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Souhrn 

Základní prevencí pozdních komplikací diabetu je účinná a bezpečná léčba hyperglykemie. 

Jednou z nových možností léčby, která se objevila na trhu v nedávné době, je fixní kombinace 

bazálního inzulínu glargin 100 U/ml a GLP-1 RA lixisenatidu. Uvedená kazuistika popisuje 

příklad pacienta s diabetes mellitus 2. typu, který byl úspěšně léčen v naší ambulanci pomocí 

této fixní kombinace. 
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Summary 

Treatment with fixed-ratio combination of basal insulin and short-acting GLP-1 

receptor agonist – the beauty in simplicity 

Effective and safe treatment of hyperglycaemia is the best prevention of late diabetes 

complications. One of the new marketed treatment options is fixed-ratio combination of basal 

insulin glargin 100 U/ml and GLP-1 receptor agonist lixisenatide. This case report describes 

an example of type 2 diabetes mellitus patient who has been successfully treated in our 

ambulance using this fixed-ratio combination. 
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Úvod 

Základní prevencí pozdních komplikací diabetu je účinná a bezpečná léčba hyperglykemie. V 

terapeutické škále farmakologické léčby se v posledních letech dostávají do popředí zájmu 

látky, které využívají přirozeného efektu glukagonu podobného peptidu 1 (GLP-1, glucagon-

like peptid 1). Jejich výhodou je zejména dostatečný potenciál snížení glykemie, snížení chuti 

k jídlu a velmi malé riziko vzniku hypoglykemie.1 

V nedávné době se objevily na trhu v České republice dva nové preparáty s fixní 

kombinací bazálního inzulínu a GLP-1 RA. Jedním z nich je fixní kombinace iDegLira, 

kombinující bazální inzulín (degludek 100 U/ml) a GLP-1 RA (liraglutid). Novějším 

přípravkem je potom kombinace iGlarLixi s fixním poměrem bazálního inzulínu glargin 100 

U/ml a GLP-1 RA lixisenatidu, která je využita při léčbě pacienta prezentovaného v této 
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kazuistice. Výhodou této fixní kombinace je mimo jiné individualizace léčby díky možnosti 

volby mezi dvěma různými pery s různou koncentrací GLP-1 RA a bazálního inzulínu při 

zachování jednoduchosti léčby pro pacienta. 

 

Kazuistika 

Tato kazuistika popisuje výsledky léčby 59 letého pacienta, který je léčen v naší ambulanci      

s diabetes mellitus 2. typu od roku 2009, kdy byl odeslán do naší ambulance praktickým 

lékařem pro prvotní záchyt diabetu. Při převzetí do péče byla hodnota glykovaného 

hemoglobinu (HbA1c) 56 mmol/mol, FPG 8,1 mmol/l, tělesná hmotnost 110 kg, výška 180 

cm, BMI 30,7 kg/m2. Hodnoty lipidů byly taktéž neuspokojivé – celkový cholesterol 5,82 

mmol/l, HDL-cholesterol 1,40 mmol/l, LDL-cholesterol 4,01 mmol/l a triacylglyceroly 1,46 

mmol/l. Zpočátku byla nasazena léčba metforminem, která byla postupně navyšována z dávky 

500 mg 0-0-1 až do dávky 1 000 mg1-0-1, a hypolipidemická léčba atorvastatinem v dávce 20 

mg 0-0-1. Na této léčbě byl pacient udržován až do roku 2012 s uspokojivou kompenzací, 

hodnoty glykemie nalačno se pohybovaly v rozmezí 5–7 mmol/l, postprandiální glykemie    

6–7,8 mmol/l a HbA1c 45–49 mmol/mol. Došlo také k normalizaci hodnot lipidů – celkový 

cholesterol 3,99 mmol/l, HDL-cholesterol 1,41 mmol/l, LDL-cholesterol 2,29 mmol/l             

a triacylglyceroly 1,29 mmol/l. 

V roce 2012 přišel pacient se zhoršenou kompenzací diabetu – FPG 9,9 mmol/l, PPG 

10,5 mmol/l, HbA1c 61 mmol/mol. Ke zhoršení kompenzace došlo v důsledku změny 

zaměstnání, udával více stresu, který řešil zvýšenou konzumací potravy, což se projevilo ve 

hmotnostním přírůstku na celkových 115 kilogramů. Do terapie byl přidán DPP-4 inhibitor, 

zavedena terapie sitagliptin/metformin v dávce 1-0-1. Na této terapii vydržel pacient               

s uspokojivou kompenzací a mírným tříkilovým poklesem hmotnosti až do roku 2016. 

