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Kvapil, M. Budoucnost intenzifikované léčby diabetu: kombinace krátkodobých a dlouhodobých analog. Kazuistiky v diabetologii 4, 
Suplementum 1: 3, 2006.

Budoucnost intenzifikované léčby diabetu: 
kombinace krátkodobých
a dlouhodobých analog (editorial)

Intenzifikovaný inzulínový režim (IIT) byl svou koncepcí průlo-
mem v léčbě diabetu 1. typu (tedy inzulín dependentního diabetu, jak se 
v době vzniku IIT tato choroba nazývala). Na základě rozpoznání fyzi-
ologických mechanismů udržujících glukózovou homeostázu, zejména 
definování fyziologického průběhu sekrece inzulínu, byl koncipován 
režim bazál – bolus. Tento způsob léčby je základem terapie diabetu 
1. typu do současnosti. Podmínkou rozšíření tohoto způsobu léčby byly 
i jiné objevy a pokroky – možnost relativně jednoduchého selfmonito-
ringu, možnost kontroly dlouhodobé kompenzace (glykované proteiny 
zprvu, později glykohemoglobin). Vše podmíněno rozvinutím moderní 
teorie edukace a její implementací do praktické léčby.

Jak to tak již bývá, to co se v době svého vzniku zdálo být do-
konalostí samou, je po čase kritizováno za nedostatky. Můžeme si 
povzdechnout nad nespravedlností a nevděčností, avšak můžeme také 
přijmout tyto tendence jako skutečnost, která je jedním z hybných 
momentů dalšího vývoje. A v případě klasické podoby IIT bylo možno 
kritizovat hodně. I při maximální spolupráci edukovaného pacienta 
nebylo možné uvolnit režim úplně. Hypoglykémie (i těžké) byly daní 
za těsnou kompenzaci. Selfmonitoring přestal po čase pacienty bavit 
(pro bolestivost, ztrátu času a jistou nepřesnost). Bazální inzulín nebyl 
ani náhodou ekvivalentem vyrovnané bazální sekrece inzulínu (pro 
průběh účinku, relativně krátkou dobu trvání, vysokou intraindivi-
duální variabilitu efektu). Rychle rozpustný inzulín neúčinkoval ani 
rychle, ani krátce. Následkem čehož zčásti otravoval pacienty nutností 
aplikace delší dobu před jídlem (co si naplánovali, museli i sníst, i když 
jim nechutnalo), a zčásti nahrazoval svým účinkem efekt bazálního 
NPH inzulínu.

Časem se většinu „mušek“ podařilo vychytat. Ostatně, když porovná-
te první samochody, které podobny více kočárům, než čemukoliv jinému, 
nesly hrdě název automobil s tím, jaká auta dnes můžete koupit, také se 
můžete pousmát. Selfmonitoring je rychlý, přesný, prakticky nebolestivý 
a všeobecně dostupný. Glykohemoglobin je běžně dostupné vyšetření, 
jeho vyhodnocení má smysl pouze v souvislosti s hodnocením profilu 
glykémií, zejména poměru lačné, preprandiální a zejména postpran-
diální glykémie. Krátká analoga inzulínu jsou průběhem svého efektu 
skutečně velmi blízká fyziologické sekreci a umožňují skutečně uvolnit 
režim pacienta. A nyní také dlouhodobě působící analoga jsou skutečně 
ekvivalentní náhradou bazální sekrece inzulínu.

Proč o těchto samozřejmostech psát, proč je připomínat? Jsem 
přesvědčen, že je to případné, protože pro pozvolna se kupící jednot-
livé pozitivní změny, které přijímáme jako jednotlivosti, nemusíme 

postřehnout, že se mění celý systém. Myslím, že k něčemu podobnému 
došlo zavedením prvního dlouhodobého analoga do praxe. Inzulín 
glargin jako by byl katalyzátorem systémové změny v potenciálu, chá-
pání a praxi intenzifikované léčby inzulínem. Jako by jeho možnosti, 
které přinesl, završily řadu let trvající cestu malých pozitivních kroků 
v léčbě diabetu 1. typu a nastolily nový standard pro tuto léčbu. Nový 
standard, který je, dohlédneme-li všech důsledků, i novou, zásadně 
zlepšenou kvalitou léčby pro pacienty. Pokusím se vysvětlit, proč 
mám tento názor.

Co nejpřesnější a nejcitlivější napodobení fyziologické sekrece 
inzulínu, nahrazení zpětných vazeb edukací, zkušeností a intelektem 
nemocného, selfmonitoring a průběžná kontrola – to jsou základní 
pilíře koncepce IIT. Jak jsem výše popsal, postupně byly v jednotlivých 
oblastech dovedeny k jisté míře dokonalosti. Základní změnu a posun 
však přinesl dlouhodobý analog glargin v tom, že reálně, prakticky 
a téměř absolutně umožnil oddělit dávky inzulínu nutné k pokrytí 
prandiální potřeby (plně vyhovující krátkodobá analoga) od dávky 
inzulínu potřebné k nahrazení bazální sekrece. Toto je zásadní infor-
mace pro změnu doporučení jak dávkovat inzulín, jak dávky upravovat, 
jak edukovat pacienty. Zkuste se zamyslet nad tím, jaké zjednodušení 
řízení léčby v rámci IIT přináší zavedení glarginu pro pacienty. Ne-
musí uvažovat v pravděpodobnostních intencích (nutné při významné 
variabilitě účinku NPH inzulínu), nemusí řešit problém dvou různých 
dávek při kombinaci NPH a krátkodobě účinných analog, nemusí řešit 
problém s nebezpečím nočních hypoglykémií. Velmi zjednodušeně, pro 
správné dávkování stačí znát poměr glykémie před spaním a ranní lačné 
glykémie. A pak se soustředit na správný odhad sacharidů v jídle. 

Samozřejmě, je co zlepšovat. Soudím ale, že kombinace krátko-
době a dlouhodobě působících analog má takový potenciál, že se jej 
budeme učit plně využívat ještě několik let, a to nejen pro léčbu diabetu 
1. ale i 2. typu. Během této doby se jistě objeví nové způsoby nová 
vylepšení a nové možnosti, které po čase povedou opět k zlomovému 
posunu v léčbě diabetu 1. i 2. typu. Těžko odhadnout, co z prognóz 
se naplní dříve, jestli kontinuální měření glykémie, nebo implantace 
uměle kultivovaných B – buněk, či prevence inzulitidy. Nechejme se 
překvapit. Nyní však máme možnost využít do posledního potenciálu 
relativně dokonalé kombinace promyšlené edukace, jednoduchého 
selfmonitoringu, skvělých vlastností inzulínových analog v jednodu-
chých aplikátorech. Jednotlivé možnosti současné léčby v praxi popisují 
a dokládají kazuistiky v tomto speciálním čísle časopisu Kazuistiky 
v diabetologii. Stojí nejen za přečtení, ale i za zamyšlení.
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Souhrn:
Kazuistika informuje o efektu kombinace inzulínových analog u aktivně pracujícího diabetika 

1. typu s nepravidelným a obtížně předvídatelným příjmem sacharidů. Dlouhodobě neuspokojivě 
kompenzovaný diabetik dosahuje po převedení na analoga výrazného zlepšení metabolické kom-
penzace bez zvýšení frekvence hypoglykémií.

Hejnicová, K. Efekt léčby inzulínovými analogy u diabetika 1. typu s proměnlivým denním režimem. 
Kazuistiky v diabetologii 4, Suplementum 1: 4, 2006.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 1. typu

� proměnlivý denní režim

� inzulínová analoga

Efekt léčby inzulínovými analogy 
u diabetika 1. typu s proměnlivým 
denním režimem

Úvod:

Aktivně pracující pacient na 4 dávkách inzulínu denně je vystaven 
další psychické zátěži, je-li nucen dodržovat přesné intervaly mezi 
jídly a plánovat čas a množství přijatých sacharidů současně s nutností 
udržovat vyšší pracovní tempo a dodržet pracovní závazky. 

Inzulín glargin s dostatečně dlouhým vyrovnaným působením 
společně s možností aplikovat dle potřeby přiměřené množství rych-
lého analoga dle aktuální možnosti příjmu sacharidů vede k zlepšení 
metabolické kompenzace.

Kazuistika: 
47letý muž s diabetem 1. typu autoimunitní etiologie od dubna 

1996, pět let byl léčen perorálními antidiabetiky s diagnózou dia-
betes mellitus 2. typu, v dubnu 2001 onemocnění překlasifikováno 
pro zjištěný pokles C-peptidu a pacient převeden na intenzifkovaný 
inzulínový režim kombinací Actrapid HM a Insulatard HM. V roce 
2002 zjištěna senzorická neuropatie dolních končetin, v lednu 2005 pak 
zvýšená mikroalbuminurie. Výsledek vyšetření očního pozadí nikdy 
nedonesl – není ochoten podstoupit vyšetření v mydriáze pro časovou 
tíseň. Souběžně medikamentózně léčen pro arteriální hypertenzi, 
autoimunitní tyroiditidu a dyslipidémii.

Až do června 2005 naprosto neuspokojivá kompenzace navzdory 
opakované edukaci, nedaří se zajistit pravidelný příjem sacharidů, není 
schopen dodržovat časový interval mezi aplikací inzulínu a jídlem, 
pro obavy z hypoglykémie raději nedopichuje při hyperglykémiích, 
selfmonitoring spíše sporadický.

V červnu 2005 měl při stávajícím inzulínovém režimu (Actrapid 
HM 14-10-8 IU a Insulatard HM 0-0-0-14 IU s.c.) HbA1c 9,7 % 
(dle IFCC) a glykemický profil: 13,1–10,4...9,2–17,8...17,2–14,9
...13,3...8,4...13,0 mmol/l, ranní lačné glykémie přibližně v rozmezí 
10–13 mmol/l. Po domluvě s pacientem zahájena léčba kombinací 

inzulínových analog – inzulín aspart (NovoRapid) 12-10-8 IU s korekcí 
dle přijatých sacharidů a inzulín glargin (Lantus) 0-0-0-16 IU s.c.

Při kontrole za měsíc pacient spokojený, cítí se celkově lépe, 
glykémie ráno nalačno do 10 mmol/l, hypoglykémie nezaznamenal. 
Poslední glykemický profil 7,8 –10,9...8,7 – 8,8...10,5 – 4,0 mmol/l. Dávky 
inzulínu ponechány, doplněna edukace stran úprav dávek aspartu 
(NovoRapid) dle výměnných jednotek a fyzické zátěže.

Kontrola v říjnu 2005 ukazuje výrazný pokles HbA1c – 7,4 % 
(dle IFCC), poslední glykemický profil: 3,6 – 5,8...4,8 – 7,8...7,2 – 6,8
...5,2 mmol/l, výskyt hypoglykémií nadále neguje. Pacient aplikuje 
aspart (NovoRapid) 8-6-6 IU s korekcí dle aktuálního příjmu a glargin 
(Lantus) 0-0-0-20 IU.

Závěr: 
Aktivní denní režim je stále častějším problémem v současné 

diabetické populaci a kombinace dlouhodobě a stabilně působícího 
inzulínu glargin s rychlým analogem je z mého pohledu vhodnou cestou 
k řešení takové situace.

MUDr. Kateřina Hejnicová
Diabetologická a endokrinologická ambulance
Poliklinika Masarykův dům
Palackého 201
541 01 Trutnov 
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Súhrn:
Kontinuálne monitorovanie glukózy (CGMS) u pacientov liečených inzulínom umožňuje od-

kry9 glykemické výkyvy, ktoré nie je možné zaznamena9 self-monitoringom pomocou glukometra. 
Podrobná analýza údajov z CGMS prispieva ku kvalifikovanej a cielenej liečbe jednotlivca a napo-
máha terapeutickým rozhodnutiam v komplexnom manažmente diabetu. Nasledujúca kazuistika 
demonštruje efekt úpravy liečby na základe výsledkov CGMS u 22-ročnej pacientky s dlhodobo 
nedostatočne kompenzovaným diabetom typu 1. CGMS odhalilo model signifikantného vzostupu 
glykémie medzi 3 – 7 h ráno až do 18,5 mmol/l (dawn fenomén). Ďalší výrazný glykemický vzostup 
bol pred večerou (dark fenomén). VzhGadom na tieto výsledky, obavy pacientky z hypoglykémie, 
zvýšené HbA1c a odpor k liečbe inzulínovou pumpou, odporučili sme prechod z NPH inzulínu na 
inzulín glargín. Táto zmena preukázala efekt blízky inzulínovej pumpe, ktorý viedol k zlepšeniu 
glykemickej kontroly ráno nalačno i pred večerou. Opakovaným CGMS po 3 mesiacoch boli 
zaznamenané stabilnejšie glykémie počas dňa i noci s výraznou celkovou redukciou hypo- a hy-
perglykemických výkyvov a poklesom HbA1c (HPLC metóda) z 8,5 % na 7,4 %.

Doničová, V., Pallayová, M. Efekt inzulínu glargín u pacientky s dlhodobo neuspokojivou kompenzáciou 
diabetes mellitus typu 1 s dawn dark fenoménom. Kazuistiky v diabetologii 4, Suplementum 1: 5 – 9, 
2006.

KGúčové slová:

� kontinuálne monitorovanie 
glukózy (CGMS)

� glykémia

� hypoglykémia

� hyperglykémia

� variabilita glykémií

� dawn fenomén

� dark fenomén

� glargín

Viera Doničová, Mária Pallayová1

Interná a diabetologická ambulancia, Košice
1Ústav fyziológie, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice

Efekt inzulínu glargín u pacientky 
s dlhodobo neuspokojivou 
kompenzáciou diabetes mellitus 
typu 1 s dawn dark fenoménom

Úvod: 

V klinickej praxi sa aj napriek intenzívnej edukácii a dobrej 
spolupráci často stretávame s pacientmi s dlhodobo neuspokojivou 
glykemickou kontrolou. V diabetologickej ambulancii v Košiciach 
realizujeme CGMS (Continuous Glucose Monitoring Systems) s mož-
nosPou odkryP väčšinu hypo- a hyperglykemických výkyvov v priebehu 
niekoakých dní počas dňa i v spánku, ktoré nie je možné zaznamenaP 
pomocou glukometra. Práve tieto nepoznané vzostupy glykémií nie 
sú liečené a vedú k neskorým komplikáciám diabetu. Diagnostikou 
glykemických exkurzií, ich príčin a možnosPou identifikovaP aj pro-
blematické modely glykémií s následnou možnosPou úpravy terapie 
sa kontinuálne monitorovanie glukózy stalo jedným z najdôležitejších 
pokrokov v manažmente diabetu za posledných 20 rokov. Aj keO 
najčastejšou príčinou hyperglykémií bývajú diétne chyby, CGMS nám 
umožnilo identifikovaP aj skupinu pacientov, u ktorých okrem vysokých 
hladín HbA1c boli takmer neprekonateaným problémom Pažko ovplyv-
niteané hyperglykémie ráno nalačno, pred večerou a pred spaním, ako 
aj výrazné vnútrodenné glykemické výkyvy. CGMS pomohlo objasniP 

aj príčinu neuspokojivej kompenzácie a odkrylo u týchto pacientov 
najmä nedostatky doterajších možností intenzifikovanej inzulínovej 
liečby (IIT) pri podávaní bazálnych stredne-dlhoúčinkujúcich inzulínov 
(NPH – Neutral Protamin Hagedorn inzulíny), ktorých účinok nie 
je rovnomerný a vyrovnaný. Nesúlad medzi fyziologickou potrebou 
inzulínu a účinkom NPH inzulínu môže byP u niektorých pacientov 
zvýraznený až do takej miery, že s výnimkou liečby inzulínovou pum-
pou predstavoval až do zavedenia dlhoúčinkujúcich analógov takmer 
neprekonateaný problém.

