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Využití inzulinových analog 
v léčbě diabetu 1. i 2. typu, 
u těhotných žen i u dětí
Use of insulin analogs in the treatment 
of type 1 and type 2 diabetes, in 
pregnant women and in children

Doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.
Ústav fyziologie LF UP v Olomouci a II. interní klinika FN Olomouc

SOUHRN
Tato přehledová práce shrnuje základní informace o léčbě rychlými i depotními inzulinovými 
analogy. Pojednává rovněž o analogách inkretinů, o novém ultrarychlém inzulinovém analogu 
aspart a o prvním duálním přípravku obsahujícím směs analoga inzulinu s analogem inkretinu. 
Závěry se opírají o literární reference i o vlastní pozorování. Inzulinová analoga (aspart, rychle 
působící inzulin aspart, glulisin, lispro, degludec, detemir, glargin) by měla patřit mezi léky první 
volby při léčbě diabetu 1. i 2. typu. Pro časná stadia diabetu 2. typu dávají dobrou perspektivu 
i analoga inkretinů (dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid, semaglutid) a rovněž duální 
přípravky (liraglutid + degludec).
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SUMMARY
This overview comprises basic information on rapid, ultrarapid and long lasting insulin analogs 
as well as on incretin analogs and on the recent dual mixture of insulin and incretin analog. 
Based on several references and also on our own observations we may conclude that insulin 
analogs (aspart, fast‑acting insulin aspart, glulisin, lispro; degludec, detemir, glargin) should be 
considered as first choice insulin preparations for both type 1 and type 2 diabetes. In addition, 
incretin analogs (dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid, semaglutid) and dual mixtures 
(degludec + liraglutid) create a good perspective for early stages of type 2 diabetes.
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ÚVOD
Inzulinová analoga se v povědomí 
lékařské veřejnosti objevila koncem 
dvacátého století. Do praxe v České 
republice postupně pronikla 
nejprve analoga s rychlým účinkem. 

Od 1. 9. 2017 je k dispozici 
i ultrarychlé analogon Fiasp (tab. 1).

Farmakokinetický profil 
rychlých inzulinových analog lépe 
vyhovuje fyziologickým požadavkům 
lidského organismu: nástup účinku 

po podkožní aplikaci je rychlejší 
(minuty), maximální koncentrace 
v plazmě se objevuje dříve (asi 
za 60 min) a biologický účinek trvá 
kratší dobu (asi 4 h) než u krátkodobě 
působících humánních inzulinů.
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O něco později nastoupila 
i inzulinová analoga depotní (tab. 2).

V České republice jsou dnes 
k dispozici i bifázické směsi rychlého 
analoga lispro a rovněž analoga 
aspart s depotním NPH (neutral 
protamine Hagedorn) inzulinem.

Inzulinová analoga jsou dodávána 
v inzulinových perech pro jedno 
použití nebo v patronách (penfill 
cartridge). Rychlá analoga se 
dodávají i v lahvičkách, aby je bylo 
možno natáhnout jak do zásobníků 
inzulinových pump, tak do injekčních 
stříkaček. NovoRapid je k dispozici 
i v předplněných zásobnících 
(pumpcart) pro inzulinovou 
pumpu Accu‑Chek Insight (Roche) 
nebo YpsoPump (Ypsomed).

V posledním desetiletí 
pronikají do léčby diabetu 
2. typu i analoga inkretinů.

KLINICKÉ POZOROVÁNÍ PACIENTŮ 
LÉČENÝCH INZULINOVÝMI ANALOGY

Klinické studie ve světovém 
písemnictví
Během posledních třiceti let se 
v renomovaných časopisech objevily 
desítky publikací zaměřených 
na účinnost a bezpečnost léčby 
při využívání inzulinových analog 
u osob s diabetem 1. i 2. typu, u dětí, 
u těhotných žen, při infuzní léčbě, 
v inzulinových pumpách a nitrožilních 
aplikátorech v intenzivní medicíně 
apod.1–21 Poznatky a zkušenosti 
lze shrnout následovně:
1. Inzulinová analoga ovlivňují 

změny postprandiální glykemie 
(PPG) lépe než humánní inzuliny, 
což vede ke snížení výskytu 
hypoglykemií u diabetiků 
1. i 2. typu. Při současném podávání 

s depotními analogy dochází 
k dalšímu zlepšení kompenzace.

