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Liečba intenzifikovaným inzulínovým režimom 
u diabetika 1. typu s úplne voľným 
denným režimom

Viera Kissová
Diabetologická ambulancia, Interná klinika, FN Nitra

Súhrn
Režim bazal-bolus je rutinným liečebným režimom u diabetikov 1. typu. Za účelom

substitúcie bazálnej inzulinémie je možné použiť rôzne typy inzulínov s oneskoreným
nástupom účinku. Prípravok inzulín degludek ponúka pohodlnú dávkovaciu schému
a zlepšuje metabolickú kompenzáciu i u málo spolupracujúcich diabetikov 1. typu.

Summary:
Intensive insulin therapy in type 1 diabetes patient with completely free compli-
ance

Bosal-bolus insulin schedule is regular treatment schedule of type 1 diabetes pati-
ents. There are more basal insulins used for substitution of basal insulinaemia. The
insulin degludec in basal substitution therapy offers more comfortable dosing schedule
and is effective in glucose control of patient with minimal adherence to treatment re-
gimen.

Kissová, V. Liečba intenzifikovaným inzulínovým režimom u diabetika 1. typu s úplne voľným denným reži-
mom. Kazuistiky v diabetologii 13, MS3: 3–4, 2015.

Kľúčové slová
 diabetes 1. typu
 hypoglykémia
 režim diabetika

Keywords
 diabetes type 1
 hypoglycemia
 diabetic time schedule

Úvod
Diabetes mellitus 1. typu ako autoimunitné ochorenie s vy-

hasnutou endogénnou sekréciou inzulínu vyžaduje jeho čo naj-
vernejšiu substitúciu. Tento fyziologický princíp najvernejšie
kopíruje podávanie inzulínu v systéme bazal a bolus. V danom
režime sa podávajú rôzne typy inzulínov, aktuálne od humán-
nych prípravkov až po viaceré typy analógov humánneho in-
zulínu. Od nich sa očakáva vyriešenie kolísania glykémií, ktoré
majú viaceré, často kombinované príčiny. V režime „bazal“,
kedy fyziologicky sú prítomné tzv. minimá a maximá inzulí-
novej sekrécie počas 24 hodín sa prirodzene preto pri subku-
tánnej aplikácii dlhoúčinkujúceho inzulínu aj keď len s mier-
nym „vrcholovým priebehom“ vyskytujú hypoglykémie
s následnou hyperglykemickou kompenzačnou reakciou. Rie-
šenie ponúkajú bazálne inzulíny s vyrovnaným účinkom vďaka
bezvrcholovému priebehu ich účinku.

Kazuistika
Ide o 41-ročného pacienta s diabetes mellitus 1. typu

v trvaní 17 rokov s abúzom nikotínu, s BMI 30,3 kg/m2 s arté-
riovou hypertenziou (1/III ESH/ESC), aktuálne bez dyslipidé-
mie. Do nášho dispenzára prešiel po zmene bydliska z iného

mesta pred rokom. Zo vstupného vyšetrenia sme konštatovali
prítomnosť diabetickej nefropatie (DN) v štádiu CKD (chronic
kidney disease) K/DIGO G3 A2, neproliferatívnej retinopatie
(NPDR) gr. 2–3 s klinicky signifikantným makulárnym edé-
mom (KSME) oboch očí, a senzimotorickej polyneuropatie.
V liečbe bazal-bolus si pacient aplikoval inzulín glargin v den-
nej dávke 10-0-0-40 U a ako bolus inzulín lispro v dávke 6-8-
10 U. Vstupný HbA1c bol 12,7 % (DCCT).

Bola vyvinutá snaha o odhalenie príčiny tak veľmi neuspo-
kojivej metabolickej kompenzácie. Po dôkladnej anamnéze
bolo nutné konštatovať, že sa jedná o minimálne spolupracu-
júceho pacienta, ktorý nedodržiava jednak dávky jedla, jeho
časovú súvislosť s podaním inzulínu a jednak samotná apliká-
cia dávky inzulínu niekedy absentuje. Pacient vykonáva flexi-
bilné manažérske povolanie, ktoré mu podľa jeho názoru ne-
umožňuje dodržiavanie zásad režimu diabetika. Je si vedomý
následkov takéhoto prístupu k svojmu ochoreniu, ale napriek
komplexnej edukácii nie je aktuálne ochotný korigovať svoj
prístup k liečbe. Po korekcii dávok v zmysle proporcionálnej-
šieho dávkovania bazálneho inzulínu po troch mesiacoch bola
kontrolovaná hodnota HbA1c s výsledkom 12,5 % DCCT. Pa-
cient bol ochotný zmeniť typ inzulínu na navrhnutý prípravok
inzulín degludek, kde mu najviac vyhovovala aj voľnejšia apli-
kácia inzulínu pri vynechaní dávky. Vzhľadom na neuspoko-
jivú metabolickú kompenzáciu sme významne neredukovali
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štartovaciu dávku inzulínu degludek a ponechali sme dávku
20-0-0-20 U na deň. Dávku prandiálneho inzulínu sme menili
minimálne (8-8-10 U). Pacient deklaroval aspoň orientačnú
snahu o aplikáciu počtu jednotiek inzulínu podľa množstva
konzumovaných sacharidových jednotiek, takže podľa potreby
si dávku prandiálneho bolusu mierne koriguje sám. Pacient bol
edukovaný o potrebe frekventného monitoringu glykémie
v úvode terapie. Po prvých troch mesiacoch klesla hodnota
HbA1c na 11,2 % DCCT a následne po ďalších troch mesiacoch
na 9,8 % DCCT. Pri dispenzárnej kontrole bol pacient podro-
bený zisťovaniu príčiny, ktorá viedla k zlepšeniu metabolickej
kompenzácie. Pacient striktne odmietal možnosť, že zmenil
svoj životný štýl a manažment svojho ochorenia vôbec. Oce-
ňoval výhodu voľnejšej aplikácie dávky po predošlom vyne-
chaní, čo sa mu podľa jeho udania stávalo a stáva často, ale
zrejme s inzulínom degludek vzhľadom na jeho farmakokine-
tiku to nepredstavuje taký významný problém. Tomuto faktu
prisudzujeme pokles hodnoty HbA1c. Počet hypoglykémií,
ktoré pacient klasifikoval ako ľahšie, nakoľko ich zvládal bez
asistencie druhej osoby, sa mierne znížil. Udával, že sa cíti lep-
šie a vyjadril súhlas s dlhodobým pokračovaním v liečbe s in-
zulínom degludek. Telesná hmotnosť nebola zmenená.

Diskusia a záver
Nakoľko sa jednalo o minimálne spolupracujúceho paci-

enta, zlepšenie metabolickej kompenzácie po výmene bazál-
neho inzulínu glargin za degludek pripisujeme inovatívnemu
farmakokinetického profilu nového inzulínu. Optimalizácia re-
žimu diabetika zo strany pacienta bola minimálna a podľa jeho
prístupu k liečbe zohrávala len zanedbateľnú úlohu v poklese
HbA1c. Pacient deklaroval aj zníženie počtu hypoglykémií a po-
pisoval ich v pásme ľahkej hypoglykémie. Nezaznamenali sme
ani zmenu v telesnej hmotnosti či prítomnosť iných ťažkostí
pacienta v trvaní liečby 7 mesiacov. Pacient pokračuje v dlho-
dobej liečbe inzulínom degludek.

MUDr. Viera Kissová, PhD.
Diabetologická ambulancia
Interná klinika, FN Nitra
Špitálská 6
950 01 Nitra

LIEČBA INTENZIFIKOVANÝM INZULÍNOVÝM REŽIMOM U DIABETIKA 1. TYPU…
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Inzulín degludek (Tresiba) verzus 
inzulínová pumpa?

Milan Běhunčík
Diabetologická ambulancia, Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o.

Súhrn
Popísaný je prípad dobre spolupracujúcej diabetičky typu DM1-LADA s problé-

mom frekventných hypoglykémií. Zámenou bazálneho analógu inzulínu glargin za
ultradlhodoboúčinkujúci inzulín degludek sa znížila frekvencia výskytu hypoglykémií
a tiež sa zmiernila ich závažnosť.

Summary:
Insulin degludec (Tresiba) versus insulin pump?

The case of a well compliant patient with the DM1-LADA diabetes accompanied
by frequent hypoglycemic episodes is described. Switching from the basal analogue
insulin glargin to the ultra long acting insulin degludec resulted in a reduction of both
the frequency of hypoglycemic episodes and their severity.

Běhunčík, M. Inzulín degludek (Tresiba) verzus inzulínová pumpa? Kazuistiky v diabetologii 13, MS3: 5–6,
2015.

Kľúčové slová
 inzulín degludek
 hypoglykémie

Keywords
 insulin degludec
 hypoglycemia

Úvod
Inzulín degludek (Tresiba) predstavuje veľmi nádejnú no-

vinku analógu bazálneho inzulínu s ultradlhodobou účinnos-
ťou. Pri výbere optimálnej liečby rozširuje terapeutickú paletu
pre diabetikov typu 1 aj typu 2. Sľubuje nižší výskyt hypogly-
kémií, najmä nočných, vďaka stabilným koncentráciám s níz-
kou variabilitou pri eliminačnom polčase prevyšujúcom 24
hodín.

Kazuistika
Pacientka s novozisteným diabetom v júli 2005 (vo veku 49

rokov), klasifikovaná ako DM 1. typu LADA, diagnostikovaná
náhodne pri preventívnom vyšetrení s hyperglykémiou 16,5
mmol/l s ketonúriou a glykozúriou (Ac+++, C++). Retrospek-
tívne priznáva subjektívne ťažkosti mierneho stupňa, ktorým
nepripisovala veľký význam (polyúria, polydipsia, pokles teles-
nej hmotnosti o 7 kg za 1–2 mesiace pred diagnostikovaním).
Následne bola hospitalizovaná, verifikovaná pozitivita anti-
GAD protilátok, protilátok proti tyrozinfosfatáze a nízka hod-
nota C-peptidu, bol zahájený intenzifikovaný inzulínový režim.

Rodinná anamnéza bola bez výskytu diabetu, v osobnej
anamnéze hypertyreóza s ukončenou liečbou pred 6 rokmi. Pa-
cientka bola nezamestnaná. Mala 3 deti: 1x pôrodná hmotnosť
dieťaťa 4 000 g. Somatický nález bez pozoruhodností, hmotnosť
pacientky 58 kg, výška 165 cm. HbA1c 10,0 % (DCCT). Úvodné

glykemické profily v rozpätí 2,7–17,3 mmol/l. Ostatný labora-
tórny screening a komplementárne vyšetrenia vo fyziologic-
kých rozpätiach. Počas hospitalizácie bola 2x zachytená symp-
tomatická hypoglykémia (3,6...2,7 mmol/l) v sprievode slabosti
a potenia. Orgánové komplikácie nezistené. Pacientka bola na-
stavená na terapiu: inzulín (Humulin R) 6-5-3-0 IU, Humulin
N (NPH) 0-0-0-5 IU a bola komplexne edukovaná. Následné
glykemické profily v rozpätí 5,6–10,1 mmol/l, normalizácia
močového nálezu. Bol zahájený selfmonitoring glykémií.

V ďalšom priebehu bola konštatovaná permanentne dobrá
spolupráca, dodržiavanie diétnorežimových opatrení, jedáva
5–6x denne, sacharidové jednotky ovláda, hmotnosť si udržuje,
realizuje frekventný selfmonitoring, aktualizuje dávky inzulínu.
Hodnoty HbA1c sa pohybujú v priebehu rokov stále v rozmedzí
6,6–7,2 % (DCCT), hmotnosť 57–60 kg, glykémie v selfmoni-
toringu stále s veľkou amplitúdou, krajné hodnoty rozpätia
1,9–21,0 mmol/l. Problémom sú opakujúce sa symptomatické
hypoglykémie v priebehu dňa i noci, (niekedy i 1–2x v týždni)
s uvedomovaním si pri hodnotách pod 3,5 mmol/l, vždy zvlád-
nuté bez asistencie druhej osoby. V snahe redukovať hypogly-
kémie boli v priebehu rokov realizované postupné zmeny v in-
zulinoterapii:

● prechod na prandiálny krátkoúčinný analóg inzulínu
lispro (Humalog)

● neskôr prechod na bazálny analóg dlhoúčinkujúceho in-
zulínu glargin (Lantus)

● v ďalšom kroku rozdelenie glarginu do dvoch dávok
denne.
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Každá zmena priniesla čiastočné ďalšie zlepšenie, ale na-
priek všetkému a stále dobrej spolupráci s pacientkou sa bo-
hužiaľ hypoglykémie opakovali. Posledné dávkovanie predsta-
vovalo inzulín lispro 3–6 U pred jedlom 3x denne, glargin 2x
denne 5–7 U ráno aj pred spaním. V júni 2015 bola pri neuro-
logickom vyšetrení s EMG konštatovaná diabetická polyneu-
ropatia na dolných končatinách, iné mikrovaskulárne či ma-
krovaskulárne komplikácie diabetu doposiaľ neboli zistené.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam bola pacientke opa-
kovane predstavená inzulínová pumpa. S týmto spôsobom li-
ečby však zatiaľ pacientka nebola stotožnená. Príchodom de-
gludeku sa rozšírila paleta terapeutických možností a prvotné
správy dávali nádej aj ohľadne riešenia recidivujúcich hypogly-
kemických stavov. Od októbra 2014 sme zaviedli namiesto in-
zulínu glargin v dvoch dávkach inzulín degludek (Tresiba)
v dávke 10 U podávaný 1x denne. Prandiálny analóg inzulínu
pokračoval bez zmeny. Po 10 mesiacoch tejto liečby môžeme
konštatovať, že dávka degludeku (Tresiba) je stále 10 U, apli-
kácia bazálneho inzulínu je zredukovaná na jeden krát denne
(vs glargin 2x denne v minulosti), dávky prandiálneho inzulínu
sú nezmenené, a veľmi podstatné je, že výskyt hypoglykémií sa
výrazne zredukoval, zvlášť nočných príhod, vážna hypoglyké-
mia nebola vôbec pozorovaná, denné variácie glykémií sú síce
naďalej prítomné, ale sú menej výrazné, posledné HbA1c je
6,9 % (DCCT). Pacientka hodnotí túto zmenu terapie jedno-
značne pozitívne.

Záver
Záverom z uvedeného vyplýva, že inzulín degludek (Tre-

siba) naplnil očakávania ohľadne zníženia frekvencie hypogly-
kemických príhod u našej pacientky. Súčasne môže uvedený
prípad poslúžiť ako alternatívne riešenie v situácii, keď pacient
či lekár nie je rozhodnutý pre inzulínovú pumpu z indikácie
hypoglykemických stavov.

Zaujímavosťou je zachytenie nízkej hladiny C-peptidu (potvrdené opa-
kovaným vyšetrením roku 2014 a 2015) u dvoch dcér pacientky
(0,23...0,39...0,28 nmol/l) a (0,25...0,28...0,24 nmol/l) (norma: 0,27–
1,27 nmol/l) v rámci depistážneho vyšetrenia pri fyziologických hodno-
tách glykémií, HbA1c, antiGAD protilátok, protilátok proti tyrozinfos-
fatáze a proti inzulínu. Ostávajú v našom sledovaní.

MUDr. Milan Běhunčík
Diabetologická ambulancia
Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o.
Masarykova 9
040 01 Košice

INZULÍN DEGLUDEK (TRESIBA) VERZUS INZULÍNOVÁ PUMPA?
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Liečba inzulínom degludek vrátila „beznádejného“ 
pacienta opäť do aktívneho života

Daniela Kollárová
DK ORTOPÉDIA s.r.o., Diabetologická ambulancia, Nové Zámky

Súhrn
Kazuistika popisuje prípad pacienta liečeného na diabetes mellitus 1. typu s dlho-

ročnou vysokou variabilitou glykémií a s anamnézou prekonanej náhlej cievnej moz-
govej príhody. Liečba degludekom viedla k zníženiu variability glykémií, k zjednodu-
šeniu dávkovania inzulínu a k zmierneniu neuropatických bolestí. Celkové zlepšenie
stavu umožnilo pacientovi návrat do aktívneho života.

Summary:
Degludec treatment returned the "hopeless" patient to active life again

Case report of patient being treated for type 1 diabetes with long-term high glyce-
mic variability and with existing medical history of stroke. Degludec treatment led to
a reduction in variability of blood glucose, to simplify of titration of insulin dosage
and to the alleviation of neuropathic pain. The overall condition improvement enabled
the patient to return him to active life.

Kollárová, D. Liečba inzulínom degludek vrátila „beznádejného“ pacienta opäť do aktívneho života. Kazuistiky
v diabetologii 13, MS3: 7–8, 2015.
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Úvod
Hlavným terapeutickým úsilím v manažmente ochorenia

diabetes mellitus je snaha o efektívne zníženie glykémie. V po-
slednom období sa však stále častejšie vynára potreba, aby
úprava glykémie bola bezpečná (t. j. neviedla k riziku hypogly-
kémie) a bola vyjadrená nielen priemernou glykémiou, resp.
HbA1c, ale aj výkyvmi glykémie v priebehu dňa (vnútrodenné
oscilácie), prípadne výkyvmi v rovnakých obdobiach rôznych
dní po sebe (medzidenné variácie).

Nadmerná glykemická variabilita zvyšuje morbiditu aj mor-
talitu pacientov, a to najmä u pacientov s akútnymi ochore-
niami a komplikáciami vyžadujúcimi si hospitalizáciu na jed-
notkách intenzívnej starostlivosti. Vedie k poruchám na úrovni
viacerých tkanív, ako sú nervové bunky, bunky prevodového
systému srdca, endotel ciev, pericyty retiny, podocyty glome-
rulov a pod., čo urýchľuje rozvoj komplikácií. V patogénnych
mechanizmoch sa uplatňuje akcentácia oxidačného stresu, ak-
tivácia sympatika, indukcia glykácie, indukcia prokoagulač-
ného stavu, zvýšenie hladín adhezívnych proteínov, indukcia
chronického subklinického zápalu a ďalšie mechanizmy.

Glykemická variabilita predikuje výskyt asymptomatických
hypoglykémií, resp. výskyt asymptomatických hypoglykémií
stúpa so stúpajúcou glykemickou variabilitou. Na glykemickú

variabilitu ako zásadný faktor glykemickej kontroly je potrebné
myslieť a aktívne ju u jednotlivých pacientov vyšetrovať a sú-
časne voliť také stratégie liečby, ktoré prispievajú k redukcii gly-
kemickej variability1.

Kazuistika
Pacient narodený v roku 1962, liečený na diabetes mellitus

1. typu od roku 1995 (t. j od svojich 33 rokov). Napriek dobrej
compliance a intenzifikovanej inzulinoterapii inzulínovými
analógmi sa ochorenie od svojho začiatku vyznačovalo výra-
znou labilitou a variabilitou glykémií. V roku 2004 bola zistená
diabetická polyneuropatia akcentovaná na dolných končati-
nách, ktorej výrazné algické prejavy si vyžadovali opakované
hospitalizácie a dlhodobú ambulantnú liečbu. V roku 2008 bola
diagnostikovaná diabetická retinopatia s krvácaním do cen-
trálnej časti sietnice ľavého oka. Zároveň sa zhoršila percepčná
porucha sluchu, ktorou pacient trpí od detstva. V roku 2011
pacient dvakrát prekonal tranzitórne ischemické ataky mozgu
s bezvedomím a ľavostrannou symptomatológiou, zakaždým
v súvislosti s hypoglykémiou. V tom čase bol nastavený na li-
ečbu aspartom (NovoRapid) 3x denne, v celkovej dennej dávke
okolo 20 U a glargínom (Lantus) 2x denne v celkovej dennej
dávke 22 U. Napriek intenzívnemu selfmonitoringu, pravidel-



8 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII MS3/2015

LIEČBA INZULÍNOM DEGLUDEK VRÁTILA „BEZNÁDEJNÉHO“ PACIENTA OPÄŤ DO AKTÍVNEHO ŽIVOTA

nej strave a flexibilnej inzulinoterapii sa väčšina glykémií po-
hybovala v intervale 3,5 až 22,0 mmol/l a hypoglykémie sa vy-
skytovali takmer denne.