Kazuistika: 
22-ročná študentka s diabetes mellitus typu 1 trvania 7 rokov, na 

IIT s NPH inzulínom v dvoch denných dávkach (10 IU ráno, 15 IU 
pred spaním) a lispro inzulínom v troch denných dávkach (5-10-10 IU), 
HbA1c (HPLC) dlhodobo > 8,0 %, častými asymptomatickými hy-
poglykémiami prekonala pred 2 rokmi 2 Pažké nočné hypoglykémie 
a jednu hypoglykemickú kómu počas dňa. Niekoako hypoglykemic-
kých epizód bolo sprevádzaných kvalitatívnymi poruchami vedomia. 
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Obr. 1, 2: Prvé vyšetrenie CGMS – IIT s NPH inzulínom. „Dawn fenomén“ – vzostup glykémie nad ránom, „dark fenomén“ – vzostup glykémie 
pred večerou, nočné hypoglykémie pri NPH inzulíne.
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EFEKT INZULÍNU GLARGÍN U PACIENTKY S DLHODOBO NEUSPOKOJIVOU KOMPENZÁCIOU …

Obr. 3, 4: Kontrolné vyšetrenie CGMS po 3 mesiacoch liečby inzulínom glargín.
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Pacientka si vedie denné záznamy o self-monitoringu glykémií (2 – 3 
denné merania glukometrom) a glykozúrií. Stále má strach najmä 
z nočných hypoglykémií. Dlhodobým a v súčasnosti najzávažnejším 
problémom sú časté ranné hyperglykémie a hyperglykémie pred veče-
rom, s občasnými nočnými hypoglykémiami, najmä po predchádzajúcej 
fyzickej aktivite, aj napriek dodržiavaniu diéty a úprave inzulínového 
režimu. V súčasnosti nemá rozvinuté žiadne chronické komplikácie 
diabetu. Compliance pacientky je dobrá. Pasívne športuje (basketbal), 
okrem inzulínu neužíva žiadne lieky, nepije alkohol, nefajčí a kontakt 
s drogami popiera. 

Je potrebný detailnejší pohaad na priebeh glykémií. U pacientky 
sme preto po vyšetrení aktuálnej hodnoty HbA1c zrealizovali CGMS 
s detailným písomným záznamom dôležitých denných a nočných 
aktivít (jedlo, inzulín, pocit hypoglykémie, fyzická záPaž, stres, iné) 
počas celého vyšetrenia. Po ukončení kontinuálneho monitorovania 
a prenose CGMS dát do počítača boli údaje spracované softwarovým 
programom a vyhodnotené v číselnej i grafickej podobe s následnou 
diskusiou s pacientkou. CGMS nám umožnilo identifikovaP glykemi-
cký model Pažko ovplyvniteanej hyperglykémie ráno nalačno (dawn 
fenomén), doprevádzaný s ešte intenzívnejším vzostupom glykémií aj 
pred večerou a pred spaním (dark fenomén); obr. 1, 2. Poobedňajšia 
intenzívna fyzická aktivita (basketbal) viedla k hypoglykémii pred ve-
čerou s pokračujúcim poklesom v nočných a skorých ranných hodinách 
nasledujúceho dňa. CGMS odkrylo u tejto pacientky najmä nedostatky 
IIT s využitím NPH inzulínu, ktorého zvyšovanie nočnej dávky s cieaom 
odstrániP rannú hyperglykémiu nalačno vedie k zvýšenému riziku hy-
poglykémie po polnoci. Zvyšovanie rannej dávky s cieaom odstrániP 
dark fenomén zase zvyšuje riziko hypoglykémie počas dňa. Na základe 
výsledkov CGMS sme u pacientky bazálny NPH inzulín nahradili 1× 
denne podávaným inzulínom glargín. Pre prevahu hyperglykémií pred 
večerou sme glargín podávali ráno pred raňajkami. Úvodnú dennú 
dávku sme upravovali individuálne v priebehu prvých dvoch týždňov 
v 3-dňových intervaloch v priemere o ± 2 –  4 IU/24 h podaa glykémií 
ráno nalačno a pred spaním. Za účelom posúdenia účinnosti upravenej 
liečby sme u pacientky po 3 mesiacoch zopakovali CGMS vyšetrenie 
a vyhodnotili priemerné glykémie pred jedlom a 2 h po jedle, výskyt 
hypoglykémií, ako aj rozdiel medzi najnižšou a najvyššou glykémiou 
na glykemickej krivke. Ďalej sme posudzovali zmenu HbA1c, celkovú 
dennú dávku inzulínu, telesnú hmotnosP, spokojnosP pacientky a vplyv 
liečby na kvalitu života. Na obr. 1 a 2 sú výsledky prvého CGMS 
vyšetrenia pacientky na pôvodnej IIT s bazálnym NPH inzulínom 
a na obr. 3 a 4 je kontrolné CGMS po 3 mesiacoch liečby inzulínom 
glargín. Ako naše výsledky ukazujú, najvýraznejší benefit sa dosiahol 
výraznou redukciou výskytu hypoglykémií a ranných a predvečerných 
hyperglykémií. Postupným zvyšovaním dávky („up-titráciou“), ktoré je 
pri inzulíne glargín relatívne bezpečné a nevedie pri správnej úprave 
k hypoglykémii ani k prírastku hmotnosti, sme dosiahli úpravu ranných 
i predvečerných glykémií na cieaové a terapeutickému cieau blížiace 
sa hodnoty (5 –  8 mmol/l) aj u tejto pacientky s ranným dawn a večer-
ným dark fenoménom (pri liečbe NPH s rannými a predvečernými 
glykémiami 12 – 15 mmol/l). Významne sa zredukovali aj glykemické 
výkyvy počas dňa. Po nasadení inzulínu glargín došlo po 3 mesiacoch 
k redukcii HbA1c z 8,5 % na 7,4 % (HPLC metóda) pri súčasnej vý-
raznej redukcii variability glykémií a výskytu hypoglykémií (tab. č. 1). 
Celková denná dávka inzulínu po 3 mesiacoch klesla o 6 IU (z 50 IU 
na 44 IU) pri stabilnej telesnej hmotnosti. Komplexná úprava liečby 
viedla k subjektívnemu zlepšeniu celkovej kvality života pacientky 

s možnosPou viesP flexibilnejší, jednoduchší a bezpečnejší život s vidi-
teaným efektom aj na glykemickej kontrole. 

Diskusia: 
Dlho účinkujúci inzulínový analóg glargín znižuje počet hypo-

glykémií v porovnaní s liečbou NPH inzulínom (Kvapil et al. 2004; 
Petersen et al. 2005). Pokles výskytu hypoglykémií vedie následne aj 
k redukcii posthypoglykemických hyperglykémií – či už z nadliečenia, 
alebo rebound efektu. V konečnom dôsledku dochádza k zníženiu 
variability glykémií (Lepore et al. 2005). Na základe súčasných 
poznatkov sú výkyvy glykémie rovnako rizikovým faktorom rozvoja 
mikrovaskulárnych komplikácií, ako je aj HbA1c (Hirsch 2004; Hirsch 
2005). Vysoká variabilita glykémií by mohla viesP k zvýšenej tvorbe 
voaných kyslíkových radikálov (Brovnlee 2001). Našou snahou v liečbe 
diabetika je ovplyvniP súčasne s HbA1c aj rozsah glykemických výkyvov. 
Kontinuálnym monitorovaním glukózy sme v prípade našej pacientky 
tieto výkyvy identifikovali, čiastočne ovplyvnili a tiež verifikovali efekt 
úpravy liečby. Pokles HbA1c s poklesom počtu hypoglykemických 
epizód predstavuje kvantitatívne zlepšenie metabolickej kompenzácie, 
kým pokles variability glykémií vzhaadom na jej potenciálne patofyzi-
ologické následky by sme mohli označiP ako kvalitatívnu zmenu. Naše 
skúsenosti s CGMS u pacientov na rôznych modalitách inzulínovej 
liečby poukazujú na signifikantný pokles výskytu hypoglykémií a sú-
časné zlepšenie dlhodobej glykemickej kompenzácie pri IIT liečbe 
s využitím dlho účinkujúceho analógu glargín.

Záver:
Prezentovaná kazuistika a výsledky CGMS ukazujú, že glargín 

vOaka svojim prednostiam oproti doposiaa používaným bazálnym 
inzulínom umožňuje dosiahnuP zlepšenie glykemickej kontroly aj 
u problémových a dlhodobo neuspokojivo kompenzovaných pacien-
tov. Kontinuálne monitorovanie glukózy nám poskytlo informácie 

EFEKT INZULÍNU GLARGÍN U PACIENTKY S DLHODOBO NEUSPOKOJIVOU KOMPENZÁCIOU …

Tab. 1: Porovnanie parametrov glykemickej kompenzácie pri 
CGMS monitorovaní pred a po 3 mesiacoch (m) liečby glargínom.

Vyšetrenie CGMS CGMS po 3 m 

počet glyk. exkurzií 18 6

-- nad 7,8 mmol/l 10 3

-- pod 3,5 mmol/l 8 3

AUC>7,8 (d.mmol/l)* 1,8 0

AUC<3,5 (d.mmol/l)* 0,0 0,1

Ø glyk zo senzora mmol/l** 8,1±3,1 5,4±1,4

rozpätie senzora mmol/l*** 2,2±18.5 2,2±9,7

HbA1c % (HPLC metóda) 8,5 7,4

* AUC = plocha pod krivkou = kvantifikácia glykemických exkurzií, ktorá súčasne 
vyjadruje závažnosP i trvanie danej sledovanej veličiny  (hypo-, hyper-, euglykémie) 
v tomto prípade hyper- a hypoglykémie.

**  Ø glyk zo senzora mmol/l = priemerná hodnota glukózy zo všetkých senzorom 
nameraných hodnôt počas CGMS ± smerodajná odchýlka

***  rozpätie senzora mmol/l = vyjadruje minimálnu a maximálnu hodnotu hladiny glukózy 
meranej senzorom CGMS
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pre kvalifikované terapeutické rozhodnutia a cielenejšiu úpravu 
inzulínovej liečby s možnosPou verifikovaP aj efekt liečby glargínom 
na glykemickú kontrolu. Zaznamenali sme redukciu glykemických 
výkyvov a počtu hypoglykémií pri súčasnom zlepšení hladiny HbA1c. 
Vzhaadom na možnosP významnej redukcie výskytu hypoglykémií 
glargín svojimi vlastnosPami priblížil dlhoúčinkujúce analógy o stupeň 
vyššie k „inteligentným inzulínom“ (Pallayova et al. 2005). Liečba 
inzulínom však aj naOalej môže byP úspešná iba vtedy, ak pacient 
za prevažnú časP liečby dokáže prevziaP vlastnú zodpovednosP. Pri 
neschopnosti dodržiavaP diétny režim a upraviP dávkovanie inzulínu 
podaa aktuálnej dennej aktivity a príjmu potravy nie je možné ani 
s využitím súčasných najkvalitnejších terapeutických prostriedkov 
dosiahnuP optimálnu kompenzáciu.
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Kateřina Urbancová
Diabetologická ambulance, Ostrava

Souhrn:
Kazuistika 30letého mladého muže, diabetika 1. typu, kterému po změně životního režimu 

v důsledku změny zaměstnání umožnil inzulín glargin obnovit dobrou kompenzaci diabetu.

Urbancová, K. Inzulín glargin – využití jeho dlouhodobého efektu při velkém fyzickém zatížení. Kazuistiky 
v diabetologii 4, Suplementum 1: 10, 2006.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 1. typu

� inzulín glargin

Inzulín glargin – využití jeho 
dlouhodobého efektu při velkém 
fyzickém zatížení

Úvod: 

Diabetes mellitus je nemoc, která komplikuje život všem pacien-
tům, více však jedná-li se o diabetika 1. typu, jež je závislý na inzulínu 
a zároveň mladého člověka, kterému kromě nemoci, leží na bedrech 
i tíže finančního zabezpečení rodiny. Zejména u mladých pacientů, 
kteří po zvládnutí prvních akutních potíží spojených se vznikem 
recentního diabetu mají pocit téměř plného zdraví, je někdy obtížné 
přesvědčování o nutnosti co nejlepší kompenzace diabetu jako preven-
ce diabetických pozdních komplikací. Pacienti často volí zaměstnání 
s lepším finančním ohodnocením i za cenu znevýhodnění péče o svou 
nemoc – cukrovku.

Kazuistika: 
Pacient, dnes 30letý mladý muž, diabetik 1. typu od 17 let. Po 

vyučení soustružníkem pracoval ve Vítkovicích v denním provozu. 
Diabetes byl kompenzován aplikací 5 dávek inzulínu, aplikoval inzulín 
lispro (Humalog) k hlavním jídlům a Humulin N ráno a večer. Po ze-
štíhlování závodu přišel jako mladý pracovník ve 26 letech o zaměstnání 
a po roce na úřadu práce a rekvalifikaci, začal pracovat u soukromého 
zaměstnavatele při výrobě nábytku. Do této doby byl dobře kompen-
zován, glykovaný hemoglobin měl kolem 5 %, glykémie většinou do 
10 mmol s ojedinělými velmi slabými hypoglykémiemi, které zvládal 
jídlem. Při nástupu na nové pracoviště došlo k podstatné změně re-
žimu. Nevstával v 6 ale v 5 hodin ráno, nesnídal, dojížděl hodinu do 
práce. Začínal pracovat ráno v půl sedmé, jedl poprvé půl hodiny před 
desátou a svačil půl hodiny po poledni. Domů se vracel po 16. hodině, 
kdy měl větší oběd, večeřel v 19. hodin. Pracoval daleko více fyzicky, 
redukoval tak 7 kg, což odpovídalo BMI 21 kg /m2.

