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Diabetes mellitus 2. typu je heterogenní onemocnění, v jehož léčbě je využívána řada terapeutických přístupů, 
včetně různé farmakoterapie. Jelikož se jedná o chorobu progresivní, s postupem onemocnění je nutno mimo 
režimových opatření využívat řadu léků v kombinaci. Pokud není diabetik 2. typu uspokojivě kompenzován 
kombinací perorálních antidiabetik (PAD), je mu k nim často přidáván jako další lék bazální inzulín. Kom-
binace PAD s inzulínem tak představuje jednu z nejčastějších kombinací farmak v léčbě diabetu 2. typu. 

Dosud jsme při nedostatečném efektu perorálních antidiabetik zahajovali léčbu humánním inzulínem, 
coby inzulínem prvé volby, a až při neúspěchu této terapie zvažovali možnost záměny humánního inzulínu za 
inzulínová analoga. Je proto potěšitelné, že nově (s platností od 1. února 2010) je z rozhodnutí Státního ústavu 
pro kontrolu léčiv (SÚKL) umožněno proplácení léčby inzulínovými analogy s dlouhým účinkem (inzulín 
detemir, inzulín glargin) zdravotními pojiš4ovnami i jako inzulínu první volby do kombinace s PAD. Nutno 
je k této terapii indikovat pacienta, u něhož nebylo dosavadní terapií PAD dosaženo hladiny glykovaného 
hemoglobinu pod 6,0 % (kalibrace IFCC) a po třech měsících provést jeho kontrolu. Následně bude terapie 
proplácena pacientům, u nichž během prvních tří měsíců léčby dojde k poklesu HbA1c alespoň o 10 % jeho 
původní hodnoty. Nově již není zahájení terapie dlouhodobým inzulínovým analogem třeba schvalovat dia-
betologickým centrem.

Rozhodnutí SÚKL, které je návazností na nejnovější konsensus ADA/EASD, je pro léčbu našich pacientů 
velmi důležité. Největší bariérou ve snaze o dosažení normoglykémie se u diabetiků 2. typu v krátkodobém 
horizontu totiž ukázala být hypoglykémie, v dlouhodobém pak abdominální obezita s vysokou inzulínovou 
rezistencí. Cílem je tedy léčit pacienta léky, které povedou ke snížení (nejlépe úplné normalizaci) glykémie s co 
nejnižším rizikem hypoglykémie a minimálním (nejlépe žádným) přírůstkem hmotnosti. V řadě studií použití 
inzulínu detemir v kombinaci s PAD vedlo ke zlepšení kompenzace diabetes mellitus 2. typu srovnatelnému 
s NPH inzulínem, avšak s nižším výskytem hypoglykémií a nižším přírůstkem hmotnosti (zejména 4T Study, 
studie Philis-Tsimikas 2006 aj.). Váhová neutralita detemiru je dána reverzibilní vazbou na albumin v krvi. 
Tato vazba znamená i jinou distribuci inzulínu v tkáních, která se ve srovnání s ostatními inzulíny nejvíce 
přibližuje fyziologickému působení (Russell-Jones 2007). 

V této publikaci jsou Vám předkládány zkušenosti našich diabetologů s léčbou PAD v kombinaci s dlou-
hodobým inzulínovým analogem detemir formou kazuistických sdělení. Přeji Vám, a  je léčba Vašich pacientů 
kombinací PAD s inzulínem detemir stejně úspěšná!

MUDr. Marcela Szabó
Městská nemocnice Neratovice

Praktické zkušenosti 
s léčbou inzulínem detemir 
v kombinaci s PAD 
u diabetiků 2. typu

Fotografie na obálce:

Cirsium spinosissimum 
(L.) Scop.
(Jardin botanique, Col du 
Lautaret, Alpy, Francie; 
2007)

Alpský druh pcháče dorůs-
tající výšky až 1 m. 
Rostliny, lidově nazývané 
„bodláky“, zahrnují z bota-
nického hlediska dva hlavní 
rody – bodláky (Carduus) 
a pcháče (Cirsium). I laik je 
snadno rozliší při detailním 
pohledu na chmýr jejich na-
žek – pcháče mají ochmýře-
ní nažek dělené – pérnaté, 
bodláky pak jednoduché. 
Pokud dotyčný laik neví, co 
je chmýr nažky, nezbývá mu 
než se jednoduše potěšit 
krásou rostlin těchto všudy-
přítomných rodů.

(foto GEUM – Mgr. Karel Vízner)
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Zdena Krejsová
Diabetologická ordinace Karlovy Vary

Souhrn:
Kazuistika poukazuje na vhodné použití inzulínu detemir v kombinaci s PAD u diabetika 

2. typu.
Dokumentuje výhody dlouhodobě působícího analoga oproti humánnímu inzulínu – vymizení 

hypoglykémií a zlepšení dlouhodobé kompenzace diabetu.

Summary:
The successful treatment of a patient with type 2 diabetes mellitus with a combination of 

oral antidiabetics and long-term acting insulin analogue 
The paper points out an appropriate use of insulin detemir combined with PAD in a patient 

with type 2 diabetes mellitus. 
It documents benefits of long-term acting analogue compared to human insulin – hypogly-

cemic episodes passed out and long-term better compensation of diabetes was achieved.

Krejsová, Z. Úspěšná léčba diabetika 2. typu pomocí kombinace perorálních antidiabetik a dlouhodobého 
inzulínového analoga. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S3 –S4, 2010.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� perorální antidiabetika

� NPH inzulín

� dlouze působící inzulínová 
analoga

Úspěšná léčba diabetika 2. typu 
pomocí kombinace perorálních 
antidiabetik a dlouhodobého 
inzulínového analoga

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� oral antidiabetics

� NPH insulin

� long-term acting insulin 
analogues

Úvod 

Léčba diabetu 2. typu je mnohdy náročná, zejména při postu-
pujícím vyhasínání inzulínové sekrece a s tím související hypergly-
kémií.

Kombinace perorálních antidiabetik (PAD) a dlouhodobě pů-
sobícího inzulínového analoga pak může být výhodným způsobem 
k navození optimální kompenzace diabetu.

 

Kazuistika
73letý muž, diabetik 2. typu s trváním diabetu 18 let (od roku 

1991), středoškolák, nekuřák, bez vážnějších onemocnění v anamné-
ze. V rodinné anamnéze matka diabetička 2. typu s hypertenzí a po 
infarktu myokardu.

Diabetes byl u pacienta zjištěn náhodně při preventivním vyšet-
ření. V době zjištění diabetu TK 170/100 mmHg, tělesná hmotnost 
77 kg při výšce 173 cm, lačná glykémie 10,5 mmol, HbA1c 9,5 % 
(IFCC), celkový cholesterol 6,99 mmol/l, triglyceridy 5,18 mmol/l, 
LDL-cholesterol 4,88 mmol/l, C-peptid 678 pmol/l, mikroalbumi-

nurie 158 mg/l, urikémie 458 mmol/l, ostatní laboratorní parametry 
v normě. Stávající farmakoterapie zahrnovala metoprolol (Vasocar-
din) a nifedipin.

Pacient byl podrobně edukován ohledně stravování a pohybového 
režimu a k dosavadní medikaci byl přidán glipizid 5 mg, lovastatin 
20 mg a fenofibrát (Lipanthyl 200 mg).

Poměrně rychle došlo k rekompenzaci diabetu vyjádřené opako-
vanými hodnotami HbA1c 4,5–5,1 % (IFCC).

V roce 1996 vzhledem k postupnému zhoršování kompenzace 
byla změněna medikace na glimepirid 2 mg a metformin 1 700 mg. 
V roce 2000 byla léčba dále navýšena na dávky glimepiridu 4 mg 
a metforminu 2 000 mg. V té době se postupně zvyšovala hmotnost na 
86 kg, HbA1c 7,1 %, celkový cholesterol 5,2 mmol/l, LDL-cholesterol 
2,86 mmol/l, triglyceridy 1,42 mmol/l, HDL-cholesterol 0,99 mmol/l, 
C-peptid 293 pmol/l, přetrvávala pozitivní mikroalbuminurie.

V roce 2004 pro neuspokojivou kompenzaci a vzestup HbA1c na 
7,8 % (IFCC) byl k současné medikaci přidán NPH inzulín ve večerní 
dávce a titrován z 10 na 36 IU. Následně došlo k poklesu HbA1c na 
7,1 % (IFCC), ale objevovaly se četnější noční hypoglykémie zejména 
při vysokých dávkách inzulínu.
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ÚSPĚŠNÁ LÉČBA DIABETIKA 2. TYPU POMOCÍ KOMBINACE PERORÁLNÍCH ANTIDIABETIK…

MUDr. Zdenka Krejsová
Diabetologická ordinace
Nám. Milady Horákové
360 01 Karlovy Vary

V roce 2006 vzhledem k uvedené situaci byl inzulín NPH vy-
měněn za dlouze působící inzulínový analog detemir a titrován od 
16 do 30 U.

Během ročního sledování došlo k vymizení hypoglykémií 
a podstatnému zlepšení sledovaných parametrů. Glykemický profil 
5,0..6,5..6,7..7,1 mmol, HbA1c 5,1 %, celkový cholesterol 5,27 mmol/l, 
LDL-cholesterol 2,93 mmol/l, HDL-cholesterol 1,49 mmol/l, trigly-
ceridy 1,58 mmol/l, C-peptid nalačno 678 pmol/l, mikroalbuminurie 
124 mg/l, ostatní laboratorní parametry v normě. TK 145/85 mmHg, 
hmotnost 84 kg (−2 kg z maxima). Ledvinné funkce bez patologických 
změn a oční pozadí bez známek diabetické retinopatie. Perfuzní 
scintigrafie myokardu v normě.

Aktuální léčba: glimepirid 2 mg, metformin 1 700 mg, detemir 
22 U večer, ramipril 5 mg, amlodipin 5 mg, atorvastatin 40 mg. Úroveň 
kompenzace za této léčby trvá dosud.

Diskuse
Řada studií uvádí při použití inzulínu detemiru nižší riziko hy-

poglykémií a nižší váhový přírůstek než při použití NPH inzulínu. 
Toto prokázala i uvedená kazuistika. 

Během ročního sledování došlo u pacienta po převedení z NPH 
inzulínu na detemir k vymizení hypoglykémií, tedy stavu, kterého se 
nemocní v léčbě inzulínem nejvíce obávají.

Dlouhodobý inzulínový analog tak značně přispěl ke zlepšení 
spolupráce s pacientem a s tím souvisejícímu zlepšení kompenzace 
diabetu. 

Závěr

Průběh léčebného režimu u sledovaného diabetika s 19letým 
trváním onemocnění ukázal, že kombinací PAD a dlouhodobého 
inzulínového analoga je možné dosáhnout optimální kompenzace 
diabetu, bez rozvoje makro- i mikroangiopatických komplikací. 

Literatura 
Perušičová, J. et al. Léčba inzulínem a diabetes mellitus 2. typu. Brno: 
Facta Medica, 2009.
Philis-Tsimikas, A., Charpentier, G., Clauson, P. et al. Comparison of 
once-daily insulin detemir with NPH insulin added to a regimen of 
oral antidiabetic drugs in poorly controlled type 2 diabetes. Clin Ther 
28, 10: 1569–1581, 2006.
Rosenstock, J., Davies, M., Home, P. D. et al. A randomised, 52-week, 
treat-to-target trial comparing insulin detemir with insulin glargine 
when administered as add-on to glucose-lowering drugs in insulin-naive 
people with type 2 diabetes. Diabetologia 51, 3: 408–416, 2008.
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Souhrn:
V kazuistice je uveden typický příklad pacienta s diabetes mellitus (DM) 2. typu, velmi 

vytíženého podnikatele, který v prvních letech svůj diabetes nepřijal, nebral vážně. Kontroly 
v diabetologickém centru byly sporadické, compliance svízelná. I přes veškeré manifestní projevy 
hyperglykémie se bránil inzulínové terapii. Po důkladné edukaci přistoupil na aplikaci inzulínu 
1krát denně ve večerních hodinách. Při zachování dosavadní léčby PAD byla zahájena terapie 
inzulínem detemir. I přes poměrně malou bazální dávku došlo nejen k výraznému zlepšení 
kompenzace, ale i k výraznému zlepšení compliance pacienta a ústupu subjektivních potíží. Pa-
cient akceptoval pravidelné kontroly v diabetologické poradně při stejném pracovním vytížení. 
Vzhledem ke stabilní tělesné hmotnosti je smířen i s aplikací inzulínu.

Summary:
Detemir combined with OAD – not only significant improvement of compensation but also 

significant improvement of compliance 
The case history presents a typical illustrative case of a patient with type 2 diabetes melli-

tus, an overextended businessman, who initially did not accept his disease and did not treat it 
seriously. He visited the diabetology centre sporadically, his compliance was bad. Despite all 
obvious symptoms of hyperglycemia he resisted insulinotherapy. Following a careful education he 
accepted the insulin administration once daily, in the evening hours. The existing treatment with 
oral antidiabetics was maintained and the treatment with insulin detemir was initiated. Despite 
relatively low basal dose not only a significant improvement of diabetic control was achieved, 
but also a significant improvement of patient’s compliance and remission of his complaints. The 
patient accepted regular check-ups at diabetology centre without lowering his workload. Because 
of the stabilization of his body weight he accepts insulin administration.

Dohnalová, L. Detemir v kombinaci s PAD – nejen výrazné zlepšení kompenzace, ale i podstatné 
zlepšení compliance. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S5 –S6, 2010.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� compliance

� inzulín detemir

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� compliance

� insulin detemir

Lenka Dohnalová
Diabetologické centrum při interním oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s.

Detemir v kombinaci s PAD – nejen 
výrazné zlepšení kompenzace, ale 
i podstatné zlepšení compliance

Úvod 

Na rozdíl od diabetu 1. typu, kde je inzulínoterapie jednoznačně 
indikována a podléhá známým principům, je léčba diabetu 2. typu 
inzulínem komplikovaná, nejednoznačná a často odkládaná.

Cílem terapie diabetu je v prvé řadě dosažení normoglykémie, 
za předpokladu dodržení bezpečnosti a minimálního rizika hypo-
glykémie. Jedním z doporučení u chronicky dekompenzovaného 
diabetika 2. typu je aplikace bazálního inzulínu (nejlépe inzulí-
nového analoga) v režimu tzv. nočního (bed time inzulínu) v kom -
bi naci s PAD.

Kazuistika

Pacient, narozený v roce 1946, s diagnostikovaným diabetes 
mellitus 2. typu v lednu 1996 (diagnóza potvrzena i hladinou C-pep-
tidu 1,18 nmol/l.) Od téhož roku léčen i pro hypertenzi. V rodinné 
anam néze byl diabetes mellitus zaznamenán u matky, která léčena 
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DETEMIR V KOMBINACI S PAD – NEJEN VÝRAZNÉ ZLEPŠENÍ KOMPENZACE, ALE I PODSTATNÉ ZLEPŠENÍ…

MUDr. Lenka Dohnalová 
Diabetologické centrum při interním oddělení 
Nemocnice České Budějovice, a. s. 
B. Němcové 54
378 87 České Budějovice 

PAD, a sestry, jež měla DM 2. typu na kombinované terapii. Sestra 
zemřela v 55 letech na karcinom pankreatu. 

Strategie léčby u pacienta byla následující. Terapie byla zahájena 
metforminem v dávce 500 mg 2krát denně, která postupně navyšována 
do maximální dávky 2 550 mg. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi 
vytíženého podnikatele, byly kontroly v diabetologickém centru 
sporadické, compliance svízelná.

V roce 2001 při HbA1c 7,7 % (DCCT) byl k metforminu přidán 
glimepirid (Amaryl) v dávce 3 mg denně. Stav kompenzace byl zlep-
šen. Pacient byl vždy zcela bez subjektivních potíží. 

V roce 2008 přišel klient pro celkovou slabost, únavnost, nechu-
tenství spojené s váhovým úbytkem 5 kg. Z laboratorních výsledků 
dominoval výrazně patologický HbA1c 9,6 % (IFCC), ranní glykémie 
10,4 mmol/l, postprandiální glykémie 12,7 mmol/l, celkový cholesterol 
5,93 mmol/l, triglyceridy 2,26 mmol/l, C-peptid 1,59 nmol/l. Objek-
tivní nález: tělesná hmotnost 99 kg, výška 178 cm, BMI 31,2 kg/m2, 
TK 150/95 mmHg.

Přes veškeré manifestní projevy hyperglykémie se pacient bránil 
jakékoliv inzulínové terapii. Po důkladné edukaci přistoupil na aplikaci 
inzulínu jednou denně ve večerních hodinách. Zahájena terapie de-
temirem v dávce 12 U v 21 hodin při zachování dosavadní léčby PAD 
(Glucophage 850 mg 1-1-1, Amaryl 3 mg 1-0-0). I přes tuto poměrně 
malou bazální dávku detemiru došlo k výraznému zlepšení kompen-
zace, která potvrzena postupným poklesem HbA1c na 5,6 %. 

Dávka detemiru, který byl upravován dle ranní glykémie, je nyní 
na hodnotě 18 U v 21 hodin. Rovněž ranní hodnoty glykémie se 
pohybují v rozmezí 5–7 mmol/l, postprandiální (120 minut po jídle) 
7–9 mmol/l, cholesterol 5,6 mmol/l, triglyceridy 1,59 mmol/l, TK 
140/85–90 mmHg.

Za největší přínos považuji nejen zlepšení kompenzace potvrzené 
HbA1c, ale i výrazné zlepšení compliance klienta, ústup subjektivních 
potíží, zachování váhy po váhovém úbytku z roku 2008 na 95 kg 
(178 cm; BMI 30,0 kg/m2), pravidelné kontroly v diabetologické 
poradně při stejném pracovním vytížení.

Diskuse
Základním cílem v léčbě diabetu je dosažení trvale velmi dobré 

kompenzace. Výsledky studií (DCCT/EDIC, UKPDS) jednoznač-
ně potvrdily, že dobrá kompenzace diabetu snižuje riziko vzniku 
a progresi mikro- i makrovaskulárních komplikací. V současné době 

máme k dispozici široký potenciál všech perorálních antidiabetik, 
přesto se nedaří dosahovat ideální kompenzace pacientů s DM 2. 
typu. V kazuistice jsem uvedla typický příklad pacienta s DM 2. 
typu, který v prvních letech diabetu 1996–2008 svůj diabetes nepřijal, 
nebral vážně, nebod neměl sebemenší problém. Od roku 2008, kdy 
bylo přistoupeno k aplikaci detemiru v jedné noční dávce, došlo ke 
zlepšení compliance i co se týče pravidelného užívání PAD. Vzhledem 
ke stabilní váze, nezaznamenali jsme ani l kg přírůstku, je pacient 
smířen i s aplikaci inzulínu. 

Závěr
Kazuistika je příkladem kombinované terapie u dekompenzo-

vaného pacienta s DM 2. typu. Léčba detemirem byla stanovena na 
základě titrace ranních glykémií. Dávka aplikovaného detemiru je 
příznivá s minimálním nárůstem 12–18 U. Pacienti s DM 2. typu patří 
k obtížněji kompenzovatelným diabetikům. Jednou z možných příčin 
je i pozdní indikace k inzulínové terapii. Heterogenita DM 2. typu je 
spojena s individuálně různě vyjádřenými základními patofyziolo-
gickými poruchami glukózové homeostázy, proto je nutné přistoupit 
k terapii inzulínem v kombinaci s PAD zcela individuálně s přihléd-
nutím ke schopnostem a ochotě pacienta spolupracovat na léčbě. 
Farmakologická terapie nemůže nahradit dodržování životosprávy, 
fyzické aktivity, motivaci, ale je doplňující součástí komplexního 
přístupu k nemocným s diabetem. 

