
DIABETOLOGIE

Místo inzulínu v léčbě pacientů 

s diabetem 1. typu

V případě diabetu 1. typu je léčba inzulí-

nem bezpodmínečně nutná a život zachraňu-

jící. Vzhledem k úplné absenci sekrece inzulínu 

pankreatem se k tomuto účelu používá vesměs 

intenzifi kovaný inzulínový režim, tedy kombina-

ce rychle působícího (prandiálního, bolusového) 

inzulínu a dlouhodobě působícího (bazálního) 

inzulínu. Vzhledem k příznivějším farmakologic-

kým vlastnostem inzulínových analog (rychlejší 

nástup účinku, rovnoměrnější vstřebávání) jsou 

tyto „vylepšené“ molekuly inzulínu u většiny 

osob s diabetem 1. typu upřednostňovány před 

inzulínem humánním. U spolupracujících pa-

cientů, u nichž nelze klasickou aplikací inzulínu 

pomocí aplikátorů (per) dosáhnout dostatečné 

kontroly diabetu, když často dochází k nepřed-

vídatelným hypoglykémiím či hyperglykémiím, 

případně v jiných indikovaných případech lze 

použít léčbu pomocí inzulínové pumpy. Tento 

způsob inzulinoterapie, zvláště pokud je kombi-

nován s kontinuální monitorací glykémie pomo-

cí glukózového senzoru, vede u naprosté většiny 

pacientů s diabetem 1. typu ke zlepšení kontroly 

jejich diabetu, prevenci akutních i chronických 

komplikací i ke zlepšení kvality života.  Ve stá-

diu klinického testování je v současnosti již i tzv. 

artefi ciální pankreas, což je přístroj kombinující 

funkci glukózového senzoru a inzulínové pumpy, 

který by mohl ještě více ulehčit a zkvalitnit život 

lidem postiženým diabetem 1. typu.  

Místo inzulínu v léčbě pacientů 

s diabetem 2. typu

Vzhledem k plíživému a nenápadnému cha-

rakteru diabetu 2. typu (cukrovka nebolí) se často 

zapomíná, že jde o progresivní chronické one-

mocnění. Zpočátku sice k dosažení normogly-

kémie postačuje u většiny pacientů dieta, změ-

ny životního režimu a perorální antidiabetika, 

pokud se však nepodaří dosáhnout dostatečné, 

individuálně stanovené kompenzace diabetu, je 

nezbytné u pacientů s diabetem 2. typu zahájit 

včas léčbu inzulínem. Potřeba iniciace inzulino-

terapie je u každého pacienta velmi individuální, 

jelikož míra poklesu výkonnosti beta-buněk závi-

sí na řadě faktorů, především na genetickém na-

programování, ale i na včasné diagnóze diabetu 

2. typu a úspěšnosti počáteční nefarmakologické 

a farmakologické léčby.  V mnoha případech je 

však léčba inzulínem jediným účinným prostřed-

kem k dosažení žádoucí kompenzace a k zame-

zení či oddálení cévních a kardiovaskulárních 

komplikací. 

Zahájení léčby inzulínem samozřejmě před-

stavuje na straně pacientů, ale často i lékařů či 

rodinných příslušníků určitou bariéru, kterou 

je potřeba v zájmu pacienta úspěšně překonat. 

Často je tento „odpor“ vůči inzulínu podmíně-

ný historickou zkušeností (babička si vyvařovala 

skleněné jehly, tatínek měsíc po nasazení inzu-

línu dostal mrtvici, sousedka říkala, že přiberu 

apod.), z medicínského pohledu je ale indikace 

k zahájení léčby v případě nedostatečné kontro-

ly glykémií obvykle nesporná. Překonání všech 

psychických bariér vyžaduje trpělivost, dostatek 

pravdivých a relevantních informací, a především 

vzájemnou spolupráci a důvěru mezi pacientem, 

rodinou a zdravotnickým týmem (diabetolog, 

praktický lékař, zdravotní a edukační sestra, psy-

cholog, lékárník atd.).