Dosavadní inzulínový režim nevyhovoval, aplikoval tak inzulín lis-
pro (Humalog) ke každému jídlu, průměrná dávka 4-4-8-6 IU a Humu-
lin N 10-0-0-8 IU. Navzdory aplikaci depotního inzulínu 2krát denně 
docházelo zejména po ránu ke vzestupu glykémií, při zvětšení dávky 
se objevovaly častěji noční hypoglykémie a glykovaný hemoglobin se 

zhoršil na 5,7 %. Inzulín glargin jsme mu nabídli jako alternativu dlou-
hodobého inzulínu a tak namísto dvou dávek Humulinu N v celkové 
výši 18 IU přešel na inzulín glargin v 1 dávce, která postupně stoupla 
na 22 IU. Změnila se i terapie lispro (Humalog), ráno pacient aplikuje 
5 IU, má větší snídani a polední svačinu má menší, aplikuje 2–3 IU, 
případně – pokud nestíhá jíst, což se mu také stává, neaplikuje lispro 
(Humalog) vůbec, a dále saturuje inzulínem až oběd 8 IU a večeři 
4 IU. Glykovaný hemoglobin klesl opět na 5 %, hypoglykémie jsou 
výjimečné a pacient se subjektivně cítí dobře, přibral 3 kg.

Závěr: 
Inzulín glargin pacientu, kterému se podstatně změnil pracovní 

režim, pomohl navrátit slušnou kompenzaci diabetu při snížení čet-
nosti aplikace inzulínu. Podařilo se také opět pozitivně motivovat 
pacienta a zlepšením kompenzace diabetu také snížit riziko pozdních 
komplikací.

MUDr. Kateřina Urbancová
Diabetologická ambulance
Ostrava
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Souhrn:
Kazuistika informuje o léčbě inzulínem glargin (Lantus) u 5 diabetiček 1. typu a podrobně se 

zabývá průběhem těhotenství u jedné z nich. Ve všech 5 případech byla léčba inzulínem glargin 
úspěšná a přispěla k narození zdravého dítěte. V diskusi je poukázáno na výhody, ale i možná 
úskalí využití inzulínových analog u gravidních diabetiček.

Rušavý, Z., Čechurová, D., Lacigová, S., Haladová, I., Jankovec, Z., Žourek, M., Krčma, M. Inzulín 
glargin (Lantus) u diabetičky 1. typu během neplánované gravidity. Kazuistiky v diabetologii 4, 
Suplementum 1: 11 – 13, 2006.

Klíčová slova:

� inzulín glargin

� diabetes mellitus

� gravidita

� bezpečnost

� embryotoxicita

Zdeněk Rušavý, Daniela Čechurová, Silvie 
Lacigová, Iva Haladová, Zdeněk Jankovec, 
Michal Žourek, Michal Krčma
Diabetologické centrum FN a LF UK v Plzni

Inzulín glargin (Lantus) 
u diabetičky 1. typu
během neplánované gravidity

Úvod: 

Inzulín glargin je dlouhodobě působící analog lidského inzulínu 
s vyrovnaným působením v průběhu 24 hodin po jedné podkožní 
injekci. Jeho využití vede k zlepšení kompenzace diabetu, menšímu 
kolísání glykémií a ke snížení počtu hypoglykémií. Přestože existují 
studie u zvířat, které neprokazují zvýšený výskyt vrozených vývojo-
vých vad a patologický vývoj plodu při podávání glarginu v graviditě 
(Hofmann 2002), není jeho využití u gravidních diabetiček doporučo-
váno pro nedostatek informací o jeho bezpečnosti. Objevuje se však 
stále více kazuistik, které popisují jeho bezpečnost v časných stádiích 
neplánované gravidity (Cianni 2005) i v průběhu celé gravidity (Wo-
olderink 2005).

Kazuistika:
U 26leté diabetičky 1. typu od r. 1989 byla přítomna chronická 

dekompenzace diabetu na podkladě nespolupráce s hodnotami 
HbA1c 10 –  12 % (dle DCCT). Přes opakované snahy se nám neda-
řilo motivovat pacientku v léčbě diabetu dokonce ani během první 
gravidity v r. 1997. Byl využíván intenzifikovaný inzulínový režim 
inzulínem Actrapid HM 3krát denně a Insulatard HM 2krát denně. 
Hodnota HbA1c se pohybovala v rozmezí 10,2 –  9 % (dle DCCT). 
Gravidita byla ukončena porodem dítěte mužského pohlaví sekcí 
v 38. týdnu těhotenství s porodní hmotnosti 3952 g a s vrozenými 
vývojovými vadami: rozštěp měkkého i tvrdého patra, foramen ovale 
apertum, zdvojená ledvina vlevo. 

U pacientky byla přítomna hypercholesterolémie a manifestní 
kardiovaskulární autonomní neuropatie. Oční nález, mikroalbumi-
nurie i vyšetření dolních končetin (mikrofilamenta, biothesiometr) 
byly normě. 

V lednu r. 2004 pro trvající neuspokojivou kompenzaci s HbA1c 
7,4 % dle IFCC (8,9 % dle DCCT) a labilitu diabetu s opakovanými 
hypoglykémiemi jsme provedli změnu terapie za inzulínová analoga 
s postupnou optimalizací dávky: inzulín aspart (NovoRapid) 3krát 
10 IU před hlavními jídly a inzulín glargin (Lantus) 30 IU ráno. Při 
další kontrole za 6 týdnů došlo ke snížení variability glykémií, snížil 
se výskyt subjektivně udávaných hypoglykémií, ale hodnota HbA1c 
zůstala nezměněna. 30. března 2004 se pacientka dostavila ke kon-
trole pro záchyt gravidity 5. týdne. Byla opět poučena o zvýšeném 
riziku neuspokojivé kompenzace diabetu v době koncepce a prvních 8 
týdnů gravidity z hlediska vzniku vrozených vývojových vad. Pacientka 
změnila partnera a graviditu si přála. Byla také poučena o nedostatku 
zkušeností s léčbou inzulínovými analogy (hlavně glarginem) v těho-
tenství. Pacientka si však ve shodě s naším doporučením nepřála měnit 
inzulínovou léčbu, což potvrdila svým podpisem. Z laboratorních vý-
sledků: HbA1c 6,1 % dle IFCC (7,7 % dle DCCT), známky subklinické 
hypothyreózy (TSH 6,1 mU/l, pozitivita protilátek proti štítné žláze), 
bez mikroalbuminurie. Nález na očním pozadí byl v normě. Byla zahá-
jena substituční léčbu Euthyroxem 50 µg /den. Během prvního trimestru 
gravidity představovala největší problém labilita diabetu, na které se 
kromě hormonálních změn spolupodílela nauzea, zvracení, subkli-
nická hypothyreóza a porucha vyprazdňování žaludku při diabetické 
viscerální neuropatii. Na rozdíl od první gravidity pacientka výborně 
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spolupracovala, 6 –  7krát denně prováděla selfmonitoring. Postupně 
došlo ke zlepšení kompenzace, téměř se nevyskytovaly hypoglykémie 
a ve druhém trimestru se snížil HbA1c na 4,9 %. Dobrá kompenzace 
bez výraznějších hypoglykémií přetrvávala až do konce těhotenství. 
Od 24. týdne gravidity stoupala potřeba inzulínu, na konci třetího 
trimestru si pacientka aplikovala aspart (NovoRapid) 18-12-15 IU před 
hlavními jídly a glargin (Lantus) 32-0-0-18 IU, byla zvýšena i dávka 
Euthyroxu na 75 µg /den. Během těhotenství pacientku dvakrát hos-
pitalizovali na gynekologicko-porodnické klinice pro hrozící potrat. 
Ve 32. týdnu bylo sonograficky zjištěno zvětšování plodu, který byl o 3 
týdny větší ve srovnání s výpočtem dle poslední menstruace. Ve 38. 
týdnu porodila pacientka sekcí chlapečka s hmotností 3 700 g a délkou 
52 cm. Z dokumentace: lehce nezralý novorozenec s mírnými znám-
kami diabetické fetopatie, s dobrou poporodní adaptací, Apgar skóre
9-10-10, hypoglykémie léčena glukózou. Po porodu byla u pacientky 
redukována dávka inzulínu – aspart (NovoRapid) 10-10-10 IU před 
hlavními jídly a glargin (Lantus) 24 IU ráno. 

Ve druhém trimestru se při kontrolním očním vyšetření objevily na 
pravém oku známky neproliferativní retinopatie a na konci gravidity 
došlo k další mírné progresi očního nálezu. 

V současné době o něco poklesla motivace pacientky, snížil se 
počet měření glykémií na 2 –  3krát denně, přesto je hodnota HbA1c 
poměrně uspokojivá ve srovnání s kompenzací před graviditou. HbA1c 

se pohybuje v rozmezí 6,2 –  6,7 %.

Osudy dalších neplánovaných těhotenství s léčbou diabetes mel-
litus glarginem (pozn.: HbA1c dle IFCC): 

2. pacientka ve 37. týdnu těhotenství porodila sekcí novorozence s vý-
raznými známkami diabetické fetopatie, 3 700 g, 51 cm, kompenzace dia-
betu během gravidity neuspokojivá: HbA1c 8,4  –  6,8 % (1. –  3. trimestr).

3. pacientka: ve 37. týdnu porod sekcí, lehce nezralý novorozenec 
s mírnými známkami diabetické fetopatie, 2950 g, 47 cm, kompenzace 
během gravidity: HbA1c 6,9 –  4,2 %.

4. pacientka: ve 38. týdnu porod sekcí, zdravý novorozenec, bez 
známek diabetické fetopatie, 3 400 g, 49 cm. Kompenzace během 
těhotenství: HbA1c 8,5 –  4,8 %. 

5. pacientka: ve 38. týdnu porod sekcí, novorozenec s mírnými 
známkami diabetické fetopatie, 3 300 g, 46 cm, kompenzace během 
gravidity výborná, HbA1c 4,8 –  4,5 %. 

Diskuse:
V kazuistice prezentujeme pacientku s minimální motivací k léčbě 

diabetu s dlouhodobou chronickou dekompenzací. Chronicky špatná 
kompenzace diabetu při prvé graviditě v době koncepce (HbA1c 
12 % dle DCCT) pravděpodobně přispěla ke vzniku vývojových vad 
u dítěte. Zvrat ve spolupráci nastal při změně inzulínového režimu 
s použitím inzulínových analog a především vlivem druhé gravidity. 
Pacientka byla poučena komplikacemi první gravidity, byla starší, 
vyzrálejší a motivovanější novým partnerským vztahem. I když byla 
léčba diabetu komplikovaná subklinickou hypothyreózou a diabe-
tickou neuropatií s porušeným vyprazdňováním žaludku, podařilo se 
pomocí inzulínových analog a časté monitorace glykémií výrazně zlepšit 
kompenzaci diabetu. Na manifestaci a progresi diabetické retinopatie 
v průběhu gravidity se spíše podílelo prudké zlepšení kompenzace 
diabetu než vlastní léčba glarginem, i když nelze tuto možnost zcela 
vyloučit (Boli 2000).

I další popisované případy ukazují vysoce rizikové gravidity u pa-
cientek s neuspokojivou kompenzací v době koncepce (s výjimkou 
kazuistiky číslo 5). Naštěstí novorozenci měli přítomny převážně 
jen mírné známky diabetické fetopatie, bez přítomnosti vrozených 
vývojových vad. 

Dítě matky s pregestačním diabetem je ohroženo 2 –  5krát vyšším 
rizikem vzniku vrozených vývojových vad (Suhonen et al. 2000; Greene 
1999; Sheffield et al. 2002). Mechanismus diabetické embryopatie 
není stále vysvětlen, za jeden z možných teratogenních faktorů je 
považována hyperglykémie (Maňáková 2002). Pro minimalizaci rizika 
vzniku vrozených vývojových vad je rozhodující výborná kompenzace 
již v době koncepce (lépe již tři měsíce před koncepcí) a prvních 8 
týdnů gravidity (Maňáková 2002; Bartoš et al. 2000; Standardy péče 
o diabetes mellitus v těhotenství 2004). Proto je zdůrazňován význam 
plánované gravidity u pacientky s diabetem. Ale i přes opakovanou 
edukací pacientek není převážná většina gravidit v našem centru 
plánovaná. Pacientky často přicházejí v 5. i pozdějším týdnu gravidity, 
často s neuspokojivou kompenzací. 

Při léčbě diabetu inzulínovými analogy jsme postaveni před otázku, 
zda terapii měnit a pacientku vystavit riziku přechodného zhoršení 
kompenzace. Volíme možnost pacientku plně poučit, že s léčbou 
glarginem během gravidity nejsou dostatečné zkušenosti a proto není 
výrobcem doporučována. Písemný souhlas pacientky s léčbou analogy 
považujeme za důležitý. Krátkodobá analoga téměř vždy ponecháváme, 
protože se výborně osvědčily hlavně v prvním trimestru, v době dyspep-
tických potíží. Pacientka si může inzulín aplikovat až po jídle s cílem 
zabránit hypoglykémii v případě zvracení. Při našem doporučení se 
opíráme o multicentrickou studii u 496 žen, které užívaly v těhotenství 
inzulín lispro. Výskyt vrozených vývojových vad u 500 živě narozených 
dětí byl v této studii 5,4 % a nelišil se od výskytu těchto anomálií 
u diabetiček léčených inzulínem (Wyatt et al. 2005).

Závěr: 
Kazuistická sdělení z různých zemí informují o úspěšném prů-

běhu gravidit u diabetiček s porody zdravých dětí ve shodě s našimi 
zkušenostmi u 5 pacientek s neplánovanými graviditami. Přesto je 
vzhledem k nedostatku rozsáhlejších studií třeba léčbu inzulíno-
vým analogem glarginem používat pouze u neplánovaných gravidit 
a u vysoce labilních diabetiček se sklonem k hypoglykémiím s jejich 
písemným souhlasem.

Za optimální však považujeme plánovanou graviditu s možností 
posoudit veškerá rizika pro matku i plod a docílit co nejlepší kompen-
zace léčbou, u které je bezpečnost pro plod ověřena. 

Podporováno VZ MSM 21620814.
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Souhrn:
Prezentovaná kazuistika 47letého pacienta s diabetem typu LADA ukazuje vysokou účinnost 

kombinace inzulínu glarginu a perorálního antidiabetika repaglinidu na dosažení těsné kompenza-
ce. Zajímavým zjištěním bylo zastavení progrese onemocnění provázené poklesem protilátek proti 
dekarboxyláze kyseliny glutamové i poklesem protilátek proti tyrosinové fosfatáze IA-2A.

Brychta, T., Brychtová, S. Případ spokojeného samoplátce – dosažení těsné kompenzace a zastavení 
progrese diabetu typu LADA kombinací inzulínu glargin a perorálního antidiabetika repaglinidu. 
Kazuistiky v diabetologii 4, Suplementum 1: 14 – 15, 2006.

