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Léčba liraglutidem 3,0 mg v praxi

Předně bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří se podělili o své zkušenosti 
s liraglutidem v léčbě obezity. Sdílení zkušeností je pro nás velmi cenné a věřím, že 
kazuistiky oceníte i vy, kteří třeba hledáte možnosti, jak dále pomoci svým pacientům. 
Z klinických studií i platných českých či zahraničních doporučení je zřejmé, že léčba 
antiobezitiky samotnými, či ideálně ve spojení s intenzivní kognitivně‑behaviorální terapií 
pomůže pacientovi zredukovat 5‒11 % původní hmotnosti. Již tato procenta zredukovaných 
kilogramů zmírňují komplikace obezity a vedou ke zlepšení zdraví a kvality života.

V roce 2015 byl na trh zemí Evropské unie uveden liraglutid 
3,0 mg pod obchodním názvem Saxenda. Účinnost a  bez‑
pečnost liraglutidu je ověřena dlouhodobě jak klinickými 
studiemi, tak praktickým používáním léčiva v diabetologii. 
I přesto, že liraglutid s indikací pro léčbu obezity není hrazen 
z veřejného zdravotního pojištění a jeho cena není zrovna níz‑
ká, získává postupně stabilní místo v léčbě obézních pacien‑
tů. Následné kazuistiky popisují, jak léčba tímto přípravkem 
probíhá v praxi a jaké výsledky lze při této léčbě očekávat.

Možná čtenáře napadne, proč se v kazuistikách objevují 
pouze pacienti s  nejvyšším stupněm obezity, ti, kteří jsou 
primárně indikováni k  bariatrické léčbě. Autoři kazuistik 
ve většině případů působí v obezitologických ambulancích, 
a řeší tedy nejtěžší případy obezity. Pacienty s komplikova‑
nou nadváhou a obezitou vyššího stupně by se měl dle plat‑
ných doporučení Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP 
zabývat praktický lékař. A právě pro tyto pacienty je léčba 

antiobezitiky ideálně indikována. Je třeba mít na mysli, že 
léčba nadváhy a obezity nižšího stupně je rozhodně jedno‑
dušší a efektivnější než léčba obezity těžké – jak z hlediska 
zdravotního, tak z hlediska socioekonomického.

Samostatné téma představuje titrace dávky přípravku. 
Osobně se přikláním k titraci dávky do 3,0 mg s cílem do‑
sáhnout maximálního efektu na  pokles hmotnosti, samo‑
zřejmě pokud se neprojeví nežádoucí účinky. Právě titrací 
dávky do 3,0 mg se vyvarujeme poddávkování léku. V pří‑
padě neúčinnosti léku ‒ ať už je příčina jakákoliv (pochybení 
pacienta, compliance, nežádoucí účinky atd.) ‒ není důvod 
být z neúspěchu rozladěný. Léčba obezity spočívá v hledání 
vhodného a  trvale udržitelného řešení. Pokud není spoko‑
jenost s  jedním lékem, můžeme použít lék jiný či můžeme 
hledat jiné řešení vhodné pro daného pacienta.

Prim. MUDr. Petra Šrámková
OB klinika Praha
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Doc. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D.
Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové; 
III. interní gerontometabolická klinika FN Hradec Králové

Úvod
Obezita je závažné chronické onemocnění postihující meta‑
bolismus a přímo či nepřímo celou řadu orgánových systémů, 
zejména kardiovaskulární a pohybový. Je charakterizována 
zmnožením tělesné tukové tkáně v organismu nad fyziologic‑
kou hranici [1‒3]. Podle posledních dostupných údajů za rok 
2010 dosahuje výskyt obezity v dospělé české populaci 21 % 
a  celá 2 % dospělých trpí obezitou 3.  stupně [4]. Poslední 
dostupné informace o prevalenci obezity v České republice 
poskytla agentura STEM/MARK v roce 2013. Vzorek respon‑
dentů v počtu 1 758 osob starších 18 let byl dotazován v rám‑
ci terénního šetření. Podle těchto dat je v  České republice 
34 % osob s  nadváhou a  21 % osob s  obezitou. Na  rozvoji 
obezity se nepochybně podílí omezení pohybové aktivity, což 
má za následek snížení fyzické zdatnosti. V důsledku toho 
se zvyšuje kardiovaskulární mortalita, zvláště ve  středním 
a vyšším věku [4‒6].

Historie užívání antiobezitik je dlouhá a v minulosti bylo 
nebo stále je k dispozici několik přípravků s různým mecha‑
nismem účinku [7,8]. Počátkem roku 2019 přibyl na českém 
trhu nový lék určený k farmakoterapii obezity. Jedná se o zá‑
stupce centrálního antiobezitika s účinnou látkou liraglutid. 
Obchodní název pro Českou republiku je Saxenda. Liraglutid 
je už několik let využíván primárně jako antidiabetikum, 
od roku 2019 jej lze nově použít i jako antiobezitikum u ne‑
diabetické populace. Liraglutid je analog lidského gluka‑
gonu podobného peptidu (glucagon‑like peptide‑1, GLP‑1), 
což je hormon, který se po  jídle uvolňuje z  tenkého střeva. 
Účinná látka reguluje chuť k  jídlu zvýšením pocitu plnosti 
a  sytosti, zároveň snižuje pocit hladu. Indikace k  zahájení 
léčby antiobezitikem je stejná jako u  ostatních léků tohoto 
určení [1,2]. Lék je uvolněn k preskripci i praktickým léka‑
řům od roku 2019. Účinná látka je obsažena v jednorázovém 
předplněném vícedávkovém peru. Aplikace se provádí jed‑
nou denně formou subkutánního podání. Koncentrace léku 
se postupně titruje, začíná se dávkou 0,6 mg jednou denně. 
Každý další týden se dávka zvyšuje, přičemž doporučená 
a udržovací dávka je 3 mg denně. Saxenda představuje pro‑
totyp nového a moderního centrálního antiobezitika, které 
je určeno k dlouhodobému užívání. Nežádoucí účinky nejsou 
časté a obvykle po několika dnech, maximálně týdnech vy‑
mizejí. Z tohoto pohledu je velmi důležitá postupná titrace 
dávky. Je velmi individuální, jak vysoká bude již plně účinná 
dávka bez nežádoucích účinků [9,10].

Kazuistika
V obezitologické ambulanci III. interní metabolické kliniky 
Fakultní nemocnice v Hradci Králové byla léčba přípravkem 
Saxenda zahájena u 15 pacientů v rozmezí od ledna do dub‑
na 2020. Jednalo se o devět mužů a šest žen. Průměrný věk 
vyšetřovaného souboru byl u mužů 55,5 ± 8,9 roku a u žen 
46,1 ± 7,7 roku. V tabulce 1 a 2 jsou uvedeny průměrné an‑
tropometrické parametry celého souboru před zahájením 
léčby a během ní. Délka podávání léku u sledované skupiny 
se pohybovala od 4 do 12 týdnů. Ke dni 10. května 2020 všech 

15 pacientů pokračuje v léčbě Saxendou, z toho dva pacienti 
začali užívat čtvrté balení léku. Pro kazuistiku byl vybrán 
pacient, který začal v květnu 2020 užívat čtvrté balení léku. 
Přišel na doporučení svého praktického lékaře.

Pacient byl ve věku 60 let, s  tělesnou hmotností 155 kg, 
s tělesnou výškou 195 cm, obvodem pasu 145 cm, s hodnotou 
body mass indexu (BMI) 40,1 kg/m2. Podíl celkového tělesného 
tuku měřený bioelektrickou impedanční analýzou činil 32,9 %.

Muž přestal kouřit v roce 2010, od té doby se jeho tělesná 
hmotnost zvýšila o 25 kg. Pacient trpí arteriální hypertenzí 
a je léčen dvojkombinací antihypertenziv. Diabetes mellitus 
ani ischemická choroba srdeční u něj nebyly diagnostikovány, 
z  důvodu depresivního syndromu je však léčen kombinací 
pěti (!) neuroleptik a antidepresiv. Nemocný užívá Tezefort 
(telmisartan 40 mg a amlodipin 10 mg), Mizarten, Ketilept, 
Akineton, Cipralex a Prosulpin. Pacient pracuje jako noční 
hlídač (s 10 nočními směnami za měsíc), jeho pohybová ak‑
tivita je nulová. Nárůst tělesné hmotnosti byl u něj postupný, 
nejvyšší hmotnost v životě zaznamenává nyní, antiobezitika 
dosud neužíval.

Pacientovi byla vstupně odebrána podrobná anamnéza 
a byl interně vyšetřen. Byla u něj zjištěna dlouhodobě nulo‑
vá pohybová aktivita (během 24hodinového dne přibližně 
18 hodin proleží nebo prospí). Vstupní hodnoty biochemie 
nebyly ničím pozoruhodné. V  rámci vstupního vyšetření 
byly u nemocného zaznamenány hraniční hodnoty glykemie, 
lehce zvýšené hodnoty jaterních testů, normální lipidogram 
a mineralogram. Muž byl rovněž vstupně vyšetřen a podrob‑
ně edukován atestovaným nutričním terapeutem. Byl u něj 
zjištěn nepravidelný stravovací režim, bílé pečivo a  mléko 
konzumoval v  nadbytečném množství denně (10 rohlíků, 
1 litr polotučného mléka). Denně jedl domácí oběd typu české 
kuchyně, dále druhotně zpracované masné výrobky, příjem 
stravy a  kalorických soft drinků uváděl i  během nočních 
pracovních směn. Celkový energetický příjem pacienta činil 
zhruba 12–14 000 kJ při nulové pohybové aktivitě. Nutriční 
terapeut doporučil typ racionální redukční diety s energetic‑
kou hodnotou 8 200 kJ. Pacient byl důsledně poučen a byl mu 
rozepsán rámcový jídelníček.

TAB. 2 Antropometrické parametry před léčbou 
přípravkem Saxenda a po ní

muži (n = 9) před po hodnota p
BMI (kg/m2)  42,5 ± 2,4 38,4 ± 2,8 < 0,001
tělesná hmotnost (kg) 133,2 ± 9,9 126,0 ± 10,2 < 0,001
obvod pasu (cm) 115,0 ± 8,6 111,5 ± 8,7 < 0,001

TAB. 1 Antropometrické parametry před léčbou 
přípravkem Saxenda a po ní

ženy (n = 6) před po hodnota p
BMI (kg/m2)  37,2 ± 2,4 34,8 ± 2,8 < 0,001
tělesná hmotnost (kg) 115,2 ± 9,9 111,0 ± 10,2 < 0,001
obvod pasu (cm)  99,0 ± 8,6 95,5 ± 8,7 < 0,001
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Nulová pohybová aktivita, hyperalimentace a kombinace 
proobezitogenních antidepresiv byla u tohoto pacienta indi‑
kací k zahájení léčby přípravkem Saxenda atypicky hned při 
první návštěvě. Byl zachován standardní postup při aplikaci, 
zvyšování dávky po jednom týdnu v závislosti na přítomnosti 
nežádoucích účinků. Pacient si lék aplikoval sám. Od třetí‑
ho týdne aplikace, při dávce 1,8 mg denně, začal nemocný 
pociťovat snížení pocitu hladu a  chuti k  jídlu. Nežádoucí 
účinky nebyly pozorovány po celou dobu aplikace Saxendy. 
Zmírnění pocitu hladu a chuti zůstávalo konstantní, pacient 
finálně titroval svoji účinnou dávku léku na 2,4 mg denně. 
Pacient se dostavil na kontrolu po šesti týdnech farmakotera‑
pie, druhá kontrola byla vzhledem k epidemiologické situaci 
provedena distančně. Nemocný popisoval redukci množství 
přijímané potravy. Úbytek hmotnosti za 10 týdnů léčby činil 
9 kg. Hodnota BMI klesla na 38 kg/m2 při tělesné hmotnosti 
146 kg. Zlepšil se i psychický stav pacienta, i když neurolep‑
tika a antidepresiva užívá nadále. Hlavní příčinou redukce 
tělesné hmotnosti bylo snížení energetického příjmu pacien‑
ta při léčbě Saxendou spolu s mírným navýšením pohybo‑
vé aktivity (vstupně doporučeny vytrvalostní aktivity typu 

chůze, plavání, rotoped). Saxenda byla jediným centrálním 
antiobezitikem, které bylo možno u tohoto typu pacienta začít 
podávat vzhledem k existujícím komorbiditám.

