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Úvod

 diabezita - pandémia súčasnosti, SR 400 000 diabetikov, 90 % diabetikov 
– nadhmotnosť alebo obezita

 manažment obéznych diabetikov 2. typu má svoje ďalšie špecifiká

 diabetici pri rovnakom režime (nefarmakologický alebo farmakologický, 
resp. kombinácia oboch) stratia menej  hmotnosti v porovnaní s 
nediabetikmi a taktiež  priberajú na hmotnosti rýchlejšie ako 
nediabetici

 riešime súčasne prítomnosť viacerých rizikových faktorov

 hoci nemáme k dispozícii  špecifické údaje poukazujúce na to, že 
zvýšenie hmotnosti počas liečby antidiabetikami zhoršuje následky 
ochorenia, máme dostatok informácii o prínose spojenom s miernou 
redukciou hmotnosti ako aj o tom, že nadhmotnosť a obezita vedú ku 
horšej metabolickej kontrole a ku zvýšeniu kardiovaskulárneho 
(kardiometabolického) rizika 



Manažment diabezity (1) 

Štyri úrovne 
preventívnych a liečebných   opatrení

 kombinácia diétnych a režimových opatrení s 
behaviorálnou terapiou

 bezpečná medikamentózna liečba 
(“antiobezitiká”) 

 antidiabetická liečba (redukcia hmotnosti 
alebo minimálne hmotnostne neutrálna)

 bariatrická  (metabolická) chirurgia



Manažment diabezity (2)

Problém Obézny diabetik 2. typu

Terapeutický krok 
1

Úprava životného  štýlu

(zvýšenie fyzickej aktivity, kvantitatívna i kvalitatívna zmena stravovacích zvyklostí, zanechanie fajčenia)

Reziduálne 
kardiometabolické 
rizikové faktory

Obezita Hyperglykémia Aterogénna dyslipidémia AHT

Terapeutický krok 
2

medikamentózna liečba

orlistat

naltrexon SR/bupropion SR
liraglutid 3,0 mg

bariatrická (metabolická) 
chirurgia

medikamentózna liečba

výber hmotnostne 
neutrálnej alebo 

hmotnosť redukujúcej
antidiabetickej liečby

(OAD, event. ich 
kombinácia, inzulín)

statíny

fibráty

omega 3-MK
kombinačná 

hypolipidemická liečba

inhibítory ACEI

sartany

blokátory kalciových
kanálov

centrálne pôsobiace

antihypertenzíva

Ciele redukcia hmotnosti

o 5-10 %

prevencia DM 2. typu

u diabetikov 2. typu 
individualizovaný prístup 
ku dosahovaniu HbA1c 
(< 7,0 %  resp. <6,5 %) 

Veľmi vysoké KV riziko

LDL-C < 1,8 mmol/l

Vysoké KV riziko 
LDL-C < 2,5 mmol/l

TAG <  1,7 mmol/l

HDL-C
> 1,0 mmol/l (muži)

> 1,3 mmol/l (ženy)

TK < 130/80 mmHg



Glykemické
účinky

Non-glykemické
účinky

o Redukcia HbA1c

o Riziko hypoglykémie
o Inzulínová sekrečná 

kapacita
o Bezpečnostný profil

Voľba špecifickej intervencie

o Zmena telesnej hmotnosti
o KV rizikové faktory
o Bezpečnostný profil
o Tolerabilita
o Jednoduchosť použitia
o Cena

Nathan DM, et al. Diabetes Care 2009; 32:193-203.

