
Diabetes mellitus  
a jeho léčba u seniorů 

Terezie Pelikánová 
Subkatedra diabetologie IPVZ, Praha 
Centrum diabetologie IKEM, Praha 



TRENDY V PREVALENCI 
DIABETU podle International 
Diabetes Federation (IDF 2017) 
 
1985 - 30 milionů diabetiků 
2011 – 366 milionů diabetiků 
2017 – 425 milionů diabetiků 
2045 – 629 milionů diabetiků 



NRHZS 2010–2017 

Odhad prevalence diabetes mellitus z dat NRHZS 
Zdroj dat: NRHZS 2010–2018 

Celkový počet diabetiků a počet osob s antidiabetickou léčbou v ČR 
v letech 2010–2018: 



NRHZS 2010–2017 

Věkově specifická prevalence diabetes mellitus 

Počet osob s DM v daném věku (2017): Podíl pacientů s DM 
v jednotlivých věkových skupinách (2017): 
(tj. podíl osob daného věku v populaci ČR, u kterých byl dle 
dat NRHZS identifikován diabetes mellitus) 

S věkem výrazně narůstá podíl případů v populaci – ve věku nad 70 let se DM 
vyskytuje u více než 30 % obyvatel ČR. Nejvyšší nárůst věkově specifické prevalence 
u diabetes mellitus je mezi 60 a 79. rokem, kdy se výskyt DM téměř trojnásobně 
zvyšuje. 

Zdroj dat: NRHZS 2017; osoby se záznamem potvrzujícím DM v roce 2017 (N = 1 001 301) 



OLDER ADULTS: Standards of Medical Care in Diabetes 2019 
American Diabetes Association (ADA).  
Diabetes Care 2019;42(Suppl. 1):S139–S147  
https://doi.org/10.2337/dc19s012 

DIABETES MELLITUS LÉČBA U STARŠÍCH PACIENTŮ V ČR – novelizace 2019  
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 
Česká diabetologická společnost ČLS JEP 
Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP 
https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DM-u-starsich-pac-2019.pdf 



Faktory ovlivňující péči o seniory s diabetem 
VŠEOBECNÁ ZPŮSOBILOST (míra soběstačnosti)  
• mentální schopnosti 
• funkční stav (schopnost pohybu, vizus…) 
• medicínské faktory  
  přítomnost jiného závažného onemocnění 
  polypragmazie 
  přítomnost mikro- a makrovaskulárních komplikací 
  (AS + RF, retinopatie, diabetická noha, onemocnění ledvin) 

 

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 
 



SENIOŘI ZDATNÍ - osoby s výbornou výkonností, které se ve 
zdravotnických diagnostických  
a terapeutických postupech nemusí lišit od postupů pro mladší 
jedince.  

 
NEZÁVISLÍ SENIOŘI (většina seniorů) 
 
SENIOŘI KŘEHCÍ - jedinci  s chronickým rizikem pádů, 

zhoršením kognitivních schopností (mírný až střední stupeň 
demence), psychickou labilitou - depresí, s nestabilním 
stavem při onemocnění kardiovaskulárního aparátu, 
arytmiemi, kteří potřebují dispenzarizaci, event. napojení na 
nouzovou signalizaci. Tito pacienti zpravidla využívají spolu se 
zdravotnickými službami i služby sociální, domácí péči apod. 



Diagnostika a léčba diabetu u seniorů  
(cíle a léčebné prostředky) 



Specifika screeningu a diagnostiky DM u 
seniorů 

• Screening - 1x ročně a navíc glykemii stanovujeme 
při každém nově vzniklém onemocnění (infekce, 
systémová a celková onemocnění, změny medikace 
apod.)  

• Diagnostika - Při nálezu klinických symptomů 
svědčících pro DM je u seniorů pro diagnózu 
dostatečné zjištění náhodné glykemie z kapilární 
krve, která je vyšší nebo rovna 11,1 mmol/l. 
 



