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Semaglutid v mojej praxi

Z pridružených kardiovaskulárnych rizikových faktorov, okrem obe- 
zity, boli najčastejšie prítomné dyslipidémia, vek ≥ 50 rokov a trva-
nie diabetu 2. typu nad 10 rokov, arteriálna hypertenzia, fajčenie. 
Hypertenziu a dyslipidémiu malo všetkých 20 pacientov. Priemerná 
hodnota celkového cholesterolu bola 4,9 mmol/l, LDL cholesterolu  
2,8 mmol/l, HDL cholesterolu 1,2 mmol/l, TAG 2,7 mmol/l. Zazname-
nané hladiny lipidov sú ovplyvnené hypolipidemickou liečbou. Prie-
merný tlak krvi bol 138/84 mm Hg.
   
Väčšina pacientov boli nefajčiari. Z poškodenia cieľového orgánu 
bolo zaznamenané zníženie funakcie obličiek u 2 pacientov zo skupi-
ny. U rovnakého počtu pacientov je prítomná aj retinopatia. Z ASKVO 
bola prítomná hypertrofia ľavej komory u 4 pacientov a koronárna 
choroba srdca u 3 pacientov. Choroby aorty a srdcová arytmia s poru-
chami rytmu bola zaznamenaná u 2 pacientov a srdcové zlyhávanie 
u 3 pacientov.
   
Metabolická kompenzácia u všetkých pacientov bola neuspokoji-
vá s priemerným HbA1c 9,1 %. Priemerná glykémia nalačno bola  
10,8 mmol/l a priemerná postprandiálna glykémia bola 12,8 mmol/l. 
Súbežnú liečbu metformínom v dávke 2 000 mg/deň malo 9 pa-
cientov. Prídavnú terapiu k metformínu zo sledovanej skupiny mali  
4 pacienti v kombinácii s derivátom sulfonylurey a 7 pacientov malo 
v liečbe aj iDPP4.

Aktuálny stav pacientov na PAD vyžadujúcich zmenu liečby v mojej 
praxi predstavuje súbor 20 pacientov, ktorí zmenu liečby potrebujú,  
a to pridaním GLP1-RA do terapie.

Vzhľadom na neuspokojivú kompenzáciu ochorenia je potrebná 
úprava antidiabetickej liečby. V súčasnosti pri výbere antidiabetík 
zohľadňujeme nielen samotnú metabolickú kompenzáciu pacienta, 
ale aj množstvo ďalších faktorov, ako je vek, hmotnosť, pridružené 
ochorenia, kardiovaskulárne rizikové faktory, medicínu dôkazov  
a v neposlednom rade indikačné obmedzenia.

   

Jedným z hlavných faktorov pri rozhodovaní o pridaní ďalšej liečby 
je aj to, ako dané antidiabetikum ovplyvňuje nielen glykémiu, ale aj 
telesnú hmotnosť pacienta, inzulínovú rezistenciu, KV rizikové fak-
tory a to všetko v súlade s medzinárodnými odporúčaniami ADA/
EASD 2022, ktoré sú platné aj na Slovensku. Ako najvhodnejšie pre 
našu skupinu pacientov sa javí pridať do liečby preferenčne GLP-1 RA 
s cieľom dosiahnuť zlepšenie metabolickej kompenzácie, redukciu 
telesnej hmotnosti, ale aj pozitívne ovplyvniť kardiovaskulárne riziko. 

Významný kardioprotektívny účinok GLP-1 RA bol potvrdený v štúdii 
SUSTAIN 6, kde s. c. aplikácia semaglutidu 1 mg u pacientov s vysokým 
kardiovaskulárnym rizikom významne znížila riziko výskytu MACE až 
o 26 %2. Výsledok signifikantnej redukcie hlavného kompozitného 
ukazovateľa je predominantne ovplyvnený signifikantnou redukciou 
nefatálnej cievnej mozgovej príhody, ktorej výskyt bol znížený až  
o 39 %. Signifikantná redukcia bola dokázaná aj v prípade rozšírené-
ho kompozitného ukazovateľa, ktorý bol definovaný ako smrť z KV 
príčiny, nefatálny IM, nefatálna cievna mozgová príhoda plus koro-
nárna a periférna revaskularizácia, nestabilná angina pectoris s po-
trebou hospitalizácie alebo zlyhanie srdca s potrebou hospitalizácie.

