepšil psychický i fyzický 
stav pacienta. Nelze opomenout i kardiogenní efekt liraglutidu 

na krevní tlak, který ve spolupráci s kardiology vedl i k redukci 
antihypertenzní medikace.
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Úvod
Lék liraglutid je dle současných úhradových kritérií pro-

plácen pacientům, u nichž je diabetes mellitus (DM) při léčbě 
jedním či více antidiabetiky stále dekompenzován – hodnota 
HbA1c je ≥ 60 mmol/mol (6% IFCC). S ohledem na mechani-
smus účinku liraglutidu však lze očekávat větší úspěch terapie 
u pacientů s kratší dobou trvání diabetu, což jsou pacienti, kte-
ří prozatím byli léčeni jedním nebo žádným lékem a dekom-
penzace jejich choroby není výrazná. Pokud se takový pacient 
pro léčbu liraglutidem rozhodne, hradí si veškeré náklady na 
léčbu z vlastních financí – zcela mimo úhradu veřejného pojiš-
tění. Níže popsaný případ je jedním z nich.

Kazuistika
Muž od dětství trpící nadváhou a  obezitou měl ve věku 

40  let zjištěnu arteriální hypertenzi. Při komplexním labo-
ratorním vyšetření byla dále zjištěna smíšená dyslipidemie 
a hyperurikemie. Jedná se o dlouholetého silného kuřáka – od 
ranného mládí kouří 40 cigaret denně, alkohol konzumuje 
příležitostně, má sedavé zaměstnání, pohybovou aktivitu mi-
nimální. Abdominální obezita je závažného stupně (hmotnost 
142 kg; obvod pasu 131 cm; výška 189 cm; BMI 39,8 kg/m2). 
Prodělal appendektomii a  inquinální herniotomii. Arteriální 
hypertenze si vyžádala již v prvním roce terapii čtyřkombinací 
antihypertenziv (ACE-inhibitor, diuretikum, blokátor recep-
torů kalciových kanálů, blokátor imidazolinových receptorů) 

Kombinace liraglutidu 
s metforminem – „rok po té“

Marcela Szabó
Diabetologická ambulance, Poliklinika Barrandov, Praha 5

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 2. typu
 � obezita
 � liraglutid

Key words: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � obesity
 � liraglutide

Souhrn:
Předložená kazuistika dokládá úspěšnost léčby liraglutidem u  mladého obézního 

diabetika 2. typu, který byl dosud léčen pouze metforminem a terapii si hradil sám.

Summary:
The combination of liraglutide with metformin – “a year after”

The presented case report demonstrates the success of the treatment with liraglutide 
in a young obese patient with the type 2 diabetes mellitus who has been treated only with 
metformin so far and who self paid for his treatment.

Szabó, M. Kombinace liraglutidu s metforminem – „rok po té“. Kazuistiky v diabetologii 10, msupl. 1: 13–14, 2012.

a  dyslipidemie dvojkombinací hypolipidemik (statin, ezeti-
mib). Mimo to pacient užívá allopurinol a kyselinu acetylosa-
licylovou, omezil kouření na 15 cigaret denně.

V dalším roce (ve 41 letech věku) byl u pacienta zjištěn dia-
betes mellitus 2. typu a zahájena léčba dietou a metforminem. 
Ta vedla ke zlepšení kompenzace diabetes mellitus, nikoli však 
k úplné normalizaci sledovaných parametrů (pokles glykemie 
nalačno z 8,1 mmol/l na 6,2 mmol/l a HbA1c z 6,1 % na 5,1 % – 
kalibrace IFCC). Stav se u pacienta komplikoval cévní mozko-
vou příhodou – ve 43 letech prodělal trombózu arteria cerebri 
media l. sin. Byl urgentně ošetřen invazivně s implantací sten-
tu a příhoda zůstala zcela bez následků. Pacient se brzy vrá-
til do pracovního procesu, zcela přestal kouřit, nabral mírně 
na hmotnosti. Nebyl však schopen úplnou abstinenci kouření 
dlouhodobě vydržet a po dvou měsících se ke kouření v ome-
zeném množství vrátil – kouří v průměru 5 cigaret denně. Při 
léčbě 3 g metforminu denně byla laboratorní glykemie nalačno 
7,1 mmol/l a HbA1c 5,3 %. Glykemie v selfmonitoringu se po-
hybovaly od 6,8 do 10,0 mmol/l. Vzhledem k závažné obezitě 
u mladého pacienta s již manifestní aterosklerózou jsme se po 
opakované edukaci pacienta společně rozhodli přidat do léč-
by liraglutid v dávce 1,2 mg/den (po dvou letech trvání DM 
2. typu). Pacient nesplňoval kritéria zdravotních pojišťoven ani 
pro základní úhradu preparátu, rozhodl se však financovat si 
léčbu sám. Očekával od ní nejen zlepšení kompenzace diabetu, 
ale také redukci hmotnosti, což je problém, s nímž se dlouho-
době neúspěšně potýká. V neposlední řadě je třeba zmínit, že 
jeho finanční situace mu dovoluje si i dlouhodobě tuto náklad-
nou terapii platit.

Měsíc po zahájení terapie liraglutidem pacient zhubl 5 kg 
a 4 cm v pase, v selfmonitoringu pozoroval pokles glykemií. Po 
třech měsících jsme provedli kontrolní laboratorní vyšetření, 

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

(zdroj informací: archiv redakce)
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v nichž jsme dokumentovali jak pokles glykemie nalačno, tak 
hodnoty HbA1c. Snaha o řešení ztráty zaměstnání po třech mě-
sících měla za následek přechodný nárůst tělesné hmotnosti, 
nicméně pacient byl brzy opět zaměstnán a  léčbu nepřerušil. 
Po roce lze kompenzaci DM nadále hodnotit jako uspokojivou, 
byť se oproti počátečnímu úspěchu po třech měsících poněkud 
zhoršila. Pacient nadále profituje postupným poklesem hmot-
nosti a úbytkem obvodu pasu (vše viz tab. č. 1).

Diskuse
U  pacienta bylo dosaženo zlepšení kompenzace diabetes 

mellitus a  snížení hmotnosti zajisté i  proto, že byla terapie 
liraglutidem zahájena brzy (za dva roky) od zjištění diabetes 
mellitus 2. typu a také v době, kdy nebyl DM výrazně dekom-
penzován.

Závěr
Pro mladého obézního pacienta s  krátkou dobou trvání 

diabetu a  nepříliš dekompenzovanou chorobou je kombina-
ce metforminu s  liraglutidem velmi dobrou volbou, jelikož 
tato dvojkombinace nevede k hypoglykemiím ani k přírůstku 
hmotnosti, naopak vedlejším benefitem jsou často pozorované 
úbytky na váze. Problémem je nesplnění kritérií úhrady léčby 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Finanční zázemí 

našich pacientů je však různé a řada z nich je schopna a ochot-
na si i nákladnější terapii hradit ze svých zdrojů. Považuji tedy 
za vhodné pacienty o těchto možnostech informovat a poučit 
je (i opakovaně) o všech benefitech této léčby.

Literatura
Fakhoury, W. K., Lereun, C., Wright, D. A meta-analysis of placebo-controlled clinical 
trials assessing the efficacy and safety of incretin-based medications in patients with type 
2 diabetes. Pharmacology 86, 1: 44–57, 2010.
Jendle, J., Nauck, M. A., Matthews, D. R. et. al.; LEAD-2 and LEAD-3 Study Groups. 
Weight loss with liraglutide, a  once-daily human glucagon-like peptide-1 analogue for 
type 2 diabetes treatment as monotherapy or added to metformin, is primarily as a result 
of a reduction in fat tissue. Diabetes Obes Metab 11, 12: 1163–1172, 2009.
Nauck, M., Frid, A., Hermansen, K. et al.; LEAD-2 Study Group. Efficacy and safety 
comparison of liraglutide, glimepiride, and placebo, all in combination with metformin, 
in type 2 diabetes mellitus: the LEAD (Liraglutide Effect and Action in Diabetes)-2 Study. 
Diabetes Care 32, 1: 84–90, 2009.
Nauck, M., Marre, M. Adding liraglutide to oral antidiabetic drug monotherapy: efficacy 
and weight benefits. Postgrad Med 121, 3: 5–15, 2009.

Tabulka č. 1: Vývoj hmotnosti a kompenzace diabetu
zjištění DM  
a léčba MET

zahájení léčby  
MET + LIRA

1 měsíc léčby  
MET + LIRA

3 měsíce léčby  
MET + LIRA

1 rok léčby  
MET + LIRA

hmotnost (kg) 142 147 142 144 135

obvod pasu (cm) 131 134 130 130 127

FPG (mmol/l) 8,1 7,1 5,6 6,3

HbA1c (mmol/mol) 61 53 44 47

Legenda: FPG – glykemie nalačno z laboratorního vyšetření, MET – metformin, LIRA – liraglutid

MUDr. Marcela Szabó
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Poliklinika Barrandov
Krškova 807
150 00 Praha 5

e-mail: mszabo@seznam.cz
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Úspěšné využití liraglutidu  
– příběh pokračuje

Kateřina Urbancová
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 � liraglutid

Key words: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � overweight
 � GLP-1
 � liraglutide

Souhrn:
Pokračování sledování pacienta, kterému byl nasazen liraglutid s velmi dobrým efek-

tem – další rok terapie GLP-1.

Summary:
A successful use of liraglutide – the story goes on

A continued monitoring of a patient who initiated the treatment with liraglutide with 
a very good effect – another year of the treatment with GLP-1.

Urbancová , K. Úspěšné využití liraglutidu – příběh pokračuje. Kazuistiky v diabetologii 10, msupl. 1: 15–16, 2012.
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Obr. č. 1: Vývoj hmotnosti při terapii liraglutidem
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Obr. č. 2: Vývoj glykemie nalačno při terapii liraglutidem
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Úvod
Možnost využít GLP-1 agonistu (analog lidského gluka-

gonu podobného peptidu) pomohla mnohým pacientům dia-
betikům 2. typu s  nadváhou pokračovat v  léčbě perorálními 
antidiabetiky. Pacienti s  GLP-1 analogovou terapií profitují 
i z poklesu hmotnosti a někdy jim tato nová terapie může po-
moci zůstat v zaměstnání, kde by jiná léčba (inzulínem) byla 
kontraindikována.

Kazuistika
Pacient, narozený v roce 1971, vyučený strojvůdce od roku 

1992 pracoval u  ČD. V  19 letech v  době vojenské prezenční 
služby vážil při výšce 179 cm 89 kg. Aktivně sportoval (fot-
bal). Při zaměstnání přestal sportovat, oženil se a během 17 let 
přibral na hmotnost 129 kg. V roce 2007 navštívil pro potíže 
praktického lékaře. V té době mu v krátkém čase tří měsíců ra-

pidně klesla hmotnost na 112 kg, cítil se unavený a měl velkou 
žízeň. Vyšetřením mu byl zjištěn diabetes mellitus. Byl odeslán 
k hospitalizaci, a protože vstupní glykemie byla 29,6 mmol/l 
a HbA1c 14,7 %, byla nasazena léčba inzulínem. Po nastolení 
euglykemie pro dostatečnou hladinu C-peptidu převeden na 
PAD. Na této terapii by kompenzován s glykovaným hemoglo-
binem pod 5,3 % po 2 roky.