Potreba personalizovaného prístupu
benefit vs. riziká



Rozdelenie 
orálnych antidiabetík a inzulínov 

Orálne antidiabetiká a inzulíny

inzulín

senzitizéry biguanidy metformín 

TZD (glitazóny) PPRA α pioglitazón, rosiglitazón

duálne PPAR agonisty aleglitazar, muraglitazar, saroglitazar, telaglitazar

K+ATP

sulfonylurea 1.generácia:chlorpropamid, tolbutamid

2. generácia: glibenclamid

3.generácia: glipizid, gliquidon, glimepirid, gliclazid

sekretagogá glinidy nateglinid, repaglinid, mitiglinid

GLP-1 agonisty exenatid, liraglutid, lixisenatid

DPP-4 inhibítory vildagliptín, sitagliptín, saxagliptín, linagliptín, alogliptín

analógy a ostatné 
inzulíny

rýchlo účinkujúce (inzulín lispro, aspart, glulizín), krátko účinkujúce (R inzulín), dlho účinkujúce 
(glargin, detemir, NPH), ultradlho účinkujúce (degludec), inhalačný Exubera

ostatné inhibítory α 
glukozidázy

akarbóza, miglitol, voglibóza

analógy amylínu pramlintid

Inhibítory SGLT-
2
(glukuretiká)

dapagliflozín, kanagliflozín, empagliflozín, ertugliflozín, ipragliflozín, luseogliflozín, topogliflozín 



Impakt antidiabetickej terapie na 
glykemickú kompenzáciu a hmotnosť

očakávané ↓ HbA1c 

pri monoterapii (%)
očakávaná ∆ hmotnosti (kg) impakt na 

PPG 
impakt na 

FPG

SU 1,0 – 2,0 nárast hmotnosti od + 1,0 do + 5,0 kg ++ ++

TZD 0,5 – 1,4 nárast hmotnosti + 3,0 kg + ++

Bazálny inzulín

     Glargin

     Detemir

1,5 – 3,5

1,5 – 3,5

nárast hmotnosti + 4,0 kg

hmotnostne neutrálne alebo nárast hmotnosti 
od 0 do 1,5 kg 

+

+

++ až +++

++ až +++

Inhibítory α-
glukozidázy

0,5 – 0,8 hmotnostne neutrálne ++ -

Analógy amylínu 0,5 – 1,0 hmotnostne neutrálne  alebo pokles  hmotnosti 

od 0 do -1,5 kg 

++ až +++ +

DPP-4 0,5 – 0,8 hmotnostne neutrálne

(linagliptín – 1,7 kg)

+ ++

Metformín 1,0 – 2,0 hmotnostne neutrálny alebo pokles hmotnosti 
od 0 do – 1,5 kg

+ ++

GLP-1 RA 0,5 – 1,0 pokles hmotnosti od  -1,0 do – 3,0 kg ++ +

SGLT-2 
inhibítory

0,6 – 0,8 pokles hmotnosti od  - 2,5 do – 5,0 kg ++ ++



Antidiabetiká podľa ich vzťahu ku 
hmotnosti

Antidiabetiká

znižujúce hmotnosť hmotnostne neutrálne zvyšujúce hmotnosť

metformín
pramlintid
GLP-1R 
(exenatid, liraglutid, 
lixisenatid)
SGLT2 inhibítory  
(dapagliflozín,     
kanagliflozín)

DPP-4 inhibítory 
(vildagliptín, sitagliptín, 
saxagliptín, linagliptín, 
alogliptín) 
akarbóza
miglitol

inzulíny
SU antidiabetiká
glinidy
tiazolidíndióny



Metformín



        1950      1970 1990           2000      2007  2013   2050

1929 1957

1978

1970

1975

1988

1996

1998

Objavenie 
hypoglykemi-
zujúceho
efektu

Klinická aplikácia

UGDP 
Study

Laktátová acidóza

Stop pre 
Buformín 
Fenformín

1982 Metformín - 
Inzulínový 
senzitizér

Metformín v USA

Metabolický 
syndróm

UKPDS      
KV-benefit 
metformínu

IDF/ADA/EASD 
odporúčania 
metformín liek 1.voľby 

Vzostup, pád a renesancia metformínu 
v terapii diabetikov 2. typu



Efekt metformínu na hmotnosť

 redukcia hyperinzulinémie
 zníženie frekvencie jedál v súvislosti s 

hypoglykemickými epizódami
 zníženie apetítu vo vzťahu 

s gastrointestinálnymi účinkami alebo s efektom 
na centrá hladu a sýtosti v hypotalame