Nové molekuly inzulínu

Během století uplynulého od objevu inzulínu 

prošel tento mimořádný lék řadou změn, od po-

užívání prasečích a hovězích extraktů pankrea-

tu přes výrobu humánního rekombinantního 

inzulínu až k dnešním zcela novým molekulám 

inzulínových analog.  V současnosti lze inzulíny 

rozdělit do 5 základních kategorií: krátkodobý 

(regular) humánní inzulin, střednědobý neutral 

protamin Hagedorn (NPH) inzulín, krátkodobá 

(ultrakrátká) analoga, dlouhodobá analoga a pre-

mixované inzulíny. Přestože komerčně již několik 

let dostupná krátce i dlouhodobě působící ana-

loga inzulínu mají ve srovnání s humánními inzu-

líny řadu předností, snaží se výzkumníci z oboru 

farmakologie o vývoj dalších analog, která by se 

svými farmakokinetickými a farmakodynamický-

mi vlastnostmi co nejvíce přiblížila k „ideálnímu“ 

inzulínu. Nejdále v preklinickém, resp. klinickém 

výzkumu pokročil inzulín degludec, opírající se 

o množství dat ze studií III. fáze (BEGIN), a to jak 

u pacientů s diabetem 1., tak i 2. typu. Degludec 

lze vzhledem k profi lu účinku skutečně ozna-

čit za „bezvrcholový“ inzulín, zajišťující setrvalý 

Jaké jsou aktuální možnosti
léčby inzulínem

V roce 2021 si celý svět bude připo-

mínat 100. výročí objevu inzulínu sirem 

Frederickem Bantingem. Bude to jistě 

událost, na kterou se jen tak nezapo-

mene. Jen stěží lze spočítat, kolik živo-

tů zachránil během téměř století, co se 

používá k léčbě diabetu; bude to na kaž-

dý pád číslo obrovské. Takřka stoletý 

inzulín je u pacientů s poruchou meta-

bolismu cukru stále nejúčinnějším pro-

středkem k  dosažení krátkodobé i dlou-

hodobé kontroly diabetu. I když jeho 

aplikace není pro pacienty s cukrovkou 

zvláště příjemným zážitkem, nedá se 

na druhé straně v 21. století mluvit ani 

o žádném utrpení. Přínos léčby inzulí-

nem pro zdraví pacientů naopak vysoce 

převažuje všechny případné překážky. 



Obr. 2: Struktura molekuly inzulínu degludec
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24hodinový účinek. Při aplikaci jednou denně dochází 

v průběhu několika dní k ustálení hladiny (steady-state) 

degludeku v těle. Chemicky jde o acylovaný bazální inzu-

lín s protrahovanou absorpcí, která je způsobena formo-

váním multihexamerových řetězců v místě aplikace. Z kli-

nického pohledu bude pravděpodobně největší výhodou 

redukce nočních hypoglykémií, stejně tak jako určitá míra 

fl exibility doby podávání v situacích, kdy není aplikace 

v tutéž denní dobu možná. 

 

Vzhledem k narůstající incidenci obezity a s ní spojené 

enormní inzulínové rezistenci, vyžadující často dávky ba-

zálního inzulínu přesahující 100 jednotek, vzrostla zejmé-

na v USA obliba inzulínů o vyšší koncentraci (např. U500, 

tj. 500 jednotek v 1 ml). Kromě zmíněného degludeku, 

který bude dostupný i v koncentraci 200U/ml, se testuje 

i nová formule inzulínu glargin v koncentraci U300, je-

jíž účinek by měl být ve srovnání s klasickým glarginem 

vyrovnanější a znamenat menší výskyt zejména nočních 

hypoglykémií.

Dalším novým dlouhodobě účinkujícím analogem 

inzulínu je molekula s označením LY2605541. Jedná se 

o pegylovaný inzulín lispro – na aminokyselinu lyzin v po-

zici B28 molekuly inzulínu je kovalentně navázaný po-

lyetylenglykol o velikosti 20 kDa. Tato modifi kace,  která 

vede k větší hydrodynamické velikosti molekuly inzulínu 

LY2605541, zajišťuje prodlouženou absorpci, redukuje 

clearance z organismu a zajišťuje 24hodinový účinek při 

podávání jednou denně. Z hlediska farmakodynamiky 

může mít klinický význam jaterní preference účinku této 

molekuly inzulínu. Komplexní pohled na tento nový ba-

zální analog inzulínu přinesou až výsledky výzkumného 

programu IMAGINE, který v současnosti probíhá.