Závěr
I  přes velmi komplikovaný status popisovaného pacienta 
s obezitou 3. stupně a se vstupní nepřítomností režimových 
opatření se pomocí submaximální dávky přípravku Saxenda 
podařilo redukovat jeho tělesnou hmotnost v souladu s dopo‑
ručením České obezitologické společnosti. Nezbytnou pod‑
mínkou plnohodnotného úspěchu a dlouhotrvajícího poklesu 
a následně udržení cílové tělesné hmotnosti je kromě kvalit‑
ního centrálního antiobezitika, jímž Saxenda bezesporu je, 
také trvalé dodržování režimových opatření, v  první řadě 
pravidelné pohybové aktivity doprovázené racionálním pří‑
jmem potravy [11]. Zde vidíme rezervy, na nichž bude muset 
popisovaný pacient zapracovat. Dle našich prozatímních zku‑
šeností s novým centrálním antiobezitikem se jedná o účin‑
nou, a  hlavně dlouhodobou formu farmakoterapie obezity. 
Farmakoterapie obezity je nedílnou součástí léčby tohoto 
závažného chronického onemocnění [1,2].
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liraglutidem 3,0 mg po předchozím bariatrickém výkonu

MUDr. Robin Urbánek
Lipidová a obezitologická ambulance, Zlín

Úvod
Bariatrická chirurgie představuje v léčbě obézních pacientů 
nejefektivnější metodu redukce hmotnosti. Chirurgickým 
výkonem ovlivníme nejen vlastní hmotnost, ale také při‑
družené komorbidity, zejména diabetes mellitus, dyslipide‑
mii, hypertenzi a další. Prakticky u všech pacientů dochází 
navíc i k výraznému zlepšení kvality života. Po dvou a více 
letech od operace však může u některých operovaných dojít 
ke vzestupu hmotnosti. Kromě možného zhoršení vlastních 
komorbidit pozorujeme často zklamání ze  strany operova‑
ných. Hledají se tedy různé postupy, jak tomuto vzestupu 
hmotnosti předejít, či jej přímo ovlivnit. Jednou z takových 
možností může být podání liraglutidu, dlouhodobě účin‑
kujícího analogu lidskému glukagonu podobného peptidu 1 
(glucagon‑like peptide‑1, GLP‑1). Přesto, že nemáme zatím 
mnoho literárních údajů o této léčbě, dosavadní limitovaná 
data ukazují, že liraglutid v  dávce 0,6‒3,0 mg/den je nejen 
bezpečný, ale také účinný. Kazuistika pojednává o pacient‑
ce, u  které došlo po  dvou letech od  bariatrického výkonu 
k postupnému vzestupu hmotnosti. Podání liraglutidu vedlo 
v následujících šesti měsících k úspěšnému poklesu hmotnos‑
ti, úpravě komorbidit a k výraznému zlepšení kvality života.

Kazuistika
V  roce 2014 přišla do  naší obezitologické poradny žena, 
ročník 1962. Z  rodinné anamnézy při vstupním vyšetření 
vyplynulo, že matka pacientky se léčí s  diabetes mellitus 
2.  typu, od  věku 60 let trpí ischemickou chorobou srdeč‑
ní se syndromem námahové anginy pectoris, otec zemřel 
v  54 letech na  plicní embolii. V  osobní anamnéze uveden 
jen stav po  totální tyreoidektomii v  roce 2012, nemocná je 
léčena Euthyroxem v  dávce 150 μg. Pracuje jako ředitelka 
firmy, má sedavé zaměstnání osm hodin denně, doma tráví 
čas u PC několikrát týdně ještě 2‒3 hodiny. Nekouří. V mládí 
byla plnoštíhlá, před svatbou vážila 63 kg, po dvou porodech 
75 kg. Od třiceti let došlo k postupnému vzestupu hmotnos‑
ti. Při vstupním vyšetření vážila 105 kg při výšce 168 cm, 
pas 106 cm. Krevní tlak 143/85 mm Hg. Laboratorně byla 
přítomna izolovaná hypercholesterolemie: HDL cholesterol 
1,1 mmol/l, LDL cholesterol 5,6 mmol/l, celkový cholesterol 
7,4 mmol/l, triglyceridy 1,4 mmol/l; jinak běžný screening 
bez patologie. Pacientka se stravuje nepravidelně třikrát den‑
ně, obědy v restauracích a večer často nibbling sladkého při 
sledování televize. Pohybová aktivita je u nemocné nárazo‑
vá, 1‒2×  týdně jízda na orbitracku do 40 minut. Vzhledem 
k  narůstajícím bolestem velkých kloubů a  zad se rozhodla 
k redukčnímu programu.

Zahájili jsme ve spolupráci s nutriční poradnou racionál‑
ní režimová opatření, tj. upravili jsme jídelníček, pacientka 
zvýšila pohybovou aktivitu a  během jednoho roku se po‑
dařilo redukovat hmotnost na 96 kg. Od roku 2015 se však 
musela starat o nemocnou matku, pohybová aktivita i dietní 
adherence se výrazně zhoršily a došlo ke vzestupu hmotnosti 
na  100 kg. Pacientka se proto rozhodla situaci řešit „radi‑

kálně“ a v následujícím roce 2016 podstoupila bariatrickou 
operaci, plikaci žaludku. Před operací vážila 102 kg, její body 
mass index (BMI) činil 36,2, obvod pasu 106 cm. Od  ope‑
race se postupně podařilo redukovat hmotnost až na 80 kg 
a  tuto si držela do  roku 2018. Od  uvedeného roku se však 
v důsledku vážné nemoci manžela zhoršila její psychika, ad‑
herence dietní i  pohybová a  došlo k  postupnému vzestupu 
hmotnosti na  91 kg. Současně došlo ke  vzestupu krevního 
tlaku na hodnoty 140‒150/80‒90 mm Hg a objevil se predia‑
betes (glykemie nalačno 6,1 mmol/l, glykovaný hemoglobin 
[HbA1c] 41 mmol/mol). Byla vyšetřena ve spánkové laboratoři 
s diagnózou obstrukční spánkové apnoe (AHI 40/h). Na zá‑
kladě těchto nálezů souhlasila s léčbou hyperlipidemie, které 
se roky velmi bránila. Po  léčbě rosuvastatinem 20 mg bylo 
dosaženo prakticky cílových hodnot lipidů (HDL 1,3 mmol/l, 
celkový cholesterol 3,8 mmol/l, triglyceridy 1,1 mmol/l, LDL 
1,9 mmol/l). Současně jsme také hledali i  další řešení, jak 
změnit dosavadní nepříznivý vývoj hmotnosti. Rozhodnutí 
nakonec padlo na podávání liraglutidu.

V říjnu 2019 si pacientka začala aplikovat liraglutid (pří‑
pravek Saxenda) při známé titraci 0,6 mg/den týdně. Od lis‑
topadu do  dubna následujícího roku došlo k  postupnému 
poklesu hmotnosti až na  84 kg. Pacientce nakonec stačila 
k dosažení a udržení efektu léčby (potlačení chuti na jídlo) 
dávka 2,4 mg Saxendy denně. Tuto dávku užívá již od února 
2020. Těsně před odevzdáním této kazuistiky byla pacientka 
v naší obezitologické ambulanci na kontrole. Je nesmírně spo‑
kojená, s nadsázkou hovořila o tom, že Saxenda se stala její 
láskou na celý život, a v terapii nadále pokračuje. Má normál‑
ní krevní tlak (125/78 mm Hg), dostala se do pásma nadváhy 
(BMI 29,7), obvod pasu má 94 cm a zejména psychicky se cítí 
skvěle. Můžeme tedy konstatovat, že podání Saxendy mělo 
zásadní vliv nejen na zastavení vzestupu hmotnosti po bari‑
atrickém výkonu, ale přispělo i k jejímu poklesu.

Diskuse
Liraglutid byl pod obchodním názvem Saxenda uveden na trh 
zemí Evropské unie v roce 2015. Jedná se o první analog lid‑
ského GLP‑1 podávaného jednou denně. Má podpořit (ve‑
dle kalorické restrikce a  zvýšené pohybové aktivity) léčbu 
obezity či nadváhy u nediabetiků. Je indikován u pacientů 
s nadváhou (BMI ≥ 27 až < 30 kg/m²) tam, kde je přítomna 
alespoň jedna komorbidita, jako je dyslipidemie, prediabetes 
či diabetes mellitus 2. typu, hypertenze a syndrom obstrukční 
spánkové apnoe. Terapeutická dávka může být až 3 mg/den 
a léčba by měla být vyhodnocena po 12 týdnech. Neklesne‑li 
hmotnost o 5 % za 12 týdnů, léčba je ukončena [1].

Bariatrická chirurgie představuje nejefektivnější meto‑
du hubnutí. Opětovný vzestup hmotnosti po  bariatrickém 
výkonu u některých pacientů znamená pro chirurgy či obe‑
zitology velkou výzvu. Frustrace či depresivní ladění vy‑
plývající ze  vzestupu hmotnosti mohou u  těchto pacientů 
vyvolat zvýšení příjmu potravy, zejména sacharidů. Někteří 
nemocní řeší ve  spolupráci s  chirurgy tuto situaci dalšími 
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chirurgickými výkony. Nabízí se však i  jiná alternativa, 
která vychází z  poznání příčiny zvyšování hmotnosti, a  to 
podání analogu GLP‑1. Tento zpomaluje vyprazdňování 
žaludku a v oblasti hypotalamu potlačuje chuť k jídlu [2,3]. 
Objevily se tak první práce, kde se analog GLP‑1 (Saxenda) 
zkoušel podávat po bariatrických výkonech. V práci Whar‑
tona a kol. [4] byl porovnáván účinek 3 mg liraglutidu denně 
u 117 pacientů, kteří podstoupili tři různé bariatrické výkony 
(Roux‑en‑Y‑žaludeční bypass, RYGB; bandáž žaludku GB; 
sleeve resekci žaludku, SG). Po období 7,6 ± 7,1 měsíce došlo 
k signifikantnímu poklesu hmotnosti (‒6,3 ± 7,7 kg, p < 0,05) 
nezávisle na typu zvoleného bariatrického výkonu. Podobný 
výsledek byl pozorován i v práci Alameriho a kol. [5]. Také 
zde byl sledován vliv léčby analogem GLP‑1 u pacientů, kteří 
podstoupili bariatrickou operaci (RYGB, GB a SG) v  letech 
2017‒2019 a došlo u nich poté postupně ke vzestupu hmot‑
nosti. Předoperační hmotnost v souboru 56 pacientů činila 
123,2 ± 17,8 kg a průměrný BMI byl 58,4 ± 10,2 kg/m2. Před 
zahájením terapie liraglutidem činily průměrná hmotnost 
95,1 ± 13,3 kg a  průměrný BMI 36,9 ± 4,4 kg/m2. Po  třech 
měsících bylo dosaženo redukce hmotnosti o  5,4 ± 9,8 kg 
a BMI poklesl o 1,3 ± 1,1 kg/m2. V prosinci 2020 se očekává 
konec intervenční randomizované studie „Effect of GLP‑1 
Receptor Agonism After Sleeve Gastrectomy“ vedené lékaři 
z  Mayo Clinic v  Rochesteru. Předpokládá se, že by studie 

měla přinést další pohled na  postavení podávání analogu 
GLP‑1 u pacientů po bariatrických výkonech. Do studie bylo 
zařazeno 75 pacientů, z toho 25 podstoupilo RYGB a 50 pa‑
cientů SG. Studie má trvat 33 měsíců a výsledek by měl být 
publikován v prosinci 2020.