Metformín v monoterapii a hmotnosť

 v monoterapii je metformín hmotnostne neutrálny 
alebo môže viesť aj ku malej redukcii hmotnosti, najmä 
u obéznych diabetikov

 vo viacerých štúdiách bol dokázaný pokles hmotnosti 
o 0,6 – 2,9 kg u pacientov sledovaných 6 mesiacov až 5 
rokov, najväčší pokles hmotnosti sa dosahoval 
v priebehu prvého roka liečby

 redukcia viscerálneho tuku o 17 % 
 zmena z prechádzajúcej liečby diétnymi a režimovými 

opatreniami v kombinácii s  glibenclamidom na liečbu 
metformínom viedla k poklesu hmotnosti o 3,8 kg  



Zmena hmotnosti po pridaní metformínu
alebo placeba k inzulínu

hmotnosť, kg BMI, kg/m2

placebová skupina

metformínová skupina

Kooy et al. Arch Intern Med. 2009; 169:616-625

Follow-up, rok Follow-up, rok
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• randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia s obdobím sledovania 4.3 roka u 
390 pacientov liečených inzulínom

• k inzulínu bol pridaný metformín 850 mg, alebo placebo (1-3 x denne)



Dvojkombinácia 
metformín + antidiabetická liečba

 v kombinačnej liečbe metformín znižuje nárast hmotnosti 
spojenej s liečbou inými orálnymi antidiabetikami 
(sulfonylureové preparáty - SU, tiazolidindióny) alebo inzulínom

 metaanalýza klinických štúdií (maximálne tolerovaná dávka 
metformínu + neinzulínová antidiabetická liečba

 štatisticky signifikantný nárast hmotnosti u pacientov s pridanou 
SU (+ 2,1 kg), glinidmi (+ 1,8 kg) a TZD (+ 2,1 kg) k liečbe 
metformínom

 GLP-1 analógy viedli k signifikantnému poklesu hmotnosti (-1,7 
kg)

 DPP-4 a inhibítory α-glukozidázy - hmotnostne neutrálne
 kombinácia metformínu s GLP-1 analógom (exenatidom) viedla 

v 82-týždňovej extenzii štúdie  k priemernému poklesu 
hmotnosti o 5,3 kg u 61 % osôb, ktoré dokončili extenziu štúdie 
a efekt pretrvával 3,5 roka



Inkretíny



Inkretínový efekt

Chahal H et al. QJM 2007, 100:671-677

Inkretínový efekt

Intravenózne podaná 
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Postprandiálne hladiny GLP-1 u 
diabetikov 2. typu
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Mean ± SE; N=102; *p<.05 between T2D and normal glucose tolerance groups; †Plasma

Toft-Nielsen M, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86:3717-3723. 

Normálna glukózová tolerancia
Porušená glukózová tolerancia
 DM2

Postprandiálne hladiny glukagón like peptidu-1 (GLP-1) sú znížené u 
diabetikov 2. typu



Ovplyvnenie GLP-1 je logickým cieľom 
pre liečbu DM2T

Liečba založená 
na inkretínoch

DPP-4 inhibítory
prevencia enzymatickej degradácie 

natívneho GLP-1 prostredníctvom DPP- 4

Holst JJ, Orskov C. Diabetes 2004,53(suppl 3):S17-S204

GLP-1 agonisty
napodobnenie natívneho GLP-1 
s cieľom zvýšiť aktivitu GLP-1

GLP-1 – glukagón like peptid -1
DPP-4 – dipeptidylpeptidáza - 4



Súčasné možnosti ovplyvnenia 
aktivity GLP-1

 GLP-1 agonisty (rezistencia na degradáciu)
inkretínové mimetiká (injekčne)

Exenatid (2 krát denne)
Liraglutid (1 krát denne)
Exenatid (1 krát do týždňa)
Lixisenatid (1 krát denne)

