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Již mnoho let používáme v  diabetologii inkretinová ana-
loga, nejprve exenatid, později liraglutid a  lixisenatid a  od 
počátku roku 2014 v České republice i exenatid QW (exena-
tid jednou týdně – Bydureon). Na Slovensku jsou zkušenosti 
s exenatidem QW ještě delší. Tyto léky přinesly do diabetologie 
několik změn. Zejména to byla první od inzulínu odlišná an-
tidiabetika podávaná injekčně a také to byla první antidiabe-
tika, po kterých docházelo nejen k zlepšení kompenzace dia-
betu, ale i k hmotnostnímu úbytku – tolik potřebnému právě 
u diabetiků 2. typu. Léky si tak získaly výraznou oblibu a díky 
principu tzv. zvýšené úhrady u diabetiků s druhým a vyšším 
stupněm obezity se staly dostupné těm diabetikům, kteří z je-
jich podání nejvíce profi tují. Proto pacienti i lékaři s napětím 
očekávali používání jednoduché, jen 1x za týden podané in-
jekce, tzv. QW formy exenatidu, prvního inkretinového ana-
loga podávaného v delším intervalu. Toto podání je v běžném 
životě diabetiků výrazně jednodušší a to ukazuje nejen jedna 
ze zde publikovaných kazuistik, ale i někteří další pacienti, kte-
ří dostávali Bydureon (exenatid QW) v rámci klinické studie, 
pak byli léčeni 1–2x denně inkretinovými analogy, a  těšili se 
několik let, až bude znovu dostupné podávání 1x týdně.

Základní informace o přípravku Bydureon 
podle SPC

Budyreon je suspenze s prodlouženým uvolňováním exe-
natidu. Jedna injekční lahvička obsahuje 2 mg exenatidu. Lék 
si připravuje sám pacient smícháním prášku s rozpouštědlem.

Indikace
Bydureon je indikován k  léčbě diabetes mellitus 2. typu 

v kombinaci s jednou z pěti následujících možností podání an-
tidiabetik: metforminem, deriváty sulfonylmočoviny, thiazoli-
dindiony, metforminem se sulfonylmočovinou, metforminem 
a thiazolidindionem.

Indikován je u  dospělých pacientů, u  kterých není dosa-
ženo dostatečné kontroly glykemie při podávání maximálních 
tolerovaných dávek uvedených kombinací antidiabetik.

Dávkování
Doporučená dávka je 2 mg exenatidu podaná jednou týdně. 

U pacientů převáděných z jiného inkretinového analoga může 
dojít k přechodnému zvýšení hladiny glukózy v krvi, která se 
zpravidla upraví během prvních dvou týdnů po zahájení léčby. 
Při kombinaci s  metforminem a  thiazolidindionem je pone-
chána původní dávka léků, při přidání k derivátu sulfonylurey 
by měla být zvážena redukce dávky sulfonylmočoviny, aby se 

snížilo riziko hypoglykemie. Bydureon může být podán kdy-
koli v průběhu dne nezávisle na jídle. Úprava dávky v závislosti 
na věku není nutná. Klinické zkušenosti u pacientů nad 75 let 
jsou velmi omezené.

U  pacientů s  mírnou renální nedostatečností (clearance 
50 až 80 ml/min) není zapotřebí úprava dávky. U  pacientů 
se středně závažnou renální nedostatečností (clearance krea-
tininu pod 50 ml/min) se podávání přípravku nedoporučuje. 
U  pacientů s  jaterní nedostatečností není zapotřebí úprava 
dávky.

Způsob podání
Přípravek Bydureon je určen k aplikaci pacientem. Každá 

souprava by měla být použita pouze jednou osobou a je urče-
na k  jednorázovému použití. Pacient musí pečlivě dodržovat 
„Pokyny pro uživatele“, které jsou součástí balení přípravku. 
Jednotlivá dávka musí být aplikována subkutánně do oblasti 
břicha, stehna nebo zadní části paže ihned po přípravě suspen-
ze prášku v rozpouštědle.

Kontraindikace
Kontraindikací je jen alergie na přípravek a obsažené po-

mocné látky. Přípravek Bydureon by neměl být použit u paci-
entů s diabetes mellitus 1. typu nebo pro léčbu diabetické ke-
toacidózy. Přípravek Bydureon nesmí být podán intravenózně 
nebo intramuskulárně.

Čím se liší podání přípravku Budyreon od 
jiných inkretinových analog?

Až u  poloviny pacientů léčených inkretinovými analogy 
dochází k přechodným gastrointestinálním vedlejším přízna-
kům. To se řeší podáváním nejprve menší a  až po několika 
týdnech vyšší dávky.

Proto je exenatid (Byetta) dodáván ve dvou perech s dvěma 
různými dávkami, liraglutid s perem s nastavitelnými dvěma 
možnými dávkami a lixisenatid dokonce ve startovacím bale-
ní s jednou stříkačkou s poloviční a jednou s běžnou dávkou. 
V případě přípravku Bydureon je situace ještě výhodnější (obr. 
1). S ohledem na dlouhý poločas účinku se při podávání stejné 
dávky dosahuje cílové hladiny pomalu – cca za 6–8 týdnů – 
a tak je zajištěno postupné dosažení účinku. Eliminovány jsou 
obvykle i  nežádoucí gastrointestinální příznaky bez použití 
dvou různých dávek či dvou různých per.

Klinický program studií DURATION srovnával efekt exe-
natidu QW a  dalších antidiabetik na glykovaný hemoglobin. 
Pokles HbA1c je obvykle vyšší než po podávání klasických anti-

Exenatid QW (Bydureon) – od klinických 
studií ke zkušenostem českých lékařů

Štěpán Svačina
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha
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diabetik. Výhodnější je rovněž efekt na hmotnost, kdy po exena-
tidu QW (Bydureon) dochází obvykle k většímu poklesu tělesné 
hmotnosti. Velmi zajímavé je srovnání s podáním glarginu ve 
studii DURATION-3. Efekt na glykovaný hemoglobin je srov-
natelný, ale se zcela opačným vývojem hmotnosti – vzestup po 
glarginu a výraznému poklesu po exenatidu QW (Bydureon).

Velmi zajímavé výsledky přineslo prodloužení této stu-
die na tři roky. Pokud srovnáme současný vliv na HbA1c 
a hmotnost, tedy dva hlavní terapeutické cíle, vidíme, že 70 
% pacientů po glarginu tloustne a naopak téměř 85 % paci-
entů hubne po exenatidu QW. Z  hlediska dynamiky změn 
je zajímavé, že glykovaný hemoglobin klesá během prvního 
půl roku rychle a pak už je efekt ustálený. Podobně snížení 
hmotnosti přetrvává po celé tři roky (obr. 2). I po klasických 
antiobezitikách docházelo obvykle po ročním úbytku k vze-
stupu hmotnosti. Zde je zajímavé, že po exenatidu 1x týdně 
se hmotnost snižuje a snížení se udržuje. To je v léčbě diabe-
tu velmi výhodné.

Z  dalších významných efektů je uváděn efekt na snížení 
systolického i diastolického krevního tlaku a výrazný efekt na 
dyslipidemii – pokles celkového a LDL-cholesterolu a  trigly-
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Dávkováním 2 mg exenatidu QW je ustálené hladiny dosaženo po 6–7 týdnech.
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Exenatid v plazmě není detekovatelný přibližně po 10 týdnech od poslední dávky.
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Pokles hladiny glykemie 
nalačno začíná po dvou 
týdnech terapie.

Ustálená hladina je 
udržována aplikacemi 
exenatidu 1x týdně.

Obr. 1: Farmakologický profi l exenatidu QW
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týdně), modrá linie pak ustálenou hladinu exenatidu při pravidelné aplikaci.
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Obr. 2: Studie DURATION-3: Změny tělesné hmotnosti ve 
sledovaném období (ITT populace)
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Obr. 3: Průměrná změna HbA1c při léčbě exenatidem QW
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Obr. 4: Průměrná snížení tělesné hmotnosti při léčbě 
exenatidem QW

ceridů a  vzestup HDL-cholesterolu. Ten byl prokazatelný již 
v kratších studiích a přetrvává i po celé tři roky léčby.

Recentně publikované výsledky šestiletého 
podávání exenatidu 1x týdně

Každý rok jsou zveřejňována data ze studie DURATI-
ON-1. V roce 2014 na Americkém diabetologickém kongresu 
v San Francisku i na Evropském diabetologickém kongresu 
ve Vídni to byly již výsledky šestiletého podání exenatidu 
1x týdně. Na obrázku 3 uvádíme vývoj glykovaného hemo-
globinu.  Je zajímavé, že léčba diabetu exenatidem 1x týdně 
prakticky neselhává. HbA1c a glykemie na lačno stoupají po 
iniciálním poklesu jen mírně a trvale jsou signifi kantně níže 
než počáteční hodnoty. Rovněž tělesná hmotnost je po šesti 
letech trvání studie o více než 4 kg nižší, než byla na začátku 
(obr. 4). Takto dlouho prováděných studií je v diabetologii jen 
málo a udržení tak dobré kompenzace původně podávaným 
antidiabetikem je poměrně neobvyklé. Je srovnatelné snad 
jen s podáním inzulínu, které je ale obvykle provázeno vze-
stupem hmotnosti a vyšším rizikem hypoglykemií.

EXENATID QW (BYDUREON) – OD KLINICKÝCH STUDIÍ KE ZKUŠENOSTEM ČESKÝCH LÉKAŘŮ

3 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII                 Exenatid 1x týdně: (nejen) první zkušenosti s léčbou diabetiků 2. typu



Závěr
Exenatid 1x týdně (Budyreon) je nové významné injekčně 

podávané antidiabetikum. Výrazný je efekt na snížení glyke-
mie, redukci hmotnosti a další složky metabolického syndro-
mu. Na lékové formě je zajímavá jednoduchost podání – naře-
dění suspenze těsně před aplikací. Významný je dlouhý týdenní 
interval podání, který je pro pacienta jednoduchý a  snadno 
proveditelný. Bydureon je tak příjemným obohacením léčby 
diabetu. Dlouhý interval aplikace je pro pacienty výhodný 
minimálním zatížením. Teoreticky je pak možné podávání 
i u pacientů neschopných si sami aplikovat injekce. V případě 
přípravku Bydureon je i právě proto výhodný dlouhý interval, 
kdy pacientovi, který se bojí aplikace injekcí, může 1x týdně lék 
aplikovat sestra v ordinaci či home care.

Zkušenosti českých a  slovenských diabetologů s  příprav-
kem Bydureon jsou velmi pozitivní a z textů kazuistik je zřej-
mé, že i jejich pacienti jsou s léčbou spokojeni.
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Souhrn:
Terapie GLP-1 angonisty se stala důležitou součástí moderní léčby diabetu 

2. typu. Tuto lékovou skupinu dosud bylo možno aplikovat pouze subkutánně a to 
jednou nebo dvakrát denně. Nyní je k dispozici nově přípravek Bydureon (exenatid) 
s prodlouženým uvolňováním, kde k dosažení účinné terapeutické hladiny v orga-
nismu postačuje subkutánní aplikace 1x týdně. Článek přináší klinické zkušenosti 
s novou aplikační technikou, která se liší od běžně užívaných předplněných per s in-
zulínem či GLP-1 agonisty.

Summary:
Th e treatment with Bydureon: practical experience

GLP-1 agonist therapy has become an important part of modern treatment of 
type 2 diabetes. Th is class of drugs so far has been injected only subcutaneously once 
or twice daily. Recently has been invented a new formulation Bydureon (exenatide). 
Active substance releases gradually, so to achieve therapeutic levels in the organism 
is suffi  cient subcutaneous injection once weekly. Th e article presents clinical experi-
ence with a new application technique which diff ers from the commonly used pre-
fi lled pens with insulin or GLP-1 agonist.
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Úvod
Diabetes mellitus 2. typu je heterogenní skupina onemoc-

nění. Je více možností jak ovlivnit etiopatogenezi diabetu, kte-
ré se navíc mohou u jednoho pacienta v průběhu času měnit. 
Pro dosažení optimální kompenzace nemoci je často nutné 
využít ovlivnění několika mechanismů účinku. Základem te-
rapie diabetu 2. typu je ovlivnění inzulínové rezistence met-
forminem. Dále podle hladiny glykemie nalačno a postpran-
diální, podle tělesné hmotnosti pacienta, stupně inzulínové 
rezistence a  přidružených onemocnění volíme další terapii 
do kombinace. Inzulínová terapie je široce použitelná zároveň 
s orálními antidiabetiky při počínající progresi dekompenzace 
diabetu. Exenatid ze skupiny GLP-1 agonistů je alternativní te-
rapeutickou injektabilní alternativou inzulínu, když zvažujeme 
změnu terapie. Účinky GLP-1 agonistů jsou známy. Ovlivňují 
více patogenetických cest vzniku diabetu 2. typu (obnovují 1. 
fázi inzulínové sekrece, snižují sekreci glukagonu, snižují vý-
dej glukózy hepatocyty, zpomalují gastrické vyprazdňování, 
zvyšují inzulínem stimulovaný metabolismus glukózy v  tu-

kových tkáních, popsány jsou rovněž renální účinky neuro- 
a  kardioprotektivní) a  při správné indikaci dokážou výrazně 
zlepšit kompenzaci diabetu, zejména pokud dojde k  zásadní 
redukci hmotnosti pacienta. Ovlivněním dalších proměnných 
(TK, dyslipidemie, hmotnost) pak může terapie GLP-1 ago-
nisty zmírnit kardiovaskulární mortalitu. GLP-1 agonisté jsou 
v  současné době děleny na krátkodobě účinné (někdy je lze 
též najít pod pojmem prandiální (lixisenatid, exenatid dvakrát 
denně) a dlouhodobě účinné (nebo též non-prandiální, mezi 
něž patří liraglutid a  exenatid QW). Krátkodobě účinkující 
jsou cíleny na snížení zejména postprandiální glykemie, zatím-
co non-prandiální, neboli dlouhodobě působící, vedou spíše 
ke snížení glykemie nalačno, ovlivňují ale i glykemii po jídle.