Literatura 
Pelikánová, T. (ed.) et al. Trendy soudobé diabetologie 11. Praha: 
Galén, 2007. 
Perušičová, J. et al. Léčba inzulinem a diabetes mellitus 2. typu. Brno: 
Facta Medica, 2009.
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Helena Hrmová
Diabetologická ambulance, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

Souhrn:
Následující kazuistika uvádí případ pacientky, které byl po dlouholeté neuspokojivé kom-

penzaci diabetu kombinovanou léčbou perorálními antidiabetiky přidán k léčbě bazální inzulín 
detemir s následným rychlým zlepšením glykemické kontroly. Díky bezpečnosti a účinnosti 
tohoto inzulínového analoga se pacientka zbavila strachu z doživotní aplikace inzulínu a zís-
kala tak důvěru nejen v současné léčebné možnosti této progresivní choroby, ale především 
v sebe sama.

Summary:
Addition of long-term acting insulin analogue detemir to oral antidiabetics resulted in 

a good control of diabetes mellitus without any effect on body weight 
The following case presents the addition basal insulin detemir to the treatment in a female 

patient who was unsuccessfully compensated with only oral antidiabetics for many years. Her 
glycemic control improved rapidly. Thank to the safety and efficacy of this insulin analogue she 
lost her fear from lifelong insulin administration and she gain confidence not only in recent 
therapeutic possibilities of this progressive illness, but firstly in herself.

Hrmová, H. Přidání dlouhodobého inzulínového analoga detemir k PAD s dosažením dobré kompenzace 
diabetu bez ovlivnění hmotnosti. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S7 –S8, 2010.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� inzulín detemir

� tělesná hmotnost

� compliance

Přidání dlouhodobého inzulínového 
analoga detemir k PAD s dosažením 
dobré kompenzace diabetu bez 
ovlivnění hmotnosti

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� insulin detemir

� body weight

� compliance

Úvod 

Léčba diabetes mellitus 2. typu v poslední době zaznamenala 
obrovský pokrok. Pacientu může být „ušita na míru“ bez rizik hypo-
glykémie či přibývání na váze za současné velmi dobré kompenzace 
onemocnění. Dle současných guidelines má ošetřující lékař více 
možností, jednou z nich je přidání dlouhodobého analoga inzulínu 
ke stávající kombinaci perorálních antidiabetik.

Kazuistika
Pacientka, narozená v roce 1948, s diagnózou diabetes mellitus 

2. typu od roku 2003, doposud v péči praktického lékaře, byla po-
čátkem června 2008 odeslána do naší diabetologické ambulance pro 
dlouhodobou neuspokojivou kompenzaci. Hodnota HbA1c 9,2 % 
(IFCC), C-peptid nalačno 1 783,13 pmol/l, sérové lačné glykémie 
v průběhu posledního roku 12–16 mmol/l, postprandiální mezi 
9–11 mmol/l.

Klinicky byla pacientka bez symptomů diabetu či prokázaných 
mikro- a makrovaskulárních komplikací, BMI 30,5 kg /m2. Dosavad-
ní chronická medikace: glimepirid v dávce 3 mg ráno a metformin 
3krát 1 000 mg.

Pacientka byla vstupně edukována ohledně diety diabetické 225 g 
S a režimových opatření. Vzhledem k tomu, že tato dekompenzovaná 
obézní diabetička doposud odmítala jakoukoliv léčbu inzulínem, 
přistoupili jsme ke kompromisu, a to k aplikaci bazálního inzulínu 
detemir (Levemir) v dávce 12 U v 19 hodin k dosavadní perorální me-
dikaci. Metformin jsme zachovali ve stejné dávce, dávkou glimepiridu 
jsme snížili na 1 mg s ohledem na obezitu pacientky – je hyperinzuli-
nemická, tj. inzulinorezistentní, má ještě celkem zachovanou časnou 
fázi sekrece inzulínu ze slinivky – viz glykémie nalačno a glykémie 
postprandiální. Léčebný cíl byl především dodržení dietních opatření 
a váhová redukce. Compliance pacientky byla velmi dobrá, aplikaci 
inzulínu zvládala a dodržovala.

Koncem srpna roku 2008, po necelých třech měsících od začátku 
inzulínoterapie, byla dávka detemiru (Levemir) navýšena na 18 U 
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v 19 hodin a ponechána dosavadní dávka PAD. Glykémie nalačno 
poklesla na 8,0 mmol/l, vymizela glykosurie, ale především při sou-
časné inzulínoterapii pacientka zredukovala váhu. Za tři měsíce se 
jí podařilo zhubnou o 7 kg (pokles z 85 kg na 78 kg; BMI 28 kg/m2). 
Subjektivně je bez symptomů hypoglykémie.

Pozitivně hodnotím výrazné zlepšení compliance – pacientka 
dokonce popisuje pocit pohody, „lehkosti“, zmenšení únavy, která ji 
provázela na kombinované perorální léčbě.

V létě 2009 nastoupila do starobního důchodu a v souvislosti 
se změnou životního stylu došlo k opětovnému nárůstu tělesné 
hmotnosti 84–85 kg. Naše doporučení směřovala ke zvýšení fyzické 
aktivity a dietním omezením. 

V dalších kontrolách v průběhu roku 2009 při zachování dosa-
vadní léčby tj. metformin 3krát 1 000 mg, glimepirid 1 mg a detemir 
(Levemir) 18 U, byly hodnoty kapilární glykémie nalačno v rozmezí 
5,3–6,3 mmol/l (laboratorně), nebyla přítomna glykosurie ani ke-
tonurie. Selfmonitoring ukazuje denní profil glykémií průměrně 
6,2..6,7..6,5 mmol/l, glykovaný hemoglobin poklesl na 5,9 % (IFCC) 
– pokles v rozmezí srpen 2008 až září 2009 tak činí 3,3 %.

Diskuse
Pacientka jasně profitovala z kombinované léčby perorálních 

antidiabetik a bazálně podaného inzulínu detemir, který v prvním 
roce léčby při dodržení režimových opatřeních prokázal váhovou 
neutralitu. Naopak došlo k významnému váhovému poklesu a dob-
ré a velmi rychlé glykemické kompenzaci po předchozích 5 letech 
neúspěšného zvládání diabetu. Přestože u pacientky v souvislosti se 

změnou životního stylu (pravděpodobně i ztrátou motivace) došlo 
k opětovnému nárůstu hmotnosti, dobrá glykemická kontrola zůstává 
trvale (potvrdila to i poslední návštěva v naší ambulanci počátkem 
prosince 2009). V průběhu léčby rovněž nebyly verifikovány subjek-
tivní či objektivní známky hypoglykémie.

Současné terapeutické možnosti opravdu umožňují „ušít“ pacien-
tovi režim „na míru“, ovšem stále platí, že sebelepší farmakoterapie 
nenahradí dodržování životosprávy a motivaci.

Závěr
Tato kazuistika prokázala, že kombinací PAD a dlouhodobého 

analoga detemiru je možné dosáhnout rychlé a dobré kompenzace 
bez rizika hypoglykémií a zlepšit compliance pacienta.

Literatura
Rybka, J. Diabetes mellitus, komplikace a přidružená onemocnění. 
Praha: Grada, 2007.

MUDr. Helena Hrmová
Diabetologická ambulance
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Máchova 400
256 01 Benešov

LEVEMIR V KOMBINACI S PAD U DLOUHODOBĚ DEKOMPENZOVANÉHO OBÉZNÍHO DIABETIKA S RENÁLNÍ…
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Souhrn:
Kazuistika popisuje léčbu diabetes mellitus 2. typu u pacienta s dlouhodobě neuspokojivou 

kompenzací, s nutností zahájení léčby inzulínem, což přináší vyšší riziko vzniku hypoglykémií. 
Dokumentuje výhody dlouhodobě působícího analoga oproti klasickému humánnímu inzulínu ve 
vztahu k frekvenci hypoglykémií při snaze dosáhnout lepší dlouhodobé kompenzace diabetu.

Summary:
The treatment of a patient with type 2 diabetes mellitus with insulin detemir combined with 

oral antidiabetics
The case report focused on the therapy of type 2 diabetes mellitus in a patient with poorly 

controlled DM receiving human insulin treatment (with higher rates of hypoglycemia). Used 
this way, the insulin analogue detemir has been associated with improved glycemic control and 
lower rates of hypoglycemia.

Flekač, M. Léčba pacienta s diabetes mellitus 2. typu inzulínem detemir v kombinaci s perorálními 
antidiabetiky. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S9 –S10, 2010.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� PAD

� inzulín detemir

� kombinační léčba

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� OAD

� insulin detemir

� combination therapy

Milan Flekač
III. interní klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK, Praha

Léčba pacienta s diabetes mellitus 
2. typu inzulínem detemir v kombinaci 
s perorálními antidiabetiky

Úvod 

Dle platných doporučení ČDS v případě, kdy léčba perorálním 
antidiabetikem nebo kombinací nevede k uspokojivým výsledkům, 
je třeba zahájit léčbu inzulínem. Také zde platí doporučení volby co 
nejnižší účinné dávky inzulínu. Obvykle se začíná se středně dlouze 
působícím preparátem aplikovaným na noc nebo dlouhodobě půso-
bícím analogem, který se často kombinuje s metforminem. 

Analoga inzulínu jsou biosynteticky připravené molekuly in-
zulínu, které se od humánních inzulínů liší na určitých pozicích 
aminokyselin a mají specifické vlastnosti. Analoga vytvářejí prostor 
pro zlepšení kompenzace diabetu. 

Kazuistika
Pacient se narodil v roce 1938 v Praze. V roce 1989 byl při preven-

tivním vyšetření diagnostikován diabetes mellitus 2. typu, pacient byl 
asymptomatický. Dle doporučení tehdy platných byla nejprve zaháje-
na režimová opatření, doporučena dieta s 175 g sacharidů/den. 

Rodinná anamnéza byla stran diabetu negativní, pacient byl 
při stanovení diagnózy obézní (hmotnost 98 kg, výška 172 cm, BMI 
33,7 kg/m2, tedy obezita I. stupně dle WHO). Po 3 měsících od sta-
novení diagnózy diabetu byla zahájena terapie perorálním antidiabe-
tikem glibenklamidem v dávce 5 mg/den, podávaným jednou denně 

ráno před jídlem. Následně byla zvýšena na 10 mg/den, podávaných 
ráno a v poledne. Po dvou letech byl k medikaci derivátem sulfony-
lurey (DSU) přidán metformin. Metformin byl titrován postupně 
až do dávky 2 g/den. Při kombinované terapii PAD byla dlouhodobá 
kompenzace diabetu (dle glykovaného hemoglobinu) hodnocena 
dispenzarizujícím praktickým lékařem jako uspokojivá. 

Na kombinační terapii PAD byl pacient sledován asi 5 let, postup-
ně však došlo ke zhoršení dlouhodobé kompenzace diabetu a nárůstu 
tělesné hmotnosti na 101 kg, proto byl odeslán k diabetologovi. Dle 
dostupné dokumentace byly zaznamenány neuspokojivé glykémie 
zejména nalačno ráno, nebyly zaznamenány žádné hypoglykémie. 

Na základě rozboru glykemických profilů vycházejících ze selfmo-
nitoringu byla zahájena terapie inzulínem v režimu bed time aplikace 
čili aplikace humánního středně dlouze působícího inzulínu NPH 
ve 22 hodin (počáteční dávka 12 IU s. c.). Zahájení terapie humán-
ním inzulínem v konvenčním režimu bylo doprovázeno zlepšením 
kompenzace diabetu jak dle hodnot glykovaného hemoglobinu, tak 
i údajů ze selfmonitoringu. 

Hmotnost v době zahájení terapie inzulínem byla 101 kg, po 
roce léčby však 105 kg (BMI 37 kg/m2). Z laboratorních hodnot 
před zahájením terapie NPH byl HbA1c 6,5 % (dle IFCC), průměrná 
FPG (glykémie nalačno) 7,5 mmol/l, PPG (postprandiální glykémie) 
9,8 mmol/l, C-peptid bazálně 1,4 nmol/l. V době zahájení terapie 
inzulínem nebyly přítomny chronické komplikace diabetu. Po roce 
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léčby inzulínem došlo ke zlepšení kompenzace (HbA1c 5,5 %), 
hypoglykémie byly dokumentovány jen minimálně, průměrná FPG 
6,9 mmol/l a PPG 8,5 mmol/l. 

Jak uvedeno výše, došlo k vzestupu tělesné hmotnosti na 105 kg 
(+4 kg) za 12 měsíců. V dalším průběhu onemocnění bylo dokumento-
váno zhoršování kompenzace, doprovázené navyšováním dávek NPH 
inzulínu. Nadále byla ponechána kombinační terapie glibenklamidem 
(postupně zvyšována dávka na 15 mg/den rozdělená do třech denních 
dávek) a metforminem v dávce 2 g/den. V roce 2005 byla ukončena 
terapie metforminem pro rozvoj chronické renální insuficience jako 
projevu diabetické nefropatie s mírnou proteinurií (0,9 g bílkoviny/
den). V tomto období byly dokumentovány četnější hypoglykémie, 
zejména v nočních hodinách, včetně hypoglykémií s poruchou vědomí 
(z dokumentovaných nejméně 1,5 mmol/l). Během jedné epizody 
hypoglykémie došlo k pádu s navozením fraktury pravého humeru 
(leden 2007). Pacient byl v roce 2007 odeslán do Diabetologického 
centra k úpravě stávající terapie. 

Při vstupním vyšetření byla hmotnost 105 kg, BMI 36 kg/m2, 
dávka NPH byla 24 IU s. c. ve 22 hodin, glibenklamid 15 mg/den ve 
třech denních dávkách, HbA1c byl 8,3 % (dle IFCC). V té době již 
byly diagnostikovány další chronické komplikace diabetu: ICHS ve 
formě nemoci tří tepen, pacient podstoupil revaskularizaci CABG 
(a současně náhradu aortální chlopně bioprotézou) v roce 2008, byl 
již dispenzarizován na nefrologii (diabetická nefropatie) a vyšetřen na 
neurologii pro distální symetrickou senzomotorickou polyneuropatii 
(diabetická neuropatie). 

Pacient odmítl intenzifikovanou inzulínovou léčbu. Významným 
problémem byly opakující se hypoglykémie, zejména v nočních hodi-
nách. V terapii byla upravena léčba DSU – glibenklamid byl vysazen, 
nahrazen gliquidonem. Humánní NPH inzulín aplikovaný dosud ve 
22 hodin byl nahrazen dlouhodobým inzulínovým analogem dete-
mir, aplikovaným před večeří. Stanovení počáteční dávky analoga 
vycházelo z platných doporučení (max. 0,2 U/kg s. c., v našem případě 
18 U s. c. detemiru). Porovnání vybraných glykemických profilů před 
zahájením léčby detemirem a po 6, resp. 12 měsících terapie analogy 
je uvedeno v tabulce (tab. č. 1).

Zlepšení dokumentuje také pokles hladin glykovaného hemoglobi-
nu (vstupně 8,3 %, po 12 měsících 6,6 % dle IFCC). Tělesná hmotnost 
byla během sledování stacionární, 104 kg, BMI 36 kg/m2. Od září 2009 
byla zahájena intenzifikovaná inzulínová terapie přidáním krátkodo-
bého analoga (režim bazál-bolus), současně byla vysazena léčba DSU, 
došlo k dalšímu zlepšení dlouhodobé kompenzace (poslední HbA1c 
5,8 %) bez signifikantní změny tělesné hmotnosti oproti předchozím 
hodnotám při spolupráci pacienta v režimových opatřeních.

Diskuse
Dlouhodobá analoga inzulínu mají lepší farmakokinetiku 

a farmakodynamiku než humánní inzulíny a tedy predikovatelnější 

postupné uvolňování do krevního oběhu. Díky tomu je možné mno-
hem lépe napodobit bazální sekreci inzulínu, než je tomu u inzulínů 
humánních. Řada studií prokázala, že prosté převedení na léčbu ana-
logy humánních inzulínů sice nevede jednoznačně k lepším hodnotám 
HbA1c, ale je shoda, že při alespoň stejné úrovni kompenzace výrazně 
snižuje riziko hypoglykémie, což potvrzuje naše pozorování. 

Závěr
Základní požadavek dosáhnout cílových hodnot glykémie, resp. 

co nejnižší hodnoty glykovaného hemoglobinu může mít nepříjemný 
vedlejší důsledek v podobě těžké hypoglykémie či lehkých opako-
vaných hypoglykémií. U většiny pacientů je obava z hypoglykémie 
nejzávažnější překážkou pro dosažení cílových hodnot glykémie 
a glykovaného hemoglobinu. U osob starších 70 let věku musíme 
vždy zvažovat riziko hypoglykémie pro kognitivní funkce pacienta. 
Zásadní je tedy výběr takového inzulínu a takového inzulínového 
režimu, které snižují riziko hypoglykémie při alespoň srovnatelné 
úrovni kompenzace diabetu.
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před snídaní po snídani před obědem po obědě před večeří po večeři noční 02:00

NPH inzulín 11,2 10,5 10,9 11,2 8,4 9,0 6,5

detemir (6 měsíců) 8,1 8,5 7,5 8,5 7,2 8,0 6,3

detemir (12 měsíců) 7,0 7,9 8,1 8,3 6,5 7,8 5,3

Tab. č. 1: Srovnání vybraných glykemických profilů ze selfmonitoringu pacienta (mmol/l)

MUDr. Milan Flekač, Ph. D.
III. interní klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK v Praze
U nemocnice 1 
128 08 Praha 2
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Jana Houdová
Interní a diabetologická ambulance, Praha

Souhrn:
Kazuistika popisuje léčbu obézní, mladé diabetičky 2. typu s vrozenou poruchou sluchu, 

léčenou kombinací maximálních dávek perorálních antidiabetik, dlouhodobě neuspokojivě 
kompenzovanou. Po převodu na NPH inzulín neuspokojivá kompenzace přetrvávala, navíc 
byl zaznamenán vzestup tělesné hmotnosti. Po převodu na léčbu inzulínem detemir (Levemir) 
(v kombinaci s PAD), došlo k výraznému zlepšení kompenzace: HbA1c poklesl o 1,1 % a hmotnost 
pacienta se snížila o 4 kg. Kazuistika potvrzuje výhodu inzulínového analoga detemir (Levemir) 
ve vztahu k tělesné hmotnosti oproti NPH inzulínu.

Summary:
The use of insulin Levemir combined with oral antidiabetics in a young extremely obese 

female patient with type 2 diabetes mellitus who was congenitally hearing-impaired 
The paper describes a treatment in an obese, young, congenitally hearing-impaired female 

patient with type 2 diabetes mellitus who was treated with a combination of maximal doses of 
oral antidiabetics and did not achieve a successful compensation for a long time. The switch to 
NPH insulin did not result in better compensation, moreover she gained weight. The switch to 
insulin detemir (Levemir) (combined with oral antidiabetics) resulted in a significantly better 
compensation: HbA1c declined by 1.1 %, and she lost 4 kg. The case confirms the benefit of 
insulin analogue detemir (Levemir) on body weight compared to NPH insulin.