Klíčová slova:

� LADA diabetes

� inzulín glargin

� repaglinid

Tomáš Brychta1, Svetlana Brychtová2

1Interní, diabetologická a obezitologická ambulance, NZZ SPEA s. r. o. Olomouc
2Ústav patologie LF UP a FN Olomouc

Případ spokojeného samoplátce – dosažení 
těsné kompenzace a zastavení progrese 
diabetu typu LADA kombinací
inzulínu glargin a perorálního
antidiabetika repaglinidu

Úvod: 

Při léčbě diabetu se v běžné praxi jen zřídka setkáváme s pacienty, 
kteří se sami aktivně zapojují do terapeutického procesu a jsou navíc 
ochotni se finančně spolupodílet na jeho realizaci. Jednou z těchto 
vyjímek je 47letý pacient s diabetem typu LADA, který se při samo-
studiu svého onemocnění dozvěděl o inzulínu glargin a žádal o jeho 
zařazení do své léčby.

Kazuistika:
47letý muž má diabetes mellitus typ LADA od roku 2000, kdy 

při hospitalizaci pro noční záchvaty palpitací a dekompenzaci hy-
pertenze, byly náhodně zjištěny také vysoké hodnoty lačných resp. 
postprandiálních glykémií (8,9 resp. 12,3 mmol/l). Tehdy byla zva-
žována inzulínoterapie, ale vzhledem k normálnímu nálezu lačného 
(0,72 nmol/l) i postprandiálního C-peptidu (1,4 nmol/l) byl nasazen 
gliklazid (Diaprel MR) 1×1 a pacient odeslán do péče spádového dia-
betologa. V nastavené terapii pokračoval 1 rok, pořídil si glukometr 
a prováděl pravidelně selfmonitoring s nálezem mírných ale postupně 
se zhoršujících postprandiálních hyperglykémií. Pro nález vyšší post-
prandiální glykémie (PPG) a zvýšení HbA1c na 7,6 % (stará norma) 
byl převeden na intenzifikovaný inzulínový režim (Actrapid HM 
10-8-8 IU a Insulatard HM 6 IU ve 22 hodin). U pacienta dochází ke 

zlepšení HbA1c na 6,3 %, ale pro časté hypoglykémie (i 3krát denně) 
pacient léčbu odmítá s vysvětlením nemožnosti vykonávat náročnou 
řídící funkci v zaměstnání. 

V této situaci přichází do naší ambulance, kde je sledován dodnes. 
Při vstupním vyšetření zjišPujeme rozkolísaný diabetes (HbA1c 6,1 % 
(nová norma), lačná glykémie 7,6 mmol/l, PPG 11,6 mmol/l). Protilátky 
proti dekarboxyláze kyseliny glutamové (GAD) 250,1 U/ml, protilátky 
proti tyrosinové fosfatáze (IA-2A) 38,3 kU/l, lačný C-peptid 0,6 nmol/l 
a postprandiální C-peptid 1,3 nmol/l. Nemá přítomny žádné orgánové 
komplikace diabetu. 

Pacient je vysoce edukovaný a žádá „ten celodenní inzulín“. Vzhle-
dem k dobré spolupráci s pacientem a normálním hladinám C-peptidu 
zahajujeme léčbu kombinací inzulínu glarginu (12 IU večer) a PAD 
repaglinidu (3×1 mg). Přestože pacient nedostává souhlas diabetické-
ho centra na úhradu inzulínu glarginu, rozhodne se pro vlastní úhradu 
léčby, protože věří v úspěch terapie. Pacient je již po prvním týdnu 
nové léčby bez hypoglykémií a cítí se výborně. Pomocí pravidelného 
selfmonitoringu glykémií si upravuje dávku inzulínu glargin od 8 do 
14 IU, naučil se také správně „dávkovat“ množství pohybové aktivity 
(vášnivý cyklista a běžec na lyžích), takže se neobává hypoglykémie 
ani při 120 km v sedle.

Kontrolní vyšetření po půl roce ukázalo dobrou kompenzaci diabe-
tu a méně agresivní průběh inzulitidy a snad i zastavení destrukce beta 
buněk. (HbA1c 4,1 % (nová norma), lačná glykémie 4,6 mmol/l, PPG 
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6,9 mmol/l). Protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutamové (GAD) 
23,4 U/ml, protilátky proti tyrosinové fosfatáze (IA-2A) 13,1 kU/l, lačný 
C-peptid 0,5 nmol/l a postprandiální C-peptid 1,47 nmol/l.

Závěr:
Terapie kombinací inzulínu glargin a PAD repaglinidu přispěla 

k dobré kompenzaci diabetu a vymizení hypoglykémií a ke snížení 
titru protilátek anti-GAD a IA-2A.

MUDr. et RNDr. Tomáš Brychta
Interní, diabetologická a obezitologická ambulance
NZZ SPEA Olomouc s. r. o.
Nám. Hrdinů 2
772 00 Olomouc

PŘÍPAD SPOKOJENÉHO SAMOPLÁTCE – DOSAŽENÍ TĚSNÉ KOMPENZACE A ZASTAVENÍ PROGRESE DIABETU…
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Kateřina Urbancová
Diabetologická ambulance, Ostrava

Souhrn:
Kazuistika 78leté pacientky s velmi labilním diabetem 1. typu. Při velmi zjednodušeném in-

zulínovém režimu, za využití vlastností dlouhodobě působícího inzulínu glargin byla zachována 
slušná kompenzace cukrovky, zamezilo se výskytu hypoglykemických příhod a především se zlepšil 
well-being pacientky. Bylo jí umožněno samostatné bydlení.

Urbancová, K. Inzulín glargin – úspěšná alternativa léčby velmi labilní diabetičky 1. typu v pokročilém 
věku. Kazuistiky v diabetologii 4, Suplementum 1: 16, 2006.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 1. typu

� inzulín glargin

� geriatrický pacient

Inzulín glargin – úspěšná alternativa 
léčby velmi labilní diabetičky
1. typu v pokročilém věku

Úvod: 

Narůstající věk pacienta přináší nutnost odlišného přístupu k léčbě 
diabetu, i když se nemoc ve své podstatě nemění.

Kazuistika: 
Pacientka v současné době bojuje s diabetem 1. typu již přes 30 let. 

Za tuto dobu sleduje pokroky v diabetologii jak v oblasti terapie, tak 
v oblasti diabetologických pomůcek. Postupně přešla od Pur inzulínu 
k humánním solubilním inzulínům a od klasických skleněných stříka-
ček, které vyvařovala v kastrůlku, k inzulínovým perům.

Monitorovala glykémii dle možností, od sběru do kepů ke gluko-
metrovému selfmonitoringu, a tak máme vcelku věrný průběh one-
mocnění. Snažila se dodržovat režim, ale labilita nemoci se potvrdila 
i během několika hospitalizací z jiných, než diabetologických příčin: 
např. při ledvinové kolice anebo při operaci žlučníku. Jak v nemocnici 
tak i doma glykémie kolísala od 5 do 15 mmol/l. Glykovaný hemoglo-
bin se však dle nových norem pohyboval do 6 % a i po 30 letech má 
nemocná jen počínající diabetické komplikace – incipientní diabetic-
kou retinopatii a polyneuropatii potvrzenou EMG bez subjektivních 
klinických potíží. Poslední 3 roky se rozvíjí i diabetická nefropatie 
s malou proteinurií a vzestupem kreatininu k hodnotě 140 µmol/l. 
V čem tedy pomoc inzulínu glargin?

Pacientka byla velmi aktivní, pracovala do 65 let a do 72 let žila ve 
společné domácnosti s manželem. Navzdory všemu úsilí, v intervalu 
1– 2krát za půl roku mívala těžké hypoglykémie s komatem a bezvě-
domím. Tyto byly řešeny v práci i doma pomocí RZP. S příchodem 
glukagonu na náš trh a se zaškolením manžela, zvládali společně 
velmi dobře hypoglykemické příhody manželky i bez zásahu lékaře. 
Když náhle manžel zemřel, ocitla se pacientka sama v nejistotě, kterou 
dcera řešila tím, že matku vzala k sobě. Soužití s dcerou a zetěm paci-
entce nevyhovovalo a neustále se dožadovala samostatného bydlení. 

Poslední medikace před nasazením inzulínu glargin byla Actrapid 
HM 3-10-4 IU, Insulatard HM 6-0-6 IU, glykovaný hemoglobin od 
5,5 do 6 %. 

Inzulín glargin jsme nasadili v dávce 12 IU, ponechali Actrapid 
HM jen v poledne 8 IU a večer 4 IU. Pacientka méně jedla, ubrala 
na váze 7 kg, BMI měla 24,3 kg /m2, toto společně s nástupem renální 
insuficience vedlo ke snižování spotřeby inzulínu. Vzhledem k tomu, 
že pacientka jedla hlavně v poledne teplý oběd, s dcerou a zetěm 
snídala i večeřela velmi málo, zkusila aplikovat inzulín glargin 12 IU 
a Actrapid HM 6 IU jen v poledne. Glykovaný hemoglobin zůstal při 
tomto režimu bez podstatné změny. Glykémie oscilovala podobně 
jako při intenzivnější terapii a nevyskytla se žádná hypoglykémie po 
dobu 1 roku. 

Po roce bez hypoglykémie, kdy bydlela ještě u dcery, žije nyní již 
přes rok opět sama. Dcera dochází každý den s obědem, kontroluje 
matku a aplikuje inzulín glargin a Actrapid HM ve výše uvedené 
dávce.

Závěr: 
Zjednodušený inzulínový režim jistě není ideálním způsobem 

vedení terapie diabetes mellitus 1. typu. V tomto případě se osvědčil 
jako únosný způsob léčby pro pacientku vyššího věku. Uvedené ne-
mocné umožňuje klidné a spokojené prožívání podzimu života. Života, 
v němž téměř 30 let prožila s diabetem, který svou labilitou byl mnohdy 
nepříjemnou komplikací.

MUDr. Kateřina Urbancová
Diabetologická ambulance
Ostrava
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Naděžda Filáková
Dětská diabetologická a endokrinologická ambulance, Městská nemocnice, Ostrava

Souhrn:
Prezentována je kazuistika 18leté dětské pacientky s diabetes mellitus 1. typu a s juvenilní 

hypertenzí, s dlouhodobou špatnou kompenzací diabetu, která odmítá terapii inzulínovou pumpou. 
Po nasazení inzulínu glargin došlo nejen ke zlepšení kompenzace diabetu, ale současně také ke 
stabilizaci hypertenze.

Filáková, N. Efekt inzulínu glargin u pacientky s diabetes mellitus 1. typu a juvenilní hypertenzí. Kazuistiky 
v diabetologii 4, Suplementum 1: 17, 2006.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus

� juvenilní hypertenze

� individuální inzulínové 
režimy

� inzulínová analoga

� inzulín glargin

Efekt inzulínu glargin u pacientky 
s diabetes mellitus 1. typu
a juvenilní hypertenzí

Úvod:

Období dospívání je pro pacienta s diabetes mellitus 1. typu velmi 
obtížné. I u spolupracujícího dítěte se často setkáváme se zhoršením 
kompenzace a často s prvními projevy chronických komplikací. Proto 
se snažíme najít co možná nejoptimálnější léčebné schéma, které by 
vyhovovalo pacientovi a zlepšilo metabolickou kompenzaci. Ne kaž-
dé dítě je ochotno akceptovat terapii inzulínovou pumpou, proto se 
použití inzulínových analog jeví jako vhodné řešení.

Kazuistika:
Pacientka narozená v roce 1987, léčena pro diabetes mellitus 

1. typu od roku 1991. Od počátku zjištění onemocnění léčena inten-
zifikovaným inzulínovým režimem. Dobrá kompenzace pacientky 
byla pouze asi první tři roky, kdy se HbA1c pohyboval kolem 7 –  9 % 
(dle DCCT). 

V dalších letech docházelo k častým výkyvům glykémie a opakova-
ně zhoršené kompenzaci. Asi od roku 2000, tj. ve 13 letech pacientky, 
dochází k častému porušování stravovacích návyků. Pacientka ve 
snaze hlídat hmotnost často nesvačila a výrazně omezovala příjem 
sacharidů, ale tato období se střídala s obdobími, kdy naopak příjem 
stravy byl velký a nemocná přibývala na váze. Pacientka i rodiče byli 
opakovaně edukováni. 

V roce 2001 ve snaze pomoci dívce mírně uvolnit stravovací re-
žim – vynechání svačin a druhé večeře, byla převedena na inzulínový 
analog lispro (Humalog) 3krát denně před hlavními jídly a NPH 
inzulín Humulin N 2krát denně. Ale ani tato změna inzulínového 
režimu nevedla u pacientky ke zlepšení kompenzace. V této době 
se HbA1c pohyboval kolem 9 – 12 % (dle DCCT). Pro opakovaně 
vyšší hodnoty krevního tlaku je dívka sledována v ambulanci dětské 
kardiologie a postupně nasazena antihypertenzní terapie. Opako-
vaně dívce nabízena terapie inzulínovou pumpou, kterou vytrvale 

odmítá. U pacientky zatím nebyl zaznamenán rozvoj diabetické 
retinopatie ani nefropatie.

V lednu 2005 zahájena léčba inzulínem glargin (Lantus). Poslední 
terapie před nasazením glarginu byla lispro (Humalog) 7-6-6 IU, 
Humulin N 12-23 IU. HbA1c na počátku léčby glarginem byl 10,9 % 
(dle IFCC), hmotnost pacientky 60 kg při výšce 161 cm. V červnu 
2005, tedy po 5 měsících léčby, je kontrolní HbA1c 6,2 % (dle IFCC) 
a v září 2005 je HbA1c 6,5 % (dle IFCC). Současně došlo k poklesu 
hmotnosti na 57 kg, nynější inzulínový režim je Humulin N 12 IU (pa-
cientka během dopoledního vyučování vyžaduje svačiny), v poledne 
a večer lispro (Humalog) 5-5 IU, glargin (Lantus) večer nyní 22 IU. 
Kontrolní kardiologické vyšetření ze srpna 2005 bylo hodnoceno 
jako výborně kompenzována juvenilní hypertenze.

U pacientky během 9 měsíců léčby inzulínem glargin (Lantus) 
došlo k výraznému poklesu HbA1c o 4 %, ke snížení celkové dávky 
inzulínu o 10 IU a ke stabilizaci juvenilní hypertenze.

Závěr:
Uvedená kazuistika ukazuje, že i u dětských diabetiků v období 

dospívání lze zlepšit kompenzaci pomocí individuálních inzulínových 
režimů. Při sestavování těchto režimů se uplatňují klasické humánní 
inzulíny a inzulínová analoga, mezi které se již také zařadil glargin 
(Lantus).

MUDr. Naděžda Filáková
Dětská diabetologická a endokrinologická ambulance
Městská nemocnice
Nemocniční 20
728 80 Ostrava
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Štěpánka Stehlíková
Diabetologická ambulance, Nemocnice Na Homolce, Praha

Souhrn:
Prezentovaná kazuistika popisuje dlouhodobý efekt inzulínu glargin u pacienta s diabetes 

mellitus 1. typu a floridní coeliakální sprue.