V apríli 2013 pacient prekonal ischemickú náhlu cievnu
mozgovú príhodu s ľavostrannou hemiparézou a bulbárnou
paralýzou, ktorá v nasledujúcom období výrazne obmedzila
perorálny príjem tekutín a stravy a vyžadovala si 8-mesačnú
nutričnú podporu. Do septembra 1014 pacient schudol 10 kg
(na hmotnosť 57 kg, BMI 18,6 kg/m2), po rehabilitačnej liečbe
bol schopný pomalej, neistej chôdze za pomoci druhej osoby.
Aj v nasledujúcich mesiacoch v popredí klinického obrazu 
pretrvávala sťažená artikulácia, deglutinačné a psychické prob-
lémy, často vedúce až k negativizmu, odmietaniu potravy a ná-
sledne k výrazným osciláciám glykémií. Manažment komplet-
nej starostlivosti o pacienta (vrátane inzulinoterapie) riadila
pacientova manželka podľa konzultácií s príslušnými odbor-
níkmi (diabetológ, neurológ, fyziater, psychiater).

V októbri 2014 pri dávkach aspart (NovoRapid) 8-5-5
U a glargín (Lantus) 6-0-0-15 U sa aj pri pravidelnom stravo-
vaní a minimálnej pohybovej aktivite vyskytovali hypoglyké-
mie cca 5x týždenne, najčastejšie v noci, pričom hodnota
HbA1c bola 8,6 % DCCT. Z týchto dôvodov sme indikovali
zmenu liečby glargínom (Lantus) na degludek (Tresiba) v za-
čiatočnej dávke 9 U s.c. pred spaním pri ponechaní liečby
aspartom (NovoRapid) v pôvodných flexibilných dávkach.

Už v priebehu prvého mesiaca novej liečby došlo k signifi-
kantnému zníženiu glykemickej variability – glykémie v pri-
ebehu 24 hodín sa pohybovali v intervale cieľových – bezpeč-
ných hodnôt 6–12 mmol/l, bez výskytu hypoglykémií. Okrem
stabilizácie glykémií v nasledujúcom období sa signifikantne
zmiernili deglutinačné poruchy a neuropatické bolesti dolných
končatín, zlepšil sa perorálny príjem, hmotnosť pacienta sa
zvýšila na 65 kg (BMI 21,1 kg/m2). Tento priaznivý vývoj ocho-
renia viedol aj k zlepšeniu psychického stavu a pôvodné depre-
sie vystriedal záujem pacienta o svoje okolie.

V júli 2015 sa pacient dostavil na ambulantnú kontrolu sa-
mostatne, bez nutnej opory. Objektívne bola prítomná mierna
dyzartria, z udávaných ťažkostí pretrvávali tolerovateľné pares-
tézie dolných končatín. Podľa selfmonitoringu sa glykémie po-
hybovali v intervale 6 až 11 mmol/l, výsledok HbA1c 7,9 %, pri
celkovej dennej dávke aspartu (NovoRapid) 18 U a degludeku
(Tresiba) 12 U. Podľa udania manželky sa pacient bez strachu
z hypoglykémií začal znova stretávať s priateľmi a zapájať sa do
bežných aktivít na domácej farme, kde zvláda bežné práce, ako
kosenie, polievanie, kŕmenie zvierat atď.

Diskusia
Inzulín degludek má dlhotrvajúci stabilný účinok s nízkou

medzidennou variabilitou (vykazuje štyrikrát nižšiu variabi-

litu medzi jednotlivými dňami v porovnaní s inzulínom glar-
gín). Pri jeho podávaní je nízky výskyt hypoglykémie, hlavne
nočnej, čo umožňuje jeho bezpečnejšiu a intenzívnejšiu ti-
tráciu na dosiahnutie cieľových hodnôt glykemickej kom-
penzácie.

V prospektívne plánovanej meta-analýze siedmich po-
tvrdzujúcich skúšaní typu „treat-to-target“ u pacientov s dia-
betes mellitus 1. a 2. typu bol hodnotený odhadovaný pomer
rizika hypoglykémie inzulínu degludek/glargín. Pri liečbe de-
gludekom bol štatisticky významne nižší výskyt celkových aj
nočných hypoglykémií v porovnaní s inzulínom glargín2.

V predĺženej dvojročnej štúdii s inzulínom degludek došlo
k zníženiu rizika nočnej hypoglykémie o 25 % a k zníženiu
dávky inzulínu (dávka bazálneho inzulínu znížená o 12 %, cel-
ková dávka inzulínu nižšia o 9 %) v porovnaní s liečbou glar-
gínom3.

V popisovanej kazuistike po 9-mesačnej liečbe degludekom
sme u pacienta zaznamenali pokles HbA1c o 0,7 %, zníženie
dávky bazálneho inzulínu až o 43 % a redukciu celkovej dávky
inzulínu o 23 %.

Záver
Je veľmi potrebné, aby antidiabetická liečba kopírovala pri-

rodzený vývoj ochorenia a kontrolovala nielen pokles glykémie
v absolútnom zmysle slova, ale aby tento efekt dosahovala s čo
najnižším rizikom hypoglykémie a pri nízkej glykemickej va-
riabilite.

Príkladom dôležitosti účinnej a bezpečnej glykemickej kon-
troly dosiahnutej liečbou inzulínom degludek sú dobré klinické
výsledky pacienta v uvedenej kazuistike.
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Efekt po zámene bazálneho analógu glargin 
za bazálny analóg degludek v rámci intenzifikovaného
inzulínového režimu na HbA1c a výskyt hypoglykémie 
u pacienta s diabetes mellitus 1. typu

Dalibor Šošovec
DIAB s.r.o., Rožnava

Súhrn
Uvedená kazuistika poukazuje na efekt po zámene bazálneho analógu glargin za

bazálny analóg degludek na HbA1c, výskyt hypoglykémií a celkovú dennú dávku in-
zulínu u pacienta s diabetes mellitus 1. typu.

Summary:
The effect of switching from basal analogue glargin to basal analogue degludec in
intensive insulin regimen on levels of HbA1c and the occurrence of hypoglycemic
episodes in a patient with the type 1 diabetes mellitus

The presented case report shows the effect of switching from the basal analogue
glargin to the basal analogue degludec on levels of HbA1c, the occurrence of hypogly-
cemia and a total daily dose of insulin in a patient with the type 1 diabetes mellitus.

Šošovec, D. Efekt po zámene bazálneho analógu glargin za bazálny analóg degludek v rámci intenzifikovaného
inzulínového režimu na HbA1c a výskyt hypoglykémie u pacienta s diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky v dia-
betologii 13, MS3: 9–10, 2015.
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Cieľ práce
Na uvedenej kazuistike chcem ukázať efekt zámeny inzulínu

glargin za inzulín degludek na HbA1c, výskyt hypoglykémií
a celkovú dennú dávku inzulínu (CDDI).

Kazuistika
Jedná sa o 36-ročného pacienta s 3-ročnou anamnézou dia-

betes mellitus (DM) 1. typu zatiaľ bez rozvoja orgánových
komplikácií.

Rodinná anamnéza: otec hypertonik s diabetes mellitus
2. typu diagnostikovaný po 50. roku života. Iné neguje.

Osobná anamnéza: Pacient prekonal bežné detské ochore-
nia. V mladom veku po tonzilektómii pre časté infekty. Nefajčí
ani nikdy nefajčil, alkohol neguje. Pravidelná fyzická aktivita.

Sociálna anamnéza: súkromný podnikateľ, držiteľ vodič-
ského preukazu typ A.

Priebeh doterajšej liečby
Pacientovi diagnostikovaný diabetes mellitus 1. typu 16. fe-

bruára 2012 na základe typických prejavov dekompenzácie
ochorenia (polyúria, polydipisia, zhoršenie zraku a váhový
úbytok) bez prítomného rozvratu vnútorného prostredia (ABR,

renálne parametre aj mineralogram v norme). Vstupná aktu-
álna glykémia 33,2 mmol/l s glykozúriou a ketonúriou.
Vstupný glykovaný hemoglobín HbA1c 10,3 % (DCCT), telesná
hmotnosť 70 kg.

Pacient bol nastavený na intenzifikovaný inzulínový režim
(basal bolus) humánnymi inzulínmi – 3x denne Humulin R 9-
9-9 IU s.c. a Humulin N o 22.00 hodine – 9 IU s.c., vybavený
glukometrom. Na kontrole po týždni doplnené odbery: bazálny
aj stimulovaný C-peptid so zníženými hodnotami, protilátky
proti dekarboxyláze kyseliny glutámovej (antiGAD) aj tyrozín
kináze (IA2) vysoko pozitívne – uvedené potvrdzuje dia-
gnózu DM 1. typu – LADA. Taktiež bol realizovaný labora-
tórny skríning pridružených autoimunitných ochorení, kedy
thyreopatia, celiakia a Morbus Addison neboli potvrdené.

Napriek redukcii humánneho inzulínu (redukcia CDDI z 36
na 27 IU) u pacienta po dvoch mesiacoch liečby (19. 4. 2012)
evidujeme opakovane sklon k hypoglykémiám. Následne pri
HbA1c 8,6 % DCCT bola vykonaná zámena humánnych inzu-
línov za prandiálny analóg lispro a bazálny analóg glargin. Od
19. 4. 2012 do 16. 10. 2014 hladiny HbA1c v rozmedzí od 7,8 %
do 9,2 % (DCCT). Pacient bol motivovaný, dodržiaval reži-
mové opatrenia, počítal sacharidové jednotky, snažil sa zladiť
dávky inzulínu so stravou a fyzickou aktivitou. Problémom
u pacienta boli ľahké hypoglykémie najmä po fyzickej aktivite
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skôr v preprandiálnom období a niekedy v noci. Redukovanie
dávok uvedených inzulínov síce eliminovalo hypoglykémie
avšak zhoršovalo glykémie (glykémie polohované od 10–16
mmol/l). Alternatívou by bola liečba inzulínovou pumpou,
s ktorou však pacient zásadne nesúhlasil.

Návšteva, nasedenie inzulínu degludek
Dňa 16. 10. 2014 pri HbA1c 8,0 % (DCCT), FPG 7,2 mmol/l,

PPG 8,6 mmol/l, TK 122/79 mmHg, pulz 74/min, telesná
hmotnosť 73 kg. Cukor aj acetón v moči negatívne. Posledná
liečba: inzulín lispro 7-7-7 U, inzulín glargin 7 U o 22.00 ho-
dine. Pacient mal ľahké hypoglykémie po fyzickej aktivite a zri-
edkavo aj v noci. Bola zahájená liečba inzulínom degludek na-
miesto inzulínom glargin v redukovanej dávke 5 U s.c. o 22.00
hodine.

Kontrolné vyšetrenie č. 1
2. 11. 2014 bolo kontrolné vyšetrenie, 2 týždne po zámene

bazálneho inzulínu. FPG 6,0 mmol/l; PPG 7,1 mmol/l; TK
123/80 mmHg; pulz 72/min; telesná hmotnosť 72,2 kg. Cukor
aj acetón v moči negatívne. Pacient však už neevidoval po fy-
zickej aktivite ani v noci žiadne hypoglykémie. Prechodne mal
sklony k hypoglykémiam v postprandiálnych obdobiach, ktoré
vyriešil redukciou prandiálneho analógu. Liečba: inzulín lispro
5-5-5 U s.c., inzulín degludek 5 U s.c. o 22.00 hodine. Od vtedy
liečba nezmenená.

Ďalšie kontroly
Na ďalších kontrolách pacient pri selfmonitoringu udáva

glykémie pred jedlami polohované od 4,8 do 6,1 mmol/l, post -

prandiálne glykémie od 6,5 do 8,8 mmol/l bez hypoglykémií.
HbA1c z 18. 2. 2015 6,4 % DCCT, z 1. 7. 2015 6,7 % DCCT, pri
telesnej hmotnosti 73 a 72 kg.

Záver
Uvedená kazuistika dokumentuje predĺžený, vyrovnaný

a bezvrcholový účinok inzulínu degludek v jednej dávke denne
u pacienta s DM 1. typu. U pacienta zámena inzulínu glargin
za degludek odstránila prítomnosť ľahkých hypoglykémii, vi-
edla k signifikantnému zlepšeniu HbA1c, bez prírastku na
hmotnosti ako i k redukcii CDDI.

V klinickej praxi sa často stretávame s obdobnými prí-
kladmi, keď najmä motivovaný diabetik s pravidelnou fyzickou
aktivitou nedosahuje cieľové hodnoty HbA1c a to najmä v dô-
sledku prítomnosti hypoglykémií. Dostávame sa tak do stavu,
kedy znižovanie dávky inzulínu zhoršuje kompenzáciu diabetu
a zvýšenie dávky inzulínu zvyšuje výskyt hypoglykémií – ktoré
veľmi negatívne vplývajú na kvalitu života pacientov. V uvede-
nej kazuistike riešením danej situácie bola zámena „zlatého
štandardu“ medzi bazálnymi analógmi glargínu za nový, mo-
derný, ultradlhodobý bazálny analóg degludek.

MUDr. Dalibor Šošovec
DIAB s.r.o.
Záhradnícka 5
048 01 Rožňava
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Prípady dvoch pacientov liečených inzulínom 
degludek v bežnej praxi

Lukáš Kudera
Súkromná diabetologická ambulancia, Ružomberok

Súhrn
Cieľom publikovania tejto kazuistiky je ukázať na dvoch prípadoch z bežnej am-

bulantnej praxe, že propagované vlastnosti inzulínu degludek (Tresiba) a jej následné
benefity sú pre pacienta ako aj pre lekára reálne.

Summary:
The two case reports of patients treated with insulin degludec in the standard me-
dical practice

This case report of two patients in a standard out-patient practice is aimed to de-
monstrate that propagated characteristics of insulin degludec (Tresiba) and their be-
nefits are feasible both for patients and physicians.

Kudera, L. Prípady dvoch pacientov liečených inzulínom degludek v bežnej praxi. Kazuistiky v diabetologii
13, MS3: 11–13, 2015.
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Úvod
Inzulinoterapia sa neustále zlepšuje tak na strane glykemic-

kej kompenzácie ako aj na strane bezpečnosti tejto liečby. Deje
sa to najmä príchodom stále lepších a bezpečnejších inzulíno-
vých analógov. Ten posledný, ktorý je dostupný aj na Slovensku,
je degludek (pod názvom Tresiba). Z jeho vlastností vyniká
najmä plochý a dlhotrvajúci účinok – viac ako 42 hodín. Tieto
dve vlastnosti najmodernejšieho bazálneho inzulínu dávajú pa-
cientom doteraz nepoznané výhody v podobe výrazne zníže-
ného rizika najmä nočných hypoglykémií a istotu účinnej kon-
troly glykémie nalačno. Ako lekár-diabetológ sa často vo svojej
praxi stretávam s prípadmi, kedy si pacienti z rôznych príčin
zabudnú aplikovať najmä bazálny inzulín. Následne sa to pre-
javí v zhoršenej kompenzácií diabetu, a preto je pre mňa inzu-
lín degludek veľkým prínosom v dosahovaní lepšej glykemickej
kontroly mojich diabetických pacientov či už sa jedná o paci-
entov 1. alebo 2. typu.

Kazuistika 1
Jedná sa o pacienta, muža narodeného v roku 1958. V sú-

časnosti je invalidný dôchodca.

Rodinná anamnéza
Otec pacienta zomrel v roku 2005 na infarkt myokardu,

matka žije, má hypertenziu a diabetes mellitus 2. typu, súro-
denci (mladší) sú zdraví.

Osobná anamnéza
Diabetes mellitus 2. typu na IIT (aspart 18-16-16 U + glar-

gin 34 U) + DPP-4 inhibítor. Má neuspokojivú metabolickú
kompenzáciu. Metformín je kontraindikovaný. Má mikro-
vaskulárne komplikácie, senzorickú formu diabetickej poly-
neuropatie dolných končatín (DKK), periférne artériové ocho-
renie dolných končatín podľa Fontainea typ I (PAO DK FI),
dyslipidémiu na diéte, arteriálnu hypertenziu, hepatopátiu, je
po ľavostrannej nefrektómii (malá proteinúria, CHVI) a je po
nefrektómii l. sin (K/DOQI 2. stupňa bez MAU).

Vyšetrenia na komplikácie
Očné pozadie: bez diabetických zmien (kontrola február

2015).
Nefrologické vyšetrenie: ľavostranná nefrektómia pre chro-

nický pyonefrosklerózny stav (stab. október 2014).
Angiologické vyšetrenie: periférne artériové ochorenie dol-

ných končatín podľa Fontainea typ I (PAO DK FI), ateroskle-
rotické zmeny (2012).

Neurologické vyšetrenie: diabetická polyneuropatia DK,
sen zorická forma, bez progresie nálezu (2012).

Priebeh diabetu a liečby pred začatím terapie prípravkom 
degludek (Tresiba)

Pacient sa dlhodobo pohyboval v pásmach zlej kompenzá-
cie! Po opakovanej edukácii a konzultácii sme zistili, že pacient
opakovane zabúdal aplikovať nočný inzulín!

V rámci riešenia nefropatie a ,,single obličky” je nutná úzka
kompenzácia z dôvodu vyhnutia sa zaradeniu do dialyzačného
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programu a tým ochrany pacienta pred vážnym zásahom do
kvality jeho života.

Priebeh diabetu a liečba po nasadení prípravku degludek
(Tresiba)

Záver
U polymorbidného, čiastočne noncompliantného pacienta

s diabetes mellitus (DM) 2. typu, ktorý disponuje iba jednou
obličkou musíme dbať na dodržiavanie striktných cieľov kom-
penzácie DM. Čo sme sa snažili opakovanou edukáciou, kon-
zultáciou, zmenou dostupných inzulínových režimov!

Až po priradení prípravku degludek do terapie a miernej ti-
trácie dávok došlo k výraznej stabilizácii ranných glykémií
s nižším výskytom hypoglykemických príhod a úprave glyke-
mickej variability.

Využitie ultradlhodobého účinku prípravku nám umožnilo
zlepšiť kompenzáciu uvedeného pacienta.

Aj pri občasnom vynechaní dávky bazálneho inzulínu, do-
ťahoval degludek svojim účinkom do 48 hodín, čo ovplyvnilo
pozitívne následné glykémie.

Kazuistika 2
Ďalším pacientom je muž narodený roku 1989. Pracuje ako

stavebný inžinier.

Rodinná anamnéza
Otec pacienta má ischemickú chorobu srdca, DM 2. typu.

Matka má hypertenziu, brat pacienta je zdravý. Starý otec ta-
kisto DM 2. typu.

Osobná anamnéza
Diabetes mellitus 1. typu na IIT, v štádiu incipientného roz-

voja chronických orgánových komplikácií: diabetická polyneu-

ropatia senzitívneho typu na dolných končatinách, incipientná
diabetická retinopatia, artériová hypertenzia I. stupňa, Gilber-
tov syndróm (geneticky potvrdený), hereditárna hemochro-
matóza.

Priebeh diabetu a liečby pred začatím terapie prípravkom de-
gludek (Tresiba)

Diabetes mellitus 1. typu bol diagnostikovaný v júni 1999.
Pacient je liečený IIT, do decembra 2013 bol sledovaný v Dia-
betickom centre NEDÚ Ľubochňa.

Pacient bol dlhodobo v pásmach neuspokojivej kompenzá-
cie + opakované ranné hypoglykémie! U pacienta sa ukázala
po opakovaných edukáciách ako problém neschopnosť udržať
stereotypný typ pracovného dňa a stravovania, čo prispievalo
k nedostatočnej kompenzácii DM. Mal vysokú glykemickú va-
riabilitu a časté ranné hypoglykémie. Aplikáciu bazálneho
(bed-time) inzulínu sme presunuli z 21:00 na 07:00, pričom
došlo k čiastočnej redukcii ranných hypoglykémií, ale aj
k zhoršeniu dennej glykemickej variability. Následne zmena
pôvodného bazálneho inzulínu na inzulín degludek.

Od januára 2015 zmena bazálneho inzulínu (dlhodobo
účinkujúceho analógu – glargin na analóg degludek (Tresiba)
pre labilitu a opakované ranné hypoglykémie).

