
1KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – ROČNÍKOVÉ RESUMÉ 2010

Editorial

Krkonošská redakce nakladatelství GEUM, kde vzniká i časopis Kazuistiky v diabetologii, je zavalena 
metrovými závějemi sněhu. To znamená, že je ten správný čas bilancovat, co se za uplynulý rok našemu 
časopisu podařilo a co nikoliv. Ročníkové resumé, které Vám krom tradičních rejstříků přináší i abstraktový 
přehled letošních článků, je tou nejlepší základnou pro toto hodnocení.

Jistě nejen naší redakci a nakladatelství, ale celé společnosti přinesl uplynulý rok řadu nesnází a překážek, 
které bylo třeba překonat. Hospodářská krize se podepsala na řadě oborů lidské činnosti, zdravotnictví nevy-
jímaje. Většina občanů se musela uskrovnit, pro naplnění svých potřeb sáhnout hlouběji do kapsy, případně 
se spokojit s menším příjmem za svou dosavadní práci. Tyto skutečnosti mnohdy ladí náš pohled na svět do 
méně optimistických tónů a barev, než tomu bylo dříve. Tím spíše je proto dobré připomenout, že uplynulý rok 
přinesl také řadu pozitivních změn, které stojí za to nenechat bez povšimnutí – a to jak pro tyto skutečnosti 
samotné, tak i pro nás osobně, pro naše naladění a naděje na lepší budoucnost.

Patří mezi ně dozajista i fakt, že úroveň péče o diabetiky u nás roste a diabetikům i diabetologům se 
otvírají stále nové možnosti v diagnostice i terapii cukrovky. Cítíme jako velkou příležitost pro nás – odborný 
časopis v diabetologii – upozorňovat na tyto novinky a možnosti, být dostupnou a kvalitní platformou pro 
výměnu zkušeností v podobě kazuistických sdělení i dalších odborných textů z českého i slovenského lékař-
ského prostředí. Velmi nás potěšil zájem, se kterým se (z autorského i čtenářského pohledu) setkaly právě 
kazuistiky věnované novým možnostem terapie diabetu 1. i 2. typu, publikované v průběhu letošního roku. 
I to bylo důvodem volby právě této problematiky za téma posledního letošního čísla i pro plánovaní některých 
tematických suplement pro rok následující.

Cílem Ročníkového resumé je usnadnit orientaci v článcích, které byly za rok 2010 v našem časopise pu-
blikovány. Těm, kdo ještě nejsou jeho předplatiteli, může posloužit k seznámení s časopisem a jeho obsahem. 
Tradičně přidáváme také informace o systému předplatného a jeho ceně. Ta se pro rok 2011 zvýšila na 200 Kč 
(předplatné zvyšujeme, navzdory takřka kontinuálnímu růstu cen vstupů, poprvé od vzniku časopisu). Věříme, 
že tento krok pochopíte a zůstanete našimi čtenáři. Na oplátku Vám můžeme nabídnout i v novém ročníku řadu 
zajímavých kazuistik, aktualit z klinických studií a dalších článků, stejně jako několik tematických suplement 
navíc ke čtyřem řádným číslům Kazuistik v diabetologii.

S přáním klidného Adventu, krásných Vánoc a š@astného Nového roku

Karel Vízner
šéfredaktor
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Porovnání léčby u diabetika 2. typu léčeného inzulínem detemir v kombinaci s PAD oproti léčbě samotnými PAD • KD 8, supl. 2: S13–S14, 2010
Použití inzulínu detemir v kombinaci s perorální terapií u obézní diabetičky s nepravidelným režimem • KD 8, supl. 2: S38–S40, 2010
Použití inzulínu Levemir v kombinaci s PAD u mladé extrémně obézní diabetičky 2. typu s vrozenou poruchou sluchu • KD 8, supl. 2: 

S11–S12, 2010
Přidání dlouhodobého inzulínového analoga detemir k PAD s dosažením dobré kompenzace diabetu bez ovlivnění hmotnosti • KD 8, supl. 2: 

S7–S8, 2010
Přínos léčby liraglutidem u pacienta s diabetes mellitus 2. typu • KD 8, č. 3: 4–8, 2010
Recentní záchyt diabetes mellitus a karcinom pankreatu • KD 8, č. 4: 45–46, 2010
Růstové opoždění a sideropenie jako příznaky celiakie • KD 8, č. 1: 35–37, 2010
Sekundární selhání PAD a dlouhodobý inzulínový analog • KD 8, supl. 2: S24–S25, 2010
Těhotenství diabetičky s pozdními komplikacemi • KD 8, č. 1: 4–7, 2010
Terapie inkretinem u diabetika 2. typu – dočasná nebo stálá? • KD 8, č. 4: 4–6, 2010
Těžká hypoglykemie, kdy bychom ji „nečekali“ • KD 8, č. 3: 11, 2010
Trvalé poškození zraku vlivem diabetického makulárního edému • KD 8, č. 2: 25–28, 2010
Úspěšná léčba diabetika 2. typu pomocí kombinace perorálních antidiabetik a dlouhodobého inzulínového analoga • KD 8, supl. 2: S3–S4, 2010
Vildagliptin – moderní terapie diabetu • KD 8, č. 4: 8–9, 2010
Vliv přístupu pacienta a lékaře k diabetické retinopatii při diabetes mellitus 1. typu • KD 8, č. 1: 15–18, 2010
Výsledek kontinuální monitorace glukózy u pacienta s diabetes mellitus 1. typu versus 2. typu • KD 8, č. 4: 30–34, 2010
Využití bezpečnosti kombinace léčby exenatidem a metforminem u diabetes mellitus 2. typu • KD 8, č. 4: 10–12, 2010
Využití léčby inzulínem detemir v kombinaci s metforminem ke zvýšení bezpečnosti léčby spojené s úbytkem hmotnosti u obézní pacientky 

s DM 2. typu • KD 8, supl. 2: S36–S37, 2010
Zahájení léčby inzulínem detemir u diabetika 2. typu v podmínkách ambulantní diabetologické ordinace • KD 8, supl. 2: S34–S35, 2010
Zhojení defektu na patě a zlepšení celkového stavu u 79letého pacienta po léčbě Levemirem • KD 8, supl. 2: S32–S33, 2010
„Zkřížený pokus“ v titraci inzulínových analog u pacientky s diabetes mellitus 2. typu v klinické praxi • KD 8, č. 4: 20–21, 2010
Zkušenosti s kontinuálním monitorováním glykemie u dětí • KD 8, č. 4: 35–39, 2010
Zlepšení kompenzace diabetes mellitus 2. typu po změně bazálního analoga • KD 8, č. 1: 27–28, 2010
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Case histories – name list

