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Úvodné slovo

Diabetes mellitus (DM) je chronické, doposiaľ nevyliečiteľné ochorenie, ktorého incidencia aj pre-
valencia v celosvetovom meradle neustále narastá a stáva sa pandémiou tretieho tisícročia. V súčas-
nosti sa počet diabetikov vo svete odhaduje na 240 miliónov a podľa prognostických štúdií sa ich 
počet o 25 rokov zvýši na 360 miliónov. Počet dispenzarizovaných diabetikov v Slovenskej republike 
(SR) vzrástol od roku 1980 zo 122 197 na viac ako 380 000 v roku 2010. Okrem toho je potrebné počí-
tať aj s veľkým percentom nediagnostikovaného DM v populácii. Až 90 % z tohto počtu tvoria diabe-
tici 2. typu. Diabetes mellitus sa tak stáva závažným zdravotným aj socio-ekonomickým problémom.

Medzi základné piliere liečby DM 2. typu patrí diéta, primeraná fyzická aktivita a farmakoterapia. 
V súčasnosti je k dispozícii široká paleta liekov s rôznym mechanizmom účinku. Keďže inzulínová re-
zistencia (IR) a porucha sekrécie inzulínu sú najdôležitejšími patogenetickými mechanizmami, ktoré 
sa podieľajú na rozvoji DM 2. typu, doterajšie liečebné prístupy sa zamerali na ovplyvnenie zvyčajne 
jedného z  týchto dvoch hlavných mechanizmov. Z  inzulínových senzitizérov, ktorých primárnym 
cieľom je znížiť IR, sa v klinickej praxi najprv začali používať biguanidy (z nich sa dnes v klinickej 
praxi používa len metformín) a neskôr aj tiazolidíndióny (v súčasnosti v SR len pioglitazón). Terapeu-
tické ovplyvnenie druhého hlavného defektu DM 2. typu, t.j. poruchy sekrécie inzulínu má v liečbe 
DM 2. typu tiež svoje nenahraditeľné miesto. Deriváty sulfonylurey (SU) účinkujú ako inzulínové 
sekretagogá prostredníctvom stimulácie sekrécie inzulínu cez sulfonylureový receptor (SUR1) v beta 
bunkách Langerhansových ostrovčekov nezávisle od príjmu potravy. Deriváty meglitinidu (glinidy) 
podobne ako SU deriváty stimulujú sekréciu inzulínu, hoci sa viažu na inom mieste SU receptora. 
Liečba SU derivátmi a derivátmi meglitinidu je však účinná len pri aspoň čiastočne zachovanej funk-
cii beta buniek. Približne v období 5–10 rokov od stanovenia diagnózy DM 2. typu väčšina pacientov 
na dosiahnutie cieľových hladín glykovaného hemoglobínu (HbA1c) a iných parametrov glykemickej 
kompenzácie vyžaduje substitučnú liečbu exogénnym inzulínom ako náhradu deficitnej sekrécie en-
dogénneho inzulínu.

Úplne nový terapeutický prístup v liečbe DM 2. typu predstavuje zosilnenie inkretínového účinku 
(agonisty GLP-1 receptorov a inhibítory dipeptidyl peptidázy-4). Liečba založená na účinku inkretí-
nov má pozitívny vplyv aj na také etiopatogenetické činitele vzniku a rozvoja DM 2. typu (redukovaný 
inkretínový efekt, zvýšená sekrécia glukagónu), ktoré sa nám doterajšími liečebnými možnosťami 
nepodarilo ovplyvniť. Zosilňovače inkretínového účinku označujeme ako fyziologické inzulínové 
sekretagogá, pretože sekréciu inzulínu stimulujú len v postprandiálnom období. Vzhľadom k tomu, 
že DM 2. typu je dynamický proces, ktorý sa vyznačuje progresívnym znižovaním sekrécie inzulínu, 
antiapoptotické a proliferačné efekty liečby založenej na účinku inkretínov (zatiaľ dokázané len ex-
perimentami na zvieratách) by predstavovali prevratnú novinku schopnú zabrániť progresívnej dege-
nerácii beta buniek Langerhansových ostrovčekov. Avšak tieto potenciálne efekty si vyžadujú ďalšie 
experimentálne a klinické štúdie.

Liraglutid (predstaviteľ agonistov GLP-1 receptorov) prišiel do klinickej praxe v SR v roku 2010, 
čiže už s ním máme viac ako jednoročné skúsenosti. Je to acylovaný, dlhoúčinkujúci analóg GLP-1, 
ktorý je z 97 % homológny s natívnym GLP-1. Výsledky klinických štúdií ukázali, že terapia liragluti-
dom je nielen účinná, ale aj bezpečná a dobre tolerovaná.

Avšak vždy platí, že až bežná klinická prax preverí účinnosť a bezpečnosť každého nového prepa-
rátu. A práve predkladané kazuistíky potvrdzujú – dokonca sú niekedy aj lepšie, ako výsledky klinic-
kých štúdií, ktoré boli vykonané s týmto preparátom.

Medzi hlavné výhody liečby liraglutidom autori kazuistík zaraďujú účinnosť (celkové ovplyvnenie 
glukózovej triády), výrazne pozitívny vplyv na redukciu telesnej hmotnosti, bezpečnosť (nízke riziko 
hypoglykémie, nízky výskyt závažných nežiaducich účinkov), vplyv aj na iné prejavy metabolického 
syndrómu (hlavne na krvný tlak a lipidy). Nezanedbateľnou prednosťou je aj významná spokojnosť 
pacientov s touto liečbou.

MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Fotografie na obálce:

Kazuistiky v diabetologii
Suplementum 1/2012

Rys ostrovid karpatský 
(Lynx lynx carpathicus)

Rys ostrovid je největší kočkovi-
tou šelmou Evropy (asi třikrát větší 
než kočka domácí). Typickým zna-
kem všech rysů jsou trojúhelníko-
vité uši s černými chomáčky chlupů 
na konci. Díky svému výbornému 
sluchu, dokáže lokalizovat i pohyby 
menší zvěře. Rys má i skvělý zrak, za 
denního světla je schopen rozeznat 
hlodavce na 75 m, zajíce na 300 m 
a srnce na 500 m. Je vášnivým lov-
cem a než se pustí do jídla, s kořistí 
si rád hraje.

Na území České republiky byl 
vyhuben v 19. století, v druhé 
polovině 20. století dochází k jeho 
pomalému návratu částečně díky 
migraci ze Slovenska a reintrodukč-
ním programům.

Zoopark Chomutov, 2012. 
foto: Klára Krupičková
© GEUM, 2012.
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Klinický program s liraglutidom

Zbynek Schroner
Interná a diabetologická ambulancia, SchronerMED, s.r.o., Košice

S  liraglutidom sa uskutočnil a  ešte stále uskutočňuje celý 
rad klinických štúdií.

Štúdie II. fázy skúmali účinky rôznych dávok liraglutidu 
u pacientov s DM 2. typu. V týchto štúdiach boli testované niž-
šie dávky liraglutidu (0,045; 0,225; 0,45; 0,60; 0,75 mg podáva-
ných 1-krát denne).

V štúdiách III. fázy už boli použité aj vyššie dávky liraglu-
tidu. Zo štúdií III. fázy je najvýznamnejší program LEAD 
(Liraglutid Effect and Action in Diabetes). Tento klinický pro-
gram podrobne hodnotil účinnosť a bezpečnosť liečby jednak 
monoterapie liraglutidom u  diabetikov 2. typu nedostatočne 
kompenzovaných diétou a  jednak prídavnej liečby liraglu-
tidom u  diabetikov 2. typu nedostatočne liečených rôznymi 
orálnymi antidiabetikami (OAD). Zahrňoval 6 randomizo-
vaných, placebom kontrolovaných, multicentrických štúdií 
(LEAD 1–6), ktorých sa zúčastnilo približne 3 800 pacientov 
z  viac ako 40 krajín celého sveta. Ako komparátor v  týchto 
štúdiach bolo použité jednak placebo, ale aj metformín, glime-
pirid, roziglitazón, inzulín glargín a exenatid.

Štúdia LEAD-1 preukázala významne lepšiu účinnosť li-
raglutidu pridaného do kombinácie k SU derivátu glimepiridu 
v porovnaní s roziglitazónom. Liraglutid v dávkach 1,2 a 1,8 mg 
viedol k poklesu HbA1c o 1,1 %, roziglitazón len o 0,4 % v po-
rovnaní s bazálnou hodnotou. Pri podávaní liraglutidu v tejto 

štúdii došlo k miernemu poklesu telesnej hmotnosti, liečba ro-
ziglitazónom bola naopak spojená s miernym nárastom hmot-
nosti (o 2,1 kg v porovnaní s východiskovou hodnotou) (Marre 
et al. 2009).

V  štúdii LEAD-2 viedla kombinácia liraglutidu v  dávke 
1,2 resp. 1,8 mg s metformínom k rovnakej glykemickej kom-
penzácii v porovnaní s kombináciou metformín a glimepirid 
(pokles HbA1c o 1 % pri dávke liraglutidu 1,2 mg; 1,8 mg aj 
glimepiridu v dávke 4 mg, pri kombinácii metformín a liraglu-
tid v dávke 0,6 mg bol pokles HbA1c o 0,7 %). Hmotnosť sa pri 
podávaní metformínu s liraglutidom v najvyššej dávke 1,8 mg 
znížila o 2,8 kg, pri kombinácii metformín a glimepirid sa zvý-
šila o 1 kg (Nauck et al. 2009).

Štúdia LEAD-3 zistila, že monoterapia liraglutidom zlepši-
la glykemickú kompenzáciu lepšie než monoterapia glimepiri-
dom (pokles HbA1c o 0,84 % resp. 1, 14 % pri liraglutide v dáv-
ke 1,2 resp. 1,8 mg v porovnaní s poklesom HbA1c o 0,51 % pri 
podávaní glimepiridu) (Garber et al. 2009).

Štúdia LEAD-4 preukázala signifikantné zlepšenie kom-
penzácie DM pri pridaní liraglutidu do kombinácie s metfor-
mínom a roziglitazónom v porovnaní s placebom (Zinman et 
al. 2009).

V  štúdii LEAD-5 bola porovnávaná účinnosť kombinácie 
metformín, glimepirid a liraglutid s kombináciou metformín, 

Tab. č. 1: Prehľad klinických štúdií s liraglutidom – štúdie LEAD (účinok liraglutidu v dávke 1,2 mg v štúdiach LEAD-1–4 
a účinok liraglutidu v dávke 1,8 mg v štúdiach LEAD 5–6)
štúdia LEAD-1 LEAD-2 LEAD-3 LEAD-4 LEAD-5 LEAD-6
počet pacientov 1 026 1 026 702 492 570 434

trvanie štúdie 6 mesiacov
6 mesiacov  
+ 18 mesiacov  
extenzia štúdie

12 mesiacov  
+ 12 mesiacov 
extenzia štúdie

26 týždňov 26 týždňov
26 týždňov  
+ 14 týždňov  
extenzia štúdie

liečba na začiatku štúdie glimepirid metformín – metformín + 
roziglitazón

metformín + 
glimepirid

metformín a/alebo 
SU derivát

komparátor roziglitazón/placebo glimepirid/placebo glimepirid placebo inzulín glargín/
placebo exenatid

priemerná východisková  
hodnota HbA1c (%) 8,5 8,3 8,3 8,5 8,3 8,2

priemerný pokles HbA1c 
oproti východiskovej  
hodnote (%)

1,1 1,0 0,84 1,5 1,33 1,12

priemerný pokles HbA1c 
oproti komparátorovi (%) 0,7/1,3 0/1,1 0,33 1,0 0,24/1,09 0,33

priemerná východisková  
hodnota BMI (kg/m2) 29,8 31,1 33,2 33,2 30,4 32,9

zmena telesnej hmotnosti 
oproti východiskovej  
hodnote (kg)

0,3 -2,6 -2,0 -1,0 -1,8 -3,24

zmena telesnej hmotnosti 
oproti komparátorovi (kg) -1,8/0,4 -3,6/-1,1 -3,0 -1,6 -3,43/-1,39 -0,37
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glimepirid a inzulín glargín (HbA1c poklesol o 1,33 % v ramene 
s liraglutidom podávaným v dávke 1,8 mg, v porovnaní s po-
klesom o 1 % v ramene s inzulínom glargín). Pridanie liraglu-
tidu v dávke 1,8 mg v tejto štúdii viedlo k poklesu hmotnosti 
o 1,8 kg. Liečba inzulínom glargín viedla k nárastu hmotnosti 
o 1,6 kg v porovnaní s východiskovou hodnotou (Russell-Jones 
et al. 2009).