U krátkodobých analog inzulínu je snahou ještě vý-

raznější urychlení nástupu účinku, který by lépe kopíroval 

fyziologickou křivku sekrece inzulínu. Zajímavým řešením 

tohoto problému se jeví současná injekce rekombinant-

ní humánní hyaluronidázy (rHuPH20), která ve studii ak-

celerovala farmakokinetický i farmakodynamický účinek 

všech tří krátkodobých analog (lispro, aspart, glulisin).

Dalším fenoménem posledních let v oblasti léčby inzulí-

nem je připravovaný nástup tzv. biosimilárních inzulínů. Jako 

biosimilární se označuje kopie již registrovaného inzulínu, 

která prokáže podobné fyziologické charakteristiky, zejmé-

na účinnost a bezpečnost. Na rozdíl od běžně používaných 

generik, tedy kopií menších molekul léčivých přípravků, jsou 

ovšem biosimilární přípravky komplexními proteiny, jejichž 

výroba je mnohem náročnější, proces klinického testování 

a schvalování mnohem přísnější a kvalita výsledného pro-

duktu méně předvídatelná. Suma sumárum si na biosimilár-

ní inzulíny budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.

 

Nové aplikační formy inzulínu

Vzhledem k existenci výše zmíněných bariér vůči in-

jekční aplikaci inzulínu se neustále hledají i neinvazivní al-

ternativy jeho podávání. Největší naděje se upírají k inha-

lačně aplikované formě. Publikovaná data o inzulínu tech-

nosphere (inhalační prášek) naznačují možnost jeho pou-

žití u pacientů s diabetem 2. typu především k ovlivnění 

postprandiálních hyperglykémií, a to dokonce i u pacien-

tů s astmatem současně užívajících inhalační kortikoidy 

či betamimetika. Dalším zajímavým zjištěním je příznivý 

účinek inhalačního inzulínu na hladinu volných mastných 

kyselin a supresi glukagonu. Perorální inzulín ORMD 0801, 

podávaný ve formě kapslí s použitím speciální technolo-

gie usnadňující vstřebávání střevem, vstupuje do fáze II 

klinických studií u pacientů s diabetem 1. i 2. typu.

Nejpoužívanější 

inzulínové režimy

Bazální inzulín

Za nejvýhodnější způsob zahájení léčby inzulínem se 

v současnosti považuje strategie jedné injekce bazálního 

inzulínu, aplikované v závislosti na denních aktivitách a cel-

kovém glykemickém profi lu daného pacienta. V tomto pří-

padě se obvykle ponechává i stávající antidiabetická léčba 

v přiměřeném rozsahu (dvojkombinace). Zahajovací dávka 

inzulínu se pohybuje obvykle v rozmezí 0,1-0,2 jednotky/

kg/den, přičemž při výraznější hyperglykémii lze zahájit 

i větším množstvím inzulínu (0,3-0,4 j./kg/den). Pokud to 

lze s přihlédnutím na míru spolupráce, je výhodné naučit 

pacienta jedno z několika dostupných titračních schémat 

(treat-to-target), která umožní dospět v relativně krátké 

Obr. 1: Profi l účinku inzulínu degludec



době k cílové dávce bazálního inzulínu, resp. cílové hodnotě glykémie 

nalačno (obvykle se za cíl považuje hodnota 5,5 mmol/l). Tento způsob 

titrace na základě lačných glykémií je samozřejmě nejlépe provádět 

za občasných telefonických, či chcete-li e-mailových kontrol, abychom 

se ujistili o správnosti dodržování doporučeného algoritmu ze strany 

pacienta. Podmínkou je také samozřejmě pravidelný selfmonitoring 

glykémie pomocí glukometru. Při volbě bazálního inzulínu je samozřej-

mě vhodné využít dlouhodobých analog glarginu (Lantus) a detemiru 

(Levemir), které mají vůči klasickému NPH-inzulínu delší a vyrovnanější 

účinek a nespornou výhodu v redukci nočních hypoglykémií. 