Exenatid QW s prodlouženým uvolňováním je polymer, ze 
kterého je účinná látka uvolňována až 10 týdnů. Článek přináší 
praktické zkušenosti s  terapií přípravkem Bydureon, prvním 
pomalu se uvolňujícím GLP-1 agonistou, který lze aplikovat 
1x týdně (Fineman et al. 2011; Haluzík 2009; Kvapil et Rybka 
2008).
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LÉČBA PŘÍPRAVKEM BYDUREON: PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI

Vlastní zkušenosti
Vhodný pacient pro GLP-1 agonistu

GLP-1 agonisté jsou léky tzv. inkretinového přístupu. 
Působí v  oblastech, které potřebujeme u  typického pacienta 
s diabetes mellitus (DM) 2. typu ovlivnit. Umožňují ochranu 
pankreatických beta buněk před zánikem, dokonce i  jejich 
částečnou regeneraci, umožňují redukci hmotnosti, nevedou 
k  závažným hypoglykemiím, jsou to léky bezpečné (Haluzík 
2009; Kvapil et Rybka 2008).

Cílem terapie antidiabetiky je dosáhnout optimální kom-
penzace diabetu 2. typu, proto terapii GLP-1 agonisty volíme 
individuálně, pokud není dosaženo optimální kompenzace 
diabetu při následujících způsobech terapie. Z  tohoto úhlu 
pohledu se zdá, že inkretinová terapie je vhodná pro každého 
pacienta s diabetem 2. typu. Nicméně je zapotřebí dodržovat 
indikační doporučení.

Bydureon je indikován k léčbě u dospělých pacientů s dia-
betes mellitus 2. typu, u kterých není dosaženo dostatečné kon-
troly glykemie při podávání maximálních tolerovaných dávek 
následujících perorálních přípravků (Russell-Jones et al. 2012):

• metformin
• derivát sulfonylurey
• thiazolidindion
• metformin a derivát sulfonylurey
• metformin a thiazolidindion

Naše zkušenosti ukazují, že největšího zlepšení dosahují 
pacienti, kteří mají určitý stupeň nadváhy a nemusí se jednat 
pouze o obezitu druhého nebo vyššího stupně. Předchozí způ-
sob terapie není rozhodující. Bydureon přidáváme, s výjimkou 
inzulínu, k libovolné antidiabetické kombinaci, z hlediska fyzi-
ologického se zdá nejvhodnější brzká kombinace s metformi-
nem. Výběr prandiálního či non-prandiálního GLP-1 analoga 
pak provádíme podle selfmonitoringu glykemií. Převažují-li 
lačné hyperglykemie, vybíráme ze skupiny non-prandiálních 
(tedy exenatid QW nebo liraglutid). Jakou konkrétní molekulu 
GLP-1 agonistů vybrat záleží na každém lékaři individuálně. 
Je potřeba zhodnotit přidružené nemoci pacienta (stav renál-
ních funkcí) a  pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků 
v GIT oblasti (nejmenší je u exenatidu QW). Důležité je pozi-
tivně motivovat pacienta k dodržování dietních a režimových 
opatření, protože bez nich tato terapie nedosáhne maximální-
ho efektu.

Protože se jedná o fi nančně náročnou léčbu, je plně hraze-
ná preskripce omezena následujícími pravidly: exenatid je ke 
zvýšené úhradě (hrazen zdravotními pojišťovnami) indikován 
v kombinaci s metforminem a sulfonylureou u pacientů, u kte-
rých není při podávání maximálních tolerovaných dávek per-
orálních přípravků (včetně sitagliptinu nebo thiazolidindionů) 
po dobu alespoň tří měsíců dosaženo dostatečné kontroly dia-
betu defi nované jako koncentrace HbA1c nižší než 6,0 % dle 
International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) a  zá-
roveň při obezitě druhého a  vyššího stupně defi nované jako 
BMI nad 35 kg/m2. Nedojde-li k  prokazatelnému zlepšení 
kompenzace diabetu a 10% či vyššímu poklesu hladiny HbA1c 

bez současného vzestupu tělesné hmotnosti po šesti měsících 
léčby, není exenatid dále indikován. Je rovněž možné zahájit 
terapii GLP-1 agonisty i u pacientů, kteří nesplňují výše uve-
dené regulace, tito pacienti si léčbu částečně hradí (Rybka et 
Kvapil 2011).

V tabulce č. 1 jsou základní údaje o našich pacientech, kte-
ré jsme léčili přípravkem Bydureon.

Zkušenosti se zahájením terapie
Převod z  jiných GLP-1 agonistů: z  mechanismu účinku 

exenatidu QW lze předpokládat vzestup glykemie po převo-
du, vzhledem k  tomu, že maximální účinek lze očekávat do 
14  dnů. Poučili jsme pacienty o  selfmonitoringu glykemií 
v prvních 14 dnech po zahájení terapie. Ukončujeme aplikaci 
GLP-1 agonistů (podávaných denně) a  ve stejný den apliku-
jeme Bydureon. Protože se jedná o obézní diabetiky 2. typu, 
nebojíme se krátkodobého kolísání hladiny účinné látky, neboť 
velký vzestup glykemie nelze očekávat. Naše zkušenosti ukazu-
jí, že nedocházelo k výraznějšímu vzestupu glykemií v prvních 
14 dnech po změně terapie. Pacienti byli poučeni o  nutnos-
ti dodržování režimu a redukční diety a o  tom, že v prvních 
dvou týdnech mohou očekávat mírný vzestup hladiny glyke-
mie. Pacienti jsou poučeni o cílových hodnotách glykemie. Po 
stabilizaci lékové hladiny nedochází k  následnému dalšímu 
výraznějšímu poklesu hmotnosti, nicméně pacienti udávají 
pocit menšího hladu, který trvá cca 4–5 dnů po aplikaci. Vliv 
na kompenzaci diabetu přetrvává beze změny.

Nové zahájení terapie exenatidem QW: pacienti udávají 
pocit nechutenství, který přetrvává cca 4–5 dnů, s dalšími dny 
v  týdnu se účinek na GIT systém snižuje alespoň tedy poci-
tově. Všichni pacienti jsou vybaveni glukometrem, edukováni 
o provádění selfmonitoringu glykemií 2–3x týdně a o hypogly-
kemii. Pacientům, kteří jsou na maximálních dávkách derivátů 
sulfonylurey, redukujeme dávku těchto léků o cca 20 % a dopo-
ručujeme častější monitoring.

Tab. 1: Skupina pacientů léčených exenatidem QW 
(Bydureon)

převod z exenatidu 
2x denně

nové zahájení léčby 
exenatidem QW

počet pacientů (DM 2. typu) 10 4

pokles hmotnosti 
za 3 měsíce terapie 0–1 kg 5–8 kg

nežádoucí účinky nauzea u 2 pacientů nauzea u 2 pacientů

pokles HbA1c 
za 3 měsíce terapie 0–5 mmol/mol 5–15 mmol/mol

Nežádoucí účinky
Nejčastější nežádoucí účinky (≥5 % pacientů léčených pří-

pravkem Bydureon) jsou spojeny s  gastrointestinálním trak-
tem (nauzea, zvracení, průjem a zácpa). Nejčastěji hlášeným 
nežádoucím účinkem je nauzea, která bývá spojena se začát-
kem léčby a postupně se její výskyt snižuje. Mimo to se mohou 
vyskytnout reakce v  místě vpichu (pruritus, uzlíky, erytém), 
hypoglykemie (ve spojení s  terapií sulfonylmočovinou) nebo 
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bolesti hlavy. Velmi často jsou pozorovány v  místě injekce 
malé podkožní uzlíky, což je následkem vlastností mikročástic 
z PLGA. Většina jednotlivých uzlíků je asymptomatická a vy-
mizí v průběhu 4–8 týdnů (SPC 2014). Ve skupině pacientů, 
kteří byli léčeni v naší ordinaci, nebyly zaznamenány žádné zá-
važnější nežádoucí účinky, nikdo terapii neukončil. Z pozoro-
vaných obtíží pacienti udávali pouze nechutenství trvající cca 
4–5 dnů po aplikaci, které se během 1–2 měsíců normalizuje.

Kombinace s ostatními antidiabetiky, kontrola po 
zahájení terapie

Bydureon je lék, který lze kromě inzulínu kombinovat li-
bovolně, viz doporučení SPC. Indikace je tedy vždy na lékaři 
individuálně. Z klinické praxe lze říci, že velký efekt obvykle 
bývá při kratší době trvání diabetu, ideálně pokud je Bydureon 
přidán rovnou k  terapii metforminem. Významným faktem 
pro maximální hypoglykemizující efekt je dobře motivova-
ný a  spolupracující pacient. Proto vždy se zahájením terapie 
GLP-1 agonisty provádíme dietní reedukaci, dále doporučuje-
me selfmonitoring glykemií. Zpočátku terapie 3–4x týdně, po 
ustálení stavu (tedy cca po 4–6 týdnech) pak glykemii 1–2x 
týdně. Častější selfmonitoring doporučujeme, pokud je analog 
GLP-1 přidáván k terapii sulfonylureou. V prvních 14 dnech 
doporučujeme monitoring glykemie každý druhý den. Paci-
entovi vždy doporučíme jeho individuální hladinu glykemie 
nalačno a dvě hodiny postprandiálně.

Rychlost účinku na pokles glykemie, ovlivnění TK, 
hmotnosti

Vliv na kompenzaci diabetu nastupuje u preparátu Bydu-
reon obvykle do 14 dnů, kdy lze pozorovat postupný pokles 
hladin glykemie, který ale může vést až k hypoglykemii, zejmé-
na pokud je pacient zároveň léčen sulfonylureou (SU). Opa-
kovaně jsme se přesvědčili o  tom, že je nutné již na počátku 
terapie snížit dávky dosud užívané SU o  cca 30 %. Pokud je 
pacient léčen pouze metforminem či thiazolidindionem není 
redukce stávající terapie nutná. Pokles hmotnosti je individu-
ální v závislosti na compliance pacienta. Váhový úbytek, který 
jsme pozorovali po zahájení terapie exenatidem QW (Bydu-
reon) v  naší ambulanci v  průběhu prvních 3 měsíců terapie 
byl 2–8 kg.

Pohled pacienta po třech měsících terapie
Pacienti převádění z preparátu exenatid 2x denně (Byetta)

Velmi snadné zaškolení v  aplikaci nového přípravku. Ni-
kdo z pacientů neměl potřebu dodatečné konzultace ke způ-
sobu aplikace, přípravy léku či jiných dotazů z oblasti způsobu 
podání exenatidu QW (Bydureon). Pacienti pociťovali sníže-
nou chuť k jídlu, přibližně polovina ze všech pacientů udávala 
větší efekt na pocit sytosti první čtyři dny po aplikaci. Pokud 
pacienti užívali exenatid 2x denně delší dobu, nedošlo po změ-
ně terapie k dalšímu výraznějšímu poklesu hmotnosti.
Pacienti nově nastavení na terapii exenatidem QW

Zaškolení v  aplikaci trvalo delší dobu, někteří pacienti 
preferovali první aplikaci v ordinaci. Po zaškolení opět nikdo 
z  pacientů nepřišel zpět s  tím, že by aplikaci exenatidu QW 

(Bydureon) nezvládal. Změny v oblasti GIT pociťovali tito pa-
cienti stejně jako ti, kteří byli převáděni z terapie exenatidem 
2x denně. Vzhledem k  tomu, že se jedná o  zahájení terapie 
GLP-1 agonisty, dochází k výraznějšímu poklesu hmotnosti.

Pro obě skupiny pacientů platí, že drobné uzlíky v podkoží 
nejsou limitující. Pacienti neměli problém se selfmonitorin-
gem glykemií po změně terapie.

