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Janíčková Žďárská, D. Inzulínová analoga v klinické praxi. Kazuistiky v diabetologii 9, 1: 4–5, 2011.
Souhrn: Kazuistika prezentuje, jak záměna inzulínu detemir za inzulín glargin u pacienta s diabetes mellitus (DM) 1. typu vedla 
ke snížení celkové denní inzulínové dávky o 21 % a současně k zásadnímu zlepšení metabolické kompenzace, které trvá.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, inzulín glargin, inzulín detemir

Insulin analogues in a clinical practice 
Summary: The case report presents how the switch from insulin detemir to insulin glargine in a patient with type 1 diabetes 
mellitus (DM) resulted in the reduction of total daily insulin dose of 21% and simultaneously to a substantial improvement of me-
tabolic compensation that persists until now. 
Key words: type 1 diabetes mellitus, insulin glargine, insulin detemir

Hejnicová, K. Zkušenosti s DPP-4 inhibitory v praxi terénního diabetologa. Kazuistiky v diabetologii 9, 1: 6–8, 2011.
Souhrn: Inkretiny a inhibitory jejich degradace v organismu, jejich dosud prokázané i potenciálně možné pozitivní metabolické 
účinky jsou v poslední době na odborných fórech velmi intenzivně diskutovány.
Pod vlivem těchto nadějných informací jsem i já ve své diabetologické praxi začala tyto léky používat. Z prvních zkušeností je ná-
padné, že vhodně vybraný diabetik z léčby poměrně rychle a výrazně profituje, někteří pacienti naopak přes všechny předpoklady 
na léčbu nereagují podle očekávání. Ukazuje se, že inhibitory dipeptidyl peptidázy 4 (DPP-4) jsou cennými pomocníky v mnoha 
mimořádných situacích, kdy je léčba metforminem kontraindikována nebo netolerována, kdy si např. z obavy z oběhového se-
lhání netroufáme použít pioglitazon, nebo kdy nám riziko hypoglykemie (ať už pacienta ohrožuje zdravotně nebo profesionálně) 
nedovolí léčit deriváty sulfonylurey.
Otázkou zůstává, jak vytipovat potencionální osoby, které nebudou reagovat na léčbu. Víme, že účinek inhibitorů DPP-4 spočívá 
v prodloužení biologického poločasu organismu vlastního glukagon-like peptidu 1 (GLP-1). Víme ale, co všechno ovlivňuje do-
statečnou produkci GLP-1, aby měly inhibitory DPP-4 kde uplatnit svůj vliv?
Pro ilustraci uvádím několik stručných kazuistik, kde léčba inhibitory DPP-4 není možná úplně v souladu s oficiálními indikač-
ními kritérii, ale která se někdy v konkrétních individuálních případech jeví jako nejlepší možná.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, inkretiny, GLP-1, inhibitory DPP-4 

An experience with DPP-4 inhibitors in a diabetologist outpatient practice
Summary: Incretins and inhibitors of their degradation in the body and their so far proved and potential positive metabolic 
effects have been intensively discussed at professional forums recently.
Being influenced by such hopeful information I also started to use these drugs in my medical practice. From the first experience 
it has been noticeable that an adequately chosen diabetic patient relatively quickly and significantly benefits from such treatment, 
on the contrary, despite all prerequisites some patients do not respond to the treatment as expected. It has been shown that dipepti-
dyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors valuably help in many special situations when the treatment with metformin is contraindicated 
or intolerated, when e.g. the risk of circulatory failure limits the use of pioglitazon, or when the risk of hypoglycemia (whether 
it jeopardizes the patient medically or professionally) limits the use of sulphonylurea derivates.
The unanswered question still remains, how to identify potential subjects who won’t respond to the treatment. We know that the 
effect of DPP-4 inhibitors is based on the extension of a biological half-life of the endogenous glucagon-like peptide 1 (GLP-1). Ho-
wever, do we know what exactly interferes with the adequate production of GLP-1, so that DPP-4 inhibitors could act effectively?
To illustrate this, I present some brief case reports, when the treatment with DPP-4 inhibitors may not be absolutely in the accor-
dance to the official indication criteria, but in certain individual situations it sometime seems to be the best possible. 
Key words: type 2 diabetes mellitus, incretins, GLP-1, DPP-4 inhibitors
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Owen, K. Individualizace léčby u diabetika se srdečním selháním. Kazuistiky v diabetologii 9, 1: 10–13, 2011.
Souhrn: Předkládaná kazuistika ilustruje nutnost individualizace léčebného postupu nejen podle stadia a kompenzace diabetu 
a přidružených onemocnění, ale v rámci možností také podle potřeb a přání pacienta. 
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, srdeční selhání, individualizace léčby, premixovaný inzulín, vildagliptin

Individualization of the treatment in a patient with diabetes mellitus and heart failure
Summary: The presented paper illustrates the need of individualization of the therapeutic process not only according to the 
stage and compensation of diabetes mellitus and its comorbidities, but, within the limits, also according to the patient’s needs 
and wishes. 
Key words: type 2 diabetes mellitus, heart failure, individualization of the treatment, premixed insulin, vildagliptin

Lesná, J., Musil, F., Lášticová, M., Borkovcová, J., Šmahelová, A. Vliv kyseliny thioktové na bolestivé projevy 
diabetické polyneuropatie. Kazuistiky v diabetologii 9, 1: 14–16, 2011.

Souhrn: Kyselina thioktová (α-lipoová) je látka uplatňující se jako kofaktor v mnoha enzymatických komplexech, je součástí 
citrátového cyklu i dýchacího řetězce. Především pro své antioxidační vlastnosti se stala žádaným dietním suplementem. Známý 
je také její pozitivní efekt na některé chronické komplikace diabetu.
Sledovali jsme vliv kyseliny thioktové na bolestivé projevy diabetické polyneuropatie. Kyselina thioktová podávaná formou nitro-
žilní infuze po dobu deseti dnů významně snížila tyto projevy u hospitalizovaných diabetiků 1. a 2. typu.
Klíčová slova: diabetes mellitus, diabetická polyneuropatie, kyselina thioktová (α-lipoová)

The effect of thioctic acid on painful symptoms of diabetic polyneuropathy
Summary: Thioctic acid (α-lipoic) is an agent acting as a cofactor in many enzymatic complexes; it is a part of the citrate cycle 
as well as of the respiratory chain. Due to its antioxidative character it has become a demanded dietary supplement primarily. 
Its effect on certain chronic complication of diabetes mellitus is also known. 
We monitored the effect of thioctic acid on painful symptoms of diabetic polyneuropathy. Thioctic acid administered intrave-
nously for a period of ten days significantly reduced the symptoms in hospitalized patients with type 1 and 2 diabetes mellitus.
Key words: diabetes mellitus, diabetic neuropathy, thioctic acid (α-lipoic acid)

Hrachovinová, T. Psychologické aspekty léčby inzulínovou pumpou. Kazuistiky v diabetologii 9, 1: 17–20, 2011.
Souhrn: Článek pojednává o psychologických aspektech léčby inzulínovou pumpou (CSII), o kontraindikaci z psychických dů-
vodů, emoční a behaviorální reakci na nasazení a samotnou léčbu. Zmíněn je postoj k technice i sociální a interpersonální aspek-
ty CSII (přístup a ne/přijetí okolím). Zvláštní pozornost je věnována nežádoucí manipulaci s inzulínem a strachu z hypoglykemie 
a hyperglykemie, včetně konkrétního příkladu. Uvedeny jsou faktory podílející se na neuspokojivé kompenzaci diabetu při léčbě 
CSII. V závěru je podán přehled edukačních doporučení, jak pomoci nemocnému přijmout léčbu inzulínovou pumpou.
Klíčová slova: psychologické aspekty, inzulínová pumpa, psychická a behaviorální reakce, manipulace s inzulínem, strach z hy-
poglykemie a hyperglykemie, edukace

Psychological aspects of the treatment with an insulin pump 
Summary: The paper deals with psychological aspects of the treatment with the insulin pump (CSII); its contraindications 
caused by psychological reasons, emotional and behavioral reaction to the initiation of the treatment, and the treatment itself.  
The attitude to the technology and social and interpersonal aspects of CSII (an approach and rejection/acceptation by the  
vicinity) are mentioned. The particular attention is given to the unwanted manipulation with insulin and the fear of hypoglycemia 
and hyperglycemia, and a specific case report is included. Factors contributing to the unsatisfactory glycemic control during the 
CSII treatment are listed. Finally, an overview of educational recommendations in helping patients to accept the treatment with 
the insulin pump is presented. 
Key words: psychological aspects, insulin pump, psychological and behavioral reaction, manipulation with insulin, fear of hypo-
glycemia and hyperglycemia, education
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Brož, J., Bajzová, M. Pohybová aktivita u diabetes mellitus 2. typu a chůze jako její vhodný prostředek. Kazuistiky 
v diabetologii 9, 2: 4–7, 2011.

Souhrn: Pohybová aktivita je pro pacienty s diabetes mellitus 2. typu přínosná z řady důvodů. Jsou jimi především pozitivní dopady 
na základní parametry metabolického syndromu. Vhodnou aktivitou, která umožní pravidelnou a relativně intenzivní fyzickou zá-
těž, je chůze. I přes svoji jednoduchost (která však umožňuje její využití téměř všem pacientům), je-li provozována pravidelně a do-
statečně, přináší snížení inzulínové rezistence, zlepšení lipidového spektra, zvýšení fyzické zdatnosti a přispívá k redukci hmotnosti.
Klíčová slova: redukce hmotnosti, diabetes mellitus, pohybová aktivita, chůze

Physical activity in type 2 diabetes mellitus and walking as its suitable tool 
Summary: A physical activity has many benefits in patients with type 2 diabetes mellitus. First of all, it has a positive impact on basic 
parameters of the metabolic syndrome. Walking represents a suitable activity that enables a regular and relatively intensive physical 
activity. Despite its simplicity (enabling on the other hand its use in almost any patient), if performed regularly, walking causes a re-
duction of insulin resistance, an improvement in parameters of the lipid spectrum, better fitness and it contributes to a weight loss.
Key words: weight loss, diabetes mellitus, physical activity, walking

Brož, J., Bajzová, M. Pravidelná chůze jako součást úspěšných redukčních režimových opatření – kazuistika. 
Kazuistiky v diabetologii 9, 2: 8–9, 2011.