♦ Snížení celkové mortality a morbidity  
♦  Snížení kardiovaskulární mortality a morbidity 
    (cave srdeční selhání)  
♦  Redukce nádorových onemocnění 
♦  Redukce demence a deprese   

______________________________________ 
♦  Prevence a léčba mikrovaskulárních komplikací  
♦  „Zpomalení progrese selhání β buněk“ 

Cíle léčby seniora s diabetem 
 

Dobrá kvalita života (bez hypoglykémií) 



Selfmonitoring (kapilární krev) 
    Glykémie na lačno (mmol/l)  4 - 6 
    Glykémie postprandiální (mmol/l) 5 – 7,5 (<9) 
HbA1c  (mmol/mol)    < 45 (< 60)  
Krevní lipidy 
      celkový cholesterol (mmol/l) < 4,5 
      LDL cholesterol (mmol/l)   < 2,5 (< 1,8) nebo  
    snížení o 50% výchozí hodnoty 
      HDL cholesterol (mmol/l): M/Ž > 1 / > 1,2  
      triglyceridy (mmol/l)    < 1,7 
Krevní tlak (mmHg)    < 130/80 (140/90) 
Body mass index       19-25 (<27) nebo   
         trvalá redukce o 5-10% výchozí hodnoty 
Obvod pasu: ženy (cm)  / muži (cm)  < 80 / < 94  

Cíle léčby diabetu v dospělosti 



Glykémie pre/postprandiální    každá kontrola 
HbA1c       1x za 6 měsíců 
Krevní tlak       každá kontrola 
Sérové lipidy      1x za rok 
hmotnost či BMI, obvod pasu   každá kontrola 
TSH       1x za rok 
Oční vyšetření      1x za rok 
Albuminurie       1x za rok 
S-kreatinin + eGF (CKD-EPI)   1x za rok 
Vyšetření dolních končetin     1 x za rok 
Orientační cévní  
 a neurologické vyšetření   1x za rok 
∗Interní vyšetření + EKG    1x za rok 
Screening kognitivních poruch a deprese   1x za rok 
KO, moč chem+sed, jaterní testy   1x za rok 
 

Pravidelná sledování zdatných seniorů s diabetem   



Léčba diabetu  
 

 

Léčba hyperglykémie  
Léčba dyslipoproteinémie 

Léčba hypertenze 
Léčba obezity 

Protidestičková léčba 

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ 



FYZICKÁ AKTIVITA 
    aerobní (chůze 30-40 min/d) 
    anaerobní - silový tréning 

 
DIETA  
 individuální přístup!  
 nad 65 let – ↓bazální metabolismus (o 500-800 kcal/d)  
 dostatek bílkovin a tekutin 
 paradox obezity (NE bariatrické operace) 



Cílové hodnoty pro léčbu hyperglykémie u geriatrických 
nemocných 

Individuální cíle HbA1c  
• HbA1c ≤ 53 mmol/mol u zdatných seniorů. Tato hodnota orientačně 

odpovídá glykémiím na lačno do 7,2 mmol/l a postprandiálně  do 10 mmol/l 
• HbA1c ≤ 60 mmol/mol -  U starších nemocných s přidruženými závažnými 

chorobami, u nichž je omezená životní prognóza s ohledem na věk a 
přidružené nemoci, jsou hodnoty dostačující. Z geriatrického hlediska může 
jít o zdatné i křehké nemocné. 

• HbA1c ≤ 70 mmol/mol - Volnější kompenzaci volíme u pacientů 
s některým z následujících stavů: anamnéza těžké hypoglykémie, velmi 
špatná životní prognóza, pokročilé komplikace a komorbidity, pacienti 
nespolupracující a proto s hůře dosažitelnou kompenzací.  Z geriatrického 
hlediska jde o křehké nemocné. 