Stehlíková, Š. Kompenzace pacienta s diabetes mellitus 1. typu a floridní coeliakální sprue. Kazuistiky 
v diabetologii 4, Suplementum 1: 18, 2006.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 1. typu

� coeliakální sprue

� inzulínový režim

Kompenzace pacienta
s diabetes mellitus 1. typu
a floridní coeliakální sprue

Úvod:

Coeliakie je definována jako zánětlivé postižení tenkého střeva 
(především jejuna), které je vyvoláno intolerancí gliadinu a projevuje 
se různě těžkým malabsorpčním syndromem. U pacienta s diabetes 
mellitus 1. typu vedou průjmy a pokles hmotnosti ke zhoršení meta-
bolické kompenzace.

Kazuistika:
Muž, 50 let, sledován pro diabetes mellitus 1. typu od 20 let. Dlou-

hodobě léčen čtyřmi dávkami inzulínu. Je zvyklý se často monitorovat 
a upravovat si dávky inzulínu dle aktuální glykémie. K potřebě časté 
monitorace je veden velmi nepravidelnou životosprávou při časově 
náročném zaměstnání, které kompenzuje fyzicky náročnou sportovní 
aktivitou.

Od počátku roku do dubna 2005 postupně zhubl asi 8 kg, měl 2 – 3 
stolice denně. Měl četné hypoglykémie i po redukci dávek inzulínu 
z původních Humulin R 12-13-15 IU na 3krát 6 IU a Humulin N 
z původních 15 na 8 jednotek. 

Počátkem dubna 2005 byl s těžkou metabolickou acidózou a mi-
nerálovým rozvratem hospitalizován ve FTN. Následně byl přeložen 
na naše pracoviště k dovyšetření průjmů. Pacientovi bylo postupně 
provedeno fibroskopické i kolonoskopické vyšetření, enterobiopsie 
potvrdila původní podezření na floridní coeliakální sprue. 

Realimentace nás vedla k zamyšlení nad výběrem inzulínového 
režimu. CSII nemocný striktně odmítl. Trvale nepravidelný denní režim 
nás vedl k výběru analog glargin (Lantus) + aspart (NovoRapid). Pa-
cient jedl od počátku 5krát denně, postupně si zvětšoval porce hlavních 
jídel. Dávce sacharidů v porci odhadem přizpůsoboval dávku aspartu 
(NovoRapid), dávku glarginu (Lantus) jsme upravovali při kontro-
le. Od počátku jsme řešili dva problémy. Prvním byla dlouhodobá 
kombinace bezlepkové diety a diabetické diety v našich podmínkách. 
Prakticky nás dovedl k nejsilnější večeři a nemocného ke každodenní 
monitoraci večerní glykémie před spaním a dopichu aspartu (Novo-

Rapid) v dávce 2- 4 IU v tuto dobu. Na druhou stranu dopich umožnil 
dobrou ranní glykémii. Druhým problémem byla nárazová sportovní 
aktivita (70 km jízdy na kole apod.). V našem případě se glykémie 
při sportovní aktivitě ukázaly nejlépe korigovatelné malými porcemi 
sacharidů a minimalizací nebo vynecháním aspartu (NovoRapid). 

Za 8 měsíců nemocný přibral 7 kg a to včetně svalové hmoty. 
Původní denní dávka glarginu (Lantus) se zvýšila ze 17 IU na 24 IU, 
denní dávka aspartu (NovoRapid) je identická – kolem 22 IU.

Kompenzace diabetu je výborná – HbA1c 5,4..5,0..5,2 %. Hypogly-
kémie se vyskytly pouze lehké v počtu 10 na 450 měření.

Závěr:
Coeliakie vede u pacienta s diabetes mellitus 1. typu k zhoršení 

metabolické kompenzace. Jak ukazuje popsaná kazuistika, správně 
zvoleným inzulínovým režimem a kombinovanou dietou lze dosáhnout 
dlouhodobě výborné kompenzace s minimálním počtem lehkých hypo-
glykémií. Pacient během celé doby pracuje na plný úvazek a žije velmi 
aktivní život, ke kterému uvedený inzulínový režim patří.

MUDr. Štěpánka Stehlíková
Diabetologická ambulance
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 00 Praha 5
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Denisa Janíčková ŽVárská, Pavlína PiWhová
Diabetologické centrum Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Souhrn:
Diabetická nefropatie je jednou z nejčastějších příčin renální insuficience. Patogeneze poru-

chy metabolismu sacharidů je při chronickém renálním selhání multifaktoriální, v praxi těžko 
detekovatelná. Hrají zde roli jak inzulínová rezistence, tak také tendence k hypoglykémiím. Často 
jediným postupem léčby je zvýšená kontrola glykémií, užití vhodných typů inzulínů, které vedou 
k uspokojivé metabolické kompenzaci, která je základní prevencí orgánových komplikací diabetes 
mellitus.

Janíčková Ž/árská, D., Pi2hová, P. Užití inzulínových analog u diabetické nefropatie vedoucí k chronické 
renální insuficienci. Kazuistiky v diabetologii 4, Suplementum 1: 19  – 20, 2006.

Klíčová slova:

� diabetická nefropatie

� renální insuficience

� inzulínová analoga

Užití inzulínových analog
u diabetické nefropatie vedoucí
k chronické renální insuficienci

Úvod:

Patogeneze poruchy metabolismu sacharidů je při chronickém 
selhání ledvin multifaktoriální. Zahrnuje procesy kumulace, deficitu 
a poruchy regulace (Schück et al. 1995). V procesu kumulace hrají 
významnou úlohu buňky proximálního tubulu, jež se za normálních 
okolností podílejí na odbourávání inzulínu, a tak se při zániku funkč-
ního parenchymu ledvin poločas podávaného inzulínu prodlužuje. 
Výsledkem je tendence k hypoglykémiím vedoucí k nutnosti redukce 
inzulínových dávek. Svou roli zde hrají i poruchy kontraregulačních 
mechanismů zčásti jako projev autonomní neuropatie (Rigalleau et 
al. 2005). Na hypoglykémiích se může podílet také deplece jaterního 
glykogenu a snížená renální glukoneogeneze, které jsou patrné při sou-
časné malnutrici a nezávisejí přímo na stupni renální insuficience. 

U nemocných s chronickým renálním selháním se také prohlubuje 
inzulínová rezistence (IR). Dle dostupných pramenů je uváděna hod-
nota glomerulární filtrace, kdy se projeví IR, pod 0,8 ml/s (Lariviere et 
al. 1994). Na vzniku IR se podílejí zejména porucha postreceptorové 
úrovně a hladina azotémie, ale i nespecifické mechanismy. Jedná 
se o mediátory secernované tukovou tkání (adipokiny) vysvětlující
IR – TNF –  α, vysoké hladiny leptinu, resistinu. I snížená sekrece adi-
ponektinu u obézních hraje svou roli. IR může být vystupňována také 
následky chronické renální insuficience nepřímými mechanismy jako 
je metabolická acidóza, sekundární hyperparathyreoidismus vedoucí 
ke vstupu Ca2+ do ß-buněk a anémie asociovaná s menší tolerancí 
fyzické námahy. Ačkoli tyto nepřímé mechanismy zcela nevysvětlují 
IR, je možné jejich ovlivnění, tím zlepšení IR, terapeutickou intervencí 
– korekce metabolické acidózy, podávání vitamínu D a erytropoetinu. 
Kauzální zůstává ve zlepšení inzulínové senzitivity terapie urémie 
náhradou funkce ledvin, nízkobílkovinná dieta a glitazony (Lariviere 
et al. 1994; Lin et al. 2003). 

Kazuistika:

Naše pacientka, narozená v roce 1978, je pro diabetes mellitus 
1. typu léčena od roku 1986, zpočátku na pediatrické diabetologické 
ambulanci II. dětské kliniky FN v Motole, od srpna roku 1999 pak ve 
sledování diabetologické poradny FN v Motole pro dospělé.

Od počátku je kompenzace diabetu velmi špatná, hodnoty HbA1c 
se pohybují kolem 10  –  15 %. Byla diagnostikována mentální bulimie 
vedoucí k váhovým výkyvům od 55 kg do 70 kg. Onemocnění trvale 
nezvládá, non-compliantní, je každoročně hospitalizována pro dekom-
penzaci diabetu v souvislosti s poruchou příjmu potravy. Od roku 2000 
jsou popisovány známky specifických orgánových mikrovaskulárních 
komplikací – diabetická retinopatie, diabetická polyneuropatie dolních 
končetin, incipientní diabetická nefropatie. Na základě další opakova-
né edukace nemocná zlepšila svou spolupráci s následným zlepšením 
kompenzace. V roce 2001 odjela jako au pair do Anglie. Její poslední 
hodnoty před odjezdem byly HbA1c 7,8 %, duMA 200 mg / 24 hodin, 
azotémie v normě, EMG vykazovalo známky distální symetrické sen-
zitivně-motorické polyneuropatie dolních končetin, na očním pozadí 
byla opakovaně ošetřena laserfotokoagulací non-proliferativní diabe-
tická retinopatie. Poslední léčba sestávala z inzulínu regular + NPH 
v celkové denní dávce 45 IU, současně užívala, avšak nepravidelně, 
ramipril 1,25 mg. 

Zpět do ČR se vrátila po 3 letech s léčbou Humalog Mix 25 v re-
žimu 12-0-12 IU. Dle ústního sdělení nemocné podstoupila v Anglii 
opakovanou oční operaci, ledviny neměla vyšetřeny. Hodnoty po 
návratu: HbA1c 7,7 %, kreatinin 184 mmol/l, urea 14,0 mmol/l, clea-
rance kreatininu 0,9 ml/s, proteinurie 10,5 g / 24 hodin, CB 48,9 mmol/l,
ALB 26,1 mmol/l, cholesterol 5,6 mmol/l, K+ 5,9 mmol/l, TK
156/90 mmHg, na očním pozadí proliferativní diabetická retinopatie, 
klinicky retence tekutin, tělesná hmotnost 66 kg. Vzhledem k přítomné 

sup_Lantus_2005.indd   19sup_Lantus_2005.indd   19 7.1.2006   23:55:407.1.2006   23:55:40



20 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 2005/2006 – SUPLEMENTUM 1

renální insuficienci byla nastavena terapie inzulínem lispro 4 - 4 - 4 IU 
v kombinaci s inzulínem glargin 13 IU ve 20 hodin v redukovaných 
dávkách. Další terapie zahrnovala furosemid 250 mg 1krát denně, 
hydrochlorothiazid 2krát denně, losartan 50 mg 1krát denně, ramipril 
5 mg 2krát denně, kyslina acetylsalicylová 100 mg 1krát denně, calcium 
carbonicum 2krát denně. 

Po 3 měsících léčby došlo k poklesu HbA1c na 6,9 %. Léčba 
kombinací sartanů a ACE inhibitorů vedla k výrazné hyperkalémii 
(K+ 7,0 mmol/l) a musela být přerušena. V současnosti užívá furose-
mid 250 mg 2krát týdně, kyslinu acetylsalicylovou 100 mg 1krát denně, 
calcium carbonicum 2krát denně, hydrochlorothiazid 25 mg lkrát 
týdně, atorvastatin 20 mg 1krát denně, alfacalcidiol 1 µg 1krát denně. 
Dávka inzulínu je po ročním sledování nezměněna, tj. glargin 13 IU, 
lispro 4 - 4 - 4 IU a trvá uspokojivá metabolická kompenzace. Hodnoty 
proteinurie se pohybují v rozmezí 3,5  –  6,5 g, clearance kreatininu 
0,6  –  0,9 ml/s.

Na uvedeném případu jsou popsány závažné orgánové komplikace 
diabetes mellitus 1. typu u non-compliantní pacientky v počátcích 
choroby. Redukce dávky inzulínu v našem případě by mohla býti 
vysvětlitelná existující renální insuficiencí, či faktem, že v období bu-
limie dopichovala preprandiálně inzulín, což vedlo ke zvýšení celkové 
denní dávky.

Vzhledem k povaze základního onemocnění se dá očekávat, že 
dojde další progresi komplikací. Nemocná je již nyní zařazena do 
predialyzačního programu.

Závěr: 
U nemocných s diabetickou nefropatií vedoucí k chronickému 

renálnímu selhání se projevuje jak inzulínová rezistence, tak také 
tendence k hypoglykémiím způsobené výše uvedenými mechanismy. 
Bývá velmi obtížné určit poměr výskytu obou poruch v konkrétním 
případě. V praxi je často jediným postupem léčby zvýšená kontrola 

MUDr. Denisa Janíčková Ž?árská
Diabetologické centrum Interní kliniky 
2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 00 Praha 5
E-mail: denisa.zdarska@post.cz

glykémií s frekventním selfmonitoringem a adekvátní úpravou dávek 
inzulínu. Taktéž použití inzulínových analog, jak je dokumentováno 
na této kazuistice, pomůže ke snížení rizika hypoglykémií a zvýšené 
stabilitě glykémií vedoucí k uspokojivé metabolické kompenzaci, 
která je ostatně základní prevencí specifických komplikací diabetes 
mellitus.

Všechny hodnoty HbA1c v textu jsou uváděny dle DCCT.
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Zdenka Krejsová
Diabetologická ordinace, Karlovy Vary

Souhrn:
Kazuistika 54letého muže s inzulíndependentním diabetem v trvání 23 let, s dlouholetou 

špatnou kompenzací a recidivující purulentní gingivitidou. Teprve po navození dobré kompenzace 
intenzifikovaným inzulínovým režimem s použitím kombinace krátkého a dlouhého inzulínového 
analoga se podařilo tuto nepříjemnou komplikaci zvládnout.

Krejsová, Z. Purulentní gingivitida u diabetika a vliv kompenzace diabetu na léčbu této komplikace. 
Kazuistiky v diabetologii 4, Suplementum 1: 21, 2006.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus

� kompenzace diabetu

� purulentní gingivitida

Purulentní gingivitida u diabetika 
a vliv kompenzace diabetu
na léčbu této komplikace

Kazuistika:

Diabetik, původním povoláním policista, zaměstnaný na Doprav-
ním inspektorátu ve směnném provozu, nyní v částečném invalidním 
důchodu, nekuřák. V rodinné anamnéze se vyskytl diabetes 2. typu 
u sestry.

Diabetes se manifestoval ve 31. roce věku jako diabetes 2. typu 
se zachovalou inzulínovou sekrecí. Deset let byl úspěšně léčen pero-
rálními antidiabetiky, zpočátku sulfonylureou později v kombinaci 
s biguanidy.

Následně docházelo ke zhoršování kompenzace. Stoupaly hod-
noty HbA1c z 6,1 na 9,8 a 10,4 %, klesal BMI 29 na 26,4 kg  /m2, při 
normotenzi a mikroalbuminurii do 35 mg  /l. Objevily se oční kompli-
kace – diabetická retinopatie s následnou laserovou fotokoagulací, 
periferní diabetická neuropatie a recidivující hnisavá gingivitida 
s vlnovitým průběhem a průvodním zhoršováním kompenzace.