Štúdia LEAD-6 porovnávala účinnosť a bezpečnosť liečby 
liraglutidom v dávke 1,8 mg s  iným GLP-1 analógom – exe-
natidom v dávke 10 μg 2-krát denne. Pri podávaní liraglutidu 
došlo k  poklesu HbA1c o  1,1 % a  o  0,8 % pri podávaní exe-
natidu. Liraglutid bol účinnejší v znižovaní glykémie nalačno 
(zníženie o  1,6 mmol/l pri podávaní liraglutidu v  porovnaní 
s 0,6 mmol/l pri podávaní exenatidu). Pokles postprandiálnej 
glykémie bol výraznejší pri podávaní exenatidu. Oba lieky vý-
znamne znížili telesnú hmotnosť. Výskyt nauzey bol vyšší pri 
liečbe exenatidom v  porovnaní s  liraglutidom (11 % vs. 2 % 
z celkovej populácie na konci štúdie), tiež výskyt ľahších hy-
poglykémií bol vyšší v exenatidovej skupine (Buse et al. 2009). 
V tabuľke č. 1 je prehľad štúdií LEAD.

Pratley a spol. v 26-týždňovej štúdii porovnávali účinnosť 
a  bezpečnosť liečby liraglutidom v  porovnaní s  inhibítorom 
DPP-4 sitagliptínom. Dávka 1,8 mg liraglutidu viedla k pokle-
su HbA1c o  1,5 %, dávka 1,2 mg k  poklesu HbA1c o  1,24  %, 
dávka 100 mg sitagliptínu o  0,9 % v  porovnaní s  bazálnou 
hodnotou. Nauzea sa vyskytla častejšie pri liečbe liraglutidom 
v porovnaní so sitagliptínom. Výskyt hypoglykémií bol porov-
nateľne nízky pri liečbe oboma týmito farmakami (Pratley et 
al. 2010).

Nedávno boli ukončené alebo ešte prebiehajú viaceré kli-
nické štúdie, ktoré sledujú efekt kombinácie liraglutidu ± met-
formín s bazálnym inzulínovým analógom (detemir resp. in-
zulín degludec).

V súčasnosti prebieha dlhodobá, multicentrická, medziná-
rodná, dvojito-zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia LE-
ADER (Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation 
of Cardiovascular Outcome Results), ktorej cieľom je vyhod-
notiť kardiovaskulárnu bezpečnosť tohto lieku. V tejto štúdii je 
zaradených viac ako 9 000 pacientov. Štúdia porovnáva prida-
nie liraglutidu k štandardnej liečbe so samostatnou štandard-
nou liečbou u diabetikov 2. typu (ClinicalTrials.gov).
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KLINICKý PROGRAM S LIRAGLUTIDOM

MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
Interná a diabetologická ambulancia
SchronerMED, s.r.o., Košice
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Výsledky liečby liraglutidom (Victoza)  
– kazuistika

Súhrn:

Pridaním liraglutidu (Victoza) k liečbe metformínom sme výrazne zlepšili kom-
penzáciu diabetu, poklesom hmotnosti pacienta (pokles BMI z 37,5 na 33,5 kg/m2) sa 
zlepšil celkový stav, došlo k zníženiu krvného tlaku, úprave lipidového metabolizmu, 
úprave kyseliny močovej, čím sa výrazne znížilo riziko srdcovo-cievnych ochorení.

Pri správnej voľbe pacienta, disciplíne a vzornej spolupráci sa plne potvrdil priaz-
nivý efekt liečby GLP-1 agonistom.

Summary:
Therapeutic results of liraglutide (Victoza) – a case report

By adding liraglutide (Victoza) to metformin therapy we achieved better com-
pensation of diabetes mellitus, due to the patient’s weight reduction (decrease of BMI 
from 37.5 to 33.5 kg/m2) even his overall health status improved, blood pressure 
decreased, and parameters of lipid metabolism and uric acid were corrected, which 
significantly diminished the risk of cardiovascular diseases.   

With proper patient selection and his perfect cooperation the favourable effect of 
the treatment with a GLP-1 agonist was fully proved.

Slivková, A. Výsledky liečby liraglutidom (Victoza) – kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 10, Suplementum 1: 
5–6, 2012.

Kľúčové slová:  
 � diabetes mellitus 2. typu
 � pokles hmotnosti
 � metformín
 � liraglutid

Key words: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � weight reduction
 � metformine
 � liraglutide

Anna Slivková
Diamel, s.r.o., Trenčín

Úvod
V  diabetologickej ambulancii máme evidovaných 2 155 

pacientov s diagnózou diabetes mellitus 2. typu. Liečba liraglu-
tidom (Victoza) bola zahájená u 32 pacientov, ktorí spĺňali kri-
téria zahájenia liečby – mali diabetes mellitus s obezitou a BMI 
indexom viac ako 30 kg/m2, liečba metformínom v maximálne 
tolerovanej dávke neviedla k dobrej metabolickej kompenzá-
cii, HbA1c nad 7 % (DCCT).

Liraglutid (Victoza) – GLP-1 agonista – upravuje aktuálnu 
glykémiu, pomáha kontrolovať telesnú hmotnosť, má pozitív-
ny vplyv na kardiovaskulárny systém, zlepšuje funkciu beta 
buniek.

Kazuistika
57-ročný muž, liečený pre diabetes mellitus od roku 2007. 

V  rodine pacienta sa diabetes nevyskytoval, matka je obézna, 
otec zomrel vo veku 85 rokov. Pacient pochádza zo 7 detí – súro-
denci sú zdraví, nemajú ani obezitu. Má 5 detí, všetky sú zdravé.

V  roku 1992 prekonal akútnu pakreatitídu, po nej bola 
verifikovaná cholecystolitiáza i  choledocholitiáza, v  intervale 
operovaný – cholecystektómia. Glykémia v  tom období bola 
3,8 mmol/l.

Od roku 1999 liečený pre arteriálnu hypertenziu, tlak 
dobre stabilizovaný, praktickým lekárom priebežné kontroly 
glykémií a  lipidového metabolizmu. V  roku 2003 glykémia 
5,8 mmol/l, dyslipoproteinémia – TG 2,34 mmol/l, HDL-cho-
lesterol 0,88 mmol/l. Nebol pre tieto výsledky konzultovaný 
diabetológom.

Prvé vyšetrenie v diabetologickej ambulancii v máji 2007 
– pre náhodne zistenú glykémiu 12,1 mmol/l u svojho prak-
tického lekára. Poukázaný do diabetologickej ambulancie, 
glykémia na lačno 9,1 mmol/l, postprandiálna glykémia  
13,3 mmol/l, odpad v moči 31 mmol/l za 24 hodín, pri diuré-
ze 1 800 ml, bielkovina v moči bola negatívna. Telesná hmot-
nosť bola 114 kg, výška 175 cm, BMI 37,5 kg/m2. Cholesterol 
5,15  mmol/l, TG 5,25 mmol/l, kyselina močová 365 μmol/l. 
TK 130/80 mmHg pri liečbe lacidipínom (Lacipil) a kombiná-
ciou chinaprilu a diuretík (Accuzide).

Bola zahájená liečba – pacient bol edukovaný, odporúčaná 
diabetická diéta, ordinovaný metformín 2x500 mg. Po odbe-
re HbA1c s výsledkom 7,9 % (DCCT) bola následne upravená 
liečba na metformín 2x850 mg. V rokoch 2008 a 2009 glyké-
mia na lačno 8,31 mmol/l, postprandiálna glykémia 6,6 mmo-
l/l, cholesterol 3,78 mmol/l, TG 2,49 mmol/l, LDL-cholesterol 
2,69 mmol/l, HDL-cholesterol 0,84 mmol/l. Telesná hmotnosť 
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kolísala 112–115 kg. Neskôr bola dávka metformínu upravená 
na 2x1000 mg.

V septembri 2010 pri plánovanej kontrole v diabetologickej 
ambulancii glykémia na lačno 7,51 mmol/l, postprandiálna 
9,4 mmol/l, HbA1c 8 % (DCCT), kyselina močová 443 μmol/l, 
cholesterol 4,4 mmol/l, TG 2,49 mmol/l, HDL-cholesterol 
0,84 mmol/l, BMI 37 kg/m2. Pri tejto kontrole bol pacient 
oboznámený s  možnosťou liečby liraglutidom (Victoza). 
Vyjadril súhlas, liečba liraglutidom bola zahájená dávkou 
0,6 mg s.c. denne, ráno, po týždni zvýšená na 1,2 mg, po ďalšom 
týždni na 1,8 mg ráno spolu s metformínom 2x1000 mg.

Pacient liečbu toleroval veľmi dobre, redukoval váhu do 
konca roku o  7 kg, aktuálna glykémia pri kontrolách bola 
5,6  mmol/l, neskôr 5 mmol/l. Vo februári 2011 poklesol 
HbA1c na 5,4 % (DCCT), vtedy už pacient redukoval hmot-
nosť o 9 kg od zahájenia liečby liraglutidom (Victoza). Došlo 
aj k úprave lipidového metabolizmu,  cholesterol 3,84 mmol/l, 
TG 1,86  mmol/l, LDL-cholesterol 2,34 mmol/l, HDL-chole-
sterol 0,95 mmol/l (dolná hranica normy). Kyselina močová 
v norme.

Pri kontrole v máji 2011 bol HbA1c 5,3 %, dávka liragluti-
du (Victoza) redukovaná na 1,2 mg, metformín 2x1000 mg. 
Pacient sa cíti veľmi dobre, v liečbe pokračuje podľa ordinácie.

Pri kontrole v októbri 2011 váha 102 kg, BMI 33,5 kg/m2, 
HbA1c 6,1 % (DCCT; pri norme do 6 %).

V  súčasnej dobe má pacient diabetes veľmi dobre kom-
penzovaný pri liečbe metformínom 2x1000 mg a liraglutidom 
(Victoza) 1,2 mg s.c.

V miestach vpichu bez zápalových afekcií, žiadne podkož-
né infiltráty. BMI poklesol z  pôvodných 37,5 na 33,5 kg/m2, 
má optimálnu kompenzáciu podľa HbA1c 6,1 %, došlo k úpra-
ve lipidového metabolizmu k norme, so zvýšením HDL-chole-
sterolu k norme, úprava kyseliny močovej k norme. TK je op-
timálne stabilizovaný – pri poslednej kontrole 120/70 mmHg.

Záver
Pridaním liraglutidu (Victoza) k liečbe metformínom sme 

výrazne zlepšili kompenzáciu diabetu, poklesom hmotnosti 
pacienta sa zlepšil celkový stav, došlo k zníženiu krvného tla-
ku, úprave lipidového metabolizmu, úprave kyseliny močovej, 
čím sa výrazne znížilo riziko srdcovo-cievnych ochorení.

Touto kazuistikou, v 16-mesačnom sledovaní pacienta od 
zahájenia liečby liraglutidom (Victoza), sme sledovali pod-
statné zníženie hmotnosti – o  12 kg, pokles BMI (z  37,5 na 
33,5 kg/m2), optimálnu kompenzáciu diabetu, úpravu lipido-
vého metabolizmu, stabilizáciu krvného tlaku, normalizácii 
kyseliny močovej.

Pri správnej voľbe pacienta, disciplíne a vzornej spolupráci 
sa plne potvrdil priaznivý efekt liečby GLP-1 agonistom.

MUDr. Anna Slivková
Diamel, s.r.o.
K Dolnej stanici 18
911 01 Trenčín

VýSLEDKY LIEČBY LIRAGLUTIDOM (VICTOZA) – KAZUISTIKA
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Efekt včasného pridania liraglutidu do 
kombinácie s metformínom XR

Súhrn:

Kazuistika poukazuje na výhodu včasného pridania liraglutidu k liečbe metfor-
mínom pacientky s metabolickým syndrómom a pridruženými ďalšími závažnými 
ochoreniami.

Summary:
The effect of an early addition of liraglutide to metformin XR

The case report points out the benefit of an early addition of liraglutide to met-
formin in a female patient with the metabolic syndrome and other associated serious 
diseases.

Žilinka, J. Efekt včasného pridania liraglutidu do kombinácie s metformínom XR. Kazuistiky v diabetologii 10, 
Suplementum 1: 7–8, 2012.

Kľúčové slová: 
 � diabetes mellitus 2. typu
 � liraglutid
 � metformín
 � kombinačná liečba

Key words: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � liraglutide
 � metformin
 � combined treatment

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

Úvod
V posledných rokoch zaznamenala liečba diabetes mellitus 

2. typu priam revolučné zmeny. Bolo objavených, a postupne 
uvádzaných na trh, niekoľko nových skupín liekov, ktoré pri-
amo ovplyvňujú patogenézu vzniku a progresie porúch meta-
bolizmu glukózy. Jedným z nich je aj GLP-1 analóg liraglutid 
(Victoza). Aj napriek limitácii liečby, ktorú stanovujú terajšie 
indikačné obmedzenia, má jeho včasné pridanie k prvolíniovej 
liečbe diabetes mellitus 2. typu svoje opodstatnenie a výhody.

Kazuistika
Pacientka narodená v roku 1960, s anamnézou obezity, ar-

teriálnej hypertenzie, dyslipidémie kombinovaného typu, stea-
tohepatitídy, asthma bronchiale a pľúcnej sarkoidózy.