 
Bez hypoglykémií  
(Absolutní požadavek na bezpečnost léčby)  



OVLIVNĚNÍ SEKREČNÍ PORUCHY 
♦ Deriváty sulfonylurey 
♦ Nesulfonylureová sekretagoga (repaglinid) 
♦ Léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 inkretinová mimetika (agonisté GLP-1R) 
 DPP-4 inhibitory (gliptiny) 
♦ Inzulin a analoga inzulinu 
 

OVLIVNĚNÍ ÚČINKU INZULINU  
♦ BIGUANIDY (metformin) 
♦ THIAZOLIDINDIONY (pioglitazon) 
VSTŘEBÁVÁNÍ SACHARIDU z GIT 
♦ AKARBÓZA 

ANTIOBEZITIKA 
♦ orlistat, liraglutid, naltrexon/bupropion 

FARMAKA V LÉČBĚ HYPERGLYKÉMIE 

REABSORBCE GLUKÓZY V LEDVINÁCH 
♦ glifloziny 



CKD 4.st. (eGF pod 0,5 ml/s) – kontraindikace MET 
 
CKD 3.st. (eGF 0,5 až 1 ml/s)  -  
• léčbu MET nově nezahajujeme 
• u již léčených nemocných snížíme dávku MET na 1/2  
 

eGF nad 1 ml/s  - MET bez omezení dávky.  
 
Podmínkou je kontrola kreatininu v séru a renálních funkcí 
– minimálně 1x za rok u osob s normální eGF a  
- 4x za rok u osob poruchou renálních funkcí.  

Metformin (MET) a chronická renální insuficience 



OVLIVNĚNÍ SEKREČNÍ PORUCHY 
♦ Deriváty sulfonylurey 
♦ Nesulfonylureová sekretagoga (repaglinid) 
♦ Léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 inkretinová mimetika (agonisté GLP-1R) 
 DPP-4 inhibitory (gliptiny) 
♦ Inzulin a analoga inzulinu 
 

OVLIVNĚNÍ ÚČINKU INZULINU  
♦ BIGUANIDY (metformin) 
♦ THIAZOLIDINDIONY (pioglitazon) 
VSTŘEBÁVÁNÍ SACHARIDU z GIT 
♦ AKARBÓZA 

ANTIOBEZITIKA 
♦ orlistat, liraglutid, naltrexon/bupropion 

FARMAKA V LÉČBĚ HYPERGLYKÉMIE 

REABSORBCE GLUKÓZY V LEDVINÁCH 
♦ glifloziny 



INKRETINOVÝ EFEKT 
rozdílná odpověď inzulinu na p.o. a i.v. podání glukózy 

 

 
 

Upraveno podle McIntyre et al. 

Čas (min) 

INKRETINY - inestinální inzulin stimulující hormóny  
 hormóny secernované střevem po nutričním podnětu 
 jsou inaktivovány dipeptidyl peptidázou 4 (DPP-4)  
GLP-1 – glukagonu podobný peptid 1  
GIP – na glukóze závislý inzulinotropní polypeptid 
 



Současné strategie pro zvýšení GLP-1 
♦ Zpomalení inaktivace inkretinů  
 (Inhibitory DPP-4 / GLIPTINY) 
  - sitagliptin 
  - vildagliptin 
           - saxagliptin 
           - linagliptin 
  - alogliptin  (dutogliptin…) 
♦ Stimulace inkretinových receptorů 
     (Inkretinová mimetika / agonisté GLP-1 receptorů)  
  - exenatid 
  - liraglutid 
  - lixisenatid 
  - exenatid QW  
           - dulaglutid  
  - semaglutid (albiglutid, taspoglutid) 

Tablety 
Bez hypoglykémií 
Hmotnostně neutrální 
Výborná snášenlivost 

sc.injekce 
Bez hypoglykémií 
Úbytek hmotnosti 
GIT obtíže 



studie látka Cílový počet harmonogram 
DPP-4 inhibitory 

SAVOR-TIMI saxagliptin N =16 492 2010 publikováno 

EXAMINE alogliptin n=5 384 2009 publikováno 

TECOS sitagliptin n=14 000 2008 – 2014 publikováno 

CAROLINA linagliptin N = 6000 2010 – 2018 publikováno 

CARMELINA 
? 

linagliptin 
vildagliptin 

N = 6991 
? 