Houdová, J. Použití inzulínu Levemir v kombinaci s PAD u mladé extrémně obézní diabetičky 2. typu 
s vrozenou poruchou sluchu. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S11 –S12, 2010.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� extrémní obezita

� perorální antidiabetika

� inzulín detemir

Použití inzulínu Levemir v kombinaci 
s PAD u mladé extrémně obézní 
diabetičky 2. typu s vrozenou
poruchou sluchu

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� extreme obesity

� oral antidiabetics

� insulin detemir

Úvod 

Zahájení inzulínoterapie je u diabetiků 2. typu obecně spojeno 
se zvýšeným rizikem nárůstu hmotnosti. Studie s detemirem proká-
zaly, že podávání tohoto analoga je provázeno významně menším 
zvýšením hmotnosti než podání NPH inzulínu díky reverzibilní 
vazbě detemiru na albumin v krvi. K nejnižšímu nárůstu hmotnos-
ti dochází při léčbě inzulínem detemir u osob s nejvyššími BMI. 
V případě NPH inzulínu podobný vztah zjištěn nebyl.

Kazuistika
47letá žena, simplexní osobnost, s vrozenou poruchou slu-

chu. Diabetes mellitus 2. typu byl diagnostikován v roce 2001 za 
hospitalizace na Kardiologické klinice FN Královské Vinohrady 

pro diagnózu oboustranná plicní embolie při tromboflebitidě 
v. saphena magna (v důsledku hormonální antikoncepce). 
Současně byla zjištěna arteriální hypertenze, hyperlipidémie, 
hyperurikémie.

Od počátku metabolického onemocnění léčba perorálními 
antidiabetiky (PAD) (metformin v dávce 1 000 mg; po 3 letech 
kombinační terapií metformin + glimepirid).

V roce 2008 při kombinační terapii s maximálními dávkami 
PAD (metformin 3000 mg + glimepirid 6 mg) byl následující 
laboratorní nález – lačná glykémie 12,6 mmol/l, postprandiální 
glykémie 16,5 mmol/l, HbA1c 7,9 % (IFCC), kreatinin 50 µmol/l, 
kyselina močová 400 µmol/l, celkový cholesterol 6,64 mmol/l, 
triglyceridy 8,28 mmol/l, HDL-cholesterol 1,37 mmol/l, albumin/
kreatinin 2 038 µmol/l. TK 150/90 mmHg, tělesná hmotnost 147 kg, 
výška 170 cm (BMI 50,87 kg/m2), obvod pasu 140 cm. 
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POUŽITÍ INZULÍNU LEVEMIR V KOMBINACI S PAD U MLADÉ EXTRÉMNĚ OBÉZNÍ DIABETIČKY 2. TYPU…

Zahájena aplikace NPH inzulínu. Ke stávající medikaci při-
dán Insulatard 14 IU ve 22 hodin. Compliance byla velice špatná 
vzhledem k obtížné komunikaci. Pacientce byl vydán glukometr 
a následovala opakovaná edukace pro nácvik aplikace inzulínu 
i selfmonitoringu (opakovaně i za účasti manžela, který byl sám 
také diabetikem 2. typu léčený intenzifikovaným inzulínovým 
režimem).

Po třech měsících (únor 2009) byla lačná glykémie 10,0 mmol/l, 
postprandiální glykémie (PPG) 14,8 mmol/l, HbA1c 7,5 %. Hmot-
nost 149 kg, obvod pasu 142 cm, BMI 51,56 kg/m2. Vzhledem k trva-
jící neuspokojivé kompenzaci a narůstající hmotnosti byla zahájena 
terapie inzulínem detemir (Levemir) v dávce 20 U ve 22 hodin.

Laboratorní nález po osmi měsících léčby: lačná glykémie do 
9 mmol/l, PPG 12 mmol/l, HbA1c 6,4 %. Hmotnost 145 kg, obvod 
pasu 137 cm, BMI 50,17 kg/m2. Kreatinin 55 µmol/l; kyselina močová 
472 µmol/l; celkový cholesterol 6,1 mmol/l; triglyceridy 6,2 mmol/ l; 
HDL-cholesterol 1,3 mmol/l; LDL-cholesterol 2,6 mmol/l; albumin/
kreatinin 282 µmol/l. Stávající terapie: detemir (Levemir) 20 U, 
metformin (Glucophage 1 000 mg) 1-1-1 tbl, glimepirid (Oltar 6 mg) 
1 tbl., warfarin 2,5 mg, metoprolol (Vasocardin 200) 1 tbl, ramipril 
(Tritace 5 mg) 1 tbl, amilorid + hydrochlorothiazid (Moduretic) 
½ tbl, alopurinol (Milurit) 1 tbl, atorvastatin (Torvacard 20) 1 tbl.

Diskuse
Kazuistika ukazuje na zlepšení kompenzace u obtížně spo-

lupracující pacientky po převodu na dlouhodobý analog inzulínu 
detemir (Levemir) v kombinaci s PAD. I když zatím nebylo dosaženo 
požadovaných hodnot kompenzace, vedla tato terapie ke snížení 
HbA1c, lepší kontrole glykémií preprandiálních i postprandiálních 
a současně nebyl zaznamenán výskyt hypoglykémií, což je významná 
výhoda inzulínu detemir oproti NPH inzulínu. Po pěti měsících léčby 

inzulínem detemir (Levemir) z redukovala tato extrémně obézní 
pacientka tělesnou hmotnost o 4 kg, což potvrzuje další výhodu 
detemiru – absenci negativního vlivu na tělesnou hmotnost, zvláště 
u obézních diabetiků.

Závěr
Léčba inzulínem detemir (Levemir) v kombinaci s PAD, podá-

vaným v jedné večerní dávce, se u této špatně spolupracují extrémně 
obézní mladé diabetičky s vysokým rizikem komplikací osvědčila 
jako vhodná volba nejen ve smyslu zlepšení kompenzace metabolic-
kého onemocnění, ale i ve smyslu zlepšení kvality života. 

Literatura
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2009.
Philis-Tsimikas, A., Charpentier, G., Clauson, P. et al. Comparison of 
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Souhrn:
Kazuistika pacienta s dvacetipětiletou historií diagnózy diabetes mellitus 2. typu u něhož 

po dekompenzaci při léčbě samotnými perorálními antidiabetiky byla zahájena léčba kombinací 
perorálních antidiabetik a inzulínu detemir v jedné denní dávce. Došlo k výraznému zlepšení 
kompenzace, hodnota HbA1c se z 6,9 % upravila na 4,8 % (IFCC).

Summary:
The treatment with insulin detemir combined with oral antidiabetics compared to the treat-

ment with oral antidiabetics only in a patient with type 2 diabetes mellitus 
We present a case of a patient with a history of type 2 diabetes mellitus lasting for 25years, 

in whom the treatment with oral antidiabetics failed and the treatment with a combination of 
oral antidiabetics and insulin detemir once daily was initiated. His compensation significantly 
improved, the level of HbA1c decreased from 6.9 % to 4.8 %.

Psottová, J. Porovnání léčby u diabetika 2. typu léčeného inzulínem detemir v kombinaci s PAD oproti 
léčbě samotnými PAD. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S13 –S14, 2010.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� perorální antidiabetika

� inzulínová analoga

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� oral antidiabetics

� insulin analogues

Jana Psottová
Interní a diabetologická ordinace, Praha

Porovnání léčby u diabetika 2. typu 
léčeného inzulínem detemir v kombinaci 
s PAD oproti léčbě samotnými PAD

Úvod 

Výsledky mnoha klinických studií i konkrétní zkušenosti z am-
bulantní praxe potvrzují výhody léčby inzulínovým analogem v kom-
binaci s perorálními antidiabetiky ve smyslu zlepšení kompenzace, 
menšího rizika hypoglykémií a tudíž i zlepšení kvality života.

 

Kazuistika
Muž, 80 let, s diagnózou diabetes mellitus 2. typu od září 

1985. Matka zemřela v 60 letech na selhání ledvin při diabetické 
nefropatii, jedna sestra se léčí s diabetem. V roce 1988 mu byla 
provedena cholecystektomie pro cholecystolithiázu, v roce 2000 
operace divertiklů tlustého střeva s adhezemi k močovému měchý-
ři, 2000 a 2001 implantace totální endoprotézy kolenních kloubů 
pro artrózu, 2007operace bazaliomu nosu. Léčí se pro hypertenzi 
a dyslipidémii. Diabetes diagnostikován v roce 1985, 10 let léčen 
pouze dietou, od roku 1995 perorálními antidiabetiky. 

V říjnu 2008 výrazné trvalé hyperglykémie až 18 mmol/l při 
terapii glimepiridem 6 mg denně. Metformin kontraindikován pro 

snížení funkce ledviny (kreatinin v séru 124 µmol/l). Glykovaný he-
moglobin 6,9 % (IFCC). Pacientovi vydán glukometr s doporučením 
provádění selfomonitoringu glykémií, byla zapojena i manželka. 
Dávka glimepiridu zvýšena na 8 mg denně, pacient i jeho manžel-
ka odmítli opakovaně inzulínovou léčbu. Laboratorní nález: urea 
8,9 mmol/l, kreatinin 124 µmol/l, HDL-cholesterol 1,04 mmol/l, 
ostatní výsledky v mezích normy. Dalších 6 týdnů přetrvávaly vysoké 
glykémie i při zvýšené dávce glimepiridu.

Zahájili jsme proto léčbu detemirem v dávce 10 U ve 22 hodin, 
při ponechání 8 mg glimepiridu, rozdělených do dvou denních 
dávek. Dávku inzulínu titrujeme dle ranních hodnot glykémií až 
na 15 U.

Pacient se cítil subjektivně méně unavený, což si uvědomil až 
po určité době od zahájení léčby inzulínem. Došlo k úpravě hodnot 
v glykemických profilech, tělesná hmotnost zůstala nezměněna. 
Glykovaný hemoglobin se výrazně zlepšil na 4,8 %.

Poslední glykemický profil: preprandiální ranní glykémie 
– 4,1 mmol/l, postprandiální ranní glykémie – 10,7 mmol/l, pre-
prandiální polední glykémie – 7,4 mmol/l, postprandiální polední 
glykémie – 8,0 mmol/l, večerní preprandiální glykémie – 5,2 mmol/l, 

abstrakta naleznete na www.geum.org/diakazuistiky
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postprandiální večerní glykémie – 6,7 mmol/l, glykémie ve 22 ho-
din – 5,4 mmol/l, glykémie ve 4 hodiny ráno – 5,1 mmol/l. Léčba 
hypertenzní choroby a dyslipidémie se po celou dobu nezměnila 
(ACE inhibitor, statin).

 

Diskuse
Výsledky posledních klinických studií dokazují, že není vhodné 

oddalovat zahájení léčby inzulínem. Nelze podléhat naléhání sa-
motných pacientů ani rodinných příslušníků a opakovaně a trpělivě 
přesvědčovat pacienty o nutnosti včasného zahájení léčby, která se 
zdá být kompromisní, nicméně výhodná z hlediska hodnoty gly-
kovaného hemoglobinu jakožto nejlepšího ukazatele kompenzace 
diabetu při zachování výborné kvality života, bez vlivu na tělesnou 
hmotnost a s nízkým rizikem hypoglykémií.

Nejenom klinické studie, ale i několik desítek pacientů, které 
léčím kombinací perorálních antidiabetik a inzulínového analoga, 
mě jednoznačně přesvědčují o vhodnosti této léčby u pacientů 
s diagnózou diabetes mellitus 2. typu.

 

Závěr
Uvedená kazuistika je příkladem možnosti úspěšné léčby 

kombinací perorálního antidiabetika či perorálních antidiabetik 
s inzulínovým analogem u pacientů s diagnózou diabetes mellitus 
2. typu, kteří nejsou uspokojivě kompenzováni perorálními anti-
diabetiky.
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POROVNÁNÍ LÉČBY U DIABETIKA 2. TYPU LÉČENÉHO INZULÍNEM DETEMIR V KOMBINACI S PAD OPROTI …
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Souhrn:
Je popsán vývoj diabetu 2. typu u ženy s metabolickým syndromem, které bylo v době stanovení 

diagnózy 55 let. Po několik let byla úspěšně kompenzována režimovými opatřeními a perorálními 
antidiabetiky (metformin, gliklazid). Po 5 letech trvání diabetu však došlo ke zhoršení kompenzace 
a zvýšení ranních glykémií. Inzulín NPH v jedné dávce na noc se neosvědčil. Kompenzaci zlepšil 
inzulín detemir, který byl přidán k metforminu a gliklazidu jako bazální inzulín.

Summary:
Insulin detemir as basal insulin combined with oral antidiabetics
The progress of type 2 diabetes mellitus in a female patient, who was diagnosed with the 

metabolic syndrome at the age of 55 years, is described. She was successfully compensated only 
by lifestyle changes and oral antidiabetics (metformine, gliclazide) for several years. After 5 ye-
ars of diabetes her compensation and morning glycemias worsened. NPH insulin administered 
once daily did not work. Adding insulin detemir as basal insulin to metformine and gliclazide 
improved her compensation.

Dresslerová, I. Inzulín detemir jako bazální inzulín v kombinaci s perorálními antidiabetiky. Kazuistiky 
v diabetologii 8, suplementum 2: S15 –S16, 2010.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� metabolický syndrom

� perorální antidiabetika

� inzulín detemir

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� metabolic syndrome

� oral antidiabetics

� insulin detemir

Irma Dresslerová
I. interní klinika, FN Hradec Králové

Inzulín detemir jako bazální 
inzulín v kombinaci s perorálními 
antidiabetiky

Úvod 

Uvádí se, že průměrná doba od stanovení diagnózy diabetu 2. ty-
pu do selhání léčby perorálními antidiabetiky a dietou činí zhruba 
6 let. Mezi jednotlivci jsou dosti značné rozdíly, které mohou být 
ovlivněny i délkou intervalu od vzniku nemoci ke stanovení diagnózy. 
Ošetřující lékař se potom rozhoduje, jaký postup dále zvolit. Dle 
současných guidelines má více možností, jednou z nich je přidání 
bazálního inzulínu do léčby.

Kazuistika
Žena, narozená v roce 1947, byla koncem prosince 2002 hos-

pitalizována na I. interní klinice Fakultní nemocnice v Hradci 
Králové pro nekorigovanou arteriální hypertenzi a nově zjištěný 
diabetes mellitus. V době přijetí dominovala celková únava, asi 14 
dní polydipsie, polyurie a hubnutí. Krevní tlak byl 200/110 mmHg, 
tělesná hmotnost 80 kg, výška 157 cm, BMI 33,3 kg/m2. Glykémie 
byla 25 mmol/l, nebyla přítomna ketonurie, glykovaný hemoglobin 
byl 13,5 % (DCCT), celkový cholesterol 4,9 mmol/l, triglyceridy 
1,34 mmol/l, HDL-cholesterol 1,14 mmol/l a LDL-cholesterol 
2,1 mmol/l. Funkce štítnice byla v normě, stejně tak hodnoty krea-

tininu, jaterních testů a mikroalbuminurie. Na očním pozadí nebyly 
známky diabetické retinopatie.

Zahájili jsme léčbu 3 dávkami krátkodobého humánního inzulínu 
a provedli edukaci diabetické diety 175 g UV/24 hodin. Nemocná 
byla za 6 dní propuštěna s hodnotou krevního tlaku 130/80 mmHg, 
glykémiemi mezi 6 až 8 mmol/l. V léčbě hypertenze měla ACE in-
hibitor, kalciový blokátor a malou dávku diuretika. V léčbě diabetu 
metformin 2krát 850 mg a 3 dávky krátkodobého humánního inzulínu 
(10-10-8 jednotek s. c.). 

Pacientka byla předána do diabetologické poradny I. interní 
kliniky, kam se dostavila začátkem ledna 2003 na kontrolu. V té 
době již byly známy hladiny autoprotilátek (GADA, IA-2A), které 
byly negativní, a hodnota C-peptidu nalačno a po zátěži standardní 
snídaní (0,72 nmol/l nalačno; 1,32 nmol/l za hodinu a 1,7 nmol/l za 
2 hodiny po jídle). Hodnoty byly dle parametrů RIA laboratoře ve 
FN HK v mezích normy. Pacientce byl vysazen inzulín a ponechán 
metformin v dávce 2krát 850 mg. Během několika měsíců byl do 
léčby pro ne zcela uspokojivou kompenzaci přidán gliklazid v dávce 
30 mg denně.

Na této léčbě byla nemocná uspokojivě kompenzována několik 
let, hodnoty glykovaného hemoglobinu se pohybovaly mezi 4 a 5,5 % 
(IFCC), v glykemických profilech byly optimální glykémie nalačno 
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INZULÍN DETEMIR JAKO BAZÁLNÍ INZULÍN V KOMBINACI S PERORÁLNÍMI ANTIDIABETIKY

i postprandiálně. Hodnoty krevního tlaku při pravidelné medikaci 
nepřekročily mez 130/80 mmHg, do léčby byla přidána malá dávka 
statinu. V průběhu těchto několika let byla zdvojena dávka gliklazidu 
na 60 mg denně v 1 ranní dávce. Pacientka v tomto období přibrala 
celkem 5 kg (85 kg). Z komplikací se objevila opakovaně pozitivní 
mikroalbuminurie a glaukom.

V lednu 2008, tedy po 5 letech od stanovení diagnózy, přišla 
nemocná na kontrolu s váhovým přírůstkem dalších 3 kg (88 kg), 
hodnotou glykovaného hemoglobinu 6,1 % a glykemickým profilem: 
9,7..12,7..7,7..7,4..8,8..8,3..6,1..8,7 mmol/l. 

Měla tedy tendenci k ranním hyperglykémiím nalačno i post-
prandiálně. Pacientka byla znovu edukována stran dietních opatření 
a byla jí zdůrazněna nutnost redukce hmotnosti. V březnu 2008 měla 
při kontrole hmotnost 86 kg (zredukovala 2 kg), ale hodnoty glykémií 
ranních a po snídani se pohybovaly kolem 8 až 12 mmol/l, glykovaný 
hemoglobin 6,9 %. V průběhu dne byly glykémie 8 mmol/l po jídle. 
Začali jsme podávat NPH inzulín na noc s cílem snížit ranní glykémie. 
Dávka NPH inzulínu byla postupně zvýšena z 6 na 12 jednotek. Již 
při dávce 12 IU však pacientka uváděla noční hypoglykémie, ačkoliv 
ranní glykémie stále nedosahovaly optimálních hodnot. Vzhledem 
k tomu, že pro obezitu nebylo vhodné zařadit druhou večeři, v lis-
topadu 2008 jsme místo NPH inzulín nahradili inzulínem detemir, 
dávka byla postupně vytitrována dle ranních glykémií na 16 jednotek 
s jednou denní aplikací večer. Nemocná negovala hypoglykémie. 
V léčbě zůstal gliklazid v dávce 60 mg a metformin, jehož dávka byla 
zvýšena na 2krát 1000 mg denně. Při poslední kontrole v prosinci 
2009 vypadaly výsledky nemocné takto: TK 130/75 mmHg, tělesná 
hmotnost 89 kg (BMI 35,5 kg/m2), glykovaný hemoglobin 5,3 %, 
ranní glykémie mezi 5 a 6,9 mmol/l, postprandiální glykémie mezi 
6 a 8,5 mmol/l. 

Diskuse

Po nasazení inzulínu detemir se snížily ranní glykémie a tím 
se zlepšila kompenzace. K tomuto zlepšení došlo, aniž by nemocná 
měla noční hypoglykémie. V praxi se tak prokázala výhoda inzulínu 
detemir, který má dlouhodobější a vyrovnaný účinek.