Pohled zdravotní sestry: edukace aplikace exenatidu 
QW (Bydureon)

Zpočátku jsme měli velké obavy, jak pacienti budou reago-
vat na aplikační kit, kde je odděleně exenatid v podobě sypkého 
prášku, voda, injekční stříkačka a jehla. Nejprve je nutno naře-
dit suchou směs účinné látky exenatidu s předem připravenou 
vodou. Teprve poté se na stříkačku nasazuje jehla a připravená 
rozpuštěná směs se aplikuje subkutánně. Dosud pacienti neby-
li zvyklí si injekční látku před injekcí sami připravovat.

Proto jsme připravili následující postup:
1. Pacient je řádně poučen od lékaře o výhodách preparátu 

(aplikace 1x týdně, vliv na snížení hmotnosti, vliv na zlep-
šení kompenzace diabetu), takže přichází pozitivně moti-
vován a na novou aplikační techniku se těší.

2. Někteří pacienti byli pozitivně stimulováni tím, že byli 
lékařem pozdviženi do vyššího stupně samostatné terapie 
diabetu. Sami si mohou aplikovat lék technicky jiným způ-
sobem, než je „pouhá aplikace inzulínu“.

3. Pacient přijde v ideálním případě na předem domluvenou 
edukaci, kde je dostatek času na výuku. Používáme před-
váděcí sadu („demokit“) výrobce a hned po ukázce před-
stavujeme vlastní aplikační sadu. Pokud pacient dosud 
neměl zkušenosti se subkutánní aplikací, účinnou látku si 
aplikuje sám za kontroly přímo v ambulanci. Vydáme edu-
kační materiály, dále individuální doporučení o provádění 
selfmonitoringu glykemie první týden po zahájení terapie. 
Poučíme pacienta o možných nežádoucích účincích. Spo-
lu s pacientem vybereme jeden den v týdnu určený k pra-
videlné aplikaci, doporučujeme poznamenávat si aplikaci 
léků do kalendáře. Většina pacientů si vybírá víkendové 
dny, kdy má na sebe dostatek času. Proto ne všichni volili 
první aplikaci ihned v ambulanci.

4. Naše dosavadní zkušenosti? Pacienti, kteří již aplikovali 
subkutánně inzulín nebo GLP 1 agonistu, neměli s převo-
dem žádné obtíže. Ani ti, kterým jsme aplikaci vysvětlovali 
poprvé, nepřišli zpět s jakýmkoliv problémem. Pouze jsme 
častěji Bydureon aplikovali přímo v ordinaci těm pacien-
tům, kteří dosud neaplikovali žádný lék injekční technikou.

5. Čas strávený s pacientem je přibližně 15–20 minut. Je to 
i proto, že trvá 3–5 minut, než dojde k úplnému rozpuštění 
přípravku Bydureon.

Diskuse
Pod názvem DURATION 1–6 proběhla řada klinických 

studií, kde byl Bydureon porovnáván s  jinými způsoby tera-
pie diabetu (obr. 1, 2). Terapie exenatidem QW ukazuje su-
perioritu ve smyslu zlepšení HbA1c a poklesu hmotnosti vůči 
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pioglitazonu, sitagliptinu, derivátům sulfonylurey a exenatidu 
BID (dvakrát denně). Klinické studie ukazují zlepšení kom-
penzace diabetu a pokles tělesné hmotnosti během sledování 
26 týdnů – 6 let. Pacienti převedení na exenatid QW z exena-
tidu 2x denně vykazují další zlepšení ve smyslu snížení HbA1c 
a  poklesu glykemie nalačno, dále pokračuje úbytek tělesné 
hmotnosti (obr. 3) (Buse et al. 2010). Naše zkušenosti podob-
ný efekt neukazují, ale jedná se zatím o krátkou dobu sledování 
(cca tři měsíce) a malou skupinu pacientů (15 pacientů nasta-
vených na terapii exenatidem QW).

Pokud byl porovnáván exenatid QW s inzulínem glargin, 
více pacientů ve skupině s exenatidem QW dosáhlo cílových 
hodnot HbA1c, došlo k většímu poklesu hmotnosti a nižšímu 
výskytu hypoglykemií. Navíc efekt léčby přetrvává i po třech 
letech terapie (Trautmann et al. 2013) (obr. 4).

Pokud byl k metforminu přidán inzulín detemir nebo exe-
natid QW na 26týdenní terapii, ve skupině pacientů léčených 
exenatidem QW došlo k poklesu HbA1c o 1,3 % oproti detemi-
ru, kde byl pokles o 0,88 %. Primárního cíle, HbA1c pod 7,0 % 
DCCT, dosáhlo 44,1 % pacientů s  exenatidem QW oproti 

dieta + cvičení perorální antidiabetika inzulín

DURATION-4

vs. MET, PIO + 
SITA
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Obr. 1: Klinické studie DURATION 
(dle Diamant et al. 2014; Russell-Jones et al. 2012; Blevins et al. 2011, Buse et al. 2013; 
Drucker et al. 2008; Bergenstal et al. 2010)

Vysvětlivky: MET – metformin; PIO – pioglitazon; SITA – sitagliptin; 
BID – dvakrát denně; TZD – thiazolidindiony; SU – sulfonylurea; LIRA – liraglutid
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11,4 % pacientů léčených inzulínem detemir. Úbytky tělesné 
hmotnosti za sledované období 26 týdnů ve skupině s exena-
tidem QW byly 2,6 kg, ve skupině léčené inzulínem narostla 
hmotnost o 1,4 kg (Davies et al. 2013).

Třebaže klinické studie ukazují relativně velké procento 
nežádoucích účinků v oblasti GIT (tab. 2), které ale s dobou 
terapie mizí, pacienti, které jsme převáděli na terapii exenati-
dem QW, měli jen velmi malé množství nežádoucích účinků. 
Nikdo terapii neukončil. Je to dáno jednak faktem, že větši-
na pacientů, které v současnosti léčíme přípravkem Bydureon 
byli převedeni z  terapie exenatidem 2x denně, proto byli na 
terapii GLP-1 agonisty adaptováni. Navíc dle prezentovaných 
dat, terapie exenatidem QW má ze sledovaných agonistů GLP-
1 receptorů nejmenší počet nežádoucích účinků v GIT oblasti 
(tab. 2). Analýza nežádoucích účinků z  programu DURATI-
ON ukazuje, že celková incidence nauzey byla nízká (16 %), 
většinou se jednalo o přechodné stavy, které se v průběhu času 
(většinou do 10 týdnů) normalizovaly. Tyto nežádoucí účin-
ky byly zřídkakdy důvodem k  vyloučení ze studie. Podobné 
zkušenosti máme i na našem pracovišti. Žádný pacient neměl 
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natolik závažné GIT obtíže, aby terapii ukončil. Většina obtíží 
byla mírných (nejčastěji lehká nauzea nebo nechutenství), na 
které si pacienti postupně zvykají (tab. 2).

Dalším důležitým faktem, který u všech nových preparátů 
sledujeme, je bezpečnost především ve smyslu rizika hypogly-
kemie. Protože je efekt exenatidu glukózo-dependentní a navíc 
neovlivňuje kontraregulační odpovědi na hypoglykemii, je ri-
ziko hypoglykemie při terapii relativně nízké. Riziko hypogly-
kemie se zvyšuje, pouze pokud je exenatid použit při součas-
né terapii se sulfonylureou. Proto pokud přidáváme exenatid 
k terapii SU, redukujeme první čtyři týdny dávku o 1/3. Naše 
klinické zkušenosti tato data potvrzují. Problémem směrem 
ke compliance pacienta k  terapii exenatidem QW jsou drob-
né podkožní noduly, které vznikají pod kůží a jsou projevem 
pomalu se uvolňující účinné látky. Obávali jsme se reakce pa-
cientů, ale podobně jako v  klinických studiích neobjevují se 
u všech pacientů a postupně během cca 10 týdnů mizí (Russell-
-Jones et al. 2012). Důležité je na tuto skutečnost pacienty pře-
dem upozornit. Klinické studie zmiňují snížení systolického 
i diastolického tlaku. Třebaže se jedná o malé snížení (cca o 2,5 
mmHg), bylo prokázáno, že snižuje až o 7 % riziko smrti z kar-
diovaskulárních příčin a o 10 % riziko cévní mozkové příhody 
(Diamant et al. 2010).

Závěr
Klinické studie ukazují zlepšení kompenzace diabetu a po-

kles tělesné hmotnosti během ročního sledování (Bergenstal 
et al. 2010; Blevins et al. 2011; Buse et al. 2010). Pokles HbA1c, 
glykemie nalačno i tělesné hmotnosti přetrvává i po třech le-
tech (Diamant et al. 2014) a dokonce i po šesti letech (Henry 
et al 2014). Naše praktické zkušenosti ukazují, že zahájení te-
rapie či přechod z aplikace exenatidu dvakrát denně je snadné 
a  pacienty dobře tolerováno. Nedochází k  velkému kolísání 
glykemie po změně terapie, rovněž jsme nezaznamenali žádné 
nežádoucí účinky, které by vedly k přerušení terapie. Možnost 
aplikace přípravku jedenkrát týdně zvyšuje adherenci pacienta 
k léčbě a umožňuje rychlejší dosažení cílových hodnot HbA1c 
při nízkém riziku hypoglykemie.
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Tab. 2: Nežádoucí účinky terapie GLP-1 agonisty  klinických studiích DURATION
exenatid QW

(n=1 379)
exenatid BID

(n=268)
liraglutid
(n=450)

sitagliptin
(n=329)

pioglitazon
(n=328)

inzulín
(n=223)

metformin
(n=246)

GIT nežádoucí účinky vedoucí 
k vyřazení (%) 1,6 4,1 4 1,2 1,2 0,9 1,6

incidence nežádoucích účinků (%)

nauzea 15,6 34,3 22,9 6,7 4,6 1,8 8,9

zvracení 6,1 14,2 10,7 2,1 3,0 1,8 3,3

průjem 10,9 8,6 14,2 7,6 5,5 5,4 15,9
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Jaká je aplikace přípravku Bydureon z pohledu 
zdravotních sester?

Aplikace přípravku Bydureon je velmi jednoduchá. V pod-
statě jde jen o to, smísit prášek přípravku s vodou ve stříkačce 
a aplikovat do podkoží. Balení léku obsahuje předplněnou in-
jekční stříkačku s roztokem a vše je konstruováno a zabaleno 
tak, aby aplikaci zvládl opravdu každý pacient.

Všichni ale víme, jak různorodí jsou naši pacienti. Je velmi 
důležité, aby opravdu každý nabyl jistoty, že aplikaci zvládne. 
Proto výrobce léku, společnost AstraZeneca, připravila sadu 
edukačních materiálů jak pro samotné pacienty, tak pro zdra-
votní sestry, které mají pacienta v aplikaci léku zaučit.

Na edukačních workshopech pro zdravotní sestry, které 
probíhaly pod záštitou České asociace sester v  Praze, Brně, 
Plzni, Pardubicích a Ostravě, jsme testovali pomocí dotazníků, 
jaké mají zdravotní sestry zkušenosti se zaučováním pacientů 
k aplikaci exenatidu QW (Bydureon). Ptali jsme se také, jaký je 
pohled pacientů a zkoumali, co by sestrám v edukaci pacientů 
mohlo dále pomoci. Jaké byly výsledky dotazování mezi diabe-
tologickými a edukačními sestrami?

Předně drtivá většina sester (95 %) udává, že pacienti vní-
mají léčbu přípravkem Bydureon jako významné ulehčení 
léčby diabetu a  vítají ji. Žádná sestra se nedomnívala, že by 
některý z pacientů sám o sobě preferoval aplikaci každý den 
a svou vypovídací hodnotu má i názor 5 % sester, že pacientům 
je v zásadě jedno, jakou léčbu mají. Podle prvních zkušeností 
sester je většina pacientů se zavedenou léčbou spokojena (56 % 
všichni pacienti spokojeni; 44 % většina pacientů spokojena).

Zajímavý byl odhad času, který zabere sestře edukace pa-
cienta, převáděného na léčbu tímto přípravkem. Sestry, které 
mají zkušenost s touto edukací alespoň u pěti pacientů, udaly 
potřebu času na zaučení pacienta v rozmezí 15–20 minut (prů-
měrná hodnota 17 minut), sestry se zkušeností do pěti edu-
kací pak v průměru 12,1 minuty. Sestry, které dosud pacienty 
v tomto ohledu neškolily, ale absolvovaly workshop pro sestry, 
očekávají podobný čas (průměrná hodnota 17,7 minuty), ale 

významněji se liší ve svém očekávání (ať již proto, že se na nový 
lék těší, nebo se novinky obávají) – rozptyl hodnot tak byl při 
obdobném průměrném čase větší – od 5 do 40 minut.