Priebeh diabetu a liečba po nasadení prípravku degludek
(Tresiba)

Záver
U mladého, pracovne aktívneho pacienta s DM 1. typu, mu-

síme dbať na dodržiavanie bazálnych cieľov kompenzácie DM
a taktiež na bezpečnosť v zmysle výskytu hypoglykémie. Čo
sme sa snažili opakovanou edukáciou, konzultáciou, zmenou
dostupných inzulínových režimov!

Až po priradení prípravku degludek (Tresiba) do terapie
a miernej titrácie dávok došlo k výraznej stabilizácii ranných

HbA1c (DCCT) 7,5–8,2 % 
IFG 8,5–11,5 mmol/l
PPG 5,6–11,2 mmol/l
hypoglykémie 3x mesačne – ošetrí sa
BMI 30,8 kg/m2 (hmotnosť 108 kg)

Tab. 1: Metabolické parametre pred terapiou degludekom
(aspart 60 U + glargin 34 U/deň)

HbA1c (DCCT) 7,7 % 6,8 %
IFG 6,5–7,8 mmol/l 6,2 mmol/l
PPG 7,5–10,3 mmol/l 6,2–10,8 mmol/l
hypoglykémie 1x mesačne (po športe) – žiadna

zvládol sám
BMI 29,9 kg/m2 29,6 kg/m2

Tab. 2: Metabolické parametre po nasadení prípravku de-
gludek

po 2-mesačnej liečbe po 6-mesačnej liečbe
(aspart 62 U + degludek (aspart 60 U +degludek
26 U/deň) 30 U/deň)

HbA1c (DCCT) 8,1–8,6 % 
IFG 3,5–9,5 mmol/l
PPG 5,6–11,2 mmol/l
hypoglykémie 11x mesačne – ošetrí sa (7x medzi 5.–7. hodinou ráno)
BMI 24,8 kg/m2

Tab. 3: Metabolické parametre pred terapiou degludekom
(aspart 8-6-8-4 U + glargin 20 U)

HbA1c (DCCT) 7,9 % 7,39 %
IFG 6,5–7,8 mmol/l 5,2–6,8 mmol/l
PPG 7,5–10,3 mmol/l 6,2–10,4 mmol/l
hypoglykémie 6x mesačne 4x mesačne
BMI 24,9 kg/m2 24,8 kg/m2

Tab. 4: Metabolické parametre po nasadení prípravku de-
gludek

po 2-mesačnej liečbe po 6-mesačnej liečbe
(aspart 26 U + degludek (aspart 24 U +degludek
22 U/deň) 25 U/deň)
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glykémií a hlavne k redukcii ranných hypoglykémií a tým
k úprave glykemickej variability.

Využitie ultradlhodobého –,,plochého’’ účinku prípravku
nám umožnilo zlepšiť kompenzáciu daného pacienta a hlavne
redukovať počet hypoglykémií a tým chrániť kognitívne funk-
cie pacienta.

Opakovane sa preukázalo (aj pomocou CGMS), že pri vy-
nechaní dávky inzulínu degludek pacientovi doťahoval v rámci
48 hodín čo ovplyvnilo následné glykémie!

Diskusia
Popísané prípady len potvrdzujú výnimočné vlastnosti no-

vého inzulínu degludek medzi ostatnými bazálnymi inzulíno-
vými analógmi. Vďaka ultradlhotrvajúcemu účinku degludeku,
je pacientova glykémia nalačno kontrolovaná aj v prípade, ak
si pacient z akéhokoľvek dôvodu zabudne aplikovať inzulín –
to je pre mnohých diabetikov nenahraditeľné. Ďalšou výhodou
je aj možné znižovanie dennej dávky inzulínu a tak zabránenie
zbytočnému preinzulinizovaniu pacienta. Táto výhoda vy-

chádza z plochého, dlhotrvajúceho a predvídateľného priebehu
účinnosti inzulínu degludek.

Záver
V bodoch zhrnuté ponaučenie vyplývajúce z kazuistiky:
● Spoločným bodom oboch kazuistík je podstatné zníženie

rizika hypoglykémie, čo je pre oboch pacientov význam-
ným benefitom.

● Rovnako v oboch prípadoch sa ukázalo, že degludek je
riešením aj pre pacientov, ktorí zabúdajú na pravidelnú
aplikáciu inzulínu alebo im spôsob ich zamestnania zvy-
šuje riziko nepravidelného podávania si inzulínu.

MUDr. Lukáš Kudera
Súkromná diabetologická ambulancia
Mostová 26
034 01 Ružomberok
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Zlepšenie metabolickej kompenzácie 
inzulínovým analógom degludek

Jana Horváth-Berčíková
Diadém s.r.o., Diabetologická ambulancia, Tornaľa

Súhrn
Uvedená kazuistika poukazuje na efekt zmeny bazálneho inzulínového analógu

glargin za degludek u pacientky liečenej intenzifikovaným inzulínovým režimom s ne-
uspokojivou kompenzáciou diabetu a častým výskytom hypoglykémií. Kazuistika do-
kumentuje efekt na glykovaný hemoglobín a redukciu výskytu hypoglykémií pri nižšej
celkovej spotrebe inzulínu.

Summary:
The improved metabolic compensation with insulin analogue degludec

The case report shows the effect of switching from basal insulin analogue glargin
to degludec in a patient with unsatisfactory compensated diabetes and frequent epi-
sodes of hypoglycemia who was treated with the intensified insulin regimen. The case
report documents the effect on glycated hemoglobin and a reduction of hypoglycemic
episodes during the administration of a lower total dose of insulin.

Horváth-Berčíková, J. Zlepšenie metabolickej kompenzácie inzulínovým analógom degludek. Kazuistiky v dia-
betologii 13, MS3: 14–15, 2015.

Kľúčové slová
 diabetes mellitus
 inzulínové analógy
 degludek
 hypoglykémia

Keywords
 diabetes mellitus
 insulin analogues
 degludec
 hypoglycemia

Úvod
Pri výbere inzulínového režimu sa snažíme voliť preparáty,

ktoré sú okrem svojej účinnosti pre pacienta bezpečné a majú
čo najmenšie riziko hypoglykémií. Hypoglykémia je závažná
komplikácia liečby, ktorá významne znižuje kvalitu života dia-
betika a často je prekážkou k dosiahnutiu dobrej kompenzácie
diabetu.

Degludek je bazálny inzulínový analóg s účinkom viac ako
42 hodín. To umožňuje jeho aplikáciu 1x denne v akúkoľvek
dobu, s nutnosťou dodržať časový odstup medzi aplikáciami
minimálne 8 hodín. Liečba inzulínom degludek je sprevádzaná
nižším výskytom hypoglykémií, hlavne nočných. Pre pacienta
znamená vyšší komfort s možnosťou flexibilnej aplikácie inzu-
línu, pri súčasnom zachovaní vysokej účinnosti, nízkej varia-
bility glykémií a nízkeho rizika hypoglykémií.

Kazuistika
67-ročná pacientka s liečenou artériovou hypertenziou mala

diagnostikovaný diabetes mellitus 2. typu v septembri roku
2013, kedy bola hospitalizovaná na internom oddelení pre kar-
diálnu dekompenzáciu pri novo zistenej dilatačnej kardiomyo-
patii s ejekčnou frakciou ľavej komory 35 %. Pri prepustení
bola doporučená liečba diabetu v kombinácii gliklazid 60 mg
denne a NPH inzulín 2x denne: 10 IU ráno a 10 IU večer. Met-

formín nebol vzhľadom ku kardiálnej insuficiencii indikovaný.
V rodine pacientky sa diabetes mellitus nevyskytoval. Paci-
entka je pracujúca a má zdravotnícke vzdelanie.

Pri prvom vyšetrení v diabetologickej ambulancii bola
hmotnosť pacientky 64 kg, index telesnej hmotnosti (BMI)
26 kg/m2, TK 120/80 mmHg, glykémia nalačno 8,7 mmol/l,
postprandiálna glykémia 9,4 mmol/l, glykovaný hemoglobín
(HbA1c) 7,6 % DCCT, kreatinín 61 μmol/l, celkový cholesterol
5,7 mmol/l, HDL-cholesterol 1,7 mmol/l, LDL-cholesterol
3,7 mmol/l, triacylglyceroly 0,86 mmol/l, C-peptid 0,87 nmol/l.

Pri tejto kontrole bola upravená terapia, ponechaný gliklazid
v dávke 60 mg denne a zmena NPH inzulínu 2x denne za glar-
gin 1x denne v dávke 18 U večer o 21. hodine. Pri tejto liečbe
sa hypoglykémie nevyskytovali, glykémie nalačno boli v roz-
medzí 7–8 mmol/l, postprandiálne glykémie boli do 10
mmol/l.

Po štyroch mesiacoch liečby (január 2014) došlo k výra-
znému zhoršeniu kompenzácie, zhoršili sa glykémie nalačno
aj postprandiálne, pacientka pribrala na hmotnosti 6 kg, gly-
kovaný hemoglobín (HbA1c) bol 8,9 % DCCT. Vzhľadom
k neuspokojivej kompenzácii bola pacientka prevedená na li-
ečbu intenzifikovaným inzulínovým režimom v kombinácii
aspart a glargin, keďže je pacientka pracujúca a má nepravi-
delný denný režim, volili sme analogové inzulíny. Dávky in-
zulínu boli postupne titrované. Pacientka aplikovala aspart 
8-8-10 U a glargin 22 U o 21. hodine.
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Pri tomto inzulínovom režime došlo k zlepšeniu kompen-
zácie diabetu. Po piatich mesiacoch od zahájenia intenzifiko-
vaného inzulínového režimu bol kontrolný glykovaný hemo-
globín (HbA1c) 8,3 % DCCT, ale aj hmotnostný prírastok
2 kilogramy. Pri intenzifikácii inzulínovej liečby sa však obja-
vovali hypoglykémie cca 3x v týždni v dopoludňajších hodi-
nách. Pacientka pre pracovnú vyťaženosť nekontrolovala gly-
kémie v práci, dostatočne neredukovala dávky inzulínu, a zo
strachu z hypoglykémií navýšila príjem sacharidov. Došlo
k prírastku na hmotnosti, celkovo až o 8 kilogramov od zahá-
jenia intenzifikovaného inzulínového režimu. Kontrolné vyše-
trenie v novembri 2014 potvrdilo výrazné zhoršenie kompen-
zácie, glykovaný hemoglobín HbA1c 9,4 % (DCCT).

Pacientka bola edukovaná o potrebe selfmonitoringu
a úpravách dávok inzulínu. Hypoglykémie v dopoludňajších
hodinách sa však vyskytovali aj pri redukcii dávky prandiál-
neho analógu aspart na 3-6-12 U. Preto sme pri ďalšej kontrole
v decembri 2014 zmenili inzulín glargin za degludek v dávke
20 U večer o 21. hodine a dávka aspartu bola ponechaná 3-6-
12 U. Postupne sme upravili dávky aspartu na 3-6-10 U a de-
gludeku na 18 U večer. Pri tejto liečbe došlo k výraznej redukcii
výskytu hypoglykémií, významnému zlepšeniu kompenzácie
a k zlepšeniu kvality života pacientky. Kontrolný glykovaný he-
moglobín (HbA1c) po 6 mesiacoch liečby degludekom bol
7,7 % (DCCT).

Diskusia a záver
Pri inzulínovej terapii je veľmi dôležité, aby sa u pacientov

nevyskytovali hypoglykémie. Strach z hypoglykémií je častou
prekážkou k dosiahnutiu dobrej kompenzácie diabetu, zhoršuje
kvalitu života a vedie k nárastu telesnej hmotnosti. V priamej

súvislosti s výskytom hypoglykémií je variabilita v absorpcii
inzulínu, dĺžka trvania účinku a vrchol aktivity po subkutánnej
aplikácii inzulínu.

Inzulín degludek je ultradlhodobo pôsobiaci bazálny ana-
lóg. Po subkutánnej aplikácii tvorí depo rozpustných multihe-
xamérov. Tie sa pomaly rozpadajú na diméry a monoméry,
ktoré sú postupne a dlhodobo uvoľňované do krvného obehu.
Vďaka tejto pomalej absorpcii je dĺžka účinku degludeku viac
ako 42 hodín. Počas celej doby pôsobenia sa degludek uvoľňuje
rovnomerne a na rozdiel od iných bazálnych inzulínov nemá
žiaden vrchol účinku. Liečba degludekom je tak sprevádzaná
nižším percentom hypoglykemických príhod.

U našej pacientky sme liečbou inzulínom degludek dosiahli
zlepšenie kompenzácie diabetu, redukciu výskytu hypoglyké-
mií a tým aj zlepšenie kvality života.

Literatúra
Degludek – Súhrn charakteristických vlastností lieku, dátum revízie textu
04/2014.
Szabó, M. Možnosti flexibilního podávání inzulinu. Interní medicína pro praxi
15, 11–12: 346–348, 2013.
Vlasáková, Z. Degludek – nový inzulinový analog. Remedia 23, 2: 84–89, 2013.
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Výnimka z indikačných obmedzení – účinný nástroj
individuálnej liečby pacienta

Kamila Babjaková
Diabetologická ambulancia, Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica

Súhrn
Táto kazuistika demonštruje ako cielená aplikácia inzulínového analógu v liečbe

diabetes mellitus 1. typu môže eliminovať predchádzajúce časté a závažné hypogly-
kémie, ruka v ruke s ďalšími prínosmi pre kvalitu života pacienta, ako sú významná
redukcia hmotnosti a tiež vymiznutie chronickej únavy. Aby sa toto stalo skutoč-
nosťou, bolo potrebné opakovane žiadať o výnimku z indikačných obmedzení, ale
nakoniec táto snaha úspešne viedla k podstatnému zlepšeniu v starostlivosti o paci-
enta.

Summary:
An exception from prescription limits – an effective tool of individual treatment

The case report demonstrates how targeted application of insulin analogue into the
treatment of type 1 diabetes mellitus can eliminate previously often and severe hypo-
glycemic episodes, hand in hand with additional benefits to patient’s quality of life like
significant weight lost or disappearing of chronic fatigue. To make this happen, an ex-
ception from prescription limits had to be negotiated repeatedly, but finally this addi-
tional effort successfully led to significant health care improvements.

Babjaková, K. Výnimka z indikačných obmedzení – účinný nástroj individuálnej liečby pacienta. Kazuistiky
v diabetologii 13, MS3: 16–17, 2015.

Kľúčové slová
 diabetes mellitus 1. typu
 degludek
 indikačné obmedzenia

Keywords
 type 1 diabetes mellitus
 degludec
 prescription limits

Úvod
Objav inzulínu pred takmer sto rokmi znamenal veľký his-

torický zlom v liečbe diabetes mellitus (DM). Vývoj nových in-
zulínových preparátov modifikáciou molekuly ľudského inzu-
línu umožňuje znížiť riziko hypoglykémie a tým zvýšiť
bezpečnosť inzulínovej liečby. V súčasnosti sa preferujú v li-
ečbe DM inzulínové analógy pred humánnymi inzulínmi.

Nový bazálny inzulínový analóg degludek má polčas účinku
24 hodín a dobu trvania účinku viac ako 42 hodín. Rovnovážny
stav sa dosiahne za 2–3 dni a po jeho dosiahnutí má degludek
plochý a stabilný farmako-kinetický a farmako-dynamický
profil. Významnou novinkou v liečbe DM 1. typu je možnosť
flexibilného podávania degludeku. Bolo porovnávané podáva-
nie jedenkrát denne (aplikácia bazálneho inzulínu degludek
a glargín v rovnaký čas) oproti tzv. flexibilnému režimu, keď si
pacienti podávali bazálny inzulín degludek v intervaloch po 8
a 40 hodinách. Zistilo sa, že väčšia voľnosť v dávkovaní (flexi-
bilný režim) viedla k signifikantnému zníženiu nočných hypo-
glykémií, metabolická kontrola bola porovnateľná s podávaním
bazálneho inzulínu jedenkrát denne, ako aj s kontrolnou sku-
pinou pacientov, ktorí boli liečení inzulínovým analógom glar-
gín (Kvapil 2013).

Kazuistika
V tejto kazuistike je opísaný prípad 39-ročnej pacientky

s anamnézou DM 1. typu od roku 1998. Pacientka bola liečená
intenzifikovaným inzulínovým režimom. V našej ambulancii
je dispenzarizovaná a liečená od roku 2001. V čase príchodu
na našu ambulanciu bola sledovaná pre difúznu strumu štítnej
žľazy a difúznu lymfoidnú tyreoiditídu. Levothyroxin bol pri-
daný do liečby v roku 2004 a dávka bola postupne titrovaná
cestou endokrinológa. V čase príchodu na našu ambulanciu
bola liečená humánnymi inzulínmi, pričom žiadne kompliká-
cie DM neboli zistené. V objektívnom náleze bola normo-
tenzná, telesná hmotnosť pri prvom vyšetrení bola 58 kg, te-
lesná výška 158 cm, BMI 23,2 kg/m2. V priebehu sledovania
na našej ambulancii bola pacientke v roku 2002 diagnostiko-
vaná incipientná diabetická nefropatia a incipientná diabetická
polyneuropatia.

Dávkovanie inzulínu pri prvej návšteve našej ambulancie
bolo nasledovné: Humulin N 4-0-0-18 IU s.c., Humulin R 18-
12-12 IU s.c., celková denná dávka inzulínu (DDI) bola 64 IU,
(tj. 1,063 IU/kg/deň). Vstupné laboratórne vyšetrenie boli: gly-
kovaný hemoglobín (HbA1c) 6,2 % (DCCT), glykemický profil
(GP) 11,6–8,3 mmol/l. Dávka inzulínu sa počas sledovania na



17KAZUISTIKY V DIABETOLOGII MS3/2015

VÝNIMKA Z INDIKAČNÝCH OBMEDZENÍ – ÚČINNÝ NÁSTROJ INDIVIDUÁLNEJ LIEČBY PACIENTA

našej ambulancii titrovala na základe výsledkov selfmonito-
ringu glykémií. V júni 2004 došlo k zmene bazálneho inzulínu
pre nevyhovujúcu glykemickú kompenzáciu; HbA1c sa pohy-
boval v rozmedzí 8–9,9 % (DCCT), opakovali sa nočné hypo-
glykémie a glykémie vykazovali vysokú variabilitu. Humánny
bazálny inzulín bol nahradený bazálnym analógom glargín;
humánny bolusový inzulín bol vzhľadom na preferenciu stra-
vovania 6x denne ponechaný. Hodnoty glykovaného hemoglo-
bínu sa pohybovali pri liečbe bazálnym analógom v rozmedzí
od 6,7 do 8,6 % (DCCT).

V roku 2008 pre postprandiálne hypoglykémie a zmenu
stravovania bol bolusový humánny inzulín zmenený na analóg
glulizin, s následnou redukciou postprandiálnych hypoglyké-
mií (HbA1c sa pohyboval v rozmedzí 6,4–7,6 % (DCCT)).

Počas liečby v rokoch 2004–2014 sa vyskytovali u pacientky
opakovane nočné hypoglykémie s nasledujúcimi celodennými
kontraregulačnými hyperglykémiami, ktoré korigovala navý-
šením bolusových dávok inzulínu a korekčnými bolusmi v pri-
ebehu dňa. Dávku inzulínu si upravovala na základe výsledkov
selfmonitoringu glykémií. Pacientka realizovala relatívne málo
meraní glykémií v noci, napriek opakovanému poučeniu o dô-
ležitosti selfmonitoringu glykémií v nočných hodinách. Opa-
kovane bola pacientke navrhnutá možnosť kontinuálneho 
subkutánneho monitoringu glykémií (SGMS), s ktorou nesú-
hlasila, pričom hlavnou námietkou proti SGMS bola cena se-
nzora. Niekoľko krát ročne boli u pacientky prítomné ťažké
nočné hypoglykémie (glykémie od 1,6 do 2,5 mmol/l), ktoré
vyžadovali pomoc inej osoby. Pred strachom z ťažkých hypo-
glykémií pacientka dojedala večer, čo viedlo k postupnému prí-
rastku na hmotnosti. Za 10 rokov pribrala pacientka 14 kg,
BMI stúpol na 30,4 kg/m2. Subjektívne udávala pacientka
únavu, časté bolesti hlavy v ranných a doobedňajších hodinách,
nevýkonnosť. S opakovane navrhovanou liečbou pomocou in-
zulínovej pumpy nesúhlasila.

