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Z SPC je vhodné připomenout, že u pacientů s mírnou renální nedostatečností (clearance 50 až 80 ml/min) není potřeba
úprava dávky. U pacientů se středně závažnou renální nedostatečností (clearance kreatininu pod 50 ml/min) se podávání
přípravku nedoporučuje. U pacientů s jaterní nedostatečností
není zapotřebí úprava dávky. Efekt Bydureonu na zpomalení
vyprazdňování žaludku je malý a neočekává se tedy, že způsobí
klinicky významné snížení rychlosti a rozsahu absorpce současně perorálně podaných léčivých přípravků. Z tohoto důvodu
nejsou vyžadovány úpravy dávek léčivých přípravků senzitivních na zpomalení vyprazdňování žaludku. Bydureon tak má
minimální riziko lékových interakcí a nezvyšuje či nesnižuje
účinky většiny léků.
Exenatid 1x týdně (Bydureon) je nové významné injekčně
podávané antidiabetikum. Výrazný je efekt na redukci hmotnosti a další složky metabolického syndromu. Dlouhý interval
aplikace je pro pacienty výhodný minimálním zatížením. Teoreticky je možné použití i u pacientů neschopných samostatně
si aplikovat injekce. Takovému pacientovi může (díky výhodě
dlouhého intervalu aplikace) lék 1x týdně aplikovat bez problémů sestra v ordinaci či v domácí péči nebo jeho příbuzný. Vytvoření suspenze a její aplikace jsou s novým perem tak jednoduché, že jsou dostupné opravdu pro každého diabetika 2. typu.
Léčba Bydureonem se dnes stává běžnou a rutinní, a jak
ukazují zde publikované kazuistiky, je to léčba velmi účinná
a dobře tolerovaná. Může být podáván téměř neomezeně
dlouho – publikované studie jsou již sedmileté (obr. 1). Bydureon si tak získal výraznou oblibu a díky principu tzv. zvýšené
úhrady u diabetiků s druhým a třetím stupněm obezity se stal
více dostupným těm diabetikům, kteří z jejich podání nejvíce
profitují.
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Již několik let používáme v diabetologii inkretinová analoga
exenatid, liraglutid a lixisenatid. Tyto léky přinesly do diabetologie řadu změn. Byla to první antidiabetika (od inzulínu odlišná) podávaná v injekci, a také to byla první antidiabetika, po
kterých docházelo nejen ke zlepšení kompenzace, ale i k výraznému poklesu hmotnosti a ke zlepšení dalších složek metabolického syndromu. Nová forma exenatidu, označovaná
někdy QW (1x týdně) nebo ER (s pomalým uvolňováním), pod
obchodním názvem Bydureon, přinesla do léčby další změnu.
Diabetes je najednou možné léčit jen jednou injekcí týdně.
Zde publikované kazuistiky ukazují vynikají efekt exenatidu
QW na kompenzaci diabetu. Z kazuistik je stále trochu cítit
překvapení lékařů: Je to možné, že bylo zlepšení kompenzace tak
velké? A je možné, že pokles hmotnosti je tak velký, a to i u pacientů, kteří redukovat hmotnost režimovými opatřeními nedokázali? To jsou klinicky významné zkušenosti. Zajímavá je kazuistika s vysazením exenatidu QW, kde je rovněž znát
překvapení lékaře i pacienta nad tím, že se kompenzace udržuje
ještě několik týdnů po aplikaci. To je pro lékaře spíše patofyziologické a farmakodynamické překvapení. Lékař by měl stále
vidět před očima obrázek s postupně se rozpouštějícími podkožními depy exenatidu a nebyl by pak překvapen dlouho doznívajícím efektem. Komplexní efekt na složky metabolického
syndromu je již lékařům znám a není tak překvapivý, pravděpodobně protože jej znají i u dalších nových antidiabetik.
V posledních měsících podáváme Bydureon novým perem
a na staré, méně praktické, lékaři i pacienti dávno zapomněli.
I my často vzpomeneme na naši nejzajímavější pacientku, která
výrazně redukovala hmotnost a zlepšila kompenzaci diabetu
po Bydureonu aplikovaném ještě starým perem v klinické studii. Pacientka pak několik let čekala, až bude moci svůj lék
znovu dostat v rámci schválené preskripce. V České republice
jsme čekali na možnost předepisovat běžně Bydureon dlouho,
dokonce o hodně déle než na Slovensku. Nakonec se naše pacientka dočkala další redukce hmotnosti a dobré tolerance, a to
přestože mezitím vystřídala všechna dostupná inkretinová analoga, bohužel vždy s horší tolerancí. Až po Bydureonu znovu
zhubla a neměla nežádoucí účinky.
Tak tedy připomeňme, že Bydureon je podle SPC indikován
k léčbě diabetes mellitus 2. typu v kombinaci s jednou z pěti následujících možností podání antidiabetik: 1. metformin, 2. deriváty sulfonylmočoviny, 3. thiazolidindiony, 4. metformin se sulfonylmočovinou, 5. metformin s thiazolidindionem. Indikován
je u dospělých pacientů, u kterých není dosaženo dostatečné
kontroly glykemie při podávání maximálních tolerovaných
dávek uvedených antidiabetik a jejich kombinací. Bydureon je
dobře snášen. U pacientů splňujících preskripční omezení pro
zvýšenou úhradu je předepisován s minimálním doplatkem.

Kazuistika pacientky po bariatrické operaci léčené
exenatidem s prodlouženým účinkem
Tomáš Hrdina1,2
1
2

Diabetologická ambulance, Opočno
Diabetologické centrum, FN Hradec Králové

Souhrn:

Klíčová slova

V kazuistice je popsán případ 62leté ženy, rekreační sportovkyně, s šestnáct let trvajícím diabetem 2. typu, která ke zlepšení kompenzace svého onemocnění neváhala
podstoupit bariatrickou operaci – plikaci velké kurvatury žaludku. Operace přechodně zlepšila kompenzaci jejího diabetu a znamenala i snížení hmotnosti, ale posléze došlo k opětovnému zhoršení metabolických parametrů pacientky. Problémem
pacientky je nízká adherence k dodržování dietních opatření. Zlom v léčbě její cukrovky znamenalo až nasazení agonisty GLP-1 receptoru – exenatidu s prodlouženým
účinkem. Nasazení moderního preparátu s minimálním rizikem vzniku hypoglykemie stabilizovalo pacientčin diabetes a snížilo její hmotnost. Nepochybnou výhodou
je pro ni též možnost aplikovat lék 1x týdně vzhledem k jejímu aktivnímu životnímu
stylu.

Summary:

 exenatid s prodlouženým
účinkem
 snížení hmotnosti
 plikace žaludku

Keywords

The case report of a patient after bariatric surgery treated with exenatide with
extended release
The case report describes a 62 years old woman, recreational athlete with 16 years lasting type 2 diabetes mellitus who passed a bariatric surgery (gastric greater curvature
plication) intended to improve the compensation of her disease. The surgery temporarily improved the compensation of her diabetes and resulted in weight loss, but she
developed the worsening of her metabolic parameters later again. Her problem was
a low adherence to dietary adjustments. The turning point in the treatment was the
initiation of GLP-1 receptor agonist – exenatide with extended release. This modern
medical product with a minimal risk of hypoglycemia stabilised patient’s diabetes and
reduced her weight. The undoubted advantage is the QW administration because of
her active lifestyle.

 exenatide extended release
 weight reduction
 gastric plication

Hrdina, T. Kazuistika pacientky po bariatrické operaci léčené exenatidem s prodlouženým účinkem. Kazuistiky
v diabetologii 14, MS3: 5–7, 2016.

Úvod
Počet diabetiků každým rokem celosvětově roste. V posledních
deseti letech došlo k výraznému rozšíření arzenálu „antidiabetických zbraní“, které máme ve svých ordinacích k dispozici.
Patří mezi ně bezesporu i agonisté GLP-1 receptoru. Tyto léky
nejenže stimulují sekreci inzulínu z beta buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu, ale mají též celou řadu extrapankreatických účinků. Patří mezi ně, mimo jiné, snížení chuti k jídlu
či zpomalení vyprazdňování žaludku. Všechny tyto faktory
ovlivňují kompenzaci diabetu, snižují hmotnost pacienta a to
vše při minimálním riziku hypoglykemie. Vzhledem k tomu,
že GLP-1 agonisty je možno aplikovat pouze parenterálně – subkutánně, je možnost aplikovat tento lék pouze jednou týdně pro