Sestry a  edukátorky, které se účastnily workshopu a  sou-
časně již mají zkušenost se zaučováním pacientů k aplikaci pří-
pravku Bydureon, měly jako ve škole oznámkovat, jak nároč-
né je naučit pacienta aplikaci – a to jak z pohledu sestry a její 
práce, tak náročnost pro samotného pacienta. Nebylo překva-
pením, že náročnost pro sestry (průměrná známka 1,74) hod-
notily jako nižší než pro zvládnutí samotnými pacienty (2,43). 
Výsledné známky i jejich rozdíl a připojené komentáře vypo-
vídají o tom, že sestry pokládají edukaci pacienta k aplikaci za 
nezbytnou, drtivá většina ji hodnotí jako dobře zvládnutelnou 
jimi i pacienty a pokud mají obavy o zvládnutí edukace, vidí ji 
spíše v některých problematických pacientech, než v aplikaci 
samotné.

Největší část poznámek v dotaznících sestry věnovaly dal-
ším možnostem, které by jim pomohly edukovat pacienty. Stá-
vající edukační kit a edukační materiály hodnotilo 87,5 % ses-
ter jako užitečné a nápomocné pro většinu pacientů, 9,7 % jako 
nápomocné jen u některých pacientů a 2,8 % jako nepotřebné. 
Zdá se tedy, že připravené materiály jsou všeobecně přijímány 
dobře, řada nápadů sester ukazuje, že existuje ještě další pro-
stor pro pomoc sestrám v této činnosti. Co by sestry uvítaly? 
Opakovaně se objevilo jako námět sester edukační video nebo 
CD, zajímavý byl podnět, aby měl pacient možnost psát si na 
balení datum budoucí aplikace. Řada námětů odrážela samot-
ný proces edukace a  reálné možnosti ambulance – potřeba 
klidného místa na edukaci, účast dalšího člena rodiny pacien-
ta, dostatek času na edukaci, proškolení personálu v nemoc-
nici. Některé sestry doporučovaly zdůraznit včasnost aplikace 
a objevily se i podněty připravit předplněné pero, které by dále 
zjednodušilo aplikaci přípravku Bydureon.

Sestaveno na základě odpovědí zdravotních sester.

Karel Vízner
Nakladatelství GEUM
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Súhrn:
V  kazuistike dokumentujeme prípad 62-ročnej pacientky, ktorá bola postupne 

liečená dlhoúčinkujúcim inzulínovým analógom, GLP-1 agonistom aplikovaným 
1x týždenne a GLP-1 aplikovaným 1x denne. Počas liečby GLP-1 došlo k signifi kant-
nému poklesu HbA1c, poklesu telesnej hmotnosti a obvodu pásu. Pacientka mohla 
porovnať na základe vlastných skúseností jednotlivé modality liečby, pričom za hlav-
né pozitíva okrem zlepšenia glykemickej kompenzácie považovala aplikáciu GLP-1 
agonistu 1x týždenne a vysadenie antihypertenzíva pri sprievodnom poklese krvné-
ho tlaku.

Summary:
Th e comparison of the treatment with a  long acting analogue and GLP-1 ana-
logues; the patient’s experience from fi ve years of treatment

A case report of a 62years old female patient who was subsequently treated with 
a  long acting insulin analogue, GLP-1 agonist administered weekly and GLP-1 ad-
ministered daily is presented. HbA1c signifi cantly decreased during the treatment 
with GLP-1, as well as her weight and waist circumference. Based on her own experi-
ence the patient could compare each particular treatment modality and in addition to 
the improved glycemic compensation, also the once weekly administration of GLP-1 
agonist and discontinuation of the antihypertensive treatment due to accompanying 
blood pressure decrease were found the main benefi ts.  

Doničová, V. Porovnanie liečby dlhoúčinkujúcim analógom a GLP-1 analógmi; skúsenosti pacienta z piatich 
rokov liečby. Kazuistiky v diabetologii 12, MS2 – Exenatid 1x týdně: 11–13, 2014.

Kľúčové slová:
  exenatid s predĺženým 

uvoľňovaním
  exenatid QW
  vedľajšie účinky
  pokles hmotnosti
  GLP-1 agonista

Keywords: 
  exenatide with prolonged 

release
  exenatide QW
  side effects
  weight loss
  GLP-1 agonist

Porovnanie liečby dlhoúčinkujúcim 
analógom a GLP-1 analógmi; skúsenosti 
pacienta z piatich rokov liečby

Viera Doničová
Diabetologická a interná ambulancia, Košice

Kazuistika
Pacientka je 62-ročná rozvedená dôchodkyňa. Diabetes 

mellitus 2. typu bol u nej diagnostikovaný v roku 2008, od roku 
2006 je liečená na artériovú hypertenziu, na dyslipidémiu a hy-
perurikémiu od roku 2008.

Aktuálna liečba pred sledovaním: verapamil + trandolapril 
(Tarka; Isoptin), alopurinol (Milurit), atorvastatín, metformín, 
glimepirid.

V rodine sa diabetes mellitus nevyskytol, obaja rodičia sa 
liečili na hypertenziu.

Priebeh ochorenia pred liečbou exenatidom 
s predĺženým uvoľňovaním

Pacientka bola iniciálne liečená metformínom, následne 
v roku 2009 v dvojkombinácii so sulfonylureou, v roku 2010 
v trojkombinácii s gliptínom v maximálnych dávkach. Od ja-
nuára 2010 sme aj pri dobrej compliance a spolupráci s paci-

entkou nedosahovali želané parametre HbA1c (HbA1c 8,4  %; 
8,04 %; 8,32 % IFCC s prepočtom na DCCT). Pacientka mala 
záujem o dosiahnutie zlepšenia a bola jej navrhnutá liečba in-
zulínovým analógom vo forme klinického skúšania s  ktorou 
súhlasila. Od júna do novembra 2011 bola liečená v  dvoch 
denných dávkach dlhoúčinkujúcim analógom v  kombinácii 
s  metformínom (ostatné perorálne antidiabetiká boli ukon-
čené). Postupnou titráciou inzulínu a opakovanými diétnymi 
konzultáciami sme u pacientky dosiahli cieľovú hladinu HbA1c 
6,9 % (z pôvodných 8,32 % DCCT). Liečba teda bola úspešná, 
avšak aj napriek výberu analógového inzulínu pri ktorom sme 
neočakávali nárast hmotnosti, pacientka pribrala 4 kilogramy 
počas šiestich mesiacov.

Pacientka po ukončení liečby štúdiovou medikáciou ži-
adala vyskúšať tabletkovú liečbu bez inzulínu. Vrátili sme sa 
na dvojkombináciu metformínu (3x850  mg) a  glimepiridu 
(2x3 mg); (na DPP4-inhibítory pacientka nespĺňala indikačné 
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kritériá). Pri kontrolnom vyšetrení vo februári 2012 u pacient-
ky došlo podľa očakávania k vzostupu HbA1c a to na hodnotu 
9,82 %. Pacientke bola po jej skúsenosti s inzulínovou liečbou 
a  jej odmietnutí navrhnutá liečba GLP-1 analógom, pričom 
bola oboznámená s  jednotlivými preparátmi dostupnými na 
trhu ako aj s ich špecifi kami čo sa týka podávania, doplatkov 
atď. Pacientka sa rozhodla túto možnosť liečby zvážiť. Pri na-
sledujúcej kontrole o 6 týždňov sme opakovane vyšetrili HbA1c 
pre potvrdenie jeho hladiny (9,32 %) a so súhlasom pacient-
ky sme zahájili liečbu exenatidom s predĺženým uvoľňovaním 
2 mg s.c. 1x týždenne (exenatid QW). Hlavným motívom roz-
hodnutia pacientky pre túto liečebnú modalitu bola potenciál-
na možnosť poklesu telesnej hmotnosti so súčasným poklesom 
glykemických parametrov a injekčné podávanie jedenkrát týž-
denne. Pacientka pristupovala k liečbe veľmi opatrne a obávala 
sa možných nežiaducich účinkov o ktorých bola oboznámená.

Priebeh ochorenia počas liečby exenatidom 
s predĺženým uvoľňovaním

Prvú dávku lieku sme podali na ambulancii. Pacientka po-
kračovala v  liečbe metformínom a  sulfonylureou. Pacientka 
opakovane (celkovo 6x) navštívila našu ambulanciu za účelom 
podania exenatidu QW. Po prvej návšteve udávala vomitus, pri 
ďalších nauzeu a hnačky tolerovateľnej intenzity. Pri podávaní 
exenatidu QW v štvrtok pacientka ako kritický deň vedľajších 
účinkov udávala sobotu. Tieto príznaky pri začiatku liečby 
teda neboli kontinuálne a stále, ale skôr sústredené na 1–2 dni. 
Intenzita príznakov postupne klesala hneď po prvom týždni 
liečby s výrazným poklesom po mesiaci a úplným ústupom po 
šiestich týždňoch liečby.

Pri dodatočnom pohovore s  pacientkou ako motiváciu 
s prekonaním uvedených ťažkostí udávala:

• argument lekára, že telo si na liek môže zvyknúť za pár 
týždňov (podporil ju v pokračovaní liečby aj obvodný le-
kár);

• pokles glykémií, ktoré si sledovala selfmonitoringom (pa-
cientka bola v minulosti v klinickej štúdii);

• mierny pokles telesnej hmotnosti a  zlepšenie celkového 
telesného cítenia sa.

Počas cca 115-mesačnej liečby exenatidom QW sme do-
siahli:

• pokles HbA1c (9,3 %→7,6 %) a sprievodný pokles glykémií 
v selfmonitoringu;

• pokles telesnej hmotnosti (95,0→93,0 kg);
• pokles obvodu pása (122,0→116,0 cm);
• pokles krvného tlaku (pacientka si pre symptomatické zá-

vraty pri poklesoch krvného tlaku sama vysadila antihy-
pertenzívum).

• Pacientka pred aj počas liečby mala stabilizované hod-
noty lipidového profi lu pri liečbe atorvastatínom v dávke 
40 mg.

Pri vyhodnotení zmien parametrov telesnej hmotnosti 
u pacientky pri inzulínovej liečbe došlo k  ich nárastu, po jej 
vynechaní k  ich miernemu poklesu. Liečba exenatidom QW 
viedla k priaznivému poklesu telesnej hmotnosti na hodnoty 
nižšie ako pred liečbou inzulínom (tab. 1).

Tieto výsledky sú v súlade s výsledkami klinických štúdií, 
ktoré ukazujú dlhodobo udržateľné výsledky glykemickej 
kompenzácie aj poklesu telesnej hmotnosti pri tejto terapii 
(Taylor et al. 2011; Buse et al. 2011).

Zmena liečby GLP-1
Pacientka sa v období od marca do septembra 2013 zúčast-

nila klinickej štúdie kde bola liečená liraglutidom. Hlavným 
dôvodom v tejto zmeny liečby bola možnosť liečby bez doplat-
kov. Počas štúdie pacientka dosahovala výbornú glykemickú 
kompenzáciu (HbA1c 6,5 %→ 7,3 % v prepočte na DCCT).

Po ukončení liečby liraglutidom sa pacientka rozhodla vrá-
tiť k pôvodnej liečbe exenatidom QW kvôli compliance lieč-
by pri jej aplikácii jedenkrát týždenne. Počas liečby rôznymi 
GLP-1 analógmi, každým z nich po dobu 6 mesiacov nedošlo 

Tab. 1: Porovnanie niektorých telesných parametrov pred/po liečbe inzulínovým analógom (IA) a GLP-1 analógmi v trvaní 
cca 6 mesiacov

parametr pred liečbou IA pred ukončením 
liečby IA

pred liečbou 
exenatidom QW

po cca 11 mesiacoch 
liečby exenatidom QW liečba liraglutidom po 6 mesiacoch liečby 

exenatidom QW

február 2011 november 2011 1.3.2012 24.1.2013 5.3.–17.9.2013 10.3.2014

hmotnosť [kg] 94,2 98,3 95,0 93,0 92,0 91,5

BMI [kg/m2] 37,7 39,3 38,1 37,2 36,8 36,7

obvod pása [cm] 118,5 125,8 120,0 116,0 115,0 115,0

Tab. 2: Vyhodnotenie liečby inzulínovým analógom a exenatidom QW samotnou pacientkou

druh liečby glykémie pri selfmonitoringu počet vpichov pocit hladu hypoglykémie krvný tlak

inzulínový analóg ojedinelé vzostupy hlavne 
postprandiálne 10–14 mmol/l* 2x denne opakovane 1–2x do mesiaca pri tesnej 

titrácii
stabilizovaný pri liečbe 
antihypertenzívami

exenatid QW glykémie nalačno 4,7–8,0 mmol/l 1x týždenne menšie objemy jedla** nevyskytli sa ***vysadenie antihypertenzíva
*vs. pri porušení odporúčaných dávok jedla
**menšie porcie jedla pacientka jedáva spontánne, už po pol krajci chleba, po zjedení samostatnej polievky alebo samostatnej porcie druhého jedla má pocit sýtosti
***antihypertenzívum si pacientka na prekvapenie lekára vysadila pri závratoch a domácom monitorovaní krvného tlaku sama po 6 týždňoch liečby exenatidom QW
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POROVNANIE LIEČBY DLHOÚČINKUJÚCIM ANALÓGOM A GLP-1 ANALÓGMI...

u pacientky k signifi kantným zmenám telesnej hmotnosti ani 
dosiahnutej glykemickej kompenzácie (tab. 1). Pokles telesnej 
hmotnosti nastal len pri inicializácii liečby GLP-1.