Souhrn: Režimová opatření jsou základní složkou terapie diabetes mellitus 2. typu. Primárním cílem je redukce hmotnosti ales-
poň o 5 kg tempem přibližně 1 kg za měsíc. Významným prostředkem redukce je fyzická aktivita, v našem případě chůze, kterou 
je vhodné pacientovi podrobně naplánovat. Je třeba brát ohled na jeho pravděpodobnou aktuální nevýkonnost a dávky stanovit 
tak, aby jejich výše pacienta neodradila. Zátěž je pak třeba postupně navyšovat.
Klíčová slova: fyzická aktivita, diabetes mellitus, chůze

Regular walking as a part of successful weight reduction regimens – a case report
Summary: Weight reduction regimens are a basic part of the treatment of type 2 diabetes mellitus. The primary objective is a loss 
of at least 5 kg at a rate of 1 kg per month. The physical activity, in our case walking, is a significant tool of a weight reduction and 
it should be appropriately planned. Patient’s assumed current low performance should be taken into account and adequate level 
should be assigned so that the patient wouldn’t be discouraged. The load should then be gradually titrated. 
Key words: physical activity, diabetes mellitus, walking

Brychta, T., Brychtová Jr., S., Brychtová Sr., S. Správná aplikace a volba NPH inzulínu – cesta ke zlepšení 
kompenzace diabetu a snížení hypoglykemických příhod. Kazuistiky v diabetologii 9, 2: 10–12, 2011.

Souhrn: Předložené sdělení se zabývá problematikou správné aplikace NPH inzulínu. Nejprve se věnuje rozboru práce Keisera 
et al. Posouzení účinnosti promíchání zásobních vložek NPH (Neutral Protamine Hagedorn Cartridges).
Dále jsou diskutovány další práce zabývající se způsobem a možnými důsledky různého způsobu aplikace NPH inzulínu. Po 
zhodnocení dostupných studií autoři došli k závěru, že Insuman Basal je jediná zásobní vložka, která zajistí účinné promíchání 
obsahu cartridge i při nízkém počtu překlopení zásobní vložky (3x až 6x).
Klíčová slova: NPH inzulín, správná aplikace inzulínu, cartridge, hypoglykemie

A correct application and selection of NPH insulin – the way of improving glycemic control and reduction of hypoglycemic events 
Summary: The presented report addresses the problem of a correct administration of NPH insulin. Firstly, we analyze the paper 
by Keiser et al. Assessment of the Mixing Efficiency of Neutral Protamine Hagedorn Cartridges. Then we discuss other papers 
dealing with the way and possible consequences of different ways of administration of NPH insulin. Following the assessment 
of available studies, the authors concluded that Insuman Basal was the only cartridge that ensured effective mixing of its content 
even if the cartridge was turned up and down only a few times (3–6).
Key words: NPH insulin, correct administration of insulin, cartridge, hypoglycaemia
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Brož, J. Diabetes mellitus a chronická pankreatitida. Kazuistiky v diabetologii 9, 3: 4–7, 2011.
Souhrn: Sekundární pankreatitida patří mezi relativně časté příčiny diabetes mellitus. Častým klinickým rysem diabetu při 
tomto onemocnění bývá jeho labilita. Ta je způsobena destrukcí A buněk a sníženou schopností produkovat glukagon. Labilita 
diabetu se většinou zvyšuje při snižování produkce inzulínu. Diagnostikovat sekundární pankreatitidu je důležité i pro zahájení 
substituce trávicích enzymů, které často zlepší dietní situaci organismu a mohou tak i ovlivnit stabilitu glykemií.
Klíčová slova: diabetes mellitus, chronická pankreatitida, akutní pankreatitida, karcinom pankreatu, cystická fibróza, hemochro-
matóza, fibrokalkulózní pankreatopatie

Diabetes mellitus and chronic pancreatitis
Summary: Secondary pancreatitis belongs to relatively frequent causes of diabetes mellitus. A common clinical feature of the 
diabetes in this condition is its instability. It is caused by the destruction of A cells and reduced capability to produce glucagon. 
As the production of insulin decreases, the instability of diabetes mellitus commonly increases. It is important to diagnose the 
secondary diabetes for the introduction of the supplementation of digestive enzymes, which often improve the dietary condition 
of the body and may even influence the stability of glycemia. 
Key words: diabetes mellitus, chronic pancreatitis, acute pancreatitis, pancreatic carcinoma, cystic fibrosis, hemochromatosis, 
fibrocalculous pancreatopathy

Brož, J. Labilní diabetes mellitus na podkladě chonické pankreatitidy. Kazuistiky v diabetologii 9, č. 3: 8–9, 2011.
Souhrn: Pacientka s diabetes mellitus na podkladě chronické kalcifikující pankreatitidy byla opakovaně přijímána do nemocnice 
pro kolísavé glykemie ať již hypoglykemie či hyperglykemie. I přes různé inzulínové režimy se stále projevovala velká labilita 
diabetes mellitus s četnými hypoglykemiemi a hyperglykemiemi. Její stav si v průběhu posledních 8 let vyžádal 18 hospitalizací 
z toho 6x pro těžkou hypoglykemii s poruchou vědomí a 12x pro hyperglykemii, z toho 7x s ketoacidózou.
Klíčová slova: labilní diabetes mellitus, chronická pankreatitida, hyperglykemie, hypoglykemie, inzulínový režim

Instable diabetes mellitus caused by chronic pancreatitis
Summary: A female patient with diabetes mellitus caused by a chronic calcifying pancreatitis was repeatedly admitted to the hos-
pital because of the fluctuation of glycemia (both hypoglycemia and hyperglycemia). Significant instability of diabetes mellitus 
(both hypoglycemia and hyperglycemia) was present despite various insulin regimens. Her condition required 18 hospitalizations 
during last 8 years, 6 of which were caused by a severe hypoglycemia with coma and 12 were caused by hyperglycemia, 7 of which 
were accompanied by ketoacidosis.
Key words: brittle diabetes mellitus, chronic pancreatitis, hyperglycemia, hypoglycemia, insulin regimen

Kojecký, V. Inkontinence stolice mylně pokládaná za diabetický průjem. Kazuistiky v diabetologii 9, 3: 10–12, 2011.
Souhrn: Pacientka s diabetes mellitus v anamnéze byla po mozkové příhodě hospitalizována a vyšetřována pro několik roků trva-
jící průjem. Vyšetřeními se jasnou příčinu objevit nepodařilo. Zprvu bylo podezření, že průjem způsobuje terapie biguanidy. Přes 
jejich vysazení však obtíže trvaly dál. Při další hospitalizaci se podrobným rozborem anamnézy zjistilo, že nemocnou udávané 
časté stolice nejsou průjmem ale inkontinencí stolice.
Klíčová slova: diabetes mellitus, průjem, inkontinence

Fecal incontinence incorrectly considered as diabetic diarrhea
Summary: A female patient with a history of diabetes mellitus was hospitalized for stroke and examined for several years las-
ting diarrhea. The examinations did not reveal any evident cause. Firstly, the treatment with biguanids was a suspected cause 
of diarrhea. Despite the discontinuation of biguanids the problem persisted. During the second hospitalization the patient’s histo-
ry was carefully analyzed and it was found out that the frequent defecations reported by the patient as a diarrhea were symptoms 
of a fecal incontinence.
Key words: diabetes mellitus, diarrhea, incontinence
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Mráz, M., Křížová, J., Haluzík, M. Starší diabetik 1. typu s prolongovanými nočním hypoglykemiemi: využití 
kontinuální monitorace glykemie k diagnostice problému a úpravě terapie. Kazuistiky v diabetologii 9, 3: 13–17, 2011.

Souhrn: Kontinuální monitorace glykemie pomocí glukózových senzorů představuje nový diagnostický nástroj uplatňující se 
při sledování pacientů s diabetes mellitus. Umožňuje získat od vyšetřované osoby několikadenní nepřetržitý glykemický profil 
a v porovnání se standardním selfmonitoringem glukometrem dokáže věrně zobrazit všechny glykemické exkurze. V předkláda-
né kazuistice prezentujeme možnost využití retrospektivního systému pro kontinuální monitoraci glykemie v diagnostice a léčbě 
pacienta s diabetes mellitus 1. typu s výrazně rozkolísaným glykemickým profilem.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, kontinuální monitorace glykemie, glykemický profil, noční hypoglykemie, posthypogly-
kemická hyperglykemie

An elderly patient with type 1 diabetes mellitus with prolonged nocturnal hypoglycemia – the use of continuous glucose 
monitoring both in diagnostic procedure and in modification of therapy 
Summary: Continuous glucose monitoring with glucose sensors represents a new diagnostic tool in the management of patients 
with diabetes mellitus. In contrast to standard point-of-care self-monitoring it enables to obtain a continuous several-day glyce-
mic profile and to capture all glycemic trends and excursions. In the presented case study we describe the use of a restrospective 
continuous glucose monitoring system in the diagnosis and treatment adjustment of a patient with type 1 diabetes mellitus and 
significant glycemic fluctuations. 
Key words: type 1 diabetes mellitus, continuous glucose monitoring, blood glucose profile, nocturnal hypoglycemia, posthypo-
glycemic hyperglycemia

Janíčková Žďárská, D. Úskalí terapie bazálním inzulínem – praktické limitace úpravy dávky inzulínu podle glykemie 
nalačno. Kazuistiky v diabetologii 9, 3: 18–20, 2011.

Souhrn: Při léčbě diabetes mellitus 2. typu bazálním inzulínem se setkáváme s několika klinickými situacemi. Efektivitu léčby 
vyhodnocujeme na základě glykemie nalačno, glykovaného hemoglobinu, přítomnosti nežádoucích účinků léčby jako jsou hy-
poglykemie a nárůst hmotnosti. Na základě uvedených faktorů pak vyhodnocujeme, resp. měníme strategii léčby. Nejčastější 
klinické situace jsou rozebrány v následujících kazuistikách.
Klíčová slova: bazální inzulínový analog, titrace, glykemie nalačno

Pitfalls of the treatment with basal insulin – practical limitations of the adjustment of insulin dose based on fasting glycemia 
Summary: In the treatment of type 2 diabetes mellitus with basal insulin we encounter several clinical situations. We assess the 
efficacy of the treatment based on fasting glycemia, glycated hemoglobin, and the presence of adverse reactions of the treatment, 
such as hypoglycemia and weight gain. Based on these factors we assess and/or change our therapeutical strategy. The most com-
mon clinical situations are discussed in following case histories.
Key words: basal insulin analogue, titration, fasting glycemia
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Jirkovská, A. Základní zásady kontinuální monitorace glykemie – pomohou nám v kompenzaci diabetu? Kazuistiky 
v diabetologii 9, 4: 4–8, 2011.