Po počátečném odmítání inzulínové léčby (limitující zdravotní 
stav příslušníka policejní složky, obava ztráty zaměstnání při inzulí-
nové léčbě) přistoupil pacient na aplikaci inzulínu nejprve v jedné, 
později ve dvou dávkách. Posledních 8 let je léčen intenzifikovanými 
inzulínovými režimy. Uspokojivou kompenzaci diabetu se nepodařilo 
navodit, HbA1c 9  –  10,5 % při současném skonu k hypoglykémiím, 
C-peptid z původních 1,66 ng  /l klesl na 0,5  –   0,1ng  /l. Jaterní enzymy 
nevykazovaly patologické hodnoty, zánětlivé testy intermitentně ko-
lísaly podle aktivity zánětu. Glykemické profily byly rozkolísané od 

hypo- do hyperglykemických hodnot. Neuropatie se prohlubovala, 
lokální péče stomatologa včetně intermitentního podávání antibiotik 
neměla trvalý efekt.

V roce 2004 byl změněn poslední inzulínový režim tj. lispro (Hu-
malog) 8-10-8 IU + Humulin N 12-0-18 IU na režim dvou inzulíno-
vých analog, tj. nadále lispro (Humalog) 6-8-8 IU + glargin (Lantus) 
0-0-0-22 IU. Teprve na tomto režimu došlo postupně ke zlepšení 
kompenzace diabetu.

Glykovaný hemoglobin je v současnosti 5,6 %, došlo k mírnému 
vzestupu hmotnosti o 2 kg, TK 140/80 mmHg, mikroalbuminurie klesla 
na 10 mg /l. Glykemické profily jsou vyrovnané bez hypoglykémií. Oční 
nález na sítnici je bez progrese, periferní neuropatie ustupuje a došlo 
k naprostému zhojení dásní nemocného.

Závěr:
Kazuistika dokumentuje vyléčení zubních komplikací u diabetika 

po rekompenzaci diabetu pomocí dvou inzulínových analog.

MUDr. Zdenka Krejsová
Diabetologická ordinace
Karlovy Vary
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Eva Račická
Diabetologická ambulance, Ostrava

Souhrn:
Prezentovaná kazuistika dokumentuje průběh léčby diabetes mellitus 2. typu u pacienta, který 

po selhání léčby perorálními antidiabetiky měl při nasazení intenzifikované inzulínové léčby s NPH 
inzulínem jako bazálním četné hypoglykémie, které zhoršovaly jeho compliance. Kombinace inzu-
línu glargin s krátkodobě působícím inzulínovým analogem tyto komplikace odstranila a zlepšila 
kvalitu života pacienta.

Račická, E. Vliv dlouhodobého inzulínového analoga glargin na zlepšení kompenzace diabetes 
mellitus a kvality života diabetika 2. typu s nepravidelným denním režimem. Kazuistiky v diabetologii 4, 
Suplementum 1: 22  – 23, 2006.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� hypoglykémie

� nepravidelný denní režim 
diabetika

� inzulín glargin

Vliv dlouhodobého inzulínového 
analoga glargin na zlepšení 
kompenzace diabetes mellitus 
a kvality života diabetika 2. typu 
s nepravidelným denním režimem

Úvod:

Mnoho pacientů s diabetes mellitus 2. typu má velké obavy ze 
zahájení léčby inzulínem. Zejména pacienti v aktivním věku mají obavy 
ze skloubení svých pracovních povinností s aplikací inzulínu. Prezen-
tovaná kazuistika dokládá, že vhodně zvolená strategie s možnostmi, 
které poskytuje dlouhodobě působící inzulínový analog glargin, tyto 
potíže pomáhá řešit.

Kazuistika:
Pacient, narozený v roce 1956, byl poprvé odeslán do diabetolo-

gické ambulance v roce 1997, kdy byl jeho diabetes diagnostikován 
při preventivní prohlídce.

Nemoc mu nebyla neznámá neboW ji již měli diagnostikovanou oba 
rodiče. Do r. 1997 nebyl vážněji nemocen, nikdy nekouřil, neužíval 
pravidelně léky. V době prevence byl jeho BMI 31,1 kg  /m2, zároveň 
měl zjištěnu hypertenzi.

Diagnóza diabetes mellitus 2. typu byla potvrzena hladinami 
C-peptidu nalačno 928 pmol/l a po stimulaci 2 710 pmol/l. Průběh 
prvních let jeho diabetu byl nekomplikovaný, neboW léčbu dietou 
a posléze nasazením perorálních antidiabetik (PAD) zvládal bez obtíží 
i při své profesi dispečera v provozu hutě. Pracoval v režimu zvaném 
v žargonu zaměstnanců „kolotoč“, tedy 2 dny směna ranní, 2 dny 
odpolední a 2 dny noční, poté 2 dny volna. Byl motivován znalostmi 

o diabetu ze života svých rodičů. Jeho BMI se dlouhodobě stabilizoval 
na 28,9 kg  /m2.

Zlom nastal v roce 2002, kdy se začala kompenzace jeho diabetu 
významně zhoršovat. Došlo ke vzestupu HbA1c na 7,8  –  8,2 % (dle 
normy DCTT). Vyšetření C-peptidu prokázalo již pokles sekrece 
inzulínu a nízkou hodnotu po stimulaci: C-peptid nalačno 877 pmol/l 
a po stimulaci 962 pmol/l.

Pacient si uvědomoval určité zhoršení svého celkového stavu – čas-
nější a větší pocit únavy při vykonávání své práce, horší výkonnost při 
provozování svého koníčku – amatérsky chodil často hrát hokej. Měl 
však z nasazení léčby inzulínem obavy, neboW jeho otec si již inzulín 
aplikoval a pacient u něho zažil hypoglykemické stavy. Bál se tedy 
možného dopadu léčby inzulínem na jeho zaměstnání. Proto jsme léčbu 
zahájili s postupným ambulantním nasazením inzulínu, nejprve noční 
NPH inzulín v obvyklé době mezi 21. –  22. hodinou, tak jak to pacient 
v době různých pracovních směn stíhal. Pak si pacient začal aplikovat 
3krát denně preprandiálně rychle působící analog lispro (Humalog) 
v dávkách 6-9 IU s ponecháním léčby metforminem, glibenklamid 
byl z léčby vysazen. Krátkodobě působící analog byl pro pacienta 
optimálním řešením při jeho proměnlivé době hlavních jídel, která 
nemohl při své profesi vždy přesně naplánovat.

Režim mu vyhovoval i proto, že nechtěl být nucen svačit, chtěl si 
udržet svou váhu. Kompenzace se laboratorně dobře upravila, lačné 
glykémie byly přibližně 6  –  7 mmol/l, postprandiální se pohybovaly od 
7,1 do 8,9 mmol/l. Navzdory velmi dobrému self-monitoringu se u pa-
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cienta objevovaly problémy s hypoglykémií v noci. Často v souvislosti 
s hraním hokeje, který hrával v různou odpolední i večerní dobu, ale 
také při nečekané pracovní zátěži, přesčasech. A i přes měření glykémií 
a doporučení snižování dávek inzulínu či úpravy jídla si často raději 
večerní a noční dávky inzulínu neaplikoval i za cenu zhoršení ranních 
glykémií. Protože se postupně zhoršily i jeho denní preprandiální gly-
kémie, bylo nutno léčbu doplnit aplikací i ranního NPH inzulínu. Tento 
režim zlepšil kompenzaci diabetu a úpravu denních profilů glykémií, 
obavy z hypoglykémie nutily pacienta ke zkracování dopoledního 
spánku po nočních směnách.

V roce 2004, kdy se objevil inzulín glargin (Lantus) na našem trhu, 
bylo pacientovi navrženo převedení na tento inzulín. Po vysvětlení 
jeho účinku si pacient sám zvolil dobu aplikace na 18. hodinu večer 
jako optimálně vyhovující jeho dennímu režimu se současnou aplikací 
krátkodobého inzulínového analoga. Doba aplikace nočního NPH 
inzulínu mu mnohem méně vyhovovala vzhledem k jeho pracovním 
povinnostem.

Dávky NPH inzulínu 8-0-14 IU a rychle účinného analoga lispro 
(Humalog) 10-8-7 IU, v kombinaci s metforminem 2krát 1 000 mg, 
při hodnotě HbA1c 6,2 % (dle normy IFCC) byly převedeny na léčbu 
inzulín glargin (Lantus) 18 IU, inzulín lispro (Humalog) 9-9-8 IU 
s metforminem. Takto upravená léčba zajistila nemocnému bezpro-
blémové střídání pracovních směn a v zimních měsících umožnila bez 
obav provozovat oblíbený hokej, protože zcela vymizely podvečerní 

i noční hypoglykémie, zvládnul úpravy dávek krátkodobého analoga 
i jídla. Stejně dobře se stabilizoval průběh glykémií dopoledne, což mu 
umožnilo nerušený spánek, takže přestal vysazovat dávky inzulínu.

Současný HbA1c 4,8 % (IFCC) a denní profil glykémií od 6,4 do 
8,9 mmol/l potvrzuje velmi dobrou kompenzaci diabetu a jeho průběh 
je nadále bez zjištění specifických komplikací diabetu. 

Závěr: 
Jak je z hodnoty HbA1c zřejmé, změna na bazální inzulín s dlouho-

dobým a predestinovatelným účinkem vedla ke zlepšení kompenzace 
diabetes mellitus 2. typu u tohoto pacienta.

Zavedení dlouhodobého inzulínového analoga glargin do léčby 
znamenalo především významnou změnu pro kvalitu života pacienta 
– vymizení obávaných hypoglykémií a přineslo pocit i realizaci kvalit-
ního samostatného zvládnutí této chronické nemoci.

MUDr. Eva Račická
Diabetologická ambulance
Poliklinika
Vratimovská ulice
707 02 Ostrava–Kunčice

VLIV DLOUHODOBÉHO INZULÍNOVÉHO ANALOGA GLARGIN NA ZLEPŠENÍ KOMPENZACE DIABETES…
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Kateřina Smoleňáková
Diabetologická ambulance Městské nemocnice v Litoměřicích, pracoviště Štětí

Souhrn:
Kazuistika prezentuje 55letého muže s dekompenzovaným diabetem 2. typu na konvenční 

terapii, při převzetí do péče v katabolismu a s neuropatickými komplikacemi. Popisuje využití 
inzulínových analog k metabolické kompenzaci, zvládnutí ranních hyperglykémií, zlepšení kvality 
života pacienta.

Smoleňáková, K. Efekt léčby inzulínovými analogy u dekompenzovaného pacienta s diabetem 2. typu. 
Kazuistiky v diabetologii 4, Suplementum 1: 24  – 25, 2006.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� LADA

� inzulínová analoga

Efekt léčby inzulínovými analogy 
u dekompenzovaného pacienta
s diabetem 2. typu

Úvod:

Při přetrvávání ranních hyperglykémií u diabetiků léčených 
konvenčním nebo standardním intenzifikovaným režimem nelze 
neúměrně zvyšovat dávku nočního NPH inzulínu. Při vyloučení 
nočních hypoglykémií je nutno přistoupit k aplikaci krátkodobého 
inzulínu ve 4 hodiny ráno. Pacient často není ochoten toto opatření 
dlouhodobě akceptovat. Možnost kontinuální subkutánní aplikace 
inzulínu pumpou není pro část pacientů přijatelným řešením. Podle 
zkušeností z poslední doby je volbou v těchto situacích léčba dlou-
hodobými inzulínovými analogy, v prezentovaném případě inzulínem 
glargin.

Kazuistika:
55letý pacient byl odeslán do mé ambulance obvodním lékařem 

pro dlouhodobě vysoké glykémie, celkové zhoršení stavu v posledních 
šesti měsících, váhový úbytek 15 kg, únavnost, nevýkonnost, bolesti 
dolních končetin. V posledních třech měsících zhoršení hypertenze 
špatně reagující na léčbu. Léčen v ambulanci jiného diabetologa 
konvenčním režimem v kombinaci s metforminem – premixovaný 
humánní inzulín Mixtard 30 HM 20 IU-0-12 IU s.c., metformin 3krát 
500 mg. Diabetes mellitus léčen 4 roky.

První návštěva v květnu 2004: tělesná hmotnost 70 kg, výška 180, 
BMI 22 kg  /m2, TK 160/100 mmHg, glykovaný hemoglobin 11,3 % 
(norma DCCT), ranní glykémie 16 mmol/l, glykosurie, ketonurie. 
Subjektivně se necítí dobře, bolesti dolních končetin v noci i v klidu, 
analgetika s malým efektem, často žízeň, polyurie, celková slabost. 
Při zvýšení ranních dávek inzulínu se objevují časté, velmi nepříjemné 
hypoglykémie, v bezvědomí nebyl.

Doporučeno vysazení premixovaného inzulínu a metforminu, 
zaveden intenzifikovaný režim s aplikací 4krát denně, z toho krátko-
dobý analog aspart (NovoRapid) 3krát denně před jídlem 8-10 IU s.c.,

střednědobý humánní inzulín Insulatard HM 16-0-0-12 IU s.c. Po-
učen o nutnosti selfmonitoringu a životosprávě při intenzifikovaném 
režimu a doporučeno doplnit laboratorní vyšetření anti GAD. To 
nebylo v místní laboratoři z technických důvodů provedeno, s odběry 
v diabetologickém centru pacient nesouhlasil.

Při další kontrole za dva měsíce se pacient cítí lépe, přibral 2 kg. 
Dle profilů vysoké ranní glykémie od 15 mmol/l do 18 mmol/l, přes 
den preprandiálně kolem 10 mmol/l. Hypoglykémie při fyzické zátěži 
a před obědem méně časté. Bolesti dolních končetin přetrvávají. 
Upraveny dávky inzulínu, snížen Insulatard HM ráno, zvýšen na 
noc – 12-0-0-16 IU a poučen o možnosti úpravy dávek krátkodobého 
analoga. TK 135/90 mmHg.

Po dalších třech měsících: zlepšení dlouhodobé kompenzace, 
glykovaný hemoglobin 8,2 % (norma DCCT), stále dle profilů ranní 
glykémie 12  – 14 mmol/l, hypoglykémie řídce, nejčastěji v dopoledních 
hodinách a při snaze o těsnější kompenzaci zvýšením dávek aspartu 
(NovoRapid) ráno a Insulatardu HM na noc o 2 až 4 IU. Po dohodě 
s pacientem doporučena aplikace 4 IU aspartu (NovoRapid) s.c. mezi 
4. a 5. hodinou ranní, ostatní dávky ponechány.

Kontrola po třech měsících: glykemické profily velmi uspokojivé, 
hodnoty od 5  – 10 mmol/l, ranní glykémie do 8 mmol/l. Ojedinělé 
hypoglykémie přes den. Zlepšena kompenzace hypertenze, ústup 
neuropatických bolestí dolních končetin. Přibral dalších 5 kg. Žízeň 
a polyurii neguje, cítí se velmi dobře. Aplikace ve 4 hodiny ráno ale 
narušuje spánek, někdy zapomene nebo se neprobudí. Doporučena 
změna terapie, vysazen střednědobý humánní inzulín, nově zavedena 
léčba inzulínem glargin (Lantus) v dávce 22 IU ve 22 hodin, ponechán 
inzulín aspart (NovoRapid) 8-10-10 IU.