Po príchode nového inzulínového analógu degludek na Slo-
vensko bola zvažovaná táto možnosť liečby, avšak vzhľadom na
platné indikačné obmedzenia pacientka nespĺňala kritérium
glykovaného hemoglobínu nad 7 % (DCCT) pre frekventné
a pravdepodobne aj protrahované hypoglykémie v nočných ho-
dinách, ktoré znižovali HbA1c pod 7 %. Preto bola vypísaná do
zdravotnej poisťovne žiadosť o výnimku z indikačného obmed-
zenia. Žiadosť bola v zdravotnej poisťovni v priebehu 1,5 me-
siaca schválená na obdobie 6 mesiacov. Pacientka mala v liečbe
pred prechodom na degludek glargín v dávke 27 U s.c. večer,
glulizin 15-14-12 U s.c., čo predstavuje DDI 68 U (0,907
U/kg/deň).

Po prechode z glargínu na degludek v januári 2015 bolo od-
porúčaných 20 jednotiek degludeku večer. Glulizin bol pone-
chaný na pôvodných dávkach 15-14-12 U s.c., s odporúčaním
redukcie bolusových dávok inzulínu pri zlepšení preprandiál-
nych glykémií. Po 2 mesiacoch užívania degludeku bola reali-
zovaná kontrola laboratórnych parametrov a dispenzárna kon-
trola. Subjektívne pacientka udávala, že sa cíti oveľa lepšie,

vymizla únava, ustúpili bolesti hlavy. V objektívnom náleze
došlo k poklesu hmotnosti o 5 kg. V selfmonitoringu glykémií
vymizli nočné hypoglykémie a preprandiálne hyperglykémie
v priebehu dňa, dávka glulizinu bola redukovaná pacientkou
na základe odporúčania a výsledkov selfmonitoringu glykémii
na 8-7-10 U s.c., čo je až 39% redukcia dávky bolusového in-
zulínu. V laboratórnych parametroch bola glykémia nalačno
7,4 mmol/l, glykémia postprandiálna 9,8 mmol/l, HbA1c 5,84 %
(DCCT), glukozúria a ketonúria negatívna.

Ďalšia dispenzárna kontrola bola realizovaná v júni 2015.
Pacientka pri selfmonitoringu glykémií zostávala naďalej bez
hypoglykémií, prestala mať strach z ťažkých nočných hypogly-
kémií, čo viedlo k redukcii príjmu potravy vo večerných hodi-
nách a poklesu telesnej hmotnosti o ďalších 5 kg. Dávky inzu-
línu si pacientka postupne upravila. Pri kontrole v júni 2015
boli dávky inzulínu nasledovné: degludek 15 U s.c. večer (44%
redukcia bazálnej dávky inzulínu), glulizin 8-6-6 U s.c. (51,2%
redukcia bolusovej dávky inzulínu), DDI 45 U (0,692
U/kg/deň). Pri liečbe degludekom sa redukovala DDI až
o 48,5 % oproti pôvodnej liečbe. V laboratórnych parametroch
boli HbA1c 6,16 % (DCCT), glykémia nalačno 5,9 mmol/l, gly-
kémia postprandiálna 8,7 mmol/l, ostatné laboratórne para-
metre – kreatinín, GF, hepatálne testy a lipidogram v norme.

V júni 2015 bola znova vypísaná žiadosť na výnimku z in-
dikačného obmedzenia. Žiadosti bolo vyhovené a liečba bola
schválená na obdobie ďalších 6 mesiacov.

Diskusia a záver
V liečbe DM 1. typu sa používajú humánne inzulíny alebo

inzulínové analógy. Druh inzulínu a inzulínový režim sa pri-
spôsobuje individuálne pacientovi podľa stravovacích zvy-
klostí, denného režimu, pracovného zaradenia a schopností pa-
cienta. Dobrou glykemickou kompenzáciou sa predchádza
vzniku chronických komplikácií DM 1. typu. V súčasnosti sa
v liečbe DM 1. typu preferujú inzulínové analógy pre nižšie ri-
ziko hypoglykémií a možnosť väčšej flexibility aplikácie. Inzu-
lín degludek (Tresiba) prináša do liečby diabetes mellitus nižšie
riziko hypoglykémií a väčšiu flexibilitu ako doteraz používané
bazálne inzulínové analógy (detemir, glargín).
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Tresiba ako alternatíva zlepšenia compliance 
u staršej pacientky

Ľudmila Kubincová
DIA-MED CENTRUM s.r.o., Púchov

Súhrn
V kazuistike približujeme priebeh ochorenia pacientky sledovanej v ambulancii od

roku 1988 (27 rokov), v štádiu rozvoja orgánových komplikácií, kde až zavedenie no-
vého analógu – degludek znamenalo zlepšenie kompenzácie na prijateľnú úroveň.

Summary:
Tresiba as the alternative option of improving the compliance in the elderly patient

The course of the disease in a patient who has been treated in our out-patient de-
partment since 1988 (for 27 years) is presented in our case report. In a late stage with
developed organ complications only the initiation of the treatment with a novel ana-
logue – degludec resulted in the improved compensation that reached the acceptable
level.

Kubincová, Ľ. Tresiba ako alternatíva zlepšenia compliance u staršej pacientky. Kazuistiky v diabetologii 13,
MS3: 18–19, 2015.
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Kazuistika
Pacientka, v súčasnosti už 73-ročná, je sledovaná v diabeto-

logickej ambulancii pre diabetes mellitus 2. typu už od roku
1988, teda 27 rokov. V jej príbuzenstve sa diabetes nevyskyto-
val. Diabetes bol diagnostikovaný záťažovým testom pre pru-
ritus vulvy pri ešte normálnych glykémiach nalačno. V čase
diagnózy mala BMI 29,1 kg/m2.

V úvode bola liečená diabetickou redukčnou diétou, došlo
k poklesu BMI na 27 kg/m2. Po absolvovaní KL však pribrala
na prakticky pôvodnú hmotnosť, od roku 1989 dochádza už aj
k vzostupu glykémií nalačno so striedavým zlepšením po upo-
zorneniach na sprísnenie režimu. Od 1991 už musela byť lie-
čená PAD, dostávala butylbiguanid do roku 1995, potom pre-
chodne dostávala metformín, ale pre intoleranciu musel byť
metformín vynechaný a pacientka sa vrátila na butylbiguanid.
Neskôr ale inú formu metformínu (Siofor) už tolerovala. Od
roku 2002 vyžadovala kombinovanú liečbu: metfromín s gli-
klazidom. V roku 2005 pre výrazné hyperglykémie pri tejto
kombinácii (HbA1c 8,2 % dle DCCT) zmena liečby na metfor-
mín + sulfonylureu avšak bez efektu s ďalším vzostupom HbA1c

na 8,9 % DCCT. V roku 2006 napriek normálnym hodnotám
C-peptidu nalačno došlo k ďalšiemu zhoršeniu kompenzácie
a HbA1c stúpol až na hodnotu 10,9 % DCCT. Na očnom pozadí
bola opisovaná diabetická retinopatia. Napriek tomu pacientka
nedodržiavala termíny kontrol, ďalšie vyšetrenie na očnom ab-
solvovala v roku 2007 s nálezom preproliferatívnej retinopatie,
bola laserkoagulovaná, ale následne na očné kontroly necho-

dila. Rovnako termín kontroly u nás nedodržala a prišla až po
ôsmich mesiacoch, kedy už mala výraznú hyperglykemiu na-
lačno aj postprandiálne. Po niekoľkodňovom pokuse o konti-
nuálnu inzulinoterapiu bola prevedená na IIT s použitím hu-
mánnych inzulínov. V úvode bol HbA1c 9,8 % DCCT, C-peptid
1,07 nmol/l, anti-GAD boli negatívne. Pre nedostatočnú kom-
penzáciu aj pri tomto režime bola od roku 2007 prevedená na
inzulín detemir v kombinácii s inzulínom Actrapid HM. Od
počiatku inzulinoterapie bolo problematické vykonávanie se-
lfmonitoringu, pacientka ho robí nepravidelne, „zabúda” pri-
niesť ku kontrole, zapísané hodnoty sú v rozpore s výsledkami
HbA1c. Rovnako aj užívanie antihypertenzív a hypolipidemík
je nepravidelné.

V 2007 roku prekonala tranzitornú ischemickú ataku, pri
cievnom vyšetrení potvrdená arteriosclerosis obliterans dolnej
končatiny prec. l. dx. Pre výrazné hyperglykémie najmä po-
stprandiálne referované pacientkou bol do liečby pridaný met-
formín. V roku 2008 stále trvala nedostatočná kompenzácia
diabetu 2. typu na úrovni 9,2 % DCCT. Pacientka opakovane
zabúdala na pravidelné kontroly a tak dochádzalo k výrazným
posunom. V roku 2011 pacientka síce priniesla veľmi uspoko-
jivé hodnoty v selfmonitoringu, avšak HbA1c bol opäť 10 %
DCCT a došlo aj k výraznému poklesu hodnoty C-peptidu na-
lačno, až k dolným hraniciam normy. V roku 2012 zabúdala
užívať aj iné lieky (antihypertenzíva). V roku 2012 namiesto
kontroly prišiel po predpis len syn-lekár.

Po jeho upozornení konečne pacientka absolvovala aj očnú
kontrolu, avšak s výrazne zhoršeným výsledkom. V roku 2013
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došlo k zhoršeniu nálezu retinopatie a popri nonprolifeartív-
nej retinopatii bol popísaný aj diabetický edém makuly bila-
terálne, pričom alarmujúca bola súčasne sa vyskytujúca tupo-
zrakosť ľavého oka od detstva. Pacientke bola doporučená
konzultácia očného centra. Napriek upozorneniu a doplne-
nému odberu na HbA1c 9,93 % DCCT, konzultáciu neabsol-
vovala, preto pri ďalšej kontrole a zistení tejto skutočnosti bol
upozornený syn-lekár na potrebu očného vyšetrenia v centre,
ale aj požiadaný o pomoc pri dodržiavaní režimu. Vzhľadom
na disproporcie v spotrebe inzulínu a predpisoch suponujeme
možné zabúdanie dávok, ale predpokladáme aj rezervy v di-
étnom režime, čo nám príbuzní potvrdzujú. V roku 2013 sme
zistili, že pacientka modifikuje dávky, sú pozorované aj drobné
nedostatky v úprave, ktoré neboli u pacientky predtým zvy-
čajné. Spoluprácou s rodinou sa podarilo zlepšiť kompenzáciu
na úroveň HbA1c 8,92 % DCCT. Nemalý podiel malo aj obja-
venie sa diabetu u manžela v roku 2012, ktorý s ohľadom na
úvodnú dekompenzáciu je liečený IIT od začiatku. Od roku
2013 teda manželov kontrolujeme spoločne a dochádzka na
kontroly sa výrazne upravuje. Pod tlakom zhoršujúceho sa oč-
ného nálezu došlo k zlepšeniu HbA1c v polovici roku 2014 na
8,01 % DCCT. Pacientka bola odoslaná na kontrolné vyšetre-
nie do iného očného centra, kde diabetický makulárny edém
nebol prítomný a anti-VEGF liečba nebola indikovaná. Ná-
sledne v októbri 2014 došlo k ďalšiemu zhoršeniu a HbA1c, bol
až 9,47 % DCCT.

Vzhľadom na nález preproliferatívnej retinopatie a súčasnú
amblyopiu jedného oka sme považovali za nutné využiť akú-
koľvek dostupnú možnosť zlepšenia kompenzácie základného
ochorenia. Pre veľkú variabilitu glykémií a občasné hypogly-
kémie, ale aj pseudohypoglykémie bola pacientka indikovaná
na liečbu inzulínom degludek namiesto detemiru s redukciou
dávky o 10 %. Bolusový inzulín Actrapid bol ponechaný v pô-
vodných dávkach. Predpokladáme, že dlhšie trvanie účinku
a aplikácia raz denne by mohli viesť k zlepšeniu kompenzácie
a aj spolupráce s pacientkou. Už pri prvej kontrole krátko po
nastavení pacientka referuje zlepšenie glykémií a nebola po-
trebná ani úprava dávky. Pri kontrole po piatich mesiacoch
HbA1c klesol na 7,73 % DCCT, hypoglykémie sa nevyskyto-
vali. Aktuálny HbA1c (po 9 mesiacoch od zmeny na degludek)
je 7,55 % DCCT. Táto hodnota glykovaného hemoglobínu je

zatiaľ najnižšia akú pacientka od diagnostikovania DM dosi-
ahla.

Diskusia
Vzhľadom na dlhšie trvanie účinku inzulínu degludek (viac

ako 42 hodín) a tým flexibilnejšie raz denne podávanie bazál-
neho inzulínu by mohol nový analóg priniesť zlepšenie aj u pa-
cientov s problematickou compliance pre zabúdanie dávok, kde
výrazná variabilita, intra- aj interdenná je daná práve neúmy-
selným vynechaním dávky. U našej pacientky sme s ohľadom
na zainteresovanie celej rodiny, ale aj jej prehlásenie o neúmy-
selnosti nepochybovali. Koniec koncov pomerne výrazné zlep-
šenie po zavedení degludeku do liečby tento predpoklad pod-
poruje.

Nezanedbateľným momentom bolo i to, že sme zlepšenie
kompenzácie považovali za nevyhnutný rescue postup pre za-
chovanie vízu prakticky jediného oka a potenciálne „otvorenie
dverí“ k možnosti anti-VEGF liečby v budúcnosti.

Napriek opakovanej nespolupráci považujeme imperatív
hroziacej slepoty za dostatočný k indikácii finančne náročnejšej
liečby.

Záver
Nový inzulínový analóg degludek môže byť riešením aj pre

pacientov zabúdajúcich na svoj liek. S ohľadom na chýbanie
nutnosti podávať ho striktne v tú istú dobu bude do budúcnosti
možným riešením aj pre osoby odkázané na aplikáciu inzulínu
inou osobou , ale aj pre tých, ktorí túto starostlivosť zabezpe-
čujú. Výrazné zjednodušenie režimu spolu s pretrvávaním
účinku môže zrejme zabezpečiť zlepšenie aj u niektorých
„chronicky nepolepšiteľných“ pacientov.

MUDr. Ľudmila Kubincová
DIA-MED CENTRUM s.r.o.
Pod Lachovcom 55/1727
020 01 Púchov
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Personalizovaná liečba inzulínom degludek 
u pacientky s chronickými komplikáciami 
diabetes mellitus v „krehkom“ veku

Jozef Lacka
JAL s.r.o., Diabetologická ambulancia, Trnava

Súhrn
Diabetes mellitus v krehkom veku sa spája s vysokou prevalenciou kardiovaskulár-

nych ochorení a s vysokou morbiditou a mortalitou a obmedzenou sebestačnosťou.
V staršom veku úspešná liečba predpokladá pochopenie fyziológie starnutia a rozpo-
znanie špecifických problémov tohto životného obdobia. Dosiahnutie personalizova-
ných cieľov glykemickej kompenzácie musí byť zabezpečené antidiabetikom, ktorého
podanie je bezpečné, účinné a jednoduché. Inzulín degludek zabezpečuje nízky výskyt
celkových, ale hlavne nočných hypoglykémií vzhľadom na minimálnu variabilitu in-
zulinémie. Pridanou hodnotou je možnosť podávania v časovom intervale 8 hodín bez
potreby zmeny dávkovania. Tento aspekt je zvlášť dôležitý pri pacientoch, u ktorých je
vhodné zabezpečiť komplianciu. Pridaním inzulínu degludek u 91-ročnej pacientky ku
kombinácii perorálnych antidiabetík viedlo z významnému zlepšeniu metabolickej
kompenzácie sledovanej prostredníctvom HbA1c, ktorý sa znížil z 9,7 % na 8,1 % DCTT.
Po zmene terapie prišlo k poklesu glykémií vo všetkých obdobiach dňa a preto sa dávka
inzulínu degludek 14 U nemenila počas celého sledovaného obdobia. Pacientka počas
terapie pociťovala terapeutickú istotu.

Summary:
Personalized treatment with insulin degludec in a patient with chronic complications
of diabetes mellitus in the “frail age”

Diabetes mellitus is associated with a high prevalence of cardiovascular diseases,
high morbidity and mortality and a limited self-sufficiency in the frail age. The un-
derstanding of physiology of aging and the knowledge of specific problems in this life
period is the precondition of the successful treatment in the elderly. The achievement
of personalized targets of glycemic compensation must be provided by antidiabetic
agent with safe, effective and simple way of administration. Due to a minimal varia-
bility of insulinemia, insulin degludec provides a low occurrence of total and pred-
ominantly nocturnal hypoglycemic episodes. The administration every 8 hours wi-
thout a need of dose adjustment represents an added value. This aspect is specifically
important in those patients in whom a safeguard of their compliance is appropriate.
Adding insulin degludec to a combination of oral antidiabetic agents in 91 years old
patient resulted in a significant improvement of metabolic compensation monitored
by HbA1c level that dropped from 9.7 % to 8.1 % DCTT. After the change of therapy
glucose levels dropped in all day periods, therefore it wasn’t necessary to adjust the
dose of insulin degludec 14 U during the whole follow-up period. The patient felt the-
rapeutic security during the treatment.

Lacka, J. Personalizovaná liečba inzulínom degludek u pacientky s chronickými komplikáciami diabetes mellitus
v „krehkom“ veku. Kazuistiky v diabetologii 13, MS3: 20–22, 2015.
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Úvod
Diabetes mellitus v „krehkom“ veku sa spája s vyšším rizi-

kom mikro- a makrovaskulárnych komplikácií, s vysokou pre-

valenciou kardiovaskulárnych ochorení a s vysokou morbidi-
tou a mortalitou. Spája sa s vyšším rizikom kognitívnych po-
rúch a rôznych stupňov zdravotného postihnutia. V „krehkom
veku“ pacient od lekára očakáva takt, sympatiu a porozumenie.



21KAZUISTIKY V DIABETOLOGII MS3/2015

PERSONALIZOVANÁ LIEČBA INZULÍNOM DEGLUDEK U PACIENTKY S CHRONICKÝMI KOMPLIKÁCIAMI…

Pacient nie je len súborom subjektívnych ťažkostí, objektívnych
príznakov, narušených funkcií poškodených orgánov a zmene-
ných emócií. Pri stanovaní cieľov glykemickej kompenzácie je
rozhodujúci individualizovaný prístup, ktorý zahŕňa tieto
prvky: zhodnotenie celkového klinického stavu chorého, urče-
nie individuálnych terapeutických cieľov a adekvátny výber te-
rapie pri rešpektovaní osobnosti pacienta.

Terapeutický problém
Bezpečné dosiahnutie zlepšenia metabolickej kompenzácie

u 91-ročnej pacientky s dekompenzovaným diabetes mellitus
2. typu, s makrovaskulárnymi ako aj mikrovaskulárnymi
komplikáciami, s obmedzenou sebestačnosťou (s čiastočnou
odkázanosťou na pomoc tretej osoby).

Charakteristika pacientky
Pacientka je liečená na diabetes mellitus 2. typu od apríla

1995. Diabetes mellitus 2. typu bol zistený náhodne pri pre-
ventívnej prehliadke po ukončení 70. roku života. Glykémia vo
venóznej krvi bola 7,4 mmol/l. Následne sa vykonal glukózo-
tolerančný test (oGTT) s glykémiou nalačno 6,8 mmol/l a s gly-
kémiou v 120. minúte 13,4 mmol/l . V čase diagnózy pacientka
neuvádzala žiadne ťažkosti. Pacientka pracovala ako účtov-
níčka a takmer celý život žila sedavým spôsobom života. Fyzi-
kálne vyšetrenie v čase stanovenia diagnózy: výška 1,58 m,
84,4 kg, BMI 33,8 kg/m2, krvný tlak 155/92 mmHg.

Priebeh terapie
Od začiatku liečby je pacientka liečená metformínom v op-

timálnej dávke 2 000 mg/deň. Pri zhoršení metabolickej kom-
penzácie bol do kombinácie pridaný gliklazid MR v dávke 120
mg/deň. Ročne absolvovala 2–3 kontroly. V dokumentácii je
záznam HbA1c od roku 2006. Samokontrolu glykémií si paci-
entka začala vykonávať od roku 2008. Pacientka mala výbornú
komplianciu k užívaniu medikácie, avšak zásadným spôsobom
nedokázala zmeniť životný štýl a ani spôsob stravovania.