A contribution of liraglutide therapy in a patient with type 2 diabetes mellitus • KD 8, 3: 4–8, 2010
A growth retardation and sideropenia as symptoms of coeliac disease • KD 8, 1: 35–37, 2010
A severe “unexpected” hypoglycemia • KD 8, 3: 11, 2010
A treatment of a severe arterial hypertension with aliskiren in a patient with type 2 diabetes mellitus and proteinuria • KD 8, 3: 9–10, 2010
Addition of long-term acting insulin analogue detemir to oral antidiabetics resulted in a good control of diabetes mellitus without any effect on 

body weight • KD 8, Suppl. 2: S7–S8, 2010
An improvement of type 2 diabetes mellitus compensation following the change of basal analogue • KD 8, 1: 27–28, 2010
Are long-term acting insulin analogues interchangeable? • KD 8, 2: 36–38, 2010
Benefiting from the safety profile of combined treatment with exenatide and metformine in type 2 diabetes mellitus • KD 8, 4: 10–12, 2010
Case report of a patient with early-onset developed diabetic nephropathy • KD 8, 4: 24–26, 2010
Clinical features of familial short stature caused by mutations in SHOX gene • KD 8, 3: 34–38, 2010
Detemir combined with OAD – not only significant improvement of compensation but also significant improvement of compliance • KD 8, Suppl. 2: 

S5–S6, 2010
Diabetic pregnancy with late diabetic complications • KD 8, 1: 4–7, 2010
Hyperglycemia in a pregnant nurse, the detection of its cause, and its treatment by a minimal adjustment of the insulin dose • KD 8, 2: 15–16, 2010
Initiation of treatment with insulin detemir in a patient with type 2 diabetes mellitus in a diabetology out-patient setting • KD 8, Suppl. 2: 

S34–S35, 2010
Insulin detemir as basal insulin combined with oral antidiabetics • KD 8, Suppl. 2: S15–S16, 2010
Insulin detemir treatment in a patient with unstable type 1 diabetes mellitus and body weight • KD 8, Suppl. 2: S30–S31, 2010
Klinefelter’s syndrome – an unusual cause of gynaecomastia • KD 8, 1: 32–34, 2010
Levemir combined with OAD in a long-term decompensated obese diabetic patient with renal insufficiency • KD 8, Suppl. 2: S17–S18, 2010
Levemir – the initiation of insulinotherapy in a patient with type 2 diabetes mellitus without weight change • KD 8, Suppl. 2: S22–S23, 2010
Malignant primary hyperaldosteronism • KD 8, 3: 39–41, 2010
Metabolic surgery in the treatment of type 2 diabetes mellitus • KD 8, 4: 27–29, 2010
Pancreatic cancer manifested as the decompensation of diabetes mellitus • KD 8, 4: 43–44, 2010
Recent diagnosis of diabetes mellitus and pancreatic cancer • KD 8, 4: 45–46, 2010
RT-CGM continuous glucose monitoring in an inadequately controlled patient with type 1 diabetes mellitus • KD 8, 2: 9–11, 2010
Secondary failure of oral antidiabetics and long-term acting insulin analogue • KD 8, Suppl. 2: S24–S25, 2010
Sitagliptine monotherapy in patients with type 2 diabetes mellitus • KD 8, 2: 33–34, 2010
The achievement of optimal compensation of type 2 diabetes mellitus by the addition of insulin glargine to the established combination of oral 

antidiabetic agents • KD 8, 4: 22–23, 2010
The addition of an insulin analogue to oral antidiabetics contributed to better compensation in a patient with type 2 diabetes mellitus • KD 8, 

Suppl. 2: S26–S27, 2010
The benefit of a combination of insulin detemir with metformine in improved safety of treatment and weight loss in an obese female patient with 

type 2 diabetes mellitus • KD 8, Suppl. 2: S36–S37, 2010
The compliance of a patient with diabetic foot syndrome • KD 8, 2: 17–20, 2010
The congenital adrenal hyperplasia as a cause of hirsutism and androgenic alopecia in an elderly patient • KD 8, 2: 42–45, 2010
The “crossover trial” in the titration of insulin analogues in a female patient with type 2 diabetes mellitus in our clinical practice • KD 8, 4: 

20–21, 2010
The effect of patient’s and physician’s approach to the diabetic retinopathy in type 1 diabetes mellitus • KD 8, 1: 15–18, 2010
The experience with continual glucose monitoring in children • KD 8, 4: 35–39, 2010
The healing of a skin defect on a heel and the improvement of total health condition following Levemir treatment in a 79 years old patient • KD 8, 

Suppl. 2: S32–S33, 2010
The option to interrupt the administration of insulin in the new insulin pump “Paradigm Veo” – the analysis of the continuous monitoring • KD 8, 

2: 12–14, 2010
The permanent damage of sight caused by the diabetic macular edema • KD 8, 2: 25–28, 2010
The results of continuous glucose monitoring in type 1 diabetes mellitus patient versus type 2 diabetes mellitus • KD 8, 4: 30–34, 2010
The successful treatment of a patient with type 2 diabetes mellitus with a combination of oral antidiabetics and long-term acting insulin analogue 

• KD 8, Suppl. 2: S3–S4, 2010
The treatment of a patient with type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome with a combination of oral antidiabetics and long-term acting 

insulin analogue detemir • KD 8, Suppl. 2: S19–S21, 2010
The treatment of a patient with type 2 diabetes mellitus with a combination on insulin detemir and oral antidiabetics • KD 8, Suppl. 2: S28–S29, 2010
The treatment of a patient with type 2 diabetes mellitus with insulin detemir combined with oral antidiabetics • KD 8, Suppl. 2: S9–S10, 2010
The treatment with insulin detemir combined with oral antidiabetics compared to the treatment with oral antidiabetics only in a patient with type 2 

diabetes mellitus • KD 8, Suppl. 2: S13–S14, 2010
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The treatment with liraglutide in a female patient with metabolic syndrome and hypothyreosis • KD 8, 4: 13–17, 2010
The use of insulin detemir combined with oral antidiabetics in an obese female diabetic patient with an irregular regimen • KD 8, Suppl. 2: 

S38–S40, 2010
The use of insulin Levemir combined with oral antidiabetics in a young extremely obese female patient with type 2 diabetes mellitus who was 

congenitally hearing-impaired • KD 8, Suppl. 2: S11–S12, 2010
Therapy of type 2 diabetic by incretin – temporary or permanent? • KD 8, 4: 4–6, 2010
Treatment of obesity by controlled fasting in patient with type 1 diabetes mellitus • KD 8, 3: 12–15, 2010
Vildagliptin – the modern diabetes care • KD 8, 4: 8–9, 2010

Přehledové a odborné články

Brož, J. Diabetes mellitus a karcinom pankreatu • KD 8, č. 4: 40–42, 2010
Brož, J. Kontinuální monitorace glykémie v České republice – praktické aspekty • KD 8, č. 2: 4–8, 2010
Kvapil, M. Projekt Valetudo • KD 8, č. 3: 23–26, 2010
Lacigová, S. Je péče o nemocné se syndromem diabetické nohy dostatečná? • KD 8, č. 1: 19–20, 2010
Szabó, M. Diabetes mellitus 2. typu je heterogenní onemocnění vyžadující rozdílný přístup • KD 8, č. 1: 8–9, 2010
Tomčíková, D., Barák, ]., Jančová, E. Osobitosti diagnostiky a liečby diabetickej retinopatie v detskom a adolescentnom veku • KD 8, č. 1: 

10–14, 2010
Zamrazilová, H., Hainer, V. Projekt COPAT – Childhood Obesity Prevalence and Treatment • KD 8, č. 3: 20–22, 2010

Klinické studie v diabetologii

Bělobrádková, J. Bifázický inzulín aspart 30 v režimu dvakrát nebo třikrát denně spolu s metforminem u špatně kompenzovaných diabetiků 2. typu 
• KD 8, supl. 1: 21–22, 2010