pacienta velmi dobrou volbou. Tuto možnost nabízí u nás zatím
jen exenatid s prodlouženým účinkem. Tyto teoretické předpoklady ostatně potvrzuje soubor studií DURATION. Například
ve studii DURATION-1, kde u 153 pacientů po pěti letech sledování došlo ke snížení průměrné hodnoty glykovaného hemoglobinu o 16 mmol/mol, snížení hmotnosti průměrně o 3 kg,
signifikantnímu snížení lačné glykemie a zlepšení hodnot lipidového metabolismu a diastolického krevního tlaku. To vše při
snížení výskytu nauzey, která do jisté míry může limitovat použití GLP-1 agonistů u našich pacientů. Použití GLP-1 agonistů
a zejména preparátů s prodlouženým účinkem znamená obohacení repertoáru antidiabetik, které snižují hmotnost našich
pacientů a při minimálním riziku hypoglykemie snižují i výskyt
chronických komplikací diabetu 2. typu.
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Kazuistika
Kazuistika pojednává o 62leté ženě, která se do péče naší ambulance dostala v roce 2010. Diagnóza cukrovky 2. typu jí byla
stanovena v roce 2000 a po dobu sedmi let byla léčena pouze
v ordinaci praktického lékaře. Poslední dostupná hodnota
C-peptidu byla 1,12 nmol/l z dubna 2009. V rodinné anamnéze
pacientky je diabetes 2. typu přítomen v několika generacích,
dědeček i otec pacientky tímto onemocněním trpěli, u otce
bylo onemocnění komplikováno diabetickou nefropatií a byl
léčen inzulínem.
Pacientka je typickým příkladem diabetika 2. typu se známkami metabolického syndromu. Celý život bojuje s obezitou,
je léčena pro hypertenzi kombinací inhibitoru ACE perindoprilu 4 mg a indapamidu 1,5 mg. Z dalších laboratorních odchylek bych zmínil hyperurikemii, která není medikamentózně
léčena, a hyperlipoproteinemii, která je léčena pouze dietou
(atorvastatin i rosuvastatin pacientka v minulosti netolerovala
pro zažívací obtíže). Pacientka dále trpí chronickou žilní insuficiencí s varixy dolních končetin a pro cholecystolitiázu prodělala v roce 2000 cholecystektomii. V dokumentaci pacientky
je též uváděna elevace jaterních testů, pravděpodobně v souvislosti s jaterní steatózou. Její renální funkce a hodnoty hormonů štítné žlázy nevykazují známky patologie.
Za celou dobu 16 let trvání diabetu nebyly pacientce s výjimkou středně těžké, zejména senzorické formy distální polyneuropatie, diagnostikovány žádné komplikace cukrovky.
Dostupnými vyšetřeními nebyly zjištěny známky makrovaskulárních ani jiných mikrovaskulárních komplikací – vyšetření
mikroalbuminurie neukazuje na známky diabetické nefropatie,
pravidelné kontroly očního pozadí neprokazují diabetickou retinopatii. Vzhledem k tomu, že pacientka nepreferuje pravidelné užívání většího množství léků, užívá na neuropatii pouze
nepravidelně efervescentní magnesium.
Co se týká historie antidiabetické medikace, v roce 2001 byl
pacientce praktickým lékařem pro zhoršení lačných glykemií
přidán metformin. Jeho dávka byla postupně titrována až do
maximální dávky tolerované pacientkou – tedy 1 700 mg
denně.
S ohledem na postupnou progresi onemocnění a další zvyšování ranních lačných glykemií nasadil praktický lékař pacientce v průběhu roku 2005 derivát sulfonylurey – glimepirid.
Počáteční dávku 1 mg denně po šesti měsících a při dobré snášenlivosti ze strany pacientky navýšil na 1,5 mg denně. Pacientka nejevila známky hypoglykemií, léčbu tolerovala dobře.
Došlo ke zlepšení ranních lačných glykemií a proto jí byla ponechána dosavadní antidiabetická medikace – tedy 1,5 mg glimepiridu a 1 700 mg metforminu.
V roce 2010 pacientka změnila zaměstnání. Začala pracovat
na nižší manažerské pozici v menší firmě. Se změnou pracoviště přišla i změna pohybového režimu při sedavém zaměstnání. Pravděpodobně i v souvislosti s touto změnou, kdy
nemá dle vlastních slov čas se pořádně najíst, došlo k uvolnění
již tak dost špatně dodržovaných dietních opatření – pacientka
sama připouští konzumaci zejména živočišných tuků, došlo
ke zvýšení ranních lačných glykemií na hodnoty kolem
9,0 mmol/l a glykovaného hemoglobinu na hodnotu 65
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mmol/mol. Pacientka byla proto praktickým lékařem odeslána
na sklonku roku 2010 k dispenzarizaci do naší diabetologické
poradny.
Při vstupním vyšetření v diabetologické ambulanci byla zjištěna obezita III. stupně (hmotnost 109,6 kg, BMI 37,9 kg/m2).
Vstupní hodnota glykovaného hemoglobinu byla 61
mmol/mol. Pacientka byla komplexně edukována, poučena
o diabetu včetně akutních komplikací, a s ohledem na dobrou
kompenzaci diabetu jí prozatím nebyla upravována zavedená
antidiabetická léčba – byla ponechána stávající dvojkombinace
perorálních antidiabetik – tedy glimepirid 1,5 mg denně a metformin 1 700 mg denně. Vyšetření očního pozadí neprokázalo
známky diabetické retinopatie. Byl jí vydán glukometr a edukovali jsme ji o samostatném měření glykemií a eventuální
úpravě dávek podávaných léků.
K velkému zlomu v léčbě diabetu této pacientky došlo po
osmi měsících sledování v naší ambulanci. Během této doby
byla na kontrole u nás pouze jednou a nic nenasvědčovalo
tomu, že se chystá podniknout tak radikální krok v léčbě své
cukrovky. Bez předchozí konzultace se mnou si pacientka sama
domluvila vyšetření v okresní nemocnici u známého chirurga,
který jí v srpnu 2011 provedl plikaci velké kurvatury žaludku!
Bližší podrobnosti výkonu mi nejsou známy, k dispozici jsem
měl jen poměrně stručnou propouštěcí zprávu k nahlédnutí.
Na první kontrolu po provedené operaci přišla pacientka
v říjnu 2011, tedy dva měsíce po výkonu. Vážila tehdy 89 kg
(BMI 30,8 kg/m2), došlo tedy k redukci hmotnosti o 20 kg od
první kontroly v naší ambulanci! S poklesem hmotnosti klesla
též hodnota glykovaného hemoglobinu na 54 mmol/mol
a lačné glykemie (5,2 mmol/l). Pacientka byla po operaci spokojená, naučila se jíst menší porce, stravovat se vícekrát denně.
Sama po operaci z obavy před hypoglykemií vysadila glimepirid a užívala pouze metformin v dávce 1 700 mg denně.
Začátkem roku 2014 došlo ke změně. Pacientka byla opět
více pracovně vytížená, neměla tolik času na pravidelné jídlo
i svoje oblíbené kolo, na kterém byla dříve schopna najet
i 3 000 km za rok. Připustila rezervy v dietě, ale sama žádala
navýšení medikace s tím, že monoterapie metforminem nestačí. Stěžovala si na neostré vidění a zhoršení příznaků diabetické neuropatie. Opět jsme ji edukovali v dietě a do medikace
přidali linagliptin v dávce 5 mg denně. Další kontrola provedená v srpnu 2014 ukázala na velmi dobrý efekt přidaného linagliptinu – hodnota glykovaného hemoglobinu byla 46
mmol/mol, lačná glykemie 6,2 mmol/l, pacientka vážila 79 kg
(BMI 27,3 kg/m2).
V únoru 2015 došlo k dalšímu zlomu. Pacientka začala trpět
potížemi s krční páteří. Prodělala vyšetření v ortopedické

Langerhans Paul (1847–1888) – německý fyziolog a patolog. Narozen
v Berlíně, syn lékaře. Medicínu začal studovat v Jeně, studia dokončil v Berlíně. Procestoval Blízký východ, jako lékař působil v polní ambulanci během
prusko-francouzské války. V roce 1871 mu zajistil R. Virchow místo prosektora v patologické anatomii na univerzitě ve Freiburgu, kde se nakazil
TBC, na niž později zemřel. Roku 1869 publikoval nález specifických buněk
v pankreatu, ale bez znalosti jejich funkce. Zkoumal rovněž epidermis a popsal „neuronům podobné větvené kožní buňky“.
(zdroj informací: archiv redakce)

KAZUISTIKA PACIENTKY PO BARIATRICKÉ OPERACI LÉČENÉ EXENATIDEM S PRODLOUŽENÝM ÚČINKEM

Tab. 1: Vývoj sledovaných parametrů v průběhu léčby
kontrola

hmotnost
(kg)

HbA1c
(mmol/mol)

FPG
(mmol/l)

PPG
(mmol/l)

TK
(mmHg)

prosinec 2010
říjen 2011

109,6
89

61
54

9
5,2

11,3
10,4

158/83
145/90

metformin + glimepirid
plikace žaludku, SU pacientkou vysazena

leden 2014
srpen 2014
únor 2015
prosinec 2015
srpen 2016

82
79
82
92
89

61
46
56
80
60

7,3
6,2
7,8
12,8
8,1

9,9
7,5
10,6
15,0
6,4

155/80
145/85
140/75
150/90
140/70

metformin + linagliptin nově
metformin + linagliptin
na 2 měsíce pacientkou vysazena léčba
metformin + exenatid QW nově
metformin + exenatid QW

medikace

HbA1c – glykovaný hemoglobin, SU – sulfonylurea, FPG – glykemie nalačno, PPG – postprandiální glykemie, TK – krevní tlak

a neurologické ambulanci a absolvovala sérii ambulantních rehabilitací. Na léčbu diabetu neměla dle vlastních slov čas. Opět
polevila v dietě. Poté, co jí došly zásoby linagliptinu a nedostavila se na plánovanou kontrolu u nás v termínu, lék dva měsíce
vůbec neužívala. Glykovaný hemoglobin pomalu stoupl až na
hodnotu 56 mmol/mol, ruku v ruce s narůstající hmotností –
82 kg i lačnou glykémií 7,8 mmol/l. Opět jsme ji intenzivně
edukovali a apelovali na pravidelné užívání zavedené medikace
a dodržování dietních opatření.
I přes tato opatření přišla na kontrolu až ke sklonku roku
2015 – bolesti krční páteře částečně ustoupily, ale kompenzace
jejího diabetu se dále zhoršila. Stanovení glykovaného hemoglobinu ukázalo hodnotu 80 mmol/mol, při hmotnosti 92 kg
a BMI 31,8 kg/m2. Pacientka sama připustila nepravidelné užívání zavedené medikace a to jak metforminu, tak linagliptinu.
Navrhl jsem přidání GLP-1 agonisty exenatidu s prodlouženým
účinkem v základní úhradě do medikace místo nepravidelně
užívaného linagliptinu. Pacientka souhlasila a ocenila zejména
možnost aplikace léku 1x týdně. Nevadil jí ani parenterální
způsob podání medikamentu. Současně jsme navýšili s ohledem na hodnoty kompenzace též dávku metforminu na
2 000 mg denně.
Poslední dvě sledované kontroly po nasazení exenatidu byly
pro mne i pro pacientku velmi příjemným překvapením. Na
poslední kontrole v srpnu 2016 vážila pacientka 89 kg při BMI
30,8 kg/m2 a hodnotě glykovaného hemoglobinu 60 mmol/mol
a ranní lačné glykemii 8,1 mmol/l. Pacientka netrpí většími
dyspeptickými obtížemi, má jen pocit plnosti žaludku po jídle.
Nezvrací a nezaznamenala žádné hypoglykemie. Z dalších laboratorních parametrů stojí za zmínku zlepšení hodnot cholesterolu – hodnota 5,3 mmol/l (v roce 2012 naměřena hodnota
6,2 mmol/l). Renální parametry i hodnoty hladin hormonů
štítné žlázy zůstaly v mezích normy. Pacientka chce v zavedené
medikaci pokračovat.

Diskuse
Diabetes naší pacientky je „jako na houpačce“. Období dobré
kompenzace se i přes různé terapeutické zásahy a snahu o zejména dietní edukaci střídají se zhoršeními laboratorních pa-

rametrů a navýšením hmotnosti pacientky. Její problém jistě
souvisí s nepravidelným, hektickým životním stylem. Pozitivní
je snaha o pravidelnou aerobní zátěž při cyklistice, na druhé
straně však přicházejí období většího pracovního vytížení, kdy
pacientka nedokáže dodržovat doporučené postupy a pravidelně užívat zavedené léky. Proto je u ní vítanou možností podávání léku s minimálním rizikem vzniku hypoglykemie, který
je dobře tolerován a je možno ho podávat jen 1x týdně.

Závěr
Kazuistika 62leté ženy po bariatrické operaci je dobrým důkazem toho, že ani tato operace nemusí sama o sobě nutně vést
ke zlepšení kompenzace diabetu. Zvlášť v situaci, kdy má pacient velké rezervy v dietě a nízkou adherenci k pravidelnému
užívání perorálně podávaných léků. Nasazení exenatidu s prodlouženým účinkem v jejím případě znamenalo nejen zlepšení
kompenzace diabetu, ale i snížení hmotnosti při minimálním
riziku vzniku hypoglykemie a nízkém výskytu gastrointestinálních nežádoucích účinků. Pacientka oceňuje možnost aplikovat
lék 1x týdně a nevadí jí ani doplatek, který platí v režimu základní úhrady. Léčba tímto moderním preparátem do budoucna může znamenat dlouhodobé zlepšení kompenzace diabetu a s tím spojený pokles nákladů za léčbu případných
diabetických komplikací.

