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Kazuistiky v diabetologii

1/2012

Lesná, J., Šmahelová, A. Od inzulinoterapie k inkretinové léčbě – regulace obezity u diabetika 2. typu. Kazuistiky 
v diabetologii 10, 1: 4–6, 2012.

Souhrn: Pacient s recentně zjištěným diabetes mellitus 2. typu byl léčen intenzifikovaným inzulínovým režimem. Vzhledem k 
relativně nízkým terapeutickým dávkám inzulínu a nárůstu obezity při stávající léčbě byla zahájena terapie GLP-1 (glukagon-
-like peptid-1) agonistou v kombinaci s biguanidem. Došlo ke zlepšení celkové kompenzace diabetu a výrazné redukci tělesné 
hmotnosti pacienta.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, inkretiny, obezita

Incretin therapy and obesity regulation in diabetes mellitus type 2
Summary: A male patient with the recent diagnosis of type 2 diabetes mellitus was treated with intensified insulin therapy. Regar-
ding relatively low therapeutical doses of insulin and a progressive obesity gain, the GLP-1 agonist treatment in combination with 
biguanide was recommended to this patient. This therapy led to a better diabetic compensation with the simultaneous weight 
reduction.
Key words: type 2 diabetes mellitus, incretins, obesity

Plíšková, E., Brož, J., Sotorník, R. Nežádoucí účinky kortikoidní léčby se zaměřením na ovlivnění glukózového 
metabolismu. Kazuistiky v diabetologii 10, 1: 8–11, 2012.

Souhrn: Porucha glukózové tolerance, manifestace diabetes mellitus a dekompenzace diabetu 1. i 2. typu je všeobecně známým 
nežádoucím účinkem terapie kortikosteroidy.
Kortikosteroidy patří k často předepisovaným lékům a jejich užívání se v některých situacích nevyhnou ani pacienti s poruchou 
glukózové tolerance nebo s již rozvinutým diabetem 2. typu ani pacienti s diabetem 1. typu.
Patogenetické mechanismy ovlivnění glukózového metabolismu při léčbě kortikosteroidy nejsou na buněčné úrovni doposud 
zcela objasněné a existuje řada teorií vysvětlujících tento nežádoucí metabolický účinek. Je zřejmé, že jde o působení na několika 
úrovních a existují i interindividuální rozdíly v projevech tohoto nežádoucího účinku.
Článek na základě dostupných informací rozebírá možné mechanismy vzniku hyperglykemie působením kortikosteroidů a vliv 
kortikoidní léčby na další tělesné systémy. Zhodnoceny jsou i terapeutické postupy vůči takto vzniklému diabetes mellitus.
Klíčová slova: diabetes mellitus, kortikosteroidy, inzulínová rezistence, inzulín

Unwanted effects of a corticosteroid treatment focused on the impact on the glucose metabolism
Summary: Glucose tolerance impairment, a manifestation of diabetes mellitus and a decompensation of both type 1 and 2 dia-
betes mellitus are commonly known unwanted effects of the corticosteroid treatment.
The corticosteroids belong to frequently prescribed drugs and their use is inevitable even in patients with the glucose tolerance 
impairment or already manifested type 2 diabetes mellitus as well as in patients with type 1 diabetes mellitus in some circum-
stances.
The pathogenetic mechanism influencing the glucose metabolism during the corticosteroid treatment at the cellular level has not 
been completely explained yet and there exist different theories explaining this unwanted metabolic effect. It is evident, that the 
influence is multilevel and that there exist interindividual differences in the manifestations of this unwanted effect.
Based on available information, the paper analyzes possible mechanism of hyperglycemia induced by the corticosteroid tre-
atment as well as the effect of the corticosteroid treatment on other body systems. Therapeutical procedures in diabetes mellitus 
induced in this way are reviewed.
Key words: diabetes mellitus, corticosteroids, insulin resistance, insulin
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Brož, J., Plíšková, E., Gregora, E., Pavlíček, P. Léčba diabetes mellitus manifestovaného v souvislosti s terapií 
kortikoidy. Kazuistiky v diabetologii 10, 1: 12–13, 2012.

Souhrn: Kazuistika popisuje manifestaci diabetes mellitus při terapii kortikosteroidy autoimunitní hemolytické anemie u pa-
cienta se známou poruchou glukózové tolerance. Je zde popsána změna inzulinoterapie a dávkování perorálních antidiabetik 
v závislosti na dávce kortikoidů.
Klíčová slova: diabetes mellitus, kortikoidy, deriváty sulfonylurey

A treatment of diabetes mellitus manifested in an association with a corticosteroid treatment
Summary: The case describes a manifestation of diabetes mellitus during the treatment of autoimmune hemolytic anemia with 
corticosteroids in a patient with known glucose tolerance impairment. The change of insulinotherapy and oral antidiabetic drugs 
dosing depending on the dose of corticosteroids are described.
Key words: diabetes mellitus, corticosteroids, sulphonylurea derivates
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Venháčová, J., Chrapek, O., Dostálová, A., Venháčová, P. Akutní katarakta u jedenáctileté dívky při manifestaci 
diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 10, 2: 5–7, 2012.

Souhrn: Popsán případ jedenáctileté dívky s diabetes mellitus 1. typu, u které byla hned při zjištění diabetu nalezena bilaterální 
zadní subkapsulární katarakta, která i přes úpravu kompenzace diabetu v průběhu 4,5 měsíců progredovala v pokročilou intu-
mescentní kataraktu obou očí, se ztrátou visu na hranici slepoty. Fakoemulzifikace s implantací umělé nitrooční čočky, provedená 
nejprve na pravém oku a následně v odstupu dvou týdnů na levém oku, proběhla bez komplikací, ale 3 měsíce po operaci došlo k 
rozvoji sekundární katarakty a pro fibrózu zadního pouzdra čočky je plánováno ošetření laserem.
Klíčová slova: juvenilní katarakta, diabetes mellitus 1. typu, glykemická kontrola

An acute cataract in an 11years old girl during a manifestation of type 1 diabetes mellitus 
Summary: A case report of an 11 years old girl with type 1 diabetes mellitus is described, in whom immediately after the diagno-
sis of diabetes the bilateral posterior subcapsular cataract was diagnosed, which progressed in the advanced intumescent cataract 
of both eyes with the visual loss on the verge of blindness during 4.5 months despite a compensation of the diabetes. A fako-
emulsification with an implantation of an artificial intraocular lens performed firstly on the right eye and subsequently, after two 
weeks, on the left eye passed without complications, but 3 months after the surgery a secondary cataract developed and because 
of the fibrosis of the posterior lenticular capsule a laser treatment is planned.
Key words: juvenile cataract, type 1 diabetes mellitus, glucose control

Hejnicová, K. Kontinuální monitorace glykemie a volba bolusové dávky inzulínu. Kazuistiky v diabetologii 10, 2: 
8–12, 2012.

Souhrn: Kontinuální monitoring glykemie (CGM – continuous glucose monitoring) je systém, který měří ve velmi krátkých 
intervalech koncentraci glukózy v intersticiální tekutině. Podle typu přístroje je buď zaslepený a záznam lze pomocí počítačového 
programu hodnotit zpětně, nebo poskytuje aktuální náhled na průměrné hodnoty koncentrace glukózy v určitých intervalech i 
náhled na aktuální trend ke vzestupu či poklesu glykemie. Záznam z takového přístroje lze rovněž počítačově zpracovat, porovnat 
se záznamy režimu pacienta a vyvodit patřičná doporučení pro další terapii.
CGM je indikován u nedostatečně metabolicky kompenzovaných diabetiků léčených inzulínovou pumpou nebo u diabetiků léče-
ných inzulínem s podezřením na nepoznané hypoglykemie (na náklady zdravotních pojišťoven lze čtyřikrát ročně).
Klíčová slova: kontinuální monitorace glykemie, kontinuální subkutánní infuze inzulínu, bolusová dávka inzulínu, faktor citli-
vosti k inzulínu, bolusový kalkulátor

Continuous glucose monitoring and the choice of insulin bolus dose
Summary: Continuous glucose monitoring (CGM) is a system that measures the glucose concentration in interstitial tissue in 
very short intervals. According to a type of the device it can be either blinded and the record may be assessed retrospectively by 
a computer programme or it can provide current view of average levels of glucose concentration at specific intervals as well as a 
view of actual trend of increasing or decreasing glucose levels. The record provided from such device can be also processed by a 
computer, compared with patient’s regimen records, and adequate recommendations concerning further diabetes mellitus care 
can be concluded.
CGM is indicated in inadequately metabolic compensation in diabetic patients treated either by insulin pump or with insulin 
when an undiagnosed hypoglycemia is suspected (the costs may be covered by health insurance companies up to 4 times a year).
Key words: continuous glucose monitoring, continuous subcutaneous insulin infusion, insulin senzitivity factor, bolus wizard

Doležalová, B., Hradec, J. Zlepšení kompenzace diabetu 1. typu pomocí intermitentní kontinuální monitorace 
glykemií. Kazuistiky v diabetologii 10, 2: 13–15, 2012.

Souhrn: Kontinuální monitorace glykemie (CGM) je efektivním nástrojem pro snížení HbA1c při dlouhodobém používání. Efek-
tivita této metody při intermitentním používání zatím nebyla v klinických hodnoceních doložena. Kazuistika demonstruje případ 
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pacientky s diabetem 1. typu, u níž došlo ke zlepšení kompenzace pomocí intermitentní CGM třikrát ročně po dobu jednoho 
týdne při léčbě intenzifikovaným inzulínovým režimem.
Klíčová slova: kontinuální monitorace glykemie, diabetes mellitus 1. typu, selfmonitoring, hypoglykemie

The improvement of glycaemic control in type 1 diabetic patient with intermittent continuous glucose monitoring
Summary: Continuous glucose monitoring (CGM) is an effective tool for lowering HbA1c, when used in a long-term setting. 
The effectiveness of this method with an intermittent use has not been confirmed in clinical studies yet. The case study presents 
a type 1 diabetic patient on the multiple daily injections insulin treatment. She improved her metabolic control after introducing 
CGM for one week, three times per year.
Key words: continuous glucose monitoring, type 1 diabetes mellitus, selfmonitoring, hypoglycaemia

Doležalová, B., Poláková, N., Hradec, J. Subjektivní hodnocení kontinuální monitorace glykemií. Kazuistiky 
v diabetologii 10, 2: 16–19, 2012.

Souhrn: Kontinuální monitorace glykemie (CGM) je doporučována k dlouhodobému použití u diabetiků typu 1. Intermitentně 
lze CGM s následnou retrospektivní analýzou použít u diabetiků s nočními hypoglykemiemi, dawn fenoménem, postprandiální 
hyperglykemií, syndromem porušeného vnímání hypoglykemie a při zásadní změně režimu nebo léčby. Článek přináší výsledky 
dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na subjektivní vnímání týdenní CGM. Subjektivně hůře hodnotí CGM pacienti star-
ší, s delším trváním diabetu, hůře kompenzovaní a s nižším vzděláním. Diabetici typu 1 po ukončení monitorace více postrádají 
informace o glykemii v reálném čase. Z výsledků šetření vycházejí doporučení pro edukaci diabetiků před nasazením CGM.
Klíčová slova: diabetes, kontinuální monitorace glykemií, edukace

Subjective perception of continuous glucose monitoring
Summary: The continuous glucose monitoring (CGM) is recommended for a long term use in type 1 diabetic patients. CGM 
can also be used in diabetics with nocturnal hypoglycaemia, dawn phenomenon, postprandial hyperglycaemia, hypoglycaemia 
unawareness, and in significant changes to diabetes regimen. The article presents the results of the questionnaire survey about the 
subjective perception of one-week CGM. The CGM is percieved as troublesome by the patients who are older, with longer diabe-
tes duration, worse glycaemic control, and lower education. Type 1 diabetic patients feel the lack of information about real-time 
glycaemia after completing CGM. The results of the survey are translated into clinical recommendation for education before the 
initiation of CGM.
Key words: diabetes, continuous glucose monitoring, education

Brož, J., Urbanová, J. Fatální hypoglykemie u pacienta s diabetes mellitus 2. typu léčeného deriváty sulfonylurey. 
Kazuistiky v diabetologii 10, 2: 23–24, 2012.

Souhrn: Kazuistika popisuje fatální hypoglykemii u pacienta léčeného deriváty sulfonylurey komplikovanou bronchopneumonií, 
renálním a kardiálním selháním. Progredující zhoršování stavu vědomí během hospitalizace i při dostatečné koncentraci glukózy 
v krvi může být dáno do souvislosti i s teorií o neuronální smrti při reperfuzi glukózou a zvýšení oxidačního stresu díky aktinaci 
NADPH oxidázy.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, hypoglykemie, sulfonylurea

Fatal hypoglycemia in a patient with type 2 diabetes mellitus treated with sulphonylurea derivates
Summary: The case report describes a fatal hypoglycemia complicated by bronchopneumonia, renal and cardiac failure in a 
patient treated with sulphonylurea derivatives. The progressive worsening of consciousness during the hospitalization despite 
sufficient blood glucose levels may be also linked to a theory of a neuronal death during the reperfusion with glucose and an 
increase of oxidative stress due to NADPH oxidase activation.
Key words: type 2 diabetes mellitus, hypoglycemia, sulphonylurea

Urbanová, J., Brož, J. Hypoglykemie u pacientky s diabetes mellitus 2. typu a akutním srdečním selháním léčené 
intenzifikovaným inzulínovým režimem. Kazuistiky v diabetologii 10, 2: 25–26, 2012.

Souhrn: Kazuistika předkládá případ hypoglykemie u pacientky s bilaterálním srdečním selháváním s diabetes mellitus 2. typu 
léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem. Důvodem mohl být příliš velký odstup příjmu potravy od aplikace inzulínu s 
podílem nedostatečné sacharidové rezervy díky chronicky poddávkované sacharidové složce potravy. U pacientky byla po pro-
puštění zavedena služba home care ke kontrole glykemií, aplikace inzulínu a k dohledu nad příjmem sacharidů.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, hypoglykemie, intenzifikovaný inzulínový režim, srdeční selhávání
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Hypoglycemia in a female patient with type 2 diabetes mellitus and heart failure treated with an intensified insulin regimen
Summary: The case report presents a hypoglycemia in a female patient with type 2 diabetes mellitus treated with an intensified 
insulin regimen. It might have been caused by a too long interval from the food intake to insulin administration, possibly accom-
panied by an inadequate carbohydrate reserve due to a chronic low intake of carbohydrates in the food. A home care service was 
established to check insulin administration and carbohydrate intake in our patient.
Key words: type 2 diabetes mellitus, hypoglycemia, intensive insulin therapy, heart failure

Urbanová, J., Brož, J. Hypoglykemie u pacienta s diabetes mellitus 2. typu léčeného kombinací perorálních 
antidiabetik. Kazuistiky v diabetologii 10, 2: 27–28, 2012.