V roku 2005 u nej bola zistená hraničná glykémia nalačno 
6,8 mmol/l, v roku 2010 bola odoslaná na diabetologické vyše-
trenie pre glykémie nalačno 8–12 mmol/l. Pri prvom vyšetrení 
v našej ambulancii v auguste 2010 bola kapilárna glykémia na-
lačno 6,6 mmol/l, hodnota HbA1c 5,9 % IFCC (7,6 % DCCT), 
zvýšené hodnoty ALT 0,7 μkat/l a  GMT 3,9 μkat/l. Telesná 
hmotnosť bola 105 kg, pri výške 186 cm, BMI 30,3 kg/m2 a ob-
vod pása 117 cm, hodnota TK 169/101 mmHg. Pacientka už 
v  strave obmedzovala sladkosti a  živočíšne tuky, fajčila 5 ci-
gariet/deň a z liekov užívala telmisartan + hydrochlorothiazid 
(PritorPlus), metoprolol (Betaloc), rilmenidin (Tenaxum), 
atorvastatin (Torvacard), budesonid inh (Miflonid), formote-
rol (Formovent) a flutikazón furoát nas spr (Avamys). V rámci 
vstupného vyšetrenie bola zistená porucha vibračnej citlivosti 
na dolných končatinách. Bola edukovaná o diétnych a režimo-

vých opatreniach a úvodne ordinovaný aj metformín (Siofor) 
v dávke 1 000 mg/deň.

Pri kontrole po troch mesiacoch liečby bola kapilárna 
glykémia nalačno 4,8 mmol/l, postprandiálna za 2 hodiny 
9,8 mmol/l, došlo však k zhoršeniu hodnoty HbA1c na 6,4 % 
IFCC (8,0 % DCCT), miernemu poklesu GMT na 2,7 μkat/l, 
bez zmeny telesnej hmotnosti. Pacientka však klasický met-
formín netolerovala pre dyspeptické ťažkosti (hnačku), preto 
jej bol v ďalšom ordinovaný metformín XR (Glucophage XR) 
v dávke 1 500 mg/deň.

Pri kontrole po polročnej liečbe maximálnou tolerova-
nou dávkou metformínu XR bola kapilárna glykémia nalačno 
6,6 mmol/l, HbA1c 6,9 % IFCC (8,5 % DCCT), zhoršenie AST 
1,2 μkat/l a ALT 0,8 μkat/l, bez zmeny telesnej hmotnosti, TK 
175/100 mmHg. Ku Glucophage XR 1 500 mg/deň som sa pre-
to rozhodol pridať liraglutid (Victoza), inicálne prvý týždeň 
v dávke 0,6 mg/deň, v ďalšom 1,2 mg/deň.

Po troch mesiacoch kombinovanej liečby došlo k  pokle-
su glykémie nalačno na 4,9 mmol/l, 2 hodiny postprandiálne 
8,3 mmol/l, k poklesu HbA1c na 5,3 % IFCC (7,0 % DCCT), 
normalizácii transamináz (AST 0,5 μkat/l a  ALT 0,4 μkat/l), 
zníženiu TK na 164/95 mmHg.

Po ďalších troch mesiacoch bola glykémia nalačno 
6,5  mmol/l, HbA1c 5,8 % IFCC (7,5 % DCCT), TK 
140/85 mmHg, váha 106 kg, zníženie obvodu pása o 2 cm.

Diskusia
U tejto pacientky došlo okrem výrazného zlepšenia glyké-

mií nalačno, postprandiálne i HbA1c, aj k normalizácii transa-
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mináz a  signifikantnému zlepšeniu hodnôt krvného tlaku. 
Pacientka túto liečbu dobre tolerovala, nevyskytli sa žiadne ne-
žiaduce účinky, subjektívne pozitívne hodnotila zníženie chuti 
do jedla.

Záver
Možno potvrdiť, že včasné pridanie inkretínového mime-

tika k základnej liečbe metformínom má v indikovaných prí-
padoch jednoznačne svoj význam. Najviac profitovať môžu 

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

pacienti, u ktorých ešte nedošlo k pokročilej dysfunkcii beta 
buniek pankreasu, a táto liečba ju môže oddialiť.

74-ročná pacientka s anamnézou diabetes mellitus 2. typu 
(od r. 1998) na diéte a PAD, s arteriálnou hypertenziou a dys-
lipoproteinémiou.

Do roku 2010 compliance bola veľmi dobrá. V  úvode 
dostávala pacientka metformín 1 g denne a  preparáty SU 
(glimepirid 1 mg denne), s postupnou potrebou zvyšovania 
dávky preparátov SU až do 6 mg denne. Dominovali však po-
stprandiálne glykémie 10-12 mmol/l, hodnoty HbA1c boli do 
8 %, BMI bolo 27,5 kg/m2 (výška 172 cm, hmotnosť 80 kg), 
hodnoty tlaku krvi boli neuspokojivé, i napriek štvorkombi-
nácii antihypertenzív (ACE inhibítory, beta-blokátory, diure-
tikum, kalciový agonista).

V roku 2010 sme zintenzívnili liečbu diabetu na metfor-
mín 2 g denne a preparáty SU (glibenklamid 15 mg denne). 
I  napriek zintenzívneniu liečby diabetu stav kompenzácie 
nebol uspokojivý. Naďalej pretrvávali hyperglykémie nalač-
no 11,0  mmol/l, postprandiálne glykémie boli v  pásme 9,0 
až 12  mmol/l a  hodnota HbA1c bola 8,2 %. Pacientka mala 
pocit hladu, priberala na hmotnosti – za mesiac 3 kg. Na-
vrhli sme jej liečbu inzulínom, ktorú pacientka odmietla. Vo 
februári 2011 sme začali liečbou metformínom 2 g denne 
a  liraglutidom s  postupnou titráciou až do hodnoty 1,8 μg 
denne. V úvode mala pacientka prechodne nauzeu, ktorá po 
2 týždňoch liečby vymizla. Po polročnej terapii metformí-
nom a liraglutidom pacientka schudla 11 kg (hmotnosť 69 kg,  

Z praxe
Liečba diabetes mellitus 2. typu liraglutidom

Katarína Černá
Diabetologická ambulancia, Nemocnica ak. L. Dérera, Bratislava

BMI 23,5 kg/m2), vylepšili sa hlavne postprandiálne glyké-
mie (7,4 mmol/l) a hodnoty HbA1c 7,6 %. Pacientka sa cíti-
la lepšie, vyrovnali sa hodnoty systolického tlaku krvi (TKs 
165 mmHg na TKs 135 mmHg), s potrebou redukcie antihy-
pertenzív, ako aj vylepšenie lipidového spektra.

Po ročnej liečbe metformínom 2 g denne a liraglutidom 
1,8  μg denne má pacientka glykémie nalačno v  pásme 
6–7,5  mmol/l, hodnoty postprandiálnej glykémie sú 
7–8 mmol/l, hodnoty HbA1c 7,2 %. Pacientka má uspokojivé 
hodnoty tlaku krvi a hmotnosť si udržiava na hodnote 69 kg.

Záver
Liečba metformínom a  liraglutidom viedla u  pacientky 

k  uspokojivým hodnotám nielen glykemických paramet-
rov (glykémia nalačno, postprandiálna glykémia a  hodno-
ty HbA1c), ale aj paraglykemickým parametrom (hmotnosť, 
hodnoty lipidového spektra, hodnoty tlaku krvi).

MUDr. Katarína Černá
Diabetologická ambulancia
Nemocnica ak. L. Dérera, Limbová 5
833 05 Bratislava

EFEKT VČASNéHO PRIDANIA LIRAGLUTIDU DO KOMBINáCIE S METFORMíNOM XR
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Od manažmentu glykémie k manažmentu 
viacerých pandantov metabolického syndrómu 
u pacientov s diabetes mellitus 2. typu

Súhrn:
V uvedenej kazuistike je snaha poukázať na nové možnosti liečby diabetes melli-

tus (DM) 2 typu, ktoré neovplyvňujú len samotnú metabolickú kompenzáciu ochore-
nia s možnosťou dosiahnutia výbornej úrovne s minimalizovaným rizikom hypogly-
kémií ale i viaceré súčasti metabolického syndrómu ako pokles hmotnosti, zníženie 
krvného tlaku a zlepšenie profilu krvných lipidov. Dávajú predpoklad oddialenia po-
treby exogénne podávaného inzulínu a lepšiu kardiovaskulárnu protekciu u našich 
pacientov.

Summary:
From the management of glycemia to the management of several aspects of the me-
tabolic syndrome in patients with type 2 diabetes mellitus

The aim of the presented case report is to point out new options of the treatment 
of type 2 diabetes mellitus (DM) that do not affect only the metabolic compensation 
of the disease with a possibility to achieve the excellent level with minimized risk of 
hypoglycemic events but also several aspects of the metabolic syndrome as weight 
loss, decrease of blood pressure and improved blood lipids profile. They constitute 
a prerequisite for postponing the need of exogenous insulin administration and im-
proving a cardiovascular protection in our patients.  

Kolény, D. Od manažmentu glykémie k manažmentu viacerých pandantov metabolického syndrómu 
u pacientov s diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 10, Suplementum 1: 9–10, 2012.

Kľúčové slová:  
 � diabetes mellitus 2. typu
 � metabolický syndróm
 � komplexná terapia
 � liraglutid

Key words: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � metabolic syndrome
 � complex therapy
 � liraglutide

Daniel Kolény
MKP, s.r.o., Nitra

Úvod
Diabetes mellitus (DM) 2. typu je chronické ochorenie, 

charakterizované hyperglykémiou ako jedným z  prejavov 
metabolického syndrómu v  dôsledku inzulínovej rezistencie 
s  nedostatočným účinkom inzulínu a zníženým účinkom in-
kretínov. Ochorenie speje k dysfunkcii a postupnému úbytku 
funkčných beta buniek pankreasu až potrebe exogénneho in-
zulínu. Je sprevádzané obezitou (60–90 %), arteriálnou hyper-
tenziou (50 %), dyslipoproteinémiou (50 %) a prejavmi atero-
sklerózy (30 %) už pri diagnóze. Pri dlhodobejšom priebehu 
speje k vzniku pre diabetes špecifických, mikroangiopatických 
a  nešpecifických, makroangiopatických komplikácií. Posled-
né uvedené sú však v ¾ príčinou úmrtia diabetikov. Preto je 
nutné cez edukáciu a  medikamentóznu liečbu ovplyvňovať 
všetky pandanty metabolického syndrómu, ktorých pacient 
má. Je predpoklad, že dnešná liečba na báze inkretínov toto 
umožňuje.

Kazuistika
Pacientkou je 67-ročná žena, s  diabetes mellitus od roka 

1994, obézna, s  dyslipoproteinémiou, steatózou heparu, po 
cholecystektómii pre cholecystolitiázu, po hysterektómii, s va-
rixy predkolení a neuropatickou nohou od roku 2002. Je ne-
fajčiarka, etanol užíva len príležitostne. Nemá alergiu na lieky.

Rodinná anamnéza: vnučka liečená na DM 1. typu, sklon 
k obezite u rodičov.

Lieková anamnéza: perindopril s diuretikom (Co-Prenessa 
4 mg/1,25 mg), lacidipín (Lacipil), rilmenidín (Tenaxum), flu-
oxetín (Magrilan), kyselina acetylsalicylová (Anopyrin), sim-
vastatín (20 mg), kyselina tioktová (Thiogamma 600) a antidi-
abetická liečba.

Prvá etapa liečby (1995–2004)
V liečbe glibenklamid (Maninil 5) 2x5...3x5 mg, od roku 

1998 aj metformín 500 mg...2x850 mg. V  dokumentácii  
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chinapril (Accupro) a rilmenidín (Tenaxum), bez hypolipide-
mickej terapie.

Telesná hmotnosť bola 115...105 kg, pri výške 157 cm, BMI 
46,7...44,6 kg/m2 a  hodnota TK priemer 144,6/92,2 mmHg. 
Lačné glykémie v priemeru 10,25 mmol/l, vyšetrenie moči ne-
gatívne. HbA1c ani lipidogram neboli vyšetrované. Pacientka 
bola bez diabetickej retinopatie a nefropatie, prítomná poly-
neuropatia. Bez záznamu hypoglykémie v dokumentácii.