 Inhibítory DPP-4 (orálne)
Sitagliptín
Vildagliptín 
Saxagliptín
Linagliptín 
Alogliptín

Jimenez-Solem E et al, Curr Opin Mol Ther.2010,12,789-797, Madsbad S et al. Diabetes Obes Metab 2011,
Ratner RE et al, Diabet Med 2010,27:1024-1032



GLP-1 agonisty vs  DPP-4 inhibítory

GLP-1 agonisty
 subkutánne podávanie
 farmakologická hladina GLP-1
 efekt len na GLP-1
 znižuje hladinu glykémie
 stimulácia jedlom navodenej 

produkcie/sekrécie inzulínu
 inhibícia glukagónu
 nízky výskyt hypoglykémií
 pokles hmotnosti
 znížené vyprázdňovanie 

žalúdka
 znížený príjem jedla
 nauzea/zvracanie
 tvorba protilátok

DPP-4 inhibítory
 perorálne podávanie
 fyziologická hladina GLP-1
 efekt na GLP-1 a GIP
 znižuje hladinu glykémie
 stimulácia jedlom navodenej 

produkcie/sekrécie inzulínu
 inhibícia glukagónu
 nízky výskyt hypoglykémií
 hmotnostne neutrálne
 bez efektu na vyprázdňovanie 

žalúdka
 bez efektu na príjem jedla
 dobre tolerované
 bez tvorby protilátok

DeFronzo RA et al. Curr Med Res Opin 2008:24(10)2943-2952. Drucker DJ et al.Lancet, 2006, 368:1696-
1705.

GIP – gastrický inhibičný polypeptid



Rozdielny mechanizmus účinku 
prandiálnych a non-prandiálnych GLP-1 RA

Fineman MS, et al. Diabetes Obes Metab 2012;14:675-688, Meier JJ. Nat Rev Endocrinol 2012;8:728-
742  Horowitz M et al  Adv Ther 2013 Feb;30(2):81-101, Haluzík Farmakoterapie 2013;9(4):350–400



Monoterapia  exenatidom: 
zmena telesnej hmotnosti
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Exenatid 5 µg (n=77)
Exenatid 10 µg (n=76)
Placebo (n=76)

ITT vzoriek (N=232). Analýza používa mixed-model opakovaných meraní. Štatistické  porovnanie vs placebo. Priemerná vstupná  telesná hmotnosť 
(kg): 85 až 86. *p≤.007. †p≤.027.

Moretto TJ, et al. Clin Ther. 2008;1448-1460.



Exenatid Placebo P

zmena v dennom 
kalorickom príjme

-378 -295 0.27

zmena hmotnosti (kg) - 6.16 -3.97 0.003

zmena HbA1c -1.21 - 0.73 < 0.0001

STK (mmHg) -9.44 -1.97 < 0.001

DTK (mmHg) -2.22 0.47 0.04

pacienti udávajúci 
nauzeu (%)

44.8 19.4 < 0.001

pacienti vyradení zo 
štúdie (%)

4.2 5.1 1

Efekt exenatidu a metformínu a/alebo sulfonylurey 
v kombinácii so zmenou životného štýlu 

u diabetikov 2. typu s nadhmotnosťou/obezitou

Apovian CM et al. Am J Med 2010, 123(5), 468.



Exenatid – 
efekt na zloženie telesnej hmoty 

Jednoročné údaje exenatid (dvakrát denne) v kombinácii s metformínom, n = 69

Bunck MT et al. Diabetes Care 2010, 33(8), 1734-1737 
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Zmena HbA1c,hmotnosti a KV rizikových 
faktorov po 3 rokoch liečby exenatidom

(nekontrolované predĺženie štúdie)

Klonoff DC, et al. Curr Med Res Opin 2008;24:275-286.