Závěr
V kazuistice popisujeme pacientku po bariatrickém výkonu 
(plikace žaludku), u níž došlo s odstupem času ke vzestupu 
hmotnosti. Rozhodli jsme se jí podávat analog GLP‑1 (Sa‑
xenda) s.c. jednou denně, a  to od  listopadu 2019. Pacientka 
nadále v této terapii pokračuje, léčbu toleruje bez nežádoucích 
účinků. Saxendu jsme postupně titrovali až na 2,4 mg/den 
a  tato dávka se nakonec ukázala jako dostačující. Doposud 
byly publikovány práce, ve kterých byl podáván analog GLP‑1 
po bariatrických operacích typu RYGB, SG či po bandáži ža‑
ludku. Literární údaje o efektu této léčby po plikaci žaludku 
zatím chybějí. Nicméně lze očekávat podobně pozitivní efekt 
jako u výše uvedených chirurgických výkonů. Z toho jsme vy‑
cházeli i v naší ambulanci, když jsme se pro tuto variantu léčby 
rozhodovali, a dosavadní výsledek nám to jen potvrzuje. Zá‑
věrem tedy můžeme konstatovat, že současné výsledky studií 
s analogem GLP‑1 liraglutidem (Saxenda) představují novou 
perspektivu a potenciální roli tohoto léčiva v léčbě opětovné‑
ho vzestupu hmotnosti u pacientů po bariatrických operacích.
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Úvod
Obezita (zastarale cizím slovem obesita nebo obesitas), čes‑
ky  otylost  (zastarale česky též  obtloustlost) je stav, v  němž 
přirozená energetická rezerva člověka, která je uložena v tu‑
kové tkáni, stoupla nad obvyklou úroveň a poškozuje zdraví.

Pro bělošskou evropskou populaci je obezita podle kritérií 
Světové zdravotnické organizace (WHO) definována indexem 
tělesné hmotnosti  (body mass index, BMI) vyšším než 30. 
Pro populaci asijskou a pacifickou je obezita definována BMI 
vyšším než 25, někdy než 27. Hodnota BMI v rozmezí 25–30 
u bělošské evropské populace je označována jako nadváha.

Za zdravou hmotnost je považována hodnota BMI mezi 
18,5 a 25. Jako obezita prvního stupně se označuje hodnota 
mezi 30 a 35, obezitu druhého stupně představuje hodnota 35 
až 40. Pokud BMI přesáhne 40, jde o tzv. morbidní obezitu 
neboli obezitu třetího stupně.

Orientačním ukazatelem nadváhy je také obvod pasu. 
Při obvodu nad 102 centimetrů u mužů a nad 88 centime‑
trů u žen jde o obezitu. Existují též další ukazatele obezity: 
poměr obvodu pasu k obvodu hýždí, měření tloušťky kožní 
řasy apod.

V České republice podle statistických údajů téměř každý 
druhý člověk trpí nadváhou a každý čtvrtý pak některým 
typem obezity.

K příčinám rozvoje obezity patří nevhodná kvalita a slo‑
žení stravy (kalorií), nedostatek pohybu, důvody hormonální 
(mateřské přibírání hmotnosti, nadbytek estrogenů, nedo‑
statek melatoninu, podzimní nárůst hmotnosti), nedostatek 
spánku, hypofunkce štítné žlázy, bakterie a  viry (infekční 
obezita), přičemž nové výzkumy naznačují, že spouštěčem 
mohou být i střevní bakterie. V souvislosti s obezitou se uvádí 
i stárnutí, které způsobuje zpomalení nakládání s tuky, dále 
deprese, jež sice koreluje s  obezitou, ale je spíše jejím dů‑
sledkem. Svou roli hraje dědičnost, která se vyskytuje např. 
u syndromů Praderova‒Williho, Bardetova‒Biedlova, Cohe‑
nova či Ayaziova, jejichž výskyt je však minimální (méně 
než promile případů). Dále se ve  spojení s  obezitou hovoří 
o vlivu rodiny a okolí, o špatném zacházení ze strany jiných 
lidí, o nadměrném a rychlém přístupu k potravinám, o čase 
a  chuti k  jídlu, nikoliv o  hladu vedoucím k  nadměrnému 
příjmu kalorií (přejídání) nebo k nadměrnému vykrmování.

Kazuistika
Kazuistika popisuje případ 48leté pacientky s obezitou 2. stup‑
ně, tj. s BMI 38,9. Pacientka byla odeslána obvodním lékařem 
k  diabetologovi a  obezitologovi pro nově diagnostikovaný 
diabetes mellitus spojený s nadměrnou obezitou. Do obezito‑
logické ambulance přichází nemocná v lednu 2019. Z osobní 
anamnézy při vstupním vyšetření je u ní zjištěna hyperten‑
ze 2.  stupně korigovaná medikací, gonartróza 2.–3.  stupně, 
hyperurikemie a dyslipoproteinemie. V roce 2000 byl u pa‑
cientky veden porod císařským řezem, v roce 2010 podstoupila 
cholecystektomii. Kouří přibližně pět cigaret denně. Nemocná 
užívá Tritace v dávce 5 mg 1‑0‑1, Kapidin v dávce 10 mg 1‑0‑1, 

Milurit v dávce 100 mg 0‑1‑0, Rosucard v dávce 20 mg 0‑0‑1 
a analgetika. Je zaměstnána jako administrativní pracovnice.

Při první návštěvě v  polovině ledna 2019 byl proveden 
nutriční screening a zhodnocení stávající fyzické aktivity pa‑
cientky. Nemocná měla problémy s nadváhou již od puberty, 
v posledních pěti letech, a zvláště po porodu svého druhého 
dítěte přibrala nadměrně. Sama vyzkoušela řadu různých 
diet a rad, ale bezvýsledně a vždy s následným jojo efektem. 
Naopak vždy následoval zvýšený počet vykouřených cigaret. 
Obsah jídelníčku pacientky zahrnoval vysoký podíl sachari‑
dů ve formě sladkostí, vždy po velkém odříkání následovala 
exploze příjmu čokoládových tyčinek a pití sladkých nápojů 
typu coca‑cola či ochucených piv.

Nutriční terapeutka s pacientkou vše probrala a navrhla re‑
dukční režim, jídelníček s energetickou hodnotou 6 000 kJ, se 
změnou struktury jídel ‒ přidání bílkovin, zeleniny, náhrada 
slazených nápojů a piva vodou ochucenou například citronem. 
Dále byla nemocné doporučena fyzická aktivita denně, jak pra‑
videlná chůze, tak cvičení na rotopedu, který si žena již pořídila.

Hodnoty v rámci vstupního krevního odběru byly následu‑
jící: celkový cholesterol 5,68 mmol/l, triglyceridy 1,30 mmol/l, 
LDL cholesterol 2,11 mmol/l, HDL cholesterol 1,63 mmol/l. 
Hmotnost pacientky byla 106 kg, BMI 38,9, obvod pasu 113 cm.

Po domluvě s nemocnou u ní byla s ohledem na diabetes 
mellitus 2. typu jako na významný rizikový faktor zahájena 
kromě užívání Glucophage XR 1 000 mg 0‑0‑1 rovněž léčba 
liraglutidem (přípravek Saxenda). U tohoto přípravku je vedle 
účinku na redukci hmotnosti a hodnotu glykemie prokázán 
také efekt na kardiovaskulární systém, jehož postižení s dia‑
betem úzce souvisí.

Léčba byla zahájena dle doporučeného schématu v dáv‑
kách od  0,6 ml 1×  denně s  postupným týdenním zvyšová‑
ním o 0,6 ml až na 3,0 ml 1× denně podle tolerance a efektu 
na snižování hmotnosti.

Při kontrole za tři měsíce činil hmotnostní úbytek 6 kg. 
Pacientka subjektivně pociťuje zlepšení kondice, hlad nemá 
ani při redukovaném příjmu kalorií, který nyní představuje 
přibližně 4 500 kJ za den. Rovněž je u nemocné zlepšena kom‑
penzace diabetes mellitus. Dalším pozitivním faktorem je, že 
uvedeného stavu dosáhla již při při dávce liraglutidu 1,8 ml 
1× denně. Možnost dalšího zvyšování dávky má též psycholo‑
gický efekt pro pacientku v případě, že by došlo ke zpomalení 
úbytku hmotnosti při stávající dávce.

K následné kontrole za tři měsíce se pacientka dostavila 
plna optimismu, neboť se jí podařilo redukovat hmotnost 
o dalších 5 kg, tedy celkem o 11 kg za šest měsíců při navýšení 
dávky přípravku Saxenda na 2,4 ml 1× denně. Nemocná stále 
pociťuje sytost, naučila se rovněž vybírat správné potraviny, 
nepřejídat se, a hlavně věřit tomu, že situaci zvládne.

U pacientky se zdařilo zredukovat hmotnost o necelých 
9 % (8,96 %) původní hodnoty, což znamená dostatečný úby‑
tek dle doporučení platných v  současnosti. Hodnota BMI 
klesla z 38,9 na 34,9. Nemocná plánuje pokračovat v  léčbě, 
ale i ve fyzické aktivitě a výběru zdravých a plnohodnotných 
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potravin. Rovněž navštěvuje poradnu pro odvykání kouření, 
a to s dobrým výsledkem, aktuálně kouří již zcela výjimečně.

Závěr
Pro lékaře je vždy odměnou, když léčba funguje a když má 
možnost ovlivnit nežádoucí hmotnost a potažmo také psy‑

chiku pacienta a  zlepšit tak kvalitu jeho života. Je rovněž 
důležité zahájit léčbu obezity včas, neboť představuje velmi 
vážný rizikový faktor pro vznik kardiovaskulárních onemoc‑
nění a diabetes mellitus 2. typu. V neposlední řadě je úkolem 
lékaře podpořit opakovanou edukací pacientovu motivaci 
k dietním návykům a k fyzické aktivitě.
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Terapie liraglutidem 3,0 mg u pacientky s diabetes 
mellitus 2. typu aneb Dvě mouchy jednou ranou

MUDr. Markéta Kubíčková
III. interní gerontometabolická klinika FN Hradec Králové

Úvod
Výskyt nadváhy a  obezity ve  vyspělých zemích je značný. 
V Evropě má vyšší hmotnost než normální 55 % dospělé po‑
pulace. Etiologie obezity je multifaktoriální, vzniká v důsled‑
ku chronické energetické nerovnováhy, kdy převládá zvýšený 
příjem energie nad výdejem. Částečnou roli hrají genetické 
faktory, ale i vlivy zevního prostředí, nadbytek energeticky 
bohatých potravin (tučná a sladká jídla) a nedostatek fyzické 
aktivity. Obezita jako metabolická choroba bývá velmi často 
provázena dalšími poruchami, hypertenzí, dyslipidemií a po‑
ruchou glycidového metabolismu [1,2].

Léčba obezity by měla být komplexní. Zahrnuje dietní 
opatření, stanovení nutričního plánu, správný výběr potra‑
vin, pravidelnou fyzickou aktivitu, farmakoterapii nebo léčbu 
chirurgickou. Důležitá je současná terapie komorbidit [3,4].

Saxenda (liraglutid) je injekční přípravek, který je ur‑
čen k  redukci hmotnosti u  pacientů s  body mass indexem 
(BMI) ≥ 27 kg/m² za přítomnosti alespoň jedné komorbidity 
související s hmotností a k léčbě obezity při BMI ≥ 30 kg/m² 
[5,6]. Liraglutid byl dosud používán k léčbě diabetes mellitus 
2. typu, ale může být použit i u nediabetiků. Jeho podávání 
není provázeno rizikem vzniku hypoglykemie.

Liraglutid je analog lidského glukagonu podobného pep‑
tidu 1 (GLP‑1), který zvyšuje pocit sytosti po jídle a zároveň 
snižuje chuť k  jídlu svým působením na  centrální úrovni. 
Díky němu pacient snáze dodrží dietní omezení. Přípravek 
Saxenda si pacient aplikuje jedenkrát denně subkutánně, ne‑
závisle na jídle. Koncentrace léku se postupně titruje. První 
týden pacient aplikuje dávku 0,6 mg. Každý další týden ji 
zvyšuje o 0,6 mg až do cílové dávky 3 mg. Pokud u pacientů 
léčených dávkou 3 mg/den nedojde po 12 týdnech k poklesu 
počáteční tělesné hmotnosti alespoň o 5 %, léčba přípravkem 
Saxenda má být ukončena.