 

 Bazál-bolus

Ve chvíli, kdy ani dostatečně natitrovaná dávka bazálního inzulínu 

nevede k optimální kompenzaci diabetu a k vyrovnanému glykemic-

kému profi lu (výrazné postprandiální exkurze, výrazné poklesy glyké-

mie mezi jídly nebo v nočních hodinách), je na místě zvážit přidání 

krátkodobě působícího (radiálního) inzulínu. Přestože bazální inzulín, 

jak je zmíněno výše, se titruje podle hodnoty lačné glykémie a celková 

denní dávka může být velice individuální (v závislosti na míře inzulí-

nové rezistence daného subjektu), potřeba přidání prandiálního inzu-

línu začíná být zřejmá, pokud se celková dávka „bazálu“ blíží k 1 j./kg/

den.  Za nejfyziologičtější a nejpružnější inzulínový režim se považuje 

tzv. „bazál-bolus“, jenž sestává s bazálního inzulínu doplněného krát-

kodobě působícím inzulínem aplikovaným vždy před hlavními jídly. 

Nespornou výhodou proti ostatním inzulínovým režimům je největší 

míra fl exibility, umožňující upravit dávku bolusového inzulínu s ohle-

dem na aktuální změřenou glykémii a množství sacharidů v dané porci 

jídla. Takto komplexní režim ovšem vyžaduje neustálou edukaci paci-

enta a pravidelné provádění selfmonitoringu glykémie, podobně jako 

v případě diabetu 1. typu.

Premixovaný inzulín

Dalším poněkud jednodušším přístupem k dosažení dobré kom-

penzace diabetu jsou premixované inzulíny (fi xní kombinace krát-

kodobého a střednědobého inzulínu v poměru 25:75 až 50:50). Toto 

řešení je oproti režimu bazál-bolus méně fl exibilní (nelze titrovat samo-

statně bazální dávku a pokrytí jídla), může však být vhodnější varian-

tou pro skupinu pacientů  s ustáleným denním režimem, zejména pak 

u starších či méně spolupracujících osob, kde lze využít k pokrytí bazál-

ní i prandiální potřeby pouze jeden druh inzulínu = jedno pero (menší 

riziko záměny bazální a bolusové dávky apod.). Premixovaný inzulín se 

obvykle podává 2x denně před snídaní a před večeří, přičemž zejména 

u premixu 50:50 lze použít i aplikaci 3x denně před hlavními jídly. 

Sekvenční léčba (bazál plus)

Nejnovější strategie uplatňovaná při postupné intenzifi kaci inzulinote-

rapie je tzv. „sekvenční“ léčba, umožňující zvolit optimální, více nebo méně 

fl exibilní a komplexní režim pro daného pacienta. Jednou z možností je 

například přidání pouze jedné injekce krátkodobého inzulínu před nejvy-

datnějším jídlem z hlediska obsahu sacharidů (obvykle večeří). Následně, 

je-li třeba, se přidává druhá, resp. třetí injekce před snídaní nebo obědem. 

ROZHOVOR
LA RIVISTA DEL FARMACISTA PER IL  FARMACISTA
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Bezpečnost léčby inzulínem

Inzulín a nádory

Na základě dat z některých pacientských registrů vy-

vstaly v roce 2009 poměrně vážné obavy ohledně možné 

přímé či nepřímé souvislosti mezi léčbou inzulínem glargin 

a zvýšenou incidencí maligních onemocnění. Zcela zásadní 

potvrzení bezpečnosti léčby inzulínem glargin (a inzulino-

terapie jako takové) přinesly 3 velké epidemiologické studie 

prezentované v roce 2012 na kongresu Americké diabetické 

asociace (The Northern European Database Study, the Kaiser 

Permanent Collaboration a MedAssurant Database). V žádné 

z těchto studií nebyla nalezena spojitost mezi léčbou inzulí-

nem glargin a rizikem jakéhokoliv  typu maligního onemoc-

nění. Ještě přesvědčivěji vyznívají data ve spojení s výsled-

ky studie ORIGIN, v níž nebyl zaznamenán zvýšený výskyt 

zhoubných onemocnění u 12 537 pacientů léčených glargi-

nem nebo standardní antidiabetickou léčbou po dobu více 

než 7 let. Výsledkem těchto nových důkazů je kromě jiného 

i aktualizované stanovisko European Medicines Agency, po-

tvrzující, že toho času neexistuje prokazatelná souvislost mezi 

léčbou glarginem a incidencí maligních onemocnění.

Inzulín a hypoglykémie

Co se týče hypoglykémií, je naopak spojitost s inzulino-

terapií zřejmá a neoddiskutovatelná. Zvýšená četnost závaž-

ných hypoglykémií se považuje i za hlavní příčinu 2-3násob-

ně zvýšené mortality u pacientů ve studiích ACCORD, resp.  