Souhrn: Představujeme kazuistiku hypoglykemie u pacienta s diabetes mellitus 2. typu dlouhodobě uspokojivě kompenzova-
ného při léčbě kombinací perorálních antidiabetik včetně glibenklamidu. K hypoglykemické příhodě došlo při vynechání dvou 
hlavních jídel pro žaludeční nevolnost bez přerušení antidiabetické medikace. Pacient v tomto ohledu nebyl poučen o žádných 
preventivních opatřeních.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, hypoglykemie, glibenklamid

Hypoglycemia in a patient with type 2 diabetes mellitus treated with a combination of oral antidiabetic agents
Summary: We present a case of hypoglycemia in a patient with type 2 diabetes mellitus treated with a combination of oral anti-
diabetic agents including glibenclamide, which was satisfactorily controlled for a long time. The hypoglycemic event happened 
after omitting two main meals because of nausea while keeping the same medication schedule. The patient was not instructed in 
any preventive measure in such situation.
Key words: type 2 diabetes mellitus, hypoglycemia, glibenclamide

Hollay, E., Janíčková Žďárská, D. Těžká nerozpoznaná hypoglykemie po neplánované fyzické námaze a požití 
alkoholu u diabetika 1. typu dokumentovaná záznamem CGMS. Kazuistiky v diabetologii 10, 2: 29–30, 2012.

Souhrn: Tato kazuistika dokumentuje záznamem senzoru k podkožnímu měření glykemie (CGMS) těžkou nerozpoznanou hy-
poglykemii u diabetika 1. typu po excesivní fyzické námaze a následném moderovaném požití alkoholu. Záznam ukazuje několik 
hodin trvající setrvalou hypoglykemii, pacient byl poté probuzen alarmem senzoru.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, kontinuální měření glykemie, těžká hypoglykemie

A severe undiagnosed hypoglycemia in a type 1 diabetic patient following an unplanned physical exertion and alcohol 
intake documented by the CGMS report
Summary: The case report documents a severe undiagnosed hypoglycemia in a patient with type 1 diabetes mellitus following 
an excessive physical exertion and subsequent moderate alcohol intake by a report of a subcutaneous glucose monitoring sensor 
(CGMS). The report shows a continuous hypoglycemia lasting for several hours; then the patient was awaked by an alarm of the 
sensor.
Key words: type 1 diabetes mellitus, continuous monitoring of glycemia, severe hypoglycemia

Scheinost, M., Fajtlová, V., Pátková, H., Janíčková Žďárská, D., Honka, M. Kombinovaná terapie u pacienta 
s neuspokojivou metabolickou kompenzací diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 10, 2: 31–32, 2012.

Souhrn: Kazuistika dokumentuje pozitivní efekt kombinované terapie diabetes mellitus u obézního pacienta s neuspokojivou 
metabolickou kompenzací navzdory vysoké denní dávce inzulínu v  režimu IIT (intenzifikovaný inzulínový režim). Výhodou 
nové terapie kromě snížení glykovaného hemoglobinu bez nárůstu frekvence hypoglykemií jsou i neglykemické účinky, které 
moderní léčba diabetes mellitus 2. typu přináší.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, kombinovaná terapie, liraglutid, kardiovaskulární riziko

A combined therapy in a patient with a dissatisfactory metabolic compensation of type 2 diabetes mellitus
Summary: The case report documents a positive effect of a combined therapy of diabetes mellitus in an obese patient with a dissa-
tisfactory metabolic compensation despite high daily dose of insulin in IIT regimen (intensified insulin regimen). The advantages 
achieved by a new modern therapy of diabetes mellitus are, besides the decrease of glycated hemoglobin without higher frequen-
cy of hypoglycemia, also non-glycemic effects.
Key words: type 2 diabetes mellitus, combined therapy, liraglutide, cardiovascular risk
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Fajtlová, V., Honka, M., Šťovíček, J., Scheinost, M., Pátková, H. Diagnostika etiologie septického stavu u extrémně 
obézní pacientky s diabetes mellitus. Kazuistiky v diabetologii 10, 2: 33–35, 2012.

Souhrn: Extrémní obezita je spojena s vysokou morbiditou i mortalitou postižených osob a dále s vysokými nároky na zdravot-
nickou péči, v níž je limitace využití mnoha diagnostických metod důležitým aspektem. Omezení přístrojových metod jsou dána 
technickými parametry přístrojů, které znemožňují vyšetření extrémně obézních osob anebo omezenou diagnostickou výtěžnos-
tí. 53letá žena s diabetem 2. typu byla přijata pro známky systémové zánětlivé odpovědi se vstupními hodnotami C-reaktivního 
proteinu (CRP) 290 mg/l. Současně s pátráním po předpokládaném zdroji zánětu byla pacientka léčena antibiotiky, která byla 
efektivní zejména v úvodu, ale nebyla schopna dosáhnout kompletní eliminace zánětu. Výsledky kultivačních vyšetření ani zob-
razovacích metod neobjasnily zdroj zánětu. U asymptomatické nemocné byl totiž podkožní absces ve venter pendulum, což bylo 
mimo oblast zobrazenou při CT břicha. U extrémně obézních nemocných tedy zvýšení markerů zánětlivé reakce vyžaduje velmi 
pečlivé fyzikální vyšetření a důslednou interpretaci získaných výsledků zobrazovacích metod a je u nich nezbytné zvážit možnost 
celkové infekce ze zdroje v oblasti kůže a podkoží.
Klíčová slova: extrémní obezita, diabetes mellitus 2. typu, infekce

Diagnostics of etiology of sepsis in an extremely obese female patient with diabetes mellitus
Summary: The extreme obesity is associated with a high morbidity and mortality of affected people as well as with high de-
mands on the health care, in which a limited use of many diagnostic methods is an important aspect. Limitations of instrumental 
methods are caused by technical parameters that avoid the examination of extremely obese patients or the examination brings 
only deficient profit. A 53 years old woman with type 2 diabetes mellitus was admitted for signs and symptoms of a systemic 
inflammatory response with a baseline value of C-reactive protein (CRP) 290 mg/L. Simultaneously with the examination of the 
anticipated source of inflammation the patient was treated with antibiotics that were, particularly initially, effective, but it was not 
possible to achieve a complete elimination of the inflammation. The results of neither cultures nor imaging methods clarified the 
source of the inflammation. In fact, the asymptomatic patient had subcutaneous abscess in venter pendulum, which exceeded the 
area examined during the abdominal CT scan. In extremely obese patients the increase of inflammatory markers requires a very 
careful physical examination and consistent interpretation of the results of imaging methods; and it is essential to consider the 
possibility of systemic infection spreading from cutaneous or subcutaneous area in such patients.
Key words: extreme obesity, type 2 diabetes mellitus, infection

Doležalová, B., Jirásková, V., Kührová, M., Hudcová, M., Hradec, J. Konverzační mapy v procesu edukace 
diabetiků v roce 2012. Kazuistiky v diabetologii 10, 2 – Sestra v diabetologii: S2–S5, 2012.

Souhrn: Edukace je nedílnou součástí léčby diabetu. V centru moderní edukace nestojí diabetes jako nemoc, ale konkrétní paci-
ent se svými specifickými potřebami, hodnotami a preferencemi.
Po zjištění diabetu zahajujeme takzvanou základní edukaci, navazuje edukace komplexní a následně reedukace. Cílem je vytvořit 
informační a psychologickou základnu pro spolupráci pacienta s ošetřujícím zdravotnickým týmem. Pacient potom může sám 
aktivně přispívat k dosažení dobré kvality života včetně uspokojivé kompenzace diabetu.
Skupinová forma edukace nabízí kromě informací i interakci s ostatními lidmi se stejným problémem, tím podporuje implemen-
taci odborných informací do každodenního života. Konverzační mapy jsou nástrojem, s jehož pomocí lze pacientům nabídnout 
ucelený, zábavný a efektivní edukační program nejen v diabetologickém centru, ale i v prostředí běžné soukromé diabetologické 
praxe.
Klíčová slova: diabetes mellitus, skupinová edukace, konverzační mapy

KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 2/2012

9KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – ROČNÍKOVÉ RESUMÉ 2012



Kazuistiky v diabetologii

3/2012

Brož, J. Maratonský běh a diabetes mellitus 1. typu – rámcový pohled. Kazuistiky v diabetologii 10, 3: 4–5, 2012.
Souhrn: Maratónský běh je jednou z nejnáročnějších atletických disciplín a mezi diabetiky je vyhrazen pouze těm velmi dobře 
trénovaným. U nich lze předpokládat velkou zkušenost s úpravami dávek inzulínu a přijímáním sacharidů. Článek podává rám-
cový pohled na úpravy dávek inzulínu a navýšení sacharidového příjmu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, maraton, hypoglykemie, úprava dávek inzulínu

The marathon run and type 1 diabetes mellitus – general view 
Summary: The marathon run is one of the most demanding athletic disciplines and among diabetic patients it is reserved for only 
well trained individuals. In those individuals we can assume good experience in an adjustment of insulin doses and saccharide 
intake. The paper brings a general view of adjustments of insulin doses and augmentation of saccharide intake. 
Key words: type 1 diabetes mellitus, marathon run, hypoglycemia, adjustment of insulin doses

Brož, J. Maratonský běh, diabetes mellitus 1. typu, kontrola glykemií kontinuálním monitorem. Kazuistiky 
v diabetologii 10, 3: 6–8, 2012.

Souhrn: Maratonský běh je jednou z nejtěžších klasických atletických disciplín. Klade vysoké nároky na trénovanost organismu, 
psychickou odolnost i na vyváženost energetické bilance. Energetická bilance, zejména bilance spojená s glukózou v organismu je 
zásadním prvkem pro úspěšné absolvování takového běhu pacientem s diabetes mellitus 1. typu. Těmto pacientům samozřejmě 
takové výkony nedoporučujeme, řada z nich je však přesto z různých důvodů podstupuje. V této kazuistice prezentujeme strategii 
farmakologických a dietních úprav pro maratonský běh u pacienta s diabetes mellitus 1. typu, spolu se záznamem kontinuálního 
monitoru glykemie. Je příkladem jak lze principielně postupovat a rozvrhnout dávky sacharidů během celého běhu a následující-
ho období s ohledem na minimalizaci rizika glykemií.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, maratonský běh, kontinuální monitor glykemie

A marathon run, type 1 diabetes mellitus, glycemic control with continuous monitoring 
Summary: The marathon run is one of the most difficult classical athletic disciplines. It imposes high demands on body training, 
mental toughness and balanced energetic balance. The energetic balance, particularly balance associated with body glucose, is the 
essential factor in successful completion of such run in a patient with type 1 diabetes mellitus. We, of course do not recommend 
such performance to our patients, nevertheless many of them go through it for different reasons. In this case report we present a 
strategy of pharmacological and dietary adjustments for a marathon run in a patient with type 1 diabetes mellitus including a re-
port of continuous glycemic monitoring. It is an example how we can basically proceed and schedule doses of saccharides during 
both the run and the following period with respect to reducing a risk of hypoglycemia.
Key words: type 1 diabetes mellitus, marathon run, continuous glucose monitoring

Galandáková, I. Význam a vliv monitorace glykemií pomocí senzoru na kompenzaci diabetu u pacientky s diabetes 
mellitus 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 10, 3: 9–10, 2012.

Souhrn: Kazuistika popisuje případ 33leté pacientky s diabetes mellitus 1. typu léčené intenzifikovanou inzulínovou terapií a vý-
znam kontinuálního podkožního monitorování hladiny glukózy (CGM) při používání systému real-time na kompenzaci diabetu. 
U pacientky došlo při dlouhodobě neuspokojivé kompenzaci diabetu k významnému zlepšení a k poklesu HbA1c po tříměsíčním 
používání senzoru o 3,6 %.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, kontinuální podkožní monitorace hladiny glukózy, senzor, inzulínová pumpa, intenzifi-
kovaná inzulínová terapie, selfmonitoring, glykovaný hemoglobin

The significance and influence of glycemic monitoring with sensor in the compensation of a female patient with type 1 dia-
betes mellitus
Summary: A case report of a 33 years old female patient with type 1 diabetes mellitus treated with IIT and an importance of 
continuous subcutaneous glycemic monitoring (CGM) using a REAL-Time system in the compensation of diabetes. After a long 
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term unsuccessful compensation of diabetes she reaches a significant improvement and a reduction of HbA1c by 3.6 % following 
3 months of using the sensor.
Key words: type 1 diabetes mellitus, continuous subcutaneous glycemic monitoring (CGM), sensor, insulin pump (CSII), inten-
sified insulin therapy (IIT), self-monitoring, glycated hemoglobin (HbA1c).

Pátková, H., Honka, M., Scheinost, M., Fajtlová, V. Gastrointestinální obtíže v průběhu dlouhotrvající fyzické 
zátěže mohou zaskočit i nemocného na pumpě a kontinuálním monitoru glykemie. Kazuistiky v diabetologii 10, 3: 
11–14, 2012.

Souhrn: Kazuistika popisuje případ rozvoje gastrointestinálních obtíží nemocného při protrahované fyzické zátěži u pacienta 
s diabetem 1. typu léčeného pomocí inzulínové pumpy. Zažívací potíže zabránily zvýšené konzumaci sacharidů při pohybové 
aktivitě a pacient se musel spoléhat na kontinuální monitoraci glykemie senzorem, která napomohla zabránit rozvoji hypoglyke-
mie. Analýza dat kontinuálního monitoru ovšem ukázala, že spotřeba glukózy při vysoké intenzitě fyzické zátěže byla jistě vyšší, 
než jak předpokládal jinak motivovaný nemocný. Rozbor případu může pomoci ošetřujícím lékařům poskytnout adekvátní 
doporučení nejen pro závodní sportovce, kteří provozují déletrvající fyzickou aktivitu, ale i pro nemocné, kteří plánují sezónní 
rekreační aktivity.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, kontinuální monitorace glykemie, gastrointestinální potíže, cvičení

Gastrointestinal problems during a long term physical exertion may surprise even a patient with insulin pump and conti-
nuous monitoring of glycemia
Summary: A case report describes a development of gastrointestinal problems in a patient with type 1 diabetes mellitus treated 
with insulin pump following a prolonged physical exertion. Gastrointestinal problems prevented him from a higher intake of 
saccharides during exercise and the patient had to rely on the continuous monitoring of glycemia by a sensor, which helped him 
to prevent hypoglycemia. Analysis of data from the continuous monitor showed that glucose consumption during highly inten-
sive physical exertion was even higher than otherwise motivated patient assumed. A case analysis may help treating physicians to 
give adequate recommendation not only to top athletes who perform a long term physical activity but also to patients who plan 
seasonal recreational activities.
Key words: type 1 diabetes mellitus, continuous monitoring of glycemia, gastrointestinal problems, exercise

Sosna, T., Švancarová, R:, Netuková, M., Studnička, J. Nové postupy v léčbě diabetické makulopatie. Kazuistiky 
v diabetologii 10, 3: 15–22, 2012.