Literatura
1. Kožnarová, R. Exenatid v předplněném peru. Remedia 25, 6: 1–3, 2015.
2. Wysham, C. H., MacConell, L. A., Maggs, D. G. et al. Five-year efficacy and
safety data of exenatide once weekly: long-term results from the DURATION-1 randomized clinical trial. Mayo Clin Proc 90, 3: 356–365, 2015.

MUDr. Tomáš Hrdina
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Příběh diabetičky, u níž nasazení exenatidu
místo plánované inzulinoterapie znamenalo
výrazný profit
Jiří Jón
Diabetologická ambulance, Nemocnice Na Homolce, Praha

Klíčová slova

Souhrn:
Kazuistika popisuje příběh pacientky, jejíž diabetes byl dlouhodobě velmi špatně kompenzován, mimo jiné pro ne zcela vhodnou volbu antidiabetické léčby, navíc s výraznou progresí váhy po onkologickém onemocnění. Zahájení léčby exenatidem 1x
týdně pak pro ni bylo ideální volbou, která výrazně změnila jak kompenzaci diabetu,
tak i dramaticky ovlivnila kvalitu života pacientky.

Summary:

 diabetes mellitus 2. typu
 dlouhodobě působící
GLP-1 agonista
 redukce tělesné hmotnosti

Keywords

A case report of a patient with diabetes mellitus who significantly benefited from
the initiation of the treatment with exenatide instead of planned insulinotherapy
The case study describes the story of a patient whose diabetes was very poorly compensated for a long time with among other things an inappropriate choice of antidiabetic therapy, in addition to experiencing a significant increase in weight after the
diagnosis of an oncological disease. The initiation of treatment with exenatide once
a week was an ideal choice that both significantly changed the control of diabetes
and dramatically affected the quality of life of the patient.

 type 2 diabetes mellitus
 long-acting GLP-1
receptor agonist
 weight reduction

Jón, J. Příběh diabetičky, u níž nasazení exenatidu místo plánované inzulinoterapie znamenalo výrazný profit.
Kazuistiky v diabetologii 14, MS3: 8–9, 2016.

Úvod
V reálné praxi u řady pacientů není dosažení dlouhodobě
dobré kompenzace diabetes mellitus 2. typu vůbec snadné. Na
druhou stranu máme dnes celé spektrum antidiabetik, ze kterých můžeme vybírat a individuálně tak volbu přizpůsobit danému pacientovi. Často ale bohužel z nejrůznějších důvodů na
ty modernější zapomínáme.
GLP-1 agonisté také patří mezi preparáty, které bychom neměli opomíjet. Mají řadu účinků nejen na přímé ovlivnění
kompenzace diabetu, ale i na pasáž žaludku, dále je popisováno
i centrální působení (pocit sytosti) a s tím vším související úbytek na váze. Když přidáme u preparátu exenatid QW (Bydureon) možnost podání 1x týdně, které zvyšuje compliance pacienta, navíc s nižším počtem nežádoucích účinků, je tento
preparát pro řadu pacientů ideální.
Účinnost preparátu exenatid QW je známa ze souboru
studií DURATION. Zatím máme k dispozici data sedmiletá
z DURATION 1 (srovnání s exenatidem 2x denně) a tříletá
z DURATION 3 (srovnání s glarginem), která potvrzují dlouhodobou účinnost a bezpečnost. V DURATION 3 pak exenatid
vykázal méně hypoglykemií a větší úbytek hmotnosti oproti
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glarginu. Z těchto studií víme i o menším počtu nežádoucích
účinků oproti exenatidu aplikovanému 2x denně.
V této kazuistice je popsán případ diabetičky, u níž nasazení
exenatidu mělo významný vliv nejen na zlepšení glykovaného
hemoglobinu, ale i na snížení hmotnosti a zlepšení kvality života.

Kazuistika
Aktuálně 69letá pacientka pochází ze severních Čech a byla
hospitalizována na našem interním oddělení v roce 2015. Od
té doby je až dosud sledována v mojí ambulanci.
V osobní anamnéze pacientky byla mimo hypertenze, hyperurikemie a ischemické choroby srdeční (infarkt myokardu
v roce 2009) také lobektomie horního plicního laloku pro velkobuněčný karcinom v roce 2010 s následnou chemoterapií
ve stejném roce. Je sledována na onkologii naší nemocnice
a její onemocnění je toho času v kompletní remisi, poslední
PET/CT bylo negativní. Nicméně překvapivě po dobu léčby
a následně (tj. od roku 2010 až do roku 2015) přibrala 30 kg,
což ji velmi limitovalo dechově. Léčila se taktéž u psychiatra
s depresí.

PŘÍBĚH DIABETIČKY, U NÍŽ NASAZENÍ EXENATIDU MÍSTO PLÁNOVANÉ INZULINOTERAPIE …

Diabetes mellitus 2. typu měla dle dokumentace diagnostikován v roce 2013, byla léčena v místě bydliště a to glibenklamidem v dávce 10 mg 2x denně, poté byl do kombinace přidán
linagliptin 5 mg 1x denně. Dle dostupných dokumentů byla její
kompenzace stále neuspokojivá, glykovaný hemoglobin se pohyboval mezi 80 až 90 mmol/mol. Metformin v aktuální léčbě
zařazen nebyl, snad ho nějakou dobu zkoušela, ale údajně netolerovala. Jinak užívala dlouhodobě beta-blokátor, kalciový
blokátor, sartan, simvastatin, alopurinol a sertralin.
Pacientka byla odeslána diabetologem z místa bydliště (prostřednictvím praktického lékaře) k hospitalizaci k zahájení intenzifikované inzulinoterapie (takto cituji dle žádanky od praktického lékaře). Vzhledem k tomu, že dojížděla na naši
onkologii, domluvila si hospitalizaci u nás na interním oddělení.
Byla plánovaně přijata v lednu 2015 s aktuální tělesnou
hmotností 100 kg při výšce 165 cm (tedy BMI 36,7 kg/m²),
vstupní glykemií 14,4 mmol/l a HbA1c 84 mmol/mol. Také
hodnota C-peptidu byla vysoká – 4,19 nmol/l (norma 0,37–
1,47 nmol/l). Ostatní biochemické výsledky byly bez zásadní
patologie. Cholesterol i krevní tlak byl u pacientky dobře kompenzován. Subjektivně si stěžovala na zátěžovou dušnost a depresivní stavy.
Pro předpokládaný významný podíl inzulinorezistence a nechuti pacientky aplikovat si inzulín jsem navrhl možnost léčby
GLP-1 agonistou. Volil jsem variantu prodloužené formy exenatidu s aplikací 1x týdně, s čímž pacientka ráda souhlasila.
Dále jsem do léčby přidal metformin v nižší dávce 500 mg 2x
denně, který i přes anamnézu horší tolerance snášela dobře.
Byla reedukována o dietě a nefarmakologických opatřeních.
Domluvili jsme se na kontrole v mojí ambulanci, která proběhla po cca pěti týdnech od propuštění. Pacientka byla velmi
spokojena, s pocitem zlepšení celkového stavu, již s úbytkem
5 kg hmotnosti projevujícím se i ve zlepšení dechu a s ranními
glykemiemi kolem 6–7 mmol/l dle domácího selfmonitoringu.
Na další kontrolu (již s aktuálními laboratorními výsledky)
se pacientka dostavila začátkem května 2015. Cituji pacientku:
„cítím se skvěle“, popisovala jednoznačné zlepšení fyzické kondice a dechu. Objektivně byla hmotnost o dalších 7 kg nižší

(tedy úbytek již 12 kg za čtyři měsíce), laboratorní vyšetření
ukázalo ranní glykemii 7 mmol/l a HbA1c 52 mmol/mol (tedy
o 32 mmol/mol nižší oproti vstupní hodnotě).
Při dalších kontrolách tento příznivý trend pokračoval,
hmotnost poklesla ještě o dalších 10 kg. Aktuálně je hmotnost
pacientky 75 kg a je již stabilní. Ranní glykemie se dle laboratorních vyšetření pohybovaly kolem 4 mmol/l a HbA1c dále
klesl na 42 mmol/mol. Při poslední kontrole v červenci letošního roku byl HbA1c totožný. Pacientka je dále pravidelně sledována na onkologii, kde je trvale bez známek recidivy onkologického onemocnění.

Závěr
Dlouhodobě působící agonista GLP-1 receptoru je u řady (zejména obézních) pacientů ideální volbou s dobrým vlivem na
kompenzaci diabetu, ale i dalšími benefity, jak vyplývá z uvedené kazuistiky. Domnívám se, že původně doporučené nasazení intenzifikované inzulinoterapie by nepřineslo popsané výsledky a že léčba byla u této velmi dobře spolupracující
pacientky zvolena správně.
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Včasné podání kombinační terapie metforminu
s exenatidem u pacientky s metabolickým
syndromem
Jana Kroupová
Interní a diabetologická ordinace SPEA s.r.o., Olomouc

Klíčová slova

Souhrn:
GLP-1 agonisté s prolongovaným účinkem jsou poslední novinkou v léčbě diabetu
2. typu. Jednotýdenní aplikace je pacienty vítána a velmi dobře snášena. Kazuistika popisuje pankreatické a extrapankreatické působení exenatidu u obézní diabetičky 2. typu.
Včasné podání kombinační terapie metforminu s exenatidem vedlo nejen ke zlepšení
kompenzace diabetu, ale i ovlivnění dalších parametrů metabolického syndromu.

 GLP-1 agonisté
 účinky exenatidu
 kombinační terapie

Summary:
An early administration of a combined therapy with metformin and exenatide in
a patient with metabolic syndrome
GLP-1 agonists with prolonged duration of action are the last innovation in the treatment of the type 2 diabetes mellitus. The once weekly administration is well accepted and very well tolerated by patients. The case report describes both pancreatic and
extra-pancreatic effects of exenatide in an obese female patient with the type 2 diabetes mellitus. The early administration of a combined treatment with metformin
and exenatide resulted not only in the improved diabetes compensation but it affected
also other parameters of her metabolic syndrome.

Keywords
 GLP-1 agonists
 effects of exenatide
 combined therapy

Kroupová, J. Včasné podání kombinační terapie metforminu s exenatidem u pacientky s metabolickým syndromem. Kazuistiky v diabetologii 14, MS3: 10–11, 2016.

Úvod

Kazuistika

Mezi nejnovější možnosti léčby diabetu 2. typu patří inkretinová terapie. Za fyziologických podmínek jsou po jídle uvolňovány přirozené peptidy (inkretiny) – GLP-1 a GIP, které stimulují inzulínovou sekreci, v závislosti na výši glykemie,
zvyšují sekreci inzulínu a potlačují sekreci glukagonu. GLP-1
vykazuje také řadu extrapankreatických účinků, kterými může
příznivě ovlivnit glykemii – ovlivňuje chuť k jídlu, zpomaluje
vyprazdňování žaludku a tím působí i na redukci tělesné hmotnosti. GLP-1 působí na periferii prostřednictvím receptorů.
Jako peptid je ale GLP-1 ve střevě rychle rozkládán enzymem
dipetidylpeptidázou 4 (DPP-4).
Nově používané léky působí jako agonisté receptorů pro
GLP-1. Váží se na inkretinové receptory, ale nejsou odbourávány. Vzhledem k chemické povaze musí být tyto přípravky
aplikovány podkožně, což je někdy překážka v compliance pacientů. Proto jsou stávající molekuly upravovány tak, aby se jejich účinek prodlužoval a frekvence injekční aplikace byla co
nejmenší. Jediným dostupným agonistou GLP-1 s prodlouženým účinkem na trhu je exenatid. Aplikuje se 1x týdně, čímž
se výrazně zvyšuje pohodlí pacienta a jeho adherence k léčbě.