Diéta/cvičenie MET MET + TZD MET + SU

DURATION štúdia 1,5 1,2,3,5 1,5 1,3,5

počet pacientov 43 427 26 150

vstupný HbA1c (%) 8.4±1.1 8.4±1.1 8.1±1.0 8.5±1.1

ΔHbA1c (%) -1.6(-2.0,-1.2) -1.4(-1.6,-1.23) -1.5(-1.8,-1.2) -1.5(-1.6,-1.3)

HbA1c<7% na 
konci štúdie

72 % 63 % 65 % 53 %

vstupná GLN 165±44 169±46 158±50 182±55

Δ GLN (mg/dl) -34(-48,-20) -35(-40,-30) -37(-55,-18) 35(-45,-26)

vstupná hmotnosť 
(kg)

97±20.6 92.7±19.4 103.1±21.9 94.4±19.7

Δ  hmotnosť (kg) -2.3(-3.5,-1.1) -3.0(-3.3,-2.6) -2.3(-4.6,-0.1) -2.6(-3.3,-1.9)

Účinnosť exenatidu QW 
(poolovaná analýza štúdií DURATION) 

Malone J et al. ADA 71st Scientific Sessions. 2011. Abstract 1066-P

GLN – glykémia nalačno



DURATION – 6         
exenatid QW vs.  liraglutid

Exenatid QW 2 mg/týž. Liraglutid 1,8 mg/deň

HbA1c    (%) - 1,3 - 1,5

hmotnosť (kg) -2,68 - 3,58

nauzea (%pac)   9 20

vomitus (%pac) 4 11

hnačka (%pac) 6 13

záv. hypoglykémie 0 0

John B. Buse et al.Efficacy and safety of exenatide once weekly versus liraglutide in subjects with type 2 diabetes (DURATION-6): a randomised, 
open-label study . Abstract presentation, EASD Lisabon,Sept.2011

 26- týždňov, randomiz. open-label, head-to head, 912 pac. z 19 krajín
• trvanie DM2T > 8 rokov, primárny cieľ: zmena  HbA1c
• sek. ciele:  hmotnosť, glykémia, bezpečnosť, tolerabilita, KV ukazovatele



Lixisenatid

 štúdia GETGOAL-S (lixisenatid + SU vs placebo + SU, 859 diabetikov 
2. typu sledovaných 24 týždňov)   

 liečba lixisenatidom viedla  k redukcii hmotnosti o 1,8 kg vs 
placebo 0.9 kg (p < 0,0001)

 v štúdiách  GETGOAL-P (lixisenatid + pioglitazón vs placebo + 
pioglitazón, 450 diabetikov 2. typu) a v štúdii GETGOAL-M (ranná 
alebo večerná dávka lixisenatidu + metformín vs placebo + 
metformín) došlo k poklesu telesnej hmotnosti, hoci bez 
štatistickej významnosti

 pokles hmotnosti v placebových skupinách štúdií GETGOAL-M a -S 
(- 1,6 kg a – 0,9 kg) je pozoruhodný a môže byť inšpiráciou pre 
zaradenie diétnych a režimových odporúčaní do dizajnu štúdií 
GETGOAL 



Meta-analýza

GLP-1 RA
19 štúdií s exenatidom (podávanie 2 x denne), 7 štúdií s exenatidom (raz do 
týždňa),11 štúdií s liraglutidom

DPP-4 inhibítory
5 štúdií s alogliptínom, 9 štúdií s linagliptínom, 7 štúdií so saxagliptínom, 23 štúdií so 
sitagliptínom a 6 štúdií s vildagliptínom

GLP-1 RA DPP-4 inhibítory

HbA1c -1.10 % až -1.59% -0.60% až -1.06%

GLN (mg/dL) -20.90 až -32.79 -13.15 až -28.29

hmotnosť (kg) -2.03 až -2.41 -0.16 až -0.64

Liečba inkretínmi u diabetikov 2. typu
Meta-analýza

Aroda VR, et al. Clin Ther. 2012;34:1247-1258.e22.