2. Výhodou léčby rychlými analogy 
je i zvýšený komfort léčby, kde 
v popředí stojí především možnost 
aplikace bezprostředně před 
jídlem, nebo dokonce i po jídle.

3. Farmakokinetické 
a farmakodynamické profily jsou 
u inzulinu aspart, glulisin a lispro 
podobné; inzulin glulisin má 
sice poněkud rychlejší nástup 
účinku, nicméně tato skutečnost 
neovlivňuje ani kompenzaci, 
ani výskyt hypoglykemií a ani 
spokojenost s léčbou.

4. Bezpečnostní riziko mezi 
rychlými analogy a humánními 
inzuliny se neliší. Pokud jde 
o těhotenství a laktaci, řadí se 
inzulin aspart a lispro do stejné 
kategorie jako humánní inzuliny.

Tab. 1 Inzulinová analoga s rychlým a ultrarychlým účinkem

Generický název* Název 
přípravku

Koncentrace
(j./ml)

Balení Účinek Výrobce

Aspart NovoRapid 100

Lahvička 10 ml
FlexPen 5× 3 ml
Penfill 5× 3 ml
PumpCart 1,6 ml (do inzulinových 
pump AccuChek Insight a YpsoPump)

4 h Novo Nordisk, Dánsko

Fast‑acting insulin aspart Fiasp 100
Lahvička 10 ml
FlexTouch 5× 3 ml
Penfill 5× 3 ml

4 h Novo Nordisk, Dánsko

Glulisin Apidra 100 Apidra SoloStar 4 h Sanofi, Německo

Lispro Humalog 100 Lahvička 10 ml
Cartridge 3 ml

4 h Eli Lilly, USA

Lispro Humalog 200 Humalog KwikPen 4 h Eli Lilly, USA

* Seřazeno podle abecedy. Zdroj: archiv autorů

Tab. 2 Inzulinová analoga depotní (bazální analoga)

Generický název* Název 
přípravku

Koncentrace
(j./ml)

Balení Účinek Výrobce

Degludec
Tresiba
(není 
úhrada)

100
FlexTouch 5× 3 ml
Penfill 5× 3 ml

42 h Novo Nordisk, Dánsko

Detemir Levemir 100
Lahvička 10 ml
FlexPen 5× 3 ml
Penfill 5× 3 ml

24 h Novo Nordisk, Dánsko

Glargin Abasaglar 100 KwikPen 10× 3 ml 24 h Eli Lilly, USA

Glargin Lantus 100 Cartridge 5× 3 ml 24 h Sanofi, Německo

Glargin Toujeo 300 Toujeo SoloStar (pero 1,5 ml) 24 h Sanofi, Německo

* Seřazeno podle abecedy. Zdroj: archiv autorů
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5. Kontinuální podkožní aplikace 
rychlých analog inzulinovou 
pumpou vede u špatně 
kompenzovaných diabetiků 
2. typu k signifikantnímu poklesu 
glykovaného hemoglobinu (HbA1c), 
kterého nebylo možno dosáhnout 
při intenzivním inzulinovém režimu 
s aplikací krátkodobého analoga 
ke každému jídlu a jedenkrát 
denně podaného depotního 
analoga glargin nebo detemir.