Souhrn: Kontinuální monitorace glykemie (CGM) představuje novou technologii, která může změnit nejen život řady pacientů 
s diabetem, ale i přístup k léčbě diabetu a požadované normy pro dobrou kompenzaci. Přesto že se tato technologie i v naší re-
publice rozvíjí již několik let, zůstává řada otázek nezodpovězena: Kdo by měl především využívat CGM? Jaké jsou povinnosti 
zdravotníků řídících CGM? Jaké jsou hlavní zásady efektivní RT monitorace? 
Cílem našeho úvodního článku není hodnotit přesnost a účinnost jednotlivých systémů CGM. V nové rubrice chceme pomoci lé-
kařům orientovat se ve výstupech z kontinuálních monitorů a dobře edukovat pacienty. Jen u pacientů, kteří používají senzor opa-
kovaně delší dobu a jsou poučeni, dochází ke zlepšení glykovaného hemoglobinu i ke snížení výskytu akutních komplikací. Proto 
je nezbytné, aby jak pacienti, tak zdravotníci získávali „kontinuální“ zkušenosti při interpretaci dat z kontinuálních monitorů. 
Klíčová slova: kontinuální monitorace glykemie, diabetes, glukózový senzor

Summary: Continuous glucose monitoring (CGM) is an evolving technology with the potential to revolutionize current con-
cepts of glycemic control and optimal diabetes management. Many questions regarding CGM are unanswered till now: How to 
identify patients likely to experience the best outcome with CGM? What are the professional CGM staff responsibilities? What 
are the practical tips for successfully use of rt-CGM? 
The accuracy and efficacy of various systems of CGM is not the aim of our article. We would like to help health care professionals to 
improve orientation in CGM data output and up-to date educate patients in the new section. Educated subjects with greater sensor 
utilisation showed a greater improvement in glycosylated hemoglobin levels and decrease in acute diabetes complications. It is essen-
tial that both patients and clinicians receive “continuous” adequate training in interpreting and responding to CGM system data. 
Key words: continuous glucose monitoring, diabetes, glucose sensor

Adamíková, A. Vývoj diabetu 1. typu a autoimunního postižení štítné žlázy u 36letého pacienta s pozitivní rodinnou 
anamnézou. Kazuistiky v diabetologii 9, 4: 9–10, 2011.

Souhrn: Diabetes mellitus 1. typu je spojen s dalšími autoimunními onemocněními, často s autoimunním postižením štítné žlá-
zy. Patofyziologickým podkladem je infiltrace ostrůvků pankreatu a štítné žlázy T-buňkami.
Kazuistika se zabývá vznikem diabetu u asymptomatického 36letého neobézního pacienta bez předchozích onemocnění, s pozi-
tivní rodinnou anamnézou diabetu 1. typu u sourozence a s náhodně zachycenou mírnou hyperglykemií při preventivní prohlíd-
ce. Pacient měl prokázanou pozitivitu anti-GAD65 protilátek a autoimunitní postižení štítné žlázy. U pacienta se tedy již rozvíjel 
diabetes mellitus 1. typu, byla zahájena inzulinoterapie a léčba tyreopatie.
Klíčová slova: autoimunní onemocnění, diabetes mellitus 1. typu, anti-GAD65 protilátky

Origination of diabetes mellitus type 1 and autoimmune affection of the thyroid gland of a 36-year old patient with a posi-
tive family anamnesis
Summary: Diabetes mellitus type 1 is connected to other autoimmune diseases, frequently to autoimmune affection of the thy-
roid gland. The pathophysiological base is infiltration of pancreatic islands and thyroid gland by T-cells. The case study deals with 
origination of diabetes of a 36-year old non-obese patient without any previous diseases, however, with a positive family anamne-
sis - his sister has type 1 diabetes - randomly ascertained in mild hyperglycemia during a preventive medical examination. The 
patient had proven positivity of anti-GAD65 antibodies and autoimmune affection of the thyroid gland, meaning that he had 
developing diabetes mellitus type 1. Insulin and thyreopathy therapies have been initiated.
Key words: autoimmune disease, type 1 diabetes mellitus, anti-GAD65 antibodies

Čierny, M., Heraufová, Z., Lašek, P. Vymizení známek diabetu 2. typu rok po bariatrické operaci – sleeve resekci 
žaludku. Kazuistiky v diabetologii 9, 4: 12–16, 2011.

Souhrn: V současnosti je bariatrická operace nejefektivnějším opatřením v léčbě diabetu 2. typu u pacientů s II. anebo III. stup-
něm obezity dle Světové zdravotnické organizace (WHO). Kazuistika ilustruje vymizení diabetu, zlepšení průběhu komorbidit 
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a zlepšení kvality života pacienta v odstupu jednoho roku od laparoskopické sleeve resekce žaludku a poukazuje na snížení ná-
kladů z veřejných zdrojů na zdravotní péči o racionálně léčeného obézního diabetika. Diskutovány jsou principy operace, nízké 
riziko jejich komplikací i příčiny paradoxně řídké indikace u obézních diabetiků.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, obezita, bariatrická operace, sleeve resekce žaludku, tubulizace, léčba diabetu, vymizení 
příznaků diabetu, posouzení efektivity operace

Resolution of type 2 diabetes one year after bariatric surgery – sleeve gastrectomy
Summary: Currently, the most effective measure in the treatment of type 2 diabetes in patients with II. or III. stage of obesi-
ty (World Health Organization – WHO) is bariatric surgery. The case report illustrates the resolve of diabetes, comorbidity and 
quality of life improvement one year after laparoscopic gastric sleeve resection and points out the reduction of the public funds 
costs in a rational management of treatment in obese diabetics. The principles, low complication risk and rare indication of bari-
atric surgery in obese diabetics are discussed.
Key words: type 2 diabetes, obesity, bariatric surgery, sleeve gastric resection, sleeve gastrectomy, type 2 diabetes treatment, dia-
betes resolution, health intervention assessment

Szabó, M. Léčba obtížně kompenzovatelné pacientky s diabetes mellitus 2. typu preparátem liraglutid. Kazuistiky 
v diabetologii 9, 4: 17–18, 2011.

Souhrn: Předložený případ popisuje vliv léčby preparátem liraglutid na kompenzaci diabetes mellitus 2. typu u spolupracující 
pacientky s dlouho trvající hyperglykemií obtížně ovlivnitelnou všemi vyzkoušenými farmaky.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, dlouhodobá hyperglykemie, intolerance metforminu, liraglutid

The treatment of a difficult to treat patient with type 2 diabetes mellitus with liraglutide
Summary: The presented case describes the effect of a treatment with liraglutide on a control of type 2 diabetes mellitus  
in a compliant patient with long lasting hyperglycemia, which was difficult to control with all used drugs.
Key words: type 2 diabetes mellitus, long term hyperglycemia, intolerance of metformine, liraglutide

Kahleová, H., Hill, M., Pelikánová, T. Vegetariánská strava vs. konvenční diabetická dieta – roční follow-up. 
Kazuistiky v diabetologii 9, 4: 19–21, 2011.

Souhrn: Naše předchozí šest měsíců trvající randomizovaná studie ukázala, že vegetariánská strava vede účinněji ke snížení in-
zulínové rezistence, snížení objemu subkutánního i viscerálního tuku a ke zlepšení markerů oxidačního stresu a adipokinů než 
standardně doporučovaná diabetická dieta. Naším cílem bylo sledovat pacienty 6 měsíců a 1 rok od ukončení studie, kdy pacienti 
v původní dietní intervenci nepokračovali a rok konzumovali srovnatelnou dietu. Měřili jsme jejich tělesnou hmotnost, obvod 
pasu, HbA1c a krevní lipidy. Přes patrný rebound-fenomen šest měsíců od ukončení studie v obou skupinách přetrvaly jeden rok 
od ukončení studie výhody vegetariánské diety ve srovnání s konvenčním redukčním režimem v účinku na tělesnou hmotnost 
a obvod pasu. V obou skupinách došlo ke srovnatelnému vzestupu LDL-cholesterolu a HbA1c, přestože ve vegetariánské sku-
pině došlo k vysazení hypolipidemik téměř u třetiny pacientů a pouze k polovičnímu navýšení antidiabetické medikace oproti 
kontrolní skupině. Naše výsledky ukazují částečné přetrvání pozitivních účinků vegetariánské stravy oproti konvenční redukční 
diabetické dietě jeden rok od ukončení intervence.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, follow-up, metabolická paměť, vegetariánská strava

Vegetarian diet versus conventional diabetic diet – a year follow-up
Summary: Our previous six month lasting randomized study showed that vegetarian diet leads to more effective decrease of in-
sulin resistance, the reduction of a volume of subcutaneous and visceral fat and the improvement of markers of oxidative stress 
and adipocytokines compared to standard recommended diabetic diet. Our aim was to follow up the patients for a period of 
six months and one year after the end of the study, in which the patients did not continue in their former dietary intervention 
and they consumed comparable diet for one year. We measured their body weight, waist circumference, HbA1c, and blood li-
pids. Despite noticeable rebound-phenomenon at six months after the end of the study, the benefits of vegetarian diet assessed 
as the effect on body weight and waist circumference lasted in both groups for one year after the end of the study compared to 
the conventional slimming diet. There was a comparable increase of LDL-cholesterol and HbA1c in both groups, because in the 
“vegetarian” group the hypolipidemic agents were discontinued in nearly one third of patients and only half of them needed to 
increase antidiabetic medication compared to the control group. Our results show a partial continuation of the positive effects 
of vegetarian diet compared to the conventional slimming diabetic diet for one year after the end of intervention. 
Key words: type 2 diabetes mellitus, follow-up, metabolic memory, vegetarian diet
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Jirkovská, A., Čechová, K. „Overdosing“ při kontinuální monitoraci glykemie a léčbě inzulínovou pumpou. 
Kazuistiky v diabetologii 9, 5: 4–9, 2011.

Vachek, J., Zakiyanov, O., Tesař, V. Farmakoterapie diabetes mellitus 2. typu u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin. Kazuistiky v diabetologii 9, 5: 10–13, 2011.