Kazuistika
Kazuistika popisuje příběh mladé pacientky, které se podařilo 
úspěšně zabojovat proti obezitě a která se svou houževnatostí 
stala inspirací pro své okolí i pro mě samotnou. Osmatřiceti‑
letá žena je učitelkou na základní škole v menším městečku 
a bojuje s obezitou 1. stupně až od dospělého věku. Přebytečné 
kilogramy nastřádala postupně v souvislosti se třemi těho‑
tenstvími v rozmezí šesti let. Po každém porodu zhubla jen 
částečně, takže v konečném důsledku měla 20 kg navíc oproti 
hmotnosti před prvním otěhotněním. Obezita byla nejen es‑
tetickým problémem, ale bohužel ji u nemocné komplikoval 
diabetes mellitus 2. typu, který se manifestoval již v prvním 
trimestru první gravidity. Vzhledem k těhotenství a následné 
laktaci byla od počátku léčena inzulinem v intenzifikovaném 
režimu, což jí po porodu celkem zásadně komplikovalo sna‑
hu zhubnout. Až teprve po  třetím těhotenství se podařilo 
intenzifikovaný inzulinový režim ukončit a zahájit léčbu per‑
orálními antidiabetiky (metformin a gliflozin) v kombinaci 
s  jednou dávkou bazálního inzulinu (38 j na  noc). Se svou 
hmotností byla žena dlouhodobě nespokojena a  snažila se 
proti ní bojovat redukčními dietami. Po konzultaci s výži‑
vovým poradcem se jí dokonce jednou podařilo zhubnout 
o 10 kg, ale efekt byl pouze přechodný.

S odhodláním radikálně řešit svoji obezitu navštívila ordi‑
naci v lednu 2020. Tehdy jí došla trpělivost s dietami a přišla 
s prosbou o zprostředkování chirurgického řešení svojí, ze‑
jména abdominální, obezity. Její tehdejší hmotnost byla 85 kg 
při výšce 164 cm, BMI 32, obvod pasu 104 cm. Pacientčina 
medikace tehdy zahrnovala dapagliflozin, metformin, bazál‑
ní inzulin a atorvastatin.

Jakkoliv se její rozhodnutí zdálo překotné, dostupné 
možnosti bariatrického řešení jsem s pacientkou rozebrala. 
Při vstupním pohovoru vyšlo najevo, že jasnou představu 

GRAF 1 Vývoj tělesné hmotnosti u sledované pacientky (kg).
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o konkrétních chirurgických zákrocích nemá, jejím přáním 
bylo řešit obezitu radikálně a rychle. Takový postup by měl 
logicky jen malou naději na  dlouhodobý efekt. Bylo nutné 
zaměřit se komplexně na všechny složky možné léčby obezity. 
V první řadě jsme provedli konzultaci s nutriční terapeutkou 
a stanovili výživový plán. Dále následovalo doporučení fy‑
zické aktivity, a to chůze v rozsahu 10 000‒12 000 kroků/den, 
monitorování fyzické aktivity pomocí krokoměru, mobilního 
telefonu nebo chytrých hodinek. Byla informována i o mož‑
nostech farmakologické léčby, byla jí nabídnuta terapie pří‑
pravkem Saxenda, s níž souhlasila.

Léčbu přípravkem Saxenda jsme zahájili dávkou 0,6 mg 
1× denně. Dávku bazálního inzulinu jsme hned v úvodu léčby 
liraglutidem snížili na  polovinu, metformin zůstal v  dávce 
2 000 mg/den, užívání dapagliflozinu bylo ukončeno. Vysvět‑
lili jsme pacientce postupnou titraci dávky přípravku.

Po  týdnu léčby úvodní dávkou 0,6 mg za den pacientka 
zhubla o 2 kg a glykemie se zcela normalizovaly, takže bylo 
možné ukončit podávání inzulinu. Po  týdnu zvýšila dávku 
přípravku na 1,2 mg/den, což bylo provázeno nevolností, pro‑
to se po konzultaci ještě na týden vrátila zpět k dávce 0,6 mg. 
Navýšení na  1,2 mg bylo možné až třetí týden. Čtvrtý tý‑
den začala pacientka již bez problémů užívat dávku 1,8 mg. 
Současně zásadně změnila svůj jídelníček, omezila množství 
příloh a tuků, přidala více zeleniny. Každý den si našla čas 
na rychlé procházky. Její průměrný počet kroků se pohyboval 
kolem 14 000‒16 000 za den.

První osobní návštěva proběhla po pěti týdnech od zahá‑
jení léčby přípravkem Saxenda, tehdy žena aplikovala 2,4 mg 

denně. Její hmotnost činila 76 kg (‒9 kg za pět týdnů!). Kom‑
pletní krevní testy byly zcela v normě, včetně hodnoty lipidů, 
glykemie se pohybovaly v  rozmezí 4,5‒6,5 mmol/l. Snížili 
jsme dávku metforminu na minimálních 500 mg/den, zvý‑
šili dávku Saxendy na  3,0 mg/den. Cílové hmotnosti 70 kg 
(‒15 kg) pacientka dosáhla za devět týdnů léčby (graf 1). Poté 
začala dávku liraglutidu snižovat. Tou dobou již byl vyhlášen 
nouzový stav při koronavirové pandemii. Jako učitelka pra‑
covala z domu a mimořádnou situaci využila tím nejlepším 
způsobem. Navýšila svoji pohybovou aktivitu na  dvojná‑
sobek. Počet kroků byl denně úctyhodných 30 000‒32 000. 
Další osobní návštěva v  ordinaci proběhla za  tři měsíce 
po  zahájení léčby liraglutidem. Hmotnost pacientky byla 
69 kg, kompenzace diabetes mellitus 2. typu byla vynikající: 
hodnota glykovaného hemoglobinu (HbA1c) 38 mmol/mol, 
krevní tlak 110/70 mm Hg, normální lipidogram. Celkový 
hmotnostní úbytek činil 16 kg. Žena se cítila ve velmi dobré 
kondici. Ponechali jsme pouze minimální „udržovací“ dávku 
Saxendy 0,6 mg denně a metforminu 500 mg denně. Podává‑
ní ostatních léků bylo ukončeno.

Diskuse
Kazuistika představuje případ úspěšné léčby dvou úzce 
souvisejících metabolických chorob, a to obezity a diabetes 
mellitus 2. typu. Úspěchu bylo dosaženo kombinací dietních 
opatření, fyzické aktivity a farmakoterapie GLP‑1 recepto‑
rovým agonistou liraglutidem. Klíčová však byla v  úvodu 
silná motivace samotné pacientky, bez níž by byl efekt jistě 
citelně menší.
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Úvod
Vhodnou léčbu obezity, chronického progredujícího onemoc‑
nění, doporučují současné české i  mezinárodní guidelines 
[1‒3] stanovovat podle hodnoty body mass indexu (BMI). 
Vedle zvýšení fyzické aktivity, zařazení vhodného jídelníčku 
a  úpravy životního stylu můžeme dále indikovat farmako‑
logickou terapii, nebo bariatrickou operaci ‒ vycházíme‑li 
z  dosavadních poznatků o  obezitě, lze zatím pouze těmito 
postupy příznivě ovlivnit příjem potravy a  hospodaření 
s  energií u  postižených pacientů [4]. V  případě dospělých 
nemocných ve věku do 60 let s BMI nad 35 a s komorbiditami, 
nebo s BMI nad 40 na předním místě zvažujeme bariatrickou 
léčbu, indikaci k  bariatrické  operaci je však možné využít 
pouze přibližně u 6 % naší populace [5].

U pacientů, kteří nesplňují kritéria pro operaci nebo ji ne‑
chtějí podstoupit, potom volíme farmakologickou terapii, jež 
je určena pro dospělé nemocné s BMI nad 27 a s komorbidi‑
tami, nebo s BMI nad 30. Zde máme k dispozici vedle přede‑
vším dříve používaného orlistatu také kombinaci naltrexon/
bupropion a liraglutid (přípravek Saxenda). Při výběru léku 
je třeba rozhodovat se individuálně, na principu personalizo‑
vané medicíny, kdy využíváme znalosti etiopatogeze obezity 
a přihlížíme k anamnéze konkrétního pacienta.

Následující kazuistika představuje 62letého pacienta 
úspěšně léčeného pomocí antiobezitika Saxenda.

Kazuistika
Pacient byl do obezitologické ambulance odeslán kardiolo‑
gem. Pro závažné srdeční onemocnění mu byla doporučena 
změna životního stylu včetně velmi důležité redukce hmot‑
nosti, jíž však nebyl sám schopen. Z anamnézy při vstupním 

vyšetření můžeme uvést ischemickou chorobu srdeční, kdy 
v březnu 2014 nemocný podstoupil čtyřnásobný bypass, pro 
recidivu obtíží byla u  něj v  roce 2016 provedena selektivní 
koronarografie se zavedením dvou stentů. V květnu 2019 byla 
u pacienta v rámci zátěžového vyšetření pro stadium NYHA 
(New York Heart Association) II‒III a dle vyšetření ECHO 
zjištěna dilatace levé komory a lehká nedomykavost mitrální 
chlopně s  prozatím dostačující ejekční frakcí levé komory 
(60 %). Pacient dále trpí hypertenzí, hyperurikemií a dysli‑
poproteinemií. V roce 1965 podstoupil apendektomii, v roce 
1993 cholecystektomii, je nekuřák. Užívá Milurit v  dávce 
100 mg, Furon v dávce 40 mg, Stacyl v dávce 100 mg, Ramil 
v dávce 5 mg, Preductal MR v dávce 35 mg, Metoprolol v dáv‑
ce 50 mg, Rosumop v dávce 20 mg, vše v režimu 1× 1, a dále 
Verospiron v dávce 25 mg v režimu 2× 1. Pacient pracuje jako 
stavbyvedoucí.

Při první návštěvě koncem května 2019 jsme zhodno‑
tili tehdejší fyzickou aktivitu a  podrobně probrali stávající 
jídelníček. Obézní je od 53 let, více přibral po operaci srdce, 
kdy omezil pohyb, ale neupravil jídelníček. Dietu sám během 
života zkoušel dvakrát – první pokus s omezením příjmu jídla 
byl neúspěšný, podruhé zvolil keto dietu, ihned zredukoval 
hmotnost o 10 kg, avšak s jojo efektem. Udával, že jí 3‒4krát 
denně, u příjmu akoholu pacient zapsal do týdenního jídel‑
níčku denně 0,5 l piva, 0,3 l nealkoholického piva a  týdně 
4 dcl vína. Dále pil 1,5 l slazených minerálních vod včetně 
kofoly. Ze zkušenosti víme, že řada pacientů příjem kalorií 
z alkoholu a slazených nápojů zásadně podceňuje. Jídelníček 
byl bez jakékoliv kontroly, sice pravidelný, ale s vysokým po‑
dílem sekundárně zpracovaných uzenin, sacharidů a sladkos‑
tí, prakticky bez zeleniny a s minimem ovoce. Zhodnocení 

GRAF 1 Vývoj hmotnosti a obvodu pasu u sledovaného pacienta.
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vstupního sedmidenního jídelníčku: průměrný příjem za den 
9 065 kJ, z toho v tekutinách včetně alkoholu 1 759 kJ, bílko‑
viny 86 g, sacharidy 235 g, tuky 77 g, vláknina pouze 12 g. 
Nutriční terapeutka doporučila redukční režim, jídelníček 
na  7 000 kJ, přidat bílkovinu a  zeleninu, vyměnit slazené 
minerálky za neochucenou vodu, omezit konzumaci piva.

Hlavním cílem pacienta bylo zvýšení pohybové aktivity – 
manželka si koupila elektrokolo a on by rád jezdil s ní a stačil 
jí. Chtěl by zhubnout na méně než 100 kg.

Vstupní obezitologické krevní odběry byly v normě kro‑
mě HDL cholesterolu, jehož hodnota byla 0,99 mmol/l. Dů‑
raz klademe zejména na  hodnotu LDL cholesterolu, která 
se u pacienta nacházela v cílovém rozmezí pod 1,5 mmol/l. 
U nemocného byla zaznamenána hmotnost 119 kg, BMI 39,2, 
obvod pasu 119 cm.