Edelsberger, T. ACCOMPLISH: Benazepril a amlodipin nebo hydrochlorothiazid v léčbě hypertenze pacientů s vysokým rizikem • KD 8, supl. 1: 
57, 2010

Edelsberger, T. ACCORD: Efekt intenzivní kontroly glykémie u diabetu 2. typu • KD 8, supl. 1: 6–7, 2010
Edelsberger, T. ACTION: Přidání bifázického inzulínu aspart 30 k optimalizaci léčby diabetu 2. typu pomocí metforminu a pioglitazonu • KD 8, 

supl. 1: 28, 2010
Edelsberger, T. ADVANCE: Intenzivní kontrola glykémie a vaskulární komplikace u pacientů s diabetem 2. typu • KD 8, supl. 1: 4–5, 2010
Edelsberger, T. APOLLO: Bazální inzulín glargin jednou denně vs. prandiální inzulín lispro třikrát denně u osob s diabetem 2. typu na perorální 

antidiabetické léčbě • KD 8, supl. 1: 30, 2010
Edelsberger, T. APPROACH: Zhodnocení rosiglitazonu v prevenci progrese aterosklerózy u pacientů s diabetem 2. typu s kardiovaskulární ana-

mnézou • KD 8, supl. 1: 46–47, 2010
Edelsberger, T. BARI 2D: Randomizované srovnání léčby diabetu 2. typu u pacientů s ischemickou chorobou srdeční • KD 8, supl. 1: 36–37, 2010
Edelsberger, T. DIAD: Význam screeningu na přítomnost asymptomatické koronární aterosklerózy u pacientů s diabetem 2. typu • KD 8, supl. 1: 

54, 2010
Edelsberger, T. Dvě nové zprávy o metforminu: deficit vitaminu B12 • KD 8, č. 3: 29–30, 2010
Edelsberger, T. Dvě nové zprávy o metforminu: prevence malignit (ZODIAC-16) • KD 8, č. 3: 27–28, 2010
Edelsberger, T. HEART2D: Účinek kontroly lačné vs. postprandiální glykémie na kardiovaskulární příhody u pacientů s diabetem 2. typu • KD 8, 

supl. 1: 38–39, 2010
Edelsberger, T. JPAD: Nízké dávky kyseliny acetylsalicylové v primární prevenci aterosklerotických příhod u pacientů s diabetem 2. typu • KD 8, 

supl. 1: 48, 2010
Edelsberger, T. JUPITER: Rosuvastatin v prevenci kardiovaskulárních příhod u mužů a žen se zvýšeným C-reaktivním proteinem • KD 8, supl. 1: 

52, 2010
Edelsberger, T. NAVIGATOR: Neoddálíš? (Nateglinide and Valsartan in Impaired Glucose Tolerance Outcomes Research) • KD 8, č. 1: 

24–26, 2010
Edelsberger, T. NICE-SUGAR: Intenzivní vs. konvenční kontrola glykémie u kriticky nemocných pacientů • KD 8, supl. 1: 34, 2010
Edelsberger, T. ONTARGET: Telmisartan, ramipril nebo jejich kombinace u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem • KD 8, supl. 1: 

61–62, 2010
Edelsberger, T. PERISCOPE: Srovnání účinku pioglitazonu vs. glimepiridu na progresi koronární aterosklerózy u pacientů s diabetem 2. typu 

• KD 8, supl. 1: 44–45, 2010
Edelsberger, T. POPADAD: Prevence progrese periferního onemocnění tepen a diabetu: faktoriální randomizovaná, placebem kontrolovaná 

studie kyseliny acetylsalicylové a antioxidantů u pacientů s diabetem a asymptomatickým periferním onemocněním tepen • KD 8, supl. 1: 
49–50, 2010
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Edelsberger, T. Reverzibilita zhoršení tolerance glukózy asociovaná s diuretikem a vznik nového diabetu: výsledky studie STAR-LET • KD 8, 
supl. 1: 59–60, 2010

Edelsberger, T. Salát a salsalát – léčba zítřka? Výsledky studie TINSAL-T2D • KD 8, č. 2: 29–30, 2010
Edelsberger, T. SANDS: Efekt dosažení nižších cílových hodnot krevního tlaku a LDL-cholesterolu na průběh aterosklerózy u diabetu • KD 8, 

supl. 1: 55–56, 2010
Edelsberger, T. SERENADE: Efekt monoterapie rimonabantem – prvním selektivním antagonistou CB1 receptorů na kontrolu glykémie, hmotnost 

a lipidový profil u dosud neléčených pacientů s diabetem 2. typu • KD 8, supl. 1: 35, 2010
Edelsberger, T. Souboj inkretinů: liraglutid vs. sitagliptin • KD 8, č. 2: 31–32, 2010
Edelsberger, T. TITRATE: Pacientem řízená titrace bazálního analoga inzulínu podávaného jednou denně: zhodnocení dvou rozdílných cílových 

glykémií nalačno • KD 8, supl. 1: 31, 2010
Edelsberger, T. TULIP: Inzulín glargin vedl ve srovnání s modifikací životního stylu u osob s diabetem 2. typu na PAD s hladinou HbA1c 7–8 % 

k výraznějšímu zlepšení kontroly glykémie • KD 8, supl. 1: 32, 2010
Edelsberger, T. UKPDS 80: Desetileté postintervenční sledování intenzivní kontroly glykémie u diabetu 2. typu • KD 8, supl. 1: 9–10, 2010
Edelsberger, T. VADT: Kontrola glykémie a vaskulární komplikace u válečných veteránů s diabetem 2. typu • KD 8, supl. 1: 8, 2010
Edelsberger, T. Zahájení léčby bifázickým inzulínem aspart 30/70 (NovoMix 30) nebo převod na tento typ inzulínu v rutinní péči: bezpečnost 

a efektivita u pacientů s diabetem 2. typu v observační studii IMPROVE • KD 8, supl. 1: 29, 2010
Edelsberger, T. Zastavení „U dvou Akordů“ • KD 8, č. 1: 21–23, 2010
Edelsberger, T. 4T: Tříletá účinnost komplexních inzulínových režimů u diabetu 2. typu • KD 8, supl. 1: 26–27, 2010
Krejsová, Z. IONW: Randomizovaná multicentrická zkřížená prospektivní studie porovnávající úroveň metabolické kompenzace u nemocných 

s diabetes mellitus 2. typu dosud neléčených inzulínem přidáním jedné dávky inzulínu glargin nebo více dávek premixovaného inzulínového 
analoga • KD 8, supl. 1: 24–25, 2010

Račická, E. Prandiálně třikrát denně podávaný premixovaný inzulín lispro protamin suspenze/lispro (50/50; Humalog Mix 50) vs. režim bazál-bolus 
s použitím kombinace inzulínů glargin (Lantus) a lispro (Humalog) za současné léčby PAD v obou režimech • KD 8, supl. 1: 16–18, 2010

Račická, E. PREFER: Srovnání premixovaného inzulínu a režimu bazál-bolus s použitím analog u pacientů s diabetes mellitus 2. typu • KD 8, 
supl. 1: 12–14, 2010

Račická, E. Srovnání dvou studií • KD 8, supl. 1: 19–20, 2010
Szabó, M. RECORD: Vliv léčby rosiglitazonem na kardiovaskulární riziko diabetiků 2. typu • KD 8, supl. 1: 40–42, 2010