Souhrn: Léčba diabetu představuje u nemocných s chronickou renální insuficiencí často nelehkou výzvu. Onemocnění ledvin 
vede k různým odchylkám i v oblasti glukózové homeostázy, zároveň je řada antidiabetik u pacientů se sníženou funkcí ledvin 
kontraindikována. Případný rozvoj diabetické nefropatie u nemocného s  již existujícím postižením ledvin znamená obvykle 
nepříznivou prognózu a vede k rychlejší progresi selhání ledvin a nutnosti dialyzační léčby. Mezi dialyzovanými pacienty tvoří 
diabetici velmi rizikovou skupinu s vysokou mortalitou a četnými komplikacemi léčby. Cílem tohoto sdělení je zdůraznit nej-
významnější aspekty metabolismu u diabetiků s renální insuficiencí a shrnout léčebné možnosti se zaměřením na různá stadia 
onemocnění ledvin. Naopak se z  důvodu rozsahu nezabývá diabetickým onemocněním ledvin (diabetickou nefropatií) jako 
komplikací dlouhodobě dekompenzovaného diabetu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, chronické onemocnění ledvin, hemodialýza, perorální antidiabetika, nová antidiabetika, 
inzulín

Pharmacotherapy of type 2 diabetes mellitus in patients with chronic kidney disease 
Summary: The treatment of the diabetes mellitus in patients with chronic renal insufficiency represents often a hard challenge. 
The renal impairment leads to various abnormalities in homeostasis of glucose and at the same time, many antidiabetic agents 
are contraindicated in patients with the impaired renal function. The potential development of the diabetic nephropathy in pa-
tient with an already existing kidney disease usually means an unfavourable prognosis and it leads to a faster progression of the 
renal failure and a need of the dialysis. Among the dialysed patients, diabetic patients represent a high risk population with high 
mortality and frequent complications of the treatment. The aim of this paper is to point out the most significant aspects of the 
metabolism in diabetic patient with renal insufficiency and to summarize therapeutical options focused at different stages of the 
renal impairment. Contrariwise, due to the extent of a topic, it does not deal with the diabetic kidney disease (diabetic nephro-
pathy) as a complication of a long lasting, compensated diabetes. 
Key words: type 2 diabetes mellitus, chronic kidney disease, hemodialysis, oral antidiabetic drugs, new antidiabetic drugs, insulin

Piťhová, P. Význam screeningu cévních komplikací u mladé pacientky s diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky 
v diabetologii 9, 5: 15–16, 2011.

Souhrn: Kazuistika popisuje překvapivý podíl ischemie dolních končetin na vzniku syndromu diabetické nohy u mladé paci-
entky s diabetes mellitus 1. typu. Při dlouhodobě špatné metabolické kompenzaci došlo ve věku 42 let k manifestaci výrazné 
aterosklerózy periferních tepen se syndromem diabetické nohy.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, syndrom diabetické nohy, špatná metabolická kompenzace

The importance of the screening of vascular complications in a young female patient with type 1 diabetes mellitus
Summary: The case describes a surprising contribution of ischemia of lower extremities on a development of the diabetic foot 
syndrome in a young female patient with type 1 diabetes mellitus. Following a long-term poor metabolic compensation a signifi-
cant atherosclerosis of the peripheral arteries with the diabetic foot syndrome manifested at her age of 42. 
Key words: type 1 diabetes mellitus, diabetic foot syndrome, poor metabolic compensation
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Pátková, H., Janíčková Žďárská, D., Fajtlová, V., Scheinost, M. Vyrovnání poměru bazálního a prandiálního 
analoga vede ke zlepšení kompenzace a příznivě ovlivňuje komplikace u diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky 
v diabetologii 9, 5: 17–18 , 2011.

Souhrn: Prezentovaná kazuistika čtyřicetileté pacientky s diabetes mellitus 1. typu ukazuje, jak úprava poměru bazálního a pran-
diálního analoga vede ke zlepšení kompenzace diabetu, bez zásadní změny celkové denní dávky inzulínu. V uvedeném případě 
má také příznivý vliv na neuropatické obtíže pacientky.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, kompenzace diabetu, diabetická neuropatie

The basal and postprandial analogue ratio balancing results in the improvement of the compensation and favourably affects 
the complications in type 1 diabetes mellitus
Summary: The presented case of a 40years female patient with type 1 diabetes mellitus shows how an adjustment of the basal and 
postprandial analogue ratio leads to the improvement of compensation of diabetes without a substantial change of the total daily 
dose of insulin. In the given case, it also has had a favourable effect on neuropatic complaints of the patient. 
Key words: type 1 diabetes mellitus, compensation of diabetes, diabetic neuropathy

Fajtlová, V., Janíčková Žďárská, D., Pátková, H., Scheinost, M. Nepřesnost glukometru jako příčina opakovaných 
hypoglykemií. Kazuistiky v diabetologii 9, 5: 19–20, 2011.

Souhrn: V této kazuistice uvádíme příklad pacientky s diabetes mellitus 1. typu léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem 
s velmi rozdílnými hodnotami glykemií způsobenými chybně měřícím glukometrem. Změřené domnělé hyperglykemie se pa-
cientka snažila korigovat pomocí další aplikace inzulínu. Takto došlo k opakovaným hypoglykemickým epizodám, které byly 
spojeny dokonce s poruchou vědomí.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, selfmonitoring glykemií

Inaccuracy of glucometer as a cause of recurring hypoglycemias
Summary: We present a case of a female patient with type 1 diabetes mellitus who was treated with an intensified insulin regimen 
and very different levels of glycemia caused by an incorrectly measuring glucometer. The patient tried to correct the measured 
apparent hyperglycemia by additional administration of insulin. This led to recurrent hypoglycaemic episodes that were even 
associated with impaired consciousness.
Key words: type 1 diabetes mellitus, self-monitoring of glycemia

Scheinost, M., Pátková, H., Fajtlová, V. Kloubní chondrokalcinóza jako příčina recidivující polyartritidy u diabetika 
1. typu. Kazuistiky v diabetologii 9, 5: 21–23, 2011.

Souhrn: Kazuistika popisuje případ polyartritidy nosných kloubů u pacientky s diabetes mellitus 1. typu, včetně diagnostické-
ho programu, který vedl k průkazu kloubní chondrokalcinózy. Po zjištění příčiny polyartritidy bylo nutné vyloučit spektrum 
onemocnění spojených s kloubní chondrokalcinózou. Prozatím zůstává nejasné, zdali jde o koincidenci dvou onemocnění nebo 
kauzální vztah.
Klíčová slova: kloubní chondrokalcinóza, diabetes mellitus

Articular chondrocalcinosis as a cause of recurrent polyarthritis in a patient with type 1 diabetes mellitus
Summary: The case describes polyarthritis of weight bearing joints in a patient with type 1 diabetes mellitus including diagnos-
tic programme that led to a prove of the articular chondrocalcinosis. Following the detection of the cause of the polyarthritis 
it was necessary to rule out a range of diseases associated with the articular chondrocalcinosis. Until now, it remains unclear  
if it is a coincidence of two diseases or a causal relationship.
Key words: articular chondrocalcinosis, diabetes mellitus

Janíčková Žďárská, D. Význam klasifikace diabetes mellitus. Kazuistiky v diabetologii 9, 5: 24–25, 2011.
Souhrn:Klasifikace a specifikace typu diabetu je významná pro určení léčebného plánu a medikace. Prezentovaná kazuistika 
ukazuje, že správná diagnóza byla indikací k vysazení inzulinoterapie, a to i po 12 letech trvání diabetu.
Klíčová slova: klasifikace diabetes mellitus, MODY

The importance of the classification of diabetes mellitus
Summary: The classification and specification of the type of diabetes is important for a definition of a therapeutical plan and 
a treatment. The presented case shows that the correct diagnosis was an indication for a discontinuation of the insulin treatment, 
even after 12 years of the disease. 
Key words: classification of diabetes mellitus, MODY
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Flekač, M. Liraglutid u pacienta s dlouhodobě neuspokojivou kompenzací diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky 
v diabetologii 9, 5: 26–27, 2011.

Souhrn: Kazuistika dokumentuje pozitivní efekt terapie liraglutidem u pacienta s diabetes mellitus (DM) 2. typu s dlouhodobě 
neuspokojivou kompenzací při kombinační terapii perorálními antidiabetiky (PAD), resp. kombinaci PAD a inzulínu. GLP-1 
agonisté jsou doporučovanými léky pro obézní diabetiky 2. typu, kteří jsou neuspokojivě kompenzováni při stávající léčbě per-
orálními antidiabetiky. Kromě snížení glykemie a glykovaného hemoglobinu tyto léky přinášejí pokles tělesné hmotnosti a řadu 
dalších pozitivních účinků.
Klíčová slova: liraglutid, diabetes mellitus 2. typu, kompenzace diabetu, perorální antidiabetika

Liraglutide in a patient with a long term inadequate compensation of type 2 diabetes mellitus
Summary: The case report focused on the therapy of liraglutide in an obese patient with poor long-term control of type 2 diabe-
tes mellitus (DM) and demonstrates its likely positive effect. Liraglutide decreases hyperglycaemia, glycated hemoglobin, body 
weight and has other positive effects in patients with diabetes mellitus.
Key words: liraglutide, type 2 diabetes mellitus, long-term control, oral antidiabetic agents

Kvapil, M. Má smysl vyšetřovat mikroalbuminurii u pacientů s diabetem 2. typu? aneb Prevalence mikroalbuminurie 
u pacientů s diabetem v České republice. Kazuistiky v diabetologii 9, 5: 28–30, 2011.