Souhrn: Diabetická makulopatie představuje nejčastější příčinu slepoty u diabetiků 2. typu.
Zlatým standardem léčby byla téměř 40 roků laserová terapie, která však nebyla vždy zcela úspěšná. V posledních letech se začíná 
úspěšně kombinovat s intravitreální aplikací látek, které působí proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru.
Základem léčby však i nadále zůstává prevence ve formě těsné kompenzace rizikových faktorů předavším hyperglykemie, hyper-
tenze a dyslipidemie.
Klíčová slova: diabetická makulopatie, laserová terapie, intravitreální léčba, bevacizumab, ranibizumab

New approaches in the treatment of diabetic maculopathy
Summary: Diabetic maculopathy is the commonest cause of blindness patients with diabetes type 2. The gold standard of tre-
atment was nearly 40 years laser therapy, which was not always completely successful. In recent years, this therapy starts succe-
ffully to combine with intravitreal application of substances that act against endothelial vascular growth factor. However, the 
mainstay of treatment still remains prevention in the form of compensation risk factors especially hyperglycemia, hypertension 
and dyslipidemia.
Key words: diabetic maculopathy, laser therapy, intravitreal therapy, bevacizumab, ranibizumab
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Psotová, J. Zlepšení kompenzace u komplikovaného pacienta s diagnózou diabetes mellitus 2. typu léčeného 
kombinací metforminu a linagliptinu. Kazuistiky v diabetologii 10, 4: 4–5, 2012.

Souhrn: Kazuistika pacienta s čtyřletou historií diagnózy diabetes mellitus 2. typu, s abusem alkoholu v anamnéze, a omezenými 
pohybovými možnostmi, u kterého i přes navýšení dávky metforminu z 500 mg na 2 000 mg v monoterapii nebylo dosaženo 
uspokojivé kompenzace. Po kombinační léčbě metforminem a linagliptinem bylo dosaženo výrazného zlepšení kompenzace, 
hodnota HbA1c se z 61 mmol/mol (6,1 % IFCC) upravila na 48 mmol/mol (4,8 %).
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, abusus alkoholu, metformin, linagliptin

The improvement of compensation in a complicated patient with type 2 diabetes mellitus treated with a combination of 
metformin and linagliptine
Summary: The case report of a patient with type 2 diabetes mellitus diagnosed four years ago, and a history of alcohol abuse and 
limited mobility, who despite an escalation of the dose of metformin (from 500 mg to 2 000 mg) as a monotherapy didn’t achieve 
a satisfactory compensation. After the addition of the combined treatment with metformin and linagliptine, a significant impro-
vement of the compensation was achieved, HbA1c level decreased 61 mmol/mol (6.1% IFCC) to 48 mmol/mol (4.8%).
Key words: type 2 diabetes mellitus, alcohol abuse, metformin, linagliptine

Fajtlová, V., Scheinost, M., Pátková, H. Efekt léčby liraglutidem u nemocné s diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky v 
diabetologii 10, 4: 6–7, 2012.

Souhrn: Léčba inzulínem je základní součástí péče o nemocné s diabetes mellitus (DM) 1. typu, neboť autoimunitní proces vede 
k postupnému zániku beta buněk ostrůvků pankreatu se zánikem sekrece inzulínu. Patogeneze diabetes mellitus 2. typu je od-
lišná, typicky multifaktoriální, bývá vyjádřena současně jak kvalitativní, tak kvantitativní porucha inzulínové sekrece, oslabený 
inkretinový efekt, jehož ovlivnění se úspěšně využívá v terapii. Léčba agonisty glucagon like peptidu-1 (GLP-1) je v současné 
době schválena v indikacích pouze pro léčbu DM 2. typu. Nicméně díky účinkům GLP-1 analog mimo beta buňku pankreatu se 
nabízí jejich použití i u DM 1. typu. A to zejména u těch pacientů, kteří jsou fenotypicky obdobní diabetikům 2. typu, s nadvá-
hou či obezitou, inzulínovou rezistencí a větší spotřebou inzulínu. Profit využití liraglutidu v terapii DM 1. typu je prezentován 
v následující kazuistice.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, inkretiny, inkretinový efekt, liraglutid

The effect of the treatment with liraglutide in the patient with type 1 diabetes mellitus
Summary: The insulin treatment represents a basic part in the care of patients with type 1 diabetes mellitus (DM), because au-
toimmune process leads to a gradual loss of beta cells of pancreatic islets with a decline of insulin secretion. The pathogenesis of 
type 2 diabetes mellitus is different, typically multifactorial, there are simultaneously present both qualitative and quantitative 
impairments of insulin secretion as well as a weakened incretin effect, influencing of which may be successfully used in the tre-
atment. The treatment with glucagon like peptide 1 (GLP-1) agonists has been currently approved for the treatment of type 2 
diabetes mellitus only. Nevertheless, due to the effects of GLP-1 analogues outside the pancreatic beta cells, their use comes for-
ward in type 1 diabetes mellitus as well. Particularly in patients who are phenotypically similar to the patients with type 2 diabetes 
mellitus, those with overweight or obesity, insulin resistance and higher insulin consumption. The profit of liraglutide in type 1 
diabetes mellitus is presented in the subsequent case report.
Key words: type 1 diabetes mellitus, incretins, incretin effect, liraglutide

Hellerová, P., Piťhová, P., Honka, M. Vliv kombinační léčby liraglutidem a intenzifikovaným inzulínovým režimem 
s inzulínovými analogy na kompenzaci diabetes mellitus 2. typu u nemocného po transplantaci srdce. Kazuistiky v 
diabetologii 10, 4: 8–9, 2012.

Souhrn: Obsahem prezentované kazuistiky je popis léčebné odpovědi po přidání liraglutidu do terapie u nemocného s diabetem 
2. typu po transplantaci srdce s renální insuficiencí III. stupně dle K/DOQI k již zavedené intenzifikované inzulínové léčbě. Tento 
nemocný s neuspokojivou kompenzací diabetu i přes léčbu inzulínovými analogy měl vzhledem ke komorbiditám jen omezené 
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možnosti pro kombinační terapii diabetu. Po přidání liraglutidu do léčebného schématu došlo po třech měsících k výraznému 
zlepšení metabolické kompenzace, která nadále trvá po dobu dvou let ve zcela uspokojivém rozmezí. Navíc u nemocného bylo 
možné snížit dávky inzulínu bez negativního vlivu na kompenzaci diabetu a léčba bezpečně probíhá při narušených nicméně 
zcela stabilních renálních funkcí nemocného.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, liraglutid, transplantace srdce

The effect of a combined treatment with liraglutide and intensified insulin regimen with insulin analogues on a compensa-
tion of type 2 diabetes mellitus in a patient after the heart transplantation
Summary: The presented case report includes a description of the therapeutical response following the addition of liraglutide to 
the current intensified insulin treatment in a patient with type 2 diabetes mellitus after the heart transplantation with grade III 
renal insufficiency according to K/DOQI. This patient with unsatisfactory compensated diabetes despite the treatment with insu-
lin analogues had, because of his comorbidities, only limited choices of combined antidiabetic treatment. Following the addition 
of liraglutide into the therapeutical regimen the metabolic compensation significantly improved during next three months and 
it has been remaining stable within entirely satisfactory range for a period of two years. Moreover, it was possible to reduce the 
doses of insulin without a negative impact on the compensation of the diabetes and the treatment proceeds safely with impaired 
but stable renal functions of our patient.
Key words: type 2 diabetes mellitus, liraglutid, heart transplantation

Rencová, E., Lášticová, M., Šmahelová, A. Neinvazivní léčba diabetické makulopatie hypolipidemiky s důrazem na 
léčbu fibráty. Kazuistiky v diabetologii 10, 4: 11–16, 2012.

Souhrn: Diabetický makulární edém (DME) je způsoben mnoha faktory, mezi nimiž dominuje hyperglykemie, ale uplatňuje se 
i dyslipidemie. Vede ke snížení zrakové ostrosti, při dlouhém trvání dokonce k trvalému poklesu zraku edémem poškozenou 
vrstvou spojení vnitřních a zevních segmentů fotoreceptorů (IS/OS junction). Dle studie FIELD může být DME příznivě ovlivněn 
neinvazivní léčbou fibráty. Naše kazuistiky srovnávají využití fibrátů a statinů v léčbě DME. U nemocného léčeného fibráty došlo 
k ústupu všech projevů DME (vymizení edému makuly i odchlípení IS/OS fotoreceptorů, ústupu tvrdých exsudátů i zlepšení 
zrakové ostrosti postiženého oka o 4 řádky ETDRS optotypů). Předpokládáme určité podmínky úspěchu léčby fibráty, hlavně 
jejich včasné nasazení ihned po objevení diabetického makulárního edému a nepřítomnost diabetické nefropatie. Výhodou léčby 
fibráty je neinvazivní řešení DME, podmínkou dobrá spolupráce diabetologa a oftalmologa.
Klíčová slova: diabetický makulární edém, tvrdé exsudáty, dyslipidemie, optická koherenční tomografie, ablace IS/OS fotorecep-
torů, zraková ostrost

The non-invasive treatment of the diabetic maculopathy with hypolipidemic agents with emphasis on the treatment with 
fibrates 
Summary: The diabetic macular edema (DME) results from many factors, among which dominates hyperglycemia, but dyslipi-
demia is also a contributing factor. It leads to a worse visual acuity, or, if long standing, even to a permanent visual loss caused 
by the impaired layer of the junction of internal and external segments of photoreceptors (IS/OS junction) by edema. According 
to the FIELD study, the DME may be favourably influenced by a non invasive treatment with fibrates. Our case reports compare 
the use of fibrates and statins in the treatment of the DME. In a patient treated with fibrates all symptoms of the DME resolved 
(disappearing of macular edema and detachment of IS/OS photoreceptors, reduction of hard exudates and the improvement of 
visual acuity of affected eye of 4 lines of ETDRS charts). We assume certain conditions for a successful treatment with fibrates, 
especially a prompt initiation immediately after the diagnosis of diabetic macular edema without diabetic nephropathy. The be-
nefit of the treatment with fibrates is a non-invasive management of the DME, the prerequisite is a good cooperation between the 
diabetologist and the ophthalmologist.
Key words: diabetic macular edema, hard exudates, dyslipidemia, optic coherent tomography, ablation of IS/OS photoreceptors, 
visual acuity
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Slivková, A. Výsledky liečby liraglutidom (Victoza) – kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 10, S1 (slovenské 
vydání): 5–6, 2012.

Súhrn: Pridaním liraglutidu (Victoza) k liečbe metformínom sme výrazne zlepšili kompenzáciu diabetu, poklesom hmotnosti 
pacienta (pokles BMI z 37,5 na 33,5 kg/m2) sa zlepšil celkový stav, došlo k zníženiu krvného tlaku, úprave lipidového metaboliz-
mu, úprave kyseliny močovej, čím sa výrazne znížilo riziko srdcovo-cievnych ochorení.
Pri správnej voľbe pacienta, disciplíne a vzornej spolupráci sa plne potvrdil priaznivý efekt liečby GLP-1 agonistom.
Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, pokles hmotnosti, metformín, liraglutid

Therapeutic results of liraglutide (Victoza) – a case report
Summary: By adding liraglutide (Victoza) to metformin therapy we achieved better compensation of diabetes mellitus, due to 
the patient’s weight reduction (decrease of BMI from 37.5 to 33.5 kg/m2) even his overall health status improved, blood pressure 
decreased, and parameters of lipid metabolism and uric acid were corrected, which significantly diminished the risk of cardio-
vascular diseases.
With proper patient selection and his perfect cooperation the favourable effect of the treatment with a GLP-1 agonist was fully 
proved.
Key words: type 2 diabetes mellitus, weight reduction, metformine, liraglutide

Žilinka, J. Efekt včasného pridania liraglutidu do kombinácie s metformínom XR. Kazuistiky v diabetologii 10, S1 
(slovenské vydání): 7–8, 2012.

Súhrn: Kazuistika poukazuje na výhodu včasného pridania liraglutidu k liečbe metformínom pacientky s metabolickým syndró-
mom a pridruženými ďalšími závažnými ochoreniami.
Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, liraglutid, metformín, kombinačná liečba

The effect of an early addition of liraglutide to metformin XR
Summary: The case report points out the benefit of an early addition of liraglutide to metformin in a female patient with the 
metabolic syndrome and other associated serious diseases.
Key words: type 2 diabetes mellitus, liraglutide, metformin, combined treatment

Kolény, D. Od manažmentu glykémie k manažmentu viacerých pandantov metabolického syndrómu u pacientov 
s diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 10, S1 (slovenské vydání): 9–10, 2012.

Súhrn: V uvedenej kazuistike je snaha poukázať na nové možnosti liečby diabetes mellitus (DM) 2 typu, ktoré neovplyvňujú len 
samotnú metabolickú kompenzáciu ochorenia s možnosťou dosiahnutia výbornej úrovne s minimalizovaným rizikom hypogly-
kémií ale i viaceré súčasti metabolického syndrómu ako pokles hmotnosti, zníženie krvného tlaku a zlepšenie profilu krvných 
lipidov. Dávajú predpoklad oddialenia potreby exogénne podávaného inzulínu a  lepšiu kardiovaskulárnu protekciu u  našich 
pacientov.
Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, metabolický syndróm, komplexná terapia, liraglutid

From the management of glycemia to the management of several aspects of the metabolic syndrome in patients with type 2 
diabetes mellitus
Summary: The aim of the presented case report is to point out new options of the treatment of type 2 diabetes mellitus (DM) 
that do not affect only the metabolic compensation of the disease with a possibility to achieve the excellent level with minimized 
risk of hypoglycemic events but also several aspects of the metabolic syndrome as weight loss, decrease of blood pressure and 
improved blood lipids profile. They constitute a prerequisite for postponing the need of exogenous insulin administration and 
improving a cardiovascular protection in our patients.
Key words: type 2 diabetes mellitus, metabolic syndrome, complex therapy, liraglutide
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Štrba, J. Ako sa zmenil život môjho pacienta o 180 stupňov... Kazuistiky v diabetologii 10, S1 (slovenské vydání): 
11–12, 2012.

Súhrn: Analógy GLP-1 sú novým veľkým prínosom v modernej liečbe diabetikov 2. typu, ktoré majú nielen veľký vplyv na zlep-
šenie metabolickej kompenzácie diabetu, ale majú aj výrazný vplyv na zníženie hmotnosti pacientov. Dokladom toho je aj táto 
kazuistika jedného z mojich pacientov liečených liraglutidom.
Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, metabolická kompenzácia, zníženie hmotnosti, liraglutid

How the life of my patient has turned 180 degrees...
Summary: GLP-1 analogues are a new treatment with a great benefit to up-to-date treatment of diabetic type 2 patients. They 
have not only a big influence to improve metabolic compensation of diabetes but also a big influence for reduce of weight of their 
users. Example of upper written is this casuistic of one of my patients treated with liraglutide.
Key words: type 2 diabetes mellitus, metabolic compensation, reduce of weight, liraglutide

Vozár, J. Liraglutid v liečbe obéznej pacientky s diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 10, S1 
(slovenské vydání): 13–14, 2012.