Popisované pacientce je 64 let, je samoživitelka, pracovala
v malé prodejně potravin na vesnici (tedy nepravidelná pracovní doba, v podstatě celodenně v práci s malými přestávkami, trvalá stresová zátěž).
Od roku 1980 byla sledována pro tyreopatii, po subtotální
strumektomii vpravo je léčena substituční terapií. V naší ambulanci byla poprvé vyšetřena v roce 2004.
Od počátku byla hlavním problémem klientky její obezita,
vstupně v roce 2004 při výšce 158 cm vážila 108 kg, body-mass
index (BMI) 43,3 kg/m2. Sama se velmi snažila hubnout, s různými úspěchy. Díky režimovým opatřením (pravidelnost
stravy) dokázala opakovaně zhubnout i 10 kg hmotnosti a opět
je nabrat. Od roku 2004 byla sledována pro prediabetes – glykemie nalačno byla 6,1 mmol/l. Hodnota krevního tlaku (TK)
vstupně byla 180/115 mmHg – byla zahájena terapie antihypertenzivy (vstupně fosinopril 20 mg 1x denně, později změna
na fixní kombinaci perindopril s indapamidem v dávce
5 mg/1,25 mg 1x denně). Až do roku 2009 jsme zaznamenávali
střídavé úspěchy s redukcí hmotnosti, například v roce 2005
byla hmotnost 92 kg, TK poklesl na 130/75 mmHg, BMI
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VČASNÉ PODÁNÍ KOMBINAČNÍ TERAPIE METFORMINU S EXENATIDEM U PACIENTKY …

Obr. 1: Vývoj hodnot glykemie nalačno (FPG) v průběhu léčby
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Obr. 2: Vývoj hmotnosti pacientky v průběhu léčby
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36,5 kg/m2, glykemie byla v normě (5,4 mmol/l), pacientka užívala tehdy povolený sibutramin.
V roce 2009 došlo opět k navýšení hmotnosti na 105 kg,
BMI 41 kg/m2. Byla diagnostikována porušená glukózová tolerance: oGTT 5,5 mmol/l nalačno, 8,5 mmol/l po 120 minutách, glykovaný hemoglobin (HbA1c) 46 mmol/mol. Pacientce
byl ke stávající léčbě přidán metformin v dávce 500 mg 1x
denně. Postupně byla dále zavedena terapie antiuretiky (alopurinol 100 mg 1x denně) a statinem (atorvastatin 20 mg 1x
denně). Pacientka byla tedy léčena komplexně pro metabolický
syndrom.
V roce 2015 prodělala mnoho osobních změn – nástup do
starobního důchodu, změnu bydliště, a jak sama říkala, konečně se mohla začít věnovat sama sobě. Zakoupila chodící
pás, denně se procházela. Překvapivě tato její snaha nebyla korunována úspěchem, ale vedla k postupnému zvyšování glykemie až na hodnotu 9,6 mmol/l, HbA1c 70 mmol/mol, BMI
44,70 kg/m2 při hmotnosti 113 kg. V květnu 2015 byl proto
k současné terapii metforminem v dávce 1 000 mg 2x denně
přidán exenatid s aplikací 1x týdně. Pacientka byla opakovaně
edukována o dietě, aplikaci přípravku, režimu.
Za osm týdnů podávání exenatidu zredukovala hmotnost
o 7 kg, byla zcela bez potíží, hodnota BMI byla 41,9 kg/m2, glykemie při selfmonitoringu se pohybovala v profilech mezi 5–7
mmol/l.
V srpnu 2015 v 10. týdnu medikace exenatidem se objevily
potíže – nechuť k jídlu, celková únava, v noci se budila hladem
a sevřením žaludku, nebyla schopna pravidelné fyzické aktivity.
Při vyšetření bylo zjištěno zhoršení renálních funkcí – vstupně
hodnota kreatininu byla 168 μmol/l, urey 10,8 mmol/l, glykemie 6,6 mmol/l. Pacientka sama přiznávala, že málo pije, navíc
šlo o horké letní dny, silné pocení. Byla přijata ke krátké observaci na interní oddělení, kde byla podána infuzní rehydratační terapie s poklesem hodnot kreatininu a urey (kreatinin
115 μmol/l, urea 6,9 mmol/l). Glykemický profil za hospitalizace byl 6,3..7,5..7,1..6,3 mmol/l. Při propuštění byl vysazen
metformin, ponechán exenatid.
Při kontrole v listopadu 2015 byly zjištěny následující laboratorní hodnoty: urea 5,9 mmol/l, kreatinin 91,1 μmol/l, glykemie 5,8 mmol/l, HbA1c 41 mmol/mol. Pacientce byl opět přidán k léčbě exenatidem metformin v dávce 500 mg 1-0-1.
Poslední kontrola proběhla zatím v březnu 2016. Za deset
měsíců léčby pacientka dosáhla výborné kompenzace diabetu,

HbA1c 43 mmol/mol, glykemie 5,8 mmol/l, původní hmotnost
108 kg zredukovala na 91 kg, BMI 36 kg/m2, celkově se jí tedy
podařilo dosáhnout úbytku hmotnosti o 22 kg. Tlak se znormalizoval a na dávce 5 mg/1,25 mg (fixní kombinace perindopril s indapamidem) 1x denně je v hodnotách do 130/80
mmHg.

Diskuse
Předkládáme případ klientky dlouhodobě sledované pro tyreopatii a obezitu. Od počátku bylo pátráno po prediabetu, nejprve byla zaznamenána hyperglykemie nalačno, posléze porušená tolerance glukózy. V této fázi byla již pacientka zajištěna
nízkou dávku metforminu. Přesto došlo k rozvoji jasného diabetu 2. typu v rámci metabolického syndromu. Po zvážení
všech alternativ byla podávána kombinační terapie exenatid
s aplikací 1x týdně v kombinaci s metforminem. Pacientka zároveň výrazně upravila svůj životní styl. Po opakovaných edukacích zlepšila dietní režim, zakoupila chodící pás a denně 30–
40 minut strávila chůzí. I přes komplikace s renálním
postižením (prerenální etiologie) byla ponechána stávající terapie, která je velmi efektivní jak na snižování hladiny glykemií
a glykovaného hemoglobinu, tak i hmotnosti. Pacientka je
velmi spokojená a dále pokračuje v aktivním životě.

Závěr
Včasné podání kombinační terapie metforminu s exenatidem
1x týdně vedlo ke zlepšení kompenzace diabetu, redukci hmotnosti a tím i celého metabolického syndromu.
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Významný pokles glykovaného hemoglobinu
a hmotnosti u morbidně obézní pacientky
při léčbě přípravkem exenatid QW
Jaromír Ožana
Metabolická a endokrinologická ambulance, Nemocnice Šternberk

Klíčová slova

Souhrn:
Diabetes mellitus 2. typu je progresivní onemocnění, charakterizované klesající funkcí
beta-buněk a inzulínovou rezistencí. K nedostatečné inzulínové sekreci přispívá také
porucha inkretinového sytému. Kazuistika popisuje významný efekt na redukci hmotnosti a zlepšení kompenzace diabetu u osmašedesátileté morbidně obézní pacientky
s diabetem 2. typu po přidání exenatidu QW k dosavadní terapii.






diabetes mellitus 2. typu
obezita
inkretinový systém
exenatid QW

Summary:
A significant reduction of glycated haemoglobin and weight in a morbidly obese
female patient during the treatment with exenatide QW
Type 2 diabetes mellitus is a progressive disease characterized by a decreasing function of beta-cells and insulin resistance. The lack of insulin secretion also contributes
to failure of incretin system. The case report describes a significant effect on weight
loss and improve glycemic control in 68 years old morbidly obese patients with type
2 diabetes after adding exenatide QW to previous treatment.

Keywords
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incretin system
exenatide QW

Ožana, J. Významný pokles glykovaného hemoglobinu a hmotnosti u morbidně obézní pacientky při léčbě přípravkem exenatid QW. Kazuistiky v diabetologii 14, MS3: 12–13, 2016.

Úvod

Kazuistika

Za fyziologických podmínek jsou po jídle uvolňovány přirozené peptidy – inkretiny (glucagon-like peptide-1 – GLP-1
a glukózodependentní inzulinotropní polypeptid – GIP), které
stimulují inzulínovou sekreci. GLP-1 je uvolňován L-buňkami
střevní sliznice po příjmu potravy a v závislosti na výši glykemie zvyšuje sekreci inzulínu. Glukózodependentní účinek zajišťuje nízké riziko hypoglykemií. Metabolické účinky GLP-1
agonistů zahrnují snížení postprandiální a v menší míře i lačné
glykemie, pokles glykovaného hemoglobinu, snížení hladin
glukagonu. Na rozdíl od DPP-4 (dipeptidylpeptidázy 4) inhibitorů vedou navíc GLP-1 agonisté ke zpomalení vyprazdňování žaludku, k výraznějšímu snížení chuti k jídlu a také k významnému poklesu tělesné hmotnosti. Exenatid QW je zatím
na trhu jediným dostupným agonistou receptoru pro GLP-1
s prodlouženým účinkem, který se aplikuje pouze 1x týdně na
rozdíl od ostatních přípravků ze stejné skupiny, které si pacient
musí aplikovat 1x nebo 2x denně. Předpokládá se, že exenatid
QW by měl zvýšit pohodlí pacienta a zlepšit jeho adherenci
k léčbě.