Při další kontrole za  2,5 měsíce se ukázalo, že pacient 
zhubl o 1,6 kg, zlepšil jídelníček, námahovou dušnost udával 
mírně nižší – NYHA II. Redukce hmotnosti je však pomalá, 
a proto se s nemocným domlouváme na farmakoterapii. S ohle‑
dem na přidružené srdeční onemocnění je pacientovi doporu‑
čen liraglutid (Saxenda), u nějž je kromě účinnosti v redukci 
hmotnosti prokázán též pozitivní kardiovaskulární efekt [6,7].

Léčbu jsme zahájili dle doporučeného schématu v  dáv‑
kách od 0,6 ml 1× denně s postupným týdenním zvyšováním 
o 0,6 ml až na 3,0 ml 1× denně.

Následující kontrola proběhla za  2 měsíce. Pacient 
udával, že hlad již vůbec nepociťuje i  při dodržování die‑
ty, po běžné porci se cítí přesycený, často porce ani nedojí, 
večeře má běžné, avšak malé porce, což původně nezvládal, 
o víkendu porce jako vnučka, přidá si zeleninu. Pacient zvýšil 
fyzickou aktivitu  – ujde i  5 km za  den a  cítí celkově vyšší 
výkonnost.

Zhodnocení jídelníčku nutriční terapeutkou: nižší energe‑
tická hodnota jídelníčku, než je doporučena, pouze 4 900 kJ 
za den, z toho v tekutinách 555 kJ, bílkoviny 52 g, sacharidy 
98 g, tuky 46 g, vláknina 15 g. S pacientem byla probrána úpra‑
va jídelníčku, opět s důrazem na doplnění bílkovin a vlákniny.

Zatím poslední kontrola proběhla za další 4 měsíce. Sub‑
jektivně se pacient cítí rozhodně lépe, je více výkonný. Duš‑
nost ustoupila, pořizuje si nový rotoped, protože ho nebolí 
kolena. Stále pociťuje větší sytost po jídle, ačkoliv večeře jsou 
občas již větší než při předchozí kontrole. Párkrát do týdne 
využije VLCD nápoj či bílkovinnou tyčinku, pokud nemá 
možnost se normálně najíst.

Celkově pacient během sledování zredukoval 10 kg, tedy 
snížil svoji původní hmotnost o  8,6 %, což je dostatečné 
dle stávajících doporučení [8], graf 1. Hodnota BMI poklesla 
z 39,2 na 35,8 (graf 2). Zatím plánujeme pokračovat v léčbě, 
ale již s postupně se snižující dávkou léku, a terapii poté ukon‑
čit vzhledem k její finanční náročnosti. Je třeba, aby si pacient 
sníženou hmotnost udržel, což bývá svízelné. Motivací pro 
tohoto nemocného může být zásadní zlepšení fyzické kondi‑
ce. K léčbě Saxendou je možné se v případě obtíží opět vrátit.

Závěr
Léčbu obezity je třeba zahájit včas, vždy se zvážením far-
makologických možností a bariatrické operace. Nesmíme 
nechat vyčerpat pacientovu motivaci a chuť pouze opětovnou 
edukací k dietě a k fyzické aktivitě. Opakovaně je třeba ne‑
mocného edukovat o nutných celoživotních změnách a dodr‑
žování režimových opatření, jen takto je naděje na dlouhodo‑
bou úspěšnost terapie. Vždy pacienta aktivně zveme na další 
kontrolu, ev. lze nabídnout určitou formu elektronické ko‑
munikace, aby se v boji s obezitou necítil nemocný osaměle.
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GRAF 2 Vývoj hodnoty body mass indexu (BMI) u sledovaného pacienta.
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Rozšiřující se výběr antiobezitik umožňuje hledání 
optimálního řešení i pro dlouhodobou léčbu

MUDr. Dita Pichlerová, Ph.D.
OB klinika Praha

V kazuistice je dokumentován úspěšný pokus o redukci hmotnosti u pacientky 
v klimakterickém věku, která nebyla zvyklá sportovat a sama sebe označovala jako 
„chronickou celoživotní dietářku“. Redukce se trvale začala dařit až za použití antiobezitik. 
Bohužel u prvně zvoleného přípravku se objevily nežádoucí účinky, a ačkoliv pacientka 
dosáhla skvělých výsledků, museli jsme podávání léku pro míru nežádoucích reakcí 
ukončit. Plynule jsme ovšem navázali injekční aplikací liraglutidu 3 mg (Saxenda) 
a redukce pokračovala, tentokrát už bez zásadních obtíží. I když se pacientka zpočátku 
obávala aplikační formy injekcí, je léčena Saxendou doposud a nemá v plánu užívání 
léku přerušovat. Zajímavé bude tuto pacientku sledovat v časovém odstupu, dle mého 
názoru by měla antiobezitika užívat doživotně v rámci prevence opětovného jojo efektu.

Úvod
Liraglutid (Saxenda 3 mg) je zatím posledním antiobeziti‑
kem uvedeným na  náš trh. Jedná se o  injekční přípravek, 
který je určen k redukci hmotnosti u pacientů s body mass 
indexem  (BMI)  ≥  27 kg/m² za  přítomnosti alespoň jedné 
komorbidity související s nadváhou či obezitou. I když lira‑
glutid známe primárně jako antidiabetikum, může být jako 
antiobezitikum používán jak u pacientů s diabetes mellitus 
2.  typu, tak u  nediabetické populace. Pacienti s  diabetes 
mellitus 2. typu mohou přípravek užívat, pokud nejsou záro‑
veň léčeni jinými agonisty receptoru GLP‑1. Jestliže je pacient 
s diabetes mellitus 2. typu léčen inzulinem, při zahájení tera‑
pie liraglutidem adekvátně snižujeme dávku inzulinu a pa‑
cienta pečlivě sledujeme. Stejně tak je důležitý selfmonitoring 
a samostatná úprava dávky inzulinu pacientem. Musí se tedy 
jednat o nemocného edukovaného a spolehlivého. U pacientů 
s diabetes mellitus 1. typu je Saxenda kontraindikována.

Liraglutid je analog lidského glukagonu podobného pep‑
tidu‑1 (GLP‑1), což je přirozeně se vyskytující hormon, kte‑
rý se po jídle uvolňuje ze střev. Tento hormon zvyšuje pocit 
sytosti, pacient je tedy sytý po menší porci. Zároveň snižuje 
chuť k jídlu svým působením na centrální úrovni. Nemocný 
se tedy může lépe soustředit na dodržování jídelního plánu, 
a pokud netrpí hladem a nutkavými chutěmi, má změna jí‑
delníčku velkou šanci na úspěch.

Přípravek Saxenda je určen pouze pro subkutánní (s.c.) 
podání. Pacient si liraglutid aplikuje jedenkrát denně, ob‑
vykle ráno, nezávisle na jídle. Aplikuje se injekčně do břicha, 
stehna nebo horní části paže. Koncentrace léku se postupně 
titruje, první týden pacient aplikuje nízkou dávku 0,6 mg. 
Každý další týden dávku zvyšuje dle titračního schématu, 
přičemž doporučená cílová a udržovací dávka je 3,0 mg. Po‑
kud u pacientů při dávce 3,0 mg/den nedojde po 12 týdnech 
k poklesu počáteční tělesné hmotnosti alespoň o 5 %, léčba 
přípravkem má být ukončena.

Stále častěji se mezi odbornou veřejností mluví o tom, že 
nová antiobezitika s bezpečným profilem a minimálními ne‑
žádoucími účinky by měla být určena k dlouhodobému, popř. 

i  celoživotnímu užívání, podobně jako např. antidiabetika 
či antihypertenziva. Jen tak lze zabránit jojo efektu, kterého 
se obáváme při ukončení terapie. Studie ukazují, že pokles 
hmotnosti je za 16 týdnů minimálně 5 % tělesné hmotnosti. 
V praxi ovšem pacienti často dosahují výraznějších poklesů 
hmotnosti.

Saxendu můžeme předepsat pacientovi, pokud je mu více 
než 18 let. Zkušenosti s léčbou pacientů ve věku ≥ 75 let jsou 
omezené a použití u těchto nemocných se nedoporučuje. Pří‑
pravek je vázán na předpis a není hrazen z veřejného zdravotní‑
ho pojištění. Jedno balení vydrží v závislosti na velikosti dávky 
od 18 dnů při dávce 3,0 mg až do 90 dnů při dávce 0,6 mg.

Nejčastější nežádoucí účinky jsou nauzea, průjem či zá‑
cpa. U  malého podílu pacientů se může objevit nespavost, 
závratě a pocit sucha v ústech. Nežádoucí účinky nejsou časté 
a obvykle po několika dnech nebo týdnech vymizejí. Z tohoto 
pohledu je velmi důležitá titrace dávky. Dá se říct, že prak‑
ticky každý pacient si může vytitrovat dávku již účinnou, při 
níž ještě nepociťuje nežádoucí účinky.

Kazuistika
Žena ve věku 50 let, inženýrka ekonomie pracující ve státní 
správě, je mojí dlouholetou pacientkou na OB klinice. S nad‑
váhou se potýká od dětství a  i ona sama o  sobě říká, že je 
„chronická dietářka“. Za svůj život vyzkoušela snad všechny 
možné diety, byla krátkodobě úspěšná, ale vždy se dostavil 
jojo efekt. V minulosti měla předepsány na podporu redukce 
Elsinorské prášky (magistraliter připravenou směs kofeinu 
a efedrinu) a také asi třikrát za život užívala Adipex Retard, 
po dobu tří měsíců, avšak po ukončení léčby se vždy objevil 
jojo efekt. Pacientka udávala, že jejím problémem nejsou ani 
tak velké porce, jako nepravidelnost jídel a  chutě na  slad‑
ké. Teoretické znalosti má pacientka výborné, krátkodobě 
dokáže režim držet velmi pěkně (opakovaně psala záznamy 
jídelníčků pro nutričního terapeuta), ale v dlouhodobém ho‑
rizontu vůle selhává.

Dále se pacientka dlouhodobě léčí s vysokým krevním tla‑
kem (Prestarium Neo Combi 5/1,25 mg) a s dyslipidemií (Sor‑
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tis 20). Biochemické hodnoty sledujeme pravidelně na OB kli‑
nice, jinak dochází jen v rámci prevence k praktickému lékaři.

Hodnota BMI pacientky se posledních deset let, kdy na‑
vštěvuje OB kliniku, pohybovala mezi 36‒32 kg/m². Opako‑
vaně jsem pacientce nabízela některý z  výkonů bariatrické 
chirurgie, ale žena operační řešení zatím zcela vylučuje. 
Vzhledem k  uvedené chronicitě problémů s  režimem jsem 
začala uvažovat o  dlouhodobé léčbě obezity. Vše jsem pa‑
cientce pečlivě vysvětlila s  tím, že bude zřejmě doživotně 
užívat některé z  moderních antiobezitik. Demonstrovala 
jsem to na  principu léčby vysokého cholesterolu s  tím, že 
pokud pacientka užívá Sortis, jsou hodnoty krevních tuků 
v  normě, pokud by léčbu přerušila, koncentrace okamžitě 
vzrostou. Také jsem se pokusila stručně objasnit set point teo‑
rii o nastavení jakési neurohumorální rovnováhy v těle, která 
je udržována díky hypotalamu na neměnné hladině a tělo se 
tak vlastně redukci hmotnosti brání. Zdálo se, že pacientka 
princip velmi rychle pochopila, a  pak už tedy zbývalo jen 
společně vybrat vhodný přípravek.

V  úvahu k  dlouhodobé medikaci přicházely dva nové 
léky, a sice Mysimba 8/90 mg a  injekční přípravek Saxenda 
3 mg. Po velmi krátkém pohovoru zvítězila neinjekční apli‑
kace a pacientka si zvolila Mysimbu ‒ kombinaci bupropionu 
a  naltrexonu. Jako inženýrka ekonomie byla velmi pečlivá 
při titraci dávky. Ovšem ani tato titrace, resp. down titrace, 
při objevení se nežádoucích účinků nepomohla, a ačkoliv si 
pacientka velmi přála lék užívat dál, bylo nakonec nutné jeho 
podávání ukončit. Závratě a motání hlavy pacientku obtěžo‑
valy, a i když se v čase obtíže snad lehce zmírnily, sama ne‑
mocná nakonec požádala o výměnu léku. Na druhou stranu 
hmotnost zredukovala během dvou měsíců o  8 kg, většinu 
v tuku, takže byla z efektu léku nadšená a nechtěla se jej vzdát. 
Ani krátké přerušení léčby nepomohlo, po dalším zahájení 
terapie se potíže projevily znovu.