Abstrakta – sympozium Syndrom diabetické nohy

Brůna, P., Čech, P. Dosažení odpovídající úhrady umožňující důstojnou léčbu syndromu diabetické nohy • KD 8, supl. 3: S14–S15, 2010
Drexlerová, B., Šeflová, L. Prevence syndromu diabetické nohy • KD 8, supl. 3: S30, 2010
Dubský, M., Jirkovská, A., Pagáčová, L., Bém, R., Fejfarová, V., Varga, M., Vašíčková, P., Kučerová, M., Syková, E. Porovnání dlouhodobého efektu 

léčby kmenovými buňkami a PTA u pacientů s těžkou ischemií dolních končetin a diabetem • KD 8, supl. 3: S12–S13, 2010
Fejfarová, V., Hanzlíková, D., Franců, M., Jirkovská, A., Bém, R., Dubský, M., Skibová, J. Je vhodné indikovat podiatrickou péči u nemocných s bér-

covými vředy? • KD 8, supl. 3: S30–S31, 2010
Franců, M., Hokynková, A. Řešení defektů u diabetické nohy • KD 8, supl. 3: S9, 2010
Hájek, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy – state of art • KD 8, supl. 3: S26–S28, 2010
Jirkovská, J., Honsejková, J., Venerová, J., Fialová, L., Solař, S., Klein, J., Zavoral, M. Úspěšné zhojení plantární ulcerace u diabetika s B-Non Hodgkin-

ským lymfomem • KD 8, supl. 3: S31, 2010
Křížová, M., Linhartová, B. Co by sestra neměla přehlédnout • KD 8, supl. 3: S32, 2010
Lacigová, S., Čechurová, D., Tomešová, J., Richterová, D., Loukotová, L. Rehabilitace u syndromu diabetické nohy • KD 8, supl. 3: S15–S17, 2010
Navrátil, K., Sixta, B. Chirurgická onemocnění nehtů u pacientů s diabetem • KD 8, supl. 3: S20–S21, 2010
Pantoflíček, T., Jirkovská, J., Majkus, D. Včasná indikace k podiatrické léčbě. Teorie versus realita • KD 8, supl. 3: S6–S7, 2010
Peregrin, J. H., Kožnar, B. Faktory ovlivňující klinický výsledek infrapopliteální PTA • KD 8, supl. 3: S9–S10, 2010
Pi_hová, P. Otoky z pohledu angiologa • KD 8, supl. 3: S24–S25, 2010
Procházka, V., Gumulec, J., Jalůvka, F., Šalounová, D., Chmelová, J., Jonszta, T., Czerný, D., Krajča, J., Klement, P., Klement, G. L. Transplantace 

autologních kmenových buněk kostní dřeně v léčbě chronické kritické končetinové ischemie a diabetické nohy • KD 8, supl. 3: S11–S12, 2010
Resl, V. Bércové vředy u pacientů s diabetem • KD 8, supl. 3: S21–S24, 2010
Sixta, B., Bém, R., Řezaninová, L. Chirurgická léčba pacientů se syndromem diabetické nohy – odpovídá standardům? • KD 8, supl. 3: S7–S8, 2010
Skořepová, M. Dermatologická léčba onychomykóz • KD 8, supl. 3: S19, 2010
Stryja, J., Říha, D., Stryjová, K. Výsledky léčby dehiscence amputačního pahýlu u pacientů s kritickou končetinovou ischemií • KD 8, supl. 3: 

S34, 2010
Šlais, M., Štádler, P. Komplikace pedálních by-passů, krvácení z anastomózy jako následek infekce operační rány • KD 8, supl. 3: S32, 2010
Venerová, J., Jirkovská, J., Honsejková, J., Fialová, L., Solař, S., Klein, J., Zavoral, M. Transkutánní oxymetrie jako screeningová metoda v terapeutické 

rozvaze syndromu diabetické nohy (SDN) • KD 8, supl. 3: S35–S36, 2010
Záhumenský, E. Netradiční metody ambulantní léčby obtížně hojitelných diabetických ulcerací • KD 8, supl. 3: S36, 2010
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Kapitoly z historie

Švejnoha, J. Bernardo Alberto Houssay (10. 4. 1887 – 21. 9. 1971) • KD 8, č. 3: 50–51, 2010
Švejnoha, J. Elliott Proctor Joslin (6. 6. 1869 – 28. 1. 1962) • KD 8, č. 2: 49–50, 2010
Švejnoha, J. Charles Herbert Best (27. 2. 1899 – 31. 3. 1978) • KD 8, č. 1: 41–42, 2010
Švejnoha, J. Josef Pelnář (16. 11. 1872 – 28. 10. 1964) • KD 8, č. 4: 67–68, 2010

Rozhovory

Diabetes mellitus 2. typu – léčba perorálními antidiabetiky, inkretiny, inzulíny, hypolipidemiky a antihypertenzivy (prof. MUDr. Jindřiška Peruši-
čová, DrSc.) • KD 8, č. 4: 62–63, 2010

Edukace při léčbě inzulínovou pumpou (prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.) • KD 8, č. 2: 21–24, 2010
Nová antidiabetika pro terapii diabetes mellitus 2. typu (prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA) • KD 8, č. 4: 19, 2010
Od bariatrické k metabolické chirurgii (prof. MUDr. Martin Fried, CSc.) • KD 8, č. 3: 16–19, 2010
Projekt Endokrinologického ústavu získal cenu za lékařský výzkum (RNDr. Běla Bendlová, CSc.) • KD 8, č. 1: 38–40, 2010

Zprávy a další texty

Bendlová, B., Hainer, V. Profesor Luboslav Stárka slaví 80. narozeniny • KD 8, č. 4: 50–52, 2010
Krčma, M. 14. Technologie v diabetologii aneb Žinkovy dny • KD 8, č. 4: 60, 2010
Pi_hová, P. Tradiční mezioborové sympozium s mezinárodní účastí „Syndrom diabetické nohy“ • KD 8, č. 4: 64–66, 2010
Smržová, J. www.nefrologie.eu – stránky pro pacienty s onemocněním ledvin i jejich lékaře • KD 8, č. 3: 48–49, 2010
Sosna, T. The 20th European Association for the Study of Diabetic Eye Complications (EASDec) Meeting • KD 8, č. 3: 43–45, 2010
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Distribuce

Distribuce časopisu Kazuistiky v diabetologii 

Geografické vymezení, poštovné:
Distribuce časopisu Kazuistiky v diabetologii probíhá v rámci České a Slovenské republiky. Poštov-

né 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 předplatného je uvedena v tiráži časopisu, od 1. 1. 2011 se cena předplatného zvyšuje na 200 Kč/rok 
(ČR) resp. 8 Eur (SR).