Súhrn: U 55-ročnej pacientky s diabetom 2. typu s extrémnou obezitou boli vyskúšané rôzne spôsoby antidiabetickej liečby počas 
4-ročnej doby trvania diabetu. Ukázalo sa, že pri progresívnom zlepšovaní hmotnosti sa HbA1c zlepšoval najviac pri monoterapii 
metformínom na začiatku liečby a po kombinácii liraglutidu a metformínu na konci liečby. Kombinovaná liečba sitagliptínom 
a metformínom nebola účinná na zníženie hladiny HbA1c, napriek zníženiu hmotnosti. Liečba exenatidom a metformínom ne-
bola účinná ani z hľadiska zníženia HbA1c ani z hľadiska ďalšieho znižovania hmotnosti. Súvisí to pravdepodobne so známym 
faktom, že trvá určitý čas, kým pacientovi nájdeme ideálnu kombinovanú liečbu.
Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, obezita, kombinovaná liečba, metformín, liraglutid

Liraglutide in the treatment of an obese female patient with type 2 diabetes mellitus
Summary: A 55-year old female diabetic patient with type 2 diabetes and extreme obesity underwent various approaches of 
antidiabetic treatment during a 4-year duration of diabetes. We revealed that HbA1c and weight improved by monotherapy with 
metformin at the beginning of the treatment and by a combination therapy of liraglutid and metformin at the end of the tre-
atment. The combination therapy of metformin and sitagliptin was not effective on HbA1c level nevertheless decreased weight. 
The therapy with exenatid and metformin were not efficacious neither as for decreased level of HbA1c nor for further body weight 
reduction. It is probably related to the well-known fact that it lasts some time till an ideal combination therapy is found for an 
individual patient.
Key words: type 2 diabetes mellitus, obesity, combination therapy, metformin, liraglutide

Šošovec, D. Efekt kombinovanej liečby liraglutidom a metformínom na lipidové spektrum u pacienta s 
nedostatočne kompenzovanou aterogénnou dyslipidémiou na kombinovanej liečbe fibrátom a statínom. Kazuistiky 
v diabetologii 10, S1 (slovenské vydání): 15–17, 2012.

Súhrn: Liečba inkretínovým mimetikom liraglutidom vedie okrem pozitívneho účinku na ukazovatele glykemickej kompenzácie 
taktiež aj k celej rade extraglykemických účinkov. Jedným z nich je aj efekt na lipidové spektrum dokumentovaný v tejto kazu-
istike. Jedná sa o diabetika 2. typu s nezriedkavými problémami typickými pre toto ochorenie – nedostatočná glykemická kom-
penzácia, obezita s opakovanými vzostupmi hmotnosti po schudnutí (tzv. jojo-efekty) a rezistentnou aterogénnou dyslipidémiou 
napriek kombinovanej liečbe.
Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, dyslipidémia, liraglutid

The effect of a combined treatment with liraglutide and metformin on the lipid spectrum in a patient with an inadequately 
compensated atherogenic dyslipidemia during a combined treatment with a fibrate and a statin
Summary: The treatment with an incretin mimetic agent liraglutide leads, besides a positive effect on markers of glycemic com-
pensation, to a range of extraglycemic effects. One of them is the effect on lipid spectrum documented in this case report. A type 2 
diabetic patient with frequent problems that typically accompany this disease – inadequate glycemic compensation, obesity with 
recurrent weight gains after weight loss (yo-yo effect) and resistant atherogenic dyslipidemia despite a combined treatment – is 
presented.
Key words: type 2 diabetes mellitus, dyslipidemia, liraglutide
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Slovenská, M. Keď tabletky zlyhali, súboj vyhral liraglutid, alebo porekadlo „jednou ranou dve muchy“.Kazuistiky 
v diabetologii 10, S1 (slovenské vydání): 18–20, 2012.

Súhrn: V kazuistike prezentujem výsledky efektívnej šesť mesačnej liečby, kombinácie liraglutidu s metformínom u pacienta 
s diabetes mellitus 2. typu, s prítomnou obezitou, dyslipidémiou a arteriálnou hypertenziou, po viac ako ročnom zápase liečby 
sulfonylureou s nedostatočnou kompenzáciou diabetu, s pocitom hladu a obezitou.
Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, GLP-1 analógy, obezita, arteriálna hypertenzia

When tablets failed, the winner was liraglutide, or the proverb “two birds with one stone”
Summary: We present the results of an effective 6-months lasting treatment with a combination of liraglutide plus metformin in 
a patient with type 2 diabetes mellitus and obesity, dyslipidemia and arterial hypertension after more than one year lasting com-
petition between the treatment with sulphonylurea with an inadequate compensation of the diabetes and the feeling of hunger 
as well as the obesity.
Key words: type 2 diabetes mellitus, GLP-1 analogues, obesity, arterial hypertension

Sláviková, A. Účinok liraglutidu v liečbe 40-ročnej ťažko obéznej diabetičky. Kazuistiky v diabetologii 10, S1 
(slovenské vydání): 21–22, 2012.

Súhrn: Pridanie liraglutidu k šesťmesačnej liečbe metformínom v dávke 2 000 mg/deň spolu so zaradením 30 minút svižnej 
chôdze denne prinieslo 40-ročnej ťažko obéznej pacientke s diabetes mellitus 2. typu zlepšenie kvality života, redukciu váhy 
a úpravu parametrov metabolickej kompenzácie.
Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, obezita, metformín, liraglutid

The effect of liraglutide in the treatment of a 40 years old heavily obese female diabetic patient
Summary: Adding liraglutide to 6-months lasting treatment with metformin in a dose of 2 000 mg/day plus initiation of 30 mi-
nutes lasting fast walk brought the 40-years old heavily obese female patient with type 2 diabetes mellitus better quality of life, 
weight reduction and improved parameters of the metabolic compensation.
Key words: type 2 diabetes mellitus, obesity, metformin, liraglutide

Drotárová, J. Liraglutid v ambulatnej praxi. Kazuistiky v diabetologii 10, S1 (slovenské vydání): 23–24, 2012.
Súhrn: Kazuistika 52-ročného pacienta s diabetes mellitus 2. typu s obezitou, dyslipidémiou a hypertenziou. Po takmer desiatich 
rokov od potvrdenia diagnózy diabetu odporúčaná liečba inzulínom, ktorú pacient odmietol vzhľadom na pracovné zaradenie. 
Nasadená liečba liraglutidom v kombinácii s metformínom mala obrovský benefit – schudol, cíti sa dobre, nemá hypoglykémie, 
vykonáva v plnom rozsahu svoju prácu, užíva menej liekov, má všetky metabolické aj kardiovaskulárne výsledky lepšie.
Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, liraglutid, indikačné obmedzenia

Liraglutide in out-patient practice 
Summary: A case report of a 52 years old patient with type 2 diabetes mellitus accompanied by obesity, dyslipidemia and hy-
pertension. After almost 10 years from the confirmed diagnosis, the insulin treatment was recommended to the patient who 
refused it because of his working position. The combined treatment with liraglutide and metformin has an excellent benefit – he 
lost weight, he feels good, he has no hypoglycemia, he can work in full extent, he takes less medication, and all his metabolic and 
cardiovascular parameters improved.
Key words: type 2 diabetes mellitus, liraglutide, indication restrictions
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Bém, R., Jirkovská, A. Antimikrobiální efekt léčby ulcerací řízeným podtlakem, larvální a ozónovou léčbou. 
Kazuistiky v diabetologii 10, Supl. 2: S5–S6, 2012.

Beneš, J. Antibiotická léčba u syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 10, Supl. 2: S16–S17, 2012.

Čechurová, D., Lacigová, S., Žourek, M., Gruberová, J., Rušavý, Z. Spondylodiscitida, epidurální empyém jako 
komplikace syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 10, Supl. 2: S26, 2012.

Dubský, M., Jirkovská, A., Bém, R., Fejfarová, V., Pagáčová, L., Sixta, B., Skibová, J., Langkramer, Š., Syková, E. 
Hodnocení vedlejších účinků při léčbě kmenovými buňkami u pacientů se syndromem diabetické nohy. Kazuistiky 
v diabetologii 10, Supl. 2: S27, 2012.

Faltová, J., Vedralová, L., Jirkovská, J., Venerová, J., Solař, S., Fialová, L., Zavoral, M. Obstřik jako potenciální 
iatrogenní modifikace atypických klaudikací u nemocné se syndromem diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 
10, Supl. 2: S34–S35, 2012.

Fejfarová, V., Jirkovská, A., Bém, R., Dubský, M., Wosková, V., Janovská, I., Kövešlygetyová, D. DRG systém a jeho 
využití v klinické praxi. Kazuistiky v diabetologii 10, Supl. 2: S4, 2012.

Fejfarová, V., Jirkovská, A., Vašíčková, P., Řezaninová, L., Bém, R., Dubský, M., Wosková, V., Kučerová, M. První 
zkušenosti s metodikou lokální oxygenoterapie – přispěje k hojení syndromu diabetické nohy? (pilotní studie) 
Kazuistiky v diabetologii 10, Supl. 2: S34, 2012.

Havrda, M. Biomechanické vyšetření v prevenci syndromu diabetické nohy. Informace o České podiatrické 
společnosti. Kazuistiky v diabetologii 10, Supl. 2: S19, 2012.
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Lacigová, S., Tomešová, J., Gruberová, J., Čechurová, D., Haladová, I. Pseudomembranózní kolitida jako 
komplikace antibiotické terapie. KD 10, Supl. 2: S6–S8, 2012.
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Dresslerová, I. Má liraglutid místo v dlouhodobé terapii diabetika 2. typu? Kazuistiky v diabetologii 10, Msupl 1: 
4–5, 2012.

Souhrn: 70letý diabetik 2. typu je léčen od července 2010 přípravkem Victoza. Tento nemocný sice nikdy nevykazoval přesvědči-
vě ochotu k naprosté spolupráci a kázni v jídle, ale přesto jednoznačně profitoval z léčby liraglutidem v kombinaci s metforminem 
a malou dávkou glimepiridu. Na této kombinaci zredukoval tělesnou hmotnost o 4 kg a glykovaný hemoglobin (HbA1c) poklesl 
ze 73 na 56 mmol/mol (7,3 na 5,6 %; IFCC). Tyto úspěšné výsledky se dařilo držet do ledna roku 2012, kdy se kompenzace zhor-
šila na HbA1c 67 mmol/mol a mírně stoupla hmotnost. Inzulín detemir, přidaný do léčby v květnu 2012, se zdá být zatím dobrou 
volbou. Zlepšila se kompenzace diabetu i dyslipidemie, aniž by po nasazení inzulínu došlo k dalšímu hmotnostnímu přírůstku. 
Dále bude nutné postupovat dle vývoje choroby.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, kompenzace diabetu, liraglutid, detemir

Has liraglutide its place in a long term treatment of patients with type 2 diabetes mellitus?
Summary: A 70 years old patient with the type 2 diabetes mellitus has been treated with liraglutide (Victoza) since July, 2010. 
Although the patient has never been perfectly willing to cooperate and follow the diet, he yet clearly profited from the combined 
treatment with liraglutide and metformin and a small dose of glimepiride. With this combination he reduced his body weight by 
4 kg and his glycated hemoglobin (HbA1c) decreased from 7.3 % to 5.6 % (IFCC). Such favourable results were maintained until 
January 2012, when both the compensation worsened with HbA1c 6.7 % and his body weight slightly increased as well. Insulin 
detemir, added to the therapy in May 2012, seems to have been a good choice until now. The compensation of diabetes and dysli-
pidemia has improved without additional weight gain. Next steps will depend on the progress of the disease.
Key words: type 2 diabetes mellitus, compensation of diabetes mellitus, liraglutide, detemir

Flekač, M. Přínos časného zahájení terapie liraglutidem – po roce léčby současně s kompenzací diabetu zlepšení 
parametrů lipidů. Kazuistiky v diabetologii 10, Msupl 1: 6–8, 2012.

Souhrn: Kazuistika dokumentuje přínos časného zahájení terapie liraglutidem u pacienta s diabetes mellitus (DM) 2. typu a trvá-
ní pozitivního efektu rok od zahájení terapie. Z patofyziologického hlediska jsou GLP-1 agonisté výhodnými léky pro obézní dia-
betiky 2. typu, kteří jsou neuspokojivě kompenzováni při stávající léčbě perorálními antidiabetiky. Svým působením respektuje 
patofyziologický aspekt DM 2. typu, zasahuje do inkretinové poruchy. Restituce účinků GLP-1 podáváním látek napodobujících 
účinky GLP-1 vede u DM 2. typu k významnému snížení glykovaného hemoglobinu díky zvýšené stimulaci inzulínové sekrece 
a poklesu koncentrací glukagonu. Při podávání liraglutidu dochází k poklesu tělesné hmotnosti snížením příjmu potravy, zpo-
malením vyprazdňování žaludku, což odlišuje GLP-1 agonisty od většiny ostatních antidiabetik, včetně inzulínů, které obvykle 
tělesnou hmotnost zvyšují. Kromě toho přinášejí snížení sérových koncentrací lipidů, pokles krevního tlaku a velmi pravděpo-
dobně i řadu dalších pozitivních účinků.
Klíčová slova: inkretinový systém, liraglutid, diabetes mellitus 2. typu, kompenzace diabetu

Positive effect of early initiated treatment with GLP-1 analogue
Summary: The case report focused on the therapy of type 2 diabetes mellitus in an obese patient and demonstrates likely posi-
tive effect of early initiated treatment with GLP-1 analogue liraglutide and illustrates continuation of this positive influence the 
year after. Liraglutide respects pathophysiological perspective of type 2 diabetes mellitus. Liraglutide decreases hyperglycaemia, 
glycated hemoglobin, body weight, serum lipids, systolic blood pressure and has probably other positive effects in patients with 
diabetes mellitus.
Key words: incretin, liraglutide, type 2 diabetes mellitus, long-term compensation
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Gletová, I. Efekt kombinační terapie metforminem a liraglutidem u pacientky s předchozí intolerancí metforminu – 
situace po 1,5 roce. Kazuistiky v diabetologii 10, Msupl 1: 9–10, 2012.