Osmašedesátiletá pacientka je dispenzarizována v naší ambulanci pro dyslipidemii a diabetes mellitus 2. typu od roku 2002.
Při vstupním vyšetření byla hmotnost pacientky 82 kg (BMI
36 kg/m2), hladina glykovaného hemoglobinu odpovídala hodnotě 42 mmol/mol. Pacientce byla léčena hypertenze trojkombinací antihypertenziv (betaxolol, ramipril, indapamid). Stran
diabetu proběhla dietní a diabetologická edukace. Zprvu byla
volena nefarmakologická opatření vzhledem k velkým dietním
rezervám pacientky. K řešení dyslipidemie byl nasazen statin.
Po roce nefarmakologické léčby diabetu došlo k dekompenzaci v důsledku hmotnostního přírůstku cca 8 kg. Bylo přistoupeno k léčbě metforminem v iniciální dávce 850 mg 2x
denně. Tento byl titrován až do celkové dávky 2 g/den. Vyšší
dávku pro gastrointestinální (GIT) potíže pacientka netolerovala. Pro další dekompenzaci byla o tři roky později terapie posílena o derivát sulfonylurey (v celkové dávce 6 mg). Na této
terapii došlo k přechodnému zlepšení, avšak pacientka nabírala
nadále na hmotnosti. V roce 2012 dosáhla svého hmotnostního
maxima 108 kg s neuspokojivou kompenzací diabetu. Opakovaná reedukace dietní sestrou zůstala bez efektu, orlistat pacientka opět netolerovala pro GIT potíže. Terapie byla posílena
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Tab. 1: Léčba a vývoj sledovaných parametrů
diagnóza: 1995
věk: 66 let
antidiabetická léčba

březen
2002

prosinec
2003

srpen
2015

listopad
2015

květen
2016
MET+SU+exenatid

dieta

MET

MET+SU

MET+SU+exenatid

HbA1c (mmol/mol)

42

55

70

45

40

FPG (mmol/l)

6,1

7,4

12,7

8,28

7,2
7,5

PPG (mmol/l)

x

x

14

9,2

hmotnost (kg)

82

96

106

103

93

BMI (kg/m2)

36

43

47

45

41

TK (mmHg)

150/100

160/90

130/80

140/80

130/80

7,3

5,8

4,2

4,1

3,7

krevní lipidy
chol. (mmol/l)
LDL-chol. (mmol/l)

4,58

3,8

2,38

2,33

2,09

HDL-chol. (mmol/l)

1,29

1,03

1,11

1,25

1,17

TAG (mmol/l)

1,45

2,54

3,18

1,89

1,53

HbA1c – glykovaný hemoglobin, FPG – glykemie nalačno, PPG – postprandiální glykemie, BMI – body-mass index, TK – krevní tlak, chol. – cholesterol,
TAG – triacylglyceroly

o DPP-4 inhibitor, což zůstalo bohužel bez významnějšího
efektu i po šesti měsících léčby. Lék byl vysazen pro nesplnění
úhradových kritérií.
Jako další možnost léčby byla s pacientkou probrána inzulinoterapie, kterou však rezolutně odmítla i přes opakované
poučení o rizicích z dlouhodobě neuspokojivé kompenzace
diabetu.
U pacientky dominovala obava z injekční aplikace, strach
z hypoglykemie a dalšího hmotnostního přírůstku. V květnu
2015 vzhledem k hodnotě glykovaného hemoglobinu 70
mmol/mol a výše uvedenému (tj. obavy z injekční aplikace,
hmotnostnímu přírůstku) jsem přistoupil k léčbě kanagliflozinem i s ohledem na stávající terapii kombinující metformin
s glimepiridem. Úhradové podmínky byly zatím vyřešeny vydáním dostupných vzorků kanagliflozinu. Po měsíci pacientka
další léčbu glifloziny odmítla pro polyurii a recidivující uroinfekty.
S pacientkou byla probrána jako další alternativa léčba
GLP-1 analogy, a to konkrétně nově na trh uvedeným exenatidem s aplikací 1x týdně. Objasnili jsme výhody daného přípravku, byla vysvětlena a názorně ukázána manipulace s aplikačním setem. Vzhledem k tomu, že kromě tohoto přípravku
by byla alternativou léčba intenzifikovaným inzulínovým režimem, pacientka s léčbou souhlasila a sama v ordinaci připravila a aplikovala exenatid QW. Byla překvapená bezbolestnou aplikací a došlo k rozptýlení obav z injekční aplikace
v domácím prostředí.
Po třech měsících léčby došlo k významnému snížení hladiny glykovaného hemoglobinu o 25 mmol/mol a redukci
hmotnosti o 3 kg. Pacientka léčbu tolerovala velmi dobře vzhledem k pozvolnému nástupu účinku exenatidu QW a přála si
v léčbě pokračovat. Byla provedena výměna za předplněné
pero, které bylo nově k dispozici a znamenalo usnadnění manipulace při aplikaci. Po půl roce byl zaznamenán pokles glykovaného hemoglobinu na hodnotu 40 mmol/mol a redukce

tělesné hmotnosti o dalších 10 kg. Rovněž došlo i ke zlepšení
lipidogramu. Nyní je pacientka velmi dobře kompenzována
a efekt léčby na snižování hmotnosti nadále přetrvává.

Závěr
Kazuistika popisuje účinnou léčbu exenatidem QW u morbidně obézní pacientky. Nasazení GLP-1 analog má smysl
i u pacientů delší dobu léčených deriváty sulfonylurey i po selhání léčby DPP-4 inhibitory, zejména jedná-li se o obézní
pacienty profitující z redukce hmotnosti. Kromě kompenzace
glykemie (pokles HbA1c ze 70 na 40 mmol/mol) došlo i k výraznému ovlivnění hmotnosti (pokles o 13 kg za devět měsíců)
a úpravě lipidogramu. Mimořádně motivující pro pacientku
byl rychlý a „viditelný“ nástup účinku. Nemalým dílem se na
kompenzaci podílela i aplikace 1x týdně.
Léčba exenatidem zlepšila kvalitu života a motivaci pacientky k další léčbě jejího onemocnění.
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Exenatid QW v léčbě obézní diabetičky
2. typu
Jiřina Pavlíčková
Interní, diabetologická a endokrinologická ambulance, Pardubice

Souhrn:

Klíčová slova

Kazuistika popisuje efekt léčby obézní diabetičky 2. typu exenatidem QW v kombinaci
s metforminem. Vhodnou kombinační terapií bylo dosaženo kompenzace diabetu
s ovlivněním několika parametrů metabolického syndromu – významná redukce
HbA1c, glykemie nalačno i postprandiální glykemie, hmotnosti a krevního tlaku.
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Summary:
Exenatide QW in the treatment of an obese patient with the type 2 diabetes mellitus
The case report describes the effect of a treatment with exenatide QW in a combination with metformin in an obese patient with the type 2 diabetes mellitus. The compensation of diabetes was achieved by the appropriate combined treatment that was
accompanied by a positive effect on several parameters of metabolic syndrome – a significant reduction of HbA1c, both fasting and prandial glycemia, and weight and blood
pressure.
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Pavlíčková, J. Exenatid QW v léčbě obézní diabetičky 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 14, MS3: 14–16, 2016.

Kazuistika

Exenatid QW je agonista GLP-1 receptoru upravený tak, aby
se po subkutánní aplikaci uvolňoval do krevního oběhu velmi
pomalu. Při aplikaci 1x týdně je dosaženo terapeutické koncentrace po třech týdnech a ustáleného stavu po 6–7 týdnech.
V sérii klinických studií s názvem DURATION se prokázala
dobrá klinická účinnost, snížení hmotnosti a dobrá bezpečnost
– nízké riziko hypoglykemií, snížení incidence dyspeptických
obtíží proti exenatidu podávanému 2x denně.
Exenatid QW je vhodným lékem pro obézní diabetiky
2. typu, v kombinaci s metforminem zlepšuje glykovaný hemoglobin, glykemii nalačno a hmotnost pacienta.

Pacientka narozená v roce 1953 má diabetes mellitus (DM)
2. typu diagnostikován od května 2010, tedy od 57 let věku.
V 50 letech utrpěla úraz – pohmoždění hrudní páteře, do té
doby pravidelně cvičila, po úrazu přestala a v krátké době přibrala 20 kg. Vyšší glykemie byly zachyceny poprvé v 50 letech
věku. Byla kontrolována u praktického lékaře, dlouhodobě
s hodnotami glykemií kolem 5 mmol/l. V květnu roku 2010
stoupla hodnota glykemie na 12,7 mmol/l, HbA1c byl v té době
7,9 % (79 mmol/mol).
Pacientka se od 54 let léčí s arteriální hypertenzí (ACEi –
perindopril 4 mg 1x denně, hydrochlorthiazid 25 mg 1x denně,

Obr. 1: Průměrná změna tělesné hmotnosti
v průběhu 6 let sledování

Obr. 2: Průměrná změna HbA1c
v průběhu 6 let sledování
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Obr. 4: Vývoj hodnot HbA1c v průběhu léčby
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Obr. 3: Vývoj hmotnosti v průběhu léčby
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rilmenidin 2 mg), od roku 2010 s hyperlipidemií (atorvastatin
– 10 mg), v 36 letech podstoupila operaci rekta pro hemoroidy.
Až do současnosti se neprojevily žádné mikrovaskulární komplikace diabetu.
Pacientku jsme úvodem v květnu 2010 edukovali o redukční
diabetické dietě – při prvním vyšetření měla tělesnou hmotnost
94,8 kg, BMI 38 kg/m2. Terapie diabetu byla zahájena metforminem v dávce 1 000 mg v postupně stoupající dávce až na
2 000 mg (metformin XR).
Po třech měsících (srpen 2010) zredukovala hmotnost
o 5 kg, HbA1c na 5,8 % (58 mmol/mol), glykemie nalačno byla
6,59 mmol/l.
V následujících letech byla kompenzace diabetu dobrá, na
přání pacientky byla zredukována dočasně i dávka metforminu
na 1 000 mg. Při kontrole v srpnu 2013 došlo ke zhoršení kompenzace, HbA1c byl neuspokojivý (v hodnotách 59–64
mmol/mol), dávka metforminu byla opět navýšena na
2 000 mg denně. S kompenzací diabetu, dle hodnot HbA1c, koresponduje také hmotnost pacientky – nejnižší hmotnost byla
86 kg, BMI 34,45 kg/m2 v únoru 2011, od srpna 2012 opět postupně přibírala na hmotnosti až na 95 kg, BMI 38 kg/m2.
V prosinci 2014 opět pacientka přibrala (hmotnost 94 kg,
BMI 37,65 kg/m2), krevní tlak (TK) 165/80 mmHg, nedařilo
se zlepšit kompenzaci diabetu, HbA1c 63 mmol/mol, glykemie
nalačno 9,61 mmol/l, průměr postprandiálních glykemií ze selfmonitoringu 9,8 mmol/l. V té době byla ke stávající léčbě
metforminem XR v dávce 2 000 mg denně zahájena aplikace
exenatidu podávaného 1x týdně (exenatid QW).
Při kontrole v březnu 2015 byla pacientka s léčbou spokojená, nepozorovala gastrointestinální potíže ani lokální nežádoucí účinky exenatidu, udávala, že jí „trochu méně”, glykemie
vykazovala postupné zlepšení. Hmotnost zpočátku beze změn
(94 kg, BMI 37,65 kg/m2), došlo k mírné redukci TK (150/85
mmHg), k poklesu HbA1c na 56 mmol/mol, glykemie nalačno
byla 6,46 mmol/l, průměr postprandiálních glykemií ze selfmonitoringu 7,3 mmol/l.
Na další kontrolu v červnu 2015 přišla opět bez obtíží,
hmotnost zredukovala na 88 kg, BMI 35,25 kg/m2, došlo ke
snížení krevního tlaku na 130/80 mmHg, k další redukci HbA1c
na 49 mmol/mol a hodnot lačné i postprandiální glykemie

(FPG 5,82 mmol/l, průměr postprandiálních glykemií ze selfmonitoringu 6,9 mmol/l).
Během následujících kontrolních vyšetření (září 2015 – červen 2016) byla i nadále udržena výborná kompenzace diabetu
na úrovni HbA1c (44 mmol/mol) i lačné glykemie (pod 6
mmol/l). Pacientka si i nadále udržuje redukovanou hmotnost
(85 kg).