2013 – 2018 publikováno 
 

GLP-1 RA 

ELIXA lixisenatid N = 6 000 2010 – 2014 publikováno 

EXSCEL exenatid N= 9 500 2010 – 2017 publikováno 

LEADER liraglutid N = 9 340 2010 – 2016 publikováno 

REWIND dulaglutid N = 9 622 2011 – 2019  publikováno 

SUSTAIN 6 
HARMONY 
SOUL 

semaglutid 
albiglutid 
semaglutid po 

N =  3 260 
N = 9 463 

2013 – 2016 publikováno 
2015 -  2018 publikováno 
2019 – 2025  

Intervenční studie testující KV bezpečnost inkretinů 

Clinicaltrials.gov 



 
Porovnání RCT mortalitních KV studií  

s agonisty GLP-1 R 
 
 



OVLIVNĚNÍ SEKREČNÍ PORUCHY 
♦ Deriváty sulfonylurey 
♦ Nesulfonylureová sekretagoga (repaglinid) 
♦ Léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 inkretinová mimetika (agonisté GLP-1R) 
 DPP-4 inhibitory (gliptiny) 
♦ Inzulin a analoga inzulinu 
 

OVLIVNĚNÍ ÚČINKU INZULINU  
♦ BIGUANIDY (metformin) 
♦ THIAZOLIDINDIONY (pioglitazon) 
VSTŘEBÁVÁNÍ SACHARIDU z GIT 
♦ AKARBÓZA 

ANTIOBEZITIKA 
♦ orlistat, liraglutid, naltrexon/bupropion 

FARMAKA V LÉČBĚ HYPERGLYKÉMIE 

REABSORBCE GLUKÓZY V LEDVINÁCH 
♦ glifloziny 



sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) 

dapagliflozin 
canagliflozin 
empagliflozin 
ertugliflozin 
sotagliflozin 
ipragliflozin 
luseogliflozin 
tofogliflozin…. 

GLIFLOZINY 



studie látka cílový počet harmonogram 

EMPA-REG OUTCOME1,2 empagliflozin n =7 000 2015, 
publikováno 

CANVAS3 canagliflozin n = 4 335 2017 
publikováno 

DECLARE-TIMI584 dapagliflozin n = 17 000 2019 
publikováno 

VERTIS-CV5 
 

ertugliflozin 

Intervenční studie testující KV bezpečnost SGLT2 

http://www.clinicaltrials.gov 

1. Wanner C et al. N Engl J Med 2016;375:323–34 
2. Zinman B et al.Cardiovasc Diabetol 2014;13:102 
3. Neal B et al. N Engl J Med 2017;377:644–57 
4. Wiviott SD et al.N Engl J Med 2019;380:347–57  
5. Cannon CP et al.Am Heart J 2018;206:11–23 



Glifloziny – SGLT2 inhibitory 

+ 
♦ tablety 
♦ hmotnostní úbytek 
♦ bez hypoglykémie 
♦ snížení TK 

- 
♦ genitální a „močové infekce“ 
♦ dehydratace 
♦ diabetická ketoacidóza 
♦ „nízké amputace“ 
♦ „osteoporóza – zlomeniny“ 
♦ „Fournierova gangréna – 

nekrotizující fasciitída perinea“ 



Kaplan-Meier estimate. HR, hazard ratio  
Zinman B et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. NEJM 
2015 Wanner et al. Empagliflozin and Progression of Kidney Disease in Type 2 Diabetes. NEJM 2016 

EMPA-REG OUTCOME® 

HR 0.68 
(95% CI 0.57, 0.82) 

p<0.0001 

All-cause mortality Hospitalization for heart failure 

HR 0.65 
(95% CI 0.50, 0.85) 

p=0.0017 
 

Empagliflozin snižuje  3-bodový MACE (KV úmrtí, nefatální IM 
a mozková příhoda) o 14 % 