Bohužel se nepodařilo redukovat hmotnost, pacientka od dia-
gnózy diabetu dosud přibrala celkem 9 kg. Ranní hyperglykémie jsou 
projevem jaterní inzulínové rezistence, na zvážení bylo zkusit efekt 
glitazonu před zahájením léčby inzulínem.

Závěr
U diabetiků 2. typu je možné použít inzulín detemir jako bazál-

ní inzulín v jedné denní dávce do kombinace s PAD. Oproti NPH 
inzulínu detemir koriguje ranní hyperglykémie bez výskytu nočních 
hypoglykémií.
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Souhrn:
Podávání bazálního inzulínového analoga detemir (Levemir) k PAD ve srovnání s předchozí 

léčbou humánním střednědobě působícím inzulínem u obézního diabetika 2. typu odstranilo 
noční hypoglykémie aniž by došlo k vzestupu ranních lačných glykémií. Celkově tento způsob léčby 
zlepšil metabolickou kompenzaci pacienta a ve svém důsledku významně ovlivnil stav renálních 
funkcí pacienta, i změny na očním pozadí byly jen přechodné. Od nasazení detemiru (Levemir) 
došlo dokonce k mírnému hmotnostnímu úbytku při poklesu HbA1c.

Summary:
Levemir combined with OAD in a long-term decompensated obese diabetic patient with 

renal insufficiency 
The administration of basal insulin analogue detemir (Levemir) with oral antidiabetics com-

pared to previous treatment with human medium-term acting insulin in an obese patient with 
type 2 diabetes mellitus eliminated nocturnal hypoglycemias without worsening morning fasting 
glycemias. In total, such treatment improved patient’s metabolic compensation and resulted in 
a significant improvement of his renal functions; even pathologic changes in fundoscopic exam 
were only temporary. Since the initiation of detemir (Levemir) treatment he has even achieved 
a slight weight loss and a decrease of HbA1c.

Hejnicová, K. Levemir v kombinaci s PAD u dlouhodobě dekompenzovaného obézního diabetika 
s renální insuficiencí. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S17 –S18, 2010.

Klíčová slova:

� bazální inzulínový analog

� diabetes mellitus 2. typu

� hypoglykémie

� renální insuficience

Key words:

� basal insulin analogue

� type 2 diabetes mellitus

� hypoglycemia

� renal insufficiency

Kateřina Hejnicová
Diabetologická ambulance Trutnov

Levemir v kombinaci s PAD u dlouhodobě 
dekompenzovaného obézního
diabetika s renální insuficiencí

Úvod 

Inzulín detemir (Levemir) je bazální inzulínový analog s pro-
dlouženým účinkem, po aplikaci do podkoží je vstřebáván pomalu, 
plynule, bez významného kolísání hladiny. Především proto je 
považován za bezpečnější z hlediska rizika výskytu hypoglykémií 
i vzestupu hmotnosti, i za účinnější pokud jde o udržení vyrovnané 
glykémie, než humánní bazální inzulín. 

Kazuistika
63letý obézní diabetik 2. typu byl od roku 1995, kdy byl jeho dia-

betes zjištěn, léčen relativně uspokojivě kombinací PAD až do roku 
2007. Od roku 1995 se léčil pro hypertenzi, dyslipidémii, od roku 
2004 byla intermitentně mírně zvýšena mikroalbuminurie, známky 
jiných mikrovaskulárních komplikací nebyly přítomny. Od počátku 
diabetické nefropatie byl léčen ACE inhibitory, opakovaně mu byla 
navrhována inzulínoterapie, kterou vytrvale odmítal.

V roce 2007 při léčbě glimepiridem 6 mg a metforminem 2 000 mg 
denně došlo jednak k výraznému zhoršení metabolické kompenzace, 
jednak souběžně s tím k záchytu diabetické retinopatie, k progresi 
mikroalbuminurie a k poklesu renálních funkcí – k náhlému ná-
růstu azotémie. V srpnu 2007 byl jeho HbA1c 10,5 % (IFCC), urea 
12,8 mmol/l, kreatinin 218 µmol/l, mikroalbuminurie 88,15 µg/min. 
Poslední glykemické profily:

� 12,2–18,4..15,9– 4,4..11,5–14,5..13,1 mmol/l;
� 11,8–18,3..13,8–14,1..13,2..15,4..13,8 mmol/l;
� 12,2–17,3..13,9–13,1..8,7–11,8..11,2 mmol/l.
Ihned byl vysazen metformin, opakovaná snaha o zahájení inten-

zifikované inzulínoterapie byla opět neúspěšná. Po podrobné edukaci 
stran neúnosné metabolické kompenzace a jejího možného vyústění 
do selhání ledvin se pacient nechal přesvědčit alespoň k podávání 
jedné večerní dávky NPH inzulínu v kombinaci s glimepiridem.

V lednu 2008 na kombinaci glimepirid 6 mg + Insulatard 0-0-0-
-14 IU s. c. následoval až neuvěřitelný pokles HbA1c na 6,3 % (IFCC), 
lačná glykémie 6,4 mmol/l, urea 10,5 mmol/l, kreatinin 162 µmol/l 
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IR a MAU 18,15 µg/min. Nepochybně sehrála svou roli i obava pacienta 

o svůj další osud po podrobném pohovoru a lze předpokládat, že 
došlo k podstatnému zlepšení denního režimu.

V únoru 2009 však nastaly další obtíže. Pacient se stále častěji 
potýkal se sklonem k hypoglykémiím mezi 3.–5. hodinou ranní, které 
ho budily, vyžadovaly konzumaci sacharidů, což při dlouhodobém 
boji s obezitou sám kvitoval jako neúnosné. Navíc v té době přes 
solidní spolupráci pacienta opět vystoupal HbA1c na 8,8 % (IFCC). 
Aktuální urea 8,4 mmol/l, kreatinin 145 µmol/l, lipidogram i krevní 
obraz bez významných odchylek od normy (zvažovali jsme i falešně 
zvýšený HbA1c vzhledem k nepříliš korelujícím glykemickým profi-
lům), MAU 8,33 µmol/l. Poslední glykemické profily: 

� ve 3 hod ráno 3,2..dále 9,8–8,9..10,0–9,9..8,7–9,2..6,4 mmol/l;
� ve 4,15 hod 3,4..dále 10,1–9,0..7,1–9,2..9,5–9,2..7,0 mmol/l.
Za této situace jsme místo inzulínu Insulatard použili detemir 

(Levemir), postupně byla dávka vytitrována na 18 U s. c. večer, 
glimepirid v dávce 6 mg/den jsme ponechali. Následovalo zlepšení 
– v květnu 2009 HbA1c 7,6 %, v srpnu 2009 HbA1c 7,0 %, vymizely 
noční hypoglykémie, oční pozadí je opět bez známek diabetické reti-
nopatie (úprava stavu ve srovnání s minulým nálezem). Přes zlepšení 
HbA1c došlo i k mírnému hmotnostnímu úbytku (−3 kg).

Pro přetrvávání diskrepance mezi naměřenými profily a stále 
přece jen vysokým HbA1c absolvoval pacient v listopadu 2009 
měření kontinuálním senzorem glykémie. Ověřili jsme si tak, že 
skutečně již nedochází k poklesu glykémie pod 4 mmol/l v časných 
ranních hodinách, že je hladina krevního cukru opravdu poměrně 
vyrovnaná, významněji překračuje doporučené hodnoty pouze 
v době snídaně. Protože však pacient nadále odmítá intenzifikovaný 
inzulínový režim, doporučili jsme mu rozložení snídaně na 2 menší 
dávky v 8 a v 10 hodin.

Otázkou zůstává, proč je HbA1c dlouhodobě vyšší, než by odpo-
vídalo naměřeným hladinám krevního cukru, což ovšem přesahuje 
rámec tohoto sdělení. 

Diskuse

Inzulínový analog detemir (Levemir) v prezentovaném přípa-
dě z velké části vyřešil problém obézního diabetika 2. typu, který 
dlouhodobě odmítá intenzifikovanou inzulínoterapii, a u kterého se 
v důsledku neuspokojivé metabolické kompenzace objevila náhlá pro-
grese renálního selhávání a první známky diabetické retinopatie.

Závěr
Inzulín detemir (Levemir) v kombinaci s PAD ve srovnání s před-

chozí léčbou inzulínem NPH odstranil noční hypoglykémie, zlepšil 
metabolickou kompenzaci a byl zaznamenán i mírný hmotnostní 
úbytek. Zvolená léčba významně ovlivnila stav renálních funkcí 
pacienta i změny na očním pozadí.

Literatura
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datum hmotnost (kg) BMI (kg/m2)

19. 11. 2009 118 35,62

11. 5. 2009 121 36,53

5. 12. 2008 121 36,53

5. 9. 2008 119 35,93

6. 5. 2008 120 36,23

5. 2. 2008 120 36,23

6. 11. 2007 116 35,02

28. 8. 2007 123 37,13

18. 5. 2007 121 36,53

9. 3. 2007 118 35,62

1. 12. 2006 118 35,62

31. 8. 2006 120 36,23

2. 3. 2006 120 36,23

30.11. 2005 118 35,62

Tab. č. 1: Tělesná hmotnost a výška pacienta (výška pacienta 182 cm)

INZULÍN DETEMIR JAKO BAZÁLNÍ INZULÍN V KOMBINACI S PERORÁLNÍMI ANTIDIABETIKY

Obr. č. 1: Kontinuální monitorování glykémie (listopad 2009)
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Martina Lášticová
Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové

Souhrn:
V prezentované kazuistice poukazujeme na vhodné použití inzulínu detemir u diabetika 

2. typu s metabolickým syndromem, léčeného maximálními dávkami perorálních antidiabetik. 
Využili jsme výhody dlouhodobého inzulínového analoga detemir ve vztahu k tělesné hmotnos-
ti. Zlepšení metabolické kompenzace u tohoto pacienta se projevilo i příznivým ovlivněním 
spektra lipidů.

Summary:
The treatment of a patient with type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome with 

a combination of oral antidiabetics and long-term acting insulin analogue detemir
The presented case refers to an appropriate use of insulin detemir in a patient with type 2 

diabetes mellitus with metabolic syndrome who was treated with maximal doses of oral anti-
diabetics. We took advantage of the long-term acting insulin analogue detemir to body weight. 
The improvement of metabolic compensation was also manifested by a favourable effect on 
lipid spectrum.

Lášticová, M. Léčba diabetika 2. typu s metabolickým syndromem kombinací perorálních antidiabetik 
a dlouhodobého inzulínového analoga detemir. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S19 –S21, 
2010.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� metabolický syndrom

� dyslipidémie

� inzulín detemir

Léčba diabetika 2. typu s metabolickým 
syndromem kombinací perorálních 
antidiabetik a dlouhodobého 
inzulínového analoga detemir

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� metabolic syndrome

� dyslipidemia

� insulin detemir

Úvod 

Metabolický syndrom (syndrom X, Reavenův syndrom, syndrom 
inzulínové rezistence) je charakterizován přítomností metabolic-
kých abnormalit spojených se zvýšeným rizikem vzniku kardiovas-
kulárních onemocnění a diabetes mellitus. Hlavními znaky metabo-
lického syndromu jsou podle NCEP:ATPIII (National Cholesterol 
Education Program, Adult Treatment Panel III): centrální obezita 
(obvod pasu >102 cm u mužů, >88 cm u žen), hypertriglyceridémie 
>1,7 mmol/l, snížená hladina HDL-cholesterolu (<1,03 mmol/l 
u mužů, <1,29 mmol/l u žen) nebo specifická hypolipidemická 
léčba, hypertenze (systolický tlak >130 mmHg nebo diastolický 
tlak >85 mmHg) nebo specifická anihypertenzní léčba a zvýšená 
hodnota lačné glykémie (>5,6 mmol/l). 

Etiologie syndromu není jasná, obecně přijímanou hypotézou 
vysvětlující patofyziologii procesu je inzulínová rezistence, způso-
bená poruchou účinku inzulínu. K rozvoji inzulínové rezistence 
přispívá nadbytek cirkulujících volných mastných kyselin, které 
jsou uvolňovány z tukové tkáně hormon-senzitivní lipázou. Při 
rozvoji inzulínové rezistence dochází ke zvýšené lipolýze a dalšímu 
uvolňování volných mastných kyselin, které snižují antilipolytický 
účinek inzulínu. Porucha účinku inzulínu vede k dyslipidémii, zhor-
šení suprese produkce glukózy v játrech a ledvinách a sníženému 
vychytávání a metabolismu glukózy v inzulín-senzitivních tkáních 
(sval, tuková tkáň). K zachování euglykémie při porušeném účinku 
inzulínu kompenzačně vzniká hyperinzulinémie. Tento kompen-
zační mechanismus postupně selhává pro současně přítomnou 
poruchu sekrece inzulínu. Výsledkem je progrese zvýšené glykémie 

Reaven Gerald M. (1928) – americký endokrinolog, geriatr a kardiolog. Svou kariéru začal na Univerzitě v Chicagu, později působil také v Michiganu a dokonce i v americké armádě. Eme-
ritní profesor lékařské fakulty Stanfordské univerzity. Popis metabolického syndromu (dnes někdy také syndrom X nebo Reavenův syndrom) přednesl v roce 1988 v rámci Banting Lecture 
organizované ADA. Člen řady vědeckých a výzkumných organizací a viceprezident pro výzkum společnosti Sahman Pharmaceuticals v San Francisku. (Zdroj informací: archiv redakce)
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nalačno/porušené glukózové tolerance k diabetes mellitus (Eckel 
2008; Kahn et al. 2005). 

Kazuistika
65letý nemocný s metabolickým syndromem (smíšená hyperli-

poproteinémie s nízkou hladinou HDL-cholesterolu, nadváha abdo-
minálního typu, arteriální hypertenze, diabetes mellitus 2. typu od 
roku 1997), sledován v naší diabetologické poradně od února 2007. 
Při prvním vyšetření v naší poradně byl bez známek mikro- a makro-
vaskulárních komplikací diabetu a byly mu naměřeny tyto hodnoty: 
tělesná hmotnost 88 kg, výška 178 cm (BMI 28 kg/m2), obvod pasu 
109 cm, TK 135/85 mmHg, lačná glykémie 14,9 mmol/l, glykovaný 
hemoglobin 7,8 % (IFCC), C-peptid nalačno 1,59 nmol/l, v lipido-
vém spektru: celkový cholesterol 4,77 mmol/l, HDL-cholesterol 0,72 
mmol/l, LDL-cholesterol 2,44 mmol/l, triglyceridy 5,7 mmol/l. 

Diabetes mellitus byl léčen kombinací metforminu (2krát 850 mg) 
a glimepiridu (4 mg). Dále užíval 10 mg ramiprilu, 10 mg amlodipinu, 
a 20 mg betaxololu pro arteriální hypertenzi a nestandardní dávku 
fenofibrátu 2krát 200 mg pro dyslipidémii. 

Nemocný byl reedukován o dietních a režimových opatřeních. 
K léčbě inzulínem se stavěl negativně, proto byla zvolena tato léč-
ba: kombinovaný preparát rosiglitazonu a metforminu (Avandamet 
2/1000) 2krát denně a 6 mg glimepiridu. Touto léčbou bylo dosaženo 
uspokojivé kompenzace diabetu (do velké míry s podílem lepší com-
pliance nemocného ve snaze vyhnout se léčbě inzulínem) a při další 
kontrole měl nemocný hmotnost 86 kg, uspokojivé hodnoty lačných 
i postprandiálních glykémií v přinesených glykemických profilech, 
HbA1c 4,9 %. Ani přes dobrou kompenzaci diabetu nedošlo k úplné 
kompenzaci poruchy lipidového metabolismu (zejména hladiny trigly-
ceridů), v lipidogramu byly zjištěny tyto hodnoty: celkový cholesterol 
5,44 mmol/l, HDL-cholesterol 0,21, LDL-cholesterol 3,56 mmol/l, 
triglyceridy: 4,23 mmol/l. 

K postupnému zhoršování kompenzace diabetu došlo při ne-
změněné léčbě v průběhu 2. poloviny roku 2008, nemocný přibyl 
2 kg na váze na původních 88 kg, a při kontrole v únoru 2009 byly 
v přinesených glykemických profilech ranní hyperglykémie v rozmezí 
od 8,6 do 9,6 mmol/l, hodnota glykovaného hemoglobinu byla 6,4 %. 
Neuspokojivá kompenzace diabetu a současná inzulínová rezistence 
se odrazila i v lipidovém spektru: celkový cholesterol 7,25 mmol/l, 
HDL-cholesterol 0,33 mmol/l, LDL-cholesterol 3,54 mmol/l, triglyce-
ridy 10,03 mmol/l. Kontrolní hladina C-peptidu nalačno (1,39 nmol/l) 
svědčila pro dostatečnou endogenní produkci inzulínu. 

Ke stávající antidiabetické medikaci byl přidán dlouhodobý inzu-
línový analog detemir v dávce 12 jednotek před spaním, s postupnou 
titrací dávky na 18 jednotek. V průběhu dalšího půl roku došlo bez 
změny hypolipidemické léčby k zlepšení hodnot v lipidogramu (celko-
vý cholesterol 6,35 mmol/l, HDL-cholesterol 0,27 mmol/l, LDL-chole-

sterol 3,05 mmol/l, triglyceridy 8,84 mmol/l); následně byl do medikace 
přidán statin. V prosinci 2009 je nemocný se stabilní hmotností 88 kg, 
hodnoty lačných glykémií se pohybují do 7,1 mmol/l, postprandiálně do 
9,0 mmol/l, je bez hypoglykémií a hodnota glykovaného hemoglobinu 
5,3 % svědčí pro uspokojivou kompenzaci diabetu. Před kontrolou 
se ale objevily problémy se zarůstajícím nehtem na palci pravé dolní 
končetiny, užíval antibiotika pro flegmónu palce. Vyšetření tepenných 
tlaků dolních končetin a UZ vyšetření svědčí pro normální nález na 
tepnách dolních končetin. Pro přítomnost zánětu (drobná hnisavá 
sekrece pod nehtem) a s ním souvisejícími suboptimálními hodnota-
mi kompenzace, byla dále titrována dávka detemiru na 26 jednotek. 
Nemocný je zatím pro trvající problémy v péči chirurga. 

Diskuse
Inzulín je nejstarší a nejefektivnější antidiabetický lék, umož-

ňující dosažení cílových hodnot glykémií. V léčbě diabetu 2. typu je 
obvykle používán jako lék 2. volby. Podle konsensu ADA/EASD je 
po změně životního stylu a zahájené farmakoterapii metforminem 
možné použit inzulín v kterémkoliv dalším kroku léčby, pokud není 
dosaženo cílových hodnot kompenzace (Nathan et al. 2006). Po-
dávání bazálního inzulínu (většinou v jedné dávce před spaním) je 
jednoduché a obvykle je tato léčba zahájena s cílem ovlivnění ranní 
hyperglykémie (Pelikánová 2009). 

Inzulínoterapie má též pozitivní vliv na hladiny triglyceridů 
a HDL-cholesterolu, a to hlavně u pacientů s neuspokojivě kompen-
zovaným diabetem, ale je spojená s přírůstkem na váze (v literatuře 
uváděny 2–4 kg). Dalším negativem léčby inzulínem je riziko hypo-
glykémie, i když frekvence je u diabetiků 2. typu vzhledem k přítomné 
inzulínové rezistenci nižší než u diabetiků 1. typu (Holman et al. 
2009; Nathan et al. 2006). 