Druhá etapa liečby (jún 2004 – február 2011)
V  liečbe glimepirid 6 mg...gliklazid (Diaprel 30 mg) 

120 mg, rosiglitazón + metformín (Avandamet 2/1000 mg)...
pioglitazón + metformín (Competact 15/850 mg). Antihyper-
tenzívna a hypolipidemická liečba viď anamnéza. V dokumen-
tácii záznam o sporadickej (2x za 6 mesiacov), ľahkej hypogly-
kémii, ktorá bola vnímaná a odliečená. Hodnoty metabolickej 
kompenzácie sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tretia etapa liečby (február 2011 – január 2012)
Hodnoty HbA1c (DCCT) 6,6..6,6..6,5..6,5 %, celkových 

cholesterol 3,91 mmol/l, HDL-cholesterol 1,36 mmol/l, LDL-
-cholesterol 2,28 mmol/l, TG 1,40 mmol/l, TK 125/70 mmHg, 
telesná hmotnosť 104 kg, BMI 42,2 kg/m2. Glykemický profil 
6,1-7,8/5,1-8,4/5,3-7,3 mmol/l. Za sledované obdobie udaná 
jedna ľahká, vnímaná hypoglykémia. V liečbe liraglutid (Vic-
toza) 1,2 mg s.c., gliklazid MR (Diaprel MR 60 mg) 1x1, met-
formín 2 000 mg, fluoxetín (Magrilan) 20 mg, pioglitazón bol 
vynechaný z liečby. Antihypertenzívna a hypolipidemická lieč-
ba uvedená v anamnéze.

Záver
I  napriek 16 rokov trvajúcemu diabetu pacientka  nemá 

okrem neuropatie iné neskoré komplikácie, čo priniesla, dlho-
dobá, pomerne  uspokojivá kompenzácia za pomoci OAD, 
diéty a  opakovanej edukácie. Negatívom však bol nárast 
hmotnosti, čiastočne i vplyvom tiazolindionov, hoci ich cyto-
protektívny efekt zohral v liečbe zrejme dôležitú úlohu.  Novo 
modifikovaná liečba za pomoci analógu GLP-1 u výborného 
respondenta priniesla možnosť redukcie dávok sulfonylurey 
a vynechania antiobezitika z liečby. Boli dosiahnuté optimál-
ne hodnoty HbA1c podľa EASD odporúčaní, významný pokles 
hmotnosti, zníženie  hodnôt TK a lipidogramu pri redukcii ri-
zika hypoglykémie. Dôležitá je i stabilizácia uvedeného stavu 
a dobrá tolerancia liečby pacientom.

V kazuistike bolo snahou ukázať možnosti a progres liečby 
diabetu od zamerania sa na glykémiu po postihnutie viacerých 
sledovaných parametrov metabolického syndrómu. Podľa 
dnešných vedomostí predpokladáme, že uvedená, komplexná 
liečba prinesie zníženie kardiovaskulárneho rizika a predĺže-
nie účinku vlastných beta buniek (možnosť ponechania tiazo-
lindionu by iste bola výhoda, hoci ekonomicky náročná) pan-
kreasu bez potreby exogénneho inzulínu.

MUDr. Daniel Kolény
MUDr. Katarína Plevová, s.r.o.
Fatranská 12
949 01 Nitra

e-mail: daniel.koleny@post.skk

Tab. č. 1: Hodnoty metabolickej kompenzácie pacientky pred zaradením liraglutidu do liečby
rok HbA1c celk. cholesterol HDL-cholesterol LDL-cholesterol TG TK hmotnosť BMI

(%; DCCT) (mmol/l) (mmol/l) (mmol/l) (mmol/l) (mmHg) (kg) (kg/m2)
2004 9,7...7,7 3,9 1,33 1,93 1,8 150/90 107 43,4

2005 7,5 4,4 1,37 2,3 2,12 145/85 111 45,0

2007*1 7,15 4,4 1,18 2,3 2,11 135/80 112 45,4

2008*2 7,3 4,02 1,22 2,24 2,11 135/80 110 44,6

2009*3 7,5 4,18 1,22 2,37 2,14 130/80 112 45,4

2010*4 8,4...8,2 3,6 1,23 1,79 1,41 125/80 113,5 45,8
*1 Do liečby pridaný fluoxetín (Magrilan) 20 mg ako antiobezitikum.
*2 Glykemický profil: 6,5-7,5/5,4-7,2/8,1/9,2 mmol/l.
*3 Glykemický profil: 5,9-8,1/7,1-9,2/9,5-6,3 mmol/l.
*4 Glykemický profil: 7,1-9,6/6,8-10,1/8,6-9,3 mmol/l; C-peptid 4,370/1,1-4,4 ng/ml.

OD MANAŽMENTU GLYKéMIE K MANAŽMENTU VIACERýCH PANDANTOV METABOLICKéHO SYNDRóMU...
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Kazuistika
Mladý muž vo veku 26 rokov mal zistený diabetes 2. typu 

v  novembri 2007, kedy bol prvýkrát vyšetrený na našej am-
bulancii. Bol k nám odoslaný z  internej ambulancie, kde bol 
sledovaný posledné dva roky z aspektu obezity a hypertenzie. 
Ide o príslušníka rómskej menšiny, rozobrali sme v úvode jeho 
rodinnú anamnézu, kde sa vyskytoval diabetes v troch prípa-
doch jeho najbližšej rodiny (otec na PAD), šesť príbuzní mali 
hypertenziu a deväť obezitu. Mal diagnostikovaný metabolický 
syndróm, taktiež kombinovanú hyperlipoproteinémiu, v det-
stve prekonal podľa dostupnej dokumentácie nefrotický syn-
dróm bez funkčného deficitu a bol po operácii – cirkumcízii 
pre sklerotizujúcu fimózu.

K nám na ambulanciu prišiel po prepustení z nemocnice z in-
terného oddelenia a bol vyplašený, „že sa na neho lepia“ už asi 
všetky ochorenia a diabetes je len ďalším v poradí. Pritom „mám 
len 26 rokov, 2 malé deti, manželku a život by som mal mať pred se-
bou...“, ale necítil sa tak. Pripadal si zbytočný, tučný, neatraktívny. 
Mal depresívne ladenie zo všetkých zdravotných ťažkostí.

Keďže k nám na ambulanciu prišiel z nemocnice z interné-
ho oddelenia ako novozistený diabetes mellitus 2. typu, z ne-
mocnice mal nasadený metformín v dávke 1 700 mg/deň. Mal 
115 kg (BMI=35,9 kg/m2), abdominálny typ obezity. Glykémiu 
pri zistení mal 16,1 mmol/l, glykozúriu na 3+ a ketonúriu na 
1+. Glykovaný hemoglobín (HbA1c) mal pri zistení diabetu 
12,3 %. Hladina cholesterolu bola 6,79 mmol/l a  triglyceridy 
3,67 mmol/l. Tlak krvi mal 140/85 Torr.

Ako sa zmenil život môjho pacienta  
o 180 stupňov...

Súhrn:
Analógy GLP-1 sú novým veľkým prínosom v modernej liečbe diabetikov 2. typu, 

ktoré majú nielen veľký vplyv na zlepšenie metabolickej kompenzácie diabetu, ale 
majú aj výrazný vplyv na zníženie hmotnosti pacientov. Dokladom toho je aj táto 
kazuistika jedného z mojich pacientov liečených liraglutidom.

Summary:
How the life of my patient has turned 180 degrees...

GLP-1 analogues are a new treatment with a great benefit to up-to-date treatment 
of diabetic type 2 patients. They have not only a big influence to improve metabolic 
compensation of diabetes but also a big influence for reduce of weight of their users. 
Example of upper written is this casuistic of one of my patients treated with liraglu-
tide.

Štrba, J. Ako sa zmenil život môjho pacienta o 180 stupňov... Kazuistiky v diabetologii 10, Suplementum  1: 
11–12, 2012.

Kľúčové slová:
 � diabetes mellitus 2. typu
 � metabolická kompenzácia
 � zníženie hmotnosti
 � liraglutid

Key words: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � metabolic compensation
 � reduce of weight
 � liraglutide

Jozef Štrba
ENDIANT s.r.o., Diabetologická a endokrinologická ambulancia, Sereď

Pokračovali sme v liečbe metformínom v dávke 2 550 mg 
(3x850 mg) denne, pričom prišlo k  miernemu poklesu gly-
kémie na 9,6 mmol/l, vymizla glykozúria a ketonúria, HbA1c 
poklesol na neuspokojivých 8,6 %. Hmotnosť ostávala stabilne 
na 112 kg a z aspektu neefektivity hypolipidemickej diéty sme 
nasadili pacientovi atorvastatín 40 mg p.o. 1x denne večer.

Pacientovi sme v novembri 2010 nasadili k zavedenej kombi-
novanej PAD liečbe liraglutid (Victoza) v úvodnej dávke 0,6 mg 
s.c. ráno. Ambulantne sme zrealizovali edukáciu dávkovania 
a obsluhy jednorazového aplikačného pera a pacient si prvú dáv-
ku aplikoval pod dohľadom lekára priamo na ambulancii.

Na prvú kontrolu od nasadenia liraglutidu (Victoza) prišiel 
pacient po mesiaci v  decembri 2010, kedy mal už glykémiu 
nalačno 8,3 mmol/l, s negatívnym močovým nálezom a pokle-
som na hmotnosti na 109 kg za prvý mesiac od nasadenia li-
raglutidu (Victoza). Dávku preparátu sme zvýšili na 1,2 mg s.c. 
ráno, pokračovali sme v dávke metformínu 2 550 mg denne. 
Pacient bol motivovaný a mal radosť, že mu poklesla glykémia 
a dokonca aj „schudol bez väčšej námahy“.

Na ďalšiu kontrolu prišiel v apríli 2011, kedy mal glykémiu 
nalačno 6,1 mmol/l, negatívny močový nález, HbA1c klesol na 
7,9 %, a hmotnosť pacienta poklesla na 93 kg. Dávku liragluti-
du (Victoza) ako ani metformínu sme už nemenili, pokračovali 
sme v zavedenej liečbe ďalej. Pacient bol veľmi spokojný s lieč-
bou, nadšený na jej pokračovanie, motivovaný svojim úspechom 
v liečbe. Ako jediný „handicap“ v liečbe považoval svoje „ovisnu-
té“ brucho a preto začal 3x týždenne navštevovať fitnes centrum.
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Na ďalšiu kontrolu sa dostavil v auguste 2011 so svojim ďal-
ším úspechom v liečbe a musím priznať, že už na prvý pohľad 
bolo vidieť celkovú zmenu image pacienta, najmä jeho postavy. 
Z pôvodne obézneho mladého diabetika som videl pred sebou 
mladého muža s vybudovanou postavou. Ostal jeho stály ús-
mev a doprovod jeho dvoch malých detí, ktoré s ním chodia 
na pravidelné kontroly. A tentoraz mi aj odovzdal pozdrav od 
manželky „že mi ďakuje...“. Pacient mal pri kontrole glykémiu 
7,1 mmol/l, negatívny močový nález, hladina HbA1c bola 6,8 % 
a hmotnosť poklesla na 85 kg. Pacient vyslovene žiaril šťastím 
a spokojnosťou. Liečbu sme ponechali bez zmeny a pokračo-
vali sme v nej ďalej.

Pri ďalšej kontrole v novembri 2011, teda po cca 1-ročnej 
liečbe kombinácie liraglutidu (Victoza) a metformínu mal pa-
cient vizáž mladého muža s posilňovne, spokojného so svojim 
životom, glykémia nalačno bola 6,3 mmol/l, negatívny močový 
nález a hladiny HbA1c bola 5,5 %. No a pacient opäť poklesol 
na hmotnosti – tentoraz na 83 kg. Pokračovali sme metformí-
nom v dávke 2 550 mg denne a aj dávku liraglutidu sme pone-
chali na denne dávke 1,2 mg.

Pri doposiaľ poslednej kontrole vo februári 2012 mal gly-
kémiu 6,1 mmol/l, negatívny močový nález a  HbA1c na hladi-
ne 5,4 %, hmotnosť 82 kg.

Pacient počas liečby liraglutidom za cca 15 mesia-
cov poklesol na hmotnosti o  33 kg (zo 115 kg na 82 kg, 
BMI=35,9...25,6 kg/m2). Glykémia nalačno mu poklesla z pô-

vodných 16,1 mmol/l na aktuálnych 6,1 mmol/l, a podobne bol 
aj pokles hladiny glykovaného hemoglobínu z 12,3 % na 5,4 %. 
Pacient mal vysadenú monoterapiu ACE inhibítory na liečbu 
hypertenzie od internistu a  pritom mal tlak krvi na úrovni 
120/70 Torr. Taktiež hladina cholesterolu poklesla na hodno-
tu 4,2 mmol/l a triglyceridy sú na úrovni 1,22 mmol/l, a to aj 
napriek zníženiu dávky atorvastatínu z pôvodných 40 mg na 
aktuálnych 20 mg denne. Je šťastný a sa teší na oslavu svojich 
28. narodenín...

V danom prípade zohral veľkú úlohu aj fakt, že išlo o mla-
dého muža veľmi vysoko motivovaného k svojej liečbe man-
želkou a dvoma malými deťmi, nielen kvôli ktorým chcel mať 
dobré výsledky a  byť zdravý, ale aj chcel dobre vyzerať pred 
manželkou a nebyť tučný.