Diskuse
Diabetes mellitus 2. typu je chronické progresivní onemocnění.
Léčba, se kterou je možné dosáhnout dobré kompenzace po
diagnóze onemocnění, se po několika letech „vyčerpá” a kompenzace přestane být dostačující. Také efekt edukace ke změně
stravovacích návyků a životního stylu, který vede u spolupracujících pacientů k redukci hmotnosti, nemá zpravidla dlouhodobé trvání. Po několika měsících až letech pacient opět přibírá na původní, ne-li na vyšší hmotnost. Důvodem je
přibývající věk, snižující se pohyblivost, nová chronická onemocnění a důležité psychosociální faktory.
Použití exenatidu QW považuji za vhodnou léčbu po selhání
léčby monoterapií metforminem. Výskyt nežádoucích účinků
je malý a pacienta povzbudí do dalšího života s diabetem,
pokud se mu podaří zhubnout několik kilogramů a hlavně po
delší dobu takovou redukci hmotnosti udržet a pokud na svém
glukometru pozoruje jednoznačné snížení glykemie nalačno
i po jídle.

Závěr
Agonisty GLP-1 receptoru používáme v klinické praxi v léčbě
diabetes mellitus 2. typu s úspěchem již řadu let. U mnoha pacientů stále narážíme na psychologické bariéry, pokud se týká
injekční aplikace léčiv. Tento problém lze však snížit nižším
počtem nutných injekcí. Adherence pacientů k léčbě závisí také
na výskytu nepříjemných nežádoucích účinků, v případě agonistů GLP-1 receptoru zejména na dyspepsii. Preparát podávaný 1x týdně, aplikovaný předplněným perem a s nízkým výskytem nepříjemných nežádoucích účinků, je jednoznačným
přínosem pro naše pacienty.
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Přetrvávající efekt agonisty GLP-1 s dlouhodobým
účinkem na snížení hyperglykemie je dalším benefitem
vedoucím k maximální adherenci s terapií
Michal Scheinost
Diabetologická ambulance, Nemocnice Neratovice

Klíčová slova

Souhrn:
V prezentované kazuistice je ukázáno, že se diabetolog kromě výběru vhodné medikace
musí zabývat i zapojením pacienta ve snaze o nejlepší metabolickou kompenzaci a posilováním motivace k léčbě a režimovým a dietním doporučením. Protrahovaný pozitivní vliv agonisty GLP-1 na snížení hyperglykemie, i týdny po vysazení léku, je výhodný u nonadherentních pacientů.

 diabetes mellitus 2. typu
 agonista GLP-1
s dlouhodobým účinkem
 exenatid QW
 adherence

Summary:
The persistent effect of GLP-1 agonist with a long lasting effect on lowering hyperglycemia is another benefit leading to a maximal adherence to the therapy
The presented case report demonstrates that besides the selection of a suitable medication the diabetologist must deal with patient’s engagement in striving to achieve
the best metabolic compensation and to increase their motivation for treatment as
well as for their lifestyle and dietary adjustments. The prolonged positive effect of
GLP-1 agonist on lowering hyperglycemia that lasts for weeks after the drug withdrawal is beneficial in non-adherent patients.

Keywords
 type 2 diabetes mellitus
 GLP-1 agonist with
a long lasting effect
 exenatide QW
 adherence

Scheinost, M. Přetrvávající efekt agonisty GLP-1 s dlouhodobým účinkem na snížení hyperglykemie je dalším
benefitem vedoucím k maximální adherenci s terapií. Kazuistiky v diabetologii 14, MS3: 17–18, 2016.

Úvod
Snahou každého diabetologa je co nejlepší metabolická kompenzace pacienta, která vede k minimalizaci výskytu makrovaskulárních a mikrovaskulárních komplikací při zachování co
největší kvality života. Cílová metabolická kompenzace se
různí podle charakteristik pacienta, zejména podle věku a přítomných komorbidit. Při volbě terapie nelze postupovat podle
jednotné šablony, ale je nutné volit terapii podle míry inzulinorezistence a poruchy sekrece inzulínu, podle způsobu života
a schopností pacienta při respektování kontraindikací a indikačních kritérií jednotlivých léků. Snažíme se co nejvíce vylepšit kompenzaci pacienta s co nejmenším rizikem komplikací
terapie. Kazuistika dokládá skutečnost, že jedním z důležitých
faktorů je i adherence a motivace pacienta. I tento faktor lze
ovlivnit terapií.

Kazuistika
44letý pacient pracující jako fotograf byl poprvé vyšetřen v naší
diabetologické ambulanci v listopadu 2014. Pacient se léčil
mimo diabetes mellitus s arteriální hypertenzí (lisinopril) a diabetickou dyslipidemií (atorvastatin). Oba jeho rodiče měli dia-

betes mellitus (DM) 2. typu a byli obézní. Diagnóza DM byla
stanovena v listopadu 2012. V čase přechodu do naší ambulance – důvodem byla změna bydliště – užíval pacient kombinovaný preparát metformin/sitagliptin (2 000/100 mg/den)
a glimepirid (3 mg/den). Body-mass index (BMI) pacienta byl
tou dobou stacionárně okolo 36 kg/m2 a pacient udával, že ve
snaze snížit hmotnost vyzkoušel bezúspěšně již všechno. Glykovaný hemoglobin (HbA1c) byl 67 mmol/mol. Ranní lačná
glykemie se pohybovala okolo 9–10 mmol/l, preprandiální glykemie okolo 10 mmol/l, postprandiální glykemie nebyly k dispozici. Výskyt hypoglykemií pacient negoval. Adherenci
k léčbě i dietním doporučením hodnotil jako velmi slabou, což
vysvětloval nutností přizpůsobení se svému povolání. Pacient
byl se svou kompenzací diabetu spokojen. Mikrovaskulární ani
makrovaskulární komplikace DM nebyly přítomny. Renální
funkce i mikroalbuminurie byly v normě.
V naší ambulanci bylo doplněno vyšetření C-peptidu s výsledkem 1,15 μg/l a po stimulaci 2,89 μg/l. Pacient byl komplexně reedukován, byla vysvětlena zejména souvislost mezi
výskytem komplikací diabetes mellitus a metabolickou kompenzací. Dále byl vysvětlen vliv nadměrné tukové tkáně na
kompenzaci DM a rizika aterosklerózy. Pacientovi vzhledem
k obezitě a krátké době trvání diabetes mellitus se zachovalou
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sekreční rezervou inzulínu byla nabídnuta terapie agonisty glucagon-like peptidu 1 (GLP-1) – liraglutid (Victoza) nebo exenatid QW s dlouhodobým účinkem (Bydureon). Vzhledem ke
svému povolání pacient uvítal možnost aplikace 1x týdně
a zvolil preparát exenatid QW. Terapie byla změněna na metformin (3 000 mg/den) a exenatid QW s dlouhodobým účinkem (aplikace 2 mg s.c. 1x týdně). Dávka glimepiridu byla po
čtyřech týdnech souběžné aplikace snížena na 1 mg a po dalších dvou týdnech vysazena. Pro vyšší hodnotu LDL-cholesterolu, triacylglycerolu (TG) a nižší hodnotu HDL-cholesterolu
změněna terapie 20 mg atorvastatinu na 20 mg rosuvastatinu.
Při kontrole za tři měsíce byla zjištěna redukce HbA1c na 59
mmol/mol a hmotnosti o 2 kg. Ranní glykemie nalačno a preprandiální glykemie se pohybovaly okolo 7,0 mmol/l. Pacient
byl předem poučen o pomalejším nástupu nové terapie a s léčbou byl spokojen. Udával motivaci ke kompenzaci diabetes
mellitus, která byla způsobena zejména snížením hmotnosti.
Do té doby byl trend hmotnostní křivky narůstající. S pacientem byla probrána důležitost pohybové terapie na redukci tukové hmoty a zvýšení inzulínové senzitivity. Po dalších třech
měsících došlo již k redukci HbA1c na 51 mmol/mol a hmotnosti o další 3 kg. Průměrná ranní lačná glykemie byla cca 6,5
mmol/l a její postprandiální nárůst ve 120. minutě po jídle nepřesahoval 1,5 mmol/l. Při následné kontrole nebylo zjištěno
zhoršení hodnot zaznamenaných při předchozí návštěvě ordinace. Pacient byl spokojen s kompenzací diabetes mellitus,
nový preparát dobře toleroval a udával změnu postoje ke svým
metabolickým onemocněním a zvýšenou adherenci k dietě
a užívání terapie. Pacient začal pravidelně plavat a využívat aplikace na sledování kalorického příjmu a výdeje.
Na další kontrole pacient oznámil, že exenatid QW na doporučení praktického lékaře před sedmi týdny vysadil pro hepatopatii. Doporučení praktického lékaře, aby vysazení konzultoval s ošetřujícím diabetologem, pacient nerealizoval.
Rozborem situace bylo zjištěno, že se čtyři týdny po užívání
antibiotika amoxicilin/klavulanát (indikace byla respirační infekce) u pacienta objevil pruritus a tmavá moč. Laboratorně
byla zjištěna elevace bilirubinu (57 μmol/l) a hodnot jaterních
testů. Byla provedena ultrasonografie břicha beze známek obstrukce žlučových cest či jiné patologie. Vyloučena byla infekční etiologie. Pacient přisuzoval obtíže exenatidu QW.
Pacientovi byla v naší ambulanci doplněna vyšetření k vyloučení autoimunitní a metabolické etiologie hepatopatie s negativním výsledkem. Byl vysazen metformin a nasazena terapie
ursodeoxycholovou kyselinou.
Přes poučení, že exenatid QW hepatopatii nezpůsobuje a že
jde o polékovou intrahepatální cholestázu po amoxicilin/klavulanátu, se pacient k terapii exenatid QW vrátit nechtěl. Odmítal i jinou antidiabetickou terapii. Poukazoval na dobrou
hodnotu HbA1c. Pacient byl edukován o protrahovaném
účinku exenatid QW, přesto na svém rozhodnutí trval. Byly doporučeny častější kontroly, při kterých byly selfmonitoringem
glykemií zjištěny glykemie nalačno 8–9 mmol/l. Pacient stále
antidiabetickou terapii odmítal. Ačkoliv došlo k poklesu hodnot jaterních testů, nutnost vysazení ursodeoxycholové kyseliny pro pruritus podpořila nedůvěru ve farmakoterapii.
Při další kontrole byl HbA1c zvýšen na 64 mmol/mol. Tou
dobou byly výsledky jaterních testů normalizovány a pacient
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souhlasil s navrácením původní terapie – exenatid QW a metformin. Při další kontrole byla hodnota HbA1c 57 mmol/mol,
ale v záznamu selfmonitoringu se objevovalo postupné zlepšení
glykemií již čtyři týdny od znovunasazení terapie. Při kontrole
za další tři měsíce byla hodnota HbA1c 52 mmol/mol a hodnoty
preprandiálního selfmonitoringu mezi 5,5 a 7,0 mmol/l. Redukce hmotnosti od prvního nasazení exenatidu QW byla 5 kg
a redukce obvodu pasu o 8 cm.