Kontrola v březnu 2005, dva měsíce po zavedení terapie inzu-
línem glargin. Pacient spokojený s aplikací, cítí se dobře, přibral 
2 kg. Ranní glykémie kolem 4 mmol/l, občas se musí kolem půlnoci 
najíst, přes den mírné zhoršení preprandiálních hodnot glykémie. 
Doporučena změna doby aplikace inzulínu glargin na ráno v 7 hodin, 
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zvýšení dávek na 28 IU, aspart (NovoRapid) ponechán 8-10-10 IU. 
Pří následné kontrole v květnu 2005 byly ranní glykémie 5  – 7 mmol/l, 
přes den maximální preprandiální glykémie 8 mmol/l. Glykovaný 
hemoglobin 5,8 % (dle IFCC). Pacient spokojen s celkovým stavem 
a především s aplikací inzulínu prakticky 3krát denně. Zlepšila se 
výkonnost, tělesná hmotnost 81 kg, TK 125/80 mmHg, téměř vymizely 
neuropatické bolesti dolních končetin.

Diskuse:
Při převzetí pacienta do péče se již zřejmě nejednalo o diabetes 

mellitus 2. typu ale s velkou pravděpodobností o typ LADA. Anti 
GAD protilátky se bohužel dosud nepodařilo vyšetřit pro omezené 
možnosti regionálních laboratoří. Celkový zdravotní stav pacienta na 
začátku léčby a rok po zavedení intenzifikovaného inzulínového režimu 
mě o změně klasifikace typu diabetu u tohoto pacienta přesvědčují. 
Využití krátkodobého a hlavně dlouhodobého inzulínového analoga 
v tomto případě vedlo ke zlepšení compliance pacienta, k celkovému 
zlepšení zdravotního stavu i kvality života při velmi dobré kompenzaci 
diabetes mellitus.

Závěr:

Typ diabetes mellitus určený při jeho záchytu, může být v prů-
běhu onemocnění překlasifikován. Je důležité včas zachytit příznaky 
dekompenzace a změny zdravotního stavu pacienta a adekvátně jim 
přizpůsobit léčbu. Inzulín glargin je vzhledem ke svému profilu vhodný 
ke kompenzaci pacientů se sklonem k hypoglykémiím, dovede dobře 
kompenzovat i ranní hyperglykémie. To vše vede k celkovému zlepšení 
metabolické kompenzace pacienta a vzhledem k možnosti aplikace 
1krát denně zlepšuje kvalitu života, kterou chronické onemocnění 
výrazně omezuje.

EFEKT LÉČBY INZULÍNOVÝMI ANALOGY U DEKOMPENZOVANÉHO PACIENTA S DIABETEM 2. TYPU

MUDr. Kateřina Smoleňáková
Diabetologická ambulance
Litoměřická 272
411 08 Štětí
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Romana Urbanová
Diabetologická ambulance NsP R. H. G s r. o., Kralupy nad Vltavou

Souhrn:
Prezentovaná kazuistika dokládá zlepšení kompenzace diabetes mellitus 2. typu u pacientky 

s inzulínovou deficiencí, která dosud odmítala zahájení léčby intenzifikovaným inzulínovým 
režimem, po zahájení léčby inzulínem glargin. Vzhledem k tomu, že nedošlo k obávanému 
vzestupu hmotnosti pacientky při léčbě inzulínem, byla nadále posílena motivace pacientky 
k další spolupráci a zlepšení kompenzace diabetu.

Urbanová, R. Zlepšení kompenzace pacientky s diabetes mellitus 2. typu po zahájení léčby 
inzulínem glargin bez vzestupu tělesné hmotnosti. Kazuistiky v diabetologii 4, Suplementum 1: 
26  – 27, 2006.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� inzulín glargin

� compliance

Zlepšení kompenzace pacientky 
s diabetes mellitus 2. typu po 
zahájení léčby inzulínem glargin 
bez vzestupu tělesné hmotnosti

Úvod:

V ambulantní praxi se často setkáváme s odmítáním zahájení 
léčby inzulínem u obézních pacientů s diabetes mellitus 2. typu 
s inzulínovou deficiencí často právě s ohledem na obávaný vzestup 
hmotnosti, který pacienta demotivuje k další spolupráci. Přitom 
právě compliance pacienta je zásadním předpokladem zlepšení 
kompenzace diabetu. V současné době jsou k dispozici inzulínová 
analoga, po kterých je prokazováno menší riziko vzestupu tělesné 
hmotnosti.

Kazuistika:
60letá pacientka, vědecká pracovnice, léčena 9 let pro diabe-

tes mellitus 2. typu. Léčba byla zahájena metforminem 500 mg ve 
2 denních dávkách. Od 40 let věku je pacientka léčena pro hyper-
tenzi kombinací malé dávky ramiprilu a felodipinu. Od 56 let věku 
léčena pro hypercholesterolémii dávkou 10 mg simvastatinu s dob-
rým efektem. Z dalších diagnóz je přítomno vitiligo a urolitiáza, 
v minulosti se spontánním odchodem konkrementu, jednou byla 
zachycena uroinfekce.

Před 4 lety byla pacientka hospitalizována pro akutní vertigo při 
dekompenzaci diabetu. Po přechodné inzulínoterapii byla propuš-
těna z nemocnice na kombinované léčbě perorálními antidiabetiky. 
Poté se dostala do péče naší ambulance. V dalším průběhu byla bez 
potíží, trvala však neuspokojivá kompenzace diabetu s hodnotami 
HbA1c  mezi 8,3  – 11 %. Hmotnost stabilně v rozmezí 73  – 76 kg, 

BMI 30,5  – 31,5 kg  /m2. Vzhledem k velkému pracovnímu i rodinnému 
vytížení pacientka přes opakovanou edukaci o potřebě inzulínotera-
pie léčbu inzulínem odmítala. V září 2003 pro zhoršení psychického 
stavu byla zahájena léčba antidepresivem Citalec. Pacientka se cítila 
po 3 měsících léčby psychicky lépe, ke zlepšení kompenzace diabetu 
však nedošlo. V listopadu 2003 nebyly přítomny klinické známky 
diabetické retinopatie, došlo však k rozvoji incipientní nefropatie 
s mikroalbuminurií v rozmezí 44 až 75 µg  /min i přes stávající léčbu 
ramiprilem. Pacientce byl v březnu 2004 vyšetřen C-peptid s hod-
notami 0,8 µg  /l nalačno a 1,2 µg  /l po zátěži standardní snídaní, což 
potvrdilo nedostatečnou stimulovanou sekreci inzulínu. Na kontrolu 
se poté pacientka dostavila až s odstupem 7 měsíců. 1. června 2005 
byla lačná glykémie 11,4 mmol/l, HbA1c 10,1 %. 15. června 2005 se 
pacientku podařilo přesvědčit k zahájení léčby 1 aplikací inzulínu 
glargin denně v dávce 10 IU podávané večer. Léčbu intenzifikovaným 
inzulínovým režimem pacientka odmítla. Při zahájení inzulínoterapie 
byla reedukována ohledně diety, režimu, aplikace a úpravy dávek 
inzulínu. Sama si poté při selfmonitoringu postupně zvedla dávku 
inzulínu glargin na 18 IU ve 22 hodin večer. Při následující kontrole 
v diabetologické ambulanci dne 31. srpna 2005, tj. po 2,5 měsících této 
léčby, došlo k významnému zlepšení kompenzace diabetu s lačnou 
glykémií 6,9 mmol/l a HbA1c 7,3 %. Pacientka se cítila subjektivně 
výrazně lépe, po 2,5 měsících léčby inzulínem a dodržování dietních 
opatření došlo k úbytku tělesné hmotnosti ze 73 na 71 kg. Pacientka 
byla prozatím ponechána na stávající terapii s tím, že nedojde-li 
k dalšímu zlepšení kompenzace bude výhledově vhodné zahájení 
léčby intenzifikovaným inzulínovým režimem. 
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Závěr: 

Možnou strategií k zahájení léčby inzulínem u pacientů s neu-
spokojivou kompenzací diabetu při léčbě perorálními antidiabetiky 
a odmítajícími intenzifikovaný inzulínový režim zejména s ohledem 
na riziko vzestupu tělesné hmotnosti, se jeví zahájení léčby inzulínem 
glargin, po kterém je prokazováno menší riziko vzestupu tělesné 
hmotnosti než po humánním depotním inzulínu. Prokazatelné zlep-
šení kompenzace bez vzestupu hmotnosti vede k posílení motivace 
pacienta k další spolupráci.

MUDr. Romana Urbanová
Diabetologická ambulance
NsP R. H. G s r. o.
Mostní 934
278 01 Kralupy nad Vltavou

ZLEPŠENÍ KOMPENZACE PACIENTKY S DIABETES MELLITUS 2. TYPU PO ZAHÁJENÍ LÉČBY INZULÍNEM…
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Jana Fabianová
Diabetologická ambulance Vimperk

Souhrn:
Kazuistika poukazuje na problematiku léčby diabetu u obézního depresivně laděného diabetika 

se zhoršenou compliance k léčbě, která mu nepřináší žádaný efekt.

Fabianová, J. Výhody inzulínu glargin (Lantus) u obézních diabetiků 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 4, 
Suplementum 1: 28  – 29, 2006.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus

� compliance

� inzulín glargin

Výhody inzulínu glargin (Lantus) 
u obézních diabetiků 2. typu

Úvod:

Diabetes melitus 2. typu je u obézních jedinců provázen vysokou 
inzulínovou rezistencí, špatnou kompenzací představovanou vysokými 
hodnotami glykovaného hemoglobinu a narůstajícími komplikacemi 
– aW již v důsledku diabetu, či jako následek projevů metabolického 
syndromu, včetně onemocnění kardiovaskulárního aparátu. Pesimis-
tické a někdy až depresivní ladění pacientů potencované nechutí či 
nemožností změnit životní styl rozhodně léčbu neusnadňuje.

Kazuistika:
V září roku 2004 se do naší diabetologické ambulance dostavil 

pacient, narozený roku 1942, s doporučením praktického lékaře 
na převzetí do naší péče. Hodnoty glykémií nalačno byly v rozmezí 
15,6  – 17,9 mmol/l při intenzifikované inzulínové terapii. Pacientu byl 
diabetes zjištěn v roce 1997, zpočátku byl léčen kombinací perorálních 
antidiabetik – glibenklamid (Maninil) 2-1-1, metformin 850 mg 1-0-1,
při této léčbě měl glykémie nalačno 12  – 17 mmol/l. V červnu 2004 
prodělal akutní infarkt myokardu s řešením direkt PTCA a im-
plantací stentu. Vzhledem k hodnotám glykémií byl převeden na 
intenzifikovaný inzulínový režim s dávkami rychle účinného inzulínu 
22-16-20 IU a NPH inzulínu 12 IU. 

Při kontrolním odběru krve v naší ambulanci byla hodnota glyké-
mie 16,9 mmol/l nalačno, hodnota glykovaného hemoglobinu 11,7 %, 
C-peptid 3,2 µg  /l, ostatní vyšetření včetně lipidogramu v normě. Při 
výšce 180 cm vážil pacient 120 kg, hodnota BMI 37 kg  /m2. Pacient 
vyžadoval převedení zpět na PAD, protože glykémie má stejně vy-
soké jako dříve. Přestože byl opakovaně edukován odmítl při další 
kontrole aplikaci inzulínu definitivně. 

Vzhledem k hodnotám C-peptidu, obezitě a tedy evidentní inzu-
línové rezistenci byl převeden na metformin (Glucophage 1 000 mg) 
1-0-1 a glimepirid (Amaryl 3 mg) 1-0-0 a opět edukován. Vyvinuli 
jsme velké úsilí k jeho motivaci k redukci nadváhy. Další kontroly 
probíhaly v intervalech asi 2 měsíců, pacient redukoval hmotnost na 
107 kg. Lačné glykémie měl v rozmezí 11  – 13 mmol/l, ztráty do moči 
kolem 70 g za 24 hodin, glykovaný hemoglobin 10,6 %. 

V dubnu pacient onemocněl gastritidou a bylo nutno perorální 
antidiabetika vysadit. Opětovné nasazení intenzifikovaného inzulí-
nového režimu pacient odmítl, po déletrvající diskusi byl ochoten 
přistoupit na aplikaci inzulínu jednou denně. Volba inzulínu glar-
gin (Lantus) se ukázala jako velmi vhodná. Počáteční dávka byla 
26 IU ve 22 hodin, glykémie nalačno 9  – 10 mmol/l, postprandiální 
15  – 16 mmol/l. Po zaléčení gastritidy byl do léčby postupně vrácen 
metformin (Glucophage) až do výše původní dávky – 2 g denně.

V současné době je pacient plně spokojený, spolupracující, jeho 
tělesná hmotnost je 98 kg, dávka inzulínu glargin (Lantus) je 22 IU, 
metforminu (Glucophage) 2 g. Při posledním vyšetření počátkem 
října 2005 měl glykémie nalačno 7,2 mmol a glykovaný hemoglobin 
7,8 %. Pacient provádí selfmonitoring, zvýšil svou fyzickou aktivitu 
a pokračuje v pozvolné redukci tělesné hmotnosti.

Diskuse:
Léčba diabetu, zejména 2. typu sebou vždy přináší různá úskalí. 

Diabetolog stále hledá nejlepší cestu ke kompenzaci diabetika, stále 
se snaží motivovat k dodržování diety, redukci nadváhy, zvýšení 
pohybové aktivity. Má k dispozici různé léčebné postupy a modely, 
ale na druhé straně často stojí nemocný člověk, který nemá chuW 
ani vůli bojovat. Aplikace injekcí několikrát denně, hrsti tablet 
s různými vedlejšími účinky a jako výsledek stejně vysoká glykémie 
a nespokojenost na straně lékaře i pacienta. Není divu, že v takový 
okamžik někdy člověk rezignuje a pokračování v obtěžující léčbě 
odmítne. 

Dlouhodobě účinkující inzulín glargin (Lantus) může být výbor-
ným prostředkem v této situaci. Po počátečním úspěchu u diabetiků 
1. typu, kde se podařilo lépe kompenzovat mladé diabetiky a pře-
devším snížit na minimum počet život ohrožujících hypoglykémií, 
se stále více začíná prosazovat i v léčbě diabetiků 2. typu. Snížení 
ranních hyperglykémií, dávky aplikovaného inzulínu nebo počtu 
užívaných tablet může být silným motivačním prvkem léčby. Lepší 
kompenzace diabetu není jen úspěchem lékaře, je především profi-
tem pacienta a jeho vynikající motivací k aktivnímu zapojení se do 
léčby, spolupráce s lékařem a dodržování dietních opatření v situaci, 
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kdy se sám přesvědčí, že není marná a zbytečná jeho snaha po lepší 
kompenzaci. Inzulín glargin (Lantus) dokáže tak ovlivnit nejen 
kompenzaci, ale samotný spokojený život diabetika.