Mladý diabetik komentuje svoj aktuálny stav a  spokoj-
nosť s ním nasledovne: „s liečbou som spokojný a táto liečba 
injekciou mi od základov zmenila život o 180 stupňov, pripa-
dám si opäť mladý a atraktívny...“

MUDr. Jozef Štrba
ENDIANT s.r.o.
Diabetologická a endokrinologická ambulancia
Kuzmányho 6
926 01 Sereď

e-mail: endiant@hotmail.com

AKO SA ZMENIL ŽIVOT MôJHO PACIENTA O 180 STUPňOV...
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Liraglutid v liečbe obéznej pacientky  
s diabetes mellitus 2. typu

Súhrn:
U 55-ročnej pacientky s diabetom 2. typu s extrémnou obezitou boli vyskúšané 

rôzne spôsoby antidiabetickej liečby počas 4-ročnej doby trvania diabetu. Ukázalo 
sa, že pri progresívnom zlepšovaní hmotnosti sa HbA1c zlepšoval najviac pri monote-
rapii metformínom na začiatku liečby a po kombinácii liraglutidu a metformínu na 
konci liečby. Kombinovaná liečba sitagliptínom a  metformínom nebola účinná na 
zníženie hladiny HbA1c, napriek zníženiu hmotnosti. Liečba exenatidom a metformí-
nom nebola účinná ani z hľadiska zníženia HbA1c ani z hľadiska ďalšieho znižovania 
hmotnosti. Súvisí to pravdepodobne so známym faktom, že trvá určitý čas, kým pa-
cientovi nájdeme ideálnu kombinovanú liečbu.

Summary:
Liraglutide in the treatment of an obese female patient with type 2 diabetes mellitus

A 55-year old female diabetic patient with type 2 diabetes and extreme obesity 
underwent various approaches of antidiabetic treatment during a 4-year duration of 
diabetes. We revealed that HbA1c and weight improved by monotherapy with met-
formin at the beginning of the treatment and by a combination therapy of liraglutid 
and metformin at the end of the treatment. The combination therapy of metformin 
and sitagliptin was not effective on HbA1c level nevertheless decreased weight. The 
therapy with exenatid and metformin were not efficacious neither as for decreased 
level of HbA1c nor for further body weight reduction. It is probably related to the 
well-known fact that it lasts some time till an ideal combination therapy is found for 
an individual patient.

Vozár, J. Liraglutid v liečbe obéznej pacientky  s diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 10, 
Suplementum 1: 13–14, 2012.

Kľúčové slová: 
 � diabetes mellitus 2. typu
 � obezita
 � kombinovaná liečba
 � metformín
 � liraglutid

Key words: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � obesity
 � combination therapy
 � metformin
 � liraglutide

Juraj Vozár
Jesenius Samaria s.r.o., Šamorín

Úvod
Glukagónu podobné peptidy-1 (GLP-1), ktoré sa v liečbe dia-

betu 2. typu objavili v posledných rokoch, sú zaradené v súčas-
ných smerniciach pre liečbu diabetu väčšiny diabetologických 
spoločností a  môžu sa použiť už po úvodnej liečbe metformí-
nom. Ich výhodou je účinok na zníženie glykémie sprostredko-
vaný glukózo-dependentným účinkom na zvýšenie sekrécie beta 
buniek pankreasu a súčasnou inhibíciou glukagónu. Nezanedba-
teľný je aj centrálny účinok na centrum sýtosti, ako aj spoma-
lenie vyprázdňovanie žalúdka, čo u  mnohých pacientov vedie 
k  poklesu telesnej hmotnosti. Dnes máme na trhu tri GLP-1 
agonisty: exenatid podávaný 2x denne (bid), liraglutid raz denne 
(qd) (Pratley et al. 2010) a najnovšie exenatid raz týždenne (qw).

Kazuistika
55-ročná pacientka s manifestáciou diabetu 2. typu koncom 

roka 2007 so srbsko-maďarským pôvodom. Otec mal diabetes 

2. typu a zomrel na srdcovú insuficienciu, matka nediabetička 
zomrela na rakovinu žalúdka, sestra nediabetička zomrela vo 
veku 47 rokov na rakovinu pankreasu. Pacientka je majiteľkou 
známej cukrárne s vynikajúcou zmrzlinou. V dobe manifestá-
cie diabetu zistená aj arteriálna hypertenzia liečená od začiat-
ku ACE inhibítorom a ľahká zmiešaná hyperlipidémia liečená 
statínom. V  objektívnom náleze zisťujeme výraznú obezitu. 
Pri výške 160 cm a váhe 137 kg je BMI 53,5 kg/m2, fyzikálny 
nález bol negatívny s dobre hmatnými pulzáciami na dolných 
končatinách a bez známok diabetickej neuropatie. Očné poza-
die bolo bez diabetických zmien. V laboratórnom obraze bola 
hyperglykémia 8,3 mmol/l nalačno a  11,7 mmol/l postpran-
diálne, vstupný HbA1c bol 7,6 % (DCCT). Lipidogram: LDL-
-cholesterol 3,4 mmol/l, HDL-cholesterol 1,2 mmol/l, celkový 
cholesterol 5,4 mmol/l a TAG 1,9 mmol/l, hodnota sérového 
kreatinínu bola 50,3 μmol/l s glomerulárnou hyperfiltráciou 4 
ml/s. Albuminúria ako aj močový sediment boli negatívne. Po 
vstupnej edukácii o režimovej liečbe bola pacientka nastavená 
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na metformín v dávke 1 700 mg/bid. Po počiatočnom asi rok 
trvajúcom zlepšení s poklesom hmotnosti o 4 kg a poklesom 
HbA1c na 7 % (obr. č. 1, 2) došlo v 20. mesiaci liečby k zhorše-
niu s hyperglykémiou nalačno a vzostupom HbA1c na 7,7 %, 
čo nás viedlo k zmene liečby na fixnú kombináciu sitagliptínu 
a  metformínu 50/1 000 mg bid. Keďže táto liečba počas 15 
mesiacov nemala efekt na hladinu HbA1c napriek tomu, že pa-
cientka schudla až 7 kg, začali sme s podávaním exenatidu 5 
a neskôr 10 μg bid v kombinácii s metformínom 1 000 mg bid. 
Podávanie uvedenej kombinácie počas 5 mesiacov liečby ne-
malo za následok zlepšenie glykémie naopak došlo k vzostupu 
HbA1c na 8,4 %, hmotnosť ostávala nezmenená oproti kombi-

nácii metformínu so sitagliptínom. Preto sme liečbu preruši-
li a pacientka bola nastavená na liečbu liraglutidom v dávke 
0,6 následne 1,2 a 1,8 mg qd v kombinácii s metformínom. 
Pri tejto liečbe počas 8 mesiacov došlo k poklesu HbA1c na 7,4 
% (obr. č. 1) a súčasne sa znížila hmotnosť o ďalších 7 kg na 
121 kg (obr. č. 2). Od začiatku ochorenia pacientka postupne 
schudla 16 kg. Ostatné laboratórne parametre neboli podstat-
ne zmenené až na úpravu počiatočne glomerulárnej hyperfilt-
rácie na hodnotu 1,5 ml/s.

Diskusia a záver
U 55-ročnej pacientky s diabetom 2. typu s extrémnou obe-

zitou boli vyskúšané rôzne spôsoby antidiabetickej liečby počas 
4-ročnej doby trvania diabetu. Ukázalo sa, že pri progresívnom 
zlepšovaní hmotnosti (Jendle et al. 2009) sa HbA1c a hmotnosť 
zlepšovali najviac pri monoterapii metformínom na začiat-
ku liečby a pri kombinácii liraglutidu a metformínu na kon-
ci liečby. Kombinácia sitagliptínu a metformínu neznižovala 
HbA1c, ale znižovala hmotnosť. Exenatid a v kombinácii s met-
formínom nebol dostatočne účinný z hľadiska zníženia HbA1c 
ani ďalšieho znižovania hmotnosti ak predpokladáme rovnakú 
režimovú compliance v  priebehu liečby. Súvisí to pravdepo-
dobne so známym faktom, že trvá určité obdobie, kým pacien-
tovi nájdeme ideálnu kombinovanú liečbu. Riešenie však môže 
byť len dočasné vzhľadom na postupné zhoršovanie funkcie 
beta buniek s pribúdajúcim trvaním ochorenia, ktoré pochopi-
teľne vedie k ďalšiemu zhoršovaniu glykemickej kompenzácie.

Literatúra
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 reduction in fat tissue. Diabetes Obes Metab 11, 12: 1163–1172, 2009.
Pratley, R. E., Nauck, M., Bailey, T. et al. Liraglutide versus sitagliptin for patients with 
type 2 diabetes who did not have adequate glycaemic control with metformin: a 26-week, 
randomised, parallel-group, open-label trial. Lancet 375, 9724: 1447–1456, 2010.

MUDr. Juraj Vozár, CSc.
Jesenius Samaria s.r.o.
Šamorín
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Efekt kombinovanej liečby liraglutidom 
a metformínom na lipidové spektrum 
u pacienta s nedostatočne kompenzovanou 
aterogénnou dyslipidémiou na 
kombinovanej liečbe fibrátom a statínom

Súhrn:
Liečba inkretínovým mimetikom liraglutidom vedie okrem pozitívneho účinku 

na ukazovatele glykemickej kompenzácie taktiež aj k celej rade extraglykemických 
účinkov. Jedným z nich je aj efekt na lipidové spektrum dokumentovaný v tejto kazu-
istike. Jedná sa o diabetika 2. typu s nezriedkavými problémami typickými pre toto 
ochorenie – nedostatočná glykemická kompenzácia, obezita s opakovanými vzostup-
mi hmotnosti po schudnutí (tzv. jojo-efekty) a rezistentnou aterogénnou dyslipidé-
miou napriek kombinovanej liečbe.

Summary:
The effect of a  combined treatment with liraglutide and metformin on the lipid 
spectrum in a patient with an inadequately compensated atherogenic dyslipidemia 
during a combined treatment with a fibrate and a statin

The treatment with an incretin mimetic agent liraglutide leads, besides a posi-
tive effect on markers of glycemic compensation, to a range of extraglycemic effects. 
One of them is the effect on lipid spectrum documented in this case report. A type 2 
diabetic patient with frequent problems that typically accompany this disease – ina-
dequate glycemic compensation, obesity with recurrent weight gains after weight loss 
(yo-yo effect) and resistant atherogenic dyslipidemia despite a combined treatment 
– is presented.  

Šošovec, D. Efekt kombinovanej liečby liraglutidom a metformínom na lipidové spektrum u pacienta 
s nedostatočne kompenzovanou aterogénnou dyslipidémiou na kombinovanej liečbe fibrátom a statínom. 
Kazuistiky v diabetologii 10, Suplementum 1: 15–17, 2012.

Kľúčové slová: 
 � diabetes mellitus 2. typu
 � dyslipidémia
 � liraglutid

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

Dalibor Šošovec
Diabetologická ambulancia, DIAB, s.r.o., Rožňava

Úvod
Liraglutid je analóg endogénneho GLP-1, ktorý je charak-

teristický 97% homológiou s  endogénnym ľudským GLP-1. 
K hlavnej štrukturálnej zmene od endogénneho GLP-1 patrí 
prítomnosť C-16 reťazca mastnej kyseliny na pozícii lyzínu 26 
a  zámena lyzínu za arginín na 34. pozícii. Jeho vlastnosti sú 
dané práve prítomnosťou postranného reťazca mastnej kyseli-
ny. V dôsledku neho dochádza k reverzibilnej väzbe liragluti-
du na albumín, čo predstavuje vlastne ochranný mechanizmus 
voči inaktivácii dipeptidyl-peptidázou a súčasne voči metabo-
lizmu v obličkách. Taktiež tento postranný reťazec umožňuje 

tvorbu hexamérov liraglutidu, čo spomaľuje jeho absorpciu 
v  podkoží po s.c. aplikácii. Výsledkom uvedených zmien je 
spomalená absorpcia a  predĺžený účinok liraglutidu s  biolo-
gickým polčasom 13 hodín, čo umožňuje podávanie jeden raz 
denne.

Po subkutánnom podaní liraglutidu dochádza k zvýšenej 
glukózo-dependentnej sekrécii inzulínu z  beta buniek pan-
kreasu. Ďalším nemenej významným efektom je znižovanie 
sekrécie kontraregulačného hormónu glukagónu, ktorého zní-
ženie, ako aj zvýšená sekrécia inzulínu (spolu s ďalšími mecha-
nizmami) vedie k supresii hepatálnej produkcie glukózy (ktorá 
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je u diabetikov 2. typu zvýšená). Ďalším významným účinkom 
je spomalenie vyprázdňovania žalúdka, čo vedie k zníženej ab-
sorpcii glukózy do krvného obehu a tiež prispieva k poklesu 
glykémie. Veľmi dôležitým je taktiež zvýšenie pocitu sýtosti 
a tým znížený príjem potravy cestou priamej stimulácie vágo-
vých zakončení liraglutidom.