Závěr
Kazuistika dokumentuje snahu o „ušití terapie pacientovi na
míru“. Základní charakteristiky pacienta byly: obezita, demotivovanost a s ní spojená nonadherence k terapii při zachovalé sekreční aktivitě pankreatu. Z toho důvodu byl agonista GLP-1
vhodným lékem, protože maximální efekt se dá očekávat u pacientů se zachovalou sekrecí inzulínu. Možnost aplikovat lék 1x
týdně poskytla pacientovi pocit svobody a nezávislosti na terapii.
Jeho frustrace z marného boje s obezitou byla terapií prolomena.
Také díky edukaci pacient změnil náhled na svá onemocnění
a možnosti jejich ovlivnění, což vedlo ke zvýšení spolupráce
a adherence k léčbě. Protrahovaný, týdny trvající efekt na udržení
glykemie je u nonadherentních pacientů velmi výhodný.
Sebelepší terapie nemůže být účinná, pokud si jí pacient neváží a neužívá ji správně. V ambulancích lékařů není dosud
kladen dostatečný důraz na motivovanost pacientů k léčbě
a posílení adherence a compliance.
Dalším pozitivem zvolené kombinace exenatid a metformin
je to, že ani jeden lék nevyčerpává sekreční rezervu pankreatu.
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Efektivní použití exenatidu 1x týdně
u diabetičky s obezitou III. stupně
Petra Šrámková
OB klinika, Praha

Souhrn:

Klíčová slova

Na kazuistice představuji výborný léčebný efekt na kompenzaci diabetu a pokračování
redukce hmotnosti přidáním exenatidu 2 mg 1x týdně u obézní diabetičky s BMI
50 kg/m².

 obezita
 diabetes mellitus 2. typu
 exenatid v předplněném
peru

Summary:
The effective use of exenatide once weekly in a patient with diabetes and grade III
obesity
The excellent effect on diabetes compensation and continued weight loss after the initiation of exenatide 2 mg once weekly in the obese patient with diabetes and BMI
50 kg/m² is presented in this case report.

Keywords
 obesity
 type 2 diabetes mellitus
 exenatide in prefilled pen

Šrámková, P. Efektivní použití exenatidu 1x týdně u diabetičky s obezitou III. stupně. Kazuistiky v diabetologii
14, MS3: 19–21, 2016.

Úvod
Použití GLP-1 antagonistů v léčbě diabetu přináší zvláště pro
pacienty s nadváhou a obezitou zásadní možnost zlepšení kompenzace obou nemocí. Jde prakticky o nejefektivnější léky
k léčbě diabetu, pominu-li inzulín, s řadou vedlejších pozitivních efektů a s minimálním rizikem hypoglykemie. Exenatid
vede ke snížení jak lačné tak zejména postprandiální glykemie,
ke snížení hladiny glukagonu, ke zvýšení sekrece inzulínu
z beta-buněk pankreatu. Dalším efektem je zpomalení vyprazdňování žaludku, centrálně snížení chuti k jídlu, což vede
ke snížení hmotnosti. Rovněž dochází k signifikantnímu snížení krevního tlaku. Nová aplikační forma v předplněném peru
přináší i další komfort pro pacienta a tedy zlepšení compliance
k léčbě. Celkově je tento preparát lépe snášen než ostatní v této
skupině.

Kazuistika
Pacientka, narozena v roce 1954, navštívila poprvé naše pracoviště v dubnu 2011. Jejím cílem byla v prvé řadě redukce
hmotnosti, diabetes v té době byl dobře kontrolován maximální dávkou metforminu 3 000 mg/den a glimepiridem
3 mg/den. (Vstupní medikace 2011: budesonid + formoterol
200 μg 2x denně 1 vdech, natrium valproát 300 mg 1-0-2, sertralin 50 mg 1-0-0, quetiapin 25 mg 0-0-2, indapamid 2,5 mg
2x týdně 1 tbl, troxerutin 300 mg 1-0-0, chinapril 10 mg
1/2-0-0, metformin 1 000 mg 1-1-1, glimepirid 3 mg 1-0-0).
Diabetes mellitus (DM) 2. typu byl u pacientky diagnostikován v roce 2007, v té době žádné komplikace diabetu shledány nebyly. Od roku 1998 se nemocná léčí s asthma bron-

chiale, v roce 1995 byla prokázána bipolární afektivní porucha.
Pacientka má také varixy dolních končetin a je po operaci kolene pro Bakerovu cystu. Je alergička (pyl, prach). Od roku
2006 je léčena pro psychiatrické onemocnění. Jedná se o bývalou učitelku v mateřské škole, nekouří a alkohol pije jen výjimečně. Matka je obézní diabetička s ischemickou chorobou
srdeční, otec býval také obézní – ve věku 40 let spáchal sebevraždu, bratr je obézní. Dvě dospělé pacientčiny děti jsou
zdrávy.
Vstupní hmotnost pacientky byla 128,4 kg a BMI 50,1 kg/m²
(2011), anamnesticky však uváděla maximální hmotnost
133 kg (leden 2011). Minimální hmotnost měla v 18 letech –
55 kg. V dětství byla normální hmotnost – asi do 10 let, pak se
přestěhovala do Prahy, přibrala na váze, po porodech zhubla
k původní hmotnosti, po 30. roku vzestup, rychlejší vzestup
hmotnosti ve 40 letech, kdy byla diagnostikována bipolární porucha a zahájena léčba. Redukční režimy opakovaně prováděla
sama, jedenkrát i VLCD (very low-calorie diet), zhubla asi 8 kg
za dva měsíce – udržela asi rok, jedenkrát sama dietou a cvičením zhubla asi 5 kg – udržela asi rok, ostatní režimy byly vždy
krátkodobé, bez většího efektu. Pacientka se snažila také sportovat – v dětství jezdila na kole, tancovala, po narození dětí
chodila do Sokola 1–2x týdně 1 hodinu, do 45 let. V současnosti cvičí doma 2x týdně na posilovacím stroji, jezdí na kole
1–2x týdně 10 km, někdy i více. Co se týká jídelních zvyklostí
– jí obvykle 5x denně, pravidelně. Preferuje špagety, zeleninu,
brambory. Jí méně než ostatní. Večer jí do 20 hodin. V noci
nejí.
U pacientky byla zvažována jako první možnost bariatrická
operace, bohužel pacientka je dlouhodobě léčena pro psychiatrickou diagnózu a psychiatr nedal k bariatrii doporučení.
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Obr. 1: Vývoj glykemie nalačno a glykovaného hemoglobinu
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Léčba obezity („diabezity“) při vstupním BMI 50 kg/m² bez
možnosti použití bariatrické chirurgie je svízelná, vzhledem
k povaze onemocnění. Obezitu i diabetes řadíme k celoživotním progredujícím onemocněním. Proto bychom měli být připraveni reagovat na změny – postupné zhoršování obou nemocí, tím, že postupně upravujeme a intenzifikujeme léčbu.
Rozhodně to, že se stav pacienta zhorší, bychom neměli považovat za naše selhání či selhání pacienta. Je třeba využívat všech
možností léčby, v prvé řadě opakované edukace o životním
stylu, o redukční dietě, správně nastavených velikostech porcí
jídel, jejich složení, ideální frekvenci jídla 3x denně, maximálně
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Obr. 2: Vývoj hmotnosti
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Obr. 3: Vývoj krevního tlaku
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První dva roky byla úspěšně léčena přísnou redukční dietou
4 500–5 000 kJ s opakovanými intenzivními edukacemi jak
obezitologem, tak nutričním specialistou. Došlo k redukci
hmotnosti až na 112 kg, tedy o 17 kg, a zlepšení hodnot glykovaného hemoglobinu na 48 mmol/mol. Bohužel po 2,5 letech
došlo k psychické subkompenzaci pacientky a k porušení
změny životního stylu, následkem byl nárůst hmotnosti na
123 kg a zhoršení kompenzace diabetu až na hodnotu glykovaného hemoglobinu 82 mmol/mol.
Opětovnou reedukací pacientka zhubla 4 kg. Při takto vysokém glykovaném hemoglobinu jsem zvolila úpravu léčby
dosud nejefektivnějším neinzulínovým preparátem (s očekávaným efektem jak na redukci váhy, tak na zlepšení kompenzace diabetu) exenatidem 2 mg s prodlouženým uvolňováním,
s aplikací 1x týdně. Změnu léčby jsem konzultovala s pacientkou, v úvahu připadalo i zahájení léčby inzulínem, kterou jsem
ale nezvolila z důvodu obavy pacientky z denní aplikace injekce, možnosti opomenutí dávky, obavy z možné hypoglykemie a mé obavy z dalšího nárůstu váhy. Po podrobném vysvětlení, že exenatid v této podobě se aplikuje pouze 1x týdně
a ukázce aplikace na demonstrační sadě, kdy pacientka byla
překvapena jednoduchostí, souhlasila s touto léčbou. Domluvily jsme se na aplikaci v neděli v podvečer, kdy pravidelně sleduje televizní pořad, a zároveň si přidala v mé přítomnosti upomínku aplikace injekce do chytrého telefonu. Vlastní efekt
léčby se dostavil promptně, došlo ke zlepšení glykovaného hemoglobinu z 82 na 48 mmol/mol za 3,5 měsíce (viz obr. 1) –
tedy na hodnotu velmi dobré kompenzace. Redukce hmotnosti
i za takto krátké období byla 2,3 kg (viz obr. 2). Není překvapením, že kromě pokračující redukce hmotnosti došlo během
dvou let k postupné redukci krevního tlaku. Systolický krevní
tlak poklesl o 15 mmHg a diastolický o 12 mmHg, což mělo
zásadní vliv na snížení kardiovaskulárního rizika (viz obr. 3).
Během posledních dvou let, kdy je pacientka léčena kombinací
metformin XR 1 500 mg + exenatid 1x týdně, zredukovala
hmotnost ještě o 8 kg na současných 114 kg a její kompenzace
diabetu je výborná – glykovaný hemoglobin se pohybuje maximálně do 53 mmol/mol. V popředí stojí spokojenost pacientky s terapií. Od ledna 2016 jsem pacientce umožnila ještě
další zlepšení komfortu aplikace exenatidu 1x týdně, a to díky
předplněnému peru, kdy odpadá složitější příprava injekční
suspenze z prášku a rozpouštědla. Aplikaci zvládá bez obtíží
a nepociťuje žádné vedlejší účinky.

Baker William Morrant(1839–1896) – anglický chirurg. Narodil se
v Hampshire, kde se učil u místního chirurga a později odešel studovat do
Londýna, kde absolvoval v roce 1861. Publikoval mnoho prací o kostních
a kloubních problémech. Jeho jméno je známo především díky Bakerově
cystě – útvaru ohraničeném membránou, který se vytváří v podkolenní oblasti, a jehož vznik je způsoben chronickým zánětem. Jeho jméno nese také
např. Bakerova kanyla a Bakerova choroba. Jako první popsal v roce 1873
infekční dermatitidu, která je dnes známa jako erysipeloid.
(zdroj informací: archiv redakce)

EFEKTIVNÍ POUŽITÍ EXENATIDU 1X TÝDNĚ U DIABETIČKY S OBEZITOU III. STUPNĚ

5x denně, a o přiměřené fyzické aktivitě. V druhé řadě je nutné
rychle reagovat na progresi nemoci úpravou léčby diabetu cestou moderních léků nezpůsobujících hypoglykemie a výhledově i přidáním antiobezitik, která se již v americké části světa
používají.
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Vliv šestiměsíční léčby exenatidem QW s prodlouženým
uvolňováním na kompenzaci diabetu druhého typu
po nasazení do kombinace k metforminu
a derivátu sulfonylurey
Renata Vodičková
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Souhrn:
Kazuistika popisuje případ 52letého diabetika druhého typu dlouhodobě nedostatečně
kompenzovaného za použití různých skupin perorálních antidiabetik, u kterého došlo
ke zlepšení kompenzace po nasazení exenatidu QW do kombinace ke stávající léčbě perorálními antidiabetiky. Zlepšila se kompenzace diabetu a došlo k redukci hmotnosti.