Souhrn: U nemocných s diabetem se může vyvinout poškození ledvin typicky jako důsledek diabetické nefropatie (specifická, 
mikrovaskulární komplikace diabetu), nebo jako důsledek celé řady dalších patologických stavů, proto je v poslední době užíván 
termín „diabetické onemocnění ledvin“. Identifikace osob s přítomnou incipientní diabetickou nefropatií je důležitá pro zahájení 
intenzivní terapie, která má zabránit progresi renálního poškození s možným rozvojem terminální renální insuficience. Skutečná 
prevalence pozitivity mikroalbuminurie u pacientů s diabetem není v České republice známa. Projekt IDN Micro přinese poprvé 
v České republice reálná data o její prevalenci.
Klíčová slova: diabetes mellitus, nefropatie, mikroalbuminurie

Is it reasonable to test microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus? or The prevalence of microalbuminuria 
in patients with diabetes mellitus in the Czech Republic
Summary: Renal impairment may develop as a consequence of diabetic nephropathy in diabetic patients (specific, microvascular 
complication of diabetes), or as a consequence of another pathological conditions, therefore the term “diabetic kidney disease” 
has been used recently. The identification of individuals with present incipient diabetic nephropathy is important for the start  
of an intensive treatment, which should prevent the progression of the renal impairment accompanied by potential development 
of terminal renal insufficiency. The actual prevalence of positive microalbuminuria in patients with diabetes mellitus in the Czech 
Republic remains unknown. IDN Micro project will provide real data about its prevalence in the Czech Republic for the first time.
Key words: diabetes mellitus, nephropathy, microalbuminuria
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Doležalová, B. Victoza – pomůže zvítězit? Kazuistiky v diabetologii 9, suplementum 1: S4–S6, 2011.
Souhrn: Kazuistika popisuje průběh léčby u obézní pacientky s diabetes mellitus 2. typu. Původně úspěšná léčba glykemie troj-
kombinací perorálních antidiabetik selhala po nasazení glukokortikoidů z důvodu rozvoje revmatické polymyalgie. Při léčbě 
kortikoidy stoupla jak glykemie, tak hmotnost až k dosažení BMI 52,2 kg/m2. Pacientka byla léčena různými kombinacemi anti-
diabetik s neuspokojivým efektem na glykemii. Po přidání liraglutidu (Victoza) k metforminu a derivátu sulfonylurey se glykemie 
zlepšila a pokračuje i úbytek hmotnosti. Léčba probíhá bez nežádoucích účinků. Je zatím nezodpovězenou otázkou, zda pacientka 
pomocí přípravku Victoza dosáhne dlouhodobě uspokojivé kompenzace diabetu a bude pokračovat i v redukci hmotnosti. 
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, liraglutid, obezita, kortikoidy, redukce hmotnosti

Victoza – does it help to win? 
Summary: The case report describes the course of the treatment in an obese female patient with type 2 diabetes mellitus. Origi-
nally successful glycemic control reached by a combination of three oral antidiabetic drugs failed after the introduction of glu-
cocorticosteroids due to the development of the rheumatic polymyalgia. During the treatment with glucocorticosteroids both 
glycemia and weight increased up to BMI 52.2 kg/m2. The patient was treated with various combinations of oral antidiabetic 
drugs without satisfying effect on glycemia. Following the adding of liraglutide (Victoza) to a combination of metformin and 
sulphonylurea derivate the glycemic control improved and patient keeps loosing her weight as well. The treatment has had no 
side effects. The unanswered question still remains, whether Victoza helps our patient to reach satisfactory glycemic control and 
continual weight loss in the long term. 
Key words: type 2 diabetes mellitus, liraglutide, obesity, glucocorticosteroids, weight loss

Dresslerová, I. Victoza může vést ke zlepšení spolupráce a kompenzace diabetu. Kazuistiky v diabetologii 9, 
suplementum 1: S7–S8, 2011.

Souhrn: Popsán případ obézního diabetika 2. typu s trváním diabetu přibližně 2–3 roky, dosud neléčeného. Po nasazení metfor-
minu a sitagliptinu nebylo dosaženo uspokojivé kompenzace, při léčbě glimepiridem se kompenzace paradoxně ještě zhoršila, 
protože nemocný měl mnohem větší chuť k jídlu a přibral na váze. Léčba liraglutidem (Victoza) vedla k redukci hmotnosti, sní-
žení hodnoty glykovaného hemoglobinu na 5,6 % dle IFCC a zlepšení kvality života pacienta, který byl mimo jiné také schopen 
lépe dodržovat dietní opatření.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, obezita, snížení hmotnosti, chuť k jídlu, liraglutid 

Victoza may lead to an improved compliance and glycemic control
Summary: The case report of a so far untreated obese patient with type 2 diabetes mellitus lasting for approximately 2–3 years 
is described. Following the treatment with metformin and sitagliptine the satisfactory compensation was not achieved, during 
the treatment with glimepiride the compensation ironically even worsened, because the patient got bigger appetite and gained 
weight. The treatment with liraglutide (Victoza) lead to a weight loss, a decrease in glycated hemoglobin to 5.6% according to 
IFCC and better quality of patient’s life, who was, among other things, able to improve his compliance with the dietary regimen.
Key words: type 2 diabetes mellitus, obesity, weight loss, appetite, liraglutide

Edelsberger, T. Léčebný efekt liraglutidu v terapii u obézního pacienta s diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky 
v diabetologii 9, suplementum 1: S9–S10, 2011.

Souhrn: Kazuistika se zabývá účinkem liraglutidu (analoga glukagon-like peptidu-1) u 65letého muže s diabetes mellitus 2. typu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, redukce hmotnosti, obezita, liraglutid

The therapeutical effect of liraglutide in the treatment of an obese patient with type 2 diabetes mellitus
Summary: The case report deals with the effect of liraglutide (analogue of glucagon-like peptide-1) in a 65 years old male patient 
with type 2 diabetes mellitus.
Key words: type 2 diabetes mellitus, weight loss, obesity, liraglutid
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Flekač, M. Přínos časného podání liraglutidu v léčbě obézního pacienta s diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky 
v diabetologii 9, suplementum 1: S11–S13, 2011.

Souhrn: Kazuistika dokumentuje přínos časného zahájení terapie liraglutidem u pacienta s diabetes mellitus (DM) 2. typu. Li-
raglutid se nabízí jako možnost terapie u pacientů s DM 2. typu. Svým působením respektuje patofyziologický aspekt DM 2. typu 
– zasahuje do inkretinové poruchy. Z patofyziologického hlediska se GLP-1 agonisté zdají být výhodnými léky pro obézní diabe-
tiky 2. typu, kteří jsou neuspokojivě kompenzováni při stávající léčbě perorálními antidiabetiky. Kromě snížení glykemie a gly-
kovaného hemoglobinu tyto léky přinášejí pokles tělesné hmotnosti, snížení sérových koncentrací lipidů, pokles krevního tlaku 
a velmi pravděpodobně i řadu dalších pozitivních účinků.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, kompenzace diabetu, inkretinový systém, liraglutid

The benefit of early administration of liraglutide in the treatment of an obese patient with type 2 diabetes mellitus
Summary: The case report focused on the therapy of type 2 diabetes mellitus in an obese patient and demonstrates likely positive 
effect of early initiated treatment with GLP-1 analogue liraglutide. Liraglutide respects pathophysiological perspective of type 
2 diabetes mellitus. Liraglutide decreases hyperglycaemia, glycated hemoglobin, body weight, serum lipids, systolic blood pres-
sure and has probably other positive effects in patients with diabetes mellitus.
Key words: type 2 diabetes mellitus, long-term compensation, liraglutide, incretin effect

Gletová, I. Efekt kombinační terapie metforminem a liraglutidem u pacientky s předchozí intolerancí. Kazuistiky 
v diabetologii 9, suplementum 1: S14–S15, 2011.

Souhrn: Kazuistika dokládá příznivý efekt terapie metforminem v kombinaci s liraglutidem při vyčerpání možnosti léčby jinými 
perorálními antidiabetiky (PAD). V průběhu tříměsíční léčby došlo k významnému zlepšení ukazatelů krátkodobé i dlouhodobé 
kompenzace diabetu, poklesu váhy i k mírnému zlepšení krevního tlaku. V kombinaci metforminu s liraglutidem vymizela dlou-
hodobě špatná tolerance metforminu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, redukce hmotnosti, intolerance metforminu, liraglutid

An effect of combined treatment with metformin and liraglutide in a female patient with previous intolerance to metformin
Summary: The paper demonstrates a favourable effect of metformin treatment combined with liraglutide in a situation when 
other therapeutical options of oral antidiabetic drugs (PAD) were exhausted. During three months of treatment, parameters 
of both the short term and long term glycemic control significantly improved, the weight decreased and blood pressure slightly 
improved. After adding liraglutide to metformin the long lasting poor tolerance to metformin disappeared.
Key words: type 2 diabetes mellitus, weight loss intolerance of metformin, liraglutide

Havelková, J. Léčba diabetika 2. typu kombinací PAD a GLP-1 analoga liraglutidu. Kazuistiky v diabetologii 9, 
suplementum 1: S16–S17, 2011.

Souhrn: Kazuistika popisuje zlepšení kompenzace diabetu a hmotnostní úbytek pacienta s diabetes mellitus (DM) 2. typu dosud 
léčeného kombinací perorálních antidiabetik (PAD) po přidání GLP-1 analoga – liraglutidu. 
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, GLP-1 analog, liraglutid, redukce hmotnosti

The combined treatment with PAD and GLP-1 analogue liraglutide in a patient with type 2 diabetes mellitus
Summary: The case report describes the improved glycemic control and weight loss following the introduction of GLP-1  
analogue – liraglutide in the patient with type 2 diabetes mellitus (DM) who had been treated with a combination of oral  
antidiabetic drugs (PAD) so far.
Key words: type 2 diabetes mellitus, GLP-1 analogue, liraglutide, weight loss

Kyselová, P. Konečně přijatelné řešení... Kazuistiky v diabetologii 9, suplementum 1: S18–S19, 2011.
Souhrn: Následující kazuistika ukazuje příznivý efekt šestiměsíční léčby liraglutidem u neukázněného nemocného – medicín-
ského turisty, který neustále střídal lékaře ve snaze slyšet „něco jiného, než o dietě a pohybu...“ Po šesti měsících léčby se podařilo 
snížit HbA1c z původních 8,3 % na 5,3 % (IFCC), redukovat hmotnost pacienta ze 117 na 106 kg a především díky výborným 
výsledkům terapie výrazně zlepšit compliance nemocného.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, compliance, obezita, liraglutid

Finally acceptable solution…
Summary: The following case report demonstrates a favourable effect of 6 months treatment with liraglutide in an undisciplined 
patient – “a medical tourist” who permanently kept changing his treating physicians in order to hear “something else but diet 
and exercise…” Following a 6 months treatment with liraglutide, HbA1c was reduced from its initial level of 8.3% to 5.3% (IFCC), 
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the body weight was reduced from 117 to 106 kg and thanks to the favourable therapeutic results also patient’s compliance was 
significantly improved. 
Key words: type 2 diabetes mellitus, compliance, obesity, liraglutide

Lachmanová, J. Úprava kompenzace diabetu u pacienta s nepravidelným stravovacím režimem. Kazuistiky 
v diabetologii 9, suplementum 1: S20–S21, 2011.