Dlouze působící inzulínová analoga podle řady studií zlepšují 
kompenzaci srovnatelně s NPH inzulínem. Při jejich použití je riziko 
hypoglykémie minimální, protože mají bezvrcholové působení. Při 
použití inzulínu detemiru je váhový přírůstek nižší, než při použití 
NPH inzulínu a nebo inzulínu glargine (Blonde et al. 2009; Nathan 
et al. 2006). 

Závěr
K léčbě inzulínem se u diabetika 2. typu rozhodujeme z různých 

důvodů. V tomto případě to byla nedostatečná účinnost PAD s ranní 
hyperglykémií. U nemocného byl k PAD přidán bazální inzulín. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o nemocného s metabolickým 
syndromem, s nadváhou, zvolili jsme dlouhodobý inzulínový analog 
detemir, který má příznivé vlastnosti ve vztahu k tělesné hmotnosti. 
Léčba vedla ke zlepšení metabolické kompenzace, což se projevilo 
i v zlepšení lipidového spektra. 

 

LÉČBA DIABETIKA 2. TYPU S METABOLICKÝM SYNDROMEM KOMBINACÍ PERORÁLNÍCH ANTIDIABETIK…
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Souhrn:
Diabetes mellitus je skupinou chronických, etiopatogeneticky heterogenních onemocnění, 

jejichž základním rysem je hyperglykémie. Hyperglykémie vzniká v důsledku absolutního nebo 
relativního nedostatku inzulínu. Hyperglykémie se zásadně podílí na dlouhodobých cévních 
komplikacích diabetu.

Summary:
Levemir – the initiation of insulinotherapy in a patient with type 2 diabetes mellitus without 

weight change
Diabetes mellitus is a group of chronic, etiopathologically heterogenic diseases, with hy-

perglycemia as their common characteristic. Hyperglycemia results from relative or absolute 
lack of insulin. Hyperglycemia principally contributes to long-term vascular complications of 
diabetes.

Musil, F. Levemir – zahájení inzulínoterapie u diabetika 2. typu bez ovlivnění hmotnosti. Kazuistiky 
v diabetologii 8, suplementum 2: S22 –S23, 2010.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� inzulínoterapie

� tělesná hmotnost

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� insulinotherapy

� body weight

František Musil
Diabetologické centrum, FN Hradec Králové

Levemir – zahájení inzulínoterapie 
u diabetika 2. typu bez ovlivnění 
hmotnosti

Úvod 

Nové informace o vzniku, vývoji, progresi diabetu a jeho kompli-
kací vedly ke změně v klasifikaci, diagnostických kritériích a cíli léčby 
diabetu 2. typu. Prevalence diabetu v současnosti ve vyspělých zemích 
stoupá hlavně vlivem konzumního stylu života. Například v České 
republice je prevalence diabetu odhadována až na 10 % populace. 

Kazuistika
62letý muž byl odeslán do naší ambulance praktickým lékařem 

pro zjištění neuspokojivé kompenzace diabetu. Měl glykémii nalačno 
opakovaně 10–15 mmol/l a HbA1c 7,9 % (dle IFCC). Pacient věděl 
o diabetu 2 roky, byl poučen o dietě a tu dodržoval, zpočátku do-
cházel k praktickému lékaři, ale potom přestal (k tomu uvádí: „měl 
jsem vždy dobré výsledky a stejně se mnou nic nedělali“). V rodině 
byl diabetes u rodičů, pacient byl léčen pro hypertenzi (ramipril; 
Tritace 10 mg 1×1), v minulosti hodně sportoval, nyní z toho zbyla 
o víkendech cyklistika a v zimě lyžování. U kardiologa byl před ode-
sláním do naší ambulance vyšetřen pro bolesti na hrudi, koronární 
léze nebyla potvrzena. 

Pacient s nadváhou, BMI 28 kg/m2. U nemocného jsme doplnili 
vyšetření C-peptidu nalačno a po standardní snídani, kde byl výsledek 
1,2 µg/l nalačno a 3,2 µg/l po stimulaci.

S ohledem na anamnestická data i laboratorní výsledky jsme po 
ověření dodržování diety nemocným zahájili terapii metforminem 
(Siofor) v dávce 2 000 mg denně.

Pacienta jsme zkontrolovali za 2 měsíce, v té době neuváděl žádné 
obtíže, neměl příznaky hyperglykémie, nepřibral na váze, glykémii 
nalačno měl 8,8 mmol/l, po jídle 8,7 mmol/l a HbA1c 6,1 % (dle IFCC). 
V této chvíli jme zahájili léčbu inzulínem detemir (Levemir) v dávce 
12 jednotek před spaním, kterou pacient sám upravil podle lačných 
glykémií na 14 jednotek před spaním. Při další kontrola po 4 měsí-
cích od zahájení terapie byla glykémie nalačno 4,8 mmol/l, glykémie 
postprandiální 5,7 mmol/l a HbA1c 4,4 % (dle IFCC) a po roce léčby 
pak glykémie nalačno 5,1 mmol/l, postprandiálně 6,6 mmol/l a HbA1c 
4,2 % (dle IFCC). Hodnotili jsme vždy současně i subjektivní stav 
nemocného – žádné problémy ve smyslu hypoglykémií, žádné jiné 
komplikace. Po roce provedena kontrola vyšetření na komplikace 
DM, kdy všechna vyšetření dopadla negativně, při této léčbě nedo-
šlo k žádnému přírůstku tělesné hmotnosti. Pacient pokračuje na 
zavedené léčbě.

Diskuse
U diabetu 2. typu je vedle inzulínové rezistence pravidelně 

přítomna také porucha sekrece inzulínu a relativní deficit inzulínu. 
Levemir v tomto případě efektivně snížil lačnou glykémii. Kompen-
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LEVEMIR – ZAHÁJENÍ INZULÍNOTERAPIE U DIABETIKA 2. TYPU BEZ OVLIVNĚNÍ HMOTNOSTI

zoval tak relativní deficit inzulínu, který vedl k zvýšené jaterní gluko-
neogenezi s výslednou lačnou hyperglykémií. Levemir navíc nevedl 
k žádnému zvýšení tělesné hmotnosti, kterého se u nově zavedené 
inzulínoterapie obává lékař i pacient. Potvrdily se tak výhody inzu-
línu Levemir, který efektivně a bezpečně snižuje glykémii a nevede 
k přírůstku tělesné hmotnosti. 

Závěr
V současné době již není dispenzarizace diabetu omezena jen na 

léčbu symptomatické hyperglykémie. Je nutno pravidelně kontrolovat 
a účinně léčit hypertenzi, dyslipidémii, inzulínovou rezistenci, obe-
zitu, ovlivňovat koagulační poruchy, psychické poruchy (deprese). 
Při dispenzarizaci diabetika 2. typu je třeba opakovaně hodnotit 
vzájemný poměr inzulínové rezistence a deficitu inzulínu s maximální 
snahou o individualizaci léčby.
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Sekundární selhání PAD 
a dlouhodobý inzulínový analog

Souhrn:
Sekundární selhání PAD u pacienta nutí i diabetologa učinit zásadní změnu v léčbě. Mnohdy 

je léčba v době selhání PAD velmi hypertrofická. Jsou přítomny maximální dávky sulfonylurey, 
metforminu, akarbózy. Tato kazuistika se zaměřuje na pacienta s anamnézou diabetu od roku 1995. 
Od počátku byl léčen sulfonylureou. Asi po 10 letech léčby se objevilo sekundární selhání PAD. 
Následná kombinační léčba PAD + dlouhodobý inzulínový analog zlepšila kompenzaci bez výskytu 
hypoglykémií a bez ovlivnění hmotnosti. Pacient hodnotí léčbu jako úspěšnou a nezatěžující.

Summary:
Secondary failure of oral antidiabetics and long-term acting insulin analogue 
A diabetologist is forced to make radical change of the treatment after secondary failure of oral 

antidiabetics. At the time of the failure of oral antidiabetics the treatment is often very extensive. 
Patients have maximal doses of sulphonylurea, metformine, and acarbose. The paper is focused 
on a patient with a history of diabetes mellitus since 1995. He was initially treated with sulpho-
nylurea. After about 10 years of treatment the secondary failure of oral antidiabetics developed. 
Following the combined treatment with oral antidiabetics and long-term acting insulin analogue 
his compensation improved without hypoglycemic episodes or weight change. The patient rates 
his treatment as successful and comfortable.

Ondráček, M. Sekundární selhání PAD a dlouhodobý inzulínový analog. Kazuistiky v diabetologii 8, 
suplementum 2: S24 –S25, 2010.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� sekundární selhání PAD

� inzulínoterapie

� inzulín detemir
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� type 2 diabetes mellitus
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Marek Ondráček
Diabetologická a interní ambulance Jičín

Úvod 

Sekundární selhání PAD je moment v životě diabetika, který 
nemocný nechce, oddaluje ho a má z něj obavy. Díky moderním 
dlouhodobým analogům a jejich kombinaci s PAD lze tento zlomový 
bod učinit v mnohých případech méně bolestný a při tom úspěšný v zá-
kladních cílech, tj. kompenzaci diabetu i spokojenosti diabetika.

Kazuistika
Pacient, rok narození 1936. Do své péče jsem nemocného pře-

vzal v roce 2003. Byl léčen glimepiridem v dávce 6 mg. Léčbu jsem 
ponechal, protože kompenzace byla dobrá až velmi dobrá: HbA1c 
4,7..5,6..5,4..5,1 % (IFCC), glykémie nalačno mezi 6 až 7 mmol/l.

Od roku 2007 došlo k elevaci HbA1c nad 6 %, lačná glykémie 
stoupala na 9 až 10 mmol/l. C-peptid 1354 pmol/l nalačno. Trend 
nastupujícího sekundárního selhání PAD nezvrátilo ani přidání 
metforminu do maximální tolerance v dávce 3krát 850 mg. Kombi-
novaná léčba sulfonylureou a metforminem byla v této fázi nemoci 
spíše terapeutickým rozpakem než kauzální a účinnou léčbou. Byla 
ale dána historií léčby nemocného v prvních obdobích diabetu.

Začátkem roku 2008 bylo nutno učinit zásadní změnu v terapii. 
HbA1c elevoval až na 7,4 %, glykémie nalačno 10–11 mmol/l, post-
prandiální glykémie vyšší většinou o 2 až 3 mmol/l, byla přítomna 
glykosurie bez acetonurie. Subjektivní symptomy z dekompenzace 
diabetu pacient neudával. Rozhodl jsem se, že zvolím kombinační léčbu 
PAD+dlouhodobý inzulínový analog. Vycházel jsem z výsledků domá-
cího selfmonitoringu pacienta: byla přítomna jednak hyperglykémie 
nalačno a také postprandiální hyperglykémie během celého dne. Tedy 
nemocný bude potřebovat inzulín s celodenním účinkem. Proto padla 
volba na inzulín detemir, který splňuje výše uvedené požadavky.

V květnu 2008 byla zahájena léčba inzulínem: detemir (Levemir) 
12 U před spaním, glimepirid 6 mg, metformin 3krát 850 mg. Při 
první kontrole za měsíc se lačné glykémie pohybovaly kolem 8 mmol/l, 
postprandiální vyšší asi o 1 mmol/l. HbA1c za 3 měsíce klesl na 5,5 %. 
Pacient sám postupně navyšoval dávku detemiru (Levemir) až na 
30 U pro dosažení cílových hodnot: glykémie nalačno kolem 6 mmol/l, 
postprandiální glykémie do 8 mmol/l. Poslední HbA1c z července 2009 
byly 4,9 %, glykémie z domácího selfmonitoringu většinou splňují 
cílová kritéria. Během léčby PAD a inzulínem se nevyskytla hypo-
glykémie. Hmotnost pacienta nevykazovala signifikantních změn. 
Pacient sám hodnotí léčbu jako úspěšnou a nezatěžující.
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SEKUNDÁRNÍ SELHÁNÍ PAD A DLOUHODOBÝ INZULÍNOVÝ ANALOG

Diskuse

Tato kazuistika se šdastným koncem ukazuje, že dlouhodobý 
analog detemir (Levemir) při vhodně zvolené indikaci může být vy-
nikající volbou při počínající inzulínové deficienci diabetika 2. typu. 
Vhodně zvolená dávka vede k navození celodenní inzulinémie, která 
koriguje jak hyperglykémii ranní tak i postprandiální. Při postupné 
titraci dávky lze zcela předejít nežádoucím hypoglykémiím. Aplikaci 
dlouhodobého inzulínu jednou denně večer, dle mých zkušeností, 
pacienti jednak přijímají s relativně malými obavami a nakonec ji 
vůbec nehodnotí jako zatěžující.

Závěr
Kombinovaná léčba PAD a dlouhodobým analogem je při vhodné 

a citlivé indikaci vynikajícím léčebným postupem při sekundárním 
selhání PAD.

Literatura
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Praha: Maxdorf, 2003.
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Diabetologická a interní ambulance
Jungmannova 54
506 01 Jičín

KazuDia_1-10_suplem.indd   Odd1:25 15.4.2010   17:17:51



S26 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – SUPLEMENTUM 2/2010

PR
A

K
T

IC
K

É
 Z

K
U

ŠE
N

O
ST

I 
S 

L
É

Č
B

O
U

 I
N

Z
U

L
ÍN

E
M

 D
E

T
E

M
IR

Souhrn:
V kazuistice popisuji případ pacienta s diabetes mellitus 2. typu s metabolickým syndromem. 

U tohoto motivovaného pacienta se podařilo výborně kontrolovat hypertenzi a většinu parametrů 
lipidového spektra. Při léčbě PAD docíleno pouze suboptimální kontroly diabetu, intenzifikaci 
léčby bránil výskyt hypoglykémií a obava z nárůstu hmotnosti. Po přidání dlouhodobého inzulí-
nového analoga detemir do léčby došlo ke zlepšení kompenzace diabetu bez výskytu hypoglykémií 
a zároveň k poklesu hmotnosti provázenému vzestupem hladiny HDL-cholesterolu.

Summary:
The addition of an insulin analogue to oral antidiabetics contributed to better compensation 

in a patient with type 2 diabetes mellitus 
The case describes a patient with type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome. Hyper-

tension and most of parameters of lipid spectrum were excellently controlled in this motivated 
patient. He achieved only suboptimal compensation of diabetes with oral antidiabetics, the in-
tensification of treatment was ruled out by hypoglycemic episodes and a concern of weight gain. 
After the addition of the long-term acting insulin analogue detemir to his regimen he achieved 
better control of the diabetes together with a weight loss and increase of HDL-cholesterol.

Veselá, A. Inzulínový analog přidán k léčbě PAD přispěl k zlepšení kompenzace u diabetika 2. typu. 
Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S26 –S27, 2010.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� dyslipidémie

� tělesná hmotnost

� inzulín detemir

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� dyslipidemia

� body weight

� insulin detemir

Alica Veselá
Diabetologická ambulance Broumov

Inzulínový analog přidán k léčbě 
PAD přispěl k zlepšení kompenzace 
u diabetika 2. typu

Úvod 

Diabetes mellitus 2. typu je chronické progresivní metabo-
lické onemocnění, které je mnohdy vyvrcholením metabolického 
syndromu. Metabolický syndrom je jedním z nejvýznamnějších 
rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a komplexní 
ovlivnění všech jeho složek (obezity, dyslipidémie, arteriální hy-
pertenze i diabetu) je zásadní pro prognózu pacientů. V posledních 
studiích bylo opakovaně prokázáno, že v léčbě diabetu kromě 
kontroly hyperglykémie v průběhu celého dne (které hodnotíme dle 
glykovaného hemoglobinu, lačných a postprandiálních glykémií) je 
velmi důležité i ovlivnění tělesné hmotnosti a snížení rizika výskytu 
hypoglykémií. 

Kazuistika 
Pacient narozený v roce 1955. Do diabetologické ambulance byl 

odeslán v roce 2005, předtím diabetes léčen praktickým lékařem od 
roku 2000. Trpí metabolickým syndromem – léta je léčen pro hyper-
tenzi a smíšenou dyslipidémii, dlouhodobě má obezitu I. stupně. 

Pracuje jako manažer většího podniku, proto velké pracovní 
nasazení, stres a absence pohybu jsou přítomny již několik let. 
Hmotnost trvale kolem 100 kg (BMI 33,8 kg/m2). Pacient je však 
velice motivován k léčbě, spolupracující, zajímá se o nemoc a všech-
ny novinky v léčbě, výborná compliance v užívání léků. Manželka 
pacienta je diabetička 1. typu, pracuje jako inženýrka ve stejném 
podniku, je dobře spolupracující, proto přístup k diabetické dietě 
zvládají společně lépe. 

V minulosti ještě v péči praktického lékaře léčen metforminem 
a deriváty sulfonylurey (SU) v malých dávkách. U nás v poradně 
vytitrována maximálně tolerovaná dávka metforminu (3krát denně 
1 000 mg), který podáván v kombinaci s dříve nasazeným glimepiri-
dem (2 mg denně). Při této léčbě vysoké hodnoty postprandiálních 
glykémií (PPG), kompenzace diabetu neuspokojivá, glykovaný he-
moglobin byl 6,4 % (IFCC) a opakovaný výskyt lehčí hypoglykémie, 
potvrzený selfmonitoringem, které se projevovaly především stavy 
slabosti a poruchami soustředění v práci. 

V roce 2005 změna léčby – záměna glimepiridu za repaglinid 
(NovoNorm) v dávce 3krát 1 mg (posléze vzhledem k večerním 
hypoglykémiím dávka upravena na 1-1-0,5 mg) v kombinaci s met-
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INZULÍNOVÝ ANALOG PŘIDÁN K LÉČBĚ PAD PŘISPĚL K ZLEPŠENÍ KOMPENZACE U DIABETIKA 2. TYPU

forminem v dávce 3krát 1 000 mg. Při této medikaci došlo poklesu 
glykovaného hemoglobinu na hodnoty 5,0–5,5 % (IFCC), zlepšení 
hodnot PPG, méně hypoglykémií – ty se objevovaly při pokusu o zvý-
šení dávky glinidu, proto podáván pouze v nižší až střední dávce. 
U pacienta se v průběhu roku podařilo docílit kombinační léčbou 
výborné kontroly hypertenze (TK 120–125/75–80 mmHg), kombinací 
statinu a fibrátu docílena hladina LDL-cholesterolu 2,2–2,4 mmol/l, 
TAG 0,8–1,3 mmol/l, přetrvávala nižší hladina HDL-cholesterolu 
(0,9–1,0 mmol/l). 

S příchodem sitagliptinu na trh měl pacient zájem o jeho nasazení 
(dozvěděl se o něm z médií) – při léčbě kombinací sitagliptinu a met-
forminu však došlo ke zhoršení kompenzace – vzestupu glykovaného 
hemoglobinu k hodnotě 6 %, vzestup lačných i postprandiálních 
glykémií – proto sitagliptin vysazen a znovu nasazena kombinace 
metforminu s gliptinem v dávce 1-1-0,5 mg (dávka repaglinidu zno-
vu titrována dle glykemického profilu a tolerance, aby nedocházelo 
k hypoglykémiím). Kompenzace nebyla zcela uspokojivá, glykovaný 
hemoglobin se pohyboval mezi 5,4–5,8 %, PPG převážně v normě, 
přetrvával výskyt ranních hyperglykémií, které měly trend k pomalé-
mu nárůstu v průběhu posledních let (z hodnot 5–7 mmol/l na hodnoty 
6,5–8 mmol/l). Pacient byl s výsledky nespokojen, ale přes doporučení 
a opakovanou edukaci se mu se nedařilo snížit hmotnost, ta se pohy-
bovala stále v rozmezí 99–103 kg. Antiobezitika zatím odmítal. 