Pacientka souhlasila s  návrhem pokračovat v  léčbě pří‑
pravkem Saxenda. Injekční aplikace zpočátku pacientku do‑
slova děsila, ale po prvních týdnech si na tuto formu zvykla, 

začala si aplikovat dávku sama (dříve aplikoval manžel) a zjis‑
tila, že aplikace je nebolestivá, a pokud pravidelně střídá mís‑
ta vpichu, nedělá jí s.c. injekce žádné problémy. Opět titrovala 
dávku, tentokrát až na doporučené 3 mg denně. Nežádoucí 
účinky se neobjevily, snad jen zpočátku udávala pacientka 
lehkou nauzeu, takže jsme adekvátně tomu prodloužili tit‑
rační schéma ze čtyř týdnů na osm. Nauzeu paní brala jako 
vystupňovaný žádoucí účinek, ale i tato po dvou měsících uží‑
vání vymizela, nebo tomu pocitu pacientka přivykla a kon‑
statovala velmi nízkou chuť k  jídlu, místy až nechutenství. 
Stačily jí prakticky poloviční porce, nedojídala se mezi jídly 
a po večerech nemlsala. Snažila se maximálně spolupracovat, 
takže jídlo zpravidelnila a začala docházet do posilovny a pod 
vedením osobní trenérky dělala velké pokroky.

Pacientka aplikuje Saxendu druhým rokem, vývoj hmot‑
nosti zaznamenává graf 1. Na  přání pacientky jsme dávku 
poslední tři měsíce snížili, ale ukončit léčbu zcela nemocná 
nechce, nezapomíná na set point teorii a obává se jojo efektu. 
Kromě hmotnosti klesla i hodnota krevního tlaku a chole‑
sterolu, takže jsme si mohli dovolit redukovat dávky léků 
(Prestarium Neo 5 mg, Sortis 10 mg).

Pacientka je s průběhem léčby velmi spokojena a plánuje 
aplikaci dlouhodobou.

Závěr
Jako lékaři zajisté velmi vítáme, že se objevují nová antiobe‑
zitika (Mysimba, Saxenda), která nám mohou pomoci indivi‑
dualizovat léčbu pro pacienty podle jejich potřeb a možnos‑
tí. Saxenda se jeví jako slibný lék s  minimem nežádoucích 
účinků i  pro dlouhodobé užívání. Důležitá je titrační fáze 
a z dlouhodobého pohledu i down titrace na jakousi „udržo‑
vací“ dávku jako prevenci jojo efektu. Pokud pacient akcep‑
tuje injekční aplikaci a cenu (lék plně hradí pacient), získává 
velmi významného pomocníka při dodržování redukčního 
režimu. Konečně může lékař svým pacientům nabídnout kva‑
litní a bezpečnou podporu v jejich celoživotním boji s nad‑
váhou a obezitou.

GRAF 1 Vývoj tělesné hmotnosti u sledované pacientky.
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Úvod
Konzervativní léčba obezity (redukční dieta a pohybová ak‑
tivita) bez farmakoterapie bývá maximálně účinná po dobu 
3–6 měsíců. Poté se u většiny lidí začne hmotnost nezadrži‑
telně vracet ke své počáteční hodnotě. Dokonce ani kognitiv‑
ně‑behaviorální terapie příliš nezlepší výsledky a hmotnost 
přibližně rok po ukončení uvedené terapie bývá často vyšší 
než ta počáteční před redukcí [1,2]. Takzvaný jojo efekt je 
většinou přítomen tam, kde došlo k  zásadnějším změnám, 
resp. ke  striktním omezením příjmu jídla. Doplnění o  far‑
makoterapii vede k efektivnějšímu a delšímu poklesu hmot‑
nosti o několik dalších kilogramů, v případě liraglutidu pak 
dokonce o 6–10 kg při počáteční hmotnosti zhruba 105 kg [3]. 
Pokud se pacient v průběhu farmakoterapie pokusí změnit 
jídelníček, což je s  touto podporou snazší, a  navýší pohy‑
bovou aktivitu, nedochází k  tak rychlému vzestupu hmot‑
nosti po ukončení farmakoterapie. U pacientů s body mass 
indexem  (BMI) 40 kg/m2, ev. 35 kg/m2 s  komorbiditami je 
však zcela zásadní zvažovat bariatrický výkon. Klíčové nejen 
pro operaci, ale i  pro celkový úspěch léčby pacienta je po‑
drobné psychologické vyšetření, které nemocného nasměruje 
k typu výkonu (restriktivní vs. kombinovaný), případně může 
dokonce operaci kontraindikovat. Většina bariatrických 
pracovišť vyžaduje jistou formu spolupráce, která bývá čas‑
to definována poklesem hmotnosti o 5 kg při hmotnostním 
maximu například 150 kg. Na našem pracovišti vyžadujeme 
maximální pokles hmotnosti, jehož je pacient schopen, bez 
ohledu na délku přípravy. Léčíme však i pacienty, kteří jsou 
konzervativně bez farmakoterapie schopni hmotnost zredu‑
kovat maximálně o 2–3 kg při jinak velmi dobré spolupráci 
a adherenci k našim doporučením. Přidružená onemocnění 
jim neumožňují adekvátně navýšit pohybovou aktivitu a při 
omezení velikosti porcí mívají hlad. Pak nemá smysl s baria‑
trickým výkonem dlouho vyčkávat. Je však třeba zohlednit, 
že každý kilogram, který pacient zredukuje před operací, 
snižuje operační riziko. Je‑li pak režim před operací dopro‑
vázen i řízenou pohybovou aktivitou, tzv. prerehabilitací, má 
pacient rovněž kratší dobu rekonvalescence [4].

Kazuistika
Pacient, ročník 1975, měl vstupní hodnotu BMI 49,2 kg/m2 
při hmotnosti 144 kg a výšce 171 cm. V osobní anamnéze byla 
zaznamenána psoriáza od roku 1989, aktuálně léčená biolo‑
gickou terapií, dále dyslipidemie s  terapií, hyperurikemie, 
prediabetes a obstrukční spánková apnoe léčená kontinuál‑
ním přetlakem v  dýchacích cestách (CPAP). Pacient užíval 
Godasal v režimu 1‑0‑0, Milurit 1‑0‑0, Rosumop 0‑0‑1 a us‑
tekinumab (Stelara) i.m. Kouřil přibližně sedm let, nyní dle 
dokumentace konzumuje tři piva týdně (ve skutečnosti dle 
psychologického vyšetření přiznává 1–2 piva denně). Pracuje 
jako vedoucí staveb s lehce nepravidelným režimem (šest dnů 
v týdnu), fyzická náročnost je spíše menší.

Obezitologickou ambulanci nemocný poprvé navštívil 
asi před pěti lety s hmotností 130 kg, přechodně zredukoval 

hmotnost pouze dietou a pohybem, maximálně o 45 kg. Poté 
u něj opět nastal postupný vzestup hmotnosti a znovu se po‑
kouší o redukci, tentokrát při hmotnostním maximu 144 kg.

Pacient hned od počátku souhlasil s farmakoterapií, o ba‑
riatrii zatím neuvažoval. V této době byl k dispozici pouze 
fentermin (Adipex Retard) a  orlistat a  nově kombinovaný 
přípravek bupropionu a naltrexonu. Pacient po delší, ne zcela 
úspěšné době souhlasil s užíváním orlistatu, při němž zredu‑
koval hmotnost přibližně o 3–4 kg. Po devítiměsíční přestávce 
se vrátil na výchozí hmotnost a stále se pokoušel ji redukovat. 
Po další návštěvě bari klubu se nemocný rozhodl pro baria‑
trický výkon i s přípravou včetně fyzio programu, zvolil inves‑
tici do liraglutidu (Saxenda). Byl odeslán k chirurgovi, který 
podpořil snahu redukovat hmotnost, a výkon byl naplánován 
za 3–5 měsíců podle pacientovy preference z hlediska pracovní‑
ho vytížení a rovněž podle mezidobí aplikace biologické léčby.

Pacient dokonale zaznamenával jídelníček v  aplikaci 
www.casprozdravi.cz s možností komunikace on‑line a za‑
hájil léčbu liraglutidem v dávce 0,6 mg 1× denně s.c. s takřka 
okamžitým efektem od  prvního týdne. Již během prvního 
měsíce byl zaznamenán pokles hmotnosti o 5 kg. Vzhledem 
k absenci nežádoucích účinků bylo po krátké diskusi s pacien‑
tem doporučeno plné dávkování do maximální dávky 3,0 mg. 
Na konci druhého měsíce byl zaznamenán pokles na 129 kg, 
v průběhu necelých čtyř měsíců (leden–duben 2019) nemocný 
zredukoval až na operační hmotnost 124 kg. Nicméně vzhle‑
dem k pravidelnému tréninku byla většina poklesu na vrub 
tukové tkáně a vody a pouze minimum z aktivní tělesné hmo‑
ty. Nemocný byl indikován k plikaci žaludku (obr. 1).

V předoperačním období pacient absolvoval psychologic‑
ké vyšetření a gastroskopii. Gastroskopie se obvykle provádí 
s maximálním odstupem před operací (tři měsíce), protože 
u pacientů s vyšším stupněm obezity nacházíme téměř ve 30 % 
gastropatie, velmi často zcela asymptomatické a Helicobacter 
pylori negativní, které vyžadují v přípravě větší dávky H2 bloká‑
torů. Při vyšetření pacienta byla potvrzena erozivní gastropatie 
s lehkou bulbitidou bez známek krvácení. Byla zahájena léčba 
omeprazolem v dávce 20 mg 1‑0‑1 dle doporučení gastroen‑
terologa. Dvojí psychologické vyšetření v průběhu přípravy 
neodhalilo žádné důvody ke kontraindikaci, psycholog na‑
opak konstatoval dobrou přípravu i představu pacienta o vý‑
konu a životě po něm. V rámci předoperačního vyšetření stojí 

OBR. 1 Plikace žaludku.
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za zmínku pouze hraniční hodnota glykemie 5,8 mmol/l při 
normální hodnotě glykovaného hemoglobinu 39 mmol/mol 
a lehký deficit vitaminu D při fyziologické hodnotě parathor‑
monu.

Kontrolní vyšetření proběhlo dva týdny po bariatrickém 
výkonu – pacient vážil 119 kg (–5 kg od operace), vzorně za‑
znamenával stravu a  zahájil sipping (Nutridrink) a  příjem 
modulárních dietetik (Protifar). V konzumovaných nápojích 
se objevily některé sladké nápoje (ovocný džus), avšak v adek‑
vát ním množství. Po dalších čtyřech týdnech došlo k další‑
mu poklesu hmotnosti na 113 kg (–11 kg od operace) s větší 
redukcí aktivní svalové hmoty, pacient začal s  tréninkem 
v posilovně aktivně od šestého týdne po operaci. Do té doby 
posiloval pouze pod dohledem fyzioterapeuta s  omezením 
cviků, při nichž dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku. Šest 
měsíců po operaci byla u pacienta zaznamenána hmotnost 
103 kg, BMI 35,3 kg/m2, pokles objemu převážně tukové tká‑
ně. Nemocný stále aktivně cvičil, koncem roku byl však ukon‑
čen provoz v posilovně a došlo k mírnému omezení pohybu. 
V  osmém měsíci pacient prolomil 100kg hranici, nicméně 
opět byl zaznamenán návrat nad 100 kg (103,2 kg), hmotnost 
fluktuovala. Nemocný udával větší chutě na sladké, pracovní 
zatížení a většinou mírné selhávání režimu o víkendu. Muž 
přichází rok po operaci s hmotností 103 kg s žádostí o další 
kúru liraglutidu, s cílem snížit hmotnost na 95 kg s možností 
eventuální plastiky. Po necelých třech měsících po zahájení 
došlo k poklesu na 101,2 kg s viditelným efektem.

Kompletní záznam z portálu www.casprozdravi.cz i s jed‑
notlivými etapami přináší graf 1.