Postupně se opět zvyšovala pacientova hmotnost a  s  tím 
musela být navyšována perorální léčba k udržení kompenzace 
diabetu. Od začátku roku 2011 již nebyl dobře kompenzován, 
opakovaně reedukován o  dietě a  v  červenci 2011 při terapii 
glimepirid 6 mg a metformin 2 000 mg měl HbA1c 6,5 %, lač-
ná glykemie byla 6,8 mmol/l a 2 hodiny po jídle měl glykemii 
11,6 mmol/l s C-peptidem nalačno 1 223 µmol/l a po stimula-
ci 2 433 µmol/l. V této době vážil 126 kg, a protože měl ještě 
dostatečnou sekreci inzulínu a  navíc při event. nastavení na 
inzulín by neprošel preventivní prohlídkou a  nemohl by dál 
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Obr. č. 3: Vývoj HbA1c při terapii liraglutidem
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pracovat jako strojvůdce, tak byl do terapie přidán liraglutid 
(Victoza).

Tuto novou terapii velmi dobře akceptoval a především mu 
vyhovoval pocit sytosti, který sebou přinesla. Kontroloval se 
pomocí měření glykemií glukometrem, lačné glykemie klesly 
k 7 mmol/l a především postprandiální glykemie díky zmen-
šení dávky jídla poklesly o 2–3 mmol/l a žádná nepřekročila 
9  mmol/l, zatímco před nasazením liraglutidu nebyla žádná 
glykemie menší než 10–11 mmol/l.

Dávka přípravku Victoza se během týdne mohla navýšit 
z 0,6 na 1,2 mg a k tomu zůstala terapie glimepirid 6 mg a met-
formin 2 000 mg. Během tříměsíční terapie došlo k  poklesu 
HbA1c z 6,5 na 5,8 % a pacient ubral na váze 4 kg. Po půl roce, 
v lednu 2011, byl pacient velmi spokojený s léčbou, zvládl vá-
noční svátky bez nárůstu hmotnosti, dokonce zhubl o další 2 kg 
(vážil 121 kg), takže poprvé po vánocích měl menší hmotnost 
než před svátky. Po jednom roce terapie přípravkem Victoza, 
tedy za dalších 6 měsíců, byla v červenci 2011 lačná glykemie 
5,7 mmol/l, HbA1c 5,4 % a pacient vážil 117 kg. Podzimní kon-
trola byla bez podstatných změn a v lednu 2012, tedy po po-
sledních vánocích došlo k mírnému vzestupu hmotnosti o 2 
kg a zhoršení kompenzace diabetu měřeno vzestupem HbA1c 
o 2 mmol/mol na 56 mmol/mol. Podíl na vzestupu hmotnosti 
měla i dvouměsíční pracovní neschopnost pacienta, kdy paci-
ent absolvoval artroskopii kolene s revizí menisku.

Poslední kontrola byla zatím v dubnu letošního roku, paci-
ent absolvoval rehabilitace a začal se vracet k původní fyzické 

aktivitě, hmotnost je o 1 kg menší (118 kg), lačná glykemie je 
5,6 mmol/l a HbA1c je 5,5 %.

Diskuse
Obezita je velmi častou průvodkyní pacientů, kteří se léčí na 

diabetes mellitus 2. typu. Proto jsou nové léky ze skupiny inkre-
tinů, které jsou hmotnostně neutrální nebo spíše mají pozitivní 
vliv na snížení tělesné hmotnosti, v léčbě diabetu velkým příno-
sem. Mají i další výhody a kromě snižování glykemie ovlivňují 
i jiné součásti metabolismu, jako je inzulínová rezistence, post-
prandiální lipemie, chrání β-buňky pankreatu před apoptózou 
a uvažuje se i o jejich neuroprotektivním a kardioprotektivním 
účinku. Mezi inkretinová antidiabetika patří gliptiny a  GLP-1 
agonisté, představitelem druhé skupiny je i liraglutid, který byl 
použit u pacienta v kazuistice. Léčba tímto preparátem je díky 
jednorázovému aplikátoru a potřebě aplikace jen jednou za den 
velmi jednoduchá a  touto jednoduchostí neomezuje pacienta 
v žádné činnosti. Možnost selfmonitoringu (díky dobré dostup-
nosti měřicí techniky – glukometru a  testačních proužků do 
glukometru) nám bezpečnost této terapie potvrzuje.

Závěr
Kombinovaná terapie PAD s  liraglutidem u  diabetika 

2. typu s nadváhou se osvědčila jako efektivní kombinace, kte-
rá pomohla pacientovi udržet sníženou hmotnost dosaženou 
na začátku této léčby a zachovat dobrou kompenzaci diabetu. 
Vzhledem k  věku pacienta a  celkovému zdravotnímu stavu 
se tato léčba jeví perspektivní i do budoucna. Téměř dvoule-
tá doba terapie potvrzuje, že léčba liraglutidem je bezpečná 
a účinná a je vhodná pro dlouhodobé použití.
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Úvod
GLP-1 analog liraglutid má účinky na řadu fyziologic-

kých systémů a příznivé efekty na obtížné aspekty kompen-
zace diabetu. Zahrnují glukózodependentní inzulínovou se-
kreci, redukci výkyvů glykemií, glukózodependentní inhibici 
uvolnění glukagonu v  postprandiálním období, zachování 
kontraregulační glukagonové odpovědi při hypoglykemii 
a  také další pozitivní vlivy na funkci β-buněk včetně jejich 
ochrany. Liraglutid také limituje příjem potravy s potenciál-

Možnosti antidiabetické terapie u obézní 
diabetičky 2. typu při interkurentním 
onemocnění 
Kombinace GLP-1 analoga liraglutidu s detemirem

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

Klíčová slova: 
 � GLP-1 analog
 � detemir
 � obezita

Key words: 
 � GLP-1 analogue
 � detemir
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Souhrn:
Terapie GLP-1 analogem liraglutidem má v léčbě diabetu 2. typu, zvláště spojeného 

s obezitou, specifické místo. Zasahuje přímo do patofyziologie onemocnění a umožňuje 
pacientům dosáhnout velmi dobrých parametrů kompenzace, které jinými způsoby tera-
pie nelze dosáhnout. Kazuistika popisuje vývoj a terapii diabetu 2. typu u 39leté pacient-
ky se závažnou obezitou, od gestačního diabetu s nutností přechodné terapie inzulínem, 
přes vznik diabetu 2. typu kompenzovaného biquanidy a v dalším průběhu kombinaci 
s liraglutidem. Přidružená onemocnění vedla ke zhoršení kompenzace diabetu s nutnos-
tí přidání bazálního inzulínu detemir. Algoritmus metformin+liraglutid+detemir zajis-
til zlepšení kontroly diabetu bez nutnosti jiné inzulinoterapie.

Summary:
The options of antidiabetic treatment in an obese female patient with type 2 diabetes 
mellitus during a concurrent illness 
The combination of GLP-1 analogue liraglutide with detemir

The therapy with GLP-1 analogue liraglutide has a specific position in the treatment 
of type 2 diabetes mellitus particularly in association with obesity. It directly affects the 
pathophysiology of the disease and it gives patients a chance to achieve very good parameters 
of compensation that cannot be achieved by other ways of treatment. The case report 
describes the progress and the treatment of type 2 diabetes mellitus in a 39 years old female 
patient with a severe obesity; starting with the gestational diabetes with a need of transient 
insulin treatment, through the type 2 diabetes mellitus treated with biguanides that were 
combined with liraglutide in the further progress of the disease. Concomitant diseases 
resulted in a worsening of a compensation of the diabetes with a need of the additional 
treatment with basal insulin detemir. The algorithm metformin + liraglutide + detemir 
resulted in an improved control of the diabetes without any need of insulinotherapy.

Adamíková, A. Možnosti antidiabetické terapie u obézní diabetičky 2. typu při interkurentním onemocnění. 
Kombinace GLP-1 analoga liraglutidu s detemirem. Kazuistiky v diabetologii 10, msupl. 1: 17–18, 2012.

ním ovlivněním snížení hmotnosti prostřednictvím snížení 
gastrointestinální motility, indukce pocitu sytosti a  redukce 
energetického příjmu. Ve studiích i  v  monoterapii (Vilsbøll 
et al. 2007) bylo pozorováno při zlepšení kompenzace snížení 
hmotnosti až o 3 kg. Ve studii Rosenstocka a kol. (Rosenstock 
et al. 2011) se prokázalo, že u pacientů, u kterých se nedo-
sáhne požadovaných cílů kompenzace diabetu, další intenzi-
fikací původní terapie GLP-1 analogem v kombinaci s met-
forminem, přidáním detemiru v  bazálním režimu, dochází 
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ke zlepšení kompenzace při zachování hmotnostních úbytků 
získaných předchozí léčbou.

Kazuistika
39letá pacientka měla poprvé zjištěnu poruchu metabolis-

mu sacharidů v roce 2003. Podle glukózotolerančního testu byl 
diagnostikován gestační diabetes mellitus. V průběhu gravidi-
ty aplikovala malé dávky krátkodobého inzulínu k  hlavním 
jídlům, novorozenec měl 3  890  g a  měřil 51 cm. Po porodu  
pak byla v  evidenci pro zvýšenou glykemii nalačno. BMI 
41,5  kg/m2. Kromě redukční diety ošetřující diabetolog pa-
cientku poučil i  o  možnostech bariatrického výkonu, který 
však odmítla. Od roku 2009 medikovala biquanidy v  dávce 
2 000 mg. Od února 2011 pro neuspokojivou kompenzaci dia-
betu HbA1c 9,8 % (IFCC), profil 12,0..11,2..13,8..11,4 mmol/l, 
BMI 41  kg/m2, byla zahájena terapie liraglutidem, nejprve 
v  kombinaci se sulfonylureou a  metforminem, posléze pro 
uspokojivé výsledky sulfonylurea vysazena. Pacientka při této 
terapii snížila hmotnost o  4  kg. Hodnoty glykemií v  profilu 
6,4..5,8..6,4..5,0 mmol/l, HbA1c poklesl na 6,3 % (IFCC).

V březnu 2012 měla pacientka zvýšenou FW, CRP 150 mg/l 
a  dermatologem byla léčena antibiotiky pro stafylokokovou 
pyodermii obličeje. Při tomto onemocnění se zhoršila kom-
penzace diabetu: profil 10,9..10,7..10,4..14,7 mmol/l a  HbA1c 
82  mmol/mol. Původní terapie kombinací metforminu a  li-
raglutidu musela být doplněna bazálním inzulínovým ana-
logem detemir. Dávka inzulínu byla postupně nastavena na 
24  U  v  21 hodin. Glykemický profil se upravil na hodnoty 
7,7..7,9..8,7..8,0 mmol/l.