Dosiahnutá glykemická kompenzácia pri liečbe inzulíno-
vým analógom ako aj GLP-1 analógmi bola: 6,9 %, na inzu-
línovom analógu v  štúdii, 7,6%, na exenatide QW, 7,3 %, na 
liraglutide v  štúdii, 7,15  % na Exenatide QW, čo z  pohľadu 
výkyvov počas ročných období a zvýšeného úsilia dosiahnutie 
optimálnej kompenzácie diabetu a kontrol počas štúdií môže-
me uvedené zmeny HbA1c z klinického pohľadu považovať za 
nevýznamné.

Hodnotenie liečby z pohľadu pacientky
Pacientku sme pri pravidelných kontrolách po zmenách 

liečby požiadali pri osobnom rozhovore o zhodnotenie svojej 
liečby a jej vlastné postrehy na liečbu inzulínovým analógom 
a exenatidom QW. Jej závery sú v nasledujúcej tabuľke:

Záver
GLP-1 liečba potencionálne prináša pacientovi benefi ty, 

ktoré doteraz neboli dostupné (Schröner et Uličiansky 2011). 
Vedenie pacienta lekárom, informovanosť o  zmenách vedľa-
jších príznakov liečby, pacientova opakovaná edukácia zdra-

votnou sestrou pri podávaní lieku môže u správne indikova-
ného pacienta doniesť výsledky, ktoré samotnou inzulínovou 
liečbou nevieme dosiahnuť. Tieto výsledky sú u vhodných pa-
cientov s GLP-1 terapiou dlhodobo udržateľné. Exenatid QW 
umožňuje injekčné podávanie jedenkrát týždenne, čo môže 
byť práve hlavným dôvodom uprednostnenia tejto liečby sa-
motným pacientom.

Literatúra
Buse, J. B., Nauck, M., Forst, T. et al. Effi  cacy and safety of exenatide once weekly versus 
liraglutide in subjects with type 2 diabetes (DURATION-6): a  randomised, open-label 
study. Diabetologia 54, Suppl 1: S 38 oral abstract, 2011.
Schröner, Z., Uličiansky, V. 21. storočie – „doba inkretínová“? Interná med 11, 9: 408–411, 
2011.
Taylor, K., Gurney, K., Han, J. et al. Exenatide once weekly treatment maintained 
improvements in glycemic control and weight loss over 2 years. BMC Endocr Disord Apr 
11: 9, 2011.
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Souhrn:

Referujeme o dnes 52leté nemocné, u které byl za pětiletého trvání diabetu po-
dán exenatid QW dvakrát. Nejprve v  rámci klinické studie DURATION-6, časně, 
tedy čtyři měsíce po zjištění diabetu, a pak po pěti letech jako záměna za liraglutid, 
po jehož podání přetrvávala u nemocné nauzea. U pacientky došlo po ukončení kli-
nické studie k selhání léčby perorálními antidiabetiky, které bylo vyřešeno podáním 
tehdy dostupného liraglutidu. Jde o příklad diabetičky 2. typu s obezitou 2. stupně, 
která nebyla prakticky léčitelná bez použití inkretinových analog. Po záměně lirag-
lutid-exenatid QW došlo k vymizení mírné nauzey. U nemocné se ukázal velmi vý-
razný efekt exenatidu QW na kompenzaci diabetu a hmotnost v prvním roce trvání 
diabetu a také další efekt na hmotnost a příznivý efekt na udržení kompenzace po 
záměně liraglutid-exenatid QW v pátém roce trvání diabetu. Nemocná reagovala na 
podání exenatidu QW vynikajícím efektem, jak v prvním tak v pátém roce trvání 
diabetu 2. typu.

Summary:
Double administration of exenatide QW (Bydureon) in the same patient – aft er 
shorter and longer duration of the type 2 diabetes mellitus

We present a female patient who is 52 years old now and who was administered 
exetanide QW twice during fi ve-year duration of diabetes mellitus. Initially, it was 
administered early, i.e. four months aft er the diagnosis of diabetes within the clini-
cal study DURATION-6, and then fi ve years later as a replacement of liraglutide, 
which caused persistent nausea in our patient. Aft er the end of the clinical study the 
patient experienced a  failure of the oral antidiabetic treatment that was managed 
by the administration of liraglutide, which was available at that time. Th is is a case 
of a patient with the type 2 diabetes mellitus and obesity grade 2 who was almost 
untreatable without the use of incretin analogues. A mild nausea ceased aft er the 
switch from liraglutide to exenatide QW. A very signifi cant eff ect on the compensa-
tion of the diabetes and weight was apparent in our patient during the fi rst year of 
duration of her diabetes and also additional eff ect on her weight and favourable ef-
fect on a preservation of compensation aft er the switch from liraglutide to exenatide 
QW in the fi ft h year of the duration of diabetes. Th e patient responded exceptionally 
favourably to the administration of exenatide QW both in the fi rst as well as in the 
fi ft h year of the duration of the type 2 diabetes mellitus.

Svačina, Š.  Dvojí podání exenatidu QW (Bydureon) u téže pacientky – po kratší a delší době trvání diabetu 
2. typu. Kazuistiky v diabetologii 12, MS2 – Exenatid 1x týdně: 14–15, 2014.
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 Dvojí podání exenatidu QW (Bydureon) 
u téže pacientky – po kratší a delší době trvání 
diabetu 2. typu

Štěpán Svačina
3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Úvod
Léčbu GLP-1 agonistou je možno podle mezinárodního 

doporučení podat v druhém kroku po selhání léčby metformi-

nem, tedy poměrně časně, či v dalších krocích po selhání dvoj- 
či trojkombinace antidiabetik, tedy při delším trvání diabetu. 
Setkali jsme se s pacientkou, kde byl exenatid QW (Bydureon) 
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 DVOJÍ PODÁNÍ EXENATIDU QW (BYDUREON) U TÉŽE PACIENTKY – PO KRATŠÍ A DELŠÍ DOBĚ TRVÁNÍ DIABETU 2. TYPU

podán v rámci klinické studie brzy po zjištění diabetu a pozdě-
ji znovu po téměř pěti letech. Zajímavé je vyhodnocení efektu 
při těchto dvou různých podáních.

Kazuistika
Pacientka, narozená v roce 1962, je v péči naší obezitolo-

gické ambulance od poloviny 90. let minulého století. Její ma-
ximální dosažená hmotnost byla 99,5 kg a  BMI 35,5 kg/m2. 
Léčena byla dále fl uvastatinem pro dyslipidemii a ACE inhibi-
torem pro hypertenzi.

Úspěšně reagovala na léčbu obezity edukací, sibutraminem 
a fenterminem a v roce 2000, v 38 letech věku, dosáhla hmot-
nosti 76,9 kg. Do naší ambulance se znovu dostavila až v roce 
2009. V  té době již měla tři měsíce diagnostikován diabetes 
mellitus 2. typu, přišla s tělesnou hmotností 98,8 kg a glykemií 
8 mmol/l při léčbě 500 mg metforminu 1x denně. Nemocné 
byla nabídnuta účast ve studii DURATION-6, jež po dobu 
26 týdnů porovnávala léčbu exenatidem podávaným 1x týdně 
s liraglutidem 1x denně (Buse et al. 2013). Nemocná byla ran-
domizována do exenatidové větve studie.

Léčbu tolerovala bez vedlejších účinků. Během 26 týdnů 
studie redukovala nemocná tělesnou hmotnost o  16 kg, gly-
kemie a  HbA1c byly během studie již v  normě. Po ukončení 
studie byla nemocná nadále sledována v  diabetologické am-
bulanci v  místě bydliště, kde ponechali léčbu metforminem 
v dávce 500 mg/den. Po necelém roce, v dubnu 2011, se ne-
mocná dostavila do naší ambulance s novým maximem tělesné 
hmotnosti 99,7 kg a glykemiemi nad 10 mmol/l. K dávce met-
forminu 1 600 mg /den byl přidán glimepirid 4 mg a později 
ještě sitagliptin (Januvia) 100 mg/den. Nemocné byl nasazen 
pro malý efekt po šesti měsících při HbA1c 7,0 %, glykemii 
8 mmol/l a hmotnosti 95 kg liraglutid 0,6 μg a později 1,2 μg 
1x denně. Splnila kriteria pro zvýšenou úhradu inkretinových 
analog. Po šesti měsících léčby redukovala tělesnou hmotnost 
o 12 kg za přetrvávající značné nauzey, glykemie dosahovala 
6,1 mmol/l, HbA1c 4,8 % (X). Při další tříleté léčbě trvala mírná 
nauzea a došlo k vzestupu hmotnosti o 5 kg za dobré kompen-
zace HbA1c 45mmol/mol a glykemie 5,1 mmol/l. V okamžiku, 
kdy byl v ČR dostupný exenatid QW (Bydureon), byla nemoc-
ná převedena na běžnou dávku 2 mg 1x týdně. Během 10 měsí-
ců, do listopadu 2014, došlo k poklesu tělesné hmotnosti o 3 kg 
bez nežádoucích účinků. Nauzea vymizela do týdne a poslední 
zjištěná glykemie v  listopadu 2014 byla 4,6 mmol/l a  HbA1c 
39  mmol/mol za léčby exenatid QW (Bydureon) 2  mg 1x 
týdně a metformin XR (Glucophage XR) 1 000 mg 1x denně. 
TK za léčby trandolaprilem (Gopten) 2 mg byl 120/75 mmHg, 
LDL-cholesterol 2,9 mmo/l, za stacionární léčby fl uvastati-

nem. Přetrvává mírná hypertriglyceridemie v posledním roce 
4,2…2,1 mmol/l.

Diskuse
Nemocná s typickými jojo efekty v léčbě obezity původně 

2. stupně s rodinnou anamnézou diabetu 2. typu u obou rodi-
čů. To vysvětluje rychlé vzestupy hmotnosti po léčbě i relativně 
časný nástup diabetu 2. typu ve 47 letech. Reagovala opako-
vaně na léčbu inkretinovými analogy s výrazným efektem jak 
na kompenzaci diabetu, tak na pokles hmotnosti. Přítomný 
byl i efekt na krevní tlak a hypertriglyceridemii. Je zajímavé, 
že nežádoucí účinky jsou velmi individuální a u této nemoc-
né byla přítomna nauzea trvale při léčbě liraglutidem a neby-
la přítomna nauzea ani za opakované léčby exenatidem QW 
(Bydureon). Je známo, že efekt inkretinových analog, stejně 
jako jiných antidiabetik, je výrazný při zahájení léčby a v čas-
nějších fázích diabetu. Poklesy tělesné hmotnosti dosažené 
u této nemocné po nasazení exenatidu QW i liraglutidu byly až 
extremní. Je zajímavé, že i při pozdější záměně liraglutid-exe-
natid QW došlo dalšímu mírnému poklesu hmotnosti v době 
trvání diabetu již 5 let.

Závěr
Exenatid QW (Bydureon v  2mg injekci) snižoval u  ne-

mocné výrazně glykemie i hmotnost brzy po zjištění diabetu 
2.  typu. Překvapivě příznivý efekt na hmotnost byl přítomen 
i po záměně liraglutid-exenatid QW při trvání diabetu pět let. 
Navíc vymizela u nemocné po změně léčby mírná nauzea na-
vozovaná po několik let liraglutidem. Zkušenosti s  touto ne-
mocnou ukazují, že může být efektivní podání exenatidu QW 
jak časně po zjištění diabetu tak i při delším trvání onemoc-
nění.
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Súhrn:
Dlhodobo pôsobiace agonisty receptora GLP-1 zlepšujú prandiálnu sekréciu inzulí-

nu, znižujú nadmernú produkciu glukagónu a zvyšujú pocit sýtosti. Pri exenatide s pre-
dĺženým uvoľňovaním kontinuálnu hladinu exenatidu poskytuje mikrosférový systém. 
Exenatid s predĺženým uvoľňovaním bol sledovaný v klinických štúdiách DURATION. 
Agonisty GLP-1 receptorov sú zahrnuté v  klinických algoritmoch medzinárodných 
a  národných spoločností. Kazuistika popisuje vplyv exenatidu s  predĺženým uvoľňo-
vaním, ktorý bol podávaný viac ako 2 roky v dávke 2 mg s.c. raz za týždeň ako prídav-
ná liečba ku metformínu, na kompenzáciu diabetu a na telesnú hmotnosť u pacientky 
s diabetom 2. typu a obezitou.