Po opětovném probrání možností léčby koncem listopadu 2009 
přidán k dosavadní kombinaci PAD inzulín detemir (Levemir) na noc. 
Pacient si jej plně hradil, protože v té době nebyla splněna indikační 
kritéria pro úhradu zdravotní pojišdovnou. Dávka byla postupně 
titrována dle selfmonitoringu glykémií z 6 U až na 10 U na den. Při 
kontrole na konci ledna 2010 byla zlepšena kompenzace, glykovaný 
hemoglobin nyní na hodnotě 4,9 % (IFCC), ranní glykémie jsou pře-
vážně v rozmezí 5–6 mmol/l, lačné glykémie během dne 5–7 mmol/l, 
PPG 6–8, mmol/l. V průběhu dvou měsíců zcela bez hypoglykémie. 
Pacient po změně terapie a nové motivaci k léčbě zhubnul o 3 kg na 
hmotnost 97 kg (BMI 32,8 kg/m2). S poklesem hmotnosti poprvé za 
dobu sledování došlo k vzestupu HDL-cholesterolu na hodnotu nad 
1 mmol/l (nyní 1,10 mmol/l). Léčbu inzulínem velmi dobře akceptoval 
a cítí se velmi dobře. 

Diskuse
Cílem léčby diabetu 2. typu je snížit morbiditu a mortalitu 

a zajistit co nejlepší kvalitu života. Dosažení těchto cílů je možno 
pouze komplexním přístupem, zaměřeným jak na kompenzaci 
hyperglykémie, tak na kontrolu dalších rizikových faktorů, jako 
je obezita, arteriální hypertenze a dyslipidémie. Výsledky studie 
UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) prokázaly, že 
dobrá kompenzace diabetu redukuje incidenci diabetických převážně 
mikrovaskulárních komplikací a dobrá kompenzace krevního tlaku 
redukuje výskyt převážně makrovaskulárních komplikací.

Standardy léčby nyní doporučují postupné kroky v léčbě diabetu 
2. typu, od dietních opatření a změnu životního stylu s nasazením 
metforminu již v prvním kroku léčebného algoritmu, přes přidání 
dalších perorálních antidiabetik až k léčbě inzulínem s cílem dosáh-
nout optimální kompenzace. Diabetes mellitus 2. typu má tendenci 
k progresi a léčba, která je zpočátku efektivní, později selhává. 

U referovaného pacienta se dlouhodobě dařilo dobře ovlivnit 
krevní tlak, celkový a LDL-cholesterol a hladinu triglyceridů. Při 

přetrvávající obezitě a omezené fyzické aktivitě se nedařilo docílit 
zvýšení hladiny HDL-cholesterolu, diabetes byl kontrolován pouze 
„uspokojivě“ a při pokusu o zvýšení dávek jak SU preparátu, tak 
glinidu docházelo k výskytu hypoglykémií. Zvažováno bylo také 
přidání glitazonu do trojkombinace, obava z nárůstu hmotnosti však 
vedla k odmítnutí léčby i ze strany pacienta a přiklonění se k přidání 
bazálního inzulínu. Právě vzhledem k širokým důkazům na pokles 
hmotnosti z četných klinických studií publikovaných v posledních 
letech byl zvolen dlouhodobý analog inzulínu detemir. Kombinace 
inzulínu detemiru a PAD vedla nejen ke zlepšení glykemické kont-
roly bez výskytu hypoglykémií, ale i k poklesu hmotnosti provázené 
vzestupem HDL-cholesterolu. Tyto efekty na hmotnost a výskyt 
hypoglykémií jsou v souladu s výsledky četných klinických studií 
s detemirem. Tyto výhody detemiru nabývají na významu zejména ve 
světle nejnovějších klinických studií, které ukazují, že intenzivní léčba 
diabetu bez ohledu na kontrolu hmotnosti a výskyt hypoglykémií 
může vést ke vzestupu rizika kardiovaskulárních příhod. 

 

Závěr 
Přidání dlouhodobého inzulínového analoga detemir k léčbě 

PAD umožnilo zlepšení kompenzace diabetu bez výskytu hypoglyké-
mií při současném poklesu hmotnosti a vzestupu HDL-cholesterolu. 
Tato jediná intervence tak vedla k ovlivnění celé řady rizikových 
faktorů a snížila tak riziko kardiovaskulární příhody u referovaného 
pacienta.
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Léčba diabetika 2. typu kombinací 
inzulínu detemir a PAD

Souhrn:
Kazuistika popisuje zlepšení kompenzace pacienta s diabetes mellitus (DM) 2. typu dosud 

léčeného kombinací PAD po přidání dlouhodobého analoga inzulínu detemir.

Summary:
The treatment of a patient with type 2 diabetes mellitus with a combination on insulin detemir 

and oral antidiabetics 
The paper describes better compensation in a patient with type 2 diabetes mellitus when 

long-term insulin analogue detemir was added to the existing treatment with a combination of 
oral antidiabetics.

Havelková, J. Léčba diabetika 2. typu kombinací inzulínu detemir a PAD. Kazuistiky v diabetologii 8, 
suplementum 2: S28 –S29, 2010.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� perorální antidiabetika

� inzulín detemir
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� type 2 diabetes mellitus

� oral antidiabetics

� insulin detemir

Jana Havelková
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Úvod 

Těsná kompenzace diabetu spolu s důslednou léčbou dalších atri-
butů metabolického syndromu je základním předpokladem prevence 
vzniku pozdních komplikací diabetu. 

Dle doporučení pro léčbu diabetu 2. typu dle ADA/EASD je 
jednou z možností léčbu PAD intenzifikovat přidáním inzulínu. 
Léčba klasickým bazálním inzulínem však bývá provázena často 
přibýváním na tělesné hmotnosti, pacienti jsou častěji vystaveni riziku 
hypoglykémie. Tyto nežádoucí efekty léčby inzulínem jsou zcela mini-
malizovány při použití dlouhodobého inzulínového analoga detemir, 
jak prokázala řada studií (PREDICTIVE, TITRATE, 4T).

Kazuistika
Pacient narozený v roce 1948, je léčen pro DM 2. typu od roku 

1996. Diabetes mellitus byl u pacienta zjištěn při preventivní pro-
hlídce. Při vstupním vyšetření v naší ambulanci udával z vážných 
onemocnění pouze hypertenzi, jinak zdráv, vážil 93 kg při výšce 
175 cm, lačná glykémie byla 8,7 mmol/l, HbA1c 6,5 % (IFCC). Byla 
zahájena léčba metforminem 500 mg jednou denně. Dávka metfor-
minu postupně zvyšována a kompenzace diabetu byla uspokojivá 
s hodnotami lačné glykémie do 7 mmol/l a HbA1c do 6,5 %. Pacient 
zredukoval tělesnou hmotnost až na 84 kg. 

V roce 2004, kdy došlo ke zhoršení kompenzace, bylo nutno 
předat k dosavadní léčbě sulfonylureu – přidán gliklazid zprvu 1 tbl, 
následně 2 tbl denně. 

Při této léčbě se dařilo udržet hodnoty HbA1c do 6 % (IFCC) až 
do roku 2007, během tohoto období pacient přibral 4 kg. 

V roce 2007 došlo opět ke zhoršení kompenzace. Ranní gly-
kémie se opakovaně pohybovaly v rozmezí 9–11 mmol/l, HbA1c až 
7,5 %. Kompenzace se nezlepšila ani po zpřísnění dietních opatření 
(redukce tělesné hmotnosti o 3 kg) ani po záměně gliklazidu za 
glimepirid. V této době provedeno vyšetření C-peptidu nalačno 
s výslednou hodnotou 457 pmol/l a rozhodnuto o další intenzifikaci 
léčby. 

Vzhledem k vyšší glykémii nalačno – 11,1 mmol/l a hodnotě C-
-peptidu se nabízelo podávání bazálního inzulínu v bed time režimu. 
Pacient se velmi obával hypoglykémií a nechtěl při inzulínoterapii 
přibírat na tělesné hmotnosti, proto bylo přistoupeno k zahájení léčby 
inzulínem detemir k dosavadní kombinaci PAD, tj. metformin v dávce 
3 000 mg a glimepirid 3 mg.

Před léčbou inzulínem měl pacient ranní glykémii 11,1 mmol/l, 
HbA1c 7,2 %, tělesnou hmotnost 85 kg. Léčba zahájena dávkou 10 U 
detemiru (Levemir) před spaním.

Po 2 týdnech pacient při kontrole udával, že pro pobolívání žalud-
ku snížil dávku metforminu na 2 000 mg, ostatní 1éčba zůstala beze 
změny. Ranní glykémie byla 7,1 mmol/l, HbA1c 7,1 %, hypoglykémie 
nebyla zaznamenána, tělesná hmotnost beze změny, tedy 85 kg. Při 
této kontrole byl pacient vybaven glukometrem a poučen o případné 
úpravě dávkování inzulínu dle glykémie nalačno. 

Při další kontrole za tři měsíce se pacient cítil dobře, hypoglyké-
mie nebyly zaznamenány, léčba zůstala beze změny, ranní glykémie 
byla 6,9 mmol/l, HbA1c 6,5 %.

Kompenzace diabetu zůstává při této léčbě až dosud uspokojivá, 
poslední rok jen byla zvýšena dávka inzulínu na 12 U večer. Při po-
slední kontrole měl pacient ranní glykémii 6,8 mmol/l, HbA1c 6,6 % 
a tělesnou hmotnost 85 kg. 
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LÉČBA DIABETIKA 2. TYPU KOMBINACÍ INZULÍNU DETEMIR A PAD

Diskuse

Před zintenzivněním terapie diabetu je vždy nezbytné posoudit 
přínos rizika pro jednotlivého pacienta, jeho životní perspektivu, 
riziko hypoglykémií a přítomnost kardiovaskulárních komplikací. 
Léčba inzulínem bývá často pacienty chápána jako výrazný dyskom-
fort (aplikace injekcí, nutnost častějšího selfmonitoringu), navíc je 
spojena právě s vyšším rizikem hypoglykémií a často i s přibíráním 
na váze. 

Tyto nežádoucí účinky jsou téměř eliminovány při použití dlou-
hodobého analoga. 

Zejména udržení tělesné hmotnosti je z dlouhodobého hlediska 
velmi výhodné – nedochází k navození „bludného kruhu“ kdy nutnost 
navyšování dávky inzulínu vede následně k přibývání na tělesné 
hmotnosti s nutností dalšího přidávání inzulínu…

Závěr
V kazuistice je popsán efekt léčby dlouhodobým analogem inzu-

línu detemir v kombinaci s PAD u pacienta s DM 2. typu, který byl 
dlouhodobě neuspokojivě kompenzován PAD. U spolupracujícího 
pacienta umožňuje tato léčba uspokojivou kompenzaci diabetu bez 
hypoglykémií a bez přibírání na váze s možností individuální titrace 
dávky inzulínu při současně prováděném selfmonitoringu a edukace 
stran úpravy dávky inzulínu. U našeho pacienta došlo k poklesu 
HbA1c z 7,5 % na 6,5 %. 
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Souhrn:
Prezentován případ pacienta s labilním diabetes mellitus typu LADA s generalizovanou 

aterosklerózou a s orgánovými komplikacemi, s opakovanými nočními hypoglykémiemi. 
Obavy z hmotnostního přírůstku vedly k zahájení a intenzifikaci inzulínové léčby inzulínem 

detemir a aspart (NovoRapid) u diabetika 1. typu. Inzulín detemir je bazální analog inzulínu, 
který je dle výsledků klinických studií spojen s menším nárůstem hmotnosti než ostatní dlouho-
době působící inzulíny u diabetiků 1. a 2. typu. Existuje několik patofyziologických mechanismů 
vysvětlujících tuto unikátní vlastnost detemiru – kromě prokázaného snížení rizika hypoglykémií 
díky lépe predikovatelnému terapeutickému účinku se uvažuje zejména o odlišném působení 
v játrech a v centrálním nervovém systému.

Summary:
Insulin detemir treatment in a patient with unstable type 1 diabetes mellitus and body 

weight
The case of a patient with unstable LADA type diabetes mellitus with generalized atheroscle-

rosis and organ complications and repeated nocturnal hypoglycemias is presented. 
Concerns about weight gain lead to the initiation and intensification of insulin detemir and 

aspart (NovoRapid) treatment in the patient with type 1 diabetes mellitus. Insulin detemir is 
a basal insulin analogue, which according to clinical trials causes less weight gain than other 
long-acting insulins in patients with both type 1 and 2 diabetes mellitus. There exist several 
pathophysiological mechanisms that explain such a unique quality of detemir – besides proved 
reduction of a risk of hypoglycemic episodes caused by more predictable therapeutic effect, dif-
ferent action in liver and central nervous system is considered.

Mejzlík, V. Léčba inzulínem detemir u pacienta s labilním diabetes mellitus 1. typu a hmotnost. Kazuistiky 
v diabetologii 8, suplementum 2: S30 –S31, 2010.

Klíčová slova:

� LADA diabetes

� tělesná hmotnost

� inzulín detemir

Key words:

� LADA diabetes

� body weight

� insulin detemir

Vítězslav Mejzlík
Diabetologická ordinace Boskovice

Léčba inzulínem detemir u pacienta 
s labilním diabetes mellitus 1. typu 
a hmotnost

Úvod 

Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění prezentující se náhle, 
častěji u mladých a štíhlých pacientů, v pozdějším věku je variantou 
typ LADA. Etiologií je většinou autoimunitní zánět pankreatu s po-
stupným vyhasnutím jeho vnitřně sekretorické funkce a následným 
absolutním nedostatkem inzulínu. Korekce tohoto stavu je založena na 
substituci chybějícího hormonu a změně životního stylu stran opatření 
dietních a fyzické aktivity. Pouze díky tomuto přístupu lze pacienta 

uspokojivě kompenzovat a zabránit tak progresi komplikací choroby. 
Cílem našeho přístupu by měla být celodenní euglykémie, normální 
hodnoty glykovaného hemoglobinu a zamezení akutních a chronických 
komplikací, plnohodnotný a spokojený život nemocného. 

Terapii diabetu je nutno chápat jako multidisciplinární, zahr-
nující výbornou spolupráci nemocného a lékaře. Samozřejmostí 
u diabetes mellitus 1. typu je substituční terapie inzulínem.

Farmakologická léčba diabetu je v mnoha případech spojena 
s váhovým přírůstkem nemocného, který očekáváme nejvíce při 

www.geum.org/diakazuistiky
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LÉČBA INZULÍNEM DETEMIR U PACIENTA S LABILNÍM DIABETES MELLITUS 1. TYPU A HMOTNOST

léčbě inzulínem. K hlavním příčinám nárůstu hmotnosti nepatří 
přitom pouze důsledky žádoucí normalizace glukózového metabo-
lismu ve smyslu omezení ztrát glukózy moči při zlepšení kompenzace 
nemoci a zpomalení metabolických dějů při snížení jaterní produkce 
glukózy, ale i zvýšený kalorický příjem.

 

Kazuistika
Šestašedesátiletý diabetik typu LADA byl v roce 2003 vyšetřen 

v diabetologické ambulanci vzhledem k dekompenzaci diabetu 
s glykémií 16,5 mmol/l a glykosurií 23 g/den. Do té doby byl léčen 
v ambulanci praktického lékaře v kombinací perorálních antidiabe-
tik glipizid (Minidiab) a metformin. Pozitivní rodinná anamnéza: 
otec zemřel v 70 letech na cévní mozkovou příhodu, matka v 78 
letech na infarkt myokardu. Hmotnost 80 kg při výšce 185 cm. Po 
vyšetření byla zjištěna hypertenze a dyslipidémie, glykémie nalačno 
8–12 mmol/l. Nejprve byla navýšena dávka glipizidu (Minidiab) a po 
roce změněna na glimepirid 6 mg a metformin 2krát 850 mg. Přes 
postupné zvyšování dávek se glykémie nalačno pohybovaly v rozmezí 
10–15 mmol/l a hmotnost byla 87 kg. V březnu roku 2005 prodělal 
tranzitorní ischemickou ataku v povodí arteria carotis interna (ACI) 
vlevo, následně i v pravém kyfotickém povodí. V listopadu 2005 byla 
provedena endarterektomie ACI vlevo pro těsnou stenózu a zahájena 
inzulínotereapie v kombinaci Actrapid 7-5-5 IU s. c. a Insulatard 
8 IU s. c. na noc, HbA1c 7,1 % (IFCC) a hmotnost 87 kg. V průběhu 
roku 2006 se po postupném zvyšování dávek inzulínu (při dávko-
vání Actrapid 12-10-10 IU s. c. a Insulatard 14 IU na noc) podařilo 
pacienta relativně dobře kompenzovat; HbA1c 6,3 %. Vzhledem 
k vyšším postprandiálním glykémiím byl pacient převeden v listo-
padu 2008 na inzulín aspart (NovoRapid) 10-9-11 U s. c. Pacient 
výrazně zvyšoval svou hmotnost až na 92 kg. Z důvodu opakované 
těžké noční hypoglykémie (glykémie 1,8 mmol/l a 2,1 mmol/l) byl 
nucen dvakrát během krátkého období přivolat v nočních hodinách 
RZP a aplikovat 40 ml 40% glukózy do žíly. Pacient prodělal 6. 
října 2009 infarkt myokardu NSTEMI, dle koronarografie uzávěr 
nejzazší periferie RC, diabetická angiopatie, věnčité tepny jinak bez 
významných stenóz, ejekční frakce levé komory 65%. Následně byla 
provedena i MR angiografie tepen mozku, při níž byla prokázána 
ateroskleróza krčních tepen, významná stenóza na ACI vpravo 
(i ACE vpravo) větší než 90 %, slabší průtok na AVert. sin. Vzhledem 
k neuspokojivé kompenzaci a akutním hypoglykémiím byla zahájena 
léčba inzulínem detemir (Levemir) v dávkování 0-0-0-20 U a inzulín 
aspart (NovoRapid) 8-8-10 U. Při poslední kontrole v prosinci 2009 
se kompenzace zlepšila – HbA1c 5,4 % a hmotnost byla 85 kg, profily 
6,1..7,0..6,2..7,4..5,9..6,9..5,3 mmol/l.

Diskuse 

Mezi nejúčinnější a nejvíce fyziologické postupy léčby diabetu 
vedoucí k optimální metabolické kompenzaci diabetiků a zároveň 
redukci rizika vzniku akutních komplikací diabetu s omezením ná-
růstu hmotnosti patří intenzifikované inzulínové režimy využívající 
aplikace rychleúčinkujících ,,bolusových“ inzulínových analogů 
v kombinaci s ,,bazálním“ analogem detemir. Farmakokinetické 
vlastnosti inzulínových analog zabezpečují nízké riziko hypoglyké-
mií s optimální 24hodinovou kontrolou glykémie, umožňující flexi-
bilitu v aplikaci inzulínu, v příjmu stravy a v pohybovém režimu. 