V květnu 2012 došlo opět k dalším zdravotním komplika-
cím. Pacientka musela být hospitalizována na gynekologickém 
oddělení k  provedení laparoskopie pro adhesiolýzu a  enuk-
leaci cysty ovária, výkon byl opět krytý antibiotickou terapií. 
Pokud pacientka nepřijímala per os, dostávala infuze 10% 
glukózy s krátkodobým inzulínem dle glykemií. Po obnovení 
příjmu stravy byl pacientce dle glykemií aplikován krátkodobý 
inzulín dva dny, ale kompenzace nebyla uspokojivá, měla hy-
perglykemie přes 11 mmol/l a  narůstající spotřebu inzulínu. 
Od třetího dne po výkonu začala znovu aplikovat kombinaci 
liraglutid+metformin+detemir. Přechodně měla přidánu ma-
lou dávku glimepiridu 1,5 mg ráno při převodu z  krátkodo-
bého inzulínu. Převod byl zahájen aplikací bazálního inzulí-
nu detemiru před spaním. Hodnoty profilu se opět upravily 
8,0..6,6..7,8..5,8 mmol/l, dávka detemiru byla v průběhu one-
mocnění postupně upravena na 26 U, tj. 0,25 U/kg. Hmotnost 
zůstala beze změny.

Diskuse
Liraglutid patří mezi dobře tolerovanou a efektivní terapii 

diabetu 2. typu. Snižuje hodnoty lačných i  postprandiálních 
glykemií a  tím i  hodnotu glykovaného hemoglobinu. Pozi-
tivní efekt na glykemickou kontrolu není spojen se zvýšeným 
rizikem hypoglykemií. Obezita je klíčovým faktorem ve vývo-

ji diabetu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění, má vliv 
na inzulínovou rezistenci, hypertenzi i  dyslipidemii. Visce-
rální a perikardiální tukové zásoby jsou spojeny se zvýšenou 
incidencí aterosklerózy a  kardiovaskulárních onemocnění. 
Obezita ovlivňuje inzulínovou rezistenci přes sekreci volných 
mastných kyselin, adipokinů (např. rezistin) a prozánětlivých 
cytokinů (TNF-α). Snížení hmotnosti je pro diabetiky 2. typu 
zásadním cílem. V nediabetické populaci (Anderson et Konz 
2001) snížení hmotnosti o 5–10 % bylo spojeno s 0,5% snížením 
HbA1c a pro každý kilogram při snížení hmotnosti dochází ke 
snížení glykemie nalačno o 0,2 mmol/l. Antidiabetická terapie 
často může vést naopak ke zvýšení hmotnosti. Data z UKPDS 
studie (UKPDS 34) prokázala, že diabetici, kteří byli léčeni in-
zulínem nebo sulfonylureou mohou mít hmotnostní přírůstek 
až 8 kg za 12 let a nadváha a obezita mají metabolické důsledky 
v inzulínové rezistenci a zvýšeném kardiovaskulárním riziku. 
V  studiích LEAD liraglutid 1,8  mg/den redukoval hmotnost 
o 1,8–3,2 kg během prvních 26 týdnů a o 2,4 kg z počáteční 
hmotnosti během 52 týdnů aplikace (McGill 2010). Pacientka 
po zahájení terapie liraglutidem v kombinaci s metforminem 
snížila hmotnost o 4 kg. Interkurentní onemocnění si vyžáda-
la aplikaci bazálního analoga detemiru k původní kombinaci 
k  obnovení dobré glykemické kontroly. Hmotnostní úbytek 
navzdory zahájení inzulinoterapie, ve shodě s výsledky Rosen-
stockovy studie, zůstal u pacientky zachován.

Závěr
Algoritmus postupné intenzifikace antidiabetické terapie 

kombinací metformin+liraglutid+detemir poskytuje další 
možnosti v  léčbě diabetu 2.  typu s  obezitou, se zachováním 
redukce hmotnosti z úvodu terapie při dosažení dobré glyke-
mické kontroly bez hypoglykemických příhod.
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Úvod
Léčba diabetes mellitus 2. typu byla v  posledních letech 

obohacena o řadu nových léků. Dosažení uspokojivé kompen-
zace u většiny diabetiků přesto zůstává velkou výzvou.

Složitá patogeneze diabetu 2. typu je důvodem, proč větši-
na pacientů potřebuje k dosažení cílové kompenzace kombi-
naci dvou až tří antidiabetik s různým mechanismem účinku. 
Při výběru vhodných léků do kombinace zvažujeme zejména 
fenotyp pacienta (závažnost inzulínové rezistence, zachování 
vlastní sekrece inzulínu, metabolickou odpověď na prandiální 
podnět). Důležitým faktorem jsou i extraglykemické vlastnosti 
jednotlivých antidiabetik.

V dubnu 2012 bylo publikováno nové společné stanovisko 
ADA a EASD k léčbě diabetu. Podle tohoto dokumentu zůstá-
vá antidiabetikem první volby metformin (pokud není kontra-
indikován). Při přechodu na dvojkombinaci je k dispozici pět 
skupin antidiabetik: deriváty sulfonylurey, glitazony, DPP-4 
inhibitory, agonisté GLP-1 receptoru nebo inzulín. Pokud není 
dosaženo cílové kompenzace, přecházíme na trojkombina-
ci. Ta by měla obsahovat metformin (není-li kontraindikace) 
a kombinaci dvou z výše uvedených pěti skupin. Doporučená 
není kombinace DPP-4 inhibitorů s agonisty GLP-1 receptoru 

Victoza pomáhá vítězit  
nad diabetem i obezitou
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Klíčová slova: 
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Key words: 
 � type 2 diabetes
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Souhrn:
Kazuistika se věnuje průběhu diabetu 2. typu u obézní inzulinorezistentní pacientky 

po přidání liraglutidu do kombinované terapie. Výborné kompenzace diabetu bylo do-
saženo pět měsíců po nasazení liraglutidu, ke stabilizaci hmotnosti došlo po 11 měsících 
léčby. Po 17 měsících léčby liraglutidem poklesl HbA1c z 68 na 33 mmol/mol, hmotnost 
klesla z výchozích 139 kg na 105 kg (BMI se snížil ze 48,1 na 36,3 kg/m2).

Summary:
Victoza helps to beat both diabetes and obesity

The case study reports the course of type 2 diabetes mellitus in an obese, insulin-
resistant female patient after add-on of liraglutide to metformin and sulfonylurea 
treatment. Excellent metabolic control was achieved 5 months after the introduction of 
liraglutide. Body weight was decreasing during the first 11 months. Through 17 months 
of combined therapy including liraglutide, HbA1c decreased from 68 to 33 mmol/mol, 
and body weight decreased from 139 kg to 105 kg (corresponding change in BMI was 
48.1 to 36.3 kg/m2).

Doležalová, B., Baldová, E., Špitálníková, S., Hradec, J. Victoza pomáhá vítězit nad diabetem i obezitou. Kazuistiky 
v diabetologii 10, msupl. 1: 19–21, 2012.

(obě skupiny posilují inkretinový efekt) a  inzulínu s deriváty 
sulfonylurey pro vysoké riziko hypoglykemie (Inzucchi et al. 
2012).

Vzhledem k  absenci přímých porovnávacích studií, kte-
ré by srovnávaly efektivitu jednotlivých kombinací, je volba 
vhodné kombinace závislá na klinickém úsudku lékaře. Důle-
žitou součástí rozhodovacího postupu by měly být i preference 
samotného pacienta.

Kazuistika
V prosinci 2010 byla na naše pracoviště odeslána k dispen-

zarizaci žena narozená v  roce 1961 s  dvouletou anamnézou 
diabetes mellitus 2. typu.

Diabetes jí byl diagnostikován v lednu 2009 na základě gly-
kemie 40 mmol/l a přítomných klinických symptomů diabe-
tu. Během krátké hospitalizace bylo dosaženo euglykemie, po 
třech měsících byl vysazen inzulín a pacientka byla převedena 
na dvojkombinaci metformin a derivát sulfonylurey. Absolvo-
vala edukační pobyt v lázních a její kompenzace byla uspokoji-
vá – v listopadu 2009 měla HbA1c 44 mmol/mol.
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Od diagnózy diabetu byla léčena i pro arteriální hypertenzi 
(perindopril 4 mg denně), hyperurikemii (alopurinol 100 mg 
denně) a hypotyreózu (levothyroxin 150 μg denně).

Pracuje jako ředitelka základní školy.
Pacientka byla od dětství obézní. Rodila jednou 

(v roce1984), před graviditou měla hmotnost 87 kg při 170 cm 
výšky (BMI 30,1 kg/m2), gestační diabetes neměla. V roce 2001 
prodělala biliární pankreatitidu s následnou laparoskopickou 
cholecystektomií, po operaci měla svou nejnižší hmotnost 
v dospělosti – 78 kg (BMI 27,0 kg/m2). Od té doby se její hmot-
nost postupně zvyšovala až na 139 kg. Stravovací režim má ne-
pravidelný, nikdy nesnídala, obědvá ve školní jídelně, nejvíce 
jí večer, chuťově preferuje brambory a mléko před masem či 
pečivem.

Při prvním vyšetření v  prosinci 2010 pacientka neu-
dávala žádné subjektivní potíže. Krevní tlak byl zvýšený 
156/90 mmHg, hmotnost byla 139 kg (BMI 48,1 kg/m2), ob-
vod pasu 139 cm. Při léčbě metformin 3 g denně a glimepirid  
6  mg denně měla lačnou glykemii 12,7  mmol/l, HbA1c 
68  mmol/mol, mírnou dyslipidemii – celkový cholesterol 
5,44  mmol/l, triglyceridy 1,76  mmol/l, ostatní výsledky byly 
normální včetně kreatininu, kyseliny močové a TSH.

Během edukačního pohovoru jsme zdůraznili principy 
diabetické diety, pacientka souhlasila s dietou s obsahem 175 g 
sacharidů denně s pravidelnými jídly, připustila, že je schopná 
začít cvičit na rotopedu. Cílem bylo dosažení uspokojivé kom-
penzace diabetu s HbA1c pod 48 mmol/mol a redukce hmot-
nosti o cca 15 kg.

Vzhledem k neuspokojivé hladině HbA1c bylo indikováno 
posílení léčby o třetí antidiabetický lék. Volila jsem mezi při-
dáním pioglitazonu, gliptinu, agonisty GLP-1 receptoru nebo 
bazálního inzulínu. Inzulín a  pioglitazon jsem vyloučila pro 
nepříznivý efekt na tělesnou hmotnost. Vzhledem k tomu, že 
pacientka byla motivována k redukci hmotnosti a neměla ná-
mitek proti injekční aplikaci léku, zvolili jsme přidání liragluti-
du v obvyklém dávkovacím schématu (0,6 mg denně s.c. první 
týden, dále 1,2 mg jednou denně s.c.). Abychom minimalizo-
vali riziko hypoglykemií, snížili jsme dávku glimepiridu na 
3 mg denně. Pacientku jsme vybavili glukometrem a doporu-
čili jí měření glykemií nalačno zpočátku denně, jednou týdně 
profil glykemií a dále měření glykemie v případě zdravotních 
obtíží a z motivačních důvodů i po eventuální dietní chybě.