Souhrn: Kazuistika ukazuje další výsledky kombinační terapie metforminem a liraglutidem po 1,5 roce od zahájení léčby u střed-
ně obézní pacientky s původní intolerancí metforminu a tendencí k výraznému zvyšování hmotnosti po derivátech sulfonylurey. 
V úvodním období po zahájení léčby došlo k vymizení intolerance metforminu při kombinaci s liraglutidem, avšak po roce se 
zhoršená tolerance metforminu opět objevila. Přes nutnou redukci dávky metforminu stále však v terapii zůstává a trvá dobrá 
hodnota glykovaného hemoglobinu.
Klíčová slova: diabetes mellitus, obezita, intolerance metforminu, liraglutid

The effect of a combined treatment with metformin and liraglutide in a female patient with previous intolerance of metfor-
min – the situation after 18 months
Summary: The case report demonstrates further results of the combined treatment with metformin and liraglutide after 18 mon-
ths of treatment in a moderately obese female patient with a previous intolerance of metformin and a tendency to a significant 
weight gain following the treatment with sulphonylurea derivates. In the initial period after the start of the treatment the into-
lerance of metformin disappeared, when combined with liraglutide; however, following one year of the treatment the worsened 
tolerance of metformin appeared again. Despite the inevitable dose reduction metformin remains a part of the treatment and an 
adequate level of glycated hemoglobin is maintained.
Key words: diabetes mellitus, obesity, intolerance of metformin, liraglutide

Pelikánová, M. Liraglutid u polymorbidního diabetika. Kazuistiky v diabetologii 10, Msupl 1: 11–12, 2012.
Souhrn: Uvádím sledování po ročním použití liraglutidu u polymorbidního obézního diabetika 2. typu s limitací ostatní dostup-
né léčby.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, obezita, liraglutid

Liraglutide in a polymorbid diabetic patient
Summary: A follow up of a polymorbid obese patient with type 2 diabetes mellitus and limited other available treatments is described.
Key words: type 2 diabetes mellitus, obesity, liraglutide

Szabó, M. Kombinace liraglutidu s metforminem – „rok po té“. Kazuistiky v diabetologii 10, Msupl 1: 13–14, 2012.
Souhrn: Předložená kazuistika dokládá úspěšnost léčby liraglutidem u mladého obézního diabetika 2. typu, který byl dosud léčen 
pouze metforminem a terapii si hradil sám.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, obezita, liraglutid

The combination of liraglutide with metformin – “a year after”
Summary: The presented case report demonstrates the success of the treatment with liraglutide in a young obese patient with the 
type 2 diabetes mellitus who has been treated only with metformin so far and who self paid for his treatment.
Key words: type 2 diabetes mellitus, obesity, liraglutide

Urbancová, K. Úspěšné využití liraglutidu – příběh pokračuje. Kazuistiky v diabetologii 10, Msupl 1: 15–16, 2012.
Souhrn: Pokračování sledování pacienta, kterému byl nasazen liraglutid s velmi dobrým efektem – další rok terapie GLP-1.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, nadváha, GLP-1, liraglutid

A successful use of liraglutide – the story goes on
Summary: A continued monitoring of a patient who initiated the treatment with liraglutide with a very good effect – another 
year of the treatment with GLP-1.
Key words: type 2 diabetes mellitus, overweight, GLP-1, liraglutide

Adamíková, A. Možnosti antidiabetické terapie u obézní diabetičky 2. typu při interkurentním onemocnění. 
Kombinace GLP-1 analoga liraglutidu s detemirem. Kazuistiky v diabetologii 10, Msupl 1: 17–18, 2012.

Souhrn: Terapie GLP-1 analogem liraglutidem má v léčbě diabetu 2. typu, zvláště spojeného s obezitou, specifické místo. Zasahu-
je přímo do patofyziologie onemocnění a umožňuje pacientům dosáhnout velmi dobrých parametrů kompenzace, které jinými 
způsoby terapie nelze dosáhnout. Kazuistika popisuje vývoj a terapii diabetu 2. typu u 39leté pacientky se závažnou obezitou, od 
gestačního diabetu s nutností přechodné terapie inzulínem, přes vznik diabetu 2. typu kompenzovaného biquanidy a v dalším 
průběhu kombinaci s liraglutidem. Přidružená onemocnění vedla ke zhoršení kompenzace diabetu s nutností přidání bazálního 
inzulínu detemir. Algoritmus metformin+liraglutid+detemir zajistil zlepšení kontroly diabetu bez nutnosti jiné inzulinoterapie.
Klíčová slova: GLP-1 analog, detemir, obezita
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The options of antidiabetic treatment in an obese female patient with type 2 diabetes mellitus during a concurrent illness 
The combination of GLP-1 analogue liraglutide with detemir
Summary: The therapy with GLP-1 analogue liraglutide has a specific position in the treatment of type 2 diabetes mellitus par-
ticularly in association with obesity. It directly affects the pathophysiology of the disease and it gives patients a chance to achieve 
very good parameters of compensation that cannot be achieved by other ways of treatment. The case report describes the progress 
and the treatment of type 2 diabetes mellitus in a 39 years old female patient with a severe obesity; starting with the gestational 
diabetes with a need of transient insulin treatment, through the type 2 diabetes mellitus treated with biguanides that were com-
bined with liraglutide in the further progress of the disease. Concomitant diseases resulted in a worsening of a compensation of 
the diabetes with a need of the additional treatment with basal insulin detemir. The algorithm metformin + liraglutide + detemir 
resulted in an improved control of the diabetes without any need of insulinotherapy.
Key words: GLP-1 analogue, detemir, obesity

Doležalová, B., Baldová, E., Špitálníková, S., Hradec, J. Victoza pomáhá vítězit nad diabetem i obezitou. 
Kazuistiky v diabetologii 10, Msupl 1: 19–21, 2012.

Souhrn: Kazuistika se věnuje průběhu diabetu 2. typu u obézní inzulinorezistentní pacientky po přidání liraglutidu do kombino-
vané terapie. Výborné kompenzace diabetu bylo dosaženo pět měsíců po nasazení liraglutidu, ke stabilizaci hmotnosti došlo po 
11 měsících léčby. Po 17 měsících léčby liraglutidem poklesl HbA1c z 68 na 33 mmol/mol, hmotnost klesla z výchozích 139 kg na 
105 kg (BMI se snížil ze 48,1 na 36,3 kg/m2).
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, liraglutid, úbytek hmotnosti

Victoza helps to beat both diabetes and obesity
Summary: The case study reports the course of type 2 diabetes mellitus in an obese, insulin-resistant female patient after add-on 
of liraglutide to metformin and sulfonylurea treatment. Excellent metabolic control was achieved 5 months after the introduc-
tion of liraglutide. Body weight was decreasing during the first 11 months. Through 17 months of combined therapy including 
liraglutide, HbA1c decreased from 68 to 33 mmol/mol, and body weight decreased from 139 kg to 105 kg (corresponding change 
in BMI was 48.1 to 36.3 kg/m2).
Key words: type 2 diabetes, liraglutide, weight loss

Havelková, J. Dvacetiměsíční léčba liraglutidem. Kazuistiky v diabetologii 10, Msupl 1: 22–23, 2012.
Souhrn: Kazuistika popisuje vliv liraglutidu podávaného téměř dva roky na stabilizaci kompenzace diabetu a pozitivní vliv na 
další atributy metabolického syndromu u pacientky s diabetes mellitus (DM) 2. typu s těžkou obezitou.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, obezita, GLP-1 analog, kompenzace diabetu, liraglutid

20 months of the treatment with liraglutide
Summary: The case report describes an effect of liraglutide that was administered for almost two years, on a stable compensation 
of the diabetes mellitus and its positive effect on other attributes of the metabolic syndrome in a female patient with the type 2 
diabetes mellitus (DM) and a severe obesity.
Key words: type 2 diabetes mellitus, obesity, GLP-1 analogue, a compensation of diabetes, liraglutide

Košková, M. Klinický efekt přidání detemiru po roční léčbě liraglutidem. Kazuistiky v diabetologii 10, Msupl 1: 
24–25, 2012.

Souhrn: V uvedené kazuistice je prezentován případ 52leté obézní ženy s diabetes mellitus (DM) 2. typu v trvání 2,5 roku, kdy 
se i při dobré spolupráci pacientky nepodařilo dlouhodobě stabilizovat kompenzaci diabetu ani trojkombinací perorálních anti-
diabetik. Zahájení léčby GLP-1 analogem liraglutidem pacientce pomohlo zlepšit kompenzaci diabetu, snížit hmotnost a zlepšit 
kvalitu života. Vzhledem k progresi diabetu, s nutností posílit antidiabetickou terapii bez nežádoucího vzestupu hmotnosti, se 
uplatnilo přidání inzulínu detemir.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, liraglutid, inzulín detemir

The clinical effect of an addition of detemir after one year of liraglutide treatment
Summary: This paper presents a case of a 52 years old female with the type 2 diabetes mellitus lasting for 2.5 years. Despite a good 
compliance it was not possible to stabilize the compensation of the diabetes mellitus in a long term, even with a combination of 
three antidiabetic agents. The initiation of the treatment with GLP-1 analogue liraglutide helped the patient to improve the com-
pensation of the diabetes mellitus, reduce weight and improve her quality of life. Due to the progression of the diabetes mellitus 
requiring a fortification of the antidiabetic treatment without unwanted weight gain the addition of insulin detemir came in useful.
Key words: type 2 diabetes mellitus, liraglutide, insulin detemir
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Lesná, J., Šmahelová, A. Od gliptinů k GLP-1 analogům. Kazuistiky v diabetologii 10, Msupl 1: 26–27, 2012.
Souhrn: Pacient s diabetes mellitus 2. typu byl původně léčen metforminem v kombinaci s derivátem sulfonylurey. Ve třech le-
tech trvání onemocnění terapii doplnil DPP IV (dipeptidyl peptidáza-4) inhibitor, s dobrým efektem na celkový glykemický pro-
fil. Ve druhém roce užívání této léčebné kombinace došlo k pozvolnému zhoršování diabetické kompenzace a k nárůstu tělesné 
hmotnosti. Proto nově v terapii zaměněn DPP IV inhibitor za GLP-1 (glucagon-like peptide-1) analog. Došlo ke zlepšení celkové 
kompenzace diabetu a redukci tělesné hmotnosti pacienta.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, inkretiny, GLP-1 analoga, gliptiny

From gliptines to GLP-1 analogues
Summary: A patient with the type 2 diabetes mellitus was formerly treated with metformin combined with sulphonylurea deriva-
tes. After three years, a DPP IV (dipeptidyl peptidase-4) inhibitor was added to the therapy with a good effect on the total glyce-
mic profile. During the second year of this combined treatment a gradual worsening of the diabetic compensation and an increase 
of the body weight occurred. Therefore, the DPP IV inhibitor was newly replaced by a GLP-1 (glucagon-like peptide-1) analogue. 
An improved general compensation of diabetes mellitus and a reduction of the body weight of the patient have been achieved.
Key words: type 2 diabetes mellitus, incretines, GLP-1 analogues, gliptines

Owen, K. Inzulín detemir přidaný k liraglutidu – efekt na hmotnost. Detemir přidaný k liraglutidu motivoval 
pacienta ke zvýšení fyzické aktivity? Kazuistiky v diabetologii 10, Msupl 1: 28–29, 2012.

Souhrn: Nově schválené přidání inzulínu detemir k liraglutidu nabízí další rozšíření terapeutických možností u obézních diabe-
tiků 2. typu s počínajícím selháním inzulínové sekrece. Předkládaná kazuistika tento terapeutický krok ilustruje.
Klíčová slova: inzulín detemir, liraglutid, diabetes mellitus 2. typu, obezita, kombinační léčba diabetu

Addition of insulin detemir to liraglutide – the effect on weight
Summary: Did detemir that was added to liraglutide motivate a patient to an increased physical activity?
The newly approved combination of liraglutide and insulin detemir presents another widening of therapeutic options in obese 
type 2 diabetic patients with initial stages of beta cell secretory failure. The presented case study illustrates such therapeutic step.
Key words: insulin detemir, liraglutide, diabetes mellitus type 2, obesity

Safková, C. Přetrvávající uspokojivá kompenzace a stálý pozvolný úbytek hmotnosti po roce a půl léčby obézní 
pacientky liraglutidem. Kazuistiky v diabetologii 10, Msupl 1: 30–31, 2012.

Souhrn: Kazuistika uvádí 18měsíční úspěšnou léčbu kombinací liraglutidu, metforminu a glimepiridu u obézní pacientky s neu-
spokojivě kompenzovaným diabetes mellitus 2. typu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, obezita, kombinační léčba, liraglutid, metformin, glimepirid

A persistent satisfactory compensation and a continuous gradual weight loss after 18 months of the treatment with liraglu-
tide in an obese female patient
Summary: The case report describes 18 months of a successful treatment with a combination of liraglutide, metformin and gli-
mepiride in an obese female patient with an unsatisfactorily compensated type 2 diabetes mellitus.
Key words: type 2 diabetes mellitus, obesity, combined therapy, liraglutide, metformin, glimepiride
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Kazuistiky v diabetologii

Endokrinologie 
1/2012

Cápová, V., Lepej, J., Marin, I., Štesová, G., Hoppanová, M. Scintigrafická a scintimetrická perioperačná 
lokalizácia retroezofageálneho adenómu prištítneho telieska – kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 10, 1 – 
Endokrinologie: 26–29, 2012.

Súhrn: Popisujeme prípad pacientky s retroezofageálnym adenómom prištítneho telieska a dávame do pozornosti prínos pred-
operačnej scintigrafie a intraoperačnej scintimetrie pomocou gamasondy v detekcii ektopického adenómu PT po neúspešnej 
paratyreoidektómii.
Kľúčové slová: primárna hyperparatyreóza, ektopický adenóm, preoperačná scintigrafia, perioperačná scintimetria, gamasonda, 
single photon emission tomography

Retroesophageal Parathyroid Adenoma – Scintigraphic and intraoperative scintimetric localization of an ectopic parathy-
roid adenoma with Tc-99m Tetrofosmin: A Case Report
Summary: We report a case of female patient with retroesophageal parathyroide adenoma and highlight the role of preoperative 
scintigraphic and intraoperative scintimetric localisation and confirmation of an ectopic parathyroid adenoma and their positive 
impact after unsuccessful parathyroidectomy.
Key words: primary hyperparathyroidism, ectopic adenoma, preoperative scintigraphy, perioperative scintimetry, gamaprobe, 
single photon emission tomography

Srbová, L., Braunerová, R. Spontánně vzniklý hematom na krku u pacientky s onemocněním štítné žlázy. 
Kazuistiky v diabetologii 10, 1 – Endokrinologie: 30–32, 2012.

Souhrn: Spontánně vzniklé hematomy na krku jsou vzácné, jedná se většinou o ojedinělé kazuistiky. Popisujeme případ paci-
entky, u které během několika dní došlo k bolestivému otoku štítné žlázy, vzniku rezistence na krku a následnému objevení se 
podkožního hematomu na přední straně krku. V závěru se věnujeme možné příčině uvedených projevů.
Klíčová slova: štítná žláza, chronická autoimunitní tyroiditida, subakutní tyroiditida, hematom na krku, mediální krční cysta

Spontaneous hematoma on a neck in a female patient with a thyreopathy
Summary: Spontaneous hematomas on the neck are rare conditions and these are mostly accidental case reports. We describe a 
case of a female patient who developed a painful edema of a thyroid gland, a resistance on her neck and consequently subcuta-
neous hematoma on a front part of her neck within a few days. In the final part we deal with possible causes of given symptoms.
Key words: thyroid gland, chronic autoimmune thyroiditis, subacute thyroiditis, hematoma on the neck, medial cervical cyst
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Kazuistiky v diabetologii

Endokrinologie 2/2012

Munteanu, H., Starý, K., Feit, J., Procházka, V., Chasáková, D., Vojtěchová, P. Feochromocytom v praxi – 
kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 10, 2 – Endokrinologie: 40–43, 2012.