Kazuistiky na internetu:
Na internetových stránkách nakladatelství GEUM (www.geum.org) jsou umístěna abstrakta prací 

publikovaných za celou historii 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 předplatné. 
Předplatné Kazuistik v diabetologii objednáváte na nejbližší čtyři čísla od data objednávky s automa-

tickým prodlužováním. Náš časopis si tak můžete začít předplácet od kteréhokoliv čísla. Obvykle v prvním 
čísle daného ročníku obdržíte 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 uhra[te 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 
informaci, kdo je sponzorem předplatného. Po vypršení sponzorovaného předplatného Vás na tuto sku-
tečnost upozorníme a Vy máte možnost bu[ 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 předplat-

ného, 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 příslušný počet čísel. V opačném případě stornujeme 
zálohovou fakturu (nebo složenku) vydanou k Vašemu předplatnému a nemusíte nic platit. Data před-
platného sledujeme za Vás.
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Objednávky:
Objednat předplatné je možné telefonicky a faxem (00420 481 312 858), e-mailem (geum@geum.org), 

písemně (GEUM, Nádražní 66, 513 01 Semily) nebo pomocí internetového formuláře (www.geum.org). 
Pro písemnou objednávku můžete využít objednací kartičku vkládanou do některých čísel časopisů.

Fakturace:
Na objednávce standardního předplatného prosím vyznačte, zda si přejete platit složenkou, nebo 

zda vyžadujete fakturu. Pochopitelně i složenku můžete proplatit 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 mož-

nost požádat o zaslání 1 ukázkového čísla zdarma. Objednat je můžete pomocí internetového formuláře 
(http://www.geum.org/diakazuistiky), 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 platnost. Bližší informace o publikaci je možné na-
lézt na našich internetových stránkách (www.geum.org). Pomocníka diabetologa vydává Nakladatelství 
GEUM, s.r.o. jednou ročně, termín vydání je duben.

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 kaž-
dém 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!

Distribuce knih

Nakladatelství GEUM distribuuje pouze vlastní publikace. Knihy ostatních vydavatelů není možné 
u nás objednávat. Kompletní nabídka našich knih je umístěna na internetu (www.geum.org).

Jednotlivé objednávky knih přijímáme pouze v rámci České republiky, distribuci na Slovensku zajiš_ují 
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 telefonicky (721 639 079) či faxem (481 312 858). 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
tel./fax: 00420 481 312 858
tel.: 00420 721 639 079 – šéfredaktor
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Adamíková, A., Adamík, Z., Tkadlec, A. Těhotenství diabetičky s pozdními komplikacemi. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 1: 4–7, 
2010.

 

Souhrn: Diabetické těhotenství je těhotenstvím rizikovým pro plod i pro matku a vyžaduje maximální péči. Perinatální morbidita dětí diabetických 
matek s diabetem 1. a 2. typu je třikrát vyšší než v ostatní populaci. Přítomnost pozdních komplikací podstatně ovlivňuje průběh gravidity. Diabetická 
nefropatie může vést k předčasnému porodu. Diabetická retinopatie postihuje 20–27 % žen v produktivním věku, pacientky s mikroaneurysmaty 
na očním pozadí mají 10–15% riziko zhoršení očního nálezu během gravidity. Mezi kontraindikace gravidity patří makroangiopatie koronárních 
cév a dolních končetin, nefropatie s kreatininem nad 140 µmol/l, clearancí pod 40 ml/min a hypertenzí léčenou třemi a více antihypertenzivy, neo-
šetřená proliferativní retinopatie a závažná autonomní neuropatie GIT (gastroparéza). Zdůrazňuje se plánované rodičovství a týmová spolupráce 
odborníků při léčbě a sledování gravidní pacientky s diabetem. Kazuistiky dokumentují souvislosti mezi komplikacemi diabetu a průběhem gravidit 
pacientek s diabetem.
Klíčová slova: pozdní komplikace diabetu, gravidita, perinatální mortalita a morbidita
 
Diabetic pregnancy with late diabetic complications
Summary: Diabetic pregnancy can present some particular risks for both mother and child, and requires utmost care. Prenatal child morbidity in 
mothers with type 1 or 2 is threefold compared to general population. The presence of late complications has a marked effect on the course of 
pregnancy. Diabetic nephropathy may lead to premature birth. Diabetic retinopathy affects 20–27 % of women in productive age. Women with 
microaneurysms on eye background have a 10–15% risk of an impaired ophthalmologic finding during pregnancy. Contraindications during pregnancy 
include macroangiopathy of coronary vessels and lower extremities, nephropathy with creatinin levels above 140 µmol/l, clearance below 40 ml/min, 
and hypertension treated with three or more antihypertensive drugs, untreated prolipherative retinopathy, severe autonomous GIT neuropathy 
(gastroparesis). Emphasis is to be put on planned parenthood and expert team work during the therapy and follow-up of pregnant mothers with 
diabetes. Case studies have demonstrated relationship between diabetic complications and the course of pregnancies in patients with diabetes.
Key words: late diabetic complications, pregnancy, perinatal mortality and morbidity

Tomčíková, D., Barák, -., Jančová, E. Osobitosti diagnostiky a liečby diabetickej retinopatie v detskom a adolescentnom veku. 
Kazuistiky v diabetologii 8, č. 1: 10–14, 2010. 

 

Súhrn: Na Klinike detskej oftalmológie DFNsP a LF UK v Bratislave je pravidelne sledovaný očný nález u pacientov s ochorením diabetes 
mellitus (DM). V roku 2008 bolo vyšetrených 435 detských pacientov. U 428 pacientov sa jednalo o DM 1. typu, u 7 pacientov DM 2. typu. 
Nález diabetickej retinopatie (DR) sme zaznamenali len u 18 pacientov s DM 1. typu.
KGúčové slová: diabetická retinopatia u detí, sledovanie, liečba, dispenzarizačné doporučenia
 
Particularities in a diagnosis and a treatment of diabetic retinopathy in childhood and adolescence
Summary: Patients with type 2 diabetes mellitus are regularly examined for their eye status in the Clinic of pediatric ophthalmology of DFNsP and 
LF UK in Bratislava. 435 pediatric patients were examined in 2008. 428 patients had type 1 diabetes mellitus and 7 patients had type 2 diabetes 
mellitus. Diabetic retinopathy (DR) was diagnosed in only 18 patients with type 1 diabetes mellitus.
Key words: diabetic retinopathy in children, monitoring, treatment, follow-up recommendations
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Procházková, L., Závorková, M., Hovorka, M., Benda, T. Vliv přístupu pacienta a lékaře k diabetické retinopatii při diabetes 
mellitus 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 1: 15–18, 2010. 

 

Souhrn: Zaměřili jsme se na zhodnocení přístupu pacienta a očního lékaře k diabetické retinopatii u pacientů s diabetes mellitus 1. typu. 
Rozdílný přístup dokládáme na 4 kazuistikách. První pacientka vzorně spolupracovala s očním lékařem před otěhotněním i v době těhotenství 
a po porodu má oční nález stabilizovaný s dobrým vizem. Druhý pacient sice chodil pravidelně na kontroly očního pozadí v místě bydliště, ale 
pro ztrátu vizu na jednom oku přišel na naše pracoviště sám. Třetí pacient nedodržoval léčebný režim a byl špatně kompenzován. Diabetická 
retinopatie se proto rychle zhoršila i přes veškerou léčbu oftalmologem. Čtvrtá pacientka byla pravidelně sledována od roku 1973 a léčena od 
roku 2000 fotokoagulací a pak pars plana vitrektomií. Ačkoliv chodí pravidelně na všechny kontroly, přece jen se po 37 letech léčby a relativně 
dobré kompenzace diabetu projevují komplikace.
Klíčová slova: diabetická retinopatie, vizus, fotokoagulace sítnice, kompenzace diabetu, spolupráce pacienta a lékaře
 