ADVANCE. Příčinou těchto hypoglykémií byla v největší míře 

příliš razantní neselektovaná antidiabetická léčba s cílem do-

sáhnout rychlý pokles glykémie v krátkém časovém intervalu. 

Zatímco méně závažné hypoglykémie jsou spojeny spíše jen 

s nepříjemnými a obtěžujícími symptomy, vážné hypogly-

kémie (zejména v nočních hodinách) mohou vést k vážným 

arytmiím, prohloubení myokardiální ischemie, či dokonce 

hypoglykemickému kómatu. Důsledkem zvýšeného zájmu 

o problematiku hypoglykémie jsou v současnosti kromě peč-

livější prevence a individuálního stanovování léčebných cílů 

s ohledem na rizikovost pacienta i snahy o přednostní využí-

vání bezpečnějších antidiabetik, v případě inzulínů tedy inzu-

línových analog. 

Závěr

V příštích letech můžeme s největší pravděpodobností 

očekávat nástup ještě bezpečnějších a účinnějších forem 

a typů inzulínu. Při volbě tohoto léčebného prostředku se 

tak lékař spolu s pacientem nebudou muset obávat ne-

žádoucích účinků, zejména závažných hypoglykémií, ani 

nárůstu kardiovaskulárních příhod, či dokonce výskytu 

zhoubných onemocnění. Inzulín byl a nadále zůstává nej-

mocnější zbraní v boji s diabetem. Navíc má nyní mnohem 

přesnější mušku, delší dostřel, a především ji umíme mno-

hem lépe ovládat ku prospěchu našich pacientů. LITERATURA U AUTORA

BIOSIL PLUS
Účinné látky: křemík 15mg/tbl, zinek (Zn) 10 mg/tbl, D-pantotenát 
vápenatý 6 mg/tbl, biotin (vitamin H) 0,15 mg/tbl.  
 
BIOSIL PLUS se stal v roce 2013 vítězem ankety 

Lékárníci doporučují v kategorii vlasy, nehty, kůže. 

Anketu pořádá společností EDUKAFARM, www.edukafarm.cz

TRYPTOSEN
Účinné látky v 1 želatinové kapsli: Kozlík lékařský 500 mg, L-tryptofan 300 mg.
500 mg kozlíku lékařského je ve formě koncentrovaného extraktu kořene 20:1.

Doporučené dávkování: 1 kapsle před spaním.
Balení: 60 kapslí

KUSTOVNICE CÍNSKÁ + INULIN
Kustovnice čínská (Lycium barbarum) je v tradiční čínské medicíně používána 

už několik tisíc let. Plody kustovnice poskytují tělu širokou škálu biologicky 

hodnotných látek.

ÚČINNÉ LÁTKY v 1 tabletě: Kustovnice čínská (Lycium barbarum) 333 mg, Inulin 490 mg
Doporučené dávkování: dospělí 1-3 tablety denně
Balení: 90 tablet

LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ
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OTC

ŽÁDEJTE V LÉKÁRNÁCH nebo on-line na adrese: www.lekarna-zdravi.cz
Naturvita, a.s., telefon/fax: 577 981 046, www.naturvita.cz

Dopln k stravy

Dopln k stravy

Dopln k stravy
Dopln k stravy nenahrazuje lé ivo
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inzerce

Inzulín hrál, hraje a bude 

hrát hlavní roli mezi léky na 

diabetes 1. i 2. typu. Proto 

se stále vyvíjejí nová a nová 

analoga, jimž je společná 

snaha o minimalizaci nežá-

doucích účinků a o vývoj 

takových přípravků, které 

by se svými farmakokine-

tickými i farmakodynamic-

kými vlastnostmi co nejvíce 

přiblížily „ideálnímu“ inzulí-

nu. V současnosti se inzulíny 

dělí na kategorie krátko-

dobý (regular) humánní in-

zulín, střednědobý neutral 

protamin Hagedorn (NPH) 

inzulín, krátkodobá (ultra-

krátká) analoga, dlouhodo-

bá analoga a premixované 

inzulíny.

 

Zpracovala odborná redakce 

Edukafarm

Uložte si 
v hipokampu