Souhrn: Feochromocytom a funkční paragangliom jsou nádory nadměrně syntetizující a metabolizující katecholaminy, dle kli-
nických příznaků bývají řazeny mezi tzv. sekundární hypertenze. Svým výskytem se řadí mezi vzácné příčiny sekundární hyper-
tenze a nerozpoznání tohoto onemocnění může mít závažné klinické důsledky. Diagnostika je prováděna na základě typických 
klinických příznaků, biochemickým vyšetřením a pomocí zobrazovacích metod. Kauzální terapií je chirurgické odstranění tu-
moru za předchozí medikamentózní přípravy alfa-blokátory. Popis případu ukazuje na diagnostické rozpaky při akutních stavech 
spojených s hypertenzní krizí a na nutnost pomýšlet na vzácnější diagnózy při rutinních vyšetřeních.
Klíčová slova: feochromocytom, paragangliom, sekundární hypertenze

Feochromocytoma in daily practice – a case report
Summary: The feochromocytoma and functional paraganglioma are tumors with an excessive synthesis and metabolization of 
catecholamines, according to clinical signs and symptoms they are classified as so called secondary hypertensions. Their inci-
dence rates them among rare causes of the secondary hypertension; a failure to diagnose this condition may have serious clinical 
consequences. The diagnosis is confirmed based on typical clinical signs and symptoms, clinical laboratory tests and imaging 
methods. A surgical removal of the tumor following previous pharmacological treatment with alpha-blockers represents a causal 
therapy. The description of our case shows diagnostic confusion in acute conditions associated with the hypertension crisis and 
an urgency to consider rarer diagnoses during the routine examination.
Key words: feochromocytoma, paraganglioma, secondary hypertension

Stárka, L. Případ s mnoha nedorozuměními: kazuistika Morbus Cushing. Kazuistiky v diabetologii 10, 3 – 
Endokrinologie: 26–27, 2012.

Souhrn: 22letá pacientka s infertilitou a mírnou androgenizací prošla několika klinickými pracovišti, než byla bezpečně prokázá-
na Cushingova nemoc. Chyběly totiž některé časté znaky Cushingova syndromu, jako hypertenze, vyšší glykemie a strie nebo ple-
tora. Po různých peripetiích byla operována, s ohledem na zachování plodnosti byla dána přednost oboustranné adrenalektomii 
pře zákrokem na hypofýze. Pacientka měla vysokou touhu po dítěti, adoptovala celkem tři děti ze sociálně vyloučené komunity, 
ale pak se jí s odstupem čtyř let po operaci narodila dcera vlastní a adoptované děti přes veškerou péči později skončily v krimi-
nálním prostředí. Asi šest roků po operaci pacientka pociťovala zdravotní obtíže, zejména opakující se cefalgie a nauzeu, které by 
bylo možno připsat Nelsonovu syndromu. Když však její opakované krátkodobé ztráty vědomí byly zjištěny i u všech čtyř dětí, 
byla jako příčina obtíží potvrzena otrava spalinami ze špatně fungujícího odtahu kamen.
Klíčová slova: Cushingova nemoc, oboustranná adrenalektomie, Nelsonův syndrom, intoxikace kouřovými plyny
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A case with many misunderstandings: a case report of Cushing disease
Summary: A 22years old female patient with infertility and a slight androgenisation was examined in several clinics before 
her Cushing disease was confirmed. Actually, some common signs and symptoms of the Cushing syndrome were missing, e.g. 
hypertension, higher glycemia, stretch marks or plethora. After some peripeties she was operated; with respect to maintaining 
fertility, the bilateral adrenalectomy was preferred to the pituitary surgery. The patient desired her children strongly, she adopted 
three children from socially excluded community, and then 4 years following her surgery she gave birth to her own daughter 
and adoptive children despite all care ended in a criminal environment. About 6 years after the surgery the patient experienced 
health problems, particularly relapsing headaches and nausea, which could be contributed to Nelson’s syndrome. After the same 
short losses of consciousness were diagnosed even in her four children, the intoxication by combustion products from incorrectly 
functioning stove was proved as the cause of her problems.
Key words: Cushing disease, bilateral adrenalectomy, Nelson’s syndrom, intoxication by combustion products

Munteanu, H., Starý, K., Štefl, M., Babánková, I., Poprach, A. Atypická metastáza papilárního karcinomu štítné 
žlázy. Kazuistiky v diabetologii 10, 3 – Endokrinologie: 28–30, 2012.

Souhrn: Diagnostika patologických lézí na krku je každodenní praxí specialistů ORL. Mnohdy je však k vyšetřovacímu algoritmu 
přizván endokrinolog, případně i další specialisté a jedná se o týmovou spolupráci. Klíčová je spolupráce patologa. Níže uvedená 
kazuistika poukazuje na některé zvláštnosti, které je nutno v diferenciální diagnostice patologických lézí na krku vzít v potaz. 
Článek se stručně zmiňuje o nejčastějším karcinomu štítné žlázy – papilárním karcinomu.
Klíčová slova: karcinomy štítné žlázy, patologické léze na krku, vyšetřovací algoritmus

Atypical metastasis of the papillary thyroid cancer
Summary: The diagnostics of pathologic lesions of the neck is an everyday practice of ENT specialists. However, an endocri-
nologist or other specialists are often involved in the investigative algorithm and they work as a team. The cooperation with a 
pathologist is essential. The case report below, points out some specific aspects that need to be taken into account in the process 
of the differential diagnostics of pathologic lesions of the neck. The paper briefly reviews the most frequent thyroid cancer – the 
papillary carcinoma.
Key words: thyroid cancers, pathologic lesions of the neck, an algorithm for the investigation

Kazuistiky v diabetologii

Endokrinologie 4/2012

Zapletalová, J., Lebl, J. Defekt v SHOX genu jako příčina malého vzrůstu – kazuistika. KD 10, 4 – Endokrinologie: 
20–25, 2012.

Souhrn: V rámci diferenciální diagnostiky familiárně podmíněné růstové poruchy musíme pomýšlet i na přenos autosomálně 
nebo pseudoautosomálně dědičné patologické vlohy.
Jednou z poměrně častých je i insuficience SHOX (Short stature HOmeoboX-containing gene) genu, který je lokalizován v pseu-
doautosomální oblasti 1 (PAR 1) obou pohlavních chromozomů (Xp22.3, Yp11.3). Jde o regulační gen kódující tvorbu tran-
skripčního faktoru, který hraje významnou úlohu v růstu dlouhých kostí. SHOX nepodléhá X inaktivaci a je za fyziologických 
okolností přítomen ve dvou funkčních kopiích. Haploinsuficience SHOX (v důsledku delece nebo bodové mutace) se vyskytuje 
u 2,4 % jedinců s malým vzrůstem (<-2,0 SDS) a bývá provázena četnými kostními odchylkami: Madelungovou deformitou 
předloktí, zkrácením středních segmentů dlouhých kostí (mesomelií), výraznějším zakřivením radia a tibie, kratšími metakarpy 
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a metatarzy (především IV.) a gotickým patrem. Kostní odchylky jsou častější a také nápadnější u dívek a jejich závažnost stoupá 
s přibývajícím věkem. Insuficience SHOX zahrnuje kontinuum klinických jednotek s různou tíží projevů: od závažného postižení 
u pacientů s Langerovým syndromem (homozygotní formou defektu SHOX), přes mírnější fenotyp u Léri-Weillova syndromu až 
k izolované růstové retardaci. Delece SHOX je rovněž součástí Turnerova syndromu, díky kterému byl v roce 1997 gen identifiko-
ván a který se stal výchozím modelem pro léčbu růstovým hormonem. Prokázaný deficit SHOX genu je v současné době jednou 
z indikací k léčbě růstovým hormonem i v České republice.
Klíčová slova: familiární růstová porucha, SHOX gen, kostní dysplazie, léčba růstovým hormonem

SHOX gene defect causing short stature – a case report
Summary: Autosomal or pseudoautosomal inheritance of distinct pathogenic traits may mimick familiar short stature and the-
refore requires consideration when evaluating slowly growing children.
SHOX (Short stature HOmeoboX-containing gene) gene is localized in the pseudoautosomal region 1 (PAR 1) of both sex chro-
mosomes (Xp22.3, Yp11.3). Its defects represent a relatively frequent cause of short stature with dominant transmission. SHOX is 
a regulative gene encoding a transcription factor that plays a significant role in growth of long bones. SHOX is not a subject to X 
inactivation and is present in two functional copies under physiological conditions.
SHOX haploinsufficiency (due to a gene deletion or to a point mutation) is present in 2.4% individuals with short stature (<-2.0 
SDS) and it is accompanied by multiple bone anomalies: Madelung’s deformity of the forearm, shortening of middle segments of 
long bones (mesomelia), marked incurvation of radial and tibial bones, shortened metacarpal and metatarsal bones (predomi-
nantly IV), and gothic palate. Bone abnormities are more frequent and marked in girls and their severity increases with age. The 
SHOX insufficiency includes a continuum of clinical entities with variable severity of symptoms: from a severe growth impair-
ment in patients with Langer’s syndrome (homozygote form of SHOX defect), through a moderate phenotype in the Léri-Weill’s 
syndrome to an isolated growth retardation. The SHOX deletion is also a part of the Turner syndrome, thanks to which the gene 
was identified in 1997. Turner syndrome became the initial model for growth hormone treatment in SHOX deficiency. SHOX 
gene defects are currently included among indications for routine growth hormone therapy in the Czech Republic.
Key words: familiar growth retardation, SHOX gene, bone dysplasia, growth hormone treatment

Grossmann, V., Honka, M., Hollay, E., Štovíček, J. Asociace perniciózní anemie a karcinoidu žaludku s diabetem 1. 
typu – aneb autoimunita s poruchou lokální hormonální regulace v praxi. KD 10, 4 – Endokrinologie: 26–27, 2012.

Souhrn: 55letý pacient s diabetem 1. typu s potvrzenými mikroangiopatickými komplikacemi byl hospitalizován pro vertigo a 
pomalu progredující kvadruparézu. Vstupní laboratorní vyšetření naznačila podezření na perniciózní anemii, která byla potvrze-
na nálezem chronické atrofické gastritidy při endoskopickém vyšetření, které navíc odhalilo dva polypózní útvary, z nichž jeden 
byl tvořen karcinoidem. Klinické projevy tohoto neuroendokrinního tumoru nejsou časté, ale jeho incidence v posledních deká-
dách stoupá a je spjata s parakrinní dysregulací v žaludeční sliznici při atrofické gastritidě. Po úspěšné léčbě karcinoidu pacient 
vyžaduje i nadále dispenzární péči pro riziko vzniku žaludečního karcinomu, který se vyvíjí až v 6 % případů. Předložená kazu-
istika zdůrazňuje pečlivé posouzení projevů tzv. sdružené autoimunity, v jejímž terénu se na podkladě autoimunitní chronické 
atrofické gastritidy vyvinula nejen perniciózní anemie, ale i karcinoid.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, perniciózní anemie, karcinoid, autoimunita

Association of the pernicious anemia and the gastric carcinoid with the type 1 diabetes mellitus – or autoimmunity with an 
impaired hormonal regulation in the real practice
Summary: A 55 years old patient with type 1 diabetes mellitus and proved microangiopatic complications was hospitalized for 
vertigo and a slowly progressive quadruparesis. Initial laboratory tests suggested the pernicious anemia, which was proved by a 
diagnosis of atrophic gastritis by gastroendoscopy that also revealed two polypose formations, one of them was formed by the 
carcinoid. Clinical symptoms of this neuroendocrine tumor are not frequent, but its incidence has increased in last decades and 
it is associated with a paracrinne deregulation in a gastric mucosa in atrophic gastritis. Following a successful treatment of the 
carcinoid the patient needs a further follow-up care due to a risk of a gastric cancer that develops in up to 6 % cases. The presented 
case report highlights a careful assessment of symptoms of so called associated autoimmunity, which was the underlying cause of 
the autoimmune chronic atrophic gastritis inducing not only the pernicious anemia but also the carcinoid.
Key words: type 1 diabetes mellitus, pernicious anemia, carcinoid, autoimmunity
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Distribuce

Distribuce časopisu Kazuistiky v diabetologii

Geografické vymezení, poštovné, cena předplatného:
Distribuce časopisu Kazuistiky v diabetologii probíhá v rámci České a Slovenské republiky. Poštovné je již započteno v ceně 

předplatného a odběratel v ČR nebo SR jej tedy dále neplatí. Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu v případě zásadních změn 
podmínek České nebo Slovenské pošty. Aktuální cena ročního předplatného je (k 12.12.2012) 200 Kč (ČR), resp. 8 Eur (SK) a 
zahrnuje 14 % DPH. Při změně DPH v ČR může být cena adekvátně upravena. Pro rok 2012 to však nepředpokládáme, navzdory 
očekávanému zvýšení DPH na 15 %.

Součástí Kazuistik v diabetologii jsou pravidelné přílohy Endokrinologie a Sestra v diabetologii, nepravidelně vychází suple-
menta. Řádná suplementa (např. v roce 2012 Syndrom diabetické nohy) jsou distribuovány předplatitelům zdarma, v rámci před-
platného, mimořádná suplementa mohou mít samostatnou distribuci mimo předplatné (sborníky, účelové tisky apod.) nebo mo-
hou být distribuována jen regionálně.

Kazuistiky na internetu:
Na internetových stránkách nakladatelství GEUM (www.geum.org) jsou umístěna abstrakta prací publikovaných za celou his-

torii vydávání časopisu. Přístup k abstraktům je bezplatný. Aktuálně diskutujeme o zpřístupnění plného archivu našeho časopisu.

Předplácené období, platba předplatného:
Roční předplatné zahrnuje minimálně čtyři řádná čísla a všechna řádná suplementa, která vyjdou v období, na něž se vztahuje 

předplatné. 
Předplatné Kazuistik v diabetologii objednáváte na nejbližší čtyři čísla od data objednávky s automatickým prodlužováním. 

Náš časopis si tak můžete začít předplácet od kteréhokoliv čísla. Obvykle v prvním čísle daného ročníku obdržíte výzvu k úhra-
dě předplatného (složenku nebo fakturu – dle Vašeho výběru) na úhradu předplatného. Pokud ji proplatíte, předplatné je Vám 
automaticky prodlouženo. V opačném případě bude od dalšího čísla předplatné ukončeno. Data předplatného sledujeme za Vás. 
Předplatné prosím uhraďte nejpozději do vydání dalšího čísla od zaslání složenky/faktury.

Pro nové předplatitele, kteří si objednají předplatné v průběhu ročníku, zašleme složenku na adekvátní počet čísel zbývajících 
do konce roku.

Ukončení předplatného:
Předplatné je možné ukončit odhlášením předplatného (telefonicky, e-mailem, faxem či písemně na adresu redakce) nebo 

neproplacením zaslané složenky či faktury vložené vždy v prvním čísle nového ročníku.

Sponzorované předplatné:
Sponzorované předplatné neposkytuje redakce, ale vybraní sponzoři, kteří s nakladatelstvím uzavřeli příslušnou dohodu. O 

tuto dohodu projevila zájem řada farmaceutických firem. Systém funguje tak, že sponzor od nakladatelství odkoupí kartičku spon-
zorovaného předplatného (barevný korespondenční lístek s naším logem), kterou pak věnuje (označenou také svým razítkem) 
vybranému lékaři. Obdarovaný vyplní na lístku adresu, na kterou si přeje dostávat časopis, a odešle jej nakladatelství. Ode dne 
přijetí lístku nakladatelstvím má lékař aktivováno předplatné na dobu jednoho roku; zasílací obálka obsahuje upozornění, kdo je 
sponzorem předplatného. Po vypršení sponzorovaného předplatného Vás na tuto skutečnost upozorníme a Vy máte možnost buď 
si zajistit novou kartičku předplatného od sponzora, nebo objednat standardní předplatné.