Vlastní zkušenosti s rychlým 
inzulinovým analogem při 
léčbě dospělých s diabetem 
1. typu kontinuální podkožní 
infuzí inzulinu a při intenzivní 
komplementární léčbě mužů 
a žen s diabetem 2. typu
Ve skupině 21 diabetiků 1. typu 
léčených pomocí inzulinové pumpy 
krátkodobým humánním inzulinem 

Velosulin HM (Novo Nordisk) jsme 
nahradili Velosulin HM inzulinovým 
analogem aspart (NovoRapid, Novo 
Nordisk). Během jednoho roku došlo 
k signifikantnímu poklesu HbA1c 
(obr. 1), přičemž denní dávka inzulinu 
se signifikantně snížila (p = 0,043) 
a tělesná hmotnost se nezměnila.

Dobré zkušenosti se 
suplementárními dávkami 
krátkodobého inzulinu u diabetiků 
2. typu jsme získali již v devadesátých 
letech minulého století.11–12

V kontrolované studii7 jsme 
ve skupině 57 diabetiků 2. typu 
nahradili humánní inzulin Actrapid 
analogem aspart (NovoRapid) 
ve stejných dávkách. Během jednoho 
roku jsme u těchto osob při stejném 
pohybovém, stravovacím a inzulinovém 
režimu zaznamenali významný pokles 
HbA1c, přičemž dávky inzulinového 
analoga byly stejné jako předchozí 

dávky inzulinu a tělesná hmotnost 
se po výměně přípravku nezměnila. 
V kontrolní skupině 16 osob, 
které za obdobných podmínek 
pokračovaly v léčbě Actrapidem, 
k poklesu HbA1c nedošlo (obr. 2).

INKRETINOVÁ ANALOGA
Inkretinová analoga byla vyvinuta 
k léčbě diabetu 2. typu.

Postupně byly u nás registrovány 
následující přípravky:

 À exenatid (Byetta, Astra Zeneca) – 
aplikuje se podkožně 2× denně,

 À exenatid QW (Bydureon, Astra 
Zeneca) – aplikuje se 1× týdně 
(QW = quaque week),

 À liraglutid (Victoza, Novo Nordisk) – 
aplikuje se podkožně 1× denně,

 À lixisenatid (Lyxumia, Sanofi‑Aventis) – 
aplikuje se podkožně 1× denně,

 À dulaglutid (Trulicity, Eli Lilly) – 
aplikuje se podkožně 1× týdně.
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Obr. 1 Vývoj koncentrace HbA1c ve skupině 21 diabetiků 1. typu léčených pomocí inzulinové pumpy humánním inzulinem Velosulin 
HM a následně inzulinovým analogem NovoRapid; průměr ± SE, * p < 0,05
SE – standardní chyba; standard error Zdroj: upraveno podle citace 6
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Obr. 2 Vývoj koncentrace HbA1c ve skupině 57 diabetiků 2. typu při léčbě humánním inzulinem Actrapid a následně inzulinovým 
analogem NovoRapid; průměr ± SE, * p < 0,05
SE – standardní chyba; standard error Zdroj: upraveno podle citace 7
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 À semaglutid (Novo Nordisk) – 
dosud neregistrován, t.č. 
probíhají klinické zkoušky.

Všechna registrovaná inkretinová 
analoga lze podávat souběžně 
s léčbou inzulinem, inzulinovými 
analogy, metforminem i s dalšími 
antidiabetiky. Účinnost léčby je 
zpravidla dokumentována poklesem 
koncentrace HbA1c i tělesné hmotnosti. 
U liraglutidu byla prokázána 
kardioprotektivita (studie LEADER).