D i a b e t o l o g i c k á  s e k c i a

Charakteristika sledovaného súboru
Ide o súbor 20 pacientov na liečbe MET/MET + SU/iDPP4, ktorí potrebujú zmenu liečby vráta-
ne pacientov s vyšším HbA1c, vyšším BMI alebo ktorí majú prítomné kardiovaskulárne rizikové 
faktory alebo potvrdené ASKVO. Sledovanú skupinu tvorí 7 mužov a 13 žien s trvaním diabetu 
v priemere 7,5 roka s priemerným vekom 57,9 rokov. Vybraná skupina pacientov dosahovala 
priemerné BMI 37,4 kg/m2 a priemerná telesná hmotnosť pacientov v uvedenej skupine bola 
111,7 kg.
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Čo povedať záverom? 
Semaglutid patrí medzi agonistov GLP-1 
receptora s aplikáciou 1x týždenne s. c. Po-
dobne ako ďalší zástupcovia tejto skupiny 
s dlhším biologickým polčasom (liraglutid, 
dulaglutid, exenatid OW) vedie k význam-
nému zlepšeniu kompenzácie diabetu spo-
lu s poklesom telesnej hmotnosti, znížením 
krvného tlaku a zlepšením lipidogramu.  
V priamom porovnaní v skupine GLP-1 
RA bol semaglutid signifikantne účinnejší  
v zlepšení kompenzácie diabetu i znížení 
telesnej hmotnosti. V predregistračnej pro-
spektívnej kardiovaskulárnej štúdii viedlo 
podávanie semaglutidu v porovnaní s pla-
cebom (oboje v kombinácii so štandardnou 

antidiabetickou liečbou) k významnému 
zníženiu výskytu kombinovaného kardiovas-
kulárneho cieľového ukazovateľa (smrť z kar-
diovaskulárnych príčin, nefatálny infarkt my-
okardu a nefatálna cievna mozgová príhoda). 
Ide teda o najúčinnejšieho zástupcu skupiny 
agonistov GLP-1 receptora, s veľkým poten-
ciálom pre dlhodobo úspešnú liečbu diabetu 
2. typu, ako z pohľadu zlepšenia kompenzá-
cie, tak i z pohľadu pozitívneho ovplyvnenia 
kardiovaskulárnych rizikových faktorov a 
zníženia výskytu kardiovaskulárnych príhod. 
Preferencia GLP-1 RA ako prvej voľby injekč-
nej terapie diabetu 2. typu je novo doporuče-
ná v rámci spoločného konsenzu Americkej 

diabetologickej asociácie a Európskej aso-
ciácie pre štúdium diabetu publikovaného  
v tomto roku.

S ohľadom na dobrú účinnosť i dlhodobé 
zníženie výskytu chronických komplikácií sa 
dá očakávať, že liečba semaglutidom bude  
i nákladovo efektívna. Vývoj nových molekúl 
v diabetológii napreduje a aj na Slovensku 
očakávame perorálnu formu semaglutidu, 
ktorý má potvrdenú účinnosť i bezpečnosť 
na základe registračných štúdií. Okrem po-
užitia v liečbe diabetu prebieha klinický 
program zameraný na použitie semaglutidu 
v liečbe obezity a iných ochorení.

Skratky
MET – metformín
SU – sulfonylurea
iDPP4 – inhibítor dipeptidyl peptidáza 4
ASKVO – aterosklerotické kardiovaskulárne 
ochorenie
BMI – body mass index
HbA1c – glykovaný hemoglobín
DM2T – diabetes 2. typu
MACE – major adverse cardiovascular events
GLP-1 – glucagon-like peptid-1
IM – infarkt myokardu
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