Velká pozornost je věnována významu glykémie v signálních 
cestách v CNS. Je známo, že diabetici mají pocit hypoglykémie 
již v pásmu normálních hodnot krevního cukru, což se přisuzuje 
odlišnému nastavení prahu pro hypoglykémii CNS. Toto odlišné 
nastavení pak vede k častějšímu spuštění kaskády dějů vedoucích 
od signálů neuroglykopenie k příjmu potravy a může být dalším 
mechanismem vysvětlujícím váhový přírůstek u pacientů po zahájení 
inzulínoterapie. 

 

Závěr
U pacientů s diabetem 1. typu vedla optimalizace léčby spočí-

vající v kombinaci rychleúčinkujícího inzulínového analoga a ba-
zálního analoga v intenzifikovaném režimu k rychlé a šetrné úpravě 
metabolické kompenzace a současně k mírnému poklesu hmotnosti 
pacienta. Zcela se eliminovaly akutní komplikace. Nebyl již nutný 
další zásah odborné lékařské pomoci.
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Souhrn:
Polymorbidní pacient se syndromem diabetické nohy, do té doby s uspokojivou kompenzací 

léčený pouze perorálními antidiabetiky, byl indikován k léčbě inzulínem detemir při zjištění 
ragády na patě k urychlení hojení defektu. V průběhu 4 měsíců došlo ke kompletnímu zhojení 
defektu a výraznému zlepšení celkového zdravotního stavu, které pacient pociYoval jako opětovné 
získání svalové síly a ústup depresí. Hypoglykemické stavy zaznamenány nebyly.

Summary:
The healing of a skin defect on a heel and the improvement of total health condition following 

Levemir treatment in a 79 years old patient 
A polymorbid patient with the diabetic foot syndrome, who was until then satisfactorily treated 

only with oral antidiabetics, was indicated for insulin detemir treatment to accelerate healing 
of the skin fissure on his heel. The defect was completely cured in 4 months and patient’s health 
condition significantly improved what the patient felt as a restoration of muscle strength and 
reduction of depression. No hypoglycemic episodes were recorded.

Palová, J. Zhojení defektu na patě a zlepšení celkového stavu u 79letého pacienta po léčbě inzulínem 
Levemir. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S32 –S33, 2010.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� diabetická noha

� inzulínoterapie

� inzulín detemir

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� diabetic foot

� insulinotherapy

� insulin detemir
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Zhojení defektu na patě a zlepšení 
celkového stavu u 79letého pacienta
po léčbě inzulínem Levemir

Charcot Jean-Martin (1825–1893) – francouzský neurolog. Po studiu medicíny pracoval v Salpêtrière v Paříži. Stal se prvním profesorem neurologie, spolupodílel se na vybudování neuro-
logické kliniky svého ústavu a dovedl ji na světovou úroveň. Jeho zájem poutala mj. hysterie, snažil se nalézt vztahy mezi pozorovanými příznaky nervových onemocnění a patalogií nervové 
tkáně, studoval patologii míchy ad. Jeho asi nejslavnějším odborným pojednáním jsou Přednášky o nemocech nervové soustavy, ale věnoval se i interní medicíně. S jeho jménem je spojeno 
na 15 lékařských eponym, mj. syndrom Charcot-Marie-Tooth, Charcotovy zóny aj. Byl vynikajícím učitelem a mezi jeho žáky najdeme řadu později slavných osobností – Josefa Babinského, 
Pierra Janet, Alberta Londe aj. (Zdroj informací: archiv redakce)

Úvod 

Syndrom diabetické nohy je obávaná komplikace diabetu. Při 
rozvoji diabetické neuropatie a makroangiopatie a zanedbání ošet-
ření malých defektů, dochází k ireverzibilnímu poškození tkání, 
jejichž následné hojení je velmi protrahované a komplikované. 
Syndrom diabetické nohy je podle WHO definován jako postižení 
tkání nohy distálně od kotníku, včetně kotníku, nejčastěji se jedná 
o ulcerace na plosce nohy nebo na prstech, gangrény prstů nebo 
paty, ale také například o postižení kostí osteomyelitidou nebo 
Charcotovou osteoartropatií. Součástí syndromu je diabetická 
neuropatie, různý stupeň ischémie dolních končetin a velmi často 
infekce.

Hlavními patogenetickými faktory vedoucími k rozvoji syndromu 
diabetické nohy jsou tedy diabetická neuropatie, ischemická choroba 
dolních končetin a infekce. 

Infekce hraje v patogenezi syndromu diabetické nohy významnou 
roli, často je hlavní příčinou obtížného hojení a amputací. Pacienti po 
amputaci jsou ohroženi vysokou mortalitou během následujících 3–5 
let, která je dána především komorbiditami jako je kardiovaskulární 
nebo renální onemocnění. Opakovaná antibiotická terapie navíc často 
dále zatíží diabetem již sníženou funkci ledvin. 

Opakovaně v praxi vidím, že při zavedení včasné a dobře zvolené 
inzulínoterapie se hojení defektů na noze urychlí.

Kazuistika
Nemocný ve vysokém věku – 79letý muž byl léčen v naší ordinaci 

od června 2008. V anamnéze diabetes od r 1998, dále hypertenze, 
ICHS – stav po akutním infarktu myokardu, NYHA II dle WHO.

Při převzetí do péče ponechán ve farmakoterapii gliklazid+-
metformin, FPG 8 mmol/l, PPG 7,6 mmol/l, HbA1c 5,8 % (norma 
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ZHOJENÍ DEFEKTU NA PATĚ A ZLEPŠENÍ CELKOVÉHO STAVU U 79LETÉHO PACIENTA PO LÉČBĚ INZULÍNEM…

IFCC), renální i hepatální funkce v normě, bez retinopatie. Dále po 
opakovaných urologických operacích pro litiázu, JJ stent, urogeni-
tální infekty. 

V průběhu roku 2008 byla kompenzace diabetu udržována 
na stávající úrovni, HbA1c nenarůstal, hodnoty kreatininu mírně 
stoupaly. 

Od září 2009 defekt pravé paty – ošetřován na chirurgii, ne-
krektomie defektu velikosti 2×3 cm na patě, infiltrace okolí, proto 
nasazena celkově ATB, antiseptika.

V terapii jsem vysadila metformin a po týdenní léčbě humánním 
inzulínem zahájila léčbu detemirem v dávce 15 U jednorázově ráno. 
Zapůjčili jsme pacientovi glukometr a pro hyperglykémie po obědě 
ještě přidána malá dávka glimepiridu.

V říjnu 2009 tak byla terapie: ráno 15 U detemir (Levemir)+ 
glimepirid (Oltar 3 mg) 0-1/2-0. V následujících měsících byly profily 
pacienta FPG 6-7,6 mmol/l a PPG 6-9 mmol/l bez větších výkyvů 
glykémií. 

Subjektivně sděluje návrat chuti do života, celkové zlepšení fy-
zické kondice. Hmotnost nadále 99 kg (tedy nevzrostla).

V lednu 2010 je defekt paty vpravo zcela zhojen, diabetes kom-
penzován, diabetická nefropatie neprogreduje.

Diskuse
Uvedený přiklad léčby může vyvolávat otázku, zda v tak vyso-

kém věku je indikována léčba inzulínovým analogem a zda je tato 
léčba efektivní. Pacient od nasazení inzulínoterapie nezaznamenal 
ani jednu hypoglykémii, došlo ke zhojení defektu na patě, zlepšení 
kognitivních funkcí, vymizení bolestivosti a odstranění deprese, 
zlepšení fysické výkonnosti. 

Terapie perorálními antidiabetiky by nemohla přinést tak dobrou 
kompenzaci a navíc by zhoršila renální insuficienci. Je zřejmé, že i ve 
vyšším věku je léčba inzulínovými analogy (detemir) na místě.

Závěr
Inzulín detemir je používán jako bazální inzulín při léčbě diabetu 

v rámci intenzifikovaného inzulínového režimu, dále v konvenční 
inzulínoterapii. Nepochybně má v terapii místo i jako bazální dlou-
hodobý inzulín v kombinaci s perorálními antidiabetiky. 

Neměli bychom stanovovat hranice věku v indikaci inzulínovými 
analogy, v tomto případě inzulín detemir (Levemir). Pokud tento 
efektivně zlepší kvalitu života a předejde mnoha komplikacím, je 
naše léčba smysluplná.

Literatura
Jirkovská, A. (čs. ed.) Syndrom diabetické nohy: mezinárodní kon-
sensus vypracovaný pracovní skupinou pro syndrom diabetické nohy. 
Praha: Galén a ČDS, 2000.
Škrha, J. et al. Diabetologie. Praha: Galén, 2009.

MUDr. Jana Palová
Diabetologická ambulance
Purkyňova 36
682 17 Vyškov

KazuDia_1-10_suplem.indd   Odd1:33 15.4.2010   17:17:52



S34 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – SUPLEMENTUM 2/2010

PR
A

K
T

IC
K

É
 Z

K
U

ŠE
N

O
ST

I 
S 

L
É

Č
B

O
U

 I
N

Z
U

L
ÍN

E
M

 D
E

T
E

M
IR

Souhrn:
Většina pacientů se léčby inzulínem obává. Bojí se bolesti spojené s pícháním inzulínu, bojí 

se ztráty volnosti a pracovního omezení, bojí se nezvládnutí teoretických znalostí a praktických 
zásad vztahujících se k samostatné léčbě inzulínem. Proto mnozí pacienti přechod na léčbu 
inzulínem oddalují.

Kazuistika popisuje případ pacienta s diabetes mellitus (DM) 2. typu léčeného dvojkombinací 
perorálních antidiabetik (PAD). Po 7 letech léčby PAD byla zahájena bed time inzulínoterapie ba-
zálním inzulínovým analogem z důvodů horšícího se HbA1c a nárůstu glykémií ráno nalačno.

Summary:
Initiation of treatment with insulin detemir in a patient with type 2 diabetes mellitus in 

a diabetology out-patient setting
Most patients have concerns about the insulin treatment. They are afraid of pain resulting 

from the insulin administration, a loss of their freedom and labour restrictions, they are afraid 
of a lack of their theoretical and practical knowledge of insulin self-administration. Therefore 
many patients delay the insulin treatment.

The paper describes a patient with type 2 diabetes mellitus who was treated with a combi-
nation of oral antidiabetics. After 7 years of the treatment with oral antidiabetics, a bed time 
insulinotherapy with basal insulin analogue was initiated, because of worsened HbA1c and higher 
morning fasting glycemias.

Pecová, J. Zahájení léčby inzulínem detemir u diabetika 2. typu v podmínkách ambulantní diabetologické 
ordinace. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S34 –S35, 2010.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� perorální antidiabetika

� bazální inzulín

� inzulín detemir

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� oral antidiabetics

� basal insulin

� insulin detemir

Jana Pecová
Diabetologické a edukační centrum, FN u sv. Anny v Brně

Zahájení léčby inzulínem detemir 
u diabetika 2. typu v podmínkách 
ambulantní diabetologické ordinace

Úvod 

Jednou z patofyziologických abnormit DM 2. typu je porucha re-
gulace jaterní produkce glukózy (glukoneogeneze), jejímž důsledkem 
je zvýšená glykémie nalačno. Na zvýšené glukoneogenezi se podílí 
inzulínová rezistence, zvýšená nabídka substrátů a zvýšení volných 
mastných kyselin, které brzdí glykolýzu. 

Podáním bazálního analoga bed time se snažíme o potlačení noční 
produkce glukózy játry, což vede k poklesu ranní glykémie a zlepšení 
kompenzace diabetika. 

Kazuistika
Jedná se o případ 54letého muže, inženýra, podnikatele. V rodin-

né anamnéze udává DM 2. typu u obou rodičů. Matka onemocněla 
diabetem asi v 50 letech, byla léčena tabletami, zemřela v 57 letech 
na selhání srdce, otec onemocněl diabetem v 60 letech, byl léčen 

tabletami, zemřel v 75 letech na mozkovou příhodu. Oba rodiče byli 
obézní. Pacient má 3 sourozence, diabetes se nevyskytuje u žádného 
z nich.

U pacienta byl DM 2. typu zjištěn v roce 2003 s klasickými pří-
znaky žízně, polyurie, váhového úbytku asi 3 kg, balanitidy. Byl krátce 
hospitalizován na interním oddělení. Po zhruba pětidenní léčbě 
inzulínem byl předán do ambulantní péče s terapií glimepirid 2 mg 
1-0-0 a metformin 500 mg 0-0-1. Pro zvýšenou hladinu triglyceridů 
4,6 mmol/l zavedena léčba fenofibrátem (Lipanthyl 267M) 1krát 
1 tbl. Krátce nato proběhla ještě za hospitalizace na urologickém 
oddělení operace fimózy. 

Po převzetí do ambulantní péče našeho pracoviště docházel 
pacient pravidelně ke kontrolám každé přibližně 2–3 měsíce. Byl 
edukován o dietě 225 g sacharidů, poučen o hypoglykémii, o víkendu 
je zvyklý sportovat, proto bylo doporučeno ve dnech se sportovní 
aktivitou zvýšit příjem sacharidů na 275 g. Dle zvyklostí byla sledo-
vána glykémie lačná i postprandiální, měřen HbA1c, jednou ročně 
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ZAHÁJENÍ LÉČBY INZULÍNEM DETEMIR U DIABETIKA 2. TYPU V PODMÍNKÁCH AMBULANTNÍ…

prováděna kontrola C-peptidu. Negativita antiGAD vyloučila auto-
imunitní typ diabetu. 

Po dobu sledování v letech 2003 až 2010 narůstaly především 
hodnoty lačných glykémií: 8,3..7,1..9,3..8,7..9,6..11,2..14,7 mmol/l, 
glykémie po jídle kolísaly v rozmezí 8,7–11,3 mmol/l, HbA1c 5,2–6,8 % 
(IFCC). C-peptid I kolísal mezi 1,7–3,3, C-peptid II 2,7–3,9 µg/l. 
Tělesná hmotnost byla po celou dobu sledování stabilizovaná 83 kg, 
BMI 28,5 kg/m2. Nález na očním pozadí byl bez průkazu retinopatie. 
Jednou ročně vyšetřovaná mikroalbuminurie byla vždy negativní, 
lipidogram v normě včetně triglyceridů. 

Vzhledem k narůstajícím hodnotám HbA1c byly postupně zvy-
šovány dávky PAD. V roce 2009 pacient užíval již maximální dávku 
metforminu 2krát 1 000 mg a glimepirid 2 mg 1-0-1. Při této léčbě byl 
HbA1c v září 2009 8,2 %, v prosinci 2009 7,2 % (IFCC). 

Pacientovi bylo doporučeno již neodkladně zahájit léčbu inzulí-
nem, a to 1 dávkou bazálního analoga detemir (Levemir) ve 22 hodin 
právě z důvodu vysokých hodnot lačné glykémie. Léčba inzulínem 
byla zahájena ambulantně. Edukace, zácvik v aplikaci inzulínu 
a selfmonitoringu byl proveden ve spolupráci lékaře s edukační 
a dietní sestrou. 

Iniciální dávka činila 12 U detemiru (Levemir), s doporučenou 
titrací 3 U po 3 dnech podle hodnot ranních lačných glykémií. Dávka 
byla po 2 týdnech postupně zvýšena na 21 U s hodnotami ranních 
glykémií mezi 5,8–6,9 mmol/l. Kontrolována byla i glykémie v noci 
mezi 1. –2. hodinou s kolísáním hodnot mezi 6,5–7,8 mmol/l. Nebyla 
zachycena noční hypoglykémie. 

Pacient byl reedukován na dietu 225 g sacharidů, nadále do-
poručena 2. večeře 1 chlebová jednotka ve formě polysacharidů. 
O víkendu při sportovních aktivitách má pacient doporučeno zvýšit 
příjem sacharidů na 275 g a kontrolovat glykémii během po zátěži 
a v noci. Hodnota HbA1c klesla při inzulínoterapii na 6,1 %, tělesná 
hmotnost se nezměnila. Ponechána zůstává léčba metforminen 2krát 
1 000 mg, dávka glimepiridu 2 mg zredukována na 1-0-0. 

Po dobu titrace detemiru (Levemir) pacient dvakrát telefonic-
ky konzultoval lékaře, aby se ujistil o správnosti dalšího navýšení 
dávky. 

Diskuse a závěr
O zahájení léčby inzulínem detemir rozhodla narůstající hodnota 

HbA1c. Zvýšeny byly především glykémie nalačno, proto ve volbě 
inzulínového režimu byl zvolen režim bazálního analoga na noc. 
Během krátké doby po zavedení inzulínu se podařilo docílit snížení 
lačných glykémií a poklesu HbA1c. Nebyla zaznamenána hypoglyké-
mie ani přírůstek na hmotnosti. Léčbu je možno proto považovat za 
bezpečnou a fyziologickou, lze ji zahájit ambulantně. 

Zásah do léčby diabetu by měl být proveden vždy při hodnotách 
HbA1c okolo 5,5–6 %. Léčba bazálním analogem spočívá v tzv. titraci, 
tedy postupném zvyšování dávky bazálního analoga na úroveň, která 
povede ke snížení lačné glykémie. Bezvrcholový profil bazálního 
analoga významně snižuje riziko noční hypoglykémie a dotváří 
stabilitu glykémií.

U popisovaného případu pacienta lze do budoucna předpokládat 
pravděpodobnou progresi selhávání endogenní sekrece inzulínu 
a vzestupy postprandiálních glykémií. Řešením v takovém případě 
bude zavedení prandiálních bolusových dávek inzulínu s využitím 
krátce působícího analoga. 

Literatura
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– 2008.Diabetes Care 31, Suppl 1: S12 – S54, 2008.
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Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava

Souhrn:
Obsahem kazuistiky je popis léčby u obézní diabetičky 2. typu, u které se diabetes mellitus 

(DM) manifestoval při závažné akutní infekci močových cest již s projevy hyperglykémie. Po 
zvládnutí akutního stavu intenzifikovaným inzulínovým režimem s použitím humánních inzulínů 
byla léčba posléze komplikována projevy akutních hypoglykémií. Při velmi dobré compliance 
pacientky byla léčba úspěšně převedena na kombinaci metforminu a jednou denně podávaného 
bazálního inzulínu detemir (Levemir), což vedlo k stabilizaci kompenzace, průběhu bez hypo-
glykémií a k poklesu hmotnosti.

Summary:
The benefit of a combination of insulin detemir with metformine in improved safety of 

treatment and weight loss in an obese female patient with type 2 diabetes mellitus 
The paper describes the treatment in an obese female patient with type 2 diabetes mellitus, 

who was diagnosed with diabetes after a severe urinary infection with hyperglycemic symptoms. 
When the acute phase was managed with intensified insulin regimen using human insulins, the 
treatment became complicated by hypoglycemic episodes. Thanks to her very good compliance 
the patient was successfully switched to a combination of metformine and basal analogue dete-
mir (Levemir) administered once daily that resulted in stable compensation, no hypoglycemic 
episodes and weight loss.

Račická, E. Využití léčby inzulínem detemir v kombinaci s metforminem ke zvýšení bezpečnosti léčby 
spojené s úbytkem hmotnosti u obézní pacientky s DM 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 8, suplemen-
tum 2: S36–S37, 2010.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus

� bezpečnost léčby

� PAD

� inzulín detemir

Využití léčby inzulínem detemir v kombinaci 
s metforminem ke zvýšení bezpečnosti léčby 
spojené s úbytkem hmotnosti
u obézní pacientky s DM 2. typu

Key words:

� diabetes mellitus

� treatment safety

� oral antidiabetics

� insulin detemir

Úvod 

Dosažení dobré kompenzace diabetes mellitus je dle výsledků 
mnoha klinických studií důležité pro prevenci diabetických kompli-
kací a tím zlepšení životní prognózy pacienta. V optimálním případě 
je pro diabetika 2. typu důležité zahájení intenzivní a bezpečné léčby 
zejména v časné fázi po zjištění diagnózy. Jak je v poslední době ale 
také zdůrazňováno, měla by léčba dlouhodobě napomáhat zachovávat 
zbývající masu B-buněk.