Souběh standardního a sponzorovaného předplatného:
Pokud máte objednáno standardní předplatné a zároveň získáte kartičku sponzorovaného předplatného, není třeba předplatné 

rušit. Náš postup závisí na tom, zda jste předplatné již zaplatil/a, či nikoliv. V případě že ano, prodloužíme Vaše předplatné o pří-
slušný počet čísel. V opačném případě stornujeme zálohou fakturu (nebo složenku) vydanou k Vašemu předplatnému a nemusíte 
nic platit. Data předplatného sledujeme za Vás.

Objednávky:
Objednat předplatné je možné telefonicky (viz tiráž), e-mailem (geum@geum.org), písemně (GEUM, Nádražní 66, 513 01 

Semily) nebo pomocí internetového formuláře (www.geum.org resp. www.diapomocnik.cz). Pro písemnou objednávku můžete 
využít objednací kartičku vkládanou do některých čísel časopisů.
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Fakturace:
Na objednávce standardního předplatného prosím vyznačte, zda žádáte daňový doklad (fakturu) nebo nikoliv (složenku). I vlo-

ženou složenku je pochopitelně možné zaplatit převodem z Vašeho účtu. Při platbě nezapomeňte prosím uvést variabilní symbol, 
kterým je číslo faktury – podle něj rozlišujeme Vaše platby.

Distribuci i fakturaci předplatného provádí smluvně pověřený distributor.

Mimořádné akce a slevy:
Ukázkové číslo zdarma:
Pro všechny lékaře z České a Slovenské republiky, kteří dosud nejsou předplatiteli, zachováváme možnost požádat o zaslání 1 
ukázkového čísla zdarma. Objednat je můžete pomocí internetového formuláře (http://www.geum.org/diakazuistiky nebo http://
www.diapomocnik.cz), nebo tak lze učinit telefonicky, faxem, e-mailem, resp. písemně.

Distribuce Pomocníka diabetologa
Pomocník diabetologa je informační publikace pro lékaře. Přináší všechny relevantní kontaktní a systematické odborné údaje 

oboru tak, aby lékař nemusel vyhledávat data z různých zdrojů (brevíře, seznamy, internet, …) a ověřovat jejich aktuálnost a plat-
nost. Bližší informace o publikaci je možné nalézt na našich internetových stránkách (www.geum.org ev. www.diapomocnik.cz). 
Pomocníka diabetologa vydává Nakladatelství GEUM, s.r.o. jednou ročně, termín vydání je duben/květen.

Publikaci může zdarma získat každý lékař z praxe s doručovací adresou v České republice bez ohledu na obor působnosti, 
pokud ve své praxi pečuje o diabetiky; pro bezplatné zaslání (lékaři v praxi) je třeba vyplnit jednoduchou registraci. Příslušný 
formulář naleznete na internetu (www.geum.org), je otištěn v každém Pomocníku na konci publikace nebo lze využít předtištěné 
kartičky distribuované nakladatelstvím.

Ostatní předplatitelé si mohou Pomocníka diabetologa objednat tradiční cestou za 350 Kč.
Distribuce všech publikací řady Pomocník probíhá pouze v rámci České republiky!

Pomocník diabetologa na internetu:
Od roku 2011 je produktová část Pomocníka, doplněná o sekci Aktuality, Konference a Článek měsíce dostupná také na inter-

netu. Přístupná je všem odborným zdravotnickým pracovníkům po jednoduché a bezplatné registraci na www.diapomocnik.cz

Distribuce knih
Nakladatelství GEUM distribuuje pouze vlastní publikace. Knihy ostatních vydavatelů není možné u nás objednávat. Kom-

pletní nabídka našich knih je umístěna na internetu (www.geum.org, nejnovější publikace i v internetovém obchodě na www.
diapomocnik.cz).

Jednotlivé objednávky knih přijímáme pouze v rámci České republiky, distribuci na Slovensku zajišťují smluvní distributoři 
(např. Inform, Osveta). 

Pro individuální objednávky knih je možné využít předtištěný zelený korespondenční lístek vkládaný do některých čísel našich 
časopisů, případně lze objednávku učinit e-mailem (geum@geum.org), písemně (GEUM, Nádražní 66, 513 01 Semily) nebo tele-
fonicky (721 639 079) ev. z našeho internetového obchodu (www.diapomocnik.cz). Pro přímé objednávky neúčtujeme poštovné 
ani balné a knihy tak získáte za stejnou cenu jako v knihkupectví.

Adresa redakce:
Nakladatelství GEUM, s. r. o. 
Nádražní 66 
513 01 Semily

e-mail: geum@geum.org

fax: 481 312 858

tel.: 721 639 079 – šéfredaktor
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10, 4: 6–7, 2012.

diabetes mellitus type 2 n KD 10, 1: 4–6, 2012; n KD 10, Msupl 
1: 19–21, 2012; n KD 10, 2: 23–24, 2012; n KD 10, 2: 25–26, 
2012; n KD 10, 2: 27–28, 2012; n KD 10, 2: 31–32, 2012; n 
KD 10, 2: 33–35, 2012; n KD 10, Msupl 1: 11–12, 2012; n KD 
10, Msupl 1: 13–14, 2012; n KD 10, Msupl 1: 15–16, 2012; n 
KD 10, Msupl 1: 22–23, 2012; n KD 10, Msupl 1: 24–25, 2012; 
n KD 10, Msupl 1: 26–27, 2012; n KD 10, Msupl 1: 28–29, 
2012; n KD 10, Msupl 1: 30–31, 2012; n KD 10, Msupl 1: 4–5, 
2012; n KD 10, Msupl 1: 6–8, 2012; n KD 10, S1 (slovenské 
vydání): 11–12, 2012; n KD 10, S1 (slovenské vydání): 13–14, 
2012; n KD 10, S1 (slovenské vydání): 15–17, 2012; n KD 10, 
S1 (slovenské vydání): 18–20, 2012; n KD 10, S1 (slovenské 
vydání): 21–22, 2012; n KD 10, S1 (slovenské vydání): 23–24, 
2012; n KD 10, S1 (slovenské vydání): 5–6, 2012; n KD 10, S1 
(slovenské vydání): 7–8, 2012; n KD 10, S1 (slovenské vydá-
ní): 9–10, 2012; n KD 10, 4: 4–5, 2012; n KD 10, 4: 8–9, 2012.

diabetic macular edema n KD 10, 4: 11–16, 2012.
diabetic maculopathy n KD 10, 3: 15–22, 2012.
dyslipidemia n KD 10, S1 (slovenské vydání): 15–17, 2012; n KD 

10, 4: 11–16, 2012.
ectopic adenoma n KD 10, 1 – Endokrinologie: 26–29, 2012
education n KD 10, 2: 16–19, 2012.
exercise n KD 10, 3: 11–14, 2012.
extreme obesity n KD 10, 2: 33–35, 2012.
familiar growth retardation n KD 10, 4 – Endokrinologie: 20–25, 

2012.
feochromocytoma n KD 10, 2 – Endokrinologie: 40–43, 2012.
gamaprobe n KD 10, 1 – Endokrinologie: 26–29, 2012
gastrointestinal problems n KD 10, 3: 11–14, 2012.
glibenclamide n KD 10, 2: 27–28, 2012.
glimepiride n KD 10, Msupl 1: 30–31, 2012.
gliptines n KD 10, Msupl 1: 26–27, 2012.
GLP-1 analogue n KD 10, Msupl 1: 17–18, 2012; n KD 10, Msupl 

1: 22–23, 2012; n KD 10, Msupl 1: 26–27, 2012; n KD 10, S1 
(slovenské vydání): 18–20, 2012.

GLP-1 n KD 10, Msupl 1: 15–16, 2012.
glucose control n KD 10, 2: 5–7, 2012.
glycated hemoglobin n KD 10, 3: 9–10, 2012.
growth hormone treatment n KD 10, 4 – Endokrinologie: 20–25, 

2012.
hard exudates n KD 10, 4: 11–16, 2012.
heart failure n KD 10, 2: 25–26, 2012.
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heart transplantation n KD 10, 4: 8–9, 2012.
hematoma on the neck n KD 10, 1 – Endokrinologie: 30–32, 2012
hypoglycemia n KD 10, 2: 13–15, 2012; n KD 10, 2: 23–24, 2012; 

n KD 10, 2: 25–26, 2012; n KD 10, 2: 27–28, 2012; n KD 10, 
3: 4–5, 2012.

incretin effect n KD 10, 4: 6–7, 2012.
incretin n KD 10, Msupl 1: 6–8, 2012; n KD 10, Msupl 1: 26–27, 

2012; n KD 10, 1: 4–6, 2012; n KD 10, 4: 6–7, 2012.
indication restrictions n KD 10, S1 (slovenské vydání): 23–24, 

2012.
infection n KD 10, 2: 33–35, 2012.
insulin detemir n KD 10, Msupl 1: 24–25, 2012; n KD 10, Msupl 

1: 28–29, 2012.
insulin n KD 10, 1: 8–11, 2012
insulin resistance n KD 10, 1: 8–11, 2012
insulin senzitivity factor n KD 10, 2: 8–12, 2012.
intensified insulin therapy n KD 10, 3: 9–10, 2012; n KD 10, 2: 

25–26, 2012.
intolerance of metformin n KD 10, Msupl 1: 9–10, 2012.
intoxication by combustion products n KD 10, 3 – Endokrinolo-

gie: 26–27, 2012.
intravitreal therapy n KD 10, 3: 15–22, 2012.
juvenile cataract n KD 10, 2: 5–7, 2012.
laser therapy n KD 10, 3: 15–22, 2012.
linagliptine n KD 10, 4: 4–5, 2012.
liraglutide n KD 10, 2: 31–32, 2012; n KD 10, Msupl 1: 11–12, 

2012; n KD 10, Msupl 1: 13–14, 2012; n KD 10, Msupl 1: 15–
16, 2012; n KD 10, Msupl 1: 19–21, 2012; n KD 10, Msupl 1: 
22–23, 2012; n KD 10, Msupl 1: 24–25, 2012; n KD 10, Msupl 
1: 28–29, 2012; n KD 10, Msupl 1: 30–31, 2012; n KD 10, 
Msupl 1: 4–5, 2012; n KD 10, Msupl 1: 6–8, 2012; n KD 10, 
Msupl 1: 9–10, 2012; n KD 10, S1 (slovenské vydání): 11–12, 
2012; n KD 10, S1 (slovenské vydání): 13–14, 2012; n KD 10, 
S1 (slovenské vydání): 15–17, 2012; n KD 10, S1 (slovenské 
vydání): 21–22, 2012; n KD 10, S1 (slovenské vydání): 23–24, 
2012; n KD 10, S1 (slovenské vydání): 5–6, 2012; n KD 10, S1 
(slovenské vydání): 7–8, 2012; n KD 10, S1 (slovenské vydá-
ní): 9–10, 2012; n KD 10, 4: 6–7, 2012; n KD 10, 4: 8–9, 2012.

long-term compensation n KD 10, Msupl 1: 6–8, 2012.
marathon run n KD 10, 3: 4–5, 2012; n KD 10, 3: 6–8, 2012.
medial cervical cyst n KD 10, 1 – Endokrinologie: 30–32, 2012
metabolic compensation n KD 10, S1 (slovenské vydání): 11–12, 

2012.

metformin n KD 10, Msupl 1: 30–31, 2012; n KD 10, S1 (slo-
venské vydání): 13–14, 2012; n KD 10, S1 (slovenské vydání): 
21–22, 2012; n KD 10, S1 (slovenské vydání): 7–8, 2012; n KD 
10, S1 (slovenské vydání): 5–6, 2012; n KD 10, 4: 4–5, 2012.

obesity n KD 10, 1: 4–6, 2012; n KD 10, Msupl 1: 11–12, 2012; 
n KD 10, Msupl 1: 13–14, 2012; n KD 10, Msupl 1: 17–18, 
2012; n KD 10, Msupl 1: 22–23, 2012; n KD 10, Msupl 1: 
28–29, 2012; n KD 10, Msupl 1: 30–31, 2012; n KD 10, Msupl 
1: 9–10, 2012; n KD 10, S1 (slovenské vydání): 13–14, 2012; 
n KD 10, S1 (slovenské vydání): 18–20, 2012; n KD 10, S1 
(slovenské vydání): 21–22, 2012.

optic coherent tomography n KD 10, 4: 11–16, 2012.
overweight n KD 10, Msupl 1: 15–16, 2012.
paraganglioma n KD 10, 2 – Endokrinologie: 40–43, 2012.
pathologic lesions of the neck n KD 10, 3 – Endokrinologie: 28–

30, 2012.
perioperative scintimetry n KD 10, 1 – Endokrinologie: 26–29, 

2012
pernicious anemia n KD 10, 4 – Endokrinologie: 26–27, 2012.
preoperative scintigraphy n KD 10, 1 – Endokrinologie: 26–29, 

2012
primary hyperparathyroidism n KD 10, 1 – Endokrinologie: 26–

29, 2012
ranibizumab n KD 10, 3: 15–22, 2012.
reduce of weight n KD 10, S1 (slovenské vydání): 11–12, 2012.
secondary hypertension n KD 10, 2 – Endokrinologie: 40–43, 

2012.
selfmonitoring n KD 10, 2: 13–15, 2012; n KD 10, 3: 9–10, 2012.
sensor, insulin pump n KD 10, 3: 9–10, 2012.
severe hypoglycemia n KD 10, 2: 29–30, 2012.
SHOX gene n KD 10, 4 – Endokrinologie: 20–25, 2012.
single photon emission tomography n KD 10, 1 – Endokrinolo-

gie: 26–29, 2012
subacute thyroiditis n KD 10, 1 – Endokrinologie: 30–32, 2012
sulphonylurea derivates n KD 10, 1: 12–13, 2012; n KD 10, 2: 

23–24, 2012.
syndrom Nelson’s n KD 10, 3 – Endokrinologie: 26–27, 2012.
syndrome metabolic n KD 10, S1 (slovenské vydání): 9–10, 2012.
thyroid cancers n KD 10, 3 – Endokrinologie: 28–30, 2012.
thyroid gland n KD 10, 1 – Endokrinologie: 30–32, 2012
visual acuity n KD 10, 4: 11–16, 2012.
weight loss n KD 10, Msupl 1: 19–21, 2012.
weight reduction n KD 10, S1 (slovenské vydání): 5–6, 2012.