The effect of patient’s and physician’s approach to the diabetic retinopathy in type 1 diabetes mellitus
Summary: This paper analyses the attitude of both patient and ophthalmologist towards diabetic retinopathy in patients with diabetes mellitus 
type I. Distinct attitudes are illustrated on 4 case reports. The first patient cooperated with her ophthalmologist both before and during the child-
birth. Afterwards the finding was stable and the visual acuity fair. The second patient was seeing his ophthalmologist quite regularly for a common 
examination of ocular fundus, but due to a remarkable loss of visual acuity in one eye came to our department. The third patient didn’t follow any 
treatment and was badly compensated. His diabetic retinopathy deteriorated rapidly despite intensive ophthalmic care. The fourth patient was 
supervised regularly since 1973 and underwent a photocoagulation therapy and a pars plana vitrectomy in 2000. Although she sees her specialist 
for regular check-ups, after 37 years of treatment and relatively good compensation of diabetes mellitus complications still occur.
Key words: diabetic retinopathy, visual acuity, retinal photocoagulation, compensation of diabetes mellitus, patient-physician cooperation

Benešová, R. Zlepšení kompenzace diabetes mellitus 2. typu po změně bazálního analoga. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 1: 27–28, 
2010. 

 

Souhrn: Dlouze působící inzulínová analoga jsou moderním způsobem léčby diabetes mellitus (DM) a protože v nabídce léčebných možností 
není pouze jediný bazální inzulínový analog, neubráníme se dříve či později jejich vzájemnému srovnání. Na toto téma již také byly publiko-
vány práce, které se srovnáním obou bazálních inzulínových analog zabývají a ve kterých je inzulín glargin dlouhodobým analogem, kterého 
je potřeba podávat ve srovnání s inzulínem detemir méně pro dosažení obdobné kompenzace diabetu (Hollander et al. 2008; Rosenstock et 
al. 2008; Swinnen et al. 2009). Kazuistika přináší srovnání kompenzace DM 2. typu a velikosti užité dávky inzulínu při léčbě inzulínem glargin 
a detemir u téže pacientky.
Klíčová slova: dlouhodobě působící inzulínová analoga, kompenzace diabetes mellitus, hypoglykemie
 
An improvement of type 2 diabetes mellitus compensation following the change of basal analogue
Summary: Long-acting insulin analogues represent a modern way of treatment of diabetes mellitus (DM) and as more than one basal insulin 
analogues are available their comparison can’t be sooner or later avoided. Several papers comparing two insulin analogues have been recently 
published considering the insulin glargine to be a long-acting analogue which, compared to insulin detemir, requires smaller doses to achieve 
a comparable compensation of the diabetes (Hollander et al. 2008; Rosenstock et al. 2008; Swinnen et al. 2009). The paper provides a comparison 
of the compensation of type 2 diabetes mellitus and the amount of used doses of insulin glargine and detemir in the same patient.
Key words: long-acting insulin analogues, compensation of diabetes mellitus, hypoglycemia
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Brož, J. Kontinuální monitorace glykémie v České republice – praktické aspekty. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 2: 4–8, 2010.

Souhrn: Kontinuální monitorace koncentrace glukózy v intersticiálním prostředí je relativně nová metoda kontroly terapie u pacientů s diabetes 
mellitus, která poskytuje podstatně více dat pro úpravu léčby než dosud běžný selfmonitoring. Přístroje tohoto typu měří hodnotu koncentrace 
glukózy v intersticiálním prostředí v intervalu 5 minut. Je třeba upozornit na mírný časový posun této hodnoty v porovnání s hodnotou glykémie 
v kapilární krvi v čase rychlých změn množství glukózy v těle (především po jídle či při fyzické námaze), která může činit 10–30 minut.
Klíčová slova: kontinuální monitorace, diabetes mellitus, hypoglykemie, uzavřený okruh, intersticiální prostředí

The continuous monitoring of glycemia in the Czech Republic – the practical aspects
Summary: The continuous monitoring of glucose concentration in the interstitial environment is a relatively new method of checking the effect 
of therapy in patients with diabetes mellitus that offers significantly more data for the adjustment of therapy than common self-monitoring. This 
kind of instruments can measure the level of glucose concentration in the interstitial environment in a 5 minutes interval. A mild time-shift of 
this value compared to the glucose level in the capillary blood during rapid changes of glucose quantity in the body (particularly postprandial 
or during physical exertion), that can achieve 10–30 minutes, should to be pointed out.
Key words: continuous monitoring, diabetes mellitus,, hypoglycemia, closed-loop, interstitial environment

Jankovec, Z. Kontinuální monitorace glykémií RT-CGM u nedostatečně kompenzovaného pacienta s diabetes mellitus 1. typu. 
Kazuistiky v diabetologii 8, č. 2: 9–11, 2010.

Souhrn: Kazuistika se zabývá efektem kontinuální monitorace glykémií v reálném čase (RT-CGM) u pacienta s diabetes mellitus 1. typu, dlou-
hodobě nedostatečně kompenzovaného při léčbě inzulínovou pumpou. Pravidelným opakovaným užitím senzoru glykémií spolu se zlepšením 
selfmanagementu diabetu došlo k výrazné úpravě kompenzace onemocnění.
Klíčová slova: kontinuální monitorace glykemií v reálném čase, compliance, selfmanagement diabetu, variabilita glykemií

RT-CGM continuous glucose monitoring in an inadequately controlled patient with type 1 diabetes mellitus
Summary: The paper deals with an effect of a real time continuous glucose monitoring (RT-CGM) in a patient with type 1 diabetes mellitus, 
whose diabetes was inadequately controlled by the insulin pump treatment for a long time. A regular repeated use of glucose sensor along with 
an improved self-management of diabetes resulted in a significant improvement of the control of the disease.
Key words: real time continuous glucose monitoring, compliance, self-management of diabetes, blood glucose variability

Brož, J., Polák, J. Možnost zastavení podávání inzulínu u nové inzulínové pumpy Paradigm Veo – analýza kontinuální monitorace. 
Kazuistiky v diabetologii 8, č. 2: 12–14, 2010.

Souhrn: Reakce na hypoglykémii představuje především okamžitý přísun sacharidů organismu. Kromě krátkodobých i dlouhodobých negativních 
dopadů na nervový systém se hypoglykémie často odráží i v rozkolísání hodnot glykémií v dalších hodinách, souvisejícím s reaktivní hypergly-
kémií, která hypoglykémii většinou následuje. Jednou z možností, jak tomuto rozkolísání předejít, by teoreticky mohlo být dočasné zastavení 
podání inzulínu při léčbě inzulínovou pumpou, které pacientům aktivně nabízí inzulínová pumpa Paradigm Veo. V kazuistice analyzujeme 
posthypoglykemické exkurze glykémií při použití tohoto nástroje.
Klíčová slova: inzulínová pumpa, bazální dávka, inzulín, hypoglykemie, hyperglykemie
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The option to interrupt the administration of insulin in the new insulin pump “Paradigm Veo” – the analysis of the continuous monitoring
Summary: The response to hypoglycemia is in the first place represented by an immediate supply of carbohydrates to the body. Apart from short-
-term and long-term negative impacts on the nervous system, the hypoglycemia is often reflected in a destabilization of glucose levels in the next few 
hours, which is associated with reactive hyperglycemia that usually follows hypoglycemia. One possibility to prevent such a destabilization should 
theoretically be a temporary interruption of insulin administration during the treatment with insulin pump, which the insulin pump Paradigm Veo 
actively offers. Our paper analyses the post-hypoglycemic excursions of glycemia during the use of this device.
Key words: insulin pump, basal dose, insulin, hypoglycemia, hyperglycemia

Doničová, V., Donič, V. Hyperglykémie u zdravotnej sestry v gravidite, odhalenie ich príčiny a ovplyvnenie minimálnou úpravou 
dávky inzulínu. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 2: 15–16, 2010.