Duální směs bazálního inzulinového 
analoga a inkretinového analoga
Duální směs inzulinového analoga 
degludec (IDec) a inkretinového analoga 
liraglutidu (Lira) vyvinula společnost 
Novo Nordisk pod názvem IDegLira.22–23 
Přípravek nese firemní název Xultophy. 
Dodává se ve speciálním jednorázovém 
peru FlexTouch,24 které obsahuje 
300 dávkovacích jednotek. Jedna 
dávkovací jednotka Xultophy je směsí 
jedné jednotky inzulinu degludec 
a 0,036 mg liraglutidu. Léčba se zahajuje 
podkožní aplikací 16 dávkovacích 
jednotek v ranních nebo večerních 
hodinách. Účinnost léčby se monitoruje 
každodenním vyšetřením glykemie 
nalačno. Jestliže průměrná hodnota 
glykemie nalačno ve třech po sobě 
jdoucích dnech přesáhne individuálně 
stanovenou hranici (zpravidla 
6 mmol/l), zvyšuje se dávka na další 
tři dny o dvě dávkovací jednotky. 
Maximální denní dávka Xultophy je 
50 dávkovacích jednotek (tj. 50 jednotek 
analoga degludec a 1,8 mg liraglutidu).

Příznivý účinek léčby přípravkem 
Xultophy ukazují kasuistiky.25,26 
Naše první vlastní zkušenosti 
popisuje následující kasuistika:

Osmapadesátiletá žena s neuspokojivě 
kompenzovaným diabetem 2. typu byla 
převedena na léčbu přípravkem Xultophy. 
Při titraci Xultophy byla dávka postupně 
zvyšována z 16 na 28 jednotek/den, avšak 
glykemie nalačno většinou přesahovaly 
6 mmol/l. Přesto se při kontrole 
za 14 týdnů (20. 3. 2017) hodnoty 
glykemického profilu i koncentrace 
HbA1c téměř normalizovaly (obr. 3). 
Nevyskytly se žádné hypoglykemie ani 
jiné komplikace. Klinický obraz se zlepšil.

ULTRARYCHLÝ ANALOG FIASP
Fiasp (Fast‑acting Insulin ASPart) je 
inzulin aspart smíchaný s nikotinamidem 
a argininem. Nikotinamid (tj. niacinamid 
neboli vitamin B3) vede k rychlejší 
počáteční absorpci inzulinu aspart, 
arginin přispívá ke stabilizaci této 
směsi. Maximální účinek na snížení 
glykemie se rozvíjí mezi jednou až 
třemi hodinami od podkožní aplikace. 
Maximální i celkový hypoglykemizující 
účinek lineárně narůstá se zvyšující 
se dávkou a trvá 3–5 hodin.

Fiasp se při rutinní každodenní 
léčbě aplikuje podkožně, bezprostředně 
před jídlem nebo při jídle. Do krevního 
oběhu proniká asi za 4 minuty 
po podání, tj. o 5 minut dříve než 
aspart, doba dosažení 50 % maximální 
koncentrace je o 9 minut kratší.

V České republice se inzulin Fiasp 
používá od 1. září 2017. Počítá se 
s jeho širokým využitím u dospělých 
osob s diabetem 1. a 2. typu včetně 
těhotných žen od 18 let věku. Pro 
děti Fiasp zatím není schválen.

Fiasp je možno uplatnit 
v následujících případech:
1. při kontinuální podkožní infuzi 

inzulinu pumpou, kdy se zásobník 
pumpy naplňuje z lahvičky;

2. při konvenční intenzivní inzulinové 
léčbě (libovolný bazální analog – tj. 
detemir, glargin nebo degludec – 
se aplikuje zpravidla jedenkrát 
denně příslušným inzulinovým 
perem; v těchto případech lze 
bolusy inzulinu Fiasp aplikovat 
ke každému jídlu předplněným 
dávkovačem FlexTouch nebo 
inzulinovým perem NovoPen 4 
ze zásobní vložky Penfill);

3. při nitrožilní infuzní léčbě.