Souhrn: Kazuistika popisuje zlepšení kompenzace diabetu a snížení tělesné hmotnosti pacienta s nepravidelným stravováním po 
zařazení liraglutidu (Victoza) do terapie.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, nepravidelný stravovací režim, snížení hmotnosti, liraglutid

An improvement of glycemic control in a patient with irregular dietary regimen
Summary: The case report describes the improvement of glycemic control and decrease in body weight in a patient with irregular 
dietary regimen following the initiation of liraglutide (Victoza) treatment.
Key words: type 2 diabetes mellitus, irregular dietary regimen, weight loss, liraglutide

Musil, F. Léčba obézního diabetika 2. typu liraglutidem, kontrolovanou hladovkou a redukční dietou. Kazuistiky 
v diabetologii 9, suplementum 1: S22–S23, 2011.

Souhrn: Je prezentována kazuistika obézního diabetika 2. typu, který nebyl schopen ambulantně zredukovat svou tělesnou hmot-
nost. U tohoto pacienta byla zvolena metoda kontrolované hladovky za hospitalizace na diabetologickém lůžkovém oddělení. 
Během osmidenní úplné hladovky zredukoval tento pacient 6 kg tělesné hmotnosti a tento hmotnostní úbytek dosažený při hos-
pitalizaci nebyl v domácím prostředí schopen udržet. U pacienta došlo k opětovnému vzestupu tělesné hmotnosti. Po nasazení 
liraglutidu do léčby diabetu došlo k opětovnému úbytku tělesné hmotnosti a ke zlepšení kompenzace diabetu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, kontrolovaná hladovka, snížení hmotnosti, liraglutid

The treatment of an obese patient with type 2 diabetes mellitus with liraglutide, controlled fasting and reducing diet
Summary: The case report of the obese patient with type 2 diabetes mellitus who was not able to reduce his weight on an out-
-patient basis is presented. A method of controlled fasting during hospitalization in the diabetology department was chosen 
in this patient. The patient reduced his weight by 6 kg during eight days of full fasting but he was not able to maintain the weight 
loss achieved during the hospitalization at home. Patient gained his weight again. Following the administration of liraglutide, the 
weight loss and improved glycemic control were achieved again.
Key words: type 2 diabetes mellitus, controlled fasting, weight loss, liraglutide

Owen, K. Liraglutid + pohyb = výborná kompenzace i hubnutí. Kazuistiky v diabetologii 9, suplementum 1: S24–
S26, 2011.

Souhrn: Předkládaná kazuistika hodnotí vliv liraglutidu a pravidelné fyzické aktivity na diabetes i hmotnost pacientky s iniciálně 
špatnou kompenzací a obezitou.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, fyzická aktivita, tělesná hmotnost, liraglutid

Liraglutide + exercise = the excellent compensation and weight loss
Summary: The presented paper assesses the effect of liraglutide and regular physical activity on the diabetes mellitus and the 
weight of a female patient with initially poor glycemic control.
Key words: type 2 diabetes mellitus, physical activity, body weight, liraglutide

Pelikánová, M. Využití liraglutidu u polymorbidního diabetika 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 9, suplementum 1: 
S27–S28, 2011.

Souhrn: Prezentujeme případ využití liraglutidu u polymorbidního obézního diabetika 2. typu s limitací ostatní dostupné léčby.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, polymorbidní pacient, obezita, liraglutid

The use of liraglutide in a polymorbid patient with type 2 diabetes mellitus
Summary: We present a case of an administration of liraglutide in a polymorbid obese patient with type 2 diabetes mellitus, 
in whom other available treatment was limited.
Key words: type 2 diabetes mellitus, polymorbid patient, obesity, liraglutide
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Snášelová, K. Kombinace liraglutidu s pioglitazonem při intoleranci metforminu. Kazuistiky v diabetologii 9, 
suplementum 1: S29–S30, 2011.

Souhrn: Kazuistika shrnuje efekt liraglutidu, který byl přidán k monoterapii pioglitazonem u pacientky s prokazatelnou gastro-
intestinální intolerancí metforminu. Potvrzuje i zlepšení parametrů lipidového metabolismu a možnost snížení hypolipidemické 
terapie.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, metabolický syndrom, pioglitazon, liraglutid

Combined treatment with liraglutide and pioglitazone in the intolerance of metformin
Summary: The paper summarizes the effect of liraglutide that was added to the pioglitazone monotherapy in a female patient 
with proved gastrointestinal intolerance to metformin. It even proves the improvement of parameters of lipid metabolism and the 
potential to reduce the treatment with hypolipidemics.
Key words: type 2 diabetes mellitus, metabolic syndrome, pioglitazone, liraglutide

Sýkorová, A. Léčba obézního diabetika 2. typu liraglutidem v monoterapii. Kazuistiky v diabetologii 9, suplementum 
1: S31–S32, 2011.

Souhrn: Kazuistika poukazuje na příznivý efekt léčby liraglutidem v monoterapii na kompenzaci diabetu, redukci hmotnosti 
a zlepšení compliance k léčbě u 59letého diabetika s intolerancí metforminu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, intolerance metforminu, liraglutid, redukce hmotnosti

Liraglutide as a monotherapy in an obese patient with type 2 diabetes mellitus
Summary: The paper shows the favourable effect of the treatment with liraglutide as a monotherapy in terms of glycemic control, 
weight loss and improved compliance with treatment in a 59 years old patient with diabetes mellitus and intolerance to metfor-
min.
Key words: type 2 diabetes mellitus, intolerance of metformin, liraglutide, weight loss

Szabó, M. Kombinace liraglutidu s metforminem. Kazuistiky v diabetologii 9, suplementum 1: S33–S34, 2011.
Souhrn: Předložená kazuistika dokládá úspěšnost léčby liraglutidem na příkladu mladého obézního diabetika 2. typu, který byl 
dosud léčen pouze metforminem.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, obezita, redukce hmotnosti, liraglutid

Combination of liraglutide and metformin
Summary: The presented paper demonstrates the success of the treatment with liraglutide in a young obese patient with type 
2 diabetes mellitus who was treated only with metformin so far.
Key words: type 2 diabetes mellitus, obesity, weight loss, liraglutide

Urbancová, K. Použití liraglutidu (Victoza) u pacienta diabetika 2. typu s narůstající hmotností, nedostatečně 
kompenzovaného na kombinační terapii PAD. Kazuistiky v diabetologii 9, suplementum 1: S35–S36, 2011.

Souhrn: Kazuistika popisuje případ pacienta diabetika 2. typu v  průběhu celé jeho nemoci s  postupně zvyšující se tělesnou 
hmotností a nutností přidávat perorální antidiabetika. Přidání liraglutidu ke stávající kombinační terapii znamenalo obrat jak 
v kompenzaci diabetu, tak i ve vývoji hmotnosti.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, nadváha, GLP-1, liraglutid

The use of liraglutide (Victoza) in a patient with type 2 diabetes mellitus and increasing weight who was unsatisfactorily 
controlled with a combined OAD treatment 
Summary: The case report describes a patient with type 2 diabetes mellitus throughout the course of his disease with gradually 
increasing body weight and the need of adding oral antidiabetic drugs. Adding liraglutide to the current combined treatment 
brought turn both in the glycemic control and the development of the weight.
Key words: type 2 diabetes mellitus, overweight, GLP-1, liraglutide
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Dortová, E., Dort, J., Matas, M. Endokrinologická problematika u novorozence s těžkou intrauterinní růstovou 
retardací – kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 9, 1 – Endokrinologie: 28–32, 2011.

Souhrn: Autoři upozorňují na problematiku intrauterinní růstové retardace novorozenců obecně i se zaměřením na žlázy s vnitř-
ní sekrecí, jejichž programování během intrauterinní růstové retardace může být alterováno. Na ilustrační kazuistice je dokumen-
tována polymorbidita těchto novorozenců.
Klíčová slova: intrauterinní růstová retardace, porucha růstu, hypotyreóza, hypokortikalismus, osteopatie nedonošených

Endocrinologic issues in a newborn with a severe intrauterine growth retardation – a case report
Summary: The authors warn of the problems of the intrauterine growth retardation in newborns both generally and with re-
spect to endocrine glands, programming of which may be altered during the intrauterine growth retardation. The polymorbidity 
of such newborns is documented in an illustrative case report.
Key words: intrauterine growth retardation, impairment of growth, hypothyreosis, hypocorticalism, osteopathy of premature 
newborns
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Zajíčková, K., Vondra, K., Stárka, L. Asymptomatická centrální adenální insuficience – kazuistika. Kazuistiky v 
diabetologii 9, 3 – Endokrinologie: 28–31, 2011.

Souhrn: Izolovaná nedostatečnost sekrece ACTH hypofýzou patří k vzácnějším příčinám adrenální nedostatečnosti. Klinické 
důsledky centrální adrenální nedostatečnosti jsou podobné jako u primární insuficience, pouze známky výpadu tvorby mineralo-
kortikoidů nejsou tak nápadné jako při formě primární, protože tvorba aldosteronu je na ACTH závislá jen částečně. Tyto přízna-
ky však nejsou příliš specifické, a proto je nutno ověřit povahu nedostatečnosti dynamickými testy. Po zjištění hypokortizolemie 
reagující alespoň částečně na stimulaci ACTH a při nízkých hladinách bazálního ACTH je dnes CRH-test nejlépe informujícím 
testem o hypofyzární příčině onemocnění. Je popsán případ pacientky s bezpříznakovou centrální adrenální nedostatečností. 
Mírnější formy centrální adrenální nedostatečnosti se zbytkovou sekrecí kortizolu není vždy nutno plně substituovat kortikoidy, 
ale přiměřené dávkování glukokortikoidů ve stresových situacích je vždy namístě.
Klíčová slova: adrenální nedostatečnost primární, hypofýza, kortizol, ACTH, CRH-test

Asymptomatic central adrenal insufficiency – case history
Summary: Isolated inadequate pituitary secretion of ACTH belongs to rarer causes of adrenal insufficiency. Clinical consequen-
ces of the central adrenal insufficiency are similar to those of the primary insufficiency, only the symptoms of the loss of mine-
ralocorticoid production are not so apparent, as the production of aldosterone depends only partially on ACTH. Nevertheless, 
these symptoms are not too specific; therefore it is necessary to prove the character of the insufficiency by a dynamic testing. 
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Nowadays, if hypocortisolemia with at least partial response to ACTH stimulation and low levels of basal cortisol are diagnosed, 
the CRH-test provides the best information that the condition is caused by a pituitary gland. A case history of a female patient 
with asymptomatic central adrenal insufficiency is presented. Milder forms of the central adrenal insufficiency with residual 
secretion of cortisol do not always require a full substitution with corticoids, but appropriate dosing of glucocorticoids in stress 
situations is always suitable.
Key words: primary adrenal insufficiency, pituitary gland, cortisol, ACTH, CRH-test

Petríková, J., Figurová, J., Vlasatá, M., Lazúrová, I. Syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu ako 
prvý prejav malobunkového karcinómu pľúc u pacienta s diabetickou gastroparézou. Kazuistiky v diabetologii 9, 3  
– Endokrinologie: 33–37, 2011.