Diskuse
Využití antiobezitik v přípravě na bariatrický výkon dává velký 
smysl. Čím delší a efektivnější je pokles hmotnosti před opera‑
cí, tím větší celkový efekt nastává. Dostatek času před operací 
pak umožní i adekvátní přípravu na režim po bariatrii.

Poměrně typický byl u pacienta nález erozivní gastropatie, 
kterou u  obézních zaznamenáváme poměrně často, zvláště 
u  nemocných s  problémy s  pohybovým aparátem. Gastro‑
skopii většinou indikujeme již tři měsíce před plánovaným 
výkonem, protože při eventuální pozitivitě Helicobacter py-
lori je dostatek času na léčbu v rámci přípravy na bariatrický 
výkon. Nejčastější příčinou zcela asymptomatické gastropatie 
je velmi pravděpodobně chronické užívání nesteroidních an‑
tirevmatik pro bolesti pohybového aparátu.

Pozitivní efekt liraglutidu dává velkou šanci na  úspěch 
restriktivního typu operace, i když se ukazuje riziková doba 
okolo jednoho roku po restriktivní operaci (sleeve nebo pli‑
kace), kdy se pacient sžije s režimem a u některých nemoc‑
ných dochází k opětovnému vzestupu hmotnosti. Klíčová je 
intervence nutričního psychologa a pravděpodobně může být 
efektivní také další farmakoterapie. Další vývoj u daného pa‑
cienta je možno sledovat na stránkách www.obesitynews.cz, 
kde je příběh pravidelně aktualizován.

Podpořeno MZ ČR RVO 64165
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GRAF 1 Vývoj hmotnosti u pacienta a jednotlivé etapy běžné pohybové aktivity.
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Úvod
Obezita jako chronické progredující onemocnění vyžaduje 
ze strany lékaře individuální a trpělivý přístup k paciento‑
vi. Současné české i mezinárodní guidelines [1–3] doporučují 
postupovat v terapii obezity dle její tíže hodnocené pomocí 
body mass indexu (BMI). Kromě základních kamenů, jako jsou 
zvýšení fyzické aktivity, vhodný jídelníček a úprava životního 
stylu, bychom neměli váhat s přistoupením k dalšímu kroku, 
a to buď k farmakologické léčbě, či k bariatrické operaci. Toto 
je v době nynějších poznatků o obezitě jedinou smysluplnou 
cestou, jak ovlivnit hypotalamické centrum/set point, které je 
zjednodušeně zodpovědné za příjem potravy a hospodaření 
s energií [4]. U dospělých pacientů ve věku do 60 let s BMI pře‑
sahujícím 35 s komorbiditami anebo s BMI nad 40 je na prv‑
ním místě zvážení bariatrické léčby. Bariatrická operace je 
nesporně nejefektivnější metodou jak redukce hmotnosti, tak 
jejího dlouhodobého udržení a zároveň pozitivně ovlivňuje 
přítomné komorbidity. Ovšem indikace k operaci se týká pou‑
ze malého počtu obézních – odhadem asi 6 % české dospělé 
populace [5]. Větší část pacientů se k bariatrickým operacím 
nepřiklání a pokládá je až za tzv. poslední možnost. U těchto 
nemocných a také u těch, kteří nesplňují indikační kritéria 
k bariatrické operaci, je vhodné zvážit farmakoterapii obezity. 
Tato může pacientům napomoci k žádoucí změně životního 
stylu.

V  posledních letech máme již širší možnosti než pouze 
orlistat, a to injekční liraglutid a kombinaci naltrexon/bupro‑
pion ve  formě tablet. Farmakologická léčba je určena pro 
dospělé pacienty s  BMI nad 27 s  komorbiditami či s  BMI 
přesahujícím hodnotu 30. Při výběru je třeba respektovat 
kontraindikace dle Souhrnu údajů o přípravku (SPC) a indi‑
viduálně zvažovat výběr vhodného přípravku.

Kazuistika
Kazuistika popisuje případ 52leté pacientky s  obezitou 
3. stupně, tj. BMI 40. Pacientka byla na obezitologii odeslána 

ze spánkové laboratoře plicní kliniky, kde byl zjištěn těžký 
syndrom spánkové apnoe. S obezitou pacientka bojovala již 
řadu let, a  sice od  operace kraniofaryngeomu, kdy do  půl 
roku po operaci pro poškození hypotalamu přibrala 40 kg. 
S cílem redukce hmotnosti podstoupila již řadu zákroků – 
bandáž žaludku, implantaci balonku do žaludku i aspirační 
terapii a celkově zredukovala pouze 12 kg. Snižování hmot‑
nosti pro ni bylo zvláště náročné pro poškození hypotala‑
mu po  operaci, což vedlo k  rozvoji panhypopituitarismu 
a k obtížnému zvládání chutí. Nemocná užívala substituční 
terapii na  hypopituitarismus (levotyroxin, hydrokortizon, 
desmopresin) a zároveň se léčila pro hypertenzi a žilní insu‑
ficienci. Obezita u ní vedla k rozvoji bilaterální gonartrózy 
III.–IV. stupně.

Při první návštěvě jsem s pacientkou rozebrala jídelníček, 
pohybový režim, možnosti farmakoterapie obezity i  baria‑
trických operací. Vzhledem k tomu, že nemocná byla již před 
návštěvou naší ambulance opakovaně edukována různými 
nutričními terapeutkami, neshledala jsem v  jídelníčku zá‑
sadnější chyby, byl nastaven na 6 000 kJ/den. Problémem bylo 
spíše občasné dojídání a pohybový režim, v němž pacientku 
limitovala jak gonartróza, tak chronická žilní insuficience 
s recidivujícími bércovými vředy. Ve vstupní laboratoři měla 
pacientka normální renální i jaterní funkce, normální hod‑
noty lipidogramu, pouze byla hraniční hodnota glykovaného 
hemoglobinu (41 mmol/mol).

Pacientce jsem navrhla možnost další bariatrické opera‑
ce (zvažovala jsem gastrický bypass) anebo farmakoterapie. 
Nemocná se klonila spíše k farmakoterapii vzhledem k tomu, 
že již absolvovala několik chirurgických pokusů o  redukci 
hmotnosti s  pouze malým efektem. Zprvu jsme zkoušely 
léčbu kombinací naltrexon/bupropion. Pacientka vytitrova‑
la dávku až na tři tablety denně, ale přes počáteční příznivý 
efekt na chutě i na redukci hmotnosti (zredukovala 4 kg) pře‑
stala tato léčba po půlroce užívání „fungovat“. Pacientka již 
přestala pociťovat efekt na snížení chuti a začala opět přibírat 

GRAF 1 Vývoj tělesné hmotnosti u sledované pacientky.
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na hmotnosti. Navíc do této situace nepříznivě zasáhla ope‑
race – totální endoprotéza kolenního kloubu.

S pacientkou jsme se proto domluvily, že vyzkouší novou 
možnost farmakoterapie obezity – injekční aplikaci liraglu‑
tidu (Saxenda). Tuto léčbu jsem volila i s přihlédnutím k pre‑
diabetu (glykovaný hemoglobin 41 mmol/mol) a hypertenzi. 
Léčbu jsme zahájily dle doporučeného schématu od 0,6 ml 
1×  denně s  postupným týdenním zvyšováním o  0,6 ml až 
na  dávku 3,0 ml 1×  denně. Protože nemocná pracuje jako 
zdravotní sestra, neměla s aplikacemi s.c. žádné potíže a také 
nepozorovala žádné nežádoucí účinky. Pochvalovala si ze‑
jména pozitivní efekt na zmírnění hladu, který je právě tím 
nejvíce limitujícím faktorem od operace kraniofaryngeomu. 
Léčba Saxendou jí pomáhá omezit dojídání, které je jinak 
obtížně zvládnutelné. Touto terapií je léčena již rok a  stále 
pokračuje v dávce 3,0 ml 1× denně, aniž by došlo ke ztrátě 
efektu. Celková redukce hmotnosti přestavuje sice pouze 5 kg 
(graf 1), ale i to je pro pacientku s hypotalamickou obezitou, 
která je velmi omezena pohybově, úspěch.

Závěr
Léčbu obezity je potřeba zahajovat včas, vždy s vyhodnocením 
stravovacích zvyklostí, pohybového režimu a se zvážením far‑
makoterapie či bariatricko‑metabolické operace. Pokud u pa‑
cienta nestačí pouze režimová opatření, je vhodné nenechat 
vyčerpat jeho motivaci a chuť pouze opakováním důležitosti re‑
žimových opatření, ale nabídnout mu (i když třeba na přechod‑
nou dobu) poslední dvě jmenované možnosti. Zejména pak 
farmakoterapie může pomoci pacientovi „nastartovat“ režim 
a překonat jinak obtížně zvládnutelné chutě na jídlo či hlad.

Přestože pacientka snížila hmotnost zatím pouze o 5 % 
své původní váhy, je už i tato redukce dle stávajících doporu‑
čení významná [6]. Navíc je farmakoterapie u této nemocné 
velmi vhodná pro etiologii jejích potíží – a sice poškození hy‑
potalamu a následné „dojídání“. Zatím plánujeme ve stávající 
terapii liraglutidem 3,0 ml pokračovat, ačkoliv do budoucna 
je jistě možnou limitací finanční náročnost terapie. Udržení 
hmotnosti bude po eventuálním ukončení terapie u této ne‑
mocné obzvláště obtížné.
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Úvod
Výskyt obezity roste ve  všech zemích, Českou republiku 
nevyjímaje. Agenturní průzkum v rámci projektu VZP „Žij 
zdravě“ udává, že obezitou a nadváhou trpí 55 % české popu‑
lace. Podíl obezity se u nás v letech 2000–2013 zvýšil ze 14 % 
na 21 % [1].

Riziko vzniku vysokého krevního tlaku nebo onemocnění 
srdce a  cév zvyšuje obezita pětinásobně. Diabetem 2.  typu 
onemocní lidé s obezitou až sedmkrát častěji než osoby s nor‑
mální hmotností [2]. Nejvíce zarážející je fakt, že už i v České 
republice je více než 300 000 osob, které splňují kritéria těžké 
obezity [1]. A ta našim pacientům umí zkrátit život i o 20 let. 
Jedna takováto pacientka se dostavila i do naší obezitologické 
ambulance.

Kazuistika
Poměrně mladá, 36letá pacientka přišla do  obezitologické 
ambulance v červnu 2019. Při rozhovoru s ní vyplynulo, že 
už před devíti lety byla v naší péči a pokoušela se o ambulant‑
ní hubnutí, kdy vážila 185 kg. Avšak na pravidelné kontroly 
nedocházela a redukci hmotnosti brzy vzdala.

Nyní přichází sama pro trvalý nárůst tělesné hmotnosti 
v mezidobí na dnešních 222 kg. Její anamnéza při vstupním 
vyšetření a výsledky laboratorních rozborů byly následující. 
V osobní anamnéze se v roce 2009 objevila plicní embolie, 
pacientka byla dočasně warfarinizována do  května 2010. 
Od roku 2018 trpí arteriální hypertenzí, dále hypovitaminó‑

zou D, prodělala apendektomii, je nekuřačka. Pracuje v obo‑
ru IT. Nemocná užívala Prestarium Neo v dávce 5 mg 1‑0‑0 
a Furon, půl tablety v režimu 1‑0‑0. Při vstupní obezitologic‑
ké kontrole byly krevní odběry v normě kromě hodnoty HDL 
cholesterolu (0,93 mmol/l) a LDL cholesterolu (3,14 mmol/l). 
Pacientčin body mass index (BMS) činil 68,5, v pase bylo u ní 
naměřeno 149 cm. V rámci vyšetření na bioimpedanční váze 
(obr. 1) bylo zaznamenáno množství tělesného tuku 106,3 kg 
(48 % z celkové hmotnosti).

Při vstupním vyšetření pacientka uvádí, že v mezidobí 
byla bez větších obtíží, v  režimu se snažila, ale bez efektu 
na redukci hmotnosti. Při fyzikálním vyšetření byly zjištěny 
masivní otoky dolních končetin, více vlevo, s  četnými ex‑
koriacemi a  eflorescencemi. Jinak bez dalších výraznějších 
patologií.