Závěr:
Má-li být léčba diabetu úspěšná, musí lékař s pacientem spolu-

pracovat a musí probíhat vzájemná komunikace. A to včetně ochoty 
lékaře změnit léčbu, je-li to ku prospěchu pacienta. Inzulín glargin 

(Lantus) může být výhodným terapeutickým, ale i motivujícím pro-
středkem u diabetiků 2. typu díky jeho stabilní vyrovnané hladině 
a postačující aplikaci jednou denně.

MUDr. Jana Fabianová
Diabetologická ambulance Vimperk
E-mail: drfabianova@seznam.cz

VÝHODY INZULÍNU GLARGIN (LANTUS) U OBÉZNÍCH DIABETIKŮ 2. TYPU 
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Jiří Kratochvíl
Interní a diabetologická ambulance, Příbram

Souhrn:
Prezentovány jsou dvě kazuistiky pacientů s diabetes mellitus 2. typu, kde podání inzulínu 

glargin v kombinaci s perorálními antidiabetiky pomohlo zajistit pro pacienta akceptovatelný 
terapeutický režim a zajistit tak spolupráci s lékařem a dobrou kompenzaci diabetu.

Kratochvíl, J. Praktické zkušenosti s použitím bazálního inzulínového analoga glargin (Lantus) 
u pacientů s diabetem 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 4, Suplementum 1: 30  – 31, 2006.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� kombinovaná léčba

� PAD

� bazální analog inzulínu

Praktické zkušenosti s použitím 
bazálního inzulínového analoga 
glargin (Lantus) u pacientů 
s diabetem 2. typu

Úvod:

Kvalitní léčba diabetiků 2. typu se stala jedním ze stěžejních 
problémů dnešní – zejména „ambulantní“ – diabetologie. Je to dáno 
řadou faktorů, zejména však počtem těchto pacientů, jejich většinou 
malému zájmu o důslednou léčbu, problémům s dodržováním režimu 
včetně adekvátní diety v rámci jejich pracovních i mimopracovních 
aktivit, ale i ne zcela správně vedenou léčbou v důsledku nedosta-
tečné erudice nebo zájmu ošetřujícího lékaře. Dnes již jistě nikdo 
nepochybuje o nutnosti včasné a lege artis vedené léčby včetně 
použití inzulínu i u pacientů s diabetem 2. typu. Důležité postavení 
zejména v posledním roce získala i kombinace léčby perorálních 
antidiabetik s bazálním analogem inzulínu. 

Kazuistika 1:
38letý muž, živnostník, aktivně sportovec-amatér (sezónně hraje 

fotbal a hokej), nekuřák. V rodinné anamnéze je významnější úmrtí 
otce – hypertonika na infarkt myokardu v 58 letech věku, matka 
se léčí pro diabetes mellitus 2. typu a hypertenzi. Oba sourozenci 
jsou zdrávi.

Pacient dříve vážněji nestonal, asi před třemi lety mu byl při 
preventivní prohlídce zjištěn vyšší krevní tlak, krátce bral beta-blo-
kátory. V roce 2003 pro asi měsíc trvající únavu a nevýrazný váhový 
úbytek navštívil praktického lékaře. Laboratorním vyšetřením 
zjištěna lačná hyperglykémie, pravděpodobně i zvýšené hodnoty 
cholesterolu, jinak, podle údajů pacienta, bez dalších patologic-
kých nálezů. Doporučena jen „rámcově“ dieta a při další kontrole 
u praktického lékaře za měsíc zjištěna glykémie nalačno 14 mmol/l. 
Nasazen glibenklamid v dávce 7 mg  /den. Po dalších třech měsících 

pro trvale zvýšené lačné glykémie přidán metformin – ten však pro 
intoleranci nebral.

V dubnu 2005 si nemocný sám zakoupil glukometr, při opako-
vaných měřeních glykémie doma si po jídle naměřil až 17 mmol/l, 
lačné glykémie pak do 11 mmol/l. Pro trvání subjektivních potíží 
spojených s diabetem a občasnou erektilní dysfunkci vyhledal vy-
šetření u diabetologa.

V objektivním somatickém nálezu nebyly nalezeny závažné pa-
tologie. TK 150/95 mmHg, tep 70, stabilní tělesná hmotnost 80 kg. 
BMI 25,5 kg  /m2, EKG rytmus normální křivka. Laboratorní vyšetření 
ukázalo lačnou glykémii 11,7 mmol/l, HbA1c 7 %, celkový cholesterol 
6,5 mmol/l, HDL cholesterol 1,0 mmol/l, triglyceridy 2,4 mmol/l, 
LDL 4,4 mmol/l, jinak normální hodnoty včetně vyšetření fT3, fT4, 
TSH. KO v normě, v moči stopová glykosurie, ketonurie negativní, 
mikroalbuminurie v normě. Sonografie jater a pankreatu neukázala 
patologie. C-peptid nalačno 620 pmol/l, hodinu po standardní sti-
mulaci p.o. 940 pmol/l, vyšetření protilátek autoimunitní inzulitidy 
s negativním výsledkem (normální nález). Provedené ambulantní 
24hodinové monitorování krevního tlaku zjistilo pouze lehkou 
hypertenzi. Nález na očním pozadí v normě. 

Pacient byl edukován o dietě a pohybovém režimu, glibenklamid 
nahrazen repaglinidem (NovoNorm) 3krát 1 mg, doporučen selfmo-
nitoring glykémií. Při kontrole za měsíc zjištěny přetrvávající lačné 
glykémie kolem 10 mmol/l, po jídle pak 9  – 14 mmol/l. 

Pacientu doporučena terapie inzulínem. Nemocný však, vzhle-
dem ke svému životnímu stylu a tempu, nehodlal tolerovat více 
než 1 dávku inzulínu denně. Doporučeno tedy pokračovat v terapii 
repaglinidem (NovoNorm) 3krát 1 mg a doplnit ji o aplikaci inzulínu 
glargin (Lantus) v dávce cca 24 IU na noc. Při denních kontrolách 
glykémií a po úpravě večerní dávky inzulínového analoga došlo 
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k celkem rychlé normalizaci lačných glykémií (do 7 mmol/l), po jídle 
prakticky trvale do 10 mmol/l. 

Při poslední kontrole koncem října 2005 HbA1c 4,5 %, lač-
ná glykémie 6,1 mmol/l, glykemický profil po jídlech v rozmezí 
7,6  – 8,9 mmol/l. Subjektivně se pacient cítí spokojen, dle vlastních 
slov „toho vydrží více než před pěti lety a při sportu drží krok i s mlad-
šími spoluhráči“. Kromě terapie diabetu korigována i hypertenze 
moxonidinem a hyperlipoproteinémie atorvastatinem.

Kazuistika 2:
66letá žena, důchodkyně. Oba její rodiče zemřeli na cévní 

mozkovou příhodu. Bratr má hypertenzi, diabetes mellitus a je po 
infarktu myokardu. Pacientka sama má asi dvacet let hypertenzi, 
před jedenácti lety jí byl zjištěn diabetes mellitus 2. typu. Od počát-
ku je léčena perorálními antidiabetiky. Před sedmi lety prodělala 
non-Q infarkt myokardu spodní stěny. Léčena byla glibenklamidem 
v kombinovaném preparátu s metforminem (Glibomet) 2krát 1 tbl, 
dále brala izosorbid-5-mononitrát (Mono Mack depot), betaxolol 
(Lokren) 1/2 tbl., amlodopin (Zorem) 5 mg, kombinaci quinaprilu 
a hydrochlorthiazidu (Acuzide 10) a kyselinu acetylsalicylovou 
(Anopyrin). Diabetes byl ne zcela optimálně kompenzován s lačnými 
glykémiemi 8  – 9 mmol/l, po jídle 10  – 13 mmol/l. Při kontrole v dubnu 
2005 HbA1c 6,6 %, dále zjištěny laboratorní známky počínají chro-
nické renální insuficience (urea 8,1 mmol/l; kreatinin 142 µmol/l). 
V moči trvalá proteinurie přibližně 1 g  /l. Další laboratorní výsledky: 
celkových cholesterol 5,8 mmol/l, HDL cholesterol 1,2 mmol/l, LDL 
3,9 mmol/l, triglyceridy 1,7 mmol/l. Jaterní soubor i kyselina močová 
v normě. Na očním pozadí diabetická retinopatie prostá obou očí 
a angiopatia hypertonica spastica. 

V srpnu 2005 prodělala akutní infarkt myokardu přední stěny, 
urgentně selektivní koronarografie a PTCA, v září pak koronární 
arteriální bypass. Převedena na léčbu inzulínem, do propuštění 
z hospitalizace léčena intenzifikovaným inzulínovým režimem 

s dávkou inzulínu přibližně 60 IU/den. Od počátku měla problémy 
s aplikací inzulínu, za hospitalizace edukace neúspěšná pro nezvlád-
nutí pacientkou, po propuštění z nemocnice inzulín aplikován za 
pomoci rodiny a sester domácí péče. Tři týdny po dimisi převedena 
na dvě dávky Humulinu M3 při celkové dávce 54 IU/den. Pre- i post-
prandiální glykémie uspokojivé. Na naléhání pacientky i rodiny 
byla převedena na kombinovanou terapii perorálními antidiabetiky 
– gliklazid (Diaprel MR) 2krát 30 mg a inzulínem glargin (Lantus) 
v dávce 26 IU na noc. Pacientka byla vybavena glukometrem. Po 
dvou týdnech při kontrole je subjektivně zcela bez potíží. Občasné 
hypoglykémie, které mívala při předchozí terapii, vymizely, aplikaci 
inzulínu pomocí inzulínového pera OptiPen postupně zvládla sama. 
Poslední glykemický profil: lačná glykémie 5,7 mmol/l, po jídlech 
7,8..8,1..6,8 mmol/l, HbA1c 4,8 %. Ostatní interní medikace pone-
chána, přidán k léčbě statin.

Závěr:
Zavedení inzulínových analog do léčby i u pacientů s diabetem 

2. typu, včetně jejich kombinace s perorálními antidiabetiky, zna-
mená rozšíření terapeutických možností. Kombinovaný terapeutický 
režim může přinést nejen dobrou metabolickou kompenzaci, ale 
i větší spokojenost pacientů a jejich lepší spolupráci s ošetřujícím 
lékařem.

MUDr. Jiří Kratochvíl
Diabetologická a interní ambulance
Příbram VII–523
261 02 Příbram
E-mail: jirikratochvil@volny.cz
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Souhrn:
Je uvedena kazuistika 75letého pacienta s diabetem 2. typu léčeného v naší diabetologické 

ambulanci od roku 2004. Pacient byl léčen kombinací perorálních antidiabetik (Minidiab, Siofor, 
Glucobay) a dlouhodobě působícího inzulínu Insulatardu HM aplikovaného na noc, který byl 
nasazen pro zvládnutí ranních hyperglykémií. Neuspokojivé ranní glykémie, přesto přetrvávaly, 
proto byl použit místo humánního inzulínu analog – inzulín glargin. Při tomto postupu došlo ke 
snížení ranních glykémií a ke zlepšení kompenzace cukrovky, která se projevila poklesem hodnot 
glykovaného hemoglobinu a ústupem subjektivních obtíží pacienta.

Špitálníková, S., Pěkná, E., Kožnarová, R. Kombinace inzulínu glargin a perorálních antidiabetik 
u nemocného s diabetem 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 4, Suplementum 1: 32, 2006.
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Kombinace inzulínu glargin 
a perorálních antidiabetik 
u nemocného s diabetem 2. typu

Kazuistika

75letý nemocný s diabetes mellitus 2. typu, léčený perorálními 
antidiabetiky (glipizid (Minidiab) 1-1-1, metformin (Siofor 500 mg) 
1-0-0, akarbóza (Glucobay) 1/2-1/2-1/2 ), byl předán do péče naší 
diabetologické ambulance v roce 2003. Pacient byl dobře edukován 
stran problematiky diabetu a uspokojivě s námi spolupracoval. Sekrece 
inzulínu hodnocená prostřednictvím vyšetření C-peptidu byla v nor-
málním rozmezí. Hodnoty glykémie v glykemickém profilu kolísaly od 
6 do 18 mmol/l. Dlouhodobá kompenzace nebyla uspokojivá. Vstupní 
hodnota glykovaného hemoglobinu (HbA1c) byla 10,7 %. Pacient 
odmítl převedení na intenzifikovaný inzulínový režim. Problémem 
byly hlavně vysoké ranní glykémie. Abychom potlačili noční produkci 
inzulínu játry, byl k dosavadní léčbě přidán dlouhodobě působící hu-
mánní inzulín (Insulatard HM), aplikovaný na noc ve 22 hodin v dávce 
4 IU s.c. Dávku jsme postupně upravili až na 12 IU s.c., dále jsme 
nemohli dávku zvyšovat, neboW se objevily noční hypoglykémie mezi 
1. – 3. hodinou ranní. Hodnota glykovaného hemoglobinu poklesla na 
9,2 %. Glykemický profil byl v rozmezí 3 – 15 mmol/l.

Pacient si začal stěžovat na bolesti a parestézie v dolních kon-
četinách, které vnímal velice intenzivně a výrazně ho obtěžovaly. 
U nemocného se rozvinula distální symetrická neuropatie, která byla 
verifikována neurologickým vyšetřením spojeným s elektromyografic-
kým vyšetřením. Vyšetření očního pozadí a mikroalbuminu byly prove-
deny se zcela normálním výsledkem. Pacientovi obtíže, zejména noční 
bolesti, se zhoršovaly. Proto byla indikována změna terapie, humánní 
inzulín (Insulatard HM) byl nahrazen inzulínem glargin (Lantus). Dáv-

ka byla postupně upravena na 16 IU s.c., které nemocný aplikuje ve 22 
hodin. Noční hypoglykémie se již neobjevily. Pacient se podrobil sérii 
infuzí s kyselinou thioktovou. Vlivem této komplexní léčby a hlavně 
vlivem zlepšení kompenzace diabetu došlo k vymizení subjektivních 
obtíží nemocného. Nyní je diabetes stabilizován, glykemické profily 
jsou trvale v rozmezí 6 – 9 mmol/l. Aktuální hodnota glykovaného 
hemoglobinu po třech měsících od změny léčby je 6,4 %.

Závěr:
Cílem uvedené kazuistiky je demonstrovat zlepšení kompenzace 

diabetu při léčbě kombinací perorálních antidiabetik a inzulínu glargin. 
Analog byl použit až poté, kdy léčba humánním inzulínem nepřinesla 
žádoucí efekt a ranní hyperglykémie přetrvávaly. Touto terapií bylo 
dosaženo nejen poklesu glykovaného hemoglobinu, jakožto ukazatele 
její dlouhodobé úspěšnosti, ale hlavně zmírnění subjektivních obtíží 
pacienta. 

Všechny údaje HbA1c uvedeny dle nové normy.

MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková 
Interní oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
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