Empagliflozin redukuje riziko KV úmrtí o 38% 

Empagliflozin redukuje riziko hospitalizace pro srdeční 
selhání o 35%  

Empagliflozin reduced riziko úmrtí ze všech příčin o 32% 

Empagliflozin redukuje riziko progrese renálního 
onemocnění o 39 % (zdvojnásobení kreatininu o 44%, 
nutnost náhrady funkce o 55%) month month 



Praktické poznámky k léčbě glifloziny 
  
• Kontrolovat, že nemocný je klinicky stabilní a dobře 

hydratovaný. 
• Zvážit snížení dávky diuretik a přizpůsobit dávky inzulinu.  
• Zdůraznit důležitost osobní hygieny (mykotické infekce) 
• Při každé návštěvě revidovat známky ischemie DK a 

vysadit glifloziny při pozitivitě.  
• Vysadit glifloziny, pokud nemocný není schopen přijímat 

potravu a pít (akutní onemocnění). 
• Dočasně vysadit gliflozin před a po větším operačním 

výkonu.   

(Neuen et al. CMAJ 2019 October 15;191:E1128-35. doi: 10.1503/cmaj.190047) 



Praktické poznámky k léčbě glifloziny 
Redukce rizika DKA 
  
• Vysvětlit nemocnému, co je DKA, že se může objevit i při 

normálních hladinách glykémie, že je nutný selfmonitoring 
ketolátek. 

•  Vybavit nemocného glukometrem, který umožňuje stanovení 
ketolátek (hydroxy-butytrátu) v krvi.                                       
Norma < 0,6 mmol/l…nad 3 mmol/l vs DKA. 

• Pokud se nemocný necítí dobře (bolesti břicha), pak vysadit 
gliflozin, změřit ketolátky a glykémii, aplikovat bolus inzulinu a 
sníst cca 30 g sacharidů, pít vodu (STICH protokol) – opakovat 
dle potřeby. 

   (ST- stop gliflozin, I- insulin bolus, C- carbohydrate, H- hydrate) 
(Garg et al. Diabetes Technol Ther, 2018, 20:571) 



Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus 
report by the American Diabetes Association (ADA) and the European 
Association for the Study of Diabetes (EASD) 
 
Melanie J. Davies & David A. D’Alessio & Judith Fradkin & Walter N. Kernan & Chantal Mathieu & 
Geltrude Mingrone & Peter Rossing & Apostolos Tsapas & Deborah J. Wexler & John B. Buse 

Diabetologia;https://doi.org/10.1007/s0015-018-4729-5 





ZÁVĚRY I    
 

 Geriatrický nemocný s diabetem je obvykle 
polymorbidním pacientem s vysokým KV rizikem 
(včetně srdečního selhání) vyžadující individuální 
přístup. 
 

 Mezi pravidelná vyšetření je třeba zařadit screening 
kognitivních poruch a deprese. 

 
 Pozor na přítomnost diabetické retinopatie, 

diabetického onemocnění ledvin a syndrom 
diabetické nohy 
 

 
 



ZÁVĚRY II    
 

 Cíle léčby hyperglykémie jsou individuální (bez hypoglykémií).  
 
Lékem volby pro léčbu hyperglykémie u DM2 je metformin. 
 
U DM2 s vysokým KV rizikem by do kombinace měl být použit 
empagliflozin, canagliflozin, dapagliflozin, liraglutid či semaglutid.   
 
U DM2 se srdečním selháním či CKD (G3a) by součástí léčby 
měl být gliflozin (empagliflozin, canagliflozin, dapagliflozin). 
 
Při inzulinové léčbě preferujem inzulinová analoga s nižším 
rizikem hypoglykémií a jednoduché inzulinové režimy. 
 
 



Děkuji za pozornost. 
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