Obr. 1: Stav metabolickej kompenzácie

V súčasnosti má pacientka 91 rokov. Sociálne a mentálne sa
nachádza v pásme „krehkého veku“. Pacientka je v určitej miere
sebestačná, je však dôležitý aj dohľad tretej osoby. Pacientka
užívala spolu 11 rozličných druhov liekov. Pacientka dokázala
zaspať medzi 2.–4. hodinou ráno. Budí sa neskôr a má posu-
nuté hlavné jedlá oproti bežným časom.

Tab. 1: Komplikácie diabetes mellitus 2. typu a sprievodné
ochorenia

Makrovaskulárne komplikácie

ischemická choroba srdca – nebolestivá forma
ischemická choroba dolných končatín (Fontain II b)
stav po perkutánnej transluminálnej angioplastike (február 2012)

Mikrovaskulárne komplikácie

chronická obličková choroba 3b (vaskulárna nefroskleróza)
diabetická polyneuropatia – algická forma

Diabetická noha

stav po transmetatarzálnej amputácii ľavej dolnej končatiny (október 2011)

Sprievodné ochorenia

kombinovaná dyslipidémia
artériová hypertenzia, pružníkový typ
steatóza heparu
nikotinizmus

Kľúčové faktory rozhodnutia 
o zmene terapie

V čase návštevy mala pacientka glykémiu nalačno 11,14
mmol/l, HbA1c (DCCT) 9,7 %. Ostatné laboratórne parametre:
kreatinín v sére 88,3 μmmol/l (44–80), cholesterol v sére 5,78
mmol/l, LDL-cholesterol 4,21 mmol/l, HDL-cholesterol 1,30
mmol/l, triacylglyceroly 2,16 mmol/l, eGF-CKD EPI 0,85 ml/s.
Samokontrolu si pacientka robila. Glykémiu nalačno uvádzala
7–10 mmol/l a postprandiálnu glykémiu 13–14 mmol/l. Pri ná-
všteve nemala glukomer so sebou.

Kľúčové faktory rozhodnutia
Pre úspech liečby v staršom „krehkom“ veku sa zvýrazňuje

personalizovaný prístup. Kľúčovými faktormi rozhodnutia
o zmene terapie sú nasledujúce faktory: prístup pacienta a oča-
kávané liečebné úsilie, riziká spojené s hypoglykémiou a inými
nežiadúcimi účinkami, dĺžka trvania ochorenia, očakávaná
dĺžka života, dôležité sprievodné ochorenia, dokázané kardio-
vaskulárne komplikácie a zdroje a podporný systém. V staršom
veku úspešná liečba predpokladá pochopenie fyziológie star-
nutia a rozpoznanie špecifických problémov tohto životného
obdobia.

Terapeutickým cieľom bolo dosiahnuť bezpečné zlepšenie
metabolickej kompenzácie pri minimálnom riziku hypoglyké-
mie, veľmi jednoduchú aplikáciu s podaním jedenkrát denne
a s perspektívou jednoduchej úpravy dávky pri prípadnom ďal-
šom zhoršení glomerulárnej filtrácie a najmä možnosť aplikácie
s časovým posunom aj v trvaní niekoľko hodín. Vzhľadom na
farmakodynamické vlastnosti – stabilná inzulinémia, dlhodobé
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pôsobenie a možnosť aplikácie s 8-hodinovým posunom bol
liekom voľby inzulín degludek. V čase rozhodovania pre výber
inzulínu degludek platilo indikačné obmedzenie: hradená li-
ečba sa môže indikovať u pacientov na liečbe minimálne jed-
ným PAD v maximálne tolerovanej dávke s HbA1c nedostatoč-
nou metabolickou kompenzáciou (>7 %). Iniciálna dávka
inzulínu bola 14 U/24 hodín. Takisto sme zmenili perorálne
antidiabetikum na gliquidon 30 mg v dávke 90 mg/deň, dávka
metformínu ostala nezmenená.

Parametre glykemickej kompenzácie 
po zmene terapie

Parametre glykemickej kompenzácie po zmene liečby boli
hodnotené na základe glykemických profilov: nalačno, pred
spaním a 2-hodinových postprandiálnych glykémií po raňaj-
kách, obede alebo po večeri. Pacientka hlásila profily po týždni
a po dvoch týždňoch od začatia terapie.

Po zmene terapie prišlo k poklesu glykémií vo všetkých ob-
dobiach dňa a preto sa dávka inzulínu degludek nemenila. Pri
kontrole o tri mesiace neprišlo k poklesu HbA1c napriek tomu,
že pacientka udávala celkovo zlepšený glykemický profil (gly-
kémie nalačno 8–9 mmol/l, 2 hodiny po jedle 11–12 mmol/l).
Liečbu inzulínom zvládala a dokázala si sama aplikovať inzulín.
Možný časový posun pre aplikáciu inzulínu zvýšil stabilitu gly-
kémií. Pacientka pociťovala terapeutickú istotu, keďže si mohla
inzulín degludek podávať aj s väčším časovým odstupom. Na
nezlepšení kompenzácie (HbA1c) sa mohol podieľať sprievodný
jav polypragmázie – vynechávanie liekov. Po vzájomnom do-
hovore s pacientkou sme vysadili liečbu gliquidonom a vrátili
sme sa k podávaniu gliklazidu MR (s predĺženým uvoľňova-
ním) s podaním po prvom jedle dňa. Tým sme zabezpečili
kontrolu glykémie počas dňa.

Nasledujúce obdobie sa dostavil očakávaný efekt kombiná-
cie perorálnych antidiabetík a ultra-dlhodoboúčinkujúceho ba-
zálneho inzulínového analógu degludek ako je to zobrazené na
obrázku č. 2.

Záver a odporúčanie pre klinickú prax
Liečba pacientov vo vyššom „krehkom“ veku je špecifická.

Zníženie glykémie musí byť bezpečné. Liečba inzulínom je na-
júčinnejší spôsob dosiahnutia úpravy glykémie. Pri inzulínovej
liečbe môže hypoglykémia (jednotlivá epizóda a najmä opaku-
júce sa epizódy), alebo strach z hypoglykémie vplývať na ne-
dostatočnú titráciu inzulínu a viesť k suboptimálnemu dávko-
vaniu a teda k nedostatočnej kontrole glykémie. Preto je vplyv
liečby na výskyt hypoglykémie dôležitý parameter výberu in-
zulínu. Inzulín degludek zabezpečuje nízky výskyt celkových,
ale hlavne nočných hypoglykémií vzhľadom na minimálnu va-
riabilitu inzulinémie. Pridanou hodnotou je možnosť podáva-
nia v časovom intervale 8 hodín bez potreby zmeny dávkova-
nia. Tento aspekt je zvlášť dôležitý pri pacientoch, u ktorých je
vhodné zabezpečiť komplianciu, prípadne ak ošetrovateľskú
starostlivosť zabezpečujú agentúry domácej ošetrovateľskej sta-
rostlivosti alebo rodinní príslušníci. Kvalita života pri liečbe in-
zulínom degludek je lepšia v porovnaní s liečbou inými inzu-
línmi a to v rozmeroch škály: vnímania telesnej bolesti, vitality
a tiež celkového skóre fyzickej zložky.
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Zlepšenie metabolickej kompenzácie diabetu 
použitím bazálneho inzulínového analógu 
degludeku sprístupnilo účinnú liečbu 
očných komplikácií diabetu

Martina Merčiaková
Diabetologická ambulancia MEDI-DIA s.r.o, Sabinov

Súhrn
Nový bazálny inzulínový analóg degludek sa vyznačuje menšou intraindividuálnou

variabilitou účinku, má teda lepšiu predikovatelnosť efektu a znižuje aj riziko hlavne
nočnej hypoglykémie. U našej pacientky inzulín degludek zvýšil bezpečnosť liečby dia-
betu a zlepšením kompenzácie umožnil účinnú liečbu diabetického edému makuly.

Summary:
Improving of the metabolic compensation of diabetes using basal insulin analogue
degludec enabled effective treatment of eye complications

The new basal insulin analogue degludec is characterized by a lower intraindividual
variability of the effect, has better predictability of the effect and reduction in the risk
of nocturnal hypoglycaemia. Insulin degludec increased the treatment safety in our
patient and by compensation improvement enabled the effective treatment of diabetic
macular edema.

Merčiaková, M. Zlepšenie metabolickej kompenzácie diabetu použitím bazálneho inzulínového analógu de-
gludeku sprístupnilo účinnú liečbu očných komplikácií diabetu. Kazistiky v diabetologii 13, MS3: 23–24, 2015.
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Kazuistika
V našej kazuistike predstavujeme pacientku, rok narodenia

1952. Z dostupnej dokumentácie a získanej anamnézy uvád-
zame: diagnóza diabetu 2. typu od roku 2001, vo veku 49 rokov.
Pacientka bola v letách 2001 až 2010 liečená orálnymi antidia-
betikami (dvojkombinácia metformin+glimepirid) na internej
ambulancii. V marci 2011 bola pacientka hospitalizovaná pre
flegmónu palca pravej dolnej končatiny (DK). Počas hospita-
lizácie bola pacientka vzhľadom na pretrvávajúcu nedosta-
točnú kompenzáciu a diabetické komplikácie nastavená na in-
tenzifikovaný inzulínový režim: glulizín v dávke 9-7-8 U s.c.,
glargin v dávke 9 U s.c. pred spaním. Flegmóna veľkého palca
pravej nohy bola zvládnutá konzervatívne: antibiotikami, va-
zoaktívnou liečbou a lokálnym chirurgickým ošetrovaním. 
Po prepustení z nemocnice v apríli 2011 bola pacientka 1-krát
odoslaná na diabetologickú ambulanciu.

Pri 1. vyšetrení na diabetologickej ambulancii mala paci-
entka hmotnosť 67 kg, BMI 25,32 kg/m2, z laboratórnych vy-
šetrení vstupný HbA1c bol 10,59 % podľa DCCT, C-peptid mi-
erne znížený (0,22 nmol/l), kreatinín 49,1 μmol/l, normálne
hepatálne testy, celkový cholesterol 6,57 mmol/l, LDL-choles-
terol 4,28 mmol/l, HDL-cholesterol 1,46 mmol/l a triacylgly-

ceroly (TAG) 1,83 mmol/l. Vzhľadom na znížený C-peptid, ne-
prítomnosť obezity, nízke dávky inzulínu a zvýšený sklon k hy-
poglykémiám bolo doplnené vyšetrenie antiGAD protilátok,
ktoré sú vysoko pozitívne (AGAD viac ako 2 000 U/ml).

Diagnóza diabetu 2. typu bola preklasifikovaná na diabetes
mellitus 1. typ LADA. Z diabetických komplikácií je prítomná
diabetická polyneuropatia, diabetická nefropatia s pozitívnou
mikroalbuminúriou a dobrou glomerulárnou filtráciou. Na
očnom pozadí diagnostikovaná ťažká forma neproliferatívnej
diabetickej retinopatie, bez diabetickej makulopatie, sietnica
bola ošetrená intenzívnou panretinálnou fotokoaguláciou.
V priebehu rokov 2011–2013 pretrvávala nie optimálna kom-
penzácia, HbA1c kolísala od 8,0 do 9,3 % (DCCT), labilný typ
diabetu s výraznou medzidennou variabilitou glykémií, zvý-
šená citlivosť na fyzickú aktivitu sprevádzaná hypoglykémiami,
a následne kontraregulačnými hyperglykémiami.

V októbri 2013 pacientka spadla a zlomila si krčok pravého
femuru (subkapitálna fraktúra kŕčka pravého femuru s dislo-
káciou úlomkou). Na páde sa mohla podieľať hypoglykémia
(náhla slabosť, pacientka sa šmykla na schodoch). Pacientka
bola operovaná (totálna endoprotéza pravej coxy), po operácii
došlo k masívnej embolizácii do pľúcnice s potrebou kardio-
pulmonálné resuscitácie, na čo nasadali ďalšie komplikácie
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v podobe pseudomembranóznej kolitídy a sepsy, s rozvojom
malnutrície, ťažkej karenčnej anémie, hypoproteinémie a ana-
sarkou. Stav bol nakoniec komplexnou liečbou na KAIM a in-
ternej JIS zvládnutý, pacientka bola prepustená domov po tak-
mer dvoch mesiacoch (prepustená na liečbe glargin 14 U s.c.,
glulizín 12-10-10 U s.c.). Na podklade týchto komplikácií došlo
k ďalšiemu zhoršeniu metabolickej kompenzácie a progresii
diabetických komplikácií predovšetkým k závažnému zhorše-
niu nálezu na očnom pozadí. U pacientky sa rozvíjal maku-
lárny edém na ľavom oku, pri OCT vľavo ablácia neuroretiny.
Vpravo na sietnici prítomné ojedinelé hemorágie, bez edému,
popísaná je atrofia papily optického nervu vpravo. Pre edém
makuly vľavo bola pacientke oftalmológmi doporučená apli-
kácia antirastových faktorov, pacientka však nespĺňala indi-
kačné obmedzenie pre ich podanie – HbA1c pod 8,5 %
(DCCT).

V snahe zabrániť postupnej úplnej strate zraku, boli opako-
vane upravované dávky inzulínu, pacientka realizovala častý
selfmonitoring. Problémom pri dosahovaní lepších glykémií
sa ukázal strach pacientky z hypoglykémií. Pacientka udáva, že
na začiatku nešťastného pádu s následnými život ohrozujúcimi
komplikáciami, bola hypoglykémia, a teda radšej udržiava mi-
erne vyššie hodnoty krvného cukru. Nález na očnom pozadí
však progredoval, antirastové faktory pre zlú kompenzáciu nie
sú hradené z verejného zdravotného poistenia. V októbri 2014
je pacientka na liečbe: glulizín 8-10-10 U s.c., glargín 14 U s.c.,
HbA1c 9,01 % podľa DCCT, preprandiálne glykémie od 6 do
12 mmol/l, postprandiálne glykémie od 7 do 14 mmol/l, inter-
mitentne prítomné hypoglykémie. Pacientke bola navrhnutá
zmena bazálneho inzulínu na inzulín degludek (Tresiba). In-
iciálnu dávku bazálneho analógu degludek (Tresiba) sme mi-
erne redukovali na 12 U s.c., prandiálny inzulín bol ponechaný
v dávke 8-10-10 U s.c. Hypoglykémie nezaznamenané, po-
stupne sme dávky inzulínov titrovali: degludek (Tresiba) na-
stavený na dávku 14 U s.c., glulizín na 10-10-10 U s.c. V januári
2015 bol dosiahnutý glykovaný hemoglobín 8,28 % podľa
DCCT, dávka degludek (Tresiba) zostala na 14 U s.c. a po-
stupne dolaďujeme dávky inzulínov podľa glykemických pro-
filov. Výskyt hypoglykémií je výrazne zredukovaný, pacientka
sa cíti dobre. V máji 2015 bol pri liečbe degludek (Tresiba)

18 U s.c., glulizín (Apidra) 8-7-8 U s.c., dosiahnutý glykovaný
hemoglobín 7,37 % podľa DCCT, čo je u tejto komplikovanej
pacientky zatiaľ najlepší výsledok HbA1c, odkedy je pacientka
vedená v diabetologickej ambulancii. V súčasnosti pacientka
chodieva na aplikáciu antirastových faktorov intravitreálne
v snahe stabilizovať ochorenie a predísť strate zraku. Túto
účinnú liečbu umožnilo až zlepšenie dlhodobo zlej kompen-
zácie diabetu za pomoci nového bazálneho inzulínu degludek
(Tresiba).

Diskusia a záver
U pacientky v našej kazuistike nebol rozpoznaný latentný

autoimunitný diabetes dospelých (LADA), 12 rokov bola lie-
čená orálnymi antidiabetikami. Počas týchto rokov sa nedarilo
dosiahnuť primeranú metabolickú kompenzáciu a došlo k roz-
voju diabetických mikro- aj makrovaskulárnych komplikácií.
Kazuistika podčiarkuje skutočnosť, že aj v strednom (tiež vy-
ššom) veku treba myslieť na možnosť prítomnosti autoimunit-
ného diabetu LADA hlavne u pacientov, ktorí zle reagujú na
orálne antidiabetiká, nie sú obézni a majú labilný diabetes
s častými hypoglykémiami. Správna liečba, predovšetkým prvé
roky od stanovenia diagnózy diabetu, môže výrazne znížiť ri-
ziko rozvoja a progresie závažných komplikácií diabetu
a opačne. V kazuistike sme poukázali na to, že aj u pacientky
s už rozvinutými komplikáciami a mnohoročne zlou metabo-
lickou kompenzáciou malo význam použitie nového bazálneho
analógu degludek. Výraznou redukciou hypoglykémií deglu-
dek zvýšil compliance pacientky (strach pri titrácii dávok in-
zulínu a preferenciu vyšších glykémií) a umožnil aj účinnú li-
ečbu očných komplikácií s cieľom zabrániť úplnej strate zraku.

MUDr. Martina Merčiaková, MBA
Diabetologická ambulancia MEDI-DIA s.r.o
Námestie slobody 65
083 01 Sabinov
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Priebeh liečby u pacienta s diabetom druhého typu 
s nadváhou

Viera Doničová
Interná a diabetologická ambulancia, Košice

Súhrn
V liečbe diabetu druhého typu sa využíva kvalitatívne nový inzulín degludek. Tento

inzulínový analóg sa vyznačuje ultradlhým farmakokinetickým profilom, ktorý bol sle-
dovaný u detí, adolescentov aj u pacientov vo vyššom veku (Danne et al. 2011; Korsatko
et al. 2014). Vďaka plochému farmakokinetickému a farmakodynamickému profilu de-
gludeku bola jeho medzidňová variabilita v celkovom účinku na zníženie hladín glu-
kózy v „steady state“ fáze až 4x nižšia ako pre glargin u pacientov s diabetes mellitus
typu 1 (Heise et al. 2012). Klinické štúdie u cca 4 300 pacientov s diabetom typu 2 do-
kumentujú účinnosť liečby degludek so znížením výskytu hypoglykémií a neutrálnym
efektom na váhu pacientov (NN 2015). V kazuistike je analyzovaný priebeh 10-ročnej
liečby pacienta s diabetes mellitus typu 2 s postupným budovaním liečby rôznymi in-
zulínovými režimami a s liečbou inzulínom degludek.

Summary:
The course of the treatment in a patient with the type 2 diabetes mellitus and over-
weight

Degludec, the qualitatively novel form of insulin, is used in the treatment of the
type 2 diabetes mellitus. This insulin analogue is characterized by the extremely long
pharmacokinetic profile and it was studied in children, teenagers, as well as in elderly
patients (Danne et al. 2011; Korsatko et al. 2014). As for a general effect on lowering
glucose levels at the “steady state” phase, in patients with the type 1 diabetes mellitus
its day-to-day variability was more than four times lower than in glargin due to flat
pharmacokinetic and pharmacodynamic profiles of degludec (Heise et al. 2012). Cli-
nical studies in approximately 4 300 patients with the type 2 diabetes mellitus docu-
ment the efficacy of the treatment with degludec that is associated with a lower oc-
currence of hypoglycemic episodes and a neutral effect on patients’ weight (NN 2015).
The case report analyses the course of 10 years lasting treatment in a patient with the
type 2 diabetes mellitus with a gradual building of the treatment using different insulin
regimens and the treatment with insulin degludec.

Doničová, V. Priebeh liečby u pacienta s diabetom druhého typu s nadváhou. Kazuistiky v diabetologii 13,
MS3: 25–27, 2015.
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 degludek
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režim
 perorálne antidiabetiká

Keywords
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Kazuistika
V kazuistike Vám predstavím pacienta s nedostatočne kom-

penzovaným diabetom typu 2 (DM2) viacerými inzulínovými
režimami a kombináciami a následne dosiahnutím zlepšenia
s liečbou degludek.