U väčšiny pacientov tak počas dlhodobej liečby liragluti-
dom dochádza k poklesu hmotnosti, čo ešte potencuje zlepše-
nie kompenzácie diabetu a celého spektra ďalších faktorov kar-
diovaskulárneho rizika. Okrem uvedeného poklesu hmotnosti 
sa jedná o zníženie krvného tlaku, ovplyvnenie subklinického 
vaskulárneho ako i  adipogénneho zápalu, prokoagulačného 
stavu a v neposlednom rade aj ovplyvnenie lipidového spektra.

Kazuistika
54-ročný muž bol v máji roku 2005 odoslaný na našu dia-

betologickú ambulanciu pre opakované hraničné glykémie 
nalačno medzi 6–7 mmol/l. U nás na základe oGTT stav hod-
notený ako diabetes mellitus 2. typu v  rámci metabolického 
syndrómu. Pacient dovtedy v dispenzári kardiológa s diagnó-
zami: ICHS NYHA I, st.p. opakovaných paroxyzmoch fibri-
lácie predsiení na chronickej antikoagulačnej liečbe warfarí-
nom a  antiarytmickej supresii motoprololom (Betaloc ZOK) 
v dávke 2x50 mg, esenciálnu hypertenziu v liečbe perindopri-
lom (Prestarium) 4 mg a kombinovanú dyslipoproteinémiu na 
liečbe atorvastatínom (Atoris) 20 mg. (Pacientovi v minulosti 
bolo doporučené zvýšenie atorvastatínu na 40 mg. Pre výskyt 
myalgií pri tejto dávke však uvedené neakceptovateľné.)

Vstupné laboratórne parametre: renálne parametre, he-
patálne parametre, mineralogram a  thyreostatus v  norme. 
HbA1c 9,5 % (DCCT), 0 hod oGTT 6,8 mmol/l, 2 hod oGTT 
14,5 mmol/l, celkový cholesterol 6,2 mmol/l, triacylglyceroly 
(TG) 5,48 mmol/l, HDL-cholesterol 0,86 mmol/l, LDL-chole-
sterol pre chylózne sérum laboratórne nehodnotiteľné. Pacient 
alkohol neguje. Tlak krvi bol 130/80 mmHg, pulz pravidelný 
s  frekvenciou 64/min, hmotnosť pacienta 105 kg na 178 cm, 
BMI 34 kg/m2, obvod pása 120 cm. Pacient mal abdominálny 
typ obezity, ostatný fyzikálny nález v norme. EKG okrem ľa-
vého predného hemibloku v norme. RTG vyšetrenie pľúc bez 
patologických zmien. Kardiológ echokardiografickým vyšetre-
ním z  apríla 2005 popisoval ľahko dilatovanú ľavú predsieň, 
koncentrickú hypertrofiu ľavej komory s  globálne zníženou 
systolickou funkciou s EFĽK 50 %.

Vzhľadom k  rozvinutým jednotlivým parametrom meta-
bolického syndrómu bola pacientovi navrhnutá racionálna, 
nízkocholesterolová diabetická diéta s obsahom 180 g sacha-
ridov s nízkym obsahom soli. Farmakologická liečba doplnená 
o metformín (Siofor) v dávke 2x850 mg. Na nasledujúcej kon-
trole v  septembri 2005, kedy HbA1c 7,8 % (DCCT), FPG 4,9 
mmol/l, PPG 10,5 mmol/l, hmotnosť 103 kg, pás 118 cm, BMI 
33 kg/m2, dávka metformínu (Siofor) zvýšená na 2x1000 mg.

Pacient uvedenú liečbu znášal dobre, bez nežiaducich účin-
kov. Od roku 2005 do roku 2007 hodnoty glykovaného hemo-
globínu boli v  škále 6,8–7,4 % (DCCT). Lipidové parametre 
opakovane potvrdzovali aterogénnu dyslipidémiu s hodnota-

mi HDL-cholesterolu 0,7–0,9 mmol/l a  TG 3,8–5,2 mmol/l. 
Hmotnosť sa pohybovala v rozmedzí od 102 do 108 kg. V apríli 
2007 pre HbA1c 7,4 % (DCCT) do liečby pridaný gliklazid MR 
(Diaprel MR) 30 mg 1-0-0 a vzhľadom k aterogénnej dyslipi-
démii liečba obohatená o fenofibrát (Lipanthyl Supra) 215 mg.

Pri ďalších kontrolách postupne v  priebehu rokov 2008–
2010 dávka gliklazidu MR (Diaprel MR) postupne vytitrova-
ná na 90 mg (Diaprel MR 30x3 tbl ráno). Napriek zvyšovaniu 
dávok hodnoty HbA1c sa postupne zvyšovali. Pacient realizo-
val selfmonitoring pravidelne – hypoglykémie neevidoval ani 
nepociťoval, postprandiálne glykémie však opakovane do 15 
mmol/l. V  lipidovom spektre na kombinovanej liečbe statin 
+ fibrát poklesli hodnoty TG. TG v rozmedzí 2,5–3,2 mmol/l, 
ktoré však u pacienta neboli cieľovými hodnotami. Pacient sa 
pokúšal opakovane schudnúť. Sacharidy aj celkovú energetic-
kú hodnotu potravín sledoval, bol pravidelne fyzicky aktívny. 
Opakovane redukoval hmotnosť na 100 kg s následnými jojo-
-efektami. V  2009 vyskúšaný sibutramín, ktorý však pacient 
netoleroval. Kardiálny nález aj liečba počas uvedeného obdo-
bia nezmenená.

V januári 2011 – FPG 8,9 mmol/l, PPG 14,2 mmol/l, HbA1c 
8,1 % (DCCT), celkový cholesterol 5,0 mmol/l, LDL-choleste-
rol 3,5 mmol/l, HDL-cholesterol 0,9 mmol/l, TG 2,67 mmo-
l/l, hmotnosť 108 kg, BMI 34 kg/m2, pás 121 cm, TK 135/80 
mmHg. Do liečby pridaný liraglutid (Victoza) 0,6 mg s.c. ráno 
a gliklazid MR (Diaprel MR) redukovaný na 60 mg denne. Už 
počas prvých dvoch týždňov pacient schudol 3 kg. Na kontrole 
o jeden mesiac pacient s liečbou veľmi spokojný, chutí mu me-
nej jesť, glykémie polohované od 3,8–11,2 mmol/l. Pacientovi 
bolo doporučené úplne vysadiť gliklazid MR a zvýšiť dávku li-
raglutidu na 1,2 mg s.c. ráno.

V apríli 2011 – FPG 5,2 mmol/l, PPG 8,2 mmol/l, HbA1c 
7,5 % (DCCT), celkový cholesterol 5,0 mmol/l, LDL-choleste-
rol 3,2 mmol/l, HDL-cholesterol 1,02 mmol/l, TG 1,94 mmo-
l/l, hmotnosť 102 kg, BMI 32 kg/m2, pás 115 cm, TK 130/85 
mmHg. Pacient bez ťažkostí, pokračuje v liečbe.

V júli 2011 – FPG 5,9 mmol/l, PPG 7,1 mmol/l, HbA1c 6,8 
% (DCCT), celkový cholesterol 4,5 mmol/l, HDL-choleste-
rol 1,2 mmol/l, LDL-cholesterol 2,8 mmol/l, TG 1,62 mmo-
l/l, hmotnosť 96 kg, BMI 30 kg/m2, pás 109 cm, TK 130/80 
mmHg. Pacient sa cíti výborne. Pociťuje akoby „návrat sily 
a elánu v živote“. Chce pokračovať ďalej v liečbe.

Diskusia
Prezentovaná kazuistika potvrdzuje efekt liraglutidu 

v  kombinácii s  metformínom na glykemické parametre (aj 
po postupnom vynechaní inzulínových sekretagógov – pre-
parátov sulfonylurey z  liečby, ktorých efekt na hmotnosť bol 
u pacienta neželateľný), BMI aj lipidové spektrum. Vzhľadom 
k hmotnosti aj liečba inzulínom sa nezdala optimálna. Tiazo-
lidindiony (TZD) vzhľadom k diagnóze ICHS ako i hmotnosti 
boli nevhodné.

Na kombinovanej liečbe (metformín + liraglutid) do-
šlo v  priebehu pol roka okrem poklesu HbA1c (z  8,1 na 6,8 
%; DCCT) bez výskytu hypoglykémií aj k  trvalému poklesu 
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hmotnosti (z 108 na 96 kg; BMI z 34 na 30 kg/m2). Súčasne 
došlo aj k zlepšeniu lipidového spektra u pacienta s dlhodobo 
nedostatočnými lipidovými parametrami pred liečbou liraglu-
tidom napriek kombinovanej hypolipidemickej liečbe (statin, 
fibrát). Došlo k vzostupu HDL-cholesterolu (z 0,9 na 1,2 mmo-
l/l) a poklesu TG (z 2,63 na 1,67 mmol/l) aj LDL-cholesterolu 
(z 3,2 na 2,8 mmol/l). Na zlepšení sa pravdepodobne okrem 
redukcie hmotnosti podieľalo aj zlepšenie metabolickej kom-
penzácie diabetu ako aj možný priamy efekt liraglutidu.

Záver
Liečba inkretínovým mimetikom liraglutidom vedie okrem 

pozitívneho účinku na ukazovatele glykemickej kompenzácie 
taktiež aj k  celej rade extraglykemických účinkov. Jedným 
z nich je aj efekt na lipidové spektrum dokumentovaný v tejto 
kazuistike.
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Keď tabletky zlyhali, súboj vyhral liraglutid, 
alebo porekadlo „jednou ranou dve muchy“

Súhrn:
V  kazuistike prezentujem výsledky efektívnej šesť mesačnej liečby, kombinácie 

liraglutidu s metformínom u pacienta s diabetes mellitus 2. typu, s prítomnou obe-
zitou, dyslipidémiou a arteriálnou hypertenziou, po viac ako ročnom zápase liečby 
sulfonylureou s nedostatočnou kompenzáciou diabetu, s pocitom hladu a obezitou.

Summary:
When tablets failed, the winner was liraglutide, or the proverb “two birds with one 
stone”

We present the results of an effective 6-months lasting treatment with a combina-
tion of liraglutide plus metformin in a patient with type 2 diabetes mellitus and obe-
sity, dyslipidemia and arterial hypertension after more than one year lasting compe-
tition between the treatment with sulphonylurea with an inadequate compensation 
of the diabetes and the feeling of hunger as well as the obesity.

Slovenská, M. Keď tabletky zlyhali, súboj vyhral liraglutid, alebo porekadlo „jednou ranou dve muchy“. 
Kazuistiky v diabetologii 10, Suplementum 1: 18–20, 2012.

Kľúčové slová: 
 � diabetes mellitus 2. typu
 � GLP-1 analógy
 � obezita
 � arteriálna hypertenzia

Key words: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � GLP-1 analogues
 � obesity
 � arterial hypertension

Mária Slovenská
Neštátna interná a diabetologická ambulancia, Košice

Úvod
Pri vzniku diabetes mellitus 2. typu hrá úlohu celý rad pa-

togenetických faktorov. Mechanizmus účinku antidiabetík je 
založený na ovplyvňovaní jednotlivých patologických faktorov 
vyvolávajúcich hyperglykémiu. Je známe, že jedným z nich je 
porušená sekrécia inzulínu. Inkretíny sú hormóny produkova-
né v čreve ako odpoveď na perorálny príjem glukózy. Práve pri 
diabetes mellitus 2. typu je inkretínová odpoveď nedostatočná. 
Tento problém riešia inkretíny – glukagon-like peptid-1 (GLP-
1) a  glukózodependentný inzulínotropný polypeptid (GIP). 
Majú celý rad spoločných účinkov, napr. znižujú glykémiu, 
zvyšujú sekréciu inzulínu, zvyšujú citlivosť a  prežívanie beta 
buniek, inhibujú vychytávanie inzulínu pečeňou. Glykémiu 
znižujú aj svojím extrahepatickým pôsobením. GLP-1 potla-
čujú sekréciu glukagónu, spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka 
a podporujú pocit sýtosti.

Mechanizmus liečby metformínom je dávno známy a po-
tvrdil sa jeho priaznivý efekt na metabolickú kompenzáciu 
v kombinácii s inkretínmi.

Kazuistika
38-ročný pacient bol poukázaný na diabetologické vyše-

trenie pre zistené vysoké hodnoty glykémie pri preventívnej 
prehliadke. Dokumentovaná bola hyperglykémia 19,1 mmol/l, 
v moči boli zistené cukor +++, acetón +.

V anamnéze pacient uviedol ochorenie matky na diabetes 
mellitus 2. typu a  tiež to, že obezita sa vyskytuje u  matky aj 
sestry. Pacient v minulosti nebol vážnejšie chorý. Od detstva 
bol ale obézny čo bolo dôvodom vyšetrenia endokrinológom 
avšak s negatívnym nálezom. V 1998 roku mal zistené zvýšené 
hodnoty krvného tlaku, mal doporučenú liečbu, ktorú ale po 
krátkom čase prestal užívať a na kontroly ďalej nechodil.