Kazuistika
Pacientka narozená v roce 1953, byla do naší ordinace odeslána 

v listopadu 2008 po hospitalizaci na interním oddělení, kam byla 

přijata pro teploty provázející akutní zánět močových cest s glykémií 
28 mmol/l, glykovaným hemoglobinem HbA1c 7,2 % (IFCC) a přítom-
ností ketolátek moči. Před přijetím se již asi 3 měsíce necítila dobře, 
měla žízeň, polyurii, cítila se velmi unavená a došlo u ní k poklesu 
hmotnosti asi o 4 kg za 3 měsíce.

Rodinná anamnéza byla bez významné zátěže diabetem, ale 
všichni její příbuzní byli obézní. Prodělala před 8 lety cholecystek-
tomii a léčila se asi 3 roky pro hypertenzi.

Před vznikem symptomů diabetu měla hmotnost 114 kg, BMI 
37,7 kg/m2, v době zahájení léčby inzulínem to bylo 110 kg. 

Pro propuštění z nemocnice měla denní dávku Actrapid 40 IU 
a Insulatard 24 IU.

Po intenzivní edukaci dietní a o selfmonitoringu glykémií jsme 
dávky mohli dosti rychle snižovat, protože pacientka byla motivována 
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VYUŽITÍ LÉČBY INZULÍNEM DETEMIR V KOMBINACI S METFORMINEM KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI LÉČBY…

k rychlému návratu do svého zaměstnání i k poklesu hmotnosti. Do 
zaměstnání nastoupila již za 3 týdny s denní dávkou inzulínu Actra-
pid 24 IU a Insulatard 12 IU a 1 500 mg metforminu a glykemickým 
profilem 7,1..8,9..6,2..6,9..6,4..7,1..7,2 mmol/l. Dávku inzulínů jsme 
průběžně již preventivně snižovali, aby změna denního režimu ne-
vedla k hypoglykémiím.

Velmi záhy se ale přesto projevily určité obtíže s úpravou denního 
režimu, zejména při střídání denních a odpoledních směn, kdy se 
objevovaly hypoglykémie v době ranní ale i kolem 20.–21. hodiny, 
kdy měla v práci někdy mimořádně větší fyzickou aktivitu a pak měla 
hypoglykémie i doma v noci. Pacientka ale z obavy o ztrátu svého 
zaměstnání situace řešila sama vynecháváním aplikace inzulínu, 
přidávala si jídlo, což vedlo k nárůstu hmotnosti na 115 kg a zhoršení 
denního profilu glykémií. Do ordinace neměla čas přijít, abychom 
situaci řešili.

Po 3 měsících jsme konečně situaci v ambulanci vyřešili změnou 
inzulínového režimu. Pacientka zahájila léčbu inzulínem detemir 
(Levemir) na noc 15 U a 3 denními dávkami aspart (NovoRapid) 
5-5-5 U, spolu s metforminem v dávce 2 000 mg/den.

Pacientka se na této léčbě velmi zlepšila, došlo k vymizení hy-
poglykémií v práci i v noci, dávky aspartu (NovoRapid) si v práci při 
nutnosti fyzické aktivity snižovala a dodržováním doporučené diety se 
stav váhově postupně zlepšil až na hmotnost 109 kg (BMI 36,1 kg/ m2), 
HbA1c byl za 3 měsíce této léčby 4,9 %. Pacientka byla poučena o cí-
lových hodnotách glykémií a o možnosti vysadit prandiální inzulín 
aspart (NovoRapid) pokud by měla obavy z hypoglykémie.

Po dalších 3 měsících léčby je již pacientka léčena pouze jednou 
denně na noc podaným inzulínem detemir (Levemir) v dávce 12 U 
a metforminem 2krát 1 000 mg – aspart (NovoRapid) po dvou měsí-
cích prakticky přestala aplikovat, nebod naměřené hodnoty v profi-
lech bez podání tohoto inzulínu jí to umožňovaly (glykemický profil 
za 12 týdnů léčby 5,2..5,9..6,1..6,4..5,9..6,8 mmol/l, HbA1c 4,8 %, 
triglyceridy 1,56 mmol/l, HDL-cholesterol 1,32 mmol/l, celkový 
cholesterol 4,23 mmol/l, TK 132/78 mmHg, tělesná hmotnost 108 kg 
a BMI 35,0 kg/m2.

Podávaná léčba pacientce zcela vyhovuje, průběh léčby bez 
hypoglykémií a s váhovým poklesem velmi zlepšuje její sebevědomí 
o zvládnutí nemoci, která tak náhle vstoupila do jejího života.

Diskuse a závěr

Léčba bazálním inzulínem je považována z léčbu, která umož-
ňuje noční B-buněčný klid, dle výsledků klinických studií je pacienty 
akceptována pro svou jednoduchost, je dokázána její bezpečnost 
(Holman et al. 2009). Kombinace s metforminem dále zvyšuje 
bezpečnost léčby, metformin umožňuje redukci dávky inzulínu, 
svým metabolickým účinkem na jaterní glukoneogezi a na stimulaci 
transportu glukózy do cílových tkání snižuje glykémie nalačno i post-
prandiální glykémie a má příznivý vliv i na další rizikové faktory. 
Jak prokázaly některé klinické studie, např. Alvarssona (Alvarsson 
et al. 2003) při časném zahájení má léčba inzulínem proti léčbě 
glibenklamidem ze skupiny sulfonylurey příznivý vliv na zachování 
endogenní sekrece inzulínu.

Kazuistika pacientky s DM 2. typu dokládá možnost využití vlast-
ností inzulínových analog v léčbě pacienta při jeho dobré spolupráci. 
Současná již devět měsíců trvající léčba jednou denně podávaným 
inzulínem detemir (Levemir) v kombinaci s metforminem zajišduje 
pacientce účinnou a bezpečnou léčbu, která jí umožnila i stabilizovat 
pokles hmotnosti o 8 kg.

Literatura
Alvarsson, M., Sundkvist, G., Lager, I. et al. Beneficial effects of in-
sulin versus sulphonylurea on insulin secretion and metabolic control 
in recently diagnosed type 2 diabetic patients. Diabetes Care 26, 8: 
2231–2237, 2003.
Holman, R. R., Farmer, A. J., Davies, M. J. et al.; 4-T Study Group. 
Three-year efficacy of complex insulin regimens in type 2 diabetes. 
N Engl J Med 361, 18: 1736–1747, 2009.

MUDr. Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance
Vratimovská ulice
707 02 Ostrava-Kunčice
e-mail: eva.racicka@centrum.cz

KazuDia_1-10_suplem.indd   Odd1:37 15.4.2010   17:17:52



S38 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – SUPLEMENTUM 2/2010

PR
A

K
T

IC
K

É
 Z

K
U

ŠE
N

O
ST

I 
S 

L
É

Č
B

O
U

 I
N

Z
U

L
ÍN

E
M

 D
E

T
E

M
IR

Souhrn:
Uváděná kazuistika popisuje velmi dobrý efekt kombinační terapie perorálními antidiabetiky 

(PAD) s analogovým inzulínem detemir (Levemir) v porovnání s předcházejícími způsoby léčby 
u pacientky dlouhodobě léčené pro diabetes mellitus 2. typu, bojující s obezitou. Zároveň byl její 
zdravotní stav komplikován nepravidelným životním režimem.

Summary:
The use of insulin detemir combined with oral antidiabetics in an obese female diabetic 

patient with an irregular regimen 
The presented paper describes a very good effect of the combined treatment with oral anti-

diabetics and insulin analogue detemir (Levemir) compared to previous treatments in a female 
patient who was treated for a type 2 diabetes mellitus for a long time and conflicted with obesity. 
Additionally, her health condition was complicated by an irregular regimen.

Urbancová, K. Použití inzulínu detemir v kombinaci s perorální terapií u obézní diabetičky 
s nepravidelným režimem. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S38 –S40, 2010.
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Použití inzulínu detemir v kombinaci 
s perorální terapií u obézní diabetičky 
s nepravidelným režimem 

Úvod

Diabetes mellitus 2. typu představuje velmi heterogenní skupi-
nu onemocnění s různě vyjádřenou poruchou citlivosti na inzulín 
(inzulinorezistence) a poruchou sekrece inzulínu (inzulinodefici-
ence). Zlatým standardem léčby pacientů jsou režimová opatření 
a metformin, ale dle stávajících doporučení se již na druhou pozici 
dostává léčba inzulínem.

V rámci inzulínoterapie máme možnost volit rekombinantní lid-
ské inzulíny, jejich mixované kombinace a ke slovu se hlásí stále více 
analoga inzulínů. Tyto mají své nesporné výhody. Jejich hlavní výho-
dou je pomalé vstřebávání z podkoží po subkutánním podání. Díky 
nepřítomnosti vrcholového píku se tak snižuje riziko hypoglykémie, 
tedy stavu, kterého se pacienti léčení inzulínem obávají nejvíce. Takto 
dlouhodobá analoga přispívají nejméně dvěma faktory ke zlepšení 
spolupráce pacienta. Za prvé snižují riziko nepříjemného zážitku 
spojeného s hypoglykémií a za druhé dochází k menšímu nárůstu 
tělesné hmotnosti tím, že se nemusejí pacienti tolik dojídat.

Kazuistika
Šedesátisedmiletá žena byla na pracoviště specialisty odeslána 

v březnu 1989 závodním lékařem pro záchyt diabetu při preventivní 
prohlídce. Vstupní glykémie nalačno byla 9,7 mmol/l. Jednalo se 

o diabetes mellitus 2. typu u obézní pacientky s body mass indexem 
(BMI) 38,9 kg/m2 a proto byla zahájena redukční dieta. Anamnes-
ticky se s ničím neléčila, měla pozitivní rodinnou anamnézu – matka 
diabetička.

Pacientka pracovala jako jeřábnice ve Vítkovických závodech, měla 
nepravidelné směny, střídavě denní, odpolední a noční. Většinu času 
u práce seděla, tedy energetický výdej byl malý. Nepříznivě působila 
i její nepravidelnost ve stravování. Byla však velmi silně motivována 
obavou ze ztráty lukrativního zaměstnání, a proto velmi dobře spolu-
pracovala. Po dietetologické edukaci posílené edukačním lázeňským 
pobytem v Luhačovicích dle indikace IV/l, redukovala tělesnou hmot-
nost zpočátku velmi rychle. Za tři měsíce se jí podařilo ubrat 11 kg.

Úspěšné zhubnutí, pobyt v lázních s možností získání vhodných 
informací a navedení na cvičení posílily dále její motivaci. Za dalších 
devět měsíců se jí podařilo zredukovat hmotnost o dalších 10 kg, což 
celkem dělalo 21 kg za rok. Tak její BMI klesl na hodnotu 32 kg/m2. 
S úbytkem hmotnosti klesala nejdříve postprandiální a posléze 
i lačná glykémie a do roku se ustálila na uspokojivé kompenzaci 
(obr č. l a 2).

Trochu varovným příkladem byla i osobní zkušenost s diabe-
tem v rodině, kdy matka pacientky zemřela na komplikace diabetu 
– diabetickou gangrénu ve 63 letech. Poslední léta života si matka 
navíc aplikovala inzulín klasickou skleněnou stříkačkou s jehlou pro 
opakované používání, kdy aplikace byla dosti bolestivá.
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Až do roku 2000, kdy pacientka odešla do důchodu, byl její dia-
betes velmi dobře kompenzován, ranní glykémie do 6 mmol/l, HbA1c 

4,9 % (IFCC) a BMI 31 kg/m2. Postupně se u ní začaly objevovat další 
choroby, od roku l998 hypertenze, léčena ACE inhibitorem a v roce 
l999 hyperlipidémie (HLP) s převahou triglyceridů léčená fibrátem. 
Odchodem do důchodu se značně snížila její pohybová aktivita a při 
domácím klidovém režimu přibrala během tří let 16 kg. Došlo ke 
zhoršení hypertenze, HLP i diabetu a terapie musela být upravová-
na. Koncem roku 2003 v prosinci byl BMI 36 kg/m2 a HbA1c  6,1 % 
a pacientce byl nasazen metformin. Postupně se dávka zvyšovala až 
na 2 000 mg. Z ostatní terapie: k léčbě hypertenze byl přidán k ACE 
inhibitoru Ca blokátor a u HLP byl fibrát doplněn statinem. Do jed-
noho roku se podařilo diabetes zlepšit a došlo i k mírné redukci váhy 
(glykémie 6 mmol/l, HbA1c  5,5 % (IFCC), BMI 35 kg/m2). 

V listopadu 2004 se však objevila první komplikace cukrovky 
– incipientní diabetická retinopatie, a tak byla terapie rozšířena při 
hodnotách HbA1c  5,5 % o gliklazid (Diaprel MR). Nejdříve v dávce 
30 mg a do 6 měsíců bylo nutné dávku zdvojnásobit (lačná glykémie, 
BMI, a HbA1c  vývoj v letech 2000–2006 viz obr. č. 3, 4 a 5).

Pacientka se zalekla vznikajících komplikací, snažila se a redu-
kovala dále hmotnost na BMI 33,5 kg/m2. Bohužel HbA1c  byl stále 
v hodnotách kolem 5,5–5,7 % i po redukci hmotnosti a zvýšila se navíc 
zejména lačná glykémie. Přesto všechno se pacientka snažila, zakou-
pila si glukometr, měřila si jak lačné, tak i postprandiální glykémie, 
upravovala lépe dávky jídla a zejména si uvědomovala nutnost zvýšení 
pohybu. Proto od dubna 2005 začala pracovat jako uklízečka.

Pracovala čtyři dny v týdnu na noční směny, dle potřeby. Její 

režim se tím stal nepravidelným. Čtyřikrát v týdnu chodila spát ve 
čtyři hodiny ráno a ostatní dny kolem deváté hodiny večerní. Zvýše-
ní pohybové aktivity se opět začalo příznivě projevovat na redukci 
hmotnosti pacientky. Zároveň s tím došlo ke snížení HbA1c  na 5,1 %. 
Krevní tlak se stabilizoval natolik, že postačovala poloviční dávka 
kombinovaného preparátu, který doposud používala (ACE inhibitor 
s Ca blokátorem), a bylo možné snížit i dávku statinu, fibrát zůstal 
zachován. Pacientka díky režimovému opatření, pohybu a také mož-
nosti kontrolovat vývoj glykémií glukometrem tak redukovala během 
roku na BMI 31 kg/m2, který byl nejnižší za posledních 30 let.

V lednu 2007 se při plánované kontrole opět začal ukazovat 
vzestup lačných glykémií. Mírně stoupl také HbA1c  na 5,3 %. Váha 
zůstávala stejná, pacientka jídla kontrolovala, v noci při práci se nedo-
jídala. Protože ani při následujících kontrolách v průběhu šesti měsíců 
nedošlo ke zlepšení kompenzace (HbA1c  5,7 %, lačná glykémie nad 
7,6 mmol/l a C-peptid nalačno 967,5 pmol/l, C-peptid po stimulaci 
1 209,4 pmol/l) a pokles sekrece inzulínu byl potvrzen, byl pacientce 
doporučen inzulín navečer ke stávající terapii PAD.

Pacientka se aplikaci inzulínu bránila. Pamatovala si bolestivou 
aplikaci u své matky, ale v obavě z komplikací nakonec s léčbou inzu-
línem souhlasila. Pomohla bezbolestná aplikace inzulínovým perem, 
kterou začala v srpnu 2007 v dávce 8 jednotek inzulínu Insulatard 
navečer. Dle ranní glykémie byla dávka inzulínu Insulatard do konce 
roku 2007 navýšena na 18 jednotek. Kompenzace diabetu se zlepšila, 
ranní glykémii se podařilo dostat na 6 mmol/l a klesl i HbA1c  na 5,2 %. 
Pacientka však dosti často zažívala noční hypoglykémie, které dojídala. 
Přibrala za půl roku 7 kg a její BMI dosáhl 34,5 kg/m2. Zhoršila se 

Obr. č. 2: Vývoj glykémieObr. č. 1: Vývoj BMI
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Obr. č. 4: HbA1c před zahájením inzulínoterapieObr. č. 3: Vývoj glykémie před zahájením inzulínoterapie
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POUŽITÍ INZULÍNU DETEMIR V KOMBINACI S PERORÁLNÍ TERAPIÍ U OBÉZNÍ DIABETIČKY…

hypertenze, pacientka byla nespokojená a léčbu odmítala. V květnu 
2008 byla zkoušena výměna inzulínu Insulatard za mixovaný inzulín 
Mixtard 30 v dávce 14 jednotek s ovocem na místě druhé večeře. Po-
dařilo se jí však zhubnout jen o dva kilogramy. Ubylo hypoglykémií, 
nicméně se opakovaly minimálně jedenkrát týdně. Vyzkoušela i další 
změny. Dobu aplikace posouvala na dřívější nebo pozdější noční dobu, 
ale s nevýznamným efektem na hypoglykémie.

Proto v září 2008 byla pacientka převedena na analogový inzulín 
detemir (Levemir) a postupně dávku upravovala během roku dle 
ranní glykémie. Léčba byla započata na 16 jednotkách a během roku 
se navýšila na 22 jednotek. Osvědčila se i mírná úprava dávky podle 
toho, zda šla v noci do práce – tehdy aplikovala 18 jednotek a ve dny 
volna 22 jednotek. Doba podání byla vždy ve 20 hodin. Vyhovovala 
ji nejvíce, protože mohla aplikovat doma v klidu před odchodem do 
práce a ve dny volna ji umožňovala jít dříve spát. Snížil se tak počet 
hypoglykémií na minimum. Pokud se nějaké vyskytly, byly mírné. 
Hmotnost pacientky poklesla, kompenzace diabetu se upravila (BMI 
z 34 na 32 kg/m2, HbA1c z 5,7 % na 5,2 % a ranní glykémie opět do 
6 mmol/l). Krevní tlak se stabilizoval, lipidy se držely ve fyziologickém 
rozmezí, pacientka byla spokojená. Po celou dobu aplikace inzulínu 
zůstávala kombinační terapie gliklazid 60 mg a metformin 2 000 mg 
(BMI, ranní glykémie a HbA1c  v průběhu léčby na jednotlivých typech 
inzulínů viz obr. č. 6, 7 a 8).

Závěr
Převedení pacientky na analogový depotní inzulín pomohlo 

v kombinaci s perorální léčbou stabilizovat tělesnou hmotnost 

pacientky, aktuálním upravováním dávky inzulínu minimalizovat 
hypoglykémie a udržet tak dobrou kompenzaci diabetu. I když stá-
vající terapii bude nutné časem změnit na intenzifikovaný inzulínový 
režim, dobré zkušenosti se stávající léčbou inzulínem budou dobrým 
odrazovým můstkem.
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Obr. č. 8: Změny HbA1c při inzulínoterapiiObr. č. 7: Vývoj lačných glykémií při inzulínoterapii

Obr. č. 6: Vývoj BMI při inzulínoterapiiObr. č. 5: Vývoj BMI
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