Další sledování
První kontrola po nasazení liraglutidu proběhla po dvou 

měsících. Pacientka léčbu tolerovala dobře, nauzeu měla jen 
v průběhu prvního týdne, hypoglykemii neměla. Přivykla na 
stravování formou častějších malých jídel, cvičila na roto-
pedu. Od nasazení liraglutidu zhubla o 4 kg na 135 kg (BMI 
46,7 kg/m2). Lačná glykemie byla 7,7 mmol/l, HbA1c klesl na 
55 mmol/mol, lipidogram byl v normě až na zvýšené trigly-
ceridy 2,07 mmol/l, mikroalbuminurie byla negativní, hladi-
na C-peptidu nalačno byla 4,11 μg/l (cca dvojnásobek horní 
hranice normy). Bylo doporučeno pokračování v terapii beze 
změny.

Druhá kontrola proběhla v  květnu 2011, pět měsíců po 
nasazení liraglutidu. Pacientka začala dojíždět do práce na 
kole (15 km denně), přivykla pravidelné stravě s regulovaným 
množstvím sacharidů. Při selfmonitoringu si měřila glykemie 
s průměrem 5,9 mmol/l, variabilita během dne byla nízká (4,7 
až 7,5 mmol/l). Hmotnost klesla na 123 kg (BMI 42,6 kg/m2, 
celkem 16 kg redukce za pět měsíců po nasazení liraglutidu), 
lačná glykemie byla 5,8 mmol/l, HbA1c 40 mmol/mol, další la-
boratorní výsledky byly v normě včetně kompletního lipido-
gramu. Pacientka splňovala indikační kritéria k lázeňské léčbě 
v indikaci IV/1 – edukační dvoutýdenní pobyt, opakování po 
dvou letech. Vzhledem k předpokládané zvýšené fyzické ak-
tivitě během balneoterapie jsme pacientku reedukovali o hy-
poglykemii a doporučili redukci dávky glimepiridu na 1,5 mg 
denně, pokud by se vyskytla symptomatická hypoglykemie 
(byť lehká).

Třetí kontrola proběhla po absolvování lázeňského pobytu 
v srpnu 2011. Pacientka skutečně snížila dávku glimepiridu na 
1,5 mg denně, jinak léčbu neměnila. Opět zredukovala těles-
nou hmotnost o  dalších 15  kg na 108  kg (BMI 37,4  kg/m2). 
Lačnou glykemii měla 4,83 mmol/l, HbA1c 33 mmol/mol. Do-
poručili jsme další snížení dávky glimepiridu na 1 mg denně, 
ostatní léčba byla ponechána.

Čtvrtou kontrolu pacientka absolvovala v  listopadu 2011. 
Cítila se dobře, stravovala se pravidelně v  malých porcích,  
denně intenzivně cvičila. Hmotnost klesla na 99  kg (BMI 
34,3  kg/m2). Glykemie na lačno nepřesahovaly 5,1  mmol/l. 
Hladina HbA1c zůstávala v  normálním rozmezí – 34  mmol/
mol. Při nezměněné substituční dávce levothyroxinu došlo po 
redukci tělesné hmotnosti o  celkem 40  kg k  supresi TSH na 
0,03  mIU/l s  odpovídajícím zvýšením free T4 na 22,6  pmo-
l/l. Bylo proto doporučeno zredukovat dávku levothyroxinu 
o 150 μg týdně a úplně vysadit glimepirid.

Na pátou kontrolu se pacientka dostavila v  únoru 2012, 
tedy 14 měsíců po nasazení liraglutidu. Její tělesná hmotnost 
se stabilizovala na 100  kg (BMI 34,6  kg/m2). Laboratorně se 
kompenzace diabetu pohybovala v pásmu normy s lačnou gly-
kemií 5,3 mmol/l a HbA1c 34 mmol/mol. Po redukci substituč-
ní dávky levothyroxinu se znormalizovalo TSH (2,33 mIU/l) 
i  free T4 (16,9 pmol/l). Bylo doporučeno pokračovat v  léčbě 
beze změny.

Zatím poslední kontrolu měla pacientka v květnu 2012 – 
17 měsíců po nasazení liraglutidu. Subjektivně se cítila dobře. 
Vyjádřila obavu, aby si na liraglutid (Victoza) nevypěstovala 
návyk. Zkusila si proto sama léčbu liraglutidem na poslední 
týden před kontrolou přerušit. Přestože pokračovala ve správ-
né dietě a vedla si záznamy o množství stravy, přibrala za týden 
2 kg a měla pocit plnosti v epigastriu. Byla zjištěna hmotnost 
105  kg (BMI 36,3  kg/m2), tlak krevní 139/78  mmHg, glyke-
mie 4,6  mmol/l nalačno, 4,8  mmol/l postprandiální, HbA1c 
33 mmol/mol, moč s negativním nálezem na glukózu, aceton 
a  protein. Pacientce jsme doporučili pokračovat v  léčbě: li-
raglutid 1,2  mg s.c. 1x denně, metformin 1  000  mg 3x den-
ně, levothyroxin 150 μg 1x denně (6 dní v týdnu), alopurinol 
100 mg 1x denně, perindopril 2 mg 1x denně.

VICTOZA POMáHá VíTěZIT NAD DIABETEM I OBEZITOU
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Diskuse
Doporučený postup léčby hyperglykemie při diabetu 

2.  typu vydaný letos ADA a EASD zdůrazňuje individualiza-
ci veškerých léčebných postupů a  aktivní účast pacienta na 
rozhodování o  léčebné strategii (Inzucchi et al. 2012). V ka-
zuistice popisujeme průběh léčby u téměř ideální pacientky – 
vzdělané, edukované a motivované ženy. Její aktivní zapojení 
vedlo v průběhu 17 měsíců k výsledkům, které daleko před-
čily očekávání zdravotnického týmu i pacientky samotné. Na  
počátku léčby jsme si stanovili cíl dosáhnout HbA1c pod 
48 mmol/mol (doporučená kompenzace u relativně mladé pa-
cientky bez závažného kardiovaskulárního onemocnění) a re-
dukce hmotnosti o 15 kg (doporučené postupy udávají jako cíl 
redukci o 5–10 % výchozí hmotnosti). Cílové hladiny HbA1c 
bylo dosaženo po pěti měsících léčby, nejnižší hmotnosti bylo 
dosaženo po 11 měsících léčby (celkem 40 kg, tj. 28 % výchozí 
hmotnosti). Ve studii LEAD-6 bylo během 26 týdnů léčby li-
raglutidem dosaženo průměrné redukce hmotnosti o 3,24 kg, 
ovšem při dávce 1,8 mg denně (Buse et al. 2009).

Při rozhodování o přidání třetího antidiabetika mohl být 
namísto liraglutidu zvolen DPP-4 inhibitor, který je váhově ne-
utrální, léčba by byla levnější a nevyžadovala by injekční apli-
kaci. O  výsledném efektu takové kombinace na kompenzaci 
a hmotnost pacientky však lze pouze spekulovat.

Závěr
Přidání liraglutidu do kombinované léčby k  metforminu 

a  glimepiridu vedlo u  inzulinorezistentní pacientky s  krátce 
trvajícím diabetem 2. typu k  normalizaci glykemie, redukci 
hmotnosti o 40 kg (28 % výchozí hmotnosti), k normalizaci li-
pidogramu a stabilizaci krevního tlaku při monoterapii malou 
dávkou ACE inhibitoru.

Pacientka prokázala výbornou metabolickou odpověď na 
léčbu liraglutidem.

V běžné klinické praxi bohužel zatím není k dispozici do-
statečně senzitivní test, podle kterého bychom dokázali predi-
kovat odpověď na léčbu agonisty GLP-1 receptoru u konkrét-
ních pacientů. U  obézních pacientů se zachovalou produkcí 
inzulínu je vhodné upřednostnit léčbu agonisty GLP-1 recep-
toru před léčbou inzulínem a efekt této léčby na kompenzaci 
diabetu kriticky zhodnotit po šesti měsících léčby. Tím jsou 
splněny i  podmínky preskripčního omezení těchto léčivých 
přípravků. Redukce hmotnosti je jedním z cílů při léčbě diabe-
tu a její dosažení je při kombinované léčbě obsahující agonisty 
GLP-1 receptoru pravděpodobnější než při kombinované léč-
bě perorálními antidiabetiky a inzulínem.

Literatura
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Úvod
Těsná kompenzace diabetu spolu s důslednou léčbou dal-

ších atributů metabolického syndromu je základním předpo-
kladem prevence vzniku pozdních komplikací diabetu.

Dle doporučení pro léčbu diabetu 2. typu dle ADA/EASD 
můžeme kombinovat různé skupiny PAD, či přidat k dosavad-
ní léčbě inzulín nebo GLP-1 analog. Každá léčba má svoje vý-
hody, ale bohužel i limitace.

Kromě mnoha dalších nepříznivých doprovázejících jevů 
u dosavadních možností léčby (u antidiabetik či inzulínu často 
přibývání na váze a  tím i zhoršování hypertenze a dyslipide-
mie) velmi často docházelo po přechodném zlepšení kompen-
zace diabetu i zde k následnému zhoršování výsledků kompen-
zace a potřebě další intenzifikace léčby. Prakticky vždy se pak 
dostáváme do známého začarovaného kruhu.

V současné době máme k léčbě DM 2. typu dva roky i GLP-
1 analoga, u kterých jsme si již ověřili, že působením na in-
zulínovou sekreci, zpomalením vyprazdňování žaludku a sní-
žením nepřiměřeně zvýšené sekrece glukagonu dochází ve 
většině případů k výraznému zlepšení kompenzace diabetu zá-
roveň s hmotnostním úbytkem, s úpravou lipidového spektra 
i ke zlepšení hypertenze. Zástupce této skupiny léků je liraglu-
tid, jehož účinek je potvrzen mnoha klinickými hodnoceními 
(zejm. program LEAD), ale již i ověřen v praktickém použití 
u mnoha diabetiků v běžných diabetologických ambulancích.

Samozřejmě všichni – jak lékaři, tak pacienti – sledujeme 
výsledky dlouhodobější léčby tímto novým lékem.

Kazuistika
Pacientka, narozená v roce 1949, je léčena pro DM 2. typu 

od roku 1999.

Dvacetiměsíční léčba liraglutidem

Jana Havelková
Diabetologická a interní ambulance, Nemocnice Znojmo
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 � obezita
 � GLP-1 analog
 � kompenzace diabetu
 � liraglutid

Key words: 
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 � GLP-1 analogue
 � compensation of diabetes
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Souhrn:
Kazuistika popisuje vliv liraglutidu podávaného téměř dva roky na stabilizaci kom-

penzace diabetu a pozitivní vliv na další atributy metabolického syndromu u pacientky 
s diabetes mellitus (DM) 2. typu s těžkou obezitou.

Summary:
20 months of the treatment with liraglutide

The case report describes an effect of liraglutide that was administered for almost two 
years, on a stable compensation of the diabetes mellitus and its positive effect on other 
attributes of the metabolic syndrome in a female patient with the type 2 diabetes mellitus 
(DM) and a severe obesity.

Havelková, J. Dvacetiměsíční léčba liraglutidem. Kazuistiky v diabetologii 10, msupl. 1: 22–23, 2012.

Při stanovení diagnózy diabetu byly přítomny známky 
dekompenzace diabetu, praktickým lékařem zahájena léčba 
dietou a  sulfonylureou, po roce byla pacientka odeslána do 
naší ambulance pro defekty na dolních končetinách a ne zcela 
uspokojivou kompenzaci.