Súhrn: Hyponatriémia je jednou z najčastejších porúch elektrolytov, s ktorou sa stretávame u hospitalizovaných pacientov. Jej 
patofyziológia je komplexná, ale rozpoznanie životne dôležité pre správnu diagnostiku a liečbu. Paraneoplastický syndróm na-
dmernej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH) je najčastejšie spôsobený karcinómom pľúc, pankreasu a pečene, ďalej 
tiež lymfómami a inými nádorovými ochoreniami. V literatúre existuje množstvo dôkazov, že malobunkové karcinómy pľúc sú 
často spojené s rôznymi paraneoplastickými prejavmi, najmä s SIADH. Predstavujeme prípad 53-ročného muža, diabetika s roz-
vinutými chronickými komplikáciami, u ktorého ťažká hyponatriémia a hypoosmolalita plazmy s vysokou osmolalitou moču 
boli prvou manifestáciou malobunkového karcinómu pľúc napriek prvotne etiologicky zvažovanej diabetickej gastroparéze. 
Kľúčové slová: hyponatriémia, paraneoplastický syndróm, syndróm nadmernej sekrécie antidiuretického hormónu, malobun-
kový karcinóm pľúc

Syndrome of inadequate secretion of antidiuretic hormone as the first symptom of a small cell lung carcinoma in a patient 
with diabetic gastroparesis 
Summary: Hyponatremia is one of the most common electrolyte disorders encountered in hospital inpatients. The pathophysio-
logy is complex, but its understanding is vital to the disorder‘s evaluation and treatment. Paraneoplastic SIADH is most common 
due to lung, pancreatic and hepatic carcinomas, lymphomas and others. It is well documented in the literature that a majority 
of small-cell lung cancers are associated with paraneoplastic phenomena, especially with SIADH. We report a case of 53-years-old 
man in whom a severe hyponatremia and plasma hypoosmolality with high urine osmolality consistent with SIADH were first 
presentations of small cell lung carcinoma. 
Key words: hyponatremia, paraneoplastic syndrome, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone hypersecretion, majority 
of small-cell lung cancer

Neumann, D., Klzo, L. Středočárový defekt skeletu obličeje, pigmentové névy a růstové selhání – interaktivní 
kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 9, 4 – Endokrinologie: 28–37, 2011.

Zamrazilová, H., Dušátková, L., Sedláčková, B., Hlavatý, P., Kunešová, M., Aldhoon Hainerová, I., Hainer, V. 
Charakteristika souborů a hlavních vyšetřovacích metod projektu COPAT – Childhood Obesity Prevalence And 
Treatment. Kazuistiky v diabetologii 9, 4 – Endokrinologie: 38–42, 2011.
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Urbancová, K. Využití inkretinové terapie u pacientky s morbidní obezitou nejen jako nástroje kompenzace diabetu, 
ale i přípravy před bariatrickou operací. Kazuistiky v diabetologii 9, 5 – Endokrinologie: 36–37, 2011.

Souhrn: Pacientka diabetička 2. typu s morbidní obezitou byla indikována k bariatrickému výkonu. Vzhledem k obrovské stea-
tóze jater, která znepřehledňovala operační pole, nebyl proveden.
Inkretinová terapie jako součást antidiabetické léčby a následný pokles hmotnosti umožnil bariatrickou operaci realizovat. Cel-
kový pokles hmotnosti o 27 kg (16 kg při inkretinové terapii v průběhu 1,5 roku a 11 kg za půl roku po bariatrické operaci) změnil 
zcela kvalitu života i životní prognózu pacientky.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, obezita, exenatid, gastrický bypass

The use of incretin therapy in a patient with morbid obesity not only as a tool of compensation of diabetes mellitus but also 
as an arrangement before the bariatric surgery 
Summary: A female patient with type 2 diabetes mellitus and morbid obesity was indicated for the bariatric surgery. It could not 
be performed because of extreme liver steatosis, which restricted a view into the operative field.
The incretin therapy as a part of the antidiabetic treatment and consequent attempt to reduce a weight made the bariatric surgery 
possible. The total weight loss that reached 27 kg (16 kg during 18 moths of the incretin therapy, and 11 kg six moths after the 
bariatric surgery) resulted in a complete change of patient’s quality of life and life prognosis.
Key words: type 2 diabetes mellitus, obesity, exenatide, gastric bypass

Kazuistiky v diabetologii

Endokrinologie 5/2011

pro odborné zdravotnické pracovníky 

kompletní, ověřené a aktuální přehledy

jednoduché a rychlé vyhledávání

všech léků, techniky, obuvi a sladidel dostupných v ČR
kontaktů a odborných akcí

dostupný kdykoliv z ordinace i z domova

přístupný ZDARMA po úvodní registraci

e-shop s publikacemi Nakladatelství GEUM

Internetová verze 
Pomocníka diabetologa

... vstupte

Začněte již dnes ve své praxi využívat jeho služeb!



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 8.12.2011) 200 Kč (ČR), resp. 8 Eur (SK) a zahr-
nuje 10 % DPH. Při změně DPH v ČR může být cena adekvátně upravena.

Součástí Kazuistik v diabetologii jsou pravidelné přílohy Endokrinologie a Sestra v diabetologii, nepravidelně vychází řada 
suplement a mimořádných čísel (v roce 2011 tak vyšlo 5 řádných čísel a 4 suplementa).

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.

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

platné. 
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 
sponzorovaného 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.
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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.

Fakturace:
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ní 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:
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Má smysl vyšetřovat mikroalbuminurii u pacientů s diabetem 2. typu? aneb Prevalence mikroalbuminurie u pacientů s diabetem 

v České republice = KD 9, 5: 28–30, 2011.
Možnosti zlepšení vzájemné komunikace a systému vzdělávání sester specialistek v hojení ran na lokální úrovni = SVD 7, 1:  

2–4, 2011.
Pohybová aktivita u diabetes mellitus 2. typu a chůze jako její vhodný prostředek = KD 9, 2: 4–7, 2011.
Psychologické aspekty léčby inzulínovou pumpou = KD 9, 1: 17–20, 2011.
Vegetariánská strava vs. konvenční diabetická dieta – roční follow-up = KD 9, 4: 19–21, 2011.
Vliv kyseliny thioktové na bolestivé projevy diabetické polyneuropatie = KD 9, 1: 14–16, 2011.
Výživa ve zdraví i nemoci. III. díl – Výživa dětí = SVD 9, 1: 5–8, 2011.
Výživa ve zdraví i nemoci. IV. díl – Výživa ve stáří = SVD 7, 2: 2–3, 2011.
Výživa ve zdraví i nemoci. V. díl – Osteoporóza = SVD 7, 3: 2–4, 2011.
Výživa ve zdraví i nemoci. VI. díl – Metabolický syndrom = SVD 7, 4: 1–2, 2011.
Základní zásady kontinuální monitorace glykemie – pomohou nám v kompenzaci diabetu? = KD 9, 4: 4–8, 2011.

Klinické studie v diabetologii
HPS2-Thrive = KD 9, 4: 24, 2011.
Hyperbarická oxygenoterapie podporuje hojení chronických diabetických ulcerací= KD 9, 2: 32–34, 2011.
Klinická studie STAR 3 = KD 9, 4: 22–24, 2011.
Klinické studie LEAD 1–6, přínos pro klinickou praxi = KD 9, 2: 24–20,31 2011.
Nové klinické možnosti využití saxagliptinu = KD 9, 5: 31–32, 2011.
SAVOR-TIMI 53 = KD 9, 4: 18, 2011.
Studie ACCORD – Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes = KD 9, 2: 18–20, 2011.
Výsledky studie ACCORD pohledem oftalmologa = KD 9, 2: 21–23, 2011.

Abstrakta přednášek a posterů – sympozium Syndrom diabetické nohy
2011 doporučení pro léčbu ischemické choroby tepen dolních končetin dle „Mezinárodního konsenzu pro léčbu syndromu diabe-

tické nohy“ = KD 9, suplementum 2: S28–S29, 2011.
Aktualizace Mezinárodního konsenzu pro syndrom diabetické nohy – infekce = KD 9, suplementum 2: S26–S28, 2011.
Dlouhodobé zanedbání diabetu pacientem jako prvotní příčina Charcotovy osteoartropatie a následná spolupráce jako nezbytná 

podmínka při její léčbě = KD 9, suplementum 2: S34–S35, 2011.
Edukace nebo amputace? = KD 9, suplementum 2: S21–S22, 2011.
Charcotova osteoartropatie levého zápěstí a palce levé horní končetiny u diabetika 1. typu – kazuistika = KD 9, suplementum 2: 

S38–S39, 2011.
Charcotova osteoartropatie = KD 9, suplementum 2: S31–S32, 2011.
Chyby při rehabilitaci pacientů se syndromem diabetické nohy = KD 9, suplementum 2: S9–S10, 2011.
Kdy vyšetřovat ultrazvukovou angiografií a kdy měřit transkutánní tenzi kyslíku? = KD 9, suplementum 2: S24–S26, 2011.
Lokální léčba – aktualizace Mezinárodního konsenzu pro syndrom diabetické nohy 2011 = KD 9, suplementum 2: S29–S31, 2011.
Má hyperbaroxická oxygenoterapie své místo v terapii syndromu diabetické nohy? = KD 9, suplementum 2: S15–S17, 2011.
Ovlivní pokročilý angiografický nález efekt léčby kmenovými buňkami u pacientů s kritickou končetinovou ischemií a syndro-

mem diabetické nohy? = KD 9, suplementum 2: S33–S34, 2011.
Ozonová terapie v léčbě diabetických ulcerací = KD 9, suplementum 2: S39–S42, 2011.
Podiatrie v USA – Týmová spolupráce pro záchranu končetiny = KD 9, suplementum 2: S10–S12, 2011.
Pro a proti hyberbarické oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy – kritický pohled = KD 9, suplementum 2: S17–S21, 2011.
Problematika a terapie rezistentních bakteriálních infekcí = KD 9, suplementum 2: S13–S14, 2011.
Speciální chirurgická léčba syndromu diabetické nohy – mají lokální nosiče ATB uplatnění v chirurgické léčbě? = KD 9, suple-

mentum 2: S4–S6, 2011.
Speciální odlehčující ortéza při terapii defektů diabetické nohy = KD 9, suplementum 2: S8, 2011.
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Syndrom diabetické nohy a DRG, aneb péče o diabetickou nohu napříč systémy financování. Co se změnilo za rok 2011 a co nás 
čeká v roce 2012 = KD 9, suplementum 2: S22, 2011.