Koncem roku 2016 došlo u pacienta k rozvoji komplikací v podobě tuhých otoků 

dolních končetin s drobnými ulceracemi. Pacient byl vyšetřen v kožní ambulanci, byla 

provedena biopsie a diagnostikován bulózní pemfigoid s injekční léčbou kortikosteroidy, která 

byla následně zaměněna za perorální léčbu prednisonem v dávce 80 mg za den. V důsledku 

této léčby pozoroval pacient vzestupy glykemií přes 20 mmol/l, v únoru 2017 HbA1c 

dosahoval hodnoty 85 mmol/mol. Pacienta bylo nutno převést na intenzifikovaný inzulínový 

režim, do terapie byl zaveden inzulín lispro v dávce 10-10-10 jednotek s.c. a glargin 300 U/ml 

v dávce 30 jednotek večer, ponechána byla terapie metforminem 1 000 mg 1-0-1. Pacient 

podle doporučení a selfmonitoringu postupně navyšoval dávku obou inzulínů. V květnu 2017 

aplikoval inzulín lispro v dávce 18-18-16 jednotek a a glargin 300 U/ml 58 jednotek večer, 

dávka metforminu byla navýšena na 1 000 mg 1-1-1. Glykemický profil na této léčbě byl 

relativně uspokojivý s hodnotami glykemie nalačno mezi 6–8 mmol/l, postprandiální 

glykemie přes 10 mmol/l se objevovaly jen výjimečně, hypoglykemie nebyly zaznamenány, 

glykemie pod 5 mmol/l pacient nenaměřil. V hodnotě HbA1c nastal pokles na hodnotu          

72 mmol/mol, léčba kortikosteroidy však měla za následek nárůst hmotnosti na 130 

kilogramů. V listopadu 2017 se lokální nález na dolních končetinách postupně zlepšil, dávka 

kortikosteroidů byla zredukována na 20 mg/den, díky čemuž došlo k poklesu glykemií             

a úpravě dávky inzulínu lispro na dávku 10-10-10 jednotek a dávky glargin 300 U/ml na      

42 jednotek večer. Glykovaný hemoglobin byl v té době na hodnotě 62 mmol/l. V březnu 

2018 při kontrole pacient udával velké pocity hladu a třes, pokud se více hýbe, jezdí na 

běžkách, lyžuje. Měl příznaky hypoglykemie již při glykemii pod 6 mmol/l, které se snažil 

dojíst a z tohoto důvodu nemohl zhubnout. Z terapie jsme zkusili vysadit prandiální inzulín, 

ponecháno byl pouze inzulín glargin 300 U/ml v dávce 42 jednotek večer a vrácen byl 

sitagliptin/metformin 50/1 000 mg 1-0-1 a metformin v dávce 1 000 mg 0-1-0. Na této léčbě 
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měl pacient velké vzestupy postprandiálních glykemií, hlavně po obědě – kolem 14 mmol/l, 

hodnota HbA1c byla bez zlepšení – 68 mmol/mol. U pacienta došlo k mírnému poklesu 

hmotnosti na 127 kilogramů. 

V červnu 2018 jsme nasadili pacientovi – novou fixní kombinaci bazálního inzulínu 

glargin 100 U/ml a GLP-1 RA lixisenatidu. Vzhledem k předchozí dávce bazálního inzulínu 

bylo zvoleno zelené pero v dávce 30 jednotek s aplikací během jedné hodiny před obědem. 

Byl využit selftitrační algoritmus, většinou používaný v léčbě bazálními inzulíny. Jako cílová 

byla zvolena ranní glykemie nalačno 6 mmol/l a pacient byl poučen o navyšování dávky 

bazálního inzulínu glargin 100 U/ml a GLP-1 RA lixisenatidu každý třetí den o 2 jednotky, 

pokud byl průměr ranní glykemie nalačno z přechozích tří dnů vyšší než cíl. Postupnou titrací 

dávky iGlarLixi se zvýšila dávka na výsledných 52 jednotek. V terapii byl ještě ponechán 

metformin 1 000 mg s dávkováním 1-1-1. Během čtyř měsíců došlo u pacienta k výraznému 

poklesu HbA1c na 49 mmol/mol, dávka iGlarLixi se mírně snížila podle ranní glykemie 

nalačno na dávku 50 jednotek/den a u pacienta došlo také ke snížení hmotnosti o 4 kilogramy 

na 116 kg. Sám pacient udával výrazné zlepšení ve smyslu snížení chuti k jídlu, byl zcela bez 

příznaků hypoglykemie i při větší fyzické námaze či opoždění času jídla. Lokální nález na 

dolních končetinách byl i po vysazení intenzifikovaného inzulínového režimu stabilní, pacient 

byl ponechán i nadále na dávce prednisonu 20 mg denně. 

 

Závěr 

Touto kazuistikou jsem chtěla ukázat, že za určitých okolností existuje u vybraných pacientů 

možnost návratu zpět z intenzifikovaného inzulínového režimu se subkutánní aplikací 

inzulínu 4× denně k efektivní aplikaci kombinovaným preparátem bazálního inzulínu a GLP-

1 receptorového agonisty 1× denně, a to k celkové spokojenosti pacienta i lékaře. 
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