Při vstupním vyšetření na našem pracovišti měla tělesnou 
hmotnost 139 kg při výšce 165 cm (BMI 51,1 kg/m2), obvod 
pasu a boků nelze změřit – je přes 150 cm, glykemie nalačno 
8,6 mmol/l, HbA1c 4,8 % dle IFCC, dále zjištěna lehká kombi-
novaná dyslipidemie (celkových cholesterol 5,94 mmol/l, tri-
glyceridy 2,81 mmol/l), latentní hypotyreóza – TSH 8,45 mI-
U/l. V naší ambulanci byla provedena dietní edukace, snížena 
dávka glibenklamidu na 2x 3,5 mg, přidán metformin 500 mg 
2x1, který byl v následujícím období zvýšen až na 2x 1 000 mg 
a upravena léčba hypertenze.

V roce 2002 došlo k přibývání tělesné hmotnosti pacient-
ky (149  kg; 54,7  kg/m2) – provedena výměna sulfonylurey 
glibenklamidu za glimepirid, přechodně zavedena i léčba an-
tiobezitikem – orlistatem. Tělesnou hmotnost se podařilo zre-
dukovat na 142 kg (BMI 52,2 kg/m2), po vysazení však došlo 
k jo-jo efektu a nárůstu tělesné hmotnosti až na 154 kg (BMI 
56,6 kg/m2).

Kompenzace diabetu v té době byla ještě celkem uspokojivá 
– HbA1c dle IFCC 4,2–4,9 %; nadále byla pacientce upravová-
na léčba hypertenze (nyní již trojkombinace antihypertenziv), 
dyslipidemie léčena statinem a  pro hypotyreózu substituce 
thyreoideálními hormony.

V létě 2009 došlo k výraznému zhoršení kompenzace (lač-
ná glykemie 11,4  mmol/l, HbA1c 7,2  % dle IFCC), proto byl 
přidán do kombinace glitazon. Po roční léčbě kombinací sul-
fonylurea+biguanid+glitazon došlo ke zlepšení. V dubnu 2010 
byla lačná glykemie 8,2 mmol/l, HbA1c 5,3 %, nicméně při této 
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léčbě pacientka výrazně přibrala až na 158 kg (BMI 58,0 kg/
m2 – čehož jsem se již předem obávala).

V červenci 2010 došlo ke zhoršení kompenzace diabetu – 
HbA1c na 6,2 %, u pacientky jsem přistoupila na kombinační 
léčbu sulfonylurea+biguanid+GLP-1 analog (liraglutid).

Při zahájení léčby měla pacientka 155 kg, TK 170/90 mmHg, 
glykemie nalačno 8,8  mmol/l, HbA1c 6,2  %. Byla edukována 
v podávání liraglutidu, postupně navýšena dávka na 1,2 mg 1x 
denně.

Léčbu snášela dobře, postupně došlo ke zlepšení kompen-
zace diabetu, ale zejména k poklesu tělesné hmotnosti.

Při kontrole v  lednu 2011 vážila pacientka 139  kg (BMI 
51,1 kg/m2 – hmotnostní úbytek 16 kg za 6 měsíců), zlepšena 
kompenzace diabetu – lačná glykemie 7,1 mmol/l, HbA1c 4,3 %, 
bez hypoglykemií, došlo ke stabilizaci hypertenze i  lipidogra-
mu, nerozvíjely se další pozdní komplikace, nemocná se cítila 
dobře, pokračovala v  léčbě výše uvedenou kombinací. Vzhle-
dem k postupnému úbytku tělesné hmotnosti a těsné kompen-
zaci diabetu jsem jí postupně snížila dávku sulfonylurey.

V roce 2011 nadále klesala tělesná hmotnost až na 133 kg 
(BMI 48,9 kg/m2 – celkem hmotnostní úbytek 22 kg), hodnoty 
TK měřené v ambulanci byly do 155/85 mmHg, lipidogram též 
při stabilní terapii statinem uspokojivý.

Při poslední kontrole v březnu 2012 pro mírný nárůst tě-
lesné hmotnosti na 135  kg, při trvající výborné kompenzaci 
diabetu HbA1c 45 mmol/mol (4,5 % dle IFCC), jsem zcela vy-
sadila sulfonylureu, takže v současné době je diabetes této pa-
cientky léčen kombinací metformin 2x 1 000 mg a  liraglutid 
1,2 mg 1x denně s.c. Byla provedena další reedukace redukční 
diabetické diety. Uspokojivý je i lipidogram – celkový choleste-
rol 4,39 mmol/l, HDL-cholesterol 0,96 mmol/l, LDL-choleste-
rol 2,8 mmol/l, triglyceridy 1,6 mmol/l, pacientka je euthyreo-
idní, nejsou přítomny hypoglykemie.

Diskuse
Léčba diabetu GLP-1 analogem (trvající téměř dva roky) 

u  naší pacientky přináší profit jak při kompenzaci diabetu, 
tak další postupný pokles tělesné hmotnosti, který je velmi 
výhodný.

Při léčbě GLP-1 analogem vidíme často i pokles krevního 
tlaku a zlepšení lipidogramu, léčba je bezpečná, i přes těsnou 
kompenzaci nebyly zaznamenány hypoglykemie.

Závěr
V kazuistice je popsán efekt téměř dvouleté léčby diabetu 

2. typu GLP-1 analogem liraglutidem v kombinaci s PAD u pa-
cientky s monstrózní obezitou, jednak přímo na kompenzaci 
diabetu, ale i na další atributy metabolického syndromu – ze-
jména na pokles tělesné hmotnosti, ale i pokles krevního tlaku 
a úpravy lipidogramu. U naší pacientky došlo k poklesu HbA1c 
z 6,2 % na 4,5 %, k poklesu tělesné hmotnosti o 22 kg za 20 mě-
síců léčby. Během léčby liraglutidem bylo možno zredukovat 
předchozí antidiabetickou terapii, nevyskytly se ani akutní či 
nové pozdní komplikace diabetu.

Tato kazuistika potvrzuje, že i dlouhodobější léčba liraglu-
tidem má oproti předchozí „tradiční“ terapii PAD či inzulínem 
nesporné výhody, zejména v dobré snášenlivosti, bezpečnosti 
a  přetrvávajícímu efektu na redukci tělesné hmotnosti a  tím 
„narušení bludného kruhu“ v léčbě obézního diabetika.
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Úvod
Liraglutid se nabízí jako nová možnost terapie u pacientů 

s diabetem 2.  typu. Svým působením respektuje patofyziolo-
gický aspekt DM 2.  typu – zasahuje do inkretinové poruchy. 
Jedním z přínosů léčby založené na tomto principu je stimu-
lace glukózo-dependentní inzulínové sekrece, která eliminuje 
počet hypoglykemií. V současné době se na podkladě výsledků 
nových studií (např. studie ACCORD) ubírá pozornost diabe-
tologie k intenzivní terapii a proto právě analog GLP-1 před-
stavuje atraktivní volbu pro pacienty s DM 2. typu.

Neméně významný je úbytek tělesné hmotnosti dosažený 
při užití této léčby. S dobou trvání diabetu ale dochází u dia-
betiků 2. typu k prohlubování inzulínové deficience s nutností 
podávání inzulínu. Přidání inzulínu detemir k  léčbě liraglu-
tidem vede ke zlepšení kompenzace diabetu bez nežádou-
cího přírůstku hmotnosti a  s  nízkým rizikem hypoglykemií  
(DeVries et al. 2012).

Kazuistika
Popis onemocnění před nasazením liraglutidu

žena, narozená v roce 1958, od roku 2000 se léčila s hyper-

tenzí a od roku 2002 s dyslipidemií, užívala perindopril 5 mg 
a  atorvastatin 20  mg denně. Diabetes mellitus 2.  typu zjiš-
těn v  rámci preventivní prohlídky v  březnu 2008, hmotnost 
v době diagnózy byla 100,5 kg (BMI 37 kg/m2), HbA1c 7,6 % 
IFCC. Nejprve byla sledována praktickým lékařem, léčena 
metforminem a glimepiridem.

V  dubnu 2009 byla nemocná předána do diabetologické 
poradny. V  té době vážila 99 kg (BMI 36 kg/m2), lačná gly-
kemie byla 8,5  mmol/l, HbA1c 6,1  %. Užívala metformin 
2 000 mg denně a glimepirid 4 mg denně. Opakovaně eduko-
vána o fyzické aktivitě a diabetické dietě, zakoupila glukometr 
a prováděla selfmonitoring glykemií. Provedli jsme screening 
komplikací diabetu, které zjištěny nebyly. V  létě 2009 zhubla 
o další 2 kg. Nadále léčena kombinací PAD (glimepirid 4 mg 
+ metformin 2 000 mg). Při další plánované kontrole v ambu-
lanci v říjnu 2009 byla glykemie nalačno 9,2 mmol/l, HbA1c 
6,5  %. Do medikace nově přidán sitagliptin 100  mg denně. 
V březnu 2010 se kompenzace zlepšila (HbA1c 5,2 %, glykemie 
nalačno 7,7 mmol/l, hmotnost 97 kg, BMI 35,5 kg/m2), paci-
entka pokračovala v léčbě trojkombinací: metformin 2 000 mg 
+ glimepirid 4 mg + sitagliptin 100 mg denně.
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Martina Košková
I. Interní oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

Klíčová slova: 
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Souhrn:
V uvedené kazuistice je prezentován případ 52leté obézní ženy s diabetes mellitus 

(DM) 2. typu v trvání 2,5 roku, kdy se i při dobré spolupráci pacientky nepodařilo dlou-
hodobě stabilizovat kompenzaci diabetu ani trojkombinací perorálních antidiabetik. 
Zahájení léčby GLP-1 analogem liraglutidem pacientce pomohlo zlepšit kompenzaci 
diabetu, snížit hmotnost a zlepšit kvalitu života. Vzhledem k progresi diabetu, s nutností 
posílit antidiabetickou terapii bez nežádoucího vzestupu hmotnosti, se uplatnilo přidání 
inzulínu detemir.

Summary:
The clinical effect of an addition of detemir after one year of liraglutide treatment

This paper presents a case of a 52 years old female with the type 2 diabetes mellitus lasting 
for 2.5 years. Despite a good compliance it was not possible to stabilize the compensation of 
the diabetes mellitus in a long term, even with a combination of three antidiabetic agents. The 
initiation of the treatment with GLP-1 analogue liraglutide helped the patient to improve the 
compensation of the diabetes mellitus, reduce weight and improve her quality of life. Due to 
the progression of the diabetes mellitus requiring a fortification of the antidiabetic treatment 
without unwanted weight gain the addition of insulin detemir came in useful. 

Košková, M. Klinický efekt přidání detemiru po roční léčbě liraglutidem. Kazuistiky v diabetologii 10, msupl. 1: 
24–25, 2012.



Průběh léčby liraglutidem
V srpnu 2010 kompenzace diabetu byla opět neuspokojivá, 

HbA1c 6,2 %, lačná glykemie 8,6 mmol/l, postprandiální glyke-
mie (PPG) dle selfmonitoringu 11,2 mmol/l, hmotnost 97 kg 
(BMI 35,5 kg/m2), C-peptid nalačno v normě, krevní tlak (TK) 
130/75 mmHg, celkových cholesterol 3,8 mmol/l, triglyceridy 
1,8 mmol/l, HDL-cholesterol 0,9 mmol/l.