Teoretické poznatky a zkušenosti 
s ultrarychlým inzulinovým 
analogem Fiasp pocházející z různých 
evropských i amerických center, 
lze stručně shrnout takto:
1. Fiasp zlepšuje postprandialní 

glykemie. Jedna randomizovaná 
dvojitě slepá, zkřížená studie 
zaměřená na mechanismy účinku 
prokázala, že při léčbě osob 
s diabetem 1. typu inzulinem Fiasp 
(N = 40, věk 42 ± 12 let, BMI 
24,1 ± 2,2, HbA1c 7,3 ± 0,7 %), 
které dostávaly stejné dávky 
inzulinu Fiasp nebo inzulinu 
aspart (0,06–0,28 j./kg s.c.) vždy 
na počátku standardizované 
porce jídla (75 g sacharidů), vedlo 
použití inzulinu Fiasp k menšímu 
vzestupu PPG než při použití 
inzulinu aspart, částečně díky 
časnější a větší supresi endogenní 
produkce glukózy z jater.27

2. Fiasp rovněž vedl k signifikantně 
většímu poklesu HbA1c než samotný 
inzulin aspart. U mužů a žen 
s diabetem 1. typu, kteří dávkovali 
inzulin podle množství výměnných 
jednotek v potravě, Fiasp usnadnil 
dosažení kompenzace rychleji 
než aspart, přičemž přírůstek 
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hmotnosti, dávky inzulinu ani 
počet hypoglykemií se nelišil.28

3. U osob s diabetem 1. typu léčených 
inzulinem Fiasp a inzulinem aspart 
po dobu 52 týdnů bylo ve skupině 
s Fiasp dosaženo lepší kompenzace 
a nižších hodnot HbA1c a PPG 
než při léčbě inzulinem aspart.29

4. Fiasp snižuje PPG, protože 
napodobuje fyziologickou 
sekreci inzulinu. Při léčbě osob 
s diabetem 2. typu se PPG 
pohybovala v cílové oblasti při 
používání metody bazál‑bolus 
s inzulinem Fiasp častěji než při 
léčbě pouze bazálním inzulinem.30

5. U osob s diabetem 2. typu nebyla 
účinnost inzulinu Fiasp ovlivněna 
ani výchozí hodnotou HbA1c 
ani indexem tělesné hmotnosti 
(body mass index, BMI). 
Nepodařilo se prokázat rozdíly 

ani ve výskytu hypoglykemií ani 
ve velikosti dávek inzulinu aspart 
ve srovnání s inzulinem Fiasp.31

ZÁVĚR
Naše pozorování jsou v souladu 
s pozorováním jiných autorů: inzulinové 
analogon aspart (NovoRapid) 
a explicitně i jiná rychlá analoga, 
jako inzulin lispro (Humalog) 
a glulisin (Apidra), zasluhují 
vzhledem k rychlému nástupu účinku 
prioritu před ostatními humánními 
inzuliny jak při intenzivní léčbě 
diabetu 1. a 2. typu, tak při použití 
v inzulinových pumpách.13–17,38,39 Byla 
prokázána také bezpečnost použití 
inzulinu aspart v těhotenství.18–21

Od listopadu 2016 se při léčbě 
osob s diabetem 2. typu osvědčuje 
duální kombinace inzulinového 
analoga degludec s analogem 

inkretinů liraglutidem (Xultophy, 
Novo Nordisk).22,23,25,26

Aktuální novinkou je ultrarychlý 
analog inzulinu aspart ve směsi 
s nikotinamidem a argininem, který 
je v České republice od 1. září 2017 
dodáván do lékáren pod názvem 
Fiasp (Novo Nordisk).27–34

Výsledky četných studií, konkrétní 
kasuistiky25,26,35–37 i naše vlastní 
zkušenosti ukazují, že inzulinová 
analoga (aspart, rychle působící 
inzulin aspart, glulisin, lispro, 
degludec, detemir, glargin) by měla 
patřit mezi přípravky první volby 
při léčbě diabetu 1. typu i 2. typu.

Kromě toho i pro časná stadia 
diabetu 2. typu dávají dobrou 
perspektivu i analoga inkretinů 
(dulaglutid, exenatid, liraglutid40, 
lixisenatid, semaglutid) a rovněž duální 
přípravky (degludec + liraglutid).
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