Osobná a sociálna anamnéza
56-ročný pacient s metabolickým syndrómom (hmotnosť

98 kg; výška 175 cm; BMI 32 kg/m2), pracujúci pre nemeckú
firmu so šijacími strojmi. Veľmi precízny, pedantný, pri práci

robí s nastavovaním prístrojových parametroch pri veľkých
rýchlostiach pohybu šijacej ihly, ktoré vyžadujú veľkú pozor-
nosť a rýchle reakcie. Kvôli potrebe liečby inzulínom stratil
stále zamestnanie, ale vykonáva pôvodnú prácu v tej istej firme
na živnosť. Pacient pravidelne prichádza na ambulantné kon-
troly s rozsiahlymi a podrobne komentovanými hodnotami
glykémií v selfmonitoringu. Na diabetes mellitus sa lieči od ok-
tóbra 2005.

Sprievodné ochorenia: benigná hyperplázia prostaty od roka
2007, dyslipidémia od novembra 2007, metabolický syndróm,
varixy dolných končatín, bez diabetických komplikácií.
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Priebeh liečby pred liečbou intenzifikovanou inzulínovou te-
rapiou

Pacient bol od vzniku diabetes mellitus v januári 2005 lie-
čený metformínom v monoliečbe (dosiahnuté glykovaný he-
moglobín 6,82 %) [hodnoty sú uvádzané v prepočte na DCCT
pri norme 4,8–5,9 %]. Pri dodržiavaní diétnych a pohybových
odporúčaní sa dlhodobo darilo dosiahnuť želané cieľové para-
metre glykemického metabolizmu. Stav si vyžiadal pridanie
sulfonylurey do liečby až po 5 rokoch metformínovej monoli-
ečby (január 2010). Časom, pri neuspokojivých výsledkoch
sme k tejto liečbe pridali dlhoúčinkujúci inzulínový analóg
glargin a to od mája 2010 s jeho postupnou titráciou dávky až
na 70 U 1x denne. Napriek dostatku pravidelného fyzického
pohybu pacient pribral 3 kg (z 98 na 101 kg), mal vyššie glyké-
mie a neuspokojivé HbA1c (7,9–8,4%, DCCT). Dôležité je zdô-
razniť, že išlo o mimoriadne motivovaného a spolupracujúceho
pacienta, u ktorého sme na každej návšteve ešte dopĺňali jeho
edukáciu. Samotné návštevy na ambulancii boli v trvaní mini-
málne 30 minút.

Pre nedosiahnutie želaných výsledkov kompenzácie diabe-
tes mellitus sme od marca 2011 u pacienta prešli na liečbu mi-
xovaným inzulínom Humulin M3 v troch denných dávkach
(pacient pri cestovaní a svojej práci nesúhlasil s intenzifikova-
ným inzulínovým režimom [IIT]) v iniciálnej dávke 23-3-17 IU
s postupnou titráciou na jednotlivých ambulantných návšte-
vách. Hodnoty HbA1c iniciálne poklesli, ale neboli optimalizo-
vané (6,51; 7,89; 7,48; 7,98; 7,67 %, DCCT). Jednou z variant
inzulínovej liečby zvolenej na základe podrobných selfmoni-
toringov bola aj kombinácia rýchleho preprandiálneho inzu-
línu ráno a na obed a mixovaného inzulínu pred večerou (va-
rianta č. 3 viď v súhrne nižšie).

Priebeh liečby intenzifikovaným inzulínovým režimom
V auguste 2012 pacient pri kontrole udával zhoršenie gly-

kémií, zhoršenie sluchu a priestorového videnia. Preto sme
s jeho súhlasom pristúpili k IIT režimu v kombinácii Insuman
Rapid a Basal (18-17-8; 25 IU). Na nasledujúcich kontrolách
sme dávky inzulínu s pacientom titrovali a pružne prispôso-
bovali (z celkovej pôvodnej celodennej dávky inzulínu 68 IU
na 99 IU) a nočný inzulín sme nahradili detemirom (42 U vo
večernej dávke). Ani pacient ani my sme neboli spokojní s do-
siahnutými liečebnými výsledkami na IIT počas celého roka
(HbA1c pri posledných kontrolách 8,17; 8,35; 9,37; 8,63 %
,DCCT). Pacientovi sme ponúkli liečbu inzulínovým analógom
degludek s objasnením jeho kvalitatívnych rozdielov a jeho do-
platku na túto liečbu, s ktorou súhlasil.

Od októbra 2014 sme pacientovi pridali do IIT (Insuman
Rapid 25-20-10 IU) liečby podľa platných indikačných kritérií
k metformínu a sulfonyluree degludek (Tresiba) v iniciálnej
dávke 36 U. Pacient počas tohto obdobia absolvoval 2x očné
vyšetrenie, 4x konzultáciu ohľadom úpravy dávok inzulínu,
ktoré sme ustálili na uvedených dávkach: (Insuman Rapid) 25-
21-11 IU, večer degludek v dávke 48 U.

Pri nasledujúcej kontrole sme zistili HbA1c 7,2 % a pacient
bez vedomia o tejto hodnoty nás vítal slovami: „Toto sú glyké-
mie, na ktoré som čakal dva roky.“ Posledná kontrola v máji
2015 potvrdila udržanie HbA1c.

U pacienta som do kazuistiky nezahrnula zmeny hmotnosti,
či pravidelne vyšetrovaných biochemických parametrov, ktoré
sa minimálne menili, ale zdokumentovala som predovšetkým
snahu o zmenu a úpravu inzulínových režimov a dávok v snahe
dosiahnuť želanú kompenzáciu diabetes mellitus. Pacient
okrem antidiabetickej liečby a diéty neužíva žiadne iné lieky.

Pacient vystriedal v priebehu 4 rokov niekoľko inzulínových
režimov a kombinácií:
1. dvojkombinácia perorálnych antidiabetík + glargin (máj

2010 – marec 2011)
2. PAD, 3x denne mixovaný inzulín (od marca 2011)
3. PAD, 2x denne rýchlo účinkujúci inzulín + večerný mixo-

vaný inzulín
4. PAD, 3x denne rýchlo účinkujúci inzulín + večerný dlhoú-

činkujúci inzulín (od augusta 2012)
5. PAD, 3x denne rýchlo účinkujúci inzulín + večerný dlhoú-

činkujúci analóg (september 2013)
6. PAD, 3x denne rýchlo účinkujúci inzulín + večerný ultra-

dlhoúčinkujúci analóg (október 2014)
Počas úprav liečby sme celý čas nedokázali u vysoko moti-

vovaného spolupracujúceho a edukovaného pacienta zlepšiť
kompenzáciu diabetu.

Prvé zníženie HbA1c na prijateľné hodnoty sme dosiahli až
nasadením dlhoúčinkujúceho analógu degludeku súčasne s vy-
soko pozitívnym hodnotením glykémií v domácom selfmoni-
toringu samotným pacientom.

Diskusia
Modelom liečby a zlatým štandardom by mal byť od zači-

atku intenzifikovaný inzulínový režim. Ako je dokumentované
v literatúre (Danne et al. 2011; Korsatko et al. 2014) a je známe
aj z bežnej praxe diabetológov, pacient túto liečbu roky odmieta
či už z dôvodov pracovného režimu, alebo potenciálneho ob-
medzenia počas bežného života. Náš pacient je typickým prí-
kladom odsúvania IIT režimu, kde doba od začiatku inzulíno-
vej liečby do aplikácie inzulínu 4x denne trvala 2 roky. Ani
týmto postupom sme po dobu jedného roka nedosiahli želané
ciele liečby. U nášho pacienta sme až inzulínom degludek v IIT
režime dosiahli výrazné zlepšenie kompenzácie diabetes mel-
litus, čo by mohlo byť podmienené dvojnásobným polčasom
v porovnaní s glarginom (25 h versus 12,1 h u glarginu) ako aj
zníženou vnútrodennou variabilitou glykémií dokumentovanej
na danej liečbe (Heise et al. 2012; NN 2015). Jedným z mo-
žných obmedzení/bariér liečby zo strany pacienta pri tejto li-
ečbe môže byť aj finančná spoluúčasť pacienta, ktorú dokáže
prijať až vtedy, keď sa o jej účinku sám presvedčí.

Na základe výsledkov klinických štúdií u pacientov s diabe-
tes mellitus typu 2 by sme mohli očakávať pokles HbA1c v roz-
pätí od 1,1 do 1,3 % (NN 2015). U nášho pacienta tento pokles
predstavoval 1,4 %, čo koreluje s literárnymi údajmi.

Záver
Liečba inzulínom degludek viedla k zníženiu variability gly-

kémií a poklesu HbA1c pravdepodobne na základe svojej uni-
kátnej farmakodynamiky a farmakokinetiky umožňujúcej zní-
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ženú intrapacientskú medzidennú variabilitu v porovnaní s do-
teraz používanými dlhoúčinkujúcimi inzulínovými analógmi.
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Inzulín degludek ako posledná možnosť u pacientky
s labilným diabetes mellitus 1. typu

Ján Čulák
Diabetologická ambulancia, Prievidza

Súhrn
Uvádzam prípad 31-ročnej pacientky s dlhoročnou anamnézou diabetes mellitus

(DM) 1. typu. U pacientky nastala v priebehu roka 2014 progresia mikrovaskulárnych,
najmä očných komplikácií. Začiatkom roku 2015 sa zhoršila kompenzácia diabetu
v zmysle zvýraznenia glykemických výkyvov a objavenia sa nočných hypoglykémií ako
aj ťažkej hypoglykémie. Rozoberám terapeutické možnosti využité na zvládnutie stavu,
zmenu inzulínových preparátov, vrátane použitia najnovšieho dlhoúčinkujúceho ba-
zálneho inzulínového analógu, inzulínu degludek a jeho prínosu v danej situácii.

Summary:
Insulin degludec as the last option in a patient with the labile type 1 diabetes mellitus

The case report of a 31 years old patient with a long history of the type 1 diabetes
is reported. The patient developed microvascular, predominantly ocular, complications
in 2014. At the beginning of 2015 the compensation of diabetes worsened, specifically
stronger fluctuations of glycemia, the development of nocturnal hypoglycemic episo-
des as well as severe hypoglycemia. Therapeutical options that were used to manage
the condition, the change of insulin products including the use of the newest long
term acting basal insulin analogue, insulin degludec, and its benefit in the given si-
tuation are discussed in the paper.

Čulák, J. Inzulín degludek ako posledná možnosť u pacientky s labilným diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky
v diabetologii 13, MS3: 28–29, 2015.
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Úvod
Inzulínové analógy, či krátkoúčinkujúce (prandiálne) ako aj

dlhoúčinkujúce (bazálne) sú v súčasnosti bežnou súčasťou lie-
čebných postupov pri DM typu 1 aj DM typu 2, v prípade DM
2. typu sú indikované už pri iniciácii inzulinoterapie v kombi-
nácii s perorálnymi antidiabetikami. Bezpečnosť a účinnosť in-
zulínových analógov ako aj viaceré výhody v porovnaní s hu-
mánnymi inzulínovými preparátmi boli a sú priebežne
overované a potvrdzované klinickými štúdiami ale aj každoden-
nou praxou.

K portfóliu doteraz používaných bazálnych inzulínových
analógov – glargínu a detemiru pribudol v priebehu minulého
roku na náš trh inzulín degludek (Tresiba).

Glargín bol prvým dlhodobo pôsobiacim inzulínovým ana-
lógom s pôsobením až 24 hodín denne. Podobne detemir má
bezvrcholový, vyrovnaný účinok s trvaním 18–24 hodín v zá-
vislosti na jeho celkovej dávke. Oba spomínané inzulínové ana-
lógy majú v porovnaní s NPH inzulínom nižší výskyt hypogly-
kémií, nižšiu variabilitu inzulínového pôsobenia.

Inzulín degludek je najnovším prírastkom do rodiny dlhoú-
činkujúcich inzulínových analógov, od vyššie menovaných sa
odlišuje predovšetkým predĺženým trvaním účinku na viac ako

42 hodín pri jednej dennej aplikácii, nižšou variabilitou ako aj
nižším výskytom hlavne nočných hypoglykémií.

Kazuistika
Pacientka (narodená 1984) s DM 1. typu diagnostikovaným

roku 1995 bola iniciálne liečená intenzifikovaným inzulínovým
režimom, v roku 2002 nastavená na liečbu inzulínovou pum-
pou. Liečba inzulínovou pumpou bola komplikovaná sústavnou
tvorbou zápalových ložísk v mieste inzercie kanyly aj pri do-
držaní postupu a intervalu výmeny kanyly pumpy, čo bolo
zrejme hlavnou príčinou neuspokojivej kompenzácie diabetu
pri tomto režime, preto bolo rozhodnuté o návrate k aplikácii
inzulínovými perami v roku 2005.

Pacientka bola nastavená na inzulíny lispro a NPH, v roku
2007 bol bazálny inzulín zmenený na glargín, dávky: lispro cca
6–7 U 3x denne k jedlu, glargín 21 U o 21:00 hodine.

V rámci pravidelných kontrol bola konštatovaná pretrváva-
júca neuspokojivá úroveň metabolickej kompenzácie, hodnoty
HbA1c (DCCT) sa pohybovali v rozmedzí 9–11%.

Pacientka bola priebežne edukovaná o režimových a diétnych
opatreniach, orientovala sa v systéme počítania sacharidových
jednotiek, vykonávala selfmonitoring glykémií. Pri rozbore prí-
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čin vysokých hodnôt HbA1c sme opakovane narážali na rezervy
v režimových opatreniach napriek upozorňovaniu na následky
dlhotrvajúcej hyperglykémie na organizmus. Pacientka sa do
konca roku 2013 cítila relatívne dobre, hypoglykémie sa nevys-
kytovali často, cítila síce príznaky nízkej glykémie aj v nočných
hodinách, nočné hypoglykémie však boli ojedinelé.

Z orgánových komplikácií DM bola prítomná senzitívne mo-
torická polyneuropatia dolných končatín (DK), subjektívne sa
prejavujúca miernymi akrálnymi parestéziami, nefropatia s po-
zitívnou mikroalbuminúriou, pri normálnej glomerulárnej fil -
trácii a normotenzii, tiež bola prítomná obojstranná incipientná
neproliferatívna retinopatia, subjektívne bez alterácie vízu.

Osobná anamnéza bola bez pozoruhodností, v medikamen-
tóznej liečbe okrem inzulínov užívala kyselinu tioktovú, ACE
inhibítory pre sklon k hypotenzii zle tolerovala. Do roku 2012
príležitostne fajčila.

V marci 2014 bola zistená progresia diabetickej retinopatie,
pacientka absolvovala laserovú liečbu na obe oči.

Pri kontrole v júli 2014 HbA1c 10,21 % (DCCT), MAU 101,4
mg/l, kreatinín v sére 61,8 μmol/l, ostatné parametre bez od-
chýlok. Objektívny nález – TK 129/83 mmHg, pulz 84/min,
BMI 20,0 kg/m2, hmotnosť 54 kg.

V decembri 2014 bol HbA1c 9,2 % (DCCT) – mierne zlep-
šený, u pacientky sa však objavil obojstranný makulárny edém,
absolvovala ďalšiu laserovú liečbu, pacientke bola navrhnutá
zmena bazálneho inzulínu na degludek, avšak nesúhlasila pre
vysoký doplatok za preparát.

Vo februári 2015 pacientka prekonala ťažkú nočnú hypogly-
kémiu, bola v bezvedomí, stav zvládnutý cestou RZP. Príčinu
hypoglykémie nevedela ozrejmiť, deň predtým aplikovala ob-
vyklú večernú dávku inzulínu glargín – 21 U, vykonávala bežné
aktivity.

Bola vykonaná zmena liečby – prandiálny inzulín lispro na-
hradený aspartom, namiesto glargínu nasadený detemir s apli-
káciou pred spánkom, predpísaný glukagon, pacientka bola ree-
dukovaná a upozornená na správnu aplikáciu inzulínu – rotáciu
miest vpichu pre lipodystrofické zmeny periumbilikálne, dávky
inzulínu boli znížené o tretinu pri príjme sacharidov ako dopo-
siaľ. V laboratórnom súbore až na hyperglykémiu boli para-
metre bez signifikantných odchýliek vrátane TSH a fT4.

Pacientka prišla po týždni na kontrolu nakoľko po aplikácii
detemiru na stehne pociťovala pruritus, navyše pacientka opa-
kovane mala nočnú hypoglykémiu, 1x aj s hodnotou 1,9
mmol/l, v bezvedomí však nebola.

Prediskutovali sme možnosti liečby, nastavenie na inzulínovú
pumpu v diabetologickom centre odmietala pre predchádzajúce
negatívne skúsenosti s touto terapiou, ako alternatíva prichád-
zala do úvahy indikácia inzulínu degludek.

Iniciálne bola dávka určená na 10 U vo večernej aplikácii.
Telefonickými konzultáciami a opakovanými klinickými kon-
trolami bola dotitrovaná na 14 U, dávka aspartu cca 3-4-4 U
v pomere 1 jednotka inzulínu k 1 sacharidovej jednotke (SJ).

Spolupráca pacientky sa zlepšila, častejšie vykonávala se-
lfmonitoring glykémií, lokálne reakcie sa po aplikácii degludeku
nevyskytli.

Pri uvedených dávkach inzulínu a dôslednejšej životospráve
sa už nevyskytli ťažké hypoglykémie, ľahké hypoglykémie sú
podstatne menej frekventné, cca 5x za mesiac, nad ránom cca

1x za mesiac, príznaky hypoglykémie pacientka cítila, zmenšili
sa exkurzie glykemických hodnôt v profiloch.

V apríli 2015 vyšetrený HbA1c bol 9,4 % (DCCT), hodnota
nebola znížená od decembra (pravdepodobný súvis s nižším vý-
skytom hypoglykémií), pretrváva aj nález makulárneho edému,
avšak efekt liečby v rámci možností hodnotíme ako pozitívny.

Diskusia a záver
Uvedená kazuistika dokumentuje priebeh dlhoročnej anam-

nézy DM 1. typu, ktorý po období chronicky neuspokojivej
kompenzácie sprevádzanej vysokými hodnotami HbA1c vyústil
do výraznej lability glykémií s frekventnými hypoglykémiami
aj v nočnom období, vrátane ťažkej hypoglykémie. Súbežne
s progresiou diabetickej retinopatie a vznikom makulárneho
edému. Na príčinách frekventných hypoglykémií sa mohlo
podieľať oslabenie kontraregulačnej odpovede pri dlhotrvajú-
com DM a laxný prístup pacientky k režimovým opatreniam,
najmä selfmonitoringu glykémií. V čase manifestácie lability
ochorenia bola pacientka už dlhodobo na liečbe inzulínovými
analógmi, navyše v minulosti bola prechodne liečená aj inzu-
línovou pumpou, avšak s neuspokojivým efektom, nakoľko te-
rapia bola sprevádzaná opakovanými zápalovými kompliká-
ciami v mieste inzercie kanyly pumpy.

Možnosti farmakologickej úpravy liečby tak boli pomerne
limitované, najprv sme pristúpili k zmene inzulínového pran-
diálneho analógu lispro na aspart a bazálneho z glargínu na de-
temir. Pri aplikácii detemiru však dochádzalo k lokálnej reakcii
po vpichu – pruritu. Následne sme detemir nahradili inzulínom
degludek, ktorý pacientka tolerovala dobre, celková dávka in-
zulínu na deň sa zredukovala až o cca 1/3 pri dosiahnutí vyrov-
nanejších glykémií, eliminácii ťažkých hypoglykémií a zredu-
kovania ľahkých hypoglykémií, zlepšilo sa tiež vnímanie
príznakov hypoglykémie. Na zlepšení kompenzácie diabetu sa
okrem efektu zmeny inzulínu pravdepodobne podieľala aj lepšia
adherencia pacientky k režimovým opatreniam a intenzívnejší
selfmonitoring glykémií.

Inzulín degludek sa tak javí ako možný prínos aj v liečbe la-
bilného DM 1. typu so sklonom k hypoglykémiam, čo nazna-
čujú aj dostupné literárne údaje ktoré preukázali jeho noninfe-
rioritu resp. benefity pri porovnaní výskytu hypoglykémií
s ostatnými bazálnymi inzulínovými analógmi.
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Inzulín degludek v liečbe diabetika 2. typu 
s nefropatiou

Marek Macko
DIABETOL, s.r.o.

Súhrn
Kazuistika popisuje liečbu diabetika 2. typu s nefropatiou na terapii orálnymi anti-

diabetikami intenzifikovanú aplikáciou inzulínového analógu s ultradlhým účinkom
– degludek. Po pridaní degludeku došlo k redukcii podávania orálnych antidiabetík,
vymiznutiu hypoglykémií a výraznému zlepšeniu kompenzácie cukrovky.