Δ  vstupných hodnôt



Glukuretiká (SGLT-2 inhibítory)



Inhibícia SGLT-2 v manažmente obézneho 
diabetika 2. typu

 nový unikátny mechanizmus účinku nezávislý od inzulínu (blokáda spätnej 
rezorpcie glukózy z moča, denne sa vylúči približne 70 – 80 g glukózy)

 účinnosť aj pri zhoršenej funkcii B buniek pankreasu a IR
 liečba komplementárna so všetkými OAD a inzulínmi
 nízke riziko hypoglykémie
 pokles STK  (-2,6 – 6,4 mmHg)
 negatívna energetická bilancia (200-300 kcal/deň) – redukcia hmotnosti

GLN – glykémia nalačno, PPG – postprandiálna glykémia
Chao EC et al. Nat Red Drug Discov 2010:9: 551-559. Abdul-Ghani MA et al. Endocr Pract. 2008: 14.782-
790. Marsenic O. Am J. Kidney Dis 2009: 53, 875-883. Basile J Postgrad Med. 2011:123-38-45. List JF et al. 
Diabetes Care 2009, 650-657.

zvýšená exkrécia
 glukózy

zvýšená exkrécia
 sodíka

pokles 
GLN a PPG

strata energie 
(kalórií)

pokles 
Na

redukcia 
HbA1c

pokles 
hmotnosti

zníženie
 TK



Redukcia HbA1c SGLT-2 inhibítormi



Redukcia hmotnosti 
 (kanagliflozín, dapagliflozín, empagliflozín)

3. fáza klinického skúšania



Zmena telesnej hmotnosti pretrváva aj 
po 104 týždňoch liečby (DIA 3009)

Cefalu WT et al. Poster prezentovaný na: ADA 2013; Chicago, Illinois, (65-LB)



Metformín a kanagliflozín vs glimepirid
zmena hmotnosti a telesného zloženia



Efektivita SGLT-2 v redukcii  
viscerálneho tukového tkaniva

 inhibítory SGLT2 vedú k zníženiu tukovej hmoty (fat mass)
 hmotnostný úbytok je dominantný na úkor straty tukového tkaniva 

(t. j. oxidácie tukov) 
 v randomizovanej klinickej štúdií pokles hmotnosti pri kombinácii 

dapagliflozínu s metformínu súvisel so stratou glukózy močom, pri 
dlhodobom nedopĺňaní tejto energetickej straty dochádzalo k 
zníženiu objemu tukového tkaniva (podľa magnetickej rezonancie a  
duálnej RTG absorpciometrie - DXA)

 dapagliflozín viedol k zníženiu obvod pásu, k redukcii objemu 
viscerálneho i subkutánneho tuku

 znižovanie hmotnosti bolo progresívneho charakteru, po stabilizácii 
pretrvávalo až 4 roky
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Záver

 vzhľadom na šírku problematiky obezity a DM 2. typu by sme mali v 
klinickej praxi od iniciálneho štádia (ale prakticky počas celej 
liečby obézneho diabetika 2. typu) podporovať redukciu telesnej 
hmotnosti zlepšením životného štýlu (diétne a režimové opatrenia) 
s možnosťou dosiahnutia redukcie hmotnosti, dosiahnutia cieľov 
glykemickej i neglykemickej (AHT, lipidové spektrum) kompenzácie

 možnosť využiť medikamentóznu liečbu nadhmotnosti a obezity 
„antiobezitikami“ je v súčasnosti obmedzená

 novou cestou voľby u diabetikov 2. typu  s nadhmotnosťou alebo 
obezitou je preferencia takých antidiabetík (v monoterapii alebo 
kombinačnej terapii), ktoré neovplyvňujú hmotnosť (inhibítory 
DPP-4), resp. vedú k poklesu hmotnosti (metformín, GLP-1 RA, 
glukuretiká), v prípade inzulínoterapie využívanie inzulínov 
(analógy), ktoré zvyšujú hmotnosť v čo najnižšej možnej miere
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