Počas vstupného vyšetrenia pacient neuviedol žiadne ťaž-
kosti. Svoj zdravotný stav hodnotil ako dobrý. Príznaky ako 
zvýšený pocit smädu, polyúriu negoval.

Objektívnym vyšetrením sme zistili obezitu ťažkého stupňa 
(pri výške 175 cm, hmotnosť 140 kg, obvod pása 136 cm, BMI 
45,7 kg/m2) hodnoty krvného tlaku 160/100 mmHg, pulzová 
frekvencia 80/min. Ostatný fyzikálny nález bol bez pozoru-
hodností. EKG, RTG hrudníka boli bez patologického nále-
zu. Ultrazvukovým vyšetrením brušných orgánov mal zistenú 
cholecystolitiázu a steatózu pečene.

V laboratórnom náleze dominovala glykémia nalačno 15,3 
mmol/l, postprandiálna 16,9 mmol/l, glykovaný hemoglobín 
11,1 % (IFCC), celkový cholesterol 5,7 mmol/l, HDL-choleste-
rol 0,9 mmol/l, triacylglyceroly 2,9 mmol/l, LDL-cholesterol 
4,1 mmol/l, TSH v norme. Kreatinín, urea, kyselina močová 
boli v norme, s-Na 135,7 mmol/l, s-K 5,4 mmol/l. V moči glu-
kóza a ketolátky pozitívne.

Po zhodnotení daného klinického stavu, laboratórnych ná-
lezov, pacient bol kompletne edukovaný o  diéte, režimových 
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opatreniach, mal zapožičaný glukometer, bola mu vysvetlená 
nutnosť merania glykémie. Iniciovali sme liečbu metformínom 
v dávke 2x850 mg. Na korekciu krvného tlaku do liečby mal 
pridaný kombinovaný preparát perindopril + indapamid (No-
liprel Forte) l tbl ráno. Pacient bol pozvaný na kontrolu o 14 
dní, v prípade ťažkostí sa mal hlásiť ihneď.

Po 2 mesiacoch liečby, postupnou úpravou dávky metformí-
nu na maximálne tolerovanú dávku 3x850 mg bola dosiahnutá 
úprava glykémie v  intervale hodnôt 9–11 mmol/l. Hodnoty 
krvného tlaku boli stabilizované na hodnotách 140/90 mmHg. 
Za účelom úpravy glykémie bol do liečby pridaný glimepirid 
v dávke 1 mg ráno. Pacient bol poučený o pravidelných kont-
rolách glykémie v domácich podmienkach.

Po 6 mesiacoch liečby metformínom 3x850 mg a glimepi-
ridom 1 mg ráno došlo k  určitému zlepšeniu laboratórnych 
výsledkov glykémie, ktoré boli v rozmedzí od 8,0–10 mmol/l, 
moč bol negatívny, ale došlo k postupnému nárastu hmotnos-
ti o 2 kg. Subjektívne pacient udával nepríjemný pocit hladu. 
Vzhľadom k  pracovnému zaťaženiu pacient nevedel a  nevie 
vždy dodržať optimálny diétny režim, čo sa odrazilo na labo-
ratórnych výsledkoch.

Z laboratórnych výsledkov HbA1c bola neuspokojivá hod-
nota 9,09 % (IFCC), celkový cholesterol 6,8 mmol/l, HDL-
-cholesterol 0,9 mmol/l, triacylglyceroly 2,9 mmol/l. Bilirubín, 
AST, ALT, GMT, kreatinín, kyselina močová v norme.

V  objektívnom náleze sme ďalej zistili hodnoty krvného 
tlaku 150/90 mmHg, PF 80/min, ostatný fyzikálny nález bol 
bez zmeny. Vzhľadom na neuspokojivé parametre kompenzá-
cie diabetes mellitus sme dávku glimepiridu upravili na 3 mg 
ráno pred raňajkami. Pacient si naďalej kontroloval glykémie 
v domácich podmienkach.

Počas následného sledovania sme ďalší pokles glykémií 
nedosiahli. Pacient sa sťažoval na neustály hlad, čo značne 
ovplyvnilo compliance pacienta. Za účelom optimalizácie krv-
ného tlaku mal pridaný perindopril 2,5 mg večer.

Ďalšie komplexné hodnotenie stavu metabolizmu sme rea-
lizovali po 6 mesiacoch liečby, kedy pre neuspokojivé hodnoty 
HbA1c 8,9 % (IFCC) dávku glimepiridu sme upravili na 4 mg 
ráno. Ostatná liečba nebola zmenená.

Ani v nasledujúcom období sa uvedenou liečbou nepoda-
rilo dostať diabetes pod kontrolu, pretrvávali hodnoty HbA1c 
v  pásme nedostatočnej metabolickej kompenzácie, lipidový 
metabolizmus vykazoval charakter diabetickej dyslipidémie, 
pretrvávala pozitívna hmotnostná bilancia.

Od zvyšovania dávky glimepiridu pre neustály pocit hladu, 
ktorý pacient vnímal ako nežiaduci účinok, bolo upustené.

Pridanie inzulínu do liečby pre prítomnosť ťažkej obezity, 
pozitívnu hmotnostnú bilanciu a zistené hodnoty C-peptidu na 
hornej hranici normy, nebolo pre pacienta vhodným riešením.

Po zvážení všetkých okolností pacient bol informovaný 
o  možnosti liečby liraglutidom (Victoza). Bol informovaný 
o aplikačnej forme – injekčne jedenkrát za deň, ako aj o mož-
ných nežiaducich účinkoch, z  ktorých najčastejšie udávané 
boli zažívacie ťažkosti.

Pacient s navrhnutou liečbou súhlasil, bol pozvaný na kon-
trolné vyšetrenie vo februári 2011. Laboratórnymi vyšetre-

niami sme zistili nasledovné: glykémia na lačno 10,1 mmol/l, 
postprandiálna 7,3 mmol/l, HbA1c 10,0 % (IFCC), HDL-cho-
lesterol 0,7 mmol/l, LDL-cholesterol 4,2 mmol/l. V objektív-
nom náleze bol tlak krvi 150/90 mmHg, hmotnosť 145 kg BMI 
47,5 kg/m2.

Liečba bola upravená, glimepirid z  liečby vynechaný, 
k metformínu v dávke 3x850 mg sme pridali liraglutid (Victo-
za) 0,6 mg. Po týždni prišiel pacient na kontrolu, liečba liraglu-
tidom bola dobre tolerovaná, pacient neudával žiadne nežia-
duce účinky, preto dávka liraglutidu (Victoza) bola upravená 
na 1,2 mg/deň.

V ďalšom období liečba liraglutidom 1,2 mg + metformí-
nom 3x850 mg bola bez nežiaducich účinkov, prestal pocit hla-
du, došlo k výraznému zlepšeniu compliance pacienta. Pacient 
mal, vypracovaný jedálniček s kalorickou hodnotou 2 000 kcal 
a 150–170 g sacharidov na deň. Pacient si pravidelne kontrolo-
val glykémie, ktoré po 4 týždňoch liečby nepresiahli hodnotu 
8,5 mmol/l postprandiálne.

Kontrola po troch mesiacoch liečby sa vykonala v  máji 
2011. Pacient sa cítil dobre a nemal žiadne ťažkosti. Realizo-
vali sme laboratórne vyšetrenie, ktoré vykázalo: glykémia na 
lačno 6,6 mmol/l, postprandiálna glykémia 7,8 mmol/l, HbA1c 
6,8  % (IFCC), HDL-cholesterol 1,1 mmol/l, LDL-cholesterol  
3,1 mmol/l. V  objektívnom náleze hodnoty krvného tlaku 
130/80 mmHg, hmotnosť 138 kg – čo znamenalo redukciu 
hmotnosti o 7 kg!

Ďalšia kontrola bola po 6 mesiacoch liečby v auguste 2011. 
Pacient sa cítil výborne, udával zvýšenú pracovnú výkonnosť, 
viac sily a elánu. Laboratórnym vyšetrením sme zistili glyké-
miu na lačno 6,4 mmol/l, postprandiálnu 8,1 mmol/l, HDL-
-cholesterol 1,2 mmol/l, LDL-cholesterol 3,0 mmol/l, celkový 
cholesterol 5,8 mmol/l; bilirubín, AST, ALT, GMT, kreatinín, 
urea, K+ v norme. V objektívnom obraze dominovala ďalšia re-
dukcia hmotnosti 4 kg. Krvný tlak bol 135/80 mmHg.

Pacient bol s  uvedenou liečbou spokojný, obrovskú mo-
tiváciu pociťoval hlavne v  tom, že sa mu podarilo redukovať 
hmotnosť o 11 kg za 6 mesiacov, čo predchádzajúcou liečbou 
nebolo možné dosiahnuť. Veľký dôraz kládol na vyššie spomí-
naný pocit hladu, ktorý považoval až za demotivujúci prvok 
liečby diabetu.

Diskusia
Liečbou liraglutidom s metformínom sme dosiahli v prie-

behu šiestich mesiacov výrazné zlepšenie metabolickej kom-
penzácie bez nežiaducich účinkov a  bez hypoglykemických 
príhod. Došlo postupne k signifikantnému poklesu hmotnosti, 
stabilizácii krvného tlaku na normálne hodnoty, pri nezme-
nenej liečbe antihypertenzívami a úprave hodnôt parametrov 
metabolizmu lipidov.

Záver
Z  celkového je možné všeobecne povedať, že včasná 

a správne indikovaná liečba inkretínmi prináša pre pacientov 
s ochorením diabetes mellitus 2. typu komplexný prístup lieč-
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by. Liraglutid sa podáva jedenkrát denne a zlepšuje compliance 
pacienta. Zvyšuje sekrečnú schopnosť beta buniek pankreasu, 
a tým zvyšuje sekréciu inzulínu, čo umožňuje zníženie glyké-
mie a  glykovaného hemoglobínu. Liraglutid znižuje telesnú 
hmotnosť jednak vďaka tomu, že spomaľuje vyprázdňovanie 
žalúdka a tiež pocitom sýtosti sa znižuje príjem stravy. Je prav-
depodobné, že svojím ochranným pôsobením na beta bunky 
(antiapoptotický efekt) môže spomaľovať progresiu diabetu 
2. typu.

V  konečnom dôsledku pacienti profitujú z  optimalizácie 
metabolickej kompenzácie diabetu (zníženie HbA1c) a zníže-
nia telesnej hmotnosti, úpravy hodnôt krvného tlaku a lipido-
vého metabolizmu ako hlavných rizikových faktorov kardio-
vaskulárnej morbidity a mortality.
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Účinok liraglutidu v liečbe 40-ročnej ťažko 
obéznej diabetičky

Súhrn:
Pridanie liraglutidu k šesťmesačnej liečbe metformínom v dávke 2 000 mg/deň 

spolu so zaradením 30 minút svižnej chôdze denne prinieslo 40-ročnej ťažko obéznej 
pacientke s diabetes mellitus 2. typu zlepšenie kvality života, redukciu váhy a úpravu 
parametrov metabolickej kompenzácie.

Summary:
The effect of liraglutide in the treatment of a 40 years old heavily obese female dia-
betic patient

Adding liraglutide to 6-months lasting treatment with metformin in a  dose of 
2 000 mg/day plus initiation of 30 minutes lasting fast walk brought the 40-years old 
heavily obese female patient with type 2 diabetes mellitus better quality of life, weight 
reduction and improved parameters of the metabolic compensation.

Sláviková, A. Účinok liraglutidu v liečbe 40-ročnej ťažko obéznej diabetičky. Kazuistiky v diabetologii 10, 
Suplementum 1: 21–22, 2012.
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Úvod
Liečba cukrovky, ktorá prináša maximálny prínos, je včas-

ná, komplexná, v súlade s aktuálnymi algoritmami a rešpektuj-
úca osobitosti pacienta. Čo najbezpečnejším spôsobom má do-
siahnuť cieľové hodnoty glykémií a glykovaného hemoglobínu, 
lipidov, krvného tlaku a podľa klinického stavu úpravu telesnej 
hmotnosti. Metformín je liekom prvej voľby novodiagnostiko-
vaného diabetika 2. typu ak nie sú kontraindikácie. Pri nedo-
statočnom efekte je vhodná kombinácia liekov s rôznym me-
chanizmom účinku. Aktuálne algoritmy umožňujú pacientovi 
nedosahujúcemu terapeutické ciele monoterapiou metformí-
nom pridať liraglutid s  očakávaným účinkom na normalizá-
ciu glykémií, telesnej hmotnosti a s predpokladaným účinkom 
kardioprotektívnym, neuroprotektívnym a behaviorálnym.

Kazuistika
40-ročná pacientka bola na vyšetrenie odoslaná praktic-

kým lekárom pre asymptomatickú hyperglykémiu nalačno – 
odber v rámci preventívneho vyšetrenia. Opakované vyšetre-
nie potvrdilo diagnózu diabetes mellitus.