Summary:
A case report of a female patient with type 2 diabetes mellitus and obesity treated 
with exenatide extended-release as ad on therapy to metformin

Long acting agonists of glucagon-like-peptide-1 receptor improve prandial in-
sulin secretion, reduce excess glucagon production, and promote satiety. In the case 
of exenatid extended-release the microsphere delivery system provides continuous 
therapeutic levels of exenatide. Exenatid extended-release was studied in clinical 
studies DURATION. GLP-1 agonists are involved in clinical algorithms of interna-
tional and national diabetic associations. Th e case report describes an eff ect of ex-
enatide extended-release, that was administered for more than two years 2 mg s.c. 
once weekly as ad on therapy to metformin treatment, on a  compensation of the 
diabetes mellitus and body weight in a female patient with the type 2 diabetes mel-
litus and obesity.

Uličiansky, V., Schroner, Z.  Kazuistika pacientky s diabetes mellitus 2. typu a obezitou liečenej exenatidom 
s predĺženým uvoľňovaním ako prídavnej liečby ku metformínu. Kazuistiky v diabetologii 12, MS2 – Exenatid 
1x týdně: 16–18, 2014.
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Úvod
Zvyšujúca sa incidencia a prevalencia, variabilná patogené-

za, postupne sa zhoršujúci prirodzený vývoj ochorenia a kom-
plikácie diabetes mellitus 2. typu, zdôrazňujú potrebu nových 
liečebných stratégií. Medzi moderné terapeutické trendy patrí 
liečba založená na inkretínovom účinku.

Exenatid s  predĺženým uvoľňovaním (synonymá: exena-
tid QW, exenatid 1x týždenne) patrí medzi agonistov GLP-1 re-
ceptorov (GLP-1 RA). Podľa chemickej štruktúry patrí medzi lát-
ky založené na báze exendinu-4, podľa farmakokinetického profi lu 
medzi dlhodobo pôsobiace GLP-1 RA a podľa účinku na evakuáciu 

žalúdka, glykémiu nalačno (GNL) a  postprandiálnu glykémiu 
(PPG) medzi neprandiálne GLP-1 RA, ktoré mierne ovplyvňujú 
vyprázdňovanie žalúdka a znižujú prevažne GNL. Dlhodobo pô-
sobiace GLP-1 RA zlepšujú prandiálnu sekréciu inzulínu, znižujú 
nadmernú produkciu glukagónu a zvyšujú pocit sýtosti.

V  exenatide  QW postupné uvoľňovanie účinnej látky po 
subkutánnej injekcii je dosiahnuté systémom uvoľňovania 
exenatidu z  polylaktid-glykolidových mikrosfér (PLG). Mik-
rosféry umožňujú konštantné pôsobenie exenatidu pri poda-
ní jednej dávky týždenne. Terapeutické hladiny exenatidu sú 
dosiahnuté v priebehu dvoch týždňov. Plazmatická koncentrá-
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cia exenatidu dosahuje ustálený stav v priebehu 6–7 týždňov. 
V rámci biotransformácie a eliminácie liečiva stredné plazma-
tické koncentrácie exenatidu klesnú pod detekovateľnú hrani-
cu približne 10 týždňov po ukončení liečby exenatidom QW.

Exenatid s  postupným uvoľňovaním bol sledovaný v  pro-
grame klinických štúdií DURATION, ktorý sa skladal zo 6 ran-
domizovaných štúdií. Ako komparátor bola použitá jednak 
krátko účinkujúca forma exenatidu, ale aj sitagliptín, pioglita-
zón, inzulín glargín a liraglutid. Z pohľadu glykemickej kom-
penzácie zníženie HbA1c bolo v  rozmedzí od 1,3 % do 1,9 % 
(DCCT) t.j. od 14 do 21 mmol/mol. Exenatid QW vykazoval 
lepšiu celkovú glykemickú kontrolu v porovnaní s exenatidom 
2x denne, sitagliptínom, pioglitazónom a inzulínom glargínom 
titrovaným k cieľovým hodnotám. V porovnaní s liraglutidom 
v dávke 1,8 mg bol účinok exenatidu QW mierne nižší (pokles 
o 1,48 % vs. 1,28 % DCCT; 16 vs. 14 mmol/mol), ale s nižším 
podielom pacientov, ktorí udávali nauzeu (20 % v.s. 9 %). Pri 
liečbe exenatidom QW došlo k poklesu hmotnosti v rozmedzí 
od  2,3 do 3,7  kg. Liečba exenatidom  QW bola spojená s  po-
klesom systolického TK, so zlepšením lipidových parametrov 
a  s  redukciou biomarkerov kardiovaskulárního rizika. Naj-
častejšou nežiaducou príhodou u pacientov liečených exenati-
dom QW v  štúdiách DURATION-1, -2, -3, a  -5 boli nauzea, 
hnačka a bolesť hlavy. Riziko hypoglykémie u pacientov lieče-
ných exenatidom QW bolo zhodné s neinzulínovými kompará-
tormi – exenatidom 2x denne, sitagliptínom a pioglitazónom. 
Defi nitívny kauzálny vzťah medzi exenatidom a pankreatitídou 
nebol potvrdený. V súlade so známymi vlastnosťami mikrosfé-
rových prípravkov s PLG boli častejšie pozorované malé pod-
kožné uzlíky v mieste injekcie, ktoré zmizli po 4–8 týždňoch.

Agonisty GLP-1 sú zahrnuté v  klinických algoritmoch 
medzinárodných a  národných spoločností ako lieky druhej 
a  tretej línie (Stanovisko Americkej diabetologickej asociácie 
a Európskej asociácie pre štúdium diabetu 2012, britské NICE 
clinical guidelines, Algoritmus Slovenskej diabetologickej 
spoločnosti, Algoritmus Kanadskej diabetologickej asociácie 
2013, Doporučený postup péče o  diabetes mellitus 2.  typu 
Českej diabetologickej spoločnosti). Podľa najnovšieho Kon-
senzuálneho stanoviska a algoritmu liečby Americkej asociácie 
klinických endokrinológov (AACE) z roku 2013 je možné po-
užiť vo vybraných prípadoch GLP-1 RA aj ako lieky prvej línie.

Kazuistika
Pacientka narodená v  roku 1948, pracujúca dôchodkyňa 

s  pozitívnou rodinnou anamnézou diabetes mellitus (DM) 
2. typu (matka diabetes mellitus 2. typu) bola sledovaná pre po-
ruchu glukózovej tolerancie od roku 2008. V osobnej anamnéze 
bola kombinovaná hyperlipoproteinémia, hyperurikémia, obe-
zita, ischemická choroba srdca (dispenzarizovaná na kardiolo-
gickej ambulancii), stav po cholecystektomii a hypothyreóza.

V roku 2010 došlo k postupnému zhoršovaniu metabolickej 
kompenzácie  a  bol zachytený prechod do manifestného DM 
2. typu. Po edukácii ohľadom diéty, fyzickej aktivity a zmeny 
životného štýlu bola nasadená liečba metformínom. Pacient-
ka sa snažila dodržiavať diabetickú diétu, pravidelne sledovala 

informácie o DM v rôznych časopisoch a na internete. Okrem 
pravidelných kontrol na diabetologickej ambulancii vykonáva-
la samostatnú kontrolu svojho ochorenia (selfmonitoring gly-
kémie, krvného tlaku a telesnej hmotnosti). V priebehu času 
dávka metformínu bola postupne titrovaná do maximálne 
tolerovanej dávky s  prechodom z  klasického metformínu na 
metformín s predĺženým uvoľňovaním.

Začiatkom roka 2012 sa pacientka necítila dobre, udávala 
celkovú slabosť, únavu, pruritus kože a zvýšenie telesnej hmot-
nosti. Mala zhoršené výsledky pri selfmonitoringu glykémie 
a  zvažovala nutnosť úpravy antidiabetickej liečby. Preferova-
la nové lieky, nevadila jej prípadná injekčná aplikácia, pričom 
mala určité obavy z podávania inzulínu.

Aktuálny klinický stav: abdominálna obezita (výška 
160 cm, telesná hmotnosť 102,3 kg, BMI 39,96 kg/m2, obvod 
pásu 109 cm), krvný tlak 135/85 mmHg. Vybrané laboratórne 
vyšetrenia: glykémia nalačno (GNL) 9,71  mmol/l, postpran-
diálna glykémia (PPG) 14,9  mmol/l, glykovaný hemoglobín 
HbA1c 74  mmol/mol (8,9  % DCCT), kreatinín 99,1  μmol/l 
GF MDRD 0,82 ml/s, moč: cukor +, ketolátky negatívne, biel-
koviny 0, kyselina močová 235 μmol/l, AST 0,51 μkat/l, ALT 
0,49 μkat/l, S-AMS 0,54 μkat/l, cholesterol 3,1 mmol/l, LDL-
-cholesterol 1,53 mmol/l, HDL-cholesterol 0,92 mmol/l, tria-
cylglyceroly 2,67 mmol/l.

Očné vyšetrenie: myopia ľahkého stupňa, očné pozadie bez 
známok diabetickej retinopatie.
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Graf č. 1: Zmena telesnej hmotnosti pri liečbe exenatidom 
1x týždenne
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Graf č. 2: Zmena HbA1c pri liečbe exenatidom 1x týždenne
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Vo farmakologickom portfóliu sa nachádzal metformín 
s predĺženým uvoľňovaním 2 000 mg, atorvastatín 40 mg, alo-
purinol 100 mg, metoprolol 100 mg, levotyroxín 100 μg.

Po zhodnotení klinického stavu a diskusii s pacientkou ohľa-
dom prínosu, rizík a nežiaducich účinkov rôznych antidiabetík 
bol ku liečbe metformínom s predĺženým uvoľňovaním 2 000 mg 
pridaný exenatid s predĺženým uvoľňovaním 2 mg 1x týždenne 
s.c. Dôvodom pridania exenatidu  QW bola snaha o  zlepšenie 
glykemickej kompenzácie, vyhnutie sa možnej hypoglykémii pri 
intenzifi kácii liečby DM 2. typu niektorými inými antidiabetika-
mi a potreba zníženia telesnej hmotnosti. Po podrobnej edukácii 
pacientka zvládla bez problémov injekčné podávanie exenati-
du QW. Aplikovala si ho pravidelne v sobotu ráno.

V priebehu liečby došlo postupne k zlepšeniu glykemickej 
kompenzácie a  k  poklesu telesnej hmotnosti. Po 6  týždňoch 
liečby boli hodnoty glykemického profi lu počas dňa v  roz-
medzí od 7,0 mmol/l do 9,1 mmol/l. Po troch mesiacoch lieč-
by bola GNL 6,9  mmol/l a  PPG 8,8  mmol/l. Hodnota HbA1c 
bola 58 mmol/mol (7,5 % DCCT), čo predstavovalo zníženie 
o 16 mmol/mol (1,4 % DCCT). Telesná hmotnosť bola 99,1 kg 
t.j. pokles o 3,2 kg. K najvýraznejšej zmene došlo po 8 mesia-
coch liečby: GNL 6,7  mmol/l a  PPG 8,5  mmol/l, glykovaný 
hemoglobín HbA1c bol 55 mmol/l (7,2 % DCCT) t.j. zníženie o 
19 mmol/mol (1,7 % DCCT). Došlo k poklesu telesnej hmotnosti 
na 97,4 kg , čo predstavuje rozdiel 4,9 kg oproti úvodnej hodnote.

V  ďalšom priebehu došlo k  postupnému miernemu vzo-
stupu HbA1c a telesnej hmotnosti. Jednou z príčin tohto stavu 
bolo zmiernenie diétneho režimu, obmedzenie telesnej akti-
vity a  stresové životné situácie. Do liečby bol pridaný glikla-
zid MR v dávke 30 mg 1x denne. Pri liečbe trojkombináciou: 
metformín s  predĺženým uvoľňovaním 2  000  mg + exenatid 
s predĺženým uvoľňovaným 2 mg 1x týždenne + gliklazid MR 
30 mg došlo k poklesu prechodne zvýšeného HbA1c na hodno-
tu 56 mmol/mol (7,3 % DCCT) a k zastaveniu nárastu hmot-
nosti z posledných mesiacov na hodnote 98,5 kg.

V  priebehu liečby sa u  pacientky neboli zaznamenané 
závažné nežiaduce účinky. Nevyskytla sa symptomatická hy-
poglykémia. Predpokladaná nauzea, ktorá je bežná pri ago-
nistoch GLP-1, bola nevýrazná a krátkodobá. Pacientka mala 
spočiatku redšiu stolicu, udávala zníženie chuti do jedla, 
prestala mať „vlčí hlad“. V mieste vpichu niekedy pozorovala 
malé podkožné uzlíky, ktoré zmizli v priebehu mesiaca.