Summary:
Insulin degludec in the treatment of a patient with the type 2 diabetes mellitus and ne-
phropathy

The case report deals with the treatment of the patient with the type 2 diabetes mel-
litus and nephropathy, who was treated with oral antidiabetic agents, the treatment
was intensified by the administration of the ultra long term acting insulin analogue –
degludec. Following the administration of degludec a reduction of the dose of oral an-
tidiabetic agents, cessation of hypoglycemic episodes and a significant improvement
of diabetic control occurred.

Macko, M. Inzulín degludek v liečbe diabetika 2. typu s nefropatiou. Kazuistiky v diabetologii 13, MS3: 
30–31, 2015.
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Kazuistika
Muž narodený v roku 1951 sa lieči na diabetes mellitus

2. typu od roku 1993. U príbuzných cukrovku nemal nikto. Od
roku 1997 sa lieči aj na hypertenznú chorobu. V máji 2005 bola
vykonaná cholecystektomia pre cholecystolithiázu. Od roku
2009 má diabetickú nefropatiu, teraz v 2. štádiu KDOQI.

Klinický priebeh
Pacient pracujúci v administratíve, s dobre kompenzovaným

diabetom na monoterapii metformínom do roku 2008. Pre ne-
uspokojivú kompenzáciu, HbA1c 8,9 % (DCCT), liečba inten-
zifikovaná sitagliptínom. Pri zmene liečby bol MDRD 61
ml/min a BMI 29,5 kg/m2.

Pri dobrej kompenzácii diabetu oscilovali hodnoty sérového
kreatinínu od 90,0 μmol/l do 138 μmol/l a v roku 2011 klesol
MDRD na 48,0 ml/min. Ďalšia terapia metformínom bola kon-
traindikovaná a do liečby bola pridaná sulfonylurea. Kompen-
zácia diabetu sa progresívne zhoršovala, renálne parametre sa
nemenili.

V júli 2014 bol zistený HbA1c 10,1 % (DCCT), pacient sa
cítil unavený, mal smäd a častejšie močil. Do liečby bol pridaný
bazálny analógový inzulín degludek. Iniciálna dávka 15 U bola
titrovaná do 22 U. V novembri 2014, po 4 mesiacoch liečby,
klesla hodnota HbA1c na 6,1 % (DCCT) a pacient nepociťoval
symptómy diabetu.

Dávka sulfonylurey bola zredukovaná o tretinu. Pri kontrol-
nom vyšetrení v apríli 2015 pacient uvádzal opakovaný výskyt
ľahkých až stredne závažných hypoglykémií od 3,2–3,9 mmol/l
a HbA1c bol 5,2 % (DCCT). Telesná hmotnosť bola 83 kg a BMI
28,7 kg/m2. Sulfonylurea bola z liečby úplne vynechaná a dávka
inzulínu degludek znížená na 16 U. Pri liečbe sitagliptín 100 mg
a degludek 16 U bola v júli 2015 hodnota HbA1c 5,9 % (DCCT).
Pacient už neuvádzal žiadne hypoglykémie. Ranné glykémie
nalačno boli v intervale 4,9–7,8 mmol/l a postprandiálne do
10,1 mmol/l. Telesná hmotnosť a renálne parametre nezme-
nené. Dávka degludeku bola následne redukovaná na 12 U, si-
tagliptín ponechaný v liečbe.

Prehľad liečby
● Pacient od začiatku ochorenia liečený metformínom, ti-

trovaným do maximálnej dávky 2 550 mg.
● Od júla 2008 do liečby pridaný sitagliptín, nová liečba:

metformín 2 550 mg + sitagliptín 100 mg/deň.
● V decembri 2011 metformín vynechaný pre pokles glo-

merulárnej filtrácie. Do liečby pridaný glimepirid
3 mg/deň. Dávka postupne zvyšovaná do 6 mg/deň.

● Od júla 2014 liečba v dennej dávke inzulín degludek 15 U
+ glimepirid 6 mg + sitagliptín 100 mg.

● August – október 2014: degludek 22 U + glimepirid 6 mg
+ sitagliptín 100 mg.
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● November 2014 – apríl 2015: degludek 22 U + glimepirid
4 mg + sitagliptín 100 mg.

● Apríl – júl 2015: degludek 16 U + sitagliptín 100 mg.
● Od júla 2015: degludek 12 U + sitagliptín 100 mg.

Tab. 1: Prehľad biochemických parametrov

Diskusia
S dĺžkou trvania diabetes mellitus 2. typu je potrebné inten-

zifikovať liečbu ochorenia.
Monoterapia, liekom prvej voľby, metformínom, je časovo

ohraničená a je nutné iniciovať kombinovanú antidiabetickú
liečbu. Odporúčania liečby definuje Liečebný algoritmus pre
diabetes mellitus 2. typu ADA/EASD. K liečbe metformínom
bol pridaný inhibítor DPP-4, ktorý má nízke riziko hypogly-
kémie, je hmotnostne neutrálny a môže sa použiť pri renálnej
insuficiencii mierneho stupňa. Po zhoršení renálnych parame-
trov musela byť liečba metformínom ukončená. Ten bol nahra-
dený sulfonylureou. Možnosťou bolo liečiť gliquidonom, gli-
klazidom alebo glimepiridom. Bol vybraný glimepirid, ktorý
sa podáva raz denne a je dostupný v piatich silách dávky. Po
zlyhaní kombinovanej liečby orálnymi antidiabetikami bol pri-
daný bazálny inzulínový analóg s ultradlhým účinkom – de-
gludek, ktorý bol aplikovaný raz za deň. Účinok inzulínu de-
gludek pretrváva viac než 42 hodín a pri dávkovaní raz denne
poskytuje spoľahlivý účinok počas 24 hodín s minimálnou va-
riabilitou. Vzhľadom na zlú kompenzáciu diabetu bola zvolená
vyššia počiatočná dávka inzulínu než sa všeobecne odporúča.

Po dosiahnutí dávky 22 U došlo po 4 mesiacoch liečby k výra-
znému zlepšeniu kompenzácie diabetu až do takej miery, že
glimepirid bol z liečby vynechaný a dávka degludeku reduko-
vaná. Ukončenie liečby glimepiridom zjednodušilo liečebný
režim a umožnilo predvídateľné a kontrolované znižovanie
dávky degludeku. Hypoglykémie, ktoré viedli ku korekcii tera-
pie, boli mierneho až stredne ťažkého stupňa. Po úprave liečby
sa hypoglykémie nevyskytli a dlhodobá kompenzácia diabetu
zostala veľmi dobrá. Hmotnosť pacienta sa nezvyšovala, na-
opak bol zaznamenaný jej mierny pokles.

Záver
Inzulín degludek, inzulínový analóg s ultradlhým účinkom,

má spoľahlivý účinok s minimálnou variabilitou, čo umožňuje
titráciu dávky tak, aby sa dosiahla veľmi dobrá kompenzácia
diabetu s nízkym rizikom hypoglykémií.

Pri použití u diabetikov 2. typu sa môže kombinovať s orál-
nymi antidiabetikami aj prandiálnym inzulínom. V kombinácii
so sulfonylureou je potrebné sledovať výskyt hypoglykémií, ak
sú častejšie, zredukovať dávku sulfonylurey.
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2008 8,9 13,7 7,7 93,2 77
2009 7,9 9,9 6,2 112,1 62
2009 5,4 10,1 5,58 105 67
2010 7,06 9,9 6,36 90 80
2011 7,4 9,3 7,4 138 48
2012 8,4 9,6 8,2 124,1 55
2013 9,1 11,3 10,2 131 51
2014 10,1 13,6 10,1 128,7 52,2
2014 6,3 8,2 6,1 112,2 61,2
2015 3,95 9,6 5,2 151,9 43
2015 7,3 10,1 5,9 131 51

rok FPG PPG HbA1c S-kreatinín MDRD
(mmol/l) (mmol/l) % (DCCT) (μmol/l) ml/min/1,73 m2



33KAZUISTIKY V DIABETOLOGII MS3/2015

Liečba morbídnej obezity liraglutidom – 
súčasnosť a budúcnosť?

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

Súhrn
Kazuistika poukazuje na efektivitu GLP-1 analógu liraglutidu, indikovaného ako

prídavná liečba k metformínu u pacienta s neuspokojivo kompenzovaným diabetes
mellitus 2. typu a morbídnou obezitou.

Summary:
The treatment of morbid obesity with liraglutide – the presence and the future?

The case report shows the effectiveness of the GLP-1 analogue liraglutide that was
introduced as the add-on treatment to metformin in a patient with the unsatisfactorily
compensated type 2 diabetes mellitus and morbid obesity.

Žilinka, J. Liečba morbídnej obezity liraglutidom – súčasnosť a budúcnosť? Kazuistiky v diabetologii 13, MS3:
33–34, 2015.
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Úvod
Už viac rokov ja na našom trhu dostupný GLP-1 analóg li-

raglutid (Victoza), ktorý je primárne indikovaný na liečbu dia-
betes mellitus 2. typu za presne stanovených podmienok da-
ných indikačnými obmedzeniami. Prostredníctvom interakcie
s receptorom pre GLP-1 stimuluje sekréciu inzulínu mechaniz-
mom závislým od hladiny glukózy, znižuje sekréciu glukagónu
(taktiež mechanizmom závislým od hladiny glukózy), spoma-
ľuje vyprázdňovanie žalúdka a znižuje telesnú hmotnosť
a množstvo telesného tuku prostredníctvom mechanizmu po-
tláčania hladu a zníženia príjmu energie (SPC Victoza). Práve
tento posledný fyziologický účinok je zaujímavý z hľadiska per-
spektívy využitia liraglutidu v liečbe obezity aj u nediabetickej
populácie, čo môže viesť u tejto vysokorizikovej skupiny oby-
vateľstva k zníženiu výskytu prediabetu či diabetu v budúc-
nosti.

Kazuistika
Pacient narodený v roku 1963 mal v anamnéze obezitu

III. stupňa, arteriálnou hypertenziu, dyslipidémiu, hyperuri-
kémiu a hepatálnu steatózu. V roku 2003 bol odoslaný na dia-
betologickú ambulanciu pre novozistený diabetes mellitus
2. typu. Telesná hmotnosť bola 130 kg, BMI 42,9 kg/m2. Pa-
cientovi bol od počiatku popri stravovacích a režimových
opatreniach ordinovaný aj metformín v postupne titrovanej
dávke až do tolerovaných 2 000 mg denne. Pri tejto liečbe bola
metabolická kompenzácia pomerne dlho uspokojivá, s nor-
málnymi hodnotami HbA1c. Od roku 2008 však začal pacient
rapídne priberať na hmotnosti, v priebehu 5 rokov 21 kg, čo
sa v roku 2013 prejavilo zhoršením kompenzácie diabetes
mellitus. Preto som sa napriek 10-ročnému trvaniu diabetes
mellitus rozhodol pridať liraglutid ako liek voľby k metfor-
mínu.

počiatok liečby po 3 mesiacoch po 6 mesiacoch po 12 mesiacoch po 18 mesiacoch

glykémia nalačno (mmol/l) 7,8 6,3 6,4 7,3 6,5

HbA1c (%; DCCT) 7,3 6,1 6,1 6,3 6,1

hmotnosť (kg) 151 142 140 146 141

BMI (kg/m2) 48,7 45,8 45,2 47,1 45,5

krvný tlak (mmHg) 155/100 150/100 142/96 135/100 130/94

počiatok liečby po 3 mesiacoch po 6 mesiacoch po 12 mesiacoch po 18 mesiacoch
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LIEČBA MORBÍDNEJ OBEZITY LIRAGLUTIDOM – SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ?

Diskusia
Vzhľadom na 10-ročné trvanie diabetes mellitus u tohto pa-

cienta sa dal ťažko predvídať efekt pridania liraglutidu k liečbe
metformínom. Aj napriek tomu, že pacient užíva dávku lira-
glutidu 1,2 mg denne, čo nie je vzhľadom na jeho BMI maxi-
mum, došlo k priemernému zlepšeniu glykémií nalačno o 1,2
mmol/l, zlepšeniu HbA1c o 1,2 % (čo korešponduje s hodno-
tami udávanými v SPC), priemernému zlepšeniu tlaku krvi
o 16/3 mmHg a redukcii hmotnosti o 10 kg, čo je cca 7 %.
Podľa aktuálneho SPC je popisovaný trvalý úbytok na hmot-
nosti v rozsahu 1–2,8 kg, pri vyššej východiskovej hodnote
BMI bol pozorovaný vyšší úbytok hmotnosti (SPC Victoza).
Pacient liečbu toleruje, ani v dlhodobom sledovaní sa nevys-
kytli žiadne nežiaduce účinky a zatiaľ nemá ani problém s do-
platkom v lekárni.

Záver
Možno predpokladať, že ďalšie zvýšenie dávky liraglutidu

na 1,8 mg denne by mohlo u tohto pacienta viesť k ďalšej re-
dukcii hmotnosti, čo by mohlo mať preň výrazný aj kardio-me-
tabolický benefit.

Zaujímavou novinkou je, že FDA schválila koncom roka
2014 používanie liraglutidu (Saxenda) v dávkovaní 3,0 mg
denne ako doplnok k redukčnej diéte a fyzickej aktivite v liečbe
obezity (BMI>30 kg/m2) a nadváhy (BMI>27 kg/m2) s prítom-
nou aspoň jednou komorbiditou: diabetes 2. typu, hypertenzia,
alebo dyslipidémia (FDA 2014).

Literatúra
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Liečebný efekt liraglutidu (Victoza) u pacientky 
s diabetes mellitus 2. typu s narastajúcou hmotnosťou 
a pridruženými komplikáciami obezity

Eva Žákovičová
Diabetologická a endokrinologická ambulancia, Bratislava

Súhrn
V článku je odprezentovaná kazuistika 46-ročnej obéznej pacientky s diabetes mel-

litus 2. typu, s iniciálne horšou compliance, postupným nárastom hmotnosti a rozvojom
epizódy depresie. Pri správnej indikácii a možnosti pridania liraglutidu k stávajúcej te-
rapii má táto kombinácia vplyv nielen na kompenzáciu diabetu, ale i redukciu hmot-
nosti a s ňou súvisiacu morbiditu a kvalitu života.

Summary:
The therapeutical effect of liraglutide (Victoza) in a patient with the type 2 diabetes
mellitus, weight gain and associated complications of obesity

The case report of 46 years old obese patient with the type 2 diabetes mellitus, worse
initial compliance, gradual weight gain and episode of a depression is presented in the
paper. If there is a proper indication and a chance to add liraglutide to the current tre-
atment, this combination can affect not only the compensation of diabetes but also
a weight loss and their corresponding morbidity and a quality of life.

Žákovičová, E. Liečebný efekt liraglutidu (Victoza) u pacientky s diabetes mellitus 2. typu s narastajúcou hmot-
nosťou a pridruženými komplikáciami obezity. Kazuistiky v diabetologii 13, MS3: 35–36, 2015.
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Úvod
Liečba agonistami GLP-1 receptorov má pozitívne pleio-

tropné účinky na metabolizmus glukózy, inhibuje sekréciu glu-
kagónu, zlepšuje inzulínovú senzitivitu, priaznivo pôsobí na 
β bunky. Táto liečba tiež podporuje chudnutie – spomalenie
vyprázdňovania žalúdka zvyšuje pocit sýtosti, výsledkom je
znížený príjem potravy až o 20 %. 86 % pacientov s diabetom
2. typu trpí buď nadváhou alebo obezitou, 52 % je obéznych,
a 8,1 % morbídnou obezitou. Analógy GLP-1 znižujú hladinu
HbA1c o 0,5 až 1,5 %. Liraglutid je aplikovaný jedenkrát denne,
bez ohľadu na príjem jedla, je schválený pre liečbu pacientov
s diabetes mellitus 2. typu v kombinácii s perorálnymi antidia-
betikami. Medzi ďalšie jeho kľúčové výhody patrí nízky výskyt
hypoglykémie. Iniciácia liečby liraglutidom je jednoduchá,
s jednoduchou titráciou, od počiatočnej dávky 0,6 na 1,2
mg/deň po minimálne jednom týždni. U niektorých pacientov
sa lepšenie glykemickej kontroly podporí navýšením dennej
dávky z 1,2 mg na 1,8 mg.

Kazuistika
46-ročná žena, vdova, pracuje ako sanitárka v nemocnici,

fajčiarka, po prekonaní trombózy v oblasti vena poplitea vľavo
v roku 2005, sledovaná s diabetes mellitus 2. typu od roku 2009,

bez známych orgánovo špecifických komplikácií. Hladina 
C-peptidu svedčí pre dostatočnú endogénnu sekréciu, s prime-
ranou až zvýšenou sekréciou postimulačne (1,7 a 6 nmol/l).
V objektívnom náleze je prítomná evidentná obezita, BMI 
44 kg/m2. Liečená s esenciálnou hypertenziou, diabetickou dys-
lipidémiou, hyperurikemickým syndrómom (indapamid 2,5 mg
denne, amlodipin 5 mg denne, losartan 50 mg denne, bisopro-
lol 10 mg denne, kyselina acetylsalicylová 100 mg denne, cita-
lopram 10 mg denne, fenofibrát 160 mg denne, metformín
2 000 mg denne). Pacientka spočiatku dochádzala na kontroly
nepravidelne a skôr sporadicky. Na pravidelné kontroly začala
dochádzať až od septembra 2014, kedy u nej začala dominovať
úzkosť, depresie, vertebrogénne a ortopedické komplikácie (ar-
tróza váhonosných kĺbov dolných končatín). V júni 2014 ab-
solvovala opakovanú operáciu kolena. Z antropometrických
parametrov v septembri 2014 sme stanovovali výšku (172 cm),
hmotnosť (130 kg), obvod pása (128 cm), z laboratórnych vý-
sledkov – glykémia nalačno 9–10 mmol/l, kyselina močová 
567 μmol/l, celkový cholesterol 3,80 mmol/l, LDL-cholesterol
2,73 mmol/l, HDL-cholesterol 0,70 mmol/l, triacylglyceroly
3,17 mmol/l, hladina glykovaného hemoglobínu 7,70 % DCCT
(60,66 mmol/mol IFCC).

Vzhľadom k dlhodobej neuspokojivej kompenzácii s obezi-
tou III. stupňa a metabolickým syndrómom bol pacientke do
liečby pridaný humánny analóg GLP-1 – liraglutid, vytitrovaný
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LIEČEBNÝ EFEKT LIRAGLUTIDU (VICTOZA) U PACIENTKY S DIABETES MELLITUS 2. TYPU …

na dennú dávku 1,2 mg. Po 6-mesačnej terapii liraglutidom
došlo k poklesu HbA1c o 0,9 % (6,8 % DCCT), úbytku hmot-
nosti 8 kg, hodnoty glykémie nalačno (IFG) poklesli na 6,8
mmol/l.

Pacientka je vďaka týmto pozitívnym výsledkom motivo-
vaná k ďalšiemu úbytku hmotnosti, dodržiava redukčný stra-
vovací režim, dochádza na pravidelné kontroly. Po roku pre-
trváva uspokojivá metabolická kompenzácia, aktuálne HbA1c

6,7 % DCCT (graf č. 1), hmotnosť klesla na 115 kg. Pacientka
sa psychicky a fyzicky cíti lepšie, došlo k ústupu úzkostí rov-
nako ako vertebrogénnych bolestí. Je treba zdôrazniť, že so sú-
časným zlepšením kompenzácie nedošlo k žiadnej hypoglyke-
mickej príhode. Kvalita života pacientky sa výrazne zvýšila po
zlepšení kompenzácie a úbytku hmotnosti.

Diskusia
Kazuistika demonštruje úspešné použitie liraglutidu v kom-

binácii s metformínom u obéznej pacientky s depresiami. In-
dividualizovaná liečba diabetu umožňuje výber optimálneho
preparátu so zohľadnením na vek, prítomnosť komorbidít
a komplikácií. Meta-analýza 39 štúdií preukázala, že 11 % pa-
cientov s diabetom spĺňa kritériá pre komorbidnú depresívnu
poruchu (MDD) a u 31 % boli pozorované depresívne prí-
znaky; okrem toho, prevalencia depresie u pacientov s diabe-
tom bola významne vyššia u žien ako u mužov (28 % vs. 18 %;
P<0,0001).