Zhodnocení vstupního sedmidenního jídelníčku: průměr‑
ný příjem za den 8 100 kJ, z toho bílkoviny 15 %, sacharidy 
50 %, tuky 35 %, vláknina pouze 10 g. Nutriční terapeutka 
doporučila redukční režim, jídelníček zredukovat na 6 800 kJ, 
přidat bílkoviny a zeleninu, ubrat mírně tuky, udržet pitný 
režim kolem dvou litrů neslazených tekutin a  pravidelnost 
v  jídle. Vzhledem k  nadměrné hmotnosti pacientky byla 
pohybová aktivita značně omezená. Sama chodila pouze 
na  krátké procházky s  pejskem a  jednou měsíčně plavala 
přibližně 45 minut volnějším tempem.

Pacientku jsem pozvala na  kontrolu za  dva měsíce, aby 
bylo možné zhodnotit dodržování jídelníčku a domluvit se 

GRAF 1 Vývoj tělesné hmotnosti a tukové hmoty u sledované pacientky (kg).
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na dalším postupu. U nemocné jsem sice zaznamenala pokles 
tělesné hmotnosti na 215 kg, ale další nárůst tukové hmoty 
o 16 kg – na 122,4 kg (56,9 % z celkové hmotnosti).

V jídelníčku měla pacientka pořád rezervy, které jsme ře‑
šily s nutriční sestrou a domluvily se na farmakoterapii a ná‑
sledné včasné bariatrické operaci. S ohledem na přítomnost 
morbidní obezity a  na  vysoké kardiovaskulární riziko pa‑
cientky jsem doporučila liraglutid (přípravek Saxenda), u nějž 
je kromě účinku na pokles hmotnosti prokázán i pozitivní 
kardiovaskulární efekt [4,5].

Léčba byla zahájena dle doporučeného schématu od 0,6 ml 
1×  denně s  postupným týdenním zvyšováním o  0,6 ml až 
na dávku 3,0 ml 1× denně.

Za měsíc od začátku aplikace přípravku Saxenda byla pa‑
cientka objednána na plánovanou kontrolu. Zhubla za měsíc 
11 kg, z toho 8 kg z tuků, vážila 204 kg, cítila se dobře, bez 
obtíží, injekční aplikaci zvládala bez potíží a bez nežádoucích 
reakcí, v režimu se hodně snažila, místo večeří zařadila zele‑
ninu. Udávala, že hlad pociťuje výrazně méně. Jídlo si pravi‑
delně zapisovala do kalorických tabulek. Cítila celkově vyšší 
výkonnost. Zhodnocení jídelníčku nutriční terapeutkou: jí‑
delníček nemocná upravila na 5 400 kJ za den, bílkovina 80 g, 
sacharidy 150 g, tuky do 50 g, vláknina 14 g.

Pro zvýšení motivace pacientka opět po  měsíci přišla 
na  kontrolu, kdy byl zaznamenán další úbytek hmotnosti 
o 14 kg, z toho 12 kg tuků, na celkových 190,6 kg. Nemocná 
se cítila šťastná, že už váží opět méně než 200 kg, a s dobrou 
náladou pokračovala v nastaveném režimu. Zároveň začala 
prodlužovat procházky s pejskem. V mezidobí byla na kon‑
zultaci pro plánovanou bariatrickou operaci, jež byla zatím 
odložena z důvodu dostatečné redukce hmotnosti při terapii 
Saxendou.

Zatím poslední kontrola proběhla za  další dva měsíce, 
před Vánoci. U nemocné byl zaznamenán hmotnostní úby‑
tek o dalších 15 kg, z toho 5 kg v tucích (graf 1). Subjektivně 
se pacientka cítí dobře, její výkonnost vzrostla, trpí menší‑
mi otoky dolních končetin a zároveň se upravil krevní tlak 
na normální hodnoty 130/80 mm Hg.

Celkový pokles hmotnosti, kterého pacientka dosáhla bě‑
hem užívání přípravku Saxenda, činil celých 40 kg (přes 20 % 
výchozí tělesné hmotnosti).

Závěr
Léčba obezity je vždy během na dlouhou trať. Je velmi ná‑
ročná, bolestivá a vyžaduje hodně sebezapření a sebekázně. 
Naštěstí máme dnes možnost nabídnout pacientům komplex‑
nější léčbu pomocí farmak i bariatrické operace a podpořit 
tak motivaci nemocného a chuť svůj závod o život v normál‑
ním těle vyhrát, nebo se alespoň se ctí zúčastnit a doběhnout 
do cíle.

V  režimových opatřeních budeme s  pacientkou pokra‑
čovat i  do  budoucna a  v  tomto případě považuji léčbu an‑
tiobezitikem Saxenda za velice dobrou přípravu nemocného 
s morbidní obezitou před bariatrickou operací, po níž máme 
větší naději na dlouhodobou úspěšnost.
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liraglutidem 3,0 mg i u pacienta s komplikacemi

MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.
Endokrinologie Vysočina s.r.o.

Úvod
V posledních pěti letech došlo v obezitologii k rozšíření te‑
rapeutických možností, které mají zásadní vliv na úspěšnost 
obezitologických intervencí a zároveň řeší přímo i nepřímo 
problematiku diabetu a prediabetu. Případ, s nímž vás chce‑
me v kazuistice seznámit, je velkým úspěchem konzervativní 
terapie obezity. Doufáme, že se bude jednat o úspěch dlou‑
hodobý, nejlépe trvalý.

Kazuistika
Pacient s hmotností 147 kg, při výšce 167 cm, byl doporučen 
v  prosinci 2018 k  obezitologickému vyšetření do  naší am‑
bulance svým praktickým lékařem, do  našeho regionu se 
přistěhoval z Prahy. S obezitou bojoval již od útlého mládí, 
měl za sebou tři pokusy o redukci hmotnosti. Pokaždé zhubl 
o 30 kg a pokaždé samozřejmě pracně zredukované kilogra‑
my nabral po několika letech zpět. Poslední redukce hmot‑
nosti byla podpořena v  roce 2014 bariatrickým výkonem, 
provedením adjustabilní bandáže žaludku. Bandáž nebyla 
odstraněna, ale evidentně již nepomáhala. Pacient, který se 
do této doby léčil pouze s vysokým krevním tlakem, byl v naší 
ambulanci kompletně vyšetřen a byl u něho zjištěn diabetes 
mellitus 2.  typu a  zahájena terapie metforminem podáva‑
ným v dávce 500 mg na noc. Dále byla zjištěna dyslipidemie, 
vysoká koncentrace triacylglyceridů ve výši 3 mmol/l, nízká 
koncentrace HDL cholesterolu 0,9 mmol/l, celkový choleste‑
rol 8,0 mmol/l, LDL cholesterol 4,0 mmol/l, autoimunitní ty‑
reoiditida se sníženou funkcí štítné žlázy: TSH 8,5 mU/l, fT4 
9 pmol/l, fT3 3,0 pmol/l, anti‑TPO 336, anti‑Tg 623, anti‑TSH 
receptor negativní, tyreoglobulin 203 μg/l a uzlová struma se 
suspektním uzlem v pravém laloku štítné žlázy. Byla zahájena 
substituční terapie levotyroxinem 100 μg. Zároveň byla pro‑
vedena aspirační biopsie tenkou jehlou (FNAB) suspektního 
uzlu v pravém laloku štítné žlázy. Podle dotazníkového še‑
tření trpěl pacient syndromem spánkové apnoe a byl odeslán 
k vyšetření do spánkové laboratoře.

Nemocný byl dále odeslán k nutriční terapeutce, která mu 
sestavila jídelníček. Muž již v minulosti podstoupil několikrát 
obezitologickou léčbu, v  problematice výživy, kalorických 
hodnot potravin se dobře orientoval a na sestavení jídelníčku 
aktivně spolupracoval. S terapeutkou je ve stálém kontaktu 
prostřednictvím e‑mailu a skype. Jídelníček byl přizpůsoben 
pacientově pracovní zátěži, která byla nemalá. Zároveň byl 
upozorněn na nepříjemný fakt, že ve stresu a při přetížení je 
velmi obtížné měnit stravovací návyky a že i na jídle vzniká 
psychická závislost. Přejídání může být cestou, kterou člověk 
řeší přetížení, hlavně to psychické. Původ tohoto zlozvyku je 
hluboce zakořeněn v útlém dětství. Nemocný si zvolil z na‑
bídnutých možností vhodné pohybové aktivity, rychlou chůzi 
s volbou měkkého terénu a rotoped, někdy spinning.

Asi po týdnu pacient kontaktoval ošetřujícího lékaře a stě‑
žoval si na úporné zvracení a nevolnost. Byla ukončena léčba 
metforminem a po dvou dnech obtíže odezněly. Vzhledem 
k neuspokojivým glykemiím byla pacientovi nabídnuta tera‑

pie liraglutidem, nejprve v dávce 0,6 mg na den, s postupným 
navyšováním dávkování.

Nepříznivou informaci přinesl výsledek FNAB uzlu v pra‑
vém laloku štítné žlázy, cytologický závěr zněl obraz onkocy‑
tární léze charakteru folikulární proliferace, určení biologické 
povahy není na cytologické úrovni možné (stupeň IV podle 
klasifikace Bethesda). Po dohodě s pacientem byla indikována 
totální bilaterální strumektomie. Histologický nález se závě‑
rem papilární mikrokarcinom 11 mm pravého laloku štítné 
žlázy, negativní uzliny (0/4), autoimunitní tyreoiditida vedl 
k indikaci terapie 131 I a k následné supresní terapii levoty‑
roxinem. Terapie liraglutidem probíhala i nadále. Vzhledem 
k  tomu, že pacient potřebuje vyšší dávku liraglutidu 3 mg 
na den, je podávána léčba přípravkem Saxenda. Nemocný si 
tuto léčbu platí. Redukce hmotnosti se daří velmi dobře a pa‑
cient postupně zhubl do dnešního dne o 25 kg, váží tedy 122 kg. 
Dyslipidemie se upravila vlivem supresní a následně substituč‑
ní terapie levotyroxinem. Nemocný nemá známky, které by nás 
nutily pomýšlet na recidivu karcinomu štítné žlázy, onemoc‑
nění je v remisi a pacient je náležitě kontrolován. Hodnota TSH 
je udržována do 1 mU/l. Je podáván vitamin D a vápník. Byla 
provedena kontrolní denzitometrie s uspokojivým výsledkem. 
V rámci diagnózy diabetes mellitus, nebo nyní spíše jen pre‑
diabetes, jsou ranní glykemie do 5,6 mmol/l, glykemie za hodi‑
nu po jídle do 8,0 mmol/l a hodnota glykovaného hemoglobinu 
(HbA1c) se pohybuje v rozmezí 37–39 mmol/mol. Vyšetření 
ve spánkové laboratoři prokázalo syndrom spánkové apnoe, 
vlivem terapie CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) se 
zmírnila únava, což zvýšilo motivaci pacienta k pohybové ak‑
tivitě. Pozitivní vliv na syndrom spánkové apnoe má samozřej‑
mě i významná redukce hmotnosti. Nelze vyloučit, že pacient, 
pokud bude v hubnutí pokračovat, bude moci CPAP odložit.

Diskuse
Výše popsaný případ demonstruje nejen účinnost terapie lira‑
glutidem, ale také její šetrnost. Užívání liraglutidu je pacienty 
obvykle dobře tolerováno, glykemie nekolísají, je zpomalena 
pasáž trávicím traktem a  navozen pocit sytosti. Nemocní 
jsou schopni tolerovat bez potíží jídelníček se třemi porcemi 
denně, bez svačin.

Papilární karcinom byl diagnostikován před zahájením 
terapie liraglutidem, není tedy v příčinné souvislosti s touto 
léčbou. Není proto u tohoto pacienta důvod úspěšnou léčbu 
přerušit nebo ukončit.

Závěr
Terapie liraglutidem se ukazuje jako velice účinná a perspek‑
tivní. Její výsledek snese srovnání s  bariatrickou chirurgií, 
i když je možné, že úspěch terapie bude také jen dočasný, jak 
tomu bylo u adjustabilní bandáže žaludku. Ale to už záleží 
na motivaci a disciplíně pacienta, který zatím v terapii i v re‑
dukci hmotnosti stále pokračuje.

Literatura je k dispozici u autorky
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