 GLP-1 agonisté
 GLP-1 analoga
 exenatid QW

Summary:
The effect of a six months lasting treatment with exenatide with extended release
QW on a compensation of the type 2 diabetes mellitus after the initiation of a combined treatment with metformin and sulphonylurea derivate
The case report describes a 57 years old patient with the type 2 diabetes mellitus who
was inadequately compensated when treated with various oral antidiabetic agents for
a long time and who achieved a better compensation after the initiation of the treatment with exenatide QW in a combination with background oral antidiabetic agents.
The diabetes compensation has improved and his weight has been reduced.

Keywords
 GLP-1 agonists
 GLP-1 analogues
 exenatide QW

Vodičková, R. Vliv šestiměsíční léčby exenatidem QW s prodlouženým uvolňováním na kompenzaci diabetu
druhého typu po nasazení do kombinace k metforminu a derivátu sulfonylurey. Kazuistiky v diabetologii 14,
MS3: 22–24, 2016.

Úvod
Současný požadavek individuálního přístupu k léčbě diabetiků
2. typu vznikl na základě poznání patofyziologického mechanismu vzniku a průběhu diabetu 2. typu. Tato progresivní
nemoc vyžaduje dynamickou úpravu léčby podle správně stanoveného stadia a individuálních potřeb pacienta (doba od stanovení diagnózy, věk, další onemocnění, sociální situace atd.).
Agonisté receptoru GLP-1 patří k lékům, které potencují fyziologické účinky hormonu GLP-1. Kromě velmi dobrého účinku
na zlepšení kompenzace diabetu mají také pozitivní vliv na
krevní tlak, lipidogram a snížení hmotnosti při minimálním
výskytu hypoglykemií. Za určité nevýhody lze naopak považovat nutnost injekční aplikace a častější výskyt gastrointestinálních nežádoucích účinků, a to zejména u preparátů podávaných 1x či 2x denně. Exenatid v předplněném peru
podávaný 1x týdně představuje výhodu pohodlné, méně časté
aplikace a srovnatelnou nebo lepší účinnost v porovnání se stávajícími GLP-1 agonisty při nižším výskytu nežádoucích gastrointestinálních účinků. Exenatid v předplněném peru podá-
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vaný 1x týdně – exenatid QW, je představitelem tzv. non-prandiálních GLP-1 agonistů s převažujícím efektem na glykemii
nalačno při zachovaném vlivu na glykemii postprandiální.
Nižší výskyt nežádoucích účinků je dán relativně malým vlivem na zpomalení vyprazdňování žaludku. Pokles hmotnosti
je při léčbě exenatidem QW 1x týdně srovnatelný s GLP-1 agonisty s kratším poločasem. V dosud provedených studiích byla
prokázána lepší účinnost exenatidu QW 1x týdně ve srovnání
s inzulínem glargin, sitagliptinem i exenatidem 2x denně
a non-inferiorita ve srovnání s metforminem. Dlouhodobé studie prokazují setrvalé zlepšení kompenzace diabetu při sledování pacientů až po dobu sedmi let.

Kazuistika
Kazuistika uvádí případ 52letého pacienta s diabetem druhého
typu diagnostikovaným v roce 2009, s dlouhodobě nedostatečnou kompenzací, jehož hodnoty glykovaného hemoglobinu
(HbA1c) se pohybovaly mezi 62–82 mmol/mol. Pacient měl mikroalbuminurii a byl zajištěn malou dávkou ACE inhibitoru,

VLIV ŠESTIMĚSÍČNÍ LÉČBY EXENATIDEM QW S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM NA KOMPENZACI …

měl smíšenou dyslipidemii na terapii statinem a byl mírně
obézní. Jednalo se o profesionálního řidiče sociálního taxi a aktivního hokejového rozhodčího.
Diabetes byl léčen od počátku metforminem – stabilní
dávku 3 000 mg/den užívá od července 2012 dosud. Od roku
2011 byla nasazena léčba sulfonylureou – glimepiridem, který
v dávce 6 mg/den užívá dosud. Od roku 2013 byl do terapie
jako třetí lék do kombinace přidán pioglitazon 30 mg/den,
který byl pro neúčinnost vysazen a nahrazen v září 2014 sitagliptinem v dávce 100 mg/den. Akarbózu pacient netoleroval.
Terapeutické snahy o dosažení kompenzace stále narážely na
hrubou režimovou noncompliance, opakovaně byly zjišťovány
velké dietní rezervy, pacient byl pravidelně kompletně edukován a k edukaci byla přizvána i jeho manželka. Inzulín odmítal
v obavě ze ztráty zaměstnání, protože je profesionálním řidičem.
V únoru 2016 byla úroveň kompenzace velmi špatná: glykemie nalačno byla 15,2 mmol/l, postprandiální glykemie 19,4
mmol/l a HbA1c 100 mmol/mol, pacient opět odmítl léčbu inzulínem. Užíval metformin 3 000 mg/den, glimepirid 6 mg/den
a sitagliptin 100 mg/den. Z další léčby se nabízela výměna gliptinu za gliflozin a dle stávajících preskripčních omezení by bylo
nutné současně vysadit při užívání gliflozinu i derivát sulfonylurey. Ale u takto dekompenzovaného diabetika by tímto došlo
zcela jistě k další dekompenzaci. Bylo třeba zasáhnout účinnou
a bezpečnou léčbou bez rizika hypoglykemií, protože už samotná sulfonylurea, kterou pacient užívá, je rizikem hypoglykemie. Volbou byla skupina GLP-1 analog. Cílem léčby byla
normalizace glykemií, hlavně nalačno, a dosažení cílových
hodnot lipidogramu, kterých pacient na léčbě statinem nedosahoval. Výběr preparátu podpořila i možnost aplikace 1x
týdně předplněným perem – toto splňuje pouze exenatid QW
– Bydureon. Pacient byl zaškolen v aplikaci a zvládal ji i přes
vstupní obavy velmi dobře.

Už v dubnu 2016 po dvouměsíční léčbě došlo k výraznému
zlepšení kompenzace, lačná glykemie klesla na 8,3 mmol/l,
postprandiální na 11,5 mmol/l a HbA1c na 90 mmol/mol. Bylo
dosaženo významného poklesu celkového cholesterolu, LDLcholesterolu a triglyceridů. Pacient zredukoval hmotnost o 4 kg
a získal motivaci k péči o své zdraví.
Po půlroční terapii exenatidem QW – tj. za další čtyři měsíce léčby v srpnu 2016 byla zjištěna opět lepší kompenzace
diabetu. Lačná glykemie byla 7,3 mmol/l, postprandiální glykemie 9,2 mmol/l a HbA1c 61 mmol/mol. Současně došlo k poklesu celkového cholesterolu a triglyceridů k normě.

Diskuse
Vstupní hodnota HbA1c 100 mmol/mol by byla jistě indikací
k inzulinoterapii, tuto však pacient odmítal, a tak byla zvolena
jiná alternativa léčby – exenatid QW. Při zhodnocení pacientovy léčby je zřejmé, že není ideální podávání maximální dávky
sulfonylurey. Ale při zvažování přínosu a rizika léčby byl předpoklad, že ochrana funkce beta-buněk pankreatu při léčbě exenatidem bude pro pacienta výhodou a bude protiváhou vyčerpávání jejich sekreční kapacity při léčbě sulfonylureou.
Maximální dávka glimepiridu byla v medikaci ponechána z důvodu značně vysokého HbA1c před započetím léčby. Obavy
z možné hypoglykemie při kombinované léčbě metformin +
derivát sulfonylurey + exenatid QW se nepotvrdily, hypoglykemie nebyla zaznamenána po dobu půlročního sledování ani
jedna.

Závěr
Léčba exenatidem QW s prodlouženým účinkem přidaná k terapii maximální dávkou metforminu a sulfonylurey (glimepiridu) vedla k výrazně lepší kompenzaci diabetu druhého typu

Tab. 1: Vývoj kompenzace u pacienta s diabetem druhého typu – záznam měření krevního tlaku, hmotnosti, lipidogramu,
renálních parametrů včetně vyšetření moči na albumin/kreatinin
25. 2. 2016

25. 2. 2016

25. 4. 2016

25. 4. 2016

18. 7. 2016

18. 7. 2016

TK
mmHg

výška
cm

hmotnost
kg

BMI
kg/m2

FPG
mmol/l

PPG
mmol/l

HbA1c
mmol/mol

115/70

174

90

29,7

15,2

19,4

100

chol.
mmol/l

HDL-chol.
mmol/l

LDL-chol.
mmol/l

TG
mmol/l

eGFR
ml/s/1,73 m2

kreatinin
μmol/l

moč ACR
g/mol kre

5,8

0,99

3,91

2,5

2,11

62

4,7

TK
mmHg

výška
cm

hmotnost
kg

BMI
kg/m2

FPG
mmol/l

PPG
mmol/l

HbA1c
mmol/mol

120/65

174

86

28,4

8,3

11,5

90

chol.
mmol/l

HDL-chol.
mmol/l

LDL-chol.
mmol/l

TG
mmol/l

3,6

0,83

2,17

1,62

TK
mmHg

výška
cm

hmotnost
kg

BMI
kg/m2

FPG
mmol/l

PPG
mmol/l

HbA1c
mmol/mol

105/70

174

82 kg

27,8

7,3

9,2

61

TK – krevní tlak, BMI – body-mass index, FPG – glykemie nalačno, PPG – postprandiální glykemie, HbA1c – glykovaný hemoglobin, chol. – cholesterol,
TG – triglyceridy, ACR – albumin/kreatinin
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u obézního pacienta, u kterého se během šesti měsíců snížila
hodnota HbA1c o 39 mmol/mol, ranní glykemie klesla z 15,2
na 7,3 mmol/l a hmotnost byla redukována o 8 kg. Pokles hodnot lipidogramu byl očekáván, překvapení z efektu však veškerá
očekávání předčilo. Práce s předplněným perem nečinila pacientovi žádné potíže. Díky možnosti kombinované léčby perorálními antidiabetiky s exenatidem QW pacient získal motivaci
k péči o své zdraví, zlepšil režimovou compliance a díky tomu,
že výrazného zlepšení kompenzace dosáhl i bez inzulinoterapie, nepřišel o zaměstnání. Během léčby exenatidem QW se
nevyskytly žádné nežádoucí účinky, pacient pokračuje dále
s užíváním nastavené terapie a pokud bude trvat jeho aktivní
přístup k léčbě diabetu, je velká pravděpodobnost, že dosáhne
cílových hodnot kompenzace.
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