V klinickej praxi je injekčná liečba liraglutidom pacientmi
najčastejšie odmietaná pre spôsob aplikácie. Avšak, správna
edukácia a motivácia pacienta je základným predpokladom
úspešnej liečby, ako je poukázané v našej kazuistike, i u paci-
entky s dovtedy laxným prístupom k liečbe. Účinok liraglutidu
trvá 24 hodín a je založený na pomalej absorpcii, na väzbe na
albumín a vyššej enzymatickej stabilite voči enzýmom dipep-
tidylpeptidázy IV (DPP-IV) a neutrálnej endopeptidázy (NEP).

Zmyslom liečby diabetika je okrem úpravy metabolického
profilu i úprava pridružených komorbidít a zlepšenie kvality
života. Agonisti GLP-1 receptora sú v súčasnosti využívané
v súlade s preskripčným obmedzením v druhej alebo tretej línii
liečby diabetu 2. typu pri zlyhaní monoterapie metformínom,
alebo v kombinácii s inými PAD. Okrem zlepšenia metabolic-
kej kompenzácie a poklesu glykémií znižujú hodnotu krvného
tlaku a telesnej hmotnosti a s nimi súvisiacej morbidity a mor-

tality. To poskytuje ďalšie zlepšenie celkového kardiovaskulár-
neho profilu. Pokles hmotnosti podporený adekvátnou liečbou
taktiež výrazne zlepšil psychický stav pacientky a kvalitu ži-
vota.
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Intenzifikácia inkretínovej liečby zoptimalizovala 
glykemickú kompenzáciu u obéznej diabetičky 
2. typu a oddialila liečbu inzulínom

Daša Skripová
Diabetologická ambulancia, DIAMEL, s.r.o., Trenčín

Súhrn
Kazuistika popisuje priebeh ochorenia obéznej diabetičky 2. typu, u ktorej bola po

15 rokoch trvania diabetu iniciovaná terapia perorálnymi antidiabetikmi. Počas nej pa-
cientka pozorovala nežiaduce účinky niektorých antidiabetík (metformín, gliklazid),
čo zhoršovalo compliance k liečbe a glykemickú kompenzáciu. Počas troch rokov pe-
rorálnej antidiabetickej liečby, aj napriek jej intenzifikácii a úprave, nebola kompenzácia
diabetu optimálna. Dôvodom nebola len progresia základného ochorenia, ale aj hmot-
nostný prírastok a noncompliance. Až intenzifikácia inkretínovej liečby významne zlep-
šila glykemické parametre, znížila telesnú hmotnosť, čo oddialilo plánovanú terapiu
inzulínom.

Summary:
Intensification of the treatment with incretins optimized the glycemic compensation
in an obese patient with the type 2 diabetes mellitus and it delayed the insulin treat-
ment

The case report describes the progress of disease of obese, type 2 diabetic female
patient, who was initiated antidiabetic agents after 15 years of diabetes duration. Du-
ring the time of antidiabetic treatment, patient observed the adverse effects of some
agents (metformin, gliclazide), which impaired the treatment compliance and glycemic
control. During three years of oral antidiabetic treatment despite its intensification
and optimalisation glycemic control was not optimal. The reason was not only the di-
sease progression, but weight gain and noncompliance, too. The incretin therapy in-
tensification significantly improved glycemic parameters, reduced body weight, which
delayed the planned insulin therapy.

Skripová, D. Intenzifikácia inkretínovej liečby zoptimalizovala glykemickú kompenzáciu u obéznej diabetičky
2. typu a oddialila liečbu inzulínom. Kazuistiky v diabetologii 13, MS 3: 37–38, 2015.
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Úvod
Hypoglykémia, hmotnostný prírastok, nežiaduce účinky an-

tidiabetík zhoršujúce compliance k terapii a progresívne zly-
hávanie beta-buniek pankreasu predstavujú najväčšie prekážky
v dosahovaní optimálnej glykemickej kontroly. Správna voľba
antidiabetickej terapie, tzv. individuálny prístup je základom
úspechu v liečbe každého diabetika. Ten je zvlášť komplikovaný
u obéznych s pridruženou intoleranciou na niektoré PAD.

Kazuistika
61-ročná pacientka sa lieči na diabetes mellitus 2. typu od

svojich 43 rokov. Už 32 rokov trpí obezitou, od roku 1994 sa
lieči na vysoký krvný tlak a dyslipidémiu. Päť rokov je sledo-
vaná pre autoimunitnú thyreoitídu. Od roku 1996 až do roku

2011 bol diabetes liečený diétou a režimovými opatreniami,
v roku 2011 bol pacientke nasadený metformín, ktorý v dávke
2 g denne užívala do septembra 2012. V tom čase jej bol pre
nedostatočnú kompenzáciu (HbA1c 7,8 % DCCT) pridaný do
kombinácie sitagliptin. K ďalšej kontrole prišla po 4 mesiacoch.
Od predošlej kontroly pribrala 1 kg (váha 109 kg), HbA1c klesol
o 0,2 % (aktuálna hodnota HbA1c 7,6 % DCCT). Pacientka si
doma znížila dávku metformínu na 1 g pre tráviace ťažkosti,
ktoré však naďalej v menšej miere pretrvávali. Metformín bol
preto vysadený a nahradený gliklazidom (30 mg denne), liečba
sitagliptinom pokračovala naďalej.

Pri ďalšej kontrole o 4 mesiace boli glykemické parametre
nasledovné: glykémia nalačno 6,9 mmol/l, glykémia po jedle
(PPG) 10,7 mmol/l, HbA1c 7,6 % DCCT. Pozorovaný bol hmot-
nostný prírastok 2 kg, aktuálna váha 111 kg. Keďže neboli prít-
omné hypoglykémie, pacientka ďalej pokračovala v terapii gli-
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klazidom v kombinácii so sitagliptinom. V snahe zlepšiť reži-
mové opatrenia na maximum bol odporúčaný selfmonitoring
glykémií. Na nasledujúcu kontrolu prišla o 4 mesiace. Aktuálna
hmotnosť 112 kg, glykémia nalačno 11,9 mmol/l, PPG 10,0
mmol/l, glykemický profil (GP) 10,4-8,7-9,5-11,8 mmol/l (bez
prítomných hypoglykémií), HbA1c 8,5 % DCCT. Keďže po 10
mesiacoch terapie gliklazidom pribrala 5 kg, bol gliklazid z li-
ečby vysadený a nahradený glimepiridom v dávke 1 mg, liečba
sitagliptinom bola ponechaná. Predbežne bola odporučená li-
ečba inzulínom, ktorá by bola zahájená pri nezlepšení výsled-
kov na budúcej kontrole.

Pri prevzatí pacientky do mojej ambulantnej starostlivosti
užívala pacientka sitagliptin 100 mg, glimepirid 1 mg, atorvas-
tatin 20 mg, valsartan 80 mg, betaxolol 20 mg, levotyroxín
100 mg. Jej hmotnosť bola 111 kg pri výške 167 cm (BMI 39,8
kg/m2), krvný tlak 139/80 mmHg. Vyšetrenie plazmatickej gly-
kémie nalačno a glykovaného hemoglobínu činilo 14,74
mmol/l, HbA1c 10,6 % DCCT. Postprandiálna glykémia vyše-
trená glukometrom 2 hodiny po jedle bola 16,5 mmol/l.

Aktuálne bola vyšetrená aj funkcia hepatálnych a renálnych
parametrov a očné pozadie. Tieto výsledky boli bez patologic-
kých zmien. Zistila som, že pacientka lieky užíva pravidelne,
fyzickú aktivitu má minimálnu, v diéte často chybuje, selfmo-
nitoring používa iba keď je nalačno. Pacientka bola re-eduko-
vaná o nutnosti zlepšenia diétnych a režimových opatrení. Od-
poručila som intenzívny selfmonitoring k sledovaniu lačnej aj
postprandiálnej glykémie za účelom dodržiavania prísneho
stravovacieho režimu.

Pretože sa počas liečby metformínom v minulosti vyskytli
nežiaduce účinky zo strany gastrointestinálneho ústrojenstva,
bol nasadený metformín s predlženým uvoľňovaním v počia-
točnej dávke 0,5 g/deň. Pre nedostatočnú účinnosť bol sitaglip-
tin nahradený liraglutidom (Victoza), počiatočná dávka 0,6 mg
s.c. denne. Glimepirid bol z liečby vysadený. Opakovane pre-
behla edukácia o novom spôsobe liečby a jej prípadných ne-
žiaducich účinkoch. Pacientka prišla na kontrolu po týždni. Už
vtedy videla zlepšenie glykemických parametrov, ktoré zazna-
menala pri selfmonitoringu. Predpisovanú liečbu tolerovala,
kožné alergické reakcie nemala, injekčná aplikácia jej nevadí.
Zvýšila som dávku metformínu XR na 1 g denne a liraglutidu
na 1,2 mg s.c. denne. Selfmonitoring glykémií pokračoval in-
tenzívne naďalej.

Po troch mesiacoch liečby pri kontrole bola hodnota kapi-
lárnej glykémie nalačno 6,68 mmol/l, glykémia 2 hodiny po
jedle glukometrom bola 10,0 mmol/l, hmotnosť pacientky
klesla o 2 kg na 109 kg. Hodnoty selfmonitoringu glykémie boli
v rozmedzí od 5,4 mmol/l až 9,2 mmol/l, hodnoty glykovaného
hemoglobínu aktuálne stanovené neboli. Ani raz sa u pacientky
nevyskytla hypoglykémia. Subjektívne sa pacientka cíti lepšie,
injekčná aplikácia lieku jej nevadí. Máva pocit plnosti v ža-
lúdku krátko po najedení, preto som odporučila zmenšiť veľ-
kosť porcií.

Kontrolné vyšetrenie po 6 mesiacoch liečby ukázalo hodnotu
plazmatickej glykémie nalačno 6,65 mmol/l, postprandiálnej
kapilárnej glykémie 7,9 mmol/l, hmotnosť klesla na 107 kg (po-
kles o 5 kg z pôvodnej hodnoty 111 kg), glykovaný hemoglobín
na 6,8 % DCCT (pokles z pôvodnej hodnoty 10,6 % DCCT).

Hodnoty TK boli 127/80 mmHg. Ani raz sa u pacientky nevys-
kytla hypoglykémia, liečbu výborne toleruje, pocit plnosti sa po
redukcii porcií jedla postupne stratil, nauzeu nepozorovala. S li-
ečbou je veľmi spokojná aj napriek injekčnej aplikácii.

Pri ďalšej kontrole po šiestich mesiacoch bol zaznamenaný
hmotnostný prírastok 4 kg, hodnoty glykémií v profilom mi-
erne narástli, hodnota glykovaného hemoglobínu stúpla na
7,1 % DCCT. Dôvodom boli negatívne zmeny v diéte a nižšia
fyzická aktivita. Liečba liraglutidom 1,2 mg prerušená nebola
a je naďalej výborne tolerovaná, bez prítomných hypoglykémií.
Zvýšili sme dávku liraglutidu na 1,8 mg s.c., odporučili zlep-
šenie režimových opatrení a častejší selfomonitoring. Kom-
pletné kontrolné výsledky kompenzácie diabetu po zintenzív-
není liečby nemáme k dispozícii, keďže plánovanej kontroly sa
pacientka zatiaľ nezúčastnila. Známe sú výsledky selfmonito-
ringu a aktuálnej telesnej hmotnosti, ktorá po troch mesiacoch
od nasadenia liraglutidu 1,8 ml s.c. klesla o 2 kg. Preprandiálne
glykémie v profiloch sú od 6,8–7,8 mmol/l, postprandiálne od
8,2–11,7 mmol/l. Pacientka je dôslednejšia v diéte, 2x do
týždňa cvičí. Liečba je výborne tolerovaná, bez prítomnosti na-
uzey, ani raz nebola zaznamenaná hypoglykémia.

Záver
Liečba diabetika 2. typu s intoleranciou k viacerým perorál-

nym antidiabetikám je v klinickej praxi často komplikovaná.
Veľmi problematickým sa stáva aj faktor obezity, ktorý nezri-
edka nasadením inzulinoterapie progreduje. V prezentovanom
prípade sa nám osvedčil individuálny prístup liečby diabetu
2. typu tzv. liečba „šitá na mieru“, spojený s cielenou edukáciou
a selfmonitoringom. Po šiestich mesiacoch liečby liraglutidom
1,2 mg s.c. v kombinácii s metformínom sa podarilo zoptima-
lizovať glykemickú kompenzáciu k cieľovým hodnotám (pokles
HbA1c z 10,6 % na 6,8 % DCCT), zlepšiť metabolické zdravie
pacientky a oddialiť inzulinoterapiu, ktorá by nepochybne zlep-
šila glykemické ciele, no na druhej strane zvýšila riziko hypo-
glykémie a hmotnostného prírastku. Naša kazuistika tiež do-
kazuje, že intenzifikácia liečby liraglutidom v dávke 1,8 mg s.c.
je veľmi účinnou, dobre tolerovanou a bezpečnou možnosťou.
Optimalizácia glykémie v tomto prípade nebola dosiahnutá len
samotnou liečbou, ale aj komplexným a individuálnym prístu-
pom: edukáciou a zlepšením dietoterapie za selfmonitoringu
glykémií.
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Príbeh pacienta na liečbe liraglutidom 
(Victoza)

Monika Košíková
Súkromná diabetologická ambulancia, Poprad

Súhrn
Cieľom tejto kazuistiky je poukázať na dôležitosť včasnej liečby GLP-1 agonistom

a dôležitosť aktívnej spolupráce pacienta s lekárom.

Summary:
The case report of a patient treated with liraglutide (Victoza)

This report is aimed to demonstrate the importance of the early treatment with
GLP-1 agonist as well as the importance of the active cooperation between a patient
and a physician.

Košíková, M. Príbeh pacienta na liečbe liraglutidom (Victoza). Kazuistiky v diabetologii 13, MS3: 39–40,
2015.
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Úvod
V súčasnej dobe sa liečba diabetes mellitus 2. typu (DM2)

výrazne rozšírila o nové skupiny liekov, ku ktorým patrí aj sku-
pina inkretínov, resp. GLP-1 agonistov. Ich prednosťou je
okrem zlepšenej glykemickej kompenzácie pacienta pri vyso-
kom bezpečnostnom profile (znížené riziko hypoglykémie) aj
pozitívny vplyv na hmotnosť pacienta, prípadne na hodnoty
krvného tlaku a lipidového spektra.

Popis prípadu
Základné informácie o pacientovi – muž, narodený v roku

1947, bez výskytu cukrovky v rodine, s metabolickým syndró-
mom, trpiaci hypertenziou, dyslipidémiou a hyperurikémiou.

V roku 1996 bol dispenzarizovaný s diagnózou DM2.
S hmotnosťou 121 kg, BMI 38,19 kg/m2, FPG 13,7 mmol/l,
HbA1c 10,8 % (DCCT), celkovým cholesterolom 6,1 mmol/l,
TAG 2,9 mmol/l, HDL-cholesterolom 0,97 mmol/l, LDL-cho-
lesterolom 4,44 mmol/l.

Pacient sa začal liečiť metformínom (Glucophage) 1 g 1x
denne, časom bol do terapie pridaný DPP-4 inhibítor.

V marci 2011 bol z dôvodu nedostatočnej kompenzácie pa-
cienta DPP-4 inhibítor v terapii nahradený liraglutidom (Vic-
toza). V terapeutickej dávke 1,2 mg 1x denne. V čase nasadenia
liraglutidu bol HbA1c 9,5 % (DCCT), FPG 10,4 mmol/l, hmot-
nosť pacienta 121 kg.

Po roku takto nastavenej liečby sa hodnoty glykemickej
kompenzácie znížili, v prípade HbA1c na hodnotu 7,9 %
(DCCT) a FPG 7,21 mmol/l. Taktiež sme zaznamenali pokles

hmotnosti o 7 kg (114 kg). Tieto hodnoty sa výraznejšie neme-
nili do leta roku 2014.

V júni 2014 bol liraglutid zamenený za lixisenatid z dôvodu
nižšieho doplatku a mierne zhoršenej kompenzácie cukrovky
(HbA1c 8,5 % (DCCT), hmotnosť 119 kg). Po dvoch mesiacoch,
v auguste 2014 sa pacient dožadoval vrátiť k liraglutidu (1,2
mg), pretože pri selfmonitoringu nezaznamenal žiadne zlep-
šenie glykémii (FPG 8 mmol/l a PPG 9–12 mmol/l). Nenastalo
ani zníženie hmotnosti a pacient navyše začal pociťovať trá-
viace ťažkosti – pocit nafúknutia. K liraglutidu bol pridaný ešte
gliklazid 30 mg ½ tbl denne.

Po štyroch mesiacoch na tejto liečbe bola FPG 7,08 mmol/l
a HbA1c 6,4 % (DCCT), hmotnosť klesla na 115 kg.

Aktuálne hodnoty v máji 2015 boli: FPG 7,0 mmol/l; HbA1c

6,9 % (DCCT) a hmotnosť 117 kg.
Pacient chcel vyskúšať poslednú novinku z rady GLP-1 ago-

nistov a výsledok ho nepotešil. Dokonca po návrate k liraglu-
tidu (Victoza) mu ustúpili aj nepríjemné tráviace ťažkosti. Aj
s odstupom času je pacient so svojou „staronovou” liečbou spo-
kojný a vzdal sa ďalšieho experimentovania.

Ako lekár hodnotím stav pacienta ako uspokojivý a pri do-
držiavaní zásad zdravej životosprávy je jeho cukrovka dobre
kontrolovateľná.

Diskusia
Keďže sa jedná o zhodnotenie jedného pacienta nemožno

výsledky generalizovať, ale je možné vytušiť kvalitu lieku li-
raglutidu a tiež podporiť fakt dôležitosti včasnej liečby vhod-
ným GLP-1 agonistom. Ako aj tento prípad ukazuje, vysokým
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podielom na dobrej kompenzácií cukrovky je osobný záujem
pacienta o svoju chorobu a jeho aktívna spolupráca s leká-
rom.

Záver
Včasná a moderná liečba je dôležitou súčasťou uspokojivej

kompenzácie DM2. Liraglutid poskytuje mnohostrannú efek-
tivitu liečby.

MUDr. Monika Košíková
Súkromná diabetologická ambulancia
Poprad

Poznámka
Na okraj ke značení jednotek inzulínu

V publikacích našeho nakladatelství se čtenáři mohou setkat s dvojím značením jednotek inzulínů, resp. jejich analog. V některých případech jsou
označeny jako IU, jindy jako U. Nejde v tomto případě o chybu, ale naopak o snahu být co nejpřesnější v označování jednotek a dostát své povinnosti k pre-
ciznosti odborného vyjadřování.

Committee for Medicinal Product for Human Use (CHMP) Evropské lékové agentury (EMEA) vydal v prosinci 2005 samostatný pokyn k udávání síly
(jednotek) u inzulínových analog.

Výbor vycházel z toho, že struktura inzulínových analog se liší od struktury lidského inzulínu a položil si dvě otázky: Jaké jsou správné jednotky pro 
vyjádření síly těchto preparátů a zda je IU (international unit) pro ně adekvátní jednotkou?

Ve svém zkoumání došel k závěru, že IU jednotky byly vytvořeny výlučně pro označení síly humánního inzulínu, nikoli jeho analog. Analoga se mohou
od humánního inzulínu lišit farmakokinetikou i farmakodynamikou. Zkratkou IU (International Units) by měla být tedy označována výlučně síla humánních
inzulínů.

Toto nařízení se promítlo i do souhrnů údajů o přípravku (SPC), schvalovaných touto agenturou a pro jednotky inzulínových analog je tak v českých
i slovenských verzích těchto informací užívána vesměs jen zkratka U.

Nakladatelství Geum aplikovalo toto doporučení ve svých publikacích ke dni 14. listopadu 2007. Jednotky humánního inzulínu tak budou označovány
zkratkou IU, jednotky inzulínových analog (pokud nebude registrováno jinak) pak pouze U.

Blíže viz:
Pokyn EMEA/CHMP/BWP/124446/2005
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/bwp/12444605en-fin.pdf 