Systémová antimykotická léčba u onemocnění dolních končetin = KD 9, suplementum 2: S14–S15, 2011.
Tepenné zobrazení u pacientů se syndromem diabetické nohy = KD 9, suplementum 2: S22–S24, 2011.
Vyšetření transkutánní tenze kyslíku a využití při indikaci výše amputace u syndromu diabetické nohy = KD 9, suplementum 2: 

S37, 2011.
Zhodnocení etiologických faktorů vysokých amputací = KD 9, suplementum 2: S35–S37, 2011.
Zhojení diabetického defektu u pacienta s ICHDK a deficitem Hagemanova faktoru (FXII) – kazuistika = KD 9, suplementum 2: 

S37–S38, 2011.

Abstrakta přednášek a posterů – Pracovní den Sekce sester ČDS (Luhačovice)
Laktózová intolerance versus laktózová tolerance = SVD 7, suplementum 1: 5, 2011.
Praktické zkušenosti edukační sestry s kontinuálním měřením glykemie = SVD 7, suplementum 1: 5, 2011.
Nová možnost vyšetření očního pozadí diabetiků fundus kamerou = SVD 7, suplementum 1: 5–6, 2011.
Opakované uroinfekce u pacientky po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu = SVD 7, suplementum 1: 6, 2011.
Strava při antikoagulační léčbě a diabetes mellitus = SVD 7, suplementum 1: 6, 2011.
Příčiny diabetické ketoacidózy u dospělých nemocných s diabetes mellitus 1. typu = SVD 7, suplementum 1: 6–7, 2011.
Využití inzulínového dávkovače HumaPen MEMOIR v praxi = SVD 7, suplementum 1: 7, 2011.
Vlídnou dietoterapií k vysazení inzulínu u pacienta s diabetes mellitus 2. typu a depresí – kazuistika = SVD 7, suplementum 1: 

7–8, 2011.
Co by sestra neměla přehlédnout = SVD 7, suplementum 1: 8–9, 2011.
Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v podiatrii = SVD 7, suplementum 1: 9, 2011.
Podiatrická péče – „za minutu dvanáct“? = SVD 7, suplementum 1: 9, 2011.
Hodnocení přínosu edukace v certifikovaném kurzu „Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu“ = SVD 7, suplementum 1: 

9–10, 2011.
Edukace probandů v rámci stanovení glykemického indexu vybraných potravin = SVD 7, suplementum 1: 10, 2011.
Pacient se syndromem diabetické nohy – návaznost na scintigrafické a RTG zobrazení (kazuistika) = SVD 7, suplementum 1: 11, 2011.
Edukace kalkulátoru bolusů = SVD 7, suplementum 1: 11–12, 2011.
Jak se žije dětem s cukrovkou? = SVD 7, suplementum 1: 12, 2011.
Vliv redukční diety na oxidační stres a endotelovou dysfunkci = SVD 7, suplementum 1: 12, 2011.
Nové přístupy v edukaci pacientů = SVD 7, suplementum 1: 12–13, 2011.
Onemocnění štítné žlázy v těhotenství a gestační diabetes = SVD 7, suplementum 1: 13, 2011.
Nová aplikační doporučení pro diabetiky = SVD 7, suplementum 1: 14–16, 2011.

Kapitoly z historie
Jan Marcus Marci z Kronlandu (13. 6. 1595–10. 4. 1667) = KD 9, 4: 63–64, 2011.
John James Richard MacLeod (6. 9. 1876–16. 3. 1935) = KD 9, 1: 37–38, 2011.
Maimonides (30. 3. 1135–13. 12. 1204) = KD 9, 5: 49–50, 2011.
Prof. MUDr. František Ninger, DrSc. průkopník inhalační léčby v Luhačovicích (31. 8. 1886–31. 5. 1966) = KD 9, 2: 35–36, 2011.
Rhazes (28. 8. 865–27. 10. 925) = KD 9, 3: 47–48, 2011.

Rozhovory
Česká diabetologická společnost – cíle a perspektivy (prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.) = KD 9, 2: 13–15, 2011.
K Celostátnímu kongresu lékařů (prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.) = KD 9, 4: 56–57, 2011.
Ke Kongresu Evropské renální asociace v Praze (prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN) = KD 9, 4: 59, 2011.
Léčba inzulínovou pumpou u diabetu 2. typu (prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.) = KD 9, 1: 21–24, 2011.
O projektu COPAT (doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.) = KD 9, 4: 43–45, 2011.
Představujeme OB Kliniku a. s. (prof. MUDr. Martin Fried, CSc.) = KD 9, 3: 21–24, 2011.
S profesorem MUDr. Milanem Kvapilem, CSc., MBA = KD 9, 5: 14, 2011.
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Zprávy a další texty
13. komnata komplikací diabetu = KD 9, 5: 43–44, 2011.
34. endokrinologické dny = KD 9, 5 – Endokrinologie: 39, 2011.
Bydureon (exenatid pro podávání jednou týdně) schválen EMEA = KD 9, 4: 23, 2011.
Cesta kolem lidského zdraví za 80 let – prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. = KD 9, 4: 54–55, 2011.
Diabetická asociace ČR (DAČR) = KD 9, 5: 45–46, 2011.
Diabetologové ve sněmovně = KD 9, 5: 32, 2011.
Dně dětské diabetologie = KD 9, 5: 46, 2011.
Eli Lilly a Boehringer Ingelheim spojí své síly ve výzkumu a vývoji = KD 9, 1: 5, 2011.
EUNI DIA SPECIAL a EUNI ANGIO SPECIAL nově přístupné všem lékařům = KD 9, 4 – Endokrinologie: 47, 2011.
Hradecké pediatrické dny 2010 = KD 9, 1: 34–35, 2011.
Informační portál pro pacienty léčené růstovým hormonem = KD 9, 5 – Endokrinologie: 35, 2011.
Ing. Milan Zaoral, DrSc. = KD 9, 5 – Endokrinologie: 38, 2011.
Inkretiny ze všech stran = KD 9, 5: 41–42, 2011.
Internetový portál pro dívky s Turnerovým syndromem = KD 9, 5 – Endokrinologie: 35, 2011.
Komu prospívá?= KD 9, 3: 43–44, 2011.
Merck rozšiřuje portfolio preparátu Euthyrox = KD 9, 5 – Endokrinologie: 38, 2011.
Mýty, omyly a pravdy v diabetologii 2011 = KD 9, 3: 38–42, 2011.
Národní registr pacientů léčených inzulínovou pumpou v České republice = KD 9, 1: 23, 2011.
Nový analog somatostatinu – pasireotid = KD 9, 5 – Endokrinologie: 39, 2011.
Odborný web o poruchách růstu = KD 9, 5 – Endokrinologie: 35, 2011.
Prof. MUDr. Václav zamrazil, DrSc. slaví 75 let = KD 9, 4 – Endokrinologie: 46–47, 2011.
Projekt COPAT – závěrečná fáze = KD 9, 3 – Endokrinologie: 34, 2011.
Technologie v diabetologii 2011 = KD 9, 5: 47–48, 2011.
The 21st European Association for the Study of Diabetic Eye Complications (EASDec) Meeting = KD 9, 4: 48–53, 2011.
Úhrady zdravotnických prostředků v Číselníku VZP č. 821 = KD 9, 5: 6, 2011.
Výroční kongres Evropské renální asociace v Praze = KD 9, 4: 60–62, 2011.
Web dm2t. cz startuje e-learningové kurzy pro sestry = SVD 7, 3: 4, 2011.
XIII. Hradecké pediatrické dny = KD 9, 5: 48, 2011.
Změna úhrad senzorů CGMS na Slovensku = KD 9, 5: 6, 2011.

Redakční recenze
10 kroků ke zdravému životnímu stylu a přiměřené hmotnosti. Endokrinologický ústav: Praha, 2011 = KD 9, 4 – Endokrinologie: 

45, 2011.
Franková, V, Hort, J., Holmerová, I., Jirák, R., Vyhnálek, M. Alzheimerova demence v praxi. Mladá fronta: Praha, 2011 = SVD 7, 

2: 2–3, 2011.
Fried, M. et al. Bariatrická a metabolická chirurgie. Nové postupy v léčbě obezity a metabolických poruch. Mladá fronta: Praha, 

2011 = KD 9, 3: 24, 2011.
Klener, P. et al. Vnitřní lékařství. Galén: Praha, 2011 = KD 9, 5: 42, 2011.
Kolombo, I., Hanuš, T., Odrážka, K. et al. Karcinom ledviny. Praha: Mladá fronta, 2010 = KD 9, 2: 31, 2011.
Kršek, M. Endokrinologie. Galén: Praha, 2011 = KD 9, 3: 39, 2011.
Kvapil, M. Diabetologie 2011. Triton: Praha, 2011 = KD 9, 3: 7, 2011.
Malý, J., Kessler, P., Gumulec, J., Buliková, A., Penka, M., Malý, R., Dulíček, P. et al. Trendy v profylaxi žilní tromboembolické 

nemoci. Doporučené operační postupy pro prevenci žilní tromboembolické nemoci u rizikových nemocných. Praha: Mladá 
fronta, 2010 = KD 9, 2: 23, 2011.

Meister, K., Svačina, J. S osobnostmi kolem nás, jak je možná neznáte. Mladá fronta: Praha, 2010 = KD 9, 3: 12, 2011.
Neuman, D. Léčba diabetu inzulinovou pumpou u dětí krok za krokem. Mladá fronta: Praha, 2011 = KD 9, 4: 53, 2011.
Novinky v ediční činnosti Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí. Praha: Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR, 2010 

= SVD 7, 2: 3, 2011.
Pacák, K., Lazúrová, I. et al. Endokrinní nádory nadledvin v současné klinické praxi. Galén: Praha, 2011 = KD 9, 4 – Endokrino-

logie: 47, 2011.
Perlík, F. Základy farmakologie. Galén: Praha, 2011 = KD 9, 5: 29, 2011.
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