Diskusia a záver
Agonisty GLP-1 receptorov rozširujú paletu terapeutických 

možností DM 2.  typu. Exenatid s  predĺženým uvoľňovaním 
zjednodušuje liečbu pacienta a  prináša nový časový rozmer 
terapie. Niektorí autori odporúčajú uprednostnenie GLP-
1 RA u pacientov s kratšou dĺžkou trvania DM (<10 rokov), 
s  obezitou (BMI>30  kg/m2), s  hodnotami HbA1c do 1,5  % 
nad individuálne stanovenými cieľovými hodnotami, bez vý-
raznej redukcie funkcie beta buniek pankreasu a bez diabetic-
kej ketoacidózy. Dôležitým kritériom výberu je nízky výskyt 
hypoglykémie pri liečbe GLP-1  RA. V  súčasnosti prebieha 
dlhodobá klinická štúdia s exenatidom QW zameraná na kar-

diovaskulárne príhody. Ide o štúdiu EXSCEL (A Trial to Eva-
luate Cardiovascular Outcomes aft er Treatment with Exena-
tide Once Weekly in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus). 
Do výsledkov tejto štúdie sa vkladajú veľké nádeje ohľadom 
stanovenia dlhodobej bezpečnosti exenatidu  QW z  pohľadu 
kardiovaskulárnych komplikácií DM 2. typu.

Vo vyššie popísanej kazuistike došlo u  pacientky k  zlepše-
niu glykemickej kompenzácie, k poklesu telesnej hmotnosti bez 
zvýšeného výskytu hypoglykémií a iných závažných nežiaducich 
účinkov. Pacientka ocenila zjednodušenie starostlivosti o  svoj 
DM pri podávaní exenatidu 1x týždenne a potrebu menej inten-
zívneho selmonitoringu glykémie. Na internete zistila, že FDA 
(Food and Drug Administration) schválila v  marci 2014 nové 
pero na aplikáciu exenatidu raz týždenne. Má nádej, že toto pero 
bude v blízkej budúcnosti k dispozícii aj pre našich pacientov.
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Souhrn:
Léčba pacientů s diabetem 2. typu s obezitou a inzulinorezistencí je velmi závislá 

na jejich spolupráci. V  poslední době je v  léčbě ve větší míře využíváno agonistů 
GLP-1 receptorů. Tyto preparáty nejen zlepšují kompenzaci s minimálním rizikem 
hypoglykemie, ale ovlivňují i hmotnost pacienta. Mívají však nežádoucí účinky, kte-
ré mohou po krátké době vymizet nebo se zmírňují. U některých pacientů jsou ale 
natolik závažné, že vedou i k jejich vysazení. O dlouhodobě působícím agonistovi 
GLP-1 receptoru exenatid QW je známo, že tyto nežádoucí účinky jsou mírnější. 
V kazuistice je popsán průběh léčby pacienta s diabetem 2. typu, který měl v anam-
néze gastrointestinální intoleranci antidiabetické terapie.

Summary:
Th e use of a long acting GLP-1 receptor agonist in a patient with gastrointestinal 
intolerance of antidiabetic therapy

Th e treatment of patients with the type 2 diabetes mellitus and obesity is highly 
dependent on their compliance. Recently GLP-1 receptor agonists have been in-
creasingly used. Th ese medical products not only improve glycaemic control with 
a minimal risk of hypoglycemia but also aff ect patients’ weight. Th ey tend to have 
side eff ects, which may cease or mitigate aft er a short time. However, the serious-
ness of side eff ects may be so severe that it may even result in the withdrawal of 
these agents in some patients. A long acting GLP-1 receptor agonist exenatide QW 
is known for milder side eff ects. Th e course of treatment of a patient with the type 2 
diabetes mellitus and a history of gastrointestinal intolerance of antidiabetic therapy 
is presented in our case report. 

Kožnarová, R. Využití agonisty GLP-1 receptoru s dlouhodobým účinkem u pacienta s gastrointestinální 
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Úvod
Kompenzace diabetu u pacientů s diabetem 2. typu s obezi-

tou a inzulinorezistencí je vždy velmi obtížná zejména z hlediska 
compliance. Životní styl, kde bývá jen omezené místo pro kom-
promisy zejména v  otázkách stravování, bývá velký problém. 
V poslední době se podstatně více využívají preparáty na bázi 
inkretinů. Velmi účinné léky jsou agonisté GLP-1 receptorů, 
léky na bázi inkretinů, jejichž extrapankreatické účinky, mohou 
příznivě ovlivnit glykemii. Ovlivňují chuť k jídlu, zpomalují vy-
prazdňování žaludku, a tím ovlivňují i tělesnou hmotnost. Vý-
voj léků, působících na bázi inkretinů jde velmi dopředu nejen 
v tom, že dostáváme k dispozici další nové molekuly, ale stávající 
molekuly jsou upravovány tak, aby se jejich účinek prodlužoval 
a pacienti se museli co nejméně píchat. Preparát Bydureon (exe-

natid QW) je první na trhu dostupný agonista GLP-1 receptoru 
s prodlouženým účinkem. Ostatní preparáty z této skupiny mají 
krátkodobý efekt a pacient je musí aplikovat 1x nebo 2x denně. 
Předpokládá se, že exenatid QW, který se aplikuje 1x týdně, by 
měl zlepšit pohodlí pacienta a jeho adherenci k léčbě.

Je třeba pacienta upozornit, že se po aplikaci exenatidu 
QW většinou objevuje reakce v místě vpichu. U pacientů léče-
ných exenatidem QW se častěji objevovalo svědění v místě vpi-
chu než u exenatidu 2x denně (6,4 % vs. 1,1 %). Zásadní jsou 
bezpříznakové subkutánní nodulární formace v místě vpichu, 
které jsou očekávaným jevem, spojeným s použitou aplikační 
technologií. Při léčbě exenatidem QW jsou v podkoží obvykle 
patrné malé uzlíky, které se běžně zhojí bez lékařské intervence 
a nijak neinterferují s průběhem léčby.
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Soubor studií, které proběhly a ještě probíhají pod názvem 
DURATION 1–6 (Diabetes Th erapy Utilization Researching 
Changes in A1C, Weight and Other Factors Through Inter-
vention with Exenatide ONce Weekly), poskytuje základní 
informace o účinnosti a bezpečnosti preparátu exenatid QW 
u  různých skupin nemocných: DURATION 1 – srovnání 
s  exenatidem 2x denně (Byetta), DURATION 2 – srovnání 
s  pioglitazonem a  sitagliptinem, DURATION 3 – srovnání 
s  inzulínem glargin, DURATION 4 – užití u pacientů dosud 
neléčených, DURATION 5 – srovnání s  pioglitazonem, si-
tagliptinem a  metforminem, DURATION 6 – srovnání s  li-
raglutidem. Dostupné jsou již šestileté výsledky sledování pa-
cientů ve studii DURATION 1, které potvrzují dlouhodobou 
bezpečnost a účinnost. Ze studií vyplývají i  informace o ne-
žádoucích účincích. Nežádoucí účinky byly u exenatidu QW 
méně časté, než u exenatidu s podáním 2x denně. Nejčastější-
mi nežádoucími účinky byly u obou preparátů shodně nauzea 
(18,8 % exenatid QW vs. 34,7 % exenatid 2x denně), průjem 
(12,4 % vs. 9,0 %), zvracení (7,0 % vs. 14,2 %). Dalšími čas-
tějšími příznaky byly bolest hlavy a nasopharyngitis. Celkově 
však léčbu pro nežádoucí účinky ukončilo pouze 5,5 % pacien-
tů. My jsme se poznatek o menším výskytu GIT nežádoucích 
účinků pokusili využít u  pacienta s  GIT intolerancí různých 
typů antidiabetik.

Kazuistika
40letý pacient s  diabetem 2. typu se do ambulance naší 

kliniky dostavil poprvé v roce 2006, rok po náhodném záchy-
tu diabetu. Jedná se o muže s pozitivní rodinnou anamnézou 
– matka je hypertonička, její matka měla diabetes mellitus 2. 
typu. V průběhu sledování byl zjištěn tento typ diabetu i u jeho 
otce.

Z osobní anamnézy je důležité, že od roku 2002 je sledován 
na neurologické klinice ve Všeobecné fakultní nemocnici pro 
syndrom spánkové apnoe, spí s maskou. Ve stejném roce, kdy 
u něho byl zjištěn diabetes, bylo započato s léčbou hypertenze. 
Po celou dobu léčby pacient pracuje jako dispečer MHD.

Již v roce 2006 byl obézní, s BMI 29 kg/m2, tehdy s HbA1c 
6,0 % (dle IFCC). Terapie při zahájení sledování v  naší am-
bulanci byla kombinační léčba sulfonylureového preparátu 
(Minidiab) a metforminu v dávce 2x 850 mg. Pacient udával, 
že má až krvavé průjmy po podávání metforminu. Vzhledem 
k tomu, že v té době byla již k dispozici XR forma metforminu 
s pozvolným uvolňováním, byl pacientovi ponechán Minidiab 
a  přidán Glucophage XR 500 mg. Vzhledem k  nedostatečné 
kompenzaci diabetu a dobré snášenlivosti XR formy metfor-
minu byla dávka zvýšena na 2 tablety (1 000 mg). Po zvýšení 
dávky si však pacient začal znovu stěžovat na průjmy, které ale 
nebyly již tak závažné.

Průběžně probíhala i edukace a trvalé pokusy o ovlivnění 
životního stylu a hmotnosti pacienta. Na přelomu let 2008/2009 
se zúčastnil šestiměsíčního grantového programu zaměřeného 
na dietu a cvičení. V průběhu šesti měsíců zhubl o 1,5 kg, kte-
ré poté rychle přibral zpět. Kompenzace se nezměnila, HbA1c 
zůstal kolem 7 %. Vzhledem k tomu, že pacient nesnášel dávku 

metforminu XR vyšší než 500 mg, byla posílena antidiabetic-
ká medikace. Glipizid (Minidiab) byl nahrazen glimepiridem 
(Glemid), který byl titrován až na dávku 4 mg. Kompenzace 
se však nadále zhoršovala, proto byl sulfonylureový preparát 
nahrazen vildagliptinem v kombinaci s pioglitazonem.

Pokusy o  ovlivnění životního stylu pacienta ztroskotaly 
díky jeho nespolupráci. Změnu jídelních zvyklostí odmítal 
s odůvodněním, že se v práci nemůže najíst a jí tedy až večer. 
Stejně tak odmítal jakoukoli vyšší fyzickou aktivitu s  tím, že 
večer je již unaven a o víkendu se věnuje rodině. Hmotnost pa-
cienta narostla na 114 kg, BMI na 33,3 kg/m2, HbA1c se zvýšil 
na 7,5 %. Pacient nakonec po vysvětlení všech výhod a eventu-
elních nežádoucích účinků souhlasil s nasazením léku ze sku-
piny agonistů GLP-1 receptorů liraglutidu (Victoza). Preparát 
aplikoval 1x denně, byla mu doporučena titrace dávky. První 
dva týdny 0,6 mg, pokud bude dobrá snášenlivost léku, zvýšit 
dávku na 1,2 mg. V léčbě byl ponechán metformin XR v dáv-
ce 500 mg. Pacient byl zaučen v podávání subkutánní injekce 
a zacházení s dávkovačem. Vše se bez problémů naučil. Pacient 
byl pozván na další kontrolu po měsíci.

V mezidobí se neozval, ale již po měsíci došlo ke zhorše-
ní kompenzace diabetu, HbA1c se zvýšil na 8,2 %. Z pohovoru 
s pacientem vyplynulo, že liraglutid (Victoza) přestal aplikovat 
již po týdnu, protože hned po jeho nasazení došlo k výskytu 
očekávaných nežádoucích účinků, v  tomto případě nauzea. 
K aplikaci liraglutidu se již odmítl vrátit. Pacientovi byla na-
vrácena jeho původní medikace a bylo navrženo zahájení te-
rapie inzulínem. Pacient zpočátku nesouhlasil. Když souhlas 
vyslovil, trvalo dalšího půl roku, než byl ochoten nastoupit 
k hospitalizaci. V té době byl HbA1c již 10,2 % a byla zjištěna 
incipientní diabetická retinopatie a nefropatie (po 7 letech od 
zjištění diabetu!). V dubnu 2012 pacient odcházel z nemocni-
ce s dávkami inzulínu: lispro (Humalog) 12-12-12 U, glargin 
(Lantus) 22 U.