Vzhledem k  obezitě a  zachované bazální sekreci inzulínu 
jsme indikovali terapii liraglutidem, nejprve v iniciační dáv-
ce 0,6 mg 1x denně s.c., v případě tolerance bylo doporučeno 
zvýšit dávku po týdnu na 1,2 mg 1x denně s.c. Nadále pacientka 
pokračovala v terapii metforminem 2 000 mg denně a glimepi-
ridem 4 mg denně, sitagliptin jsme vysadili. V chronické medi-
kaci nadále zůstal perindopril 5 mg a atorvastatin 20 mg denně.

V období od srpna 2010 do září 2011 došlo postupně ke 
snížení tělesné hmotnosti a zlepšení laboratorních ukazate-
lů kompenzace diabetu, jak dokumentuje tabulka č. 1.

V září 2011 byla pacientka na terapii liraglutidem 13 mě-
síců. Došlo k mírnému zhoršení kompenzace diabetu (HbA1c 
5,9  %, TK 132/74  mmHg). Reedukována v  diabetické dietě 
a nutnosti pravidelné fyzické aktivity, kterou dodržovala. Me-
dikace byla zatím ponechána stejná, tzn. liraglutid 1,2 mg den-
ně a metformin 2 000 mg.

Přidání inzulínu detemir
V prosinci 2011 měla pacientka stabilní hmotnost 91 kg, ale 

sama referovala dle selfmonitoringu zhoršení glykemií nalačno 
na hodnotu kolem 8–9 mmol/l, postprandiální glykemie se pohy-
bovaly i přes 10 mmol/l, tomu odpovídala i hodnota HbA1c 6,5 %. 
TK 135/75 mmHg, parametry lipidového spektra stabilní. Dopo-
ručeno pokračovat v léčbě liraglutidem a metforminem v nezmě-
něné dávce a přidat inzulín detemir v dávce 14 U večer, s doporu-
čením postupně navyšovat dávku inzulínu podle ranní glykemie 
o 2 jednotky s cílem ranní glykemie nalačno 5–6 mmol/l.

V únoru 2012 pacientka přišla na kontrolu po dvou mě-
sících léčby kombinací liraglutidu a  detemiru. Dle selfmo-
nitornigu se ranní glykemie pohybují v rozmezí 5,8–7,6 mmo-
l/l, PPG 7,9–10,3 mmol/l, hmotnost pacientka zvýšila o 1 kg 
na 92  kg. Kompenzace diabetu (dle HbA1c) se zlepšila na  
58 mmo/mol (5,8 %), hypoglykemické příhody pacientka ne-
udávala. Doporučeno zkusit ještě mírně zvýšit dávku inzulínu 

detemir (z dosavadní dávky 26 U večer) na 28–30 U, v medika-
ci liraglutidem a metforminem pokračovat beze změny.

V  květnu 2012 bylo zjištěno opět zlepšení kompenzace 
diabetu s hodnotou HbA1c 52 mmol/mol. Pacientka nyní apli-
kuje 30  U  inzulínu detemir denně, glykemie nalačno se po-
hybují v rozmezí 4,9–6,2 mmol/l, hypoglykemie neudává, TK 
stabilní 125/80 mmHg, hmotnost stabilní 92 kg. Doporučená 
denní medikace: liraglutid 1,2 mg s.c. + metformin 2 000 mg + 
inzulín detemir 30 U s.c.

Diskuse
Uvedená kazuistika demonstruje pozitivní efekt liraglu-

tidu. Zlepšení kompenzace diabetu bylo provázeno redukcí 
hmotnosti o 6 kg. V současné době pacientka aplikuje liraglu-
tid 22 měsíců, z toho posledních 6 měsíců v kombinaci s inzu-
línem detemir, kdy se v souladu s výsledky studie DeVriese et 
al. podařilo zlepšení kontroly glykemie se zachováním úbytku 
hmotnosti.

Závěr
Přidání inzulínu detemir k  léčbě liraglutidem vedlo ke 

zlepšení kompenzace diabetu bez nežádoucího přírůstku 
hmotnosti a s nízkým rizikem hypoglykemií.
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Tab. č. 1: Vývoj základních parametrů při léčbě liraglutidem
srpen 2010 září 2010 listopad 2010 leden 2011 květen 2011 září 2011 prosinec 2011

hmotnost (kg) 97 95 94 92 92 91 91

HbA1c (%; IFCC) 6,2 – 5,4 5,2 5,3 5,9 6,5

TK (mmHg) 130/75 125/80 120/80 120/75 130/70 132/74 135/75

Tab. č. 1b: Vývoj základních parametrů při léčbě 
liraglutidem a detemirem

prosinec 2011 únor 2012 květen 2012
hmotnost (kg) 91 92 92

HbA1c (mmol/mol) 65 58 52

TK (mmHg) 135/75 130/75 125/80
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Úvod
GLP-1 agonisté a DPP IV inhibitory (gliptiny) jsou rela-

tivně novou, oblíbenou skupinou antidiabetik, které souhrn-
ně nazýváme inkretinová terapie. V tabletové formě užíváme 
inhibitory dipeptidyl peptidázy-4; inhibitory enzymu, který 
zajišťuje rychlou degradaci nativních inkretinů. Subkutánně 
aplikujeme agonisty GLP-1, jež zajišťují suprafyziologickou sti-
mulaci GLP-1 receptorů. Vzhledem k široké distribuci GLP-1 
receptorů v lidském organismu (gastrointestinální trakt, cen-
trální nervový systém, kardiovaskulární systém, plíce, ledviny,  
α a β-buňky, atd.) předpokládáme u těchto léčiv kromě efek-
tu na stabilizaci glykemií též řadu jiných účinků. V klinické 
praxi se uplatňuje především vliv na tělesnou hmotnost (ne-
utrální vliv – DPP IV inhibitory, či podpora redukce – GLP-1 
agonisté), jež se výrazně spolupodílejí na oblibě těchto pre-
parátů.

Kazuistika
59letý pacient je sledován v  Diabetologickém centru Ge-

rontologické a metabolické kliniky FN Hradec Králové od roku 
2005, kdy mu byl diagnostikován diabetes mellitus 2. typu.

Pacient je současně léčen pro arteriální hypertenzi, dyslipi-
demii, obezitu – BMI (body mass index) 37 kg/m2. Ve stálé far-
makoterapii je zařazeno thiazidové diuretikum (indapamid), 
ACE (angiotensin konvertující enzyme) inhibitor (ramipril), 

statin (atorvastatin). Z antidiabetik užíval metformin v dávce 
2 550 mg/den v kombinaci s glimepiridem  – 6 mg v ranní dáv-
ce za celkové dobré diabetické kompenzace (hodnoty glykova-
ného hemoglobinu dlouhodobě v rozmezí 4,5–5,5 % (IFCC)). 
Při glykovaném hemoglobinu 6,0 % byl roku 2008 do stávající 
medikace zařazen sitagliptin 100 mg/den s přechodně dobrým 
terapeutickým efektem (viz tabulka č. 1). V  dalším průběhu 
sledování však došlo k  pozvolnému zhoršování diabetické 
kompenzace, neuspokojivé byly též hodnoty krevního tlaku 
měřené při ambulantních kontrolách. Na zhoršení výše zmí-
něných klinických parametrů se velmi pravděpodobně podílel 
též nežádoucí nárůst tělesné hmotnosti, který v průběhu nece-
lých 2 let činil 8 kg.

V  říjnu 2010 byla proto nově zahájena terapie GPL-1  
mimetikem (liraglutid;), v prvním týdnu dávka 0,6 mg/den, 
dále potom 1,2  mg/den, stále v  kombinaci s  metforminem 
v celkové dávce 2 550 mg/den a glimepiridem v dávce 6 mg.

Za této terapie došlo za šest měsíců ke zlepšení kompen-
zace diabetu (pokles glykovaného hemoglobinu o  1  %). 
Bez vědomé změny dosavadních režimových a  dietních 
opatření pacient zredukoval 5 kg tělesné hmotnosti. Úby-
tek hmotnosti je zachován i po roce léčby – v květnu 2012 
hmotnost 113  kg, HbA1c 58 mmol/mol (5,8 %) (viz tab. 
č. 1). Kombinaci metforminu, glimepiridu a liraglutidu sná-
ší pacient dobře, v průběhu terapie se neobjevily nežádoucí 
účinky výše zmíněných preparátů.
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Souhrn:
Pacient s diabetes mellitus 2. typu byl původně léčen metforminem v kombinaci s de-

rivátem sulfonylurey. Ve třech letech trvání onemocnění terapii doplnil DPP IV (dipep-
tidyl peptidáza-4) inhibitor, s dobrým efektem na celkový glykemický profil. Ve druhém 
roce užívání této léčebné kombinace došlo k pozvolnému zhoršování diabetické kom-
penzace a k nárůstu tělesné hmotnosti. Proto nově v terapii zaměněn DPP IV inhibitor 
za GLP-1 (glucagon-like peptide-1) analog. Došlo ke zlepšení celkové kompenzace dia-
betu a redukci tělesné hmotnosti pacienta.

Summary:
From gliptines to GLP-1 analogues

A patient with the type 2 diabetes mellitus was formerly treated with metformin com-
bined with sulphonylurea derivates. After three years, a DPP IV (dipeptidyl peptidase-4) in-
hibitor was added to the therapy with a good effect on the total glycemic profile. During the 
second year of this combined treatment a gradual worsening of the diabetic compensation 
and an increase of the body weight occurred. Therefore, the DPP IV inhibitor was newly re-
placed by a GLP-1 (glucagon-like peptide-1) analogue. An improved general compensation 
of diabetes mellitus and a reduction of the body weight of the patient have been achieved.

Lesná, J., Šmahelová, A. Od gliptinů k GLP-1 analogům. Kazuistiky v diabetologii 10, msupl. 1: 26–27, 2012.



Diskuse a závěr
Inkretiny jsou látky hormonální povahy fyziologicky vy-

lučované střevní sliznicí v  odpovědi na perorální glukózo-
vý stimul (inkretinový efekt). Nativní inkretiny potencují až 
70 % sekrece inzulínu indukované příjmem stravy. U pacientů 
s diabetes mellitus 2. typu je tato odpověď v porovnání s ne-
diabetiky redukována důsledkem snížené hladiny nativních 
inkretinových hormonů i neadekvátní odpovědi na ně. Anti-
diabetický efekt inkretinů souvisí především se zvýšením cit-
livosti β-buněk pankreatu k sekrečním podnětům a snížením 
sekrece glukagonu, tedy s poklesem produkce glukózy hepato-
cyty. Široká distribuce GLP-1 receptorů v lidském organismu 
svědčí o  úloze těchto působků v  mnoha patofyziologických 
procesech (regenerace a  inhibice apoptózy β-buněk, příznivé 
působení inkretinů na endotel, atd.). Klinicky velmi významný 
je vliv na tělesnou hmotnost (ve smyslu její redukce), který je 
vyjádřen v závislosti na skupině užitých inkretinových léků.