Súhrn: Kazuistika popisuje vzostupy glykémií v gravidite u dobre edukovanej pacientky, ktorá pracovala ako zdravotná sestra. Išlo o druhú vemmi 
želanú graviditu po troch rokoch, pričom prvé die_a bolo postihnuté (agenéza corpus callosum). Napriek snahe pacientky dosiahnu_ čo najlepšiu 
kompenzáciu diabetes mellitus, CGMS zachytilo výrazné hyperglykémie. Ich príčinu sa podarilo zisti_ na základe anamnézy pri pohmade na glyke-
mické krivky spoločne s pacientkou.
KGúčové slová: kontinuálne monitorovanie glukózy (CGMS), hyperglykémia, hraničná hypoglykémia, glykemická krivka, strach z hypoglykémie, 
gravidita

Hyperglycemia in a pregnant nurse, the detection of its cause, and its treatment by a minimal adjustment of the insulin dose
Summary: The case report describes a hyperglycaemia of a pregnant well educated nurse. There was a second awaited gravidity achieved after 
three years, while the first child had a congenital defect (agenesis of corpus callosum). Despite the major effort of patient to achieve good glycae-
mia control the CGMS revealed considerable hyperglycaemic excursions. The reason of these hyperglycaemic events was uncovered based on the 
history and glycaemia curves from CGMS on common session with the patient.
Key words: continuous glucose monitoring (CGMS), hyperglycaemia, near hypoglycaemia, glycaemic curve, fear of hypoglycaemia, pregnancy

Kudlová, P., Peterson, K., Chlup, R., Keprtová, J. Míčková, I. Compliance pacienta se syndromem diabetické nohy. Kazuistiky 
v diabetologii 8, č. 2: 17–20, 2010.

Souhrn: Kazuistika zaměřená na compliance 57letého muže s diabetem 2. typu a osmiletou anamnézou syndromu diabetické nohy, který byl 
opakovaně hospitalizován a reedukován na interních a chirurgických odděleních Fakultní nemocnice Olomouc a v Odborném léčebném ústavu 
neurologicko-geriatrickém v Moravském Berouně.
Klíčová slova: syndrom diabetické nohy, compliance, edukace

The compliance of a patient with diabetic foot syndrome
Summary: The paper deals with the compliance of a 57 years old male patient with type 2 diabetes mellitus and 8 years history of diabetic foot 
syndrome, who was repeatedly hospitalized and re-educated in both the Departments of internal medicine and surgery of Faculty Hospital of 
Olomouc and in the Specialized Institute of Neurology and Geriatry in Moravský Beroun. 
Key words: diabetic foot syndrome, compliance, education

Rencová, E. Trvalé poškození zraku vlivem diabetického makulárního edému. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 2: 25–28, 2010.

Souhrn: Diabetický makulární edém je ve vyspělých zemích hlavní příčinou praktické slepoty populace v produktivním věku. Jeho příčinou je hy-
perglykémie a další rizikové faktory ovlivnitelné systémovou léčbou vedenou diabetologem. Oftalmolog obvykle zahajuje léčbu přímou laserovou 
koagulací prosakujících mikroaneuryzmat předtím detekovaných pomocí fluoresceinové angiografie. Je úspěšný v případě fokálního diabetického 
makulárního edému (levé oko naší nemocné). Menší úspěšnost laserového zákroku nastává v případě difuzního makulárního edému, zvláště tam, 
kde se při dlouhém setrvávání tekutiny ve tkáni sítnice vyvinul hutný plak tvrdého exsudátu přímo v makule (pravé oko naší nemocné). Pak lase-
rová léčba sice vede ke vstřebání extrémně velkého tvrdého exsudátu, který je ale nahrazen jizvou z buněk glie. V této lokalitě pak dojde ke ztrátě 
fotoreceptorů a zafixování nízké zrakové ostrosti, kterou již nedokážeme léčebně ovlivnit. Oftalmologové ji musí odlišit od věkem podmíněné 
makulární degenerace, která je léčebně ovlivnitelná.
Klíčová slova: fokální diabetický makulární edém, difuzní diabetický makulární edém, fluoresceinová angiografie, laserová koagulace
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The permanent damage of sight caused by the diabetic macular edema
Summary: The diabetic macular edema is the main cause of practical blindness in a population in productive age in developed countries. It is 
caused by hyperglycemia and other risk factors that are controllable by a diabetolog treatment. An ophthalmologist usually starts his treatment by 
a laser coagulation of leaking microaneurysms previously detected by a fluorescein angiography. He is successful in case of a focal diabetic macular 
edema (the left eye of our patient). Lower successfulness of the laser treatment occurs in case of a diffuse macular edema, particularly if a long-
-term collection of liquid in retina creates a solid plaque of dense exudate directly in the macula (the right eye of our patient). The laser treatment 
then leads to a resorption of the extremely large dense exudates, but it is replaced by a glial scar. In this area a loss photoreceptors occurs and low 
visual acuity, which can not be therapeutically affected, is fixed. The ophthalmologists must distinguish this condition from an age related macular 
degeneration, which can be therapeutically affected. 
Key words: focal diabetic macular edema, diffuse diabetic macular edema, fluorescein angiography, laser coagulation

Rušavý, Z. Monoterapie sitagliptinem u pacientů s diabetem 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 2: 33–34, 2010.

Souhrn: Na příkladu dvou kazuistik je demonstrována efektivita léčby sitagliptinem v monoterapii u pacientů s kontraindikací léčby metforminem. 
Zlepšení kompenzace diabetu při léčbě sitagliptinem je ve shodě s recentními pracemi. Za významný přínos sitagliptinu je považována účinnost, 
jednoduché dávkování, zanedbatelné riziko hypoglykémie a minimum interakcí.
Klíčová slova: diabetes mellitus, hyperglykemie, HbA1c, sitagliptin, metformin

Sitagliptine monotherapy in patients with type 2 diabetes mellitus
Summary: Two case reports demonstrate the effectiveness of sitagliptine monotherapy in patients in whom the treatment with metformine is con-
traindicated. The improved control of diabetes mellitus during the treatment with sitagliptine corresponds to recent reports. The efficacy, simple 
dosing, insignificant risk of hypoglycemia and minimal interactions are considered to be its important profit. 
Key words: diabetes mellitus, hyperglycemia, HbA1c, sitagliptine, metformine

Langová, D. Jsou dlouhodobě působící inzulínová analoga zaměnitelná? Kazuistiky v diabetologii 8, č. 2: 36–38, 2010.