Glykémia nalačno 13 mmol/l, po jedle 16 mmol/l, HbA1c 
8,6 % (DCCT), ostatné parametre: urea 4,7 mmol/l, kreatinín 
51 mmol/l, AST 0,59 μkat/l, ALT 0,67 μkat/l, GMT 1,36 μkat/l, 
ALP 1,48 μkat/l, celkový cholesterol 6,9 mmol/l, LDL-chole-
sterol 3,69 mmol/l, HDL-cholesterol 2,17 mmol/l, TG 2,29 
mmol/l.

V  rodinnej anamnéze mala cukrovku matka a  všetci jej 
súrodenci. V osobnej anamnéze mala ťažkú plakovú psoriázu 
– úspešne liečenú adalimumabom (Humira), 5 rokov si liečenú 
hypertenziu – aktuálne amlodipínom 5mg a  valsartanom 80 
mg.

Pri prvom vyšetrení hmotnosť 125 kg, výška 158 cm – ná-
rast hmotnosti asi 35 kg za uplynulé dva roky pacientka zdô-
vodňuje obmedzením možnosti pohybu a  stratou motivácie 
pri generalizovanom kožnom ochorení, ktoré sa výrazne upra-
vilo počas prvých 4 mesiacoch biologickej liečby.

Spolupráca pacientky bola podmienená aj úspechom do-
terajšej liečby kožného ochorenia. Dodržiavala diétu 180–200 
g sacharidov denne, do liečby zaradila 30 minút rezkej chôdze 
denne a po úvodnej korekcií hyperglykémií inzulínom pokra-
čovala v  monoterapii metformínom titrovanom do dávky 1 
000 mg dvakrát denne. Po prvých troch mesiacoch liečby gly-
kémia klesla na 9 mmol/l nalačno, 13 mmol/l po jedle, HbA1c 
na 7,9 % (DCCT), hmotnosť 121 kg.

Pretože s  intenzifikáciou liečby, ktorá by priniesla riziko 
nárastu hmotnosti pacientka nesúhlasila, pokračovala v  mo-
noterapii metformínom ďalšie tri mesiace. Glykémie nalačno 
mala v rozpätí 7–8 mmol/l, po jedle do 11 mmol/l, HbA1c 7,8 % 
(DCCT), hmotnosť 119 kg. Po polroku monoterapie sme k do-
terajšej liečbe pridali liraglutid – úvodom 0,6 mg – po prvom 
týždni sme dávku zvýšili na 1,2 mg.

Pri kontrole po prvých troch mesiacoch kombinovanej 
liečby bola glykémia nalačno 7,2 mmol/l, po jedle 8,2 mmol/l, 
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HbA1c 7,2 % (DCCT), hmotnosť 115 kg. Pacientka sa cítila veľ-
mi dobre, nežiadúce účinky liečby nemala, dosiahnutá reduk-
cia váhy ju motivovala k ďalšej aktívnej spolupráci na liečbe.

Kontrolné vyšetrenie po polroku potvrdilo efekt na meta-
bolickú kompenzáciu potrebný pre ďalšiu úhradu liraglutidu 
zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Glykémia na-
lačno 6,6 mmol/l, po jedle 8 mmol/l, HbA1c 6,8 % (DCCT), 
urea 5,24 mmol/l, kreatinín 67,8 mmol/l, AST 0,68 μkat/l, ALP 
0,99 μkat/l, GMT 0,92 μkat/l, celkový cholesterol 5,91 mmol/l, 
LDL-cholesterol 3,04 mmol/l, HDL-cholesterol 1,89 mmol/l, 
TG 2,15 mmol/l, hmotnosť 113 kg. Pokračuje v liečbe metfor-
mínom v nezmenenom dávkovaní + liraglutidom v zvýšenej 
dávke 1,8 mg s očakávaným ďalším znížením hodnôt glykova-
ného hemoglobínu a podpory redukcie váhy.

Liečba hypertenzie a psoriázy nebola upravovaná, v liečbe 
dyslipoproteinémie od posledného vyšetrenia užíva atorvasta-
tín 10 mg.

Diskusia a záver
Liečba novodiagnostikovanej diabetičky s  pomerne vy-

sokými hodnotami glykémie a glykovaného hemoglobínu by 
podľa algoritmu a laboratórnych výsledkov mohla pokračovať 
inzulínom alebo kombináciou inzulín + metformín.

Pacientka ale mala ťažkú obezitu a bola motivovaná k ak-
tívnej účasti na liečbe s cieľom dosiahnuť okrem normalizácie 
metabolických parametrov redukciu hmotnosti. Dodržiavala 
liečebné a režimové opatrenia spolu so samovyšetrením glyké-
mii. Pretože s dlhodobou liečbou inzulínom pre obavy z ďal-

šieho vzostupu váhy nesúhlasila a s parenterálnou aplikáciou 
liečby chronického ochorenia už mala pozitívnu skúsenosť, 
zvolili sme liečený plán s perspektívou kombinácie s  inkretí-
novým mimetikom.

Možnosť pokračovať kombináciou liraglutid + metformín 
uvítala, pretože ponúkla okrem zlepšenia metabolickej kom-
penzácie efekt na redukciu hmotnosti. Po polroku liečby spl-
nila metabolické kritériá, potrebné na úhradu ďalšej liečby zo 
zdravotného poistenia, upravila si hmotnosť a dosiahla úpravu 
hodnôt lipidového spektra – i  keď nie k  hodnotám ktoré by 
nevyžadovali medikamentóznu liečbu statínom.

Doterajší priebeh liečby považuje za úspešný a v liečbe po-
kračuje.
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Liraglutid v ambulatnej praxi

Súhrn:
Kazuistika 52-ročného pacienta s  diabetes mellitus 2. typu s  obezitou, dyslipi-

démiou a hypertenziou. Po takmer desiatich rokov od potvrdenia diagnózy diabetu 
odporúčaná liečba inzulínom, ktorú pacient odmietol vzhľadom na pracovné zarade-
nie. Nasadená liečba liraglutidom v kombinácii s metformínom mala obrovský bene-
fit – schudol, cíti sa dobre, nemá hypoglykémie, vykonáva v plnom rozsahu svoju prá-
cu, užíva menej liekov, má všetky metabolické aj kardiovaskulárne výsledky lepšie.

Summary:
Liraglutide in out-patient practice

A case report of a 52 years old patient with type 2 diabetes mellitus accompanied 
by obesity, dyslipidemia and hypertension. After almost 10 years from the confirmed 
diagnosis, the insulin treatment was recommended to the patient who refused it be-
cause of his working position. The combined treatment with liraglutide and metfor-
min has an excellent benefit – he lost weight, he feels good, he has no hypoglycemia, 
he can work in full extent, he takes less medication, and all his metabolic and cardio-
vascular parameters improved.

Drotárová, J. Liraglutid v ambulatnej praxi. Kazuistiky v diabetologii 10, Suplementum 1: 23–24, 2012.
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Kazuistika
Kazuistika 52-ročného pacienta. V osobnej anamnéze – od 

20 rokov liečený pre hypertenziu, 1978 appendektómia, 2003 
cholecystektómia. Roku 1998 prvý krát náhodne zistená hy-
perglykémia, 2001 potvrdená diagnóza diabetes mellitus (DM) 
2. typu s obezitou, sprievodne zistená dyslipidémia zmiešané-
ho typu. Kardiológom liečený kombináciou šiestich hypoten-
zív.

Do roku 2003 DM liečený diétou a  režimovými opatre-
niami, od 2003 liečba metformínom v  postupne sa zvyšujú-
cich dávkach, roku 2005 pridaný rosiglitazón 4 mg a fenofibrát 
v dávke 160 mg pre hypertriacylglycerolémiu.

2007 výmena rosiglitazónu na glimepirid pre vysoké hod-
noty HbA1c a zmena fenofibrátu na atorvastatín v dávke 20 mg 
– následne úprava metabolických parametrov.

2009 opäť zhoršenie metabolických parametrov – pacient 
dostáva maximálnu dávku glimepiridu a metformínu.

2010 pretrváva vysoká hodnota HbA1c (8,82 %), postpran-
diálna glykémia 12,82 mmol/l, pri hyperinzulinizme nalačno 
(C-peptid 1132,0 pmol/l), stále vyššie ALT 0,97 μkat/l. Hmot-
nosť 121 kg/178 cm – BMI 38,19 kg/m2.

Pacient vzhľadom na pracovné zaradenie – šofér sanitky 
RLP a RZP, inak kvalifikovaný záchranár, ktorý pracuje v tejto 
profesii viac ako 25 rokov – odmieta inzulínovú liečbu.

Napriek indikačnému obmedzeniu zahajujem pri násled-
nej kontrole (HbA1c 10,13 %; DCCT, postprandiálna glykémia 

16,89 mmol/l, celkových cholesterol 3,38 mmol/l, LDL-chole-
sterol 1,29 mmol/l, HDL-cholesterol 0,82 mmol/l, triglyceridy 
3,97 mmol/l) liečbu GLP-1 analógom. Pacient dostal liraglutid 
(Victoza) (3-mesačná dávka zo vzoriek dodaných farmaceu-
tickou firmou) v  postupne sa zvyšujúcej dávke v  kombinácii 
s 2 500 mg metformínu a 20 mg atorvastatínu. Pacient bol re-
edukovaný, dostal darom glukometer a bol mu vysvetlený self-
monitoring glykémií.

O  tri mesiace poklesla hmotnosti o  17 kg, vzhľadom na 
pretrvávanie vysokej HbA1c – 9,04 %, zvyšujem dávku liraglu-
tidu (Victoza) na 1,8 mg a pridávam 3 mg glimepiridu a feno-
fibrát v dávke 160 mg vzhľadom na vysoké triglyceridy (2,63 
mmol/l) a nízky HDL-cholesterol (0,84 mmol/l).

Pacient neudáva žiadne vedľajšie nežiaduce účinky a sub-
jektívne sa cíti veľmi dobre. Trvá na pokračovaní liečby aj za 
cenu, že si liečbu bude platiť sám. O mesiac vynechávame gli-
mepirid pre opakované hypoglykémie – 3,6–4,4 mmol/l a zni-
žujem dávku liraglutidu (Victoza) na 1,2 mg a metformín na 
2 000 mg.

Nasledujúca kontrola o  tri mesiace – pacient sa cíti dob-
re, bez hypoglykémií,  postprandialna glykémia 7,66 mmo-
l/l, HbA1c 6,17 % (DCCT), celkových cholesterol 3,5 mmol/l, 
LDL-cholesterol 1,91 mmol/l, HDL-cholesterol 0,94 mmol/l, 
TG 1,36 mmol/l, AIP (aterogénny index plazmy) 0,16, norma-
lizácia hepatálnych enzýmov, pokles krvného tlaku, zníženie 
počtu hypotenzív kardiológom, pacient už neschudol.
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Posledná kontrola v novembri 2011 – pacient sa cíti dobre, 
trvale zostal na kombinácii štyroch hypotenzív, na kombino-
vanej hypolipidemickej liečbe – atorvastatín 20 mg a fenofib-
rát 160 mg, liraglutid (Victoza) podávaný v dávke 1,2 mg s.c. 
ráno, metformín 1 000 mg 0-1-1. Hmotnosť 106 kg. HbA1c 6,30 
% (DCCT), postprandiálna glykémia 7,12 mmol/l, ALT 0,44 
μkat/l, celkový cholesterol 3,72 mmol/l, LDL-cholesterol 2,09 
mmol/l, HDL-cholesterol 0,92 mmol/l, TG 1,78 mmol/l, AIP 
0,29.

Pacient nemá žiadne mikroangiopatické komplikácie – na 
očnom pozadí veku primeraný nález – angiosclerosis retinae 
gr. II. o. utq, bez ložiskových zmien, MIAU v norme, kardiolo-
gický nález stabilizovaný.

Záver
Pacient s  metabolickým syndrómom s  obezitou a  inzulí-

novou rezistenciou zle kompenzovaný pri plnej dávke PAD, 
odmietal inzulínovú liečbu pre strach, že stratí zamestnanie.

Pristúpili sme preto k liečbe GLP-1 analógom, zo vzoriek 
napriek indikačnému obmedzeniu. Výsledok pre pacienta po 
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jednom a pol roku obrovský benefit – schudol, cíti sa dobre, 
nemá hypoglykémie, vykonáva v plnom rozsahu svoju prácu, 
užíva menej liekov, má všetky metabolické aj kardiovaskulárne 
výsledky lepšie.

Z  ekonomického hľadiska – platí si sám poistné (vyššie 
akoby platil štát za nezamestnaného), užíva menej liekov, za 
celé uplynulé obdobie nebol v pracovnej neschopnosti ani hos-
pitalizovaný.

Je otázne či indikačné obmedzenia nie sú u  niektorých 
pacientov liečebne aj ekonomicky nevýhodné. Teraz nemáme 
možnosť obísť indikačné obmedzenia, pretože vzorkovanie je 
zákonom zakázané.

LIRAGLUTID V AMBULATNEJ PRAXI
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