Další ambulantní terapie probíhala díky noncompliance 
pacienta velmi neúspěšně. Hmotnost sice nenarostla, ale prů-
běžně byla titrována dávka dlouhodobě působícího analoga 
inzulínu až na 38 U a ještě o něco vzrostl HbA1c. Na jaře 2014 
byl 104 mmol/mol. V té době se na trhu objevil agonista GLP-1 
receptoru s dlouhodobým účinkem exenatid QW (Bydureon). 
Vzhledem k dokladům o jeho nižších gastrointestinálních ne-
žádoucích účincích ve srovnání s  krátkodobým preparátem 
Byetta, jsme se rozhodli tento preparát vyzkoušet. Byl vysa-
zen krátkodobě působící inzulín lispro (Humalog), nasazen 
Bydureon v dávce 2 mg. Dlouhodobě působící inzulín glargin 
(Lantus) byl ponechán v  původní dávce. Pacient byl poučen 
o nutnosti monitorace glykemie a možné potřebě dopichovat 
krátkodobě působící inzulín, dokud nenastoupí plný účinek 
přípravku Bydureon. Proběhlo zaučení v aplikaci, kterou pa-
cient bez problémů zvládl.

V průběhu následujících dvou měsíců pacient telefonicky 
konzultoval přídatné aplikace krátkodobě působícího inzulí-
nu. Ten se nakonec podařilo úplně vysadit. Kontrolní glykova-
ný hemoglobin po dvou měsících byl 75 mmol/mol, po čtyřech 
měsících od nasazení 66 mmol/mol. Z nežádoucích účinků se 
v začátcích léčby objevila pouze lehčí nauzea, kterou pacient 
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tentokrát dokázal překonat a která ale pozitivně vedla ke sníže-
ní zejména večerních porcí potravy. Tělesná hmotnost se zatím 
snížila pouze o 1 kg. Kromě zlepšení kompenzace, které snad 
bude pro pacienta motivační, pacientovi velmi vyhovovalo vy-
sazení tří aplikací krátkodobě působícího inzulínu, které bylo 
nahrazeno aplikací přípravku Bydureon 1x týdně. U pacienta 
se objevovaly očekávané lokální reakce v místě vpichu. Tvorba 
drobných uzlíků pacienta neznepokojovala, všechny uzlíky se 
postupně vstřebaly. Problém nedělal ani odlišný způsob apli-
kace přípravku.

Závěr
Dlouhodobě působící agonista GLP-1 receptoru exenatid 

QW (Bydureon) se u  našeho pacienta ukázal být výhodným 
řešením GIT intolerance metforminu a krátkodobě působícího 
agonisty GLP-1 receptoru. Díky menšímu počtu aplikovaných 
injekcí a snížení chuti k jídlu se zlepšila compliance pacienta 
a zlepšila se i kompenzace jeho diabetu.
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Souhrn:
Ve  dvou krátkých kazuistikách jsou popisováni první dva pacienti, u  kterých 

jsem měla možnost aplikovat léčbu GLP-1 agonistou podávaným 1x týdně. Efekt 
terapie a tolerance léčby je u obou velmi dobrá, ale protože doba podávání je zatím 
krátká, je to spíše zkušenost s  výběrem pacientů a  zavedením léčby. Bydureon se 
ukazuje jako výhodné antidiabetikum a pro své vlastnosti rozšiřuje řadu pacientů, 
kterým můžeme terapii lékem ze skupiny GLP-1 agonistů nabídnout. V uvedených 
kazuistikách se jedná o pacienta, kterému vyhovuje aplikace 1x za týden a pacientku 
která netolerovala léčbu krátkodobým GLP-1 agonistou.

Summary:
Th e fi rst experience with Bydureon

Th e fi rst two patients who were treated with GLP-1 agonist once a week are re-
ported in two brief case reports. Both the therapeutical eff ect and tolerance have 
been very good in both of them, but as the treatment period is still very short, it 
is more about the experience with the selection of suitable patients and the initia-
tion of the treatment. Bydureon appears to be a favourable antidiabetic agent and 
its characteristics extend the range of patients who may be off ered the therapy with 
a drug from the GLP-1 agonist group. A patient who is satisfi ed with the once weekly 
administration and a female patient who did not tolerate the treatment with a short-
acting GLP-1 agonist are presented in the given case reports.

Urbancová, K. První zkušenosti s přípravkem Bydureon. Kazuistiky v diabetologii 12, MS2 – Exenatid 1x 
týdně: 22–24, 2014.
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První zkušenosti s přípravkem Bydureon
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Úvod
Léčbu GLP-1 agonistou máme k  dispozici pro pacienty 

s  diabetem 2.  typu již několik let. Patří mezi nejmodernější 
způsoby léčby, kdy pacienti profi tují jak z poklesu glykovaného 
hemoglobinu, tak z  poklesu hmotnosti. Zároveň tato terapie 
splňuje kromě účinnosti i nutné kritérium bezpečnosti, pro-
tože sama o sobě nepřináší nebezpečí hypoglykemie, které se 
obávají jak pacienti, tak i zdravotníci. Prozatím ale museli pa-
cienti aplikovat injekce GLP-1 agonistů 1x, nebo i 2x denně, 
a možnost aplikovat injekce jen 1x týdně je pro mnohé pacien-
ty velmi osvobozující. Tato nízká frekvence aplikace usnadní 
mnohým život. Jak těm, kteří pracují na střídavé směny, tak je 
výhodou i pro ty, kteří jsou často mimo domov. Další vhodnou 
skupinou mohou být i pacienti, kteří již užívali GLP-1 agonisty, 
ale měli nežádoucí, nejčastěji gastrointestinální potíže. Nízká 
frekvence aplikace přípravku Bydureon nese s sebou zlepšení 
tolerance terapie.

Kazuistika 1
47letý pacient, který pracuje jako obchodní zástupce, má 

diabetes šest let. Praktickým lékařem byl léčen čtyři roky nej-
dříve metforminem a později byl přidán gliklazid. Do diabe-
tologické ambulance byl přijat pro nedostatečnou kompen-
zaci v dubnu 2012. Při první návštěvě byla glykemie nalačno 
8,9  mmol/l a  glykovaný hemoglobin 71  mmol/mol. Výška 
pacienta byla 178  cm a  vážil 106  kg. Kromě diabetu se léčil 
na esenciální hypertenzi, asthma bronchiale a  dnavou artri-
tidu. V době první návštěvy užíval 1 g metforminu a 90 mg 
gliklazidu, po dietní edukaci a  změně terapie na glimepirid 
4 mg a metformin 2 g denně se jeho kompenzace zlepšila. Po 
roce terapie se jeho tělesná hmotnost snížila o 2 kg, glykova-
ný hemoglobin poklesl na 59 mmol/mol a ranní glykemie na 
6,8 mmol/l. Pacientovi se ale zhoršily kloubní potíže, méně se 
pohyboval, vzhledem k profesi byl často mimo domov, stravo-
val se v hotelech a pohyboval se jen minimálně „mezi autem 
a židlí“ v práci. Jeho hmotnost začala opět stoupat.
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Od dubna 2013 do července 2014 přibral 5 kg a kompenza-
ce jeho diabetu se zhoršila, glykemie nalačno byla 7,5 mmol/l 
glykovaný hemoglobin 64  mmol/mol. Měl velmi nepravidel-
nou životosprávu s  maximem jídla v  pozdních odpoledních 
hodinách a večer, kdy, jak sám říkal, ,,není schopen se udržet“. 
Proto mu byla navržena terapie GLP-1 agonistou s cílem zlep-
šit kompenzaci a zastavit narůstající hmotnost.

Pacient vzhledem k nepravidelnosti a ,,rozlétanému“ život-
nímu stylu nechtěl denně aplikovat injekční terapii, a tak jsme 
mu navrhli aplikaci nového preparátu Bydureon s aplikací jed-
nou týdně. S  touto terapií pacient souhlasil. Po měsíci přišel 
na kontrolu spokojen, že snížil tělesnou hmotnost o 2 kg, gly-
kemii na glukometru měl nalačno kolem 6 mmol/l a po jídle 
nepřesahovaly hodnoty 10  mmol/l. Jediné, na co si stěžoval, 
byl pocit „jakoby pomalu trávil“, a přišel si pro radu, jestli si má 
koupit nějaké léky pro lepší zažívání. Byl však velmi spokojen 
s tím, že pociťoval podstatně menší hlad, a vzhledem k tomu 
se mu dařilo uspokojivě redukovat hmotnost. Při další kont-

role, v říjnu 2014, tj. po čtyřech měsících léčby, vážil pacient 
o 4,5 kg méně, měl stále dobrou glykemii nalačno 6,1 mmol/l 
a glykovaný hemoglobin 54 mmol/mol. Zvykl si jíst menší por-
ce jídla, a tím se mu zlepšil dřívější nepříjemný pocit ,,kamenu 
v žaludku“. Pacient i nadále úspěšně pokračuje v terapii.

Kazuistika 2
Mladá, 31letá pacientka s  velkou nadváhou je v  dispenza-

rizaci diabetologické ambulance od 26  let, kdy byla odeslána 
gynekologem pro gestační diabetes. Během gravidity byla kom-
penzována pomocí krátkodobého inzulínu v  prandiálním po-
dání. Před graviditou pacientka vážila 104 kg při výšce 163 cm, 
během gravidity naštěstí přibrala jen 7  kg a  po porodu vážila 
107 kg. V plánovaném termínu se jí narodila zdravá dcera s po-
rodní hmotností 3 000 gramů. Po porodu byla terapie inzulínem 
ukončena. Pro nedostatečnou kompenzaci po ukončení laktace 
byla nasazena terapie metforminem a následně byl přidán glime-
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Obr. č. 1–3: Kazuistika 1: vývoj metabolických parametrů 
pacienta
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Obr. č. 4–6: Kazuistika 2: vývoj metabolických parametrů 
pacienta
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PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVKEM BYDUREON

pirid. Za rok po porodu měla pacientka tělesnou hmotnost bo-
hužel 114 kg, její glykovaný hemoglobin stoupl na 63 mmol/mol 
a glykemie na lačno byla 8 mmol/l i přes kombinovanou terapii 
3 mg glimepiridu a 2 500 mg metforminu. C-peptid pacientky 
nalačno byl 1 687 pmol/l, po stimulaci 2 765 pmol/l.

Vzhledem k  hmotnosti pacientky jsme doporučili terapii 
exenatidem (Byetta). Pacientka s návrhem souhlasila a po půl 
roce léčby její tělesná hmotnost klesla o 4 kg, glykovaný hemo-
globin byl 52 mmol/mol a glykemie nalačno 5,8 mmol/l. I přes 
pokles hmotnosti a  výborné zlepšení kompenzace pacientka 
v další v terapii odmítla pokračovat pro velké dyspeptické obtíže. 
Efekt terapie GLP-1 agonistou byl tedy výborný, ale pacientka 
léčbu netolerovala. Od října 2011 byla léčena pouze PAD s po-
stupně navyšovanou dávkou bez po užití inkretinové terapie. 
Kompenzace diabetu se postupně zhoršila nad 60 mmol/mol 
glykovaného hemoglobinu a proto jsme v červenci 2014 vyu-
žili možnosti aplikace nové formy exenatidu QW (Bydureon). 
I přes obavu z vedlejších gastrointestinálních potíží pacientka 
na  terapii přípravkem Bydureon přistoupila. S  léčbou začala 
v červenci a tolerance byla mnohem lepší než při aplikaci exe-
natidu (Byetta) 2x denně, což pacientka potvrdila již měsíc po 
nasazení terapie. Bydureon nyní aplikuje již čtyři měsíce, její 
tělesná hmotnost pomalu klesá cca 0,5 až 1 kg za měsíc, a  je 
nyní o  3  kg nižší, než na počátku terapie. Glykovaný hemo-
globin je 50 mmol/mol a lačná glykemie 5,6 mmol/l. Protože 
pacientka vidí výborný efekt léčby bez nežádoucích vedlejších 
účinků, výborně spolupracuje a pokračuje v terapii.

Diskuse
Efekt terapie záleží na spolupráci pacienta. Bariérou této 

spolupráce jsou skutečnosti, které pacient považuje za limi-

tující. Jednou z takových bariér může být frekvence aplikace. 
Čím je nižší, tím ochotněji může pacient spolupracovat. Sa-
mozřejmě vedle účinku terapie, která pacienta motivuje,  je 
důležitá i  tolerance léčby, a protože při aplikaci exenatidu 1x 
týdně je výskyt nežádoucích gastrointestinálních obtíží velmi 
malý, je to důležitý faktor, který rozhoduje o úspěšnosti tera-
pie. Příprava polymerní směsi k aplikaci vyžaduje od pacienta 
zpočátku určitou zručnost. Proto u nás první aplikaci provádí 
sestra a pacientovi přípravu podrobně vysvětlí. Druhou injek-
ci si přijde aplikovat pacient sám pod dohledem a potom již 
pokračuje doma samostatně. Další zvýšení komfortu přinese 
nový kompaktní aplikátor.

Závěr
Moje první zkušenosti s přípravkem Bydureon ukazují, že 

jde o  antidiabetikum účinné a  velmi dobře tolerované, s  vý-
hodnou a snadnou aplikací 1x týdně.
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