Antidiabetika ze skupiny inkretinových léků představují 
velmi účinné preparáty využívané dnes běžně v terapii diabe-
tes mellitus 2. typu. V  tabletové formě jsou v  současné době 
dostupné DPP IV inhibitory, preparáty blokující degradaci na-
tivních inkretinů. Prolongují účinek veškerých působků pod-
léhajících za fyziologických podmínek velmi rychlé deaktivaci 
(GLP-1, GLP-2, GIP (gastrický inhibiční peptid)...). Tyto lát-
ky jsou z klinického hlediska hmotnostně neutrální. Druhou 

skupinou jsou GLP-1 agonisté, preparáty stimulující suprafy-
ziologickými hladinami selektivně GLP-1 receptory. Aplikují 
se podkožně a spolupracujícím pacientům mohou významně 
usnadnit redukci tělesné hmotnosti.

Kazuistika se zabývá obohacením antidiabetické terapie 
o inkretinové preparáty. Do medikace 59letého pacienta, léče-
ného od počátku diagnózy diabetes mellitus 2. typu kombina-
cí metformin + glimepirid, byl pro zhoršující se kompenzaci 
zařazen sitagliptin. Přechodně došlo k  úpravě glykemického 
profilu, v průběhu následujících dvou let ovšem pozvolna pro-
gredoval nárůst hmotnosti (+8  kg) doprovázený zhoršením 
kompenzace diabetu. Gliptin byl proto nahrazen GLP-1 analo-
gem (liraglutid), nadále v kombinaci s biguanidem a derivátem 
sulfonylurey v původní dávce. Za této terapie pacient zreduko-
val 5 kg tělesné hmotnosti, došlo k celkovému poklesu glyko-
vaného hemoglobinu o 1 %. Z výše uvedeného je zřejmý profit 
pacienta z doplnění terapie o GLP-1 analog při neuspokoji-
vé kompenzaci na plné dávce gliptinu. Z aktuálního vývoje 
(viz tabulka č. 1) je však opět patrný pozvolný posun glyko-
vaného hemoglobinu k vyšším hodnotám, který koresponduje 
s momentálně se zhoršující compliance pacienta. Pokud bude 
nadále, i přes režimová opatření, přítomen v trendu nárůst gly-
kovaného hemoglobinu, výhledově je v plánu kontrola hladiny 
C-peptidu k ověření endogenní produkce inzulínu.
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Tab. č. 1: Přehled základních klinických parametrů 
zaznamenávaných při ambulantních kontrolách

tělesná  
hmotnost (kg) TK (mmHg) HbA1c (%)

říjen 2007 110 130/80 5,4

únor 2008 110 130/80 6,0

květen 2008 110 140/90 5,0

říjen 2008 110 130/90 5,5

březen 2009 110 130/85 6,0

říjen 2009 112 140/90 5,9

březen 2010 115 145/90 6,0

říjen 2010 118 155/90 6,4

duben 2011 114 140/85 5,3

červen 2011 113 140/80 5,4

říjen 2011 113 135/85 5,2

leden 2012 113 135/85 5,6

květen 2012 113 135/80 5,8

Barevně vyznačena změna terapie (+ DPP IV inhibitor – žlutá; + GLP-1  
mimetikum – oranžová)

OD GLIPTINů K GLP-1 ANALOGůM
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Úvod
Z  literatury i  vlastní klinické zkušenosti víme, že přidání 

inzulínu do léčebného schématu u diabetu 2. typu velmi často 
vede k mírnému, ale někdy i  signifikantnímu nárůstu hmot-
nosti. Na rozdíl od inzulínu jednou z hlavních výhod liraglu-
tidu je kromě velmi dobré účinnosti na kompenzaci diabetu 
i skoro ojedinělý účinek na dosažení významné váhové reduk-
ce.

Nyní je nově schválena kombinace těchto dvou léčiv a tak 
se nabízí otázka, jaký výsledný efekt na tělesnou hmotnost pa-
cienta tato léčba bude mít: povede k váhové neutralitě nebo do-
konce ke zvyšování hmotnosti, anebo bude naopak zachován 
pozitivní efekt liraglutidu na hmotnost? Podle prvních zpráv 
se přidání detemiru k  liraglutidu jeví jako bezpečné (Bain et 
al. 2011), s  aditivním účinkem (Garg 2010) a  bez ovlivnění 
farmakokinetiky obou léků (Morrow et al. 2011). Předkládaná 
kazuistika nabízí jeden pohled na tuto problematiku.

Kazuistika
Muž, ročník 1961 (51 let), v rodinné anamnéze je přítomen 

diabetes u otce (terapie PAD od přibližně 55 let věku), zemřel 
však na karcinom, dále je významný akutní infarkt myokardu 
u otcova otce v cca 60–65 letech, další RA bez pozoruhodností. 
Pacient je obézní od asi 40 let věku a  při vstupním vyšetře-

ní vážil 121 kg, při výšce 181 cm to znamenalo BMI 36,9 kg/
m2, krevní tlak (TK) byl 138/88 mmHg, AS 78/min. Diabetes 
mellitus (DM) 2.  typu byl diagnostikován v roce 2009, první 
rok od diagnózy byl bez farmakoterapie. V té době byla lačná 
glykemie 7,8 mmol/l, HbA1c 6,4 % (IFCC), snížený HDL-cho-
lesterol (0,97 mmol/l), ostatní laboratorní nález byl v normě.

V  lednu 2010 byl nasazen metformin a  během šesti mě-
síců postupně navyšována dávka až na 3 000 mg/den. Do té 
doby pacient zredukoval 2,5  kg (118,5  kg), lačná glykemie 
(7,4 mmol/l) ani HbA1c (6 %) se ale nijak zásadně nezlepšily. 
Pacient byl bez jakékoliv smysluplné fyzické aktivity, s relativ-
ně dobrým jídelníčkem s energetickým příjmem cca 7 000 kJ, 
jehož dalšímu snížení se bránil – uváděl „malý, ale trvalý hlad“.

Po dohodě s  pacientem byl v  červenci 2010 nasazen li-
raglutid, titrován na 1,2 mg s.c. 1x denně. Při kontrole v říjnu  
2010 došlo sice k  vylepšení kompenzace (lačná glykemie 
7,0 mmol/l, HbA1c 5,4 %, TK 122/81 mmHg, AS 88/min), ov-
šem stále nedosahující hranice „výborná“. Došlo ale k význam-
nější redukci hmotnosti o 4,3 kg (114,2 kg, BMI 34,6 kg/m2, 
ostatní laboratorní hodnoty zůstaly beze změn, přetrvával hra-
niční HDL-cholesterol). Pacient byl spokojen, s injekční apli-
kací neměl obtíže, byl vybaven glukometrem, v selfmonitorin-
gu (SM) trvaly lačné glykemie 6,5–7,5 mmol/l, postprandiální 
(PP) glykemie 5,8–6,5 mmol/l. Došlo také k vylepšení stravo-
vacího režimu, který byl již bez znatelných rezerv, ale fyzická 
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Inzulín detemir přidaný k liraglutidu  
– efekt na hmotnost
Detemir přidaný k liraglutidu motivoval pacienta  
ke zvýšení fyzické aktivity?
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Souhrn:
Nově schválené přidání inzulínu detemir k liraglutidu nabízí další rozšíření terapeu-

tických možností u obézních diabetiků 2. typu s počínajícím selháním inzulínové sekre-
ce. Předkládaná kazuistika tento terapeutický krok ilustruje.

Summary:
Addition of insulin detemir to liraglutide – the effect on weight 
Did detemir that was added to liraglutide motivate a patient to an increased physical 
activity?

The newly approved combination of liraglutide and insulin detemir presents another 
widening of therapeutic options in obese type 2 diabetic patients with initial stages of 
beta cell secretory failure. The presented case study illustrates such therapeutic step.

Owen, K. Inzulín detemir přidaný k liraglutidu – efekt na hmotnost. Detemir přidaný k liraglutidu motivoval pacienta  
ke zvýšení fyzické aktivity? Kazuistiky v diabetologii 10, msupl. 1: 28–29, 2012.



aktivita byla i nadále jen sporadická (o některých víkendech). 
Tento stav zůstal stacionární až do července 2011, kdy se sní-
žila hmotnost na 113,0 kg (-1,2 kg, celkem tedy na liraglutidu 
-5,5 kg), TK 121/80 mmHg, AS 77/min, PP glykemie (2 ho-
diny po obědě) 6,5 mmol/l, HbA1c 5,8 %. Celkový cholesterol 
(TC) 5,8 mmol/l, LDL-cholesterol 3,2 mmol/l, HDL-choleste-
rol 0,89 mmol/l, TAG 1,2 mmol/l, urea 5,8 mmol/l, kreatinin 
87 μmol/l, kyselina močová 323 μmol/l, objevila se poprvé po-
zitivita mikroalbuminurie 25 mg/l, která byla za měsíc potvr-
zena (33 mg/l). Byl proto nasazen ramipril 1,25 mg/den a byla 
provedena detailní reedukace fyzické aktivity, na kterou byl 
pacient doposud do značné míry rezistentní.

V září 2011 trvaly hodnoty HbA1c 5,7 %, jakož i lačné gly-
kemie dle SM stále 6,5–7,2 mmol/l, i přes pokračující, i když 
pomalou redukci hmotnosti 1 kg (na současných 112 kg, od 
nasazení liraglutidu (-7 kg). Po zhodnocení rizikového profilu 
(nedostatečná kompenzace především lačných glykemií, věk 
51 let, pozitivní rodinná anamnéza diabetu a makrovaskulár-
ních komplikací, MAU, nízký HDL-cholesterol) se s pacientem 
celkem bez emocí domlouváme na malé dávce dlouhodobého 
analoga a nasazuji detemir 12 U večer.

Kontrola po 2 měsících (v listopadu 2011): Pacient se vy-
děsil nutnosti nasadit inzulín, konečně se začal intenzivně 
starat o své zdraví a pravidelně cvičí! (2x týdně spinning, 1x 
týdně dlouhé vycházky se psem 2–3 hodiny). Kompenzace se 
zásadně vylepšila, HbA1c 5,1 %, lačné glykemie 5–5,7 mmol/l  
a  hmotnost za dva měsíce od nasazení detemiru klesá rych-
leji, a  to na 109,3  kg (-2,7  kg). Tento trend pokračoval i  při 
příští návštěvě a  v  únoru 2012 byl HbA1c 50 mmol/mol  
(5,0 %), tělesná hmotnost pacienta 109 kg (od nasazení liraglu-
tidu -9,6 kg, od přidání detemiru -3 kg za 6 měsíců). 