Kazuistiky rejstřík názvů
Ako sa zmenil život môjho pacienta o 180 stupňov... n KD 10, S1 (slovenské vydání): 11–12, 2012.
Akutní katarakta u jedenáctileté dívky při manifestaci diabetes mellitus 1. typu. n KD 10, 2: 5–7, 2012.
Asociace perniciózní anemie a karcinoidu žaludku s diabetem 1. typu – aneb autoimunita s poruchou lokální hormonální regulace v pra-

xi. n KD 10, 4 – Endokrinologie: 26–27, 2012.
Atypická metastáza papilárního karcinomu štítné žlázy n KD 10, 3 - Endokrinologie: 28–30, 2012.
Defekt v SHOX genu jako příčina malého vzrůstu – kazuistika. n KD 10, 4 – Endokrinologie: 20–25, 2012.
Diagnostika etiologie septického stavu u extrémně obézní pacientky s diabetes mellitus. n KD 10, 2: 33–35, 2012.
Dvacetiměsíční léčba liraglutidem. n KD 10, Msupl 1: 22–23, 2012.
Efekt kombinační terapie metforminem a liraglutidem u pacientky s předchozí intolerancí metforminu – situace po 1,5 roce. n KD 10, 

Msupl 1: 9–10, 2012.
Efekt kombinovanej liečby liraglutidom a metformínom na lipidové spektrum u pacienta s nedostatočne kompenzovanou aterogénnou 

dyslipidémiou na kombinovanej liečbe fibrátom a statínom. n KD 10, S1 (slovenské vydání): 15–17, 2012.
Efekt léčby liraglutidem u nemocné s diabetes mellitus 1. typu. n KD 10, 4: 6–7, 2012.
Efekt včasného pridania liraglutidu do kombinácie s metformínom XR. n KD 10, S1 (slovenské vydání): 7–8, 2012.
Fatální hypoglykemie u pacienta s diabetes mellitus 2. typu léčeného deriváty sulfonylurey. n KD 10, 2: 23–24, 2012.
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Feochromocytom v praxi – kazuistika. n KD 10, 2 – Endokrinologie: 40–43, 2012.
Gastrointestinální obtíže v průběhu dlouhotrvající fyzické zátěže mohou zaskočit i nemocného na pumpě a kontinuálním monitoru gly-

kemie n KD 10, 3: 11–14, 2012.
Hypoglykemie u pacienta s diabetes mellitus 2. typu léčeného kombinací perorálních antidiabetik. n KD 10, 2: 27–28, 2012.
Hypoglykemie u pacientky s diabetes mellitus 2. typu a akutním srdečním selháním léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem. n 

KD 10, 2: 25–26, 2012.
Inzulín detemir přidaný k liraglutidu – efekt na hmotnost. Detemir přidaný k liraglutidu motivoval pacienta ke zvýšení fyzické aktivity? 

n KD 10, Msupl 1: 28–29, 2012.
Keď tabletky zlyhali, súboj vyhral liraglutid, alebo porekadlo „jednou ranou dve muchy“. n KD 10, S1 (slovenské vydání): 18–20, 2012.
Klinický efekt přidání detemiru po roční léčbě liraglutidem. n KD 10, Msupl 1: 24–25, 2012.
Kombinace liraglutidu s metforminem – „rok po té“. n KD 10, Msupl 1: 13–14, 2012.
Kombinovaná terapie u pacienta s neuspokojivou metabolickou kompenzací diabetes mellitus 2. typu. n KD 10, 2: 31–32, 2012.
Kontinuální monitorace glykemie a volba bolusové dávky inzulínu. n KD 10, 2: 8–12, 2012.
Kontinuální monitorování glykemie jako prostředek k analýze dietních chyb a k dietní edukaci n KD 10, 1: 14–20, 2012.
Léčba diabetes mellitus manifestovaného v souvislosti s terapií kortikoidy n KD 10, 1: 12–13, 2012.
Liečba diabetes mellitus 2. typu liraglutidom. n KD 10, S1 (slovenské vydání): 7–8, 2012.
Liraglutid u polymorbidního diabetika. n KD 10, Msupl 1: 11–12, 2012.
Liraglutid v liečbe obéznej pacientky s diabetes mellitus 2. typu. n KD 10, S1 (slovenské vydání): 13–14, 2012.
Liraglutid v ambulatnej praxi. n KD 10, S1 (slovenské vydání): 23–24, 2012.
Má liraglutid místo v dlouhodobé terapii diabetika 2. typu? n KD 10, Msupl 1: 4–5, 2012.
Maratonský běh, diabetes mellitus 1. typu, kontrola glykemií kontinuálním monitorem n KD 10, 3: 6–8, 2012.
Možnosti antidiabetické terapie u obézní diabetičky 2. typu při interkurentním onemocnění. Kombinace GLP-1 analoga liraglutidu s de-

temirem. n KD 10, Msupl 1: 17–18, 2012.
Neinvazivní léčba diabetické makulopatie hypolipidemiky s důrazem na léčbu fibráty. n KD 10, 4: 11–16, 2012.
Od gliptinů k GLP-1 analogům. n KD 10, Msupl 1: 26–27, 2012.
Od inzulinoterapie k inkretinové léčbě – regulace obezity u diabetika 2. typu n KD 10, 1: 4–6, 2012.
Od manažmentu glykémie k manažmentu viacerých pandantov metabolického syndrómu u pacientov s diabetes mellitus 2. typu. n KD 

10, S1 (slovenské vydání): 9–10, 2012.
Přetrvávající uspokojivá kompenzace a stálý pozvolný úbytek hmotnosti po roce a půl léčby obézní pacientky liraglutidem. n KD 10, 

Msupl 1: 30–31, 2012.
Přínos časného zahájení terapie liraglutidem – po roce léčby současně s kompenzací diabetu zlepšení parametrů lipidů. n KD 10, Msupl 

1: 6–8, 2012.
Případ s mnoha nedorozuměními: kazuistika Morbus Cushing n KD 10, 3 - Endokrinologie: 26–27, 2012.
Scintigrafická a scintimetrická perioperačná lokalizácia retroezofageálneho adenómu prištítneho telieska – kazuistika n KD 10, 1 – En-

dokrinologie: 26–29, 2012.
Spontánně vzniklý hematom na krku u pacientky s onemocněním štítné žlázy n KD 10, 1 – Endokrinologie: 30–32, 2012.
Subjektivní hodnocení kontinuální monitorace glykemií. n KD 10, 2: 16–19, 2012.
Těžká nerozpoznaná hypoglykemie po neplánované fyzické námaze a požití alkoholu u diabetika 1. typu dokumentovaná záznamem 

CGMS. n KD 10, 2: 29–30, 2012.
Účinok liraglutidu v liečbe 40-ročnej ťažko obéznej diabetičky. n KD 10, S1 (slovenské vydání): 21–22, 2012.
Úspěšné využití liraglutidu – příběh pokračuje. n KD 10, Msupl 1: 15–16, 2012.
Victoza pomáhá vítězit nad diabetem i obezitou. n KD 10, Msupl 1: 19–21, 2012.
Vliv kombinační léčby liraglutidem a intenzifikovaným inzulínovým režimem s inzulínovými analogy na kompenzaci diabetes mellitus 

2. typu u nemocného po transplantaci srdce. n KD 10, 4: 8–9, 2012.
Výsledky liečby liraglutidom (Victoza) – kazuistika. n KD 10, S1 (slovenské vydání): 5–6, 2012.
Význam a vliv monitorace glykemií pomocí senzoru na kompenzaci diabetu u pacientky s diabetes mellitus 1. typu n KD 10, 3: 9–10, 2012.
Zlepšení kompenzace diabetu 1. typu pomocí intermitentní kontinuální monitorace glykemií. n KD 10, 2: 13–15, 2012.
Zlepšení kompenzace u komplikovaného pacienta s diagnózou diabetes mellitus 2. typu léčeného kombinací metforminu a linagliptinu. 

n KD 10, 4: 4–5, 2012.

Articles – name list
20 months of the treatment with liraglutide. n KD 10, Msupl 1: 22–23, 2012.
A case with many misunderstandings: a case report of Cushing disease. n KD 10, 3 – Endokrinologie: 26–27, 2012.
A combined therapy in a patient with a dissatisfactory metabolic compensation of type 2 diabetes mellitus. n KD 10, 2: 31–32, 2012.
A marathon run, type 1 diabetes mellitus, glycemic control with continuous monitoring. n KD 10, 3: 6–8, 2012.
A persistent satisfactory compensation and a continuous gradual weight loss after 18 months of the treatment with liraglutide in an obese 

female patient. n KD 10, Msupl 1: 30–31, 2012.
A severe undiagnosed hypoglycemia in a type 1 diabetic patient following an unplanned physical exertion and alcohol intake documented 

by the CGMS report. n KD 10, 2: 29–30, 2012.
A successful use of liraglutide – the story goes on. n KD 10, Msupl 1: 15–16, 2012.
A treatment of diabetes mellitus manifested in an association with a corticosteroid treatment. n KD 10, 1: 12–13, 2012.
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Addition of insulin detemir to liraglutide – the effect on weight Did detemir that was added to liraglutide motivate a patient to an inc-
reased physical activity? n KD 10, Msupl 1: 28–29, 2012.

An acute cataract in an 11years old girl during a manifestation of type 1 diabetes mellitus. n KD 10, 2: 5–7, 2012.
Association of the pernicious anemia and the gastric carcinoid with the type 1 diabetes mellitus – or autoimmunity with an impaired 

hormonal regulation in the real practice. n KD 10, 4 – Endokrinologie: 26–27, 2012.
Atypical metastasis of the papillary thyroid cancer. n KD 10, 3 – Endokrinologie: 28–30, 2012.
Continuous glucose monitoring and the choice of insulin bolus dose. n KD 10, 2: 8–12, 2012.
Diagnostics of etiology of sepsis in an extremely obese female patient with diabetes mellitus. n KD 10, 2: 33–35, 2012.
Fatal hypoglycemia in a patient with type 2 diabetes mellitus treated with sulphonylurea derivates. n KD 10, 2: 23–24, 2012.
Feochromocytoma in daily practice – a case report. n KD 10, 2 – Endokrinologie: 40–43, 2012.
From gliptines to GLP-1 analogues. n KD 10, Msupl 1: 26–27, 2012.
From the management of glycemia to the management of several aspects of the metabolic syndrome in patients with type 2 diabetes mel-

litus. n KD 10, S1 (slovenské vydání): 9–10, 2012.
Gastrointestinal problems during a long term physical exertion may surprise even a patient with insulin pump and continuous monitoring 

of glycemia. n KD 10, 3: 11–14, 2012.
Has liraglutide its place in a long term treatment of patients with type 2 diabetes mellitus? n KD 10, Msupl 1: 4–5, 2012.
How the life of my patient has turned 180 degrees... n KD 10, S1 (slovenské vydání): 11–12, 2012.
Hypoglycemia in a female patient with type 2 diabetes mellitus and heart failure treated with an intensified insulin regimen. n KD 10, 2: 

25–26, 2012.
Hypoglycemia in a patient with type 2 diabetes mellitus treated with a combination of oral antidiabetic agents. n KD 10, 2: 27–28, 2012.
Incretin therapy and obesity regulation in diabetes mellitus type 2. n KD 10, 1: 4–6, 2012.
Liraglutide in a polymorbid diabetic patient. n KD 10, Msupl 1: 11–12, 2012.
Liraglutide in out-patient practice. n KD 10, S1 (slovenské vydání): 23–24, 2012.
Liraglutide in the treatment of an obese female patient with type 2 diabetes mellitus. n KD 10, S1 (slovenské vydání): 13–14, 2012.
New approaches in the treatment of diabetic maculopathy. n KD 10, 3: 15–22, 2012.
Positive effect of early initiated treatment with GLP-1 analogue. n KD 10, Msupl 1: 6–8, 2012.
Retroesophageal Parathyroid Adenoma – Scintigraphic and intraoperative scintimetric localization of an ectopic parathyroid adenoma 

with Tc-99m Tetrofosmin: A Case Report. n KD 10, 1 – Endokrinologie: 26–29, 2012.
SHOX gene defect causing short stature – a case report. n KD 10, 4 – Endokrinologie: 20–25, 2012.
Spontaneous hematoma on a neck in a female patient with a thyreopathy. n KD 10, 1 – Endokrinologie: 30–32, 2012.
Subjective perception of continuous glucose monitoring. n KD 10, 2: 16–19, 2012.
The clinical effect of an addition of detemir after one year of liraglutide treatment. n KD 10, Msupl 1: 24–25, 2012.
The combination of liraglutide with metformin – “a year after”. n KD 10, Msupl 1: 13–14, 2012.
The effect of a combined treatment with liraglutide and intensified insulin regimen with insulin analogues on a compensation of type 

2 diabetes mellitus in a patient after the heart transplantation. n KD 10, 4: 8–9, 2012.
The effect of a combined treatment with liraglutide and metformin on the lipid spectrum in a patient with an inadequately compensated 

atherogenic dyslipidemia during a combined treatment with a fibrate and a statin. n KD 10, S1 (slovenské vydání): 15–17, 2012.
The effect of a combined treatment with metformin and liraglutide in a female patient with previous intolerance of metformin – the situa-

tion after 18 months. n KD 10, Msupl 1: 9–10, 2012.
The effect of an early addition of liraglutide to metformin XR. n KD 10, S1 (slovenské vydání): 7–8, 2012.
The effect of liraglutide in the treatment of a 40 years old heavily obese female diabetic patient. n KD 10, S1 (slovenské vydání): 21–22, 2012.
The effect of the treatment with liraglutide in the patient with type 1 diabetes mellitus. n KD 10, 4: 6–7, 2012.
The improvement of compensation in a complicated patient with type 2 diabetes mellitus treated with a combination of metformin and 

linagliptine. n KD 10, 4: 4–5, 2012.
The improvement of glycaemic control in type 1 diabetic patient with intermittent continuous glucose monitoring. n KD 10, 2: 13–15, 

2012.
The marathon run and type 1 diabetes mellitus – general view. n KD 10, 3: 4–5, 2012.
The non-invasive treatment of the diabetic maculopathy with hypolipidemic agents with emphasis on the treatment with fibrates. n KD 

10, 4: 11–16, 2012.
The options of antidiabetic treatment in an obese female patient with type 2 diabetes mellitus during a concurrent illness. The combinati-

on of GLP-1 analogue liraglutide with detemir. n KD 10, Msupl 1: 17–18, 2012.
The significance and influence of glycemic monitoring with sensor in the compensation of a female patient with type 1 diabetes mellitus. 

n KD 10, 3: 9–10, 2012.
Therapeutic results of liraglutide (Victoza) – a case report. n KD 10, S1 (slovenské vydání): 5–6, 2012.
Unwanted effects of a corticosteroid treatment focused on the impact on the glucose metabolism. n KD 10, 1: 8–11, 2012.
Victoza helps to beat both diabetes and obesity. n KD 10, Msupl 1: 19–21, 2012.
When tablets failed, the winner was liraglutide, or the proverb “two birds with one stone”. n KD 10, S1 (slovenské vydání): 18–20, 2012.

38 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – ROČNÍKOVÉ RESUMÉ 2012



REJSTŘÍKY

Přehledové a odborné články
Hypoglykemie pro praxi. n KD 10, 2: 21–22, 2012.
Maratonský běh a diabetes mellitus 1. typu – rámcový pohled n KD 10, 3: 4–5, 2012.
Nežádoucí účinky kortikoidní léčby se zaměřením na ovlivnění glukózového metabolismu n KD 10, 1: 8–11, 2012.
Nové postupy v léčbě diabetické makulopatie n KD 10, 3: 15–22, 2012.
Výživa ve zdraví i nemoci – Metabolický syndrom. n KD 10, 2 – SVD: S6–S8, 2012.
Výživa ve zdraví i nemoci – Obezita v praxi n SVD 8, 3: 2–5, 2012
Výživa ve zdraví i nemoci – Situace komplikující hubnutí. n SVD 8, 4: 2–3, 2012.

Klinické studie v diabetologii
Klinický program s liraglutidom. n KD 10, S1 (slovenské vydání): 3–4, 2012. 

Kapitoly z historie
Bohumil Jan Eiselt (28. 8. 1831–22. 8. 1908). n KD 10, 4: 36–37, 2012.
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