Diskuse
Současné terapeutické možnosti v  léčbě diabetu 2. typu 

jsou opravdu široké, a  to nejen přítomností různých tříd an-
tidiabetik, ale také možnostmi jejich vzájemných kombinací 
s využitím synergistického působení různých léků. Kombinace 
dlouhodobě působícího analoga inzulínu a GLP-1 agonisty se 
nabízela již od zavedení inkretinové léčby na trh, nebyla však 
(pravděpodobně pro vysoké náklady a  částečně také pro ab-
senci dlouhodobějších výsledků klinických sledování) schvá-
lena. Nyní tuto možnost máme a  stejně tak jako v  začátcích 
terapie založené na GLP-1 agonistech hledáme vhodné kandi-
dáty takové léčby. Publikované údaje jsou vzácné, teprve velmi 
nedávno (květen 2012) byla v Diabetes Care publikována stu-

die o sekvenční léčbě metformin-liraglutid-detemir u pacientů 
nedosahujících výborné kompenzace s glykovaným hemoglo-
binem nižším než 5,4 % (IFCC). Výsledkem bylo dosažení cí-
lového HbA1c u 61 % pacientů u skupiny s detemirem vs. 39 % 
bez přidání detemiru, pokračování váhové redukce v  obou 
skupinách (0,16  kg s  detemirem vs. 0,95  kg bez detemiru), 
s  nízkou frekvencí hypoglykemií (symptomatických i  asym-
ptomatických) 9,2 % na jednoho pacienta/rok s detemirem vs. 
1,3 % na jednoho pacienta/rok bez přidání detemiru (DeVries 
et al. 2012).

Závěr
Zdá se tedy, že kombinace liraglutidu a detemiru je nejen 

patofyziologicky více než opodstatněná, ale také nevede sama 
o sobě k nepříznivým účinkům na hmotnost, i když předklá-
daná kazuistika je poněkud zamlžena zásadní změnou v pří-
stupu pacienta ke svému zdraví v momentě nasazení inzulínu. 
Co se ovšem s jistotou potvrzuje, je nutnost aktivního přístupu 
pacienta k sobě samému a přijetí zodpovědnosti za svůj zdra-
votní stav. I přes zvýšenou fyzickou aktivitu nebyl pozorován 
efekt na zvýšení frekvence hypoglykemií.

Literatura
Bain, S. C., DeVries, J. H., Seufert, J. et al. Adding insulin detemir (IDet) to liraglutide 
and metformin improves glycaemic control with sustained weight reduction and low 
hypoglycaemia rate: 52 week results. Diabetologia 54, Suppl. 1: S37, 2011.
DeVries, J. H., Bain, S. C., Rodbard, H. W. et al.; Liraglutide-Detemir Study Group. 
Sequential intensification of metformin treatment in type 2 diabetes with liraglutide 
followed by randomized addition of basal insulin prompted by A1C targets. Diabetes Care 
35, 7: 1446–1454, 2012.
Garg, S. K.The role of basal insulin and glucagon-like peptide-1 agonists in the therapeutic 
management of type 2 diabetes–a comprehensive review. Diabetes Technol Ther 12 ,1: 
11–24, 2010.
Morrow, L., Hompesch, M., Guthrie, H. et al. Co-administration of liraglutide with insulin 
detemir demonstrates additive pharmacodynamic effects with no pharmacokinetic 
interaction. Diabetes Obes Metab 13, 1: 75–80, 2011.

MUDr. Klára Owen, Ph.D.
III. interní klinika VFN
U nemocnice 1
120 00 Praha 2

e-mail: klara_owen@yahoo.com

INZULíN DETEMIR PřIDANý K LIRAGLUTIDU – EFEKT NA HMOTNOST

29KAZUISTIKY V DIABETOLOGII    Mimořádné suplementum 1/2012



Úvod
Cílem léčby diabetes mellitus (DM) je co nejtěsnější 

kompenzace s  minimálním rizikem hypoglykemií, kte-
rá pacienta chrání před vznikem a  rozvojem specifických 
orgánových komplikací. Lékem první volby je metformin. 
V případě nutnosti intenzifikace můžeme v současné době 
vybírat z celé řady terapeutických postupů. Přidání analoga 
lidského glucagon-like peptidu-1 (GLP-1) – liraglutidu ke 
stávající léčbě je jedním z nich. Účinnost a bezpečnost léčby 
tohoto inkretinového mimetika byla opakovaně prokázána 
v mnoha klinických studiích. Přestože existují jasné důkazy 
nejvyšší účinnosti liraglutidu v časném stadiu DM 2. typu, 
indikace k léčbě liraglutidem je v České republice omezena 
na pacienty s déle trvajícím neuspokojivě kompenzovaným 
DM (HbA1c >6 %) a závažnější obezitou (BMI >35 kg/m2) 
s  neuspokojivým efektem běžné léčby perorálními diabe-
tiky.

Kazuistika
Pacientka, narozená v roce 1957, byla odeslána do diabe-

tologické ambulance obvodním lékařem ve 47 letech věku pro 
nově diagnostikovaný DM 2. typu. V době stanovení diagnózy 

Přetrvávající uspokojivá kompenzace 
a stálý pozvolný úbytek hmotnosti 
po roce a půl léčby obézní pacientky 
liraglutidem

Claudia Safková
Diabetologická ambulance, Nemocnice Kolín
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 � glimepirid
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Souhrn:
Kazuistika uvádí 18měsíční úspěšnou léčbu kombinací liraglutidu, metforminu a gli-

mepiridu u obézní pacientky s neuspokojivě kompenzovaným diabetes mellitus 2. typu.

Summary:
A persistent satisfactory compensation and a continuous gradual weight loss after 
18 months of the treatment with liraglutide in an obese female patient

The case report describes 18 months of a successful treatment with a combination of 
liraglutide, metformin and glimepiride in an obese female patient with an unsatisfacto-
rily compensated type 2 diabetes mellitus.

Safková, C. Přetrvávající uspokojivá kompenzace a stálý pozvolný úbytek hmotnosti po roce a půl léčby obézní 
pacientky liraglutidem. Kazuistiky v diabetologii 10, msupl. 1: 30–31, 2012.

byla její hmotnost 89 kg, výška 157 cm (vstupní BMI 37 kg/m2) 
a obvod pasu 116 cm.

Pozitivní rodinná anamnéza ze strany otce, léčen inzu-
línem pro DM 2.  typu s  orgánovými komplikacemi. V  době 
převzetí do péče byla pacientka léčena měsíc pro systémovou 
arteriální hypertenzi antihypertenzivy ze skupiny blokátorů 
kalciových kanálů. Vzhledem k opakovaně naměřeným vyso-
kým hodnotám krevního tlaku byla antihypertenzivní terapie 
posílena o inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu.

Vstupní vyšetření neprokázala specifické orgánové kom-
plikace, pacientka je nekuřačka, má sedavé zaměstnání a mi-
nimální pohybovou aktivitu. Již při první návštěvě projevi-
la výrazný zájem o  redukci tělesné hmotnosti jak pomocí 
režimových a  dietních opatření, tak pomocí farmakoterapie. 
Vzhledem ke splnění kritérii nutných v  té době k preskripci 
antiobezitik (redukce hmotnosti dietními opatřeními mini-
málně o 4 kg, BMI >35 kg/m2, neuspokojivá hodnota HbA1c) 
byl nasazen tehdy ještě dostupný sibutramin. Po třech měsí-
cích došlo k redukci tělesné hmotnosti na 79 kg, zmenšení ob-
vodu pasu na 110 cm a ke zlepšení kompenzace diabetu (po-
kles HbA1c na 4,8 % dle IFCC).

Během další terapie sibutraminem (celkem 1,5 roku) 
však došlo ke zhoršení kompenzace diabetu – lačná  
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glykemie 9,9  mmol/l, prandiální 12,3  mmol/l, HbA1c 8,2  % 
(IFCC), hmotnost 85  kg a  BMI 35  kg/m2. K  dekompenzaci 
diabetu došlo mimo jiné i v souvislosti se změnou zaměstnání 
a zvýšením stresu. Byla zahájena terapie metforminem v dáv-
ce 1 000 mg na den, postupně dávka navýšena celkem na 2 g, 
sibutramin byl vysazen. Tato léčba vedla ke zlepšení kompen-
zace – po třech měsících léčby metforminem klesly hodnoty 
lačné glykemie na 6,9 mmol/l, hodnota HbA1c na 6,8 % (IFCC) 
a za další dva měsíce až na 5,8 % (IFCC).

S odstupem dvou let však došlo opět k zhoršení kompen-
zace (lačná glykemie 9,0 mmol/l, HbA1c 7,8 % dle IFCC), proto 
navýšena dávka metforminu na 3 g a do kombinace byl přidán 
glimepirid v dávce 2 mg/den. O rok později však bylo nutné 
vzhledem k neuspokojivým hodnotám HbA1c (6,1 % dle IFCC) 
další posílení terapie. Pacientka byla v té době léčena trojkom-
binací perorálních antidiabetik – 3 g metformin, 6 mg glime-
pirid a nově byl přidán sitagliptin. Vzhledem k hmotnotnímu 
přírůstku proběhla opět reedukace diety, pacientka byla vyba-
vena glukometrem a edukována o domácím selfmonitoringu, 
cílových hodnotách lačné a prandiální glykemie.

Po více než jednom roce léčby trojkombinací perorálních 
antidiabetik nedošlo ke zlepšení kompenzace diabetu a nadále 
trval problém s přírůstkem hmotnosti. Z tohoto důvodu byla 
na podzim roku 2010 zahájena terapie liraglutidem. V kom-
binaci byl ponechán metformin (v  dávce 3  g) a  glimepirid 
(6 mg). Již po třech měsících léčby liraglutidem došlo ke zlep-
šení kompenzace diabetu (lačná glykemie 6,0  mmol/l, pran-
diální glykemie 7,7 mmol/l, HbA1c 5,1 % dle IFCC), zároveň 
došlo k poklesu hmotnosti z 87 na 82 kg, obvod pasu (původně 
116 cm) byl po třech měsících léčby liraglutidem 112 cm.

V současné době, tj. přibližně po roce a půl léčby liragluti-
dem, nadále trvá uspokojivá kompenzace diabetu (HbA1c 4,9 % 
dle IFCC, lačná glykemie 5,4 mmol/l; prandiální 7,6 mmol/l), 
společně s pozvolným hmotnostním úbytkem – pokles hmot-
nosti ze vstupních 87 kg na 75 kg, celkem 12 kg od zahájení 
terapie. Vzhledem k  lehkým hypoglykemickým stavům bě-
hem dne byla snížena dávka glimepiridu z 6 mg na 3 mg/den, 
v kombinaci nadále ponechám metformin v dávce 3 g/den.

Diskuse
Jedním z  největších problémů při léčbě DM 2.  typu je 

obezita, vedoucí ke zhoršení kompenzace a rozvoji cévních 
komplikací. Antidiabetika ze skupiny inkretinových léků 
svým komplexním působením nejen na β-buňky pankreatu, 
ale též vzhledem k  prokázaným „non-glykemickým“ účin-
kům vedou ke zlepšení kompenzace diabetu a tím ke snížení 
rizika angiopatických komplikací, také však je významný je-
jich vedlejší klinický efekt, a to podpora redukce hmotnosti.

Závěr
Kazuistika potvrzuje příznivé účinky léčby analogem 

GLP-1 – liraglutidem: pokles hmotnosti a zlepšení kompen-
zace diabetu bez zvýšeného rizika hypoglykemií. Osmnác-
timěsíční léčba liraglutidem vedla u obézní pacientky k po-
klesu tělesné hmotnosti o 12 kg a dosažení cílových hodnot 
HbA1c 4,9 %.
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