Souhrn: Dlouhodobě působící inzulínová analoga detemir a glargin umožnila, zejména u diabetiků 1. typu, přivést léčbu opět blíže fyziologickému 
schématu. Postupně se ukázalo, že v případě inzulínu detemir existuje vysoké procento pacientů (především s diabetes mellitus 1. typu), kteří při 
kombinaci s ultrakrátkým analogem vyžadují podávání dvou dávek denně.
Demonstrována je kazuistika mladého diabetika 1. typu, u něhož záměna detemiru za glargin umožnila ponechat aplikaci dlouhodobého analoga 
jedenkrát denně, což bylo klíčové vzhledem k jeho zaměstnání v nepravidelném směnném provozu. Dosažení a udržení dobré kompenzace bylo 
dokumentováno klinicky i laboratorně (absence hypoglykémií při zlepšených glykemických profilech, pokles glykovaného hemoglobinu).
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, glargin, detemir, počet denních dávek inzulínu, fyzická aktivita

Are long-term acting insulin analogues interchangeable?
Summary: The long-term acting insulin analogues detemir and glargine have given us the possibility to bring the treatment, particularly in patients 
with type 1 diabetes mellitus, closer to the physiological pattern. Gradually, it has become evident that in case of detemir, there is a high percentage of 
patients (particularly with type 1 diabetes mellitus) requiring a twice daily administration when combining it with an ultra-short acting analogue.
This report presents a case of a young patient with type 1 diabetes mellitus, in whom the switch from detemir to glargine enabled to maintain 
the administration of the long-term acting analogue once daily, which was crucial with respect to his occupation with irregular work shifts. The 
achievement and preservation of a good compensation was documented by clinical and laboratory results (the absence of hypoglycemias as well 
as improved glycemic profiles and the decrease of glycated hemoglobin). 
Key words: type 1 diabetes mellitus, glargine, detemir, daily administration of insulin, physical activity
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Chlup, R., Peterson, K., Zapletalová, J. Přínos léčby liraglutidem u pacienta s diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 8, 
č. 3: 4–8, 2010.

Souhrn: Předkládaná kazuistika demonstruje překvapivě příznivý efekt desetitýdenní léčby liraglutidem na klinický stav, glykemický profil a na 
hodnoty glykovaného hemoglobinu u 48letého muže s třináctiletou anamnézou diabetes mellitus 2. typu, u něhož nebylo dosaženo uspokojivé 
kompenzace kombinací vysokých dávek metforminu, rosiglitazonu a glimepiridu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, perorální antidiabetika, inkretiny, exenatid, liraglutid

A contribution of liraglutide therapy in a patient with type 2 diabetes mellitus
Summary: This case report demonstrates a positive effect of a 10-week liraglutide therapy on clinical state, glycemic profile and on glycated he-
moglobin values in a 48-year old male with diabetes mellitus history of 13 years, which was not well compensated with combined high dose therapy 
of metformin, rosiglitazone and glimepiride. 
Key words: type 2 diabetes mellitus, oral antidiabetic drugs, incretins, exenatide, liraglutide

Szabó, M. Léčba arteriální hypertenze závažného stupně u diabetika 2. typu s proteinurií preparátem aliskiren. Kazuistiky v dia-
betologii 8, č. 3: 9–10, 2010.

Souhrn: Předložený případ popisuje významný pokles krevního tlaku u diabetika s arteriální hypertenzí a nefropatií dosažený preparátem aliskiren, 
dokumentovaný 24hodinovým ambulantním monitorováním tlaku krve (TK).
Klíčová slova: arteriální hypertenze, diabetes mellitus 2. typu, proteinurie, ambulantní monitorování krevního tlaku, aliskiren

A treatment of a severe arterial hypertension with aliskiren in a patient with type 2 diabetes mellitus and proteinuria
Summary: The presented case describes a significant decrease of arterial pressure in a patient with diabetes mellitus and nephropathy caused by 
a treatment with aliskiren that was documented by 24-hours blood pressure monitoring (BP).
Key words: arterial hypertension, type 2 diabetes mellitus, proteinuria, out-patient blood pressure monitoring, aliskiren

Vrkoč, J. Těžká hypoglykemie, kdy bychom ji „nečekali“. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 3: 11, 2010.

Souhrn: Kazuistika popisuje případ těžké hypoglykemie u nediabetické pacientky jako reakci na nadměrnou rychlost infuze parenterální výživy 
po předchozím hladovění. Patofyziologickým mechanismem byla pravděpodobně výrazná stimulace inzulínové sekrece substráty z parenterální 
výživy.
Klíčová slova: hypoglykemie, parenterální výživa, stimulace inzulínové sekrece, hladovění

A severe “unexpected” hypoglycemia
Summary: The paper describes a case of a severe hypoglycemia in a non-diabetic patient as a reaction on excessive rate of infusion following previous 
fasting. The pathophysiological mechanism was probably a significant stimulation of insulin secretion by substrates in the parenteral nutrition.
Key words: hypoglycemia, parenteral nutrition, stimulation of insulin secretion, fasting
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Nabídka knih z nakladatelství GEUM

Musil, F., Šmahelová, A., Sobotka, L. Léčba obezity kontrolovanou hladovkou u pacienta s diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky 
v diabetologii 8, č. 3: 12–15, 2010.

Souhrn: Je prezentována kazuistika obézního pacienta s diabetes mellitus 1. typu (DM 1. typu), který nebyl schopen ambulantně zredukovat svou 
tělesnou hmotnost. U tohoto pacienta byla zvolena metoda kontrolované hladovky za hospitalizace na diabetologickém lůžkovém oddělení. Během 
sedmidenní úplné hladovky zredukoval tento pacient 7,5 kg tělesné hmotnosti a tento hmotnostní úbytek dále udržel. Glykemie během hladovky byla 
udržována na hodnotách okolo 5 mmol/l průběžnou úpravou bazální dávky inzulínu. Hladovku pacient dobře toleroval a proběhla bez komplikací. 
Úplná hladovka je bezpečnou metodou volby při léčbě nadměrné tělesné hmotnosti u obézních pacientů s diabetes mellitus 1. typu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, obezita, redukce hmotnosti, kontrolovaná hladovka

Treatment of obesity by controlled fasting in patient with type 1 diabetes mellitus
Summary: Controlled fasting in a hospital setting can be a method of choice in the treatment of obesity in patients who are not able to reduce their 
weight at home by a calorie-restricted diet and exercise. Presented patient lost 7.5 kg of body weight after 7 days of fasting and maintained this 
reduction in body weight after fasting. This patient tolerated the period of fasting. Glycemia during fasting was maintained at 5 mmol/l by adjust-
ment of the basal insulin dose. There was no severe hypoglycemia in this patient during the fasting period. The total fasting is a safe therapeutic 
tool in the management of obesity in type 1 diabetes mellitus patients.
Key words: type 1 diabetes mellitus, obesity, body weight reduction, controlled fasting
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Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. et al. – Diabetes mellitus 2. typu, léčba perorálními antidiabetiky, inkretiny, 
inzulíny, hypolipidemiky a antihypertenzivy
(ISBN 978-80-86256-78-8)
Zcela nová přehledová monografie skupiny předních českých diabetologů a internistů shrnuje a komentuje, jak by měla 
a může vypadat současná moderní terapie diabetes mellitus 2. typu. Mapuje, co se osvědčilo z tradičních diabetologických 
postupů, a představuje všechny nové možnosti v terapii cukrovky, nepomíjejíc nejnovější postupy, jakými jsou inkretinová 
léčba, nejnovější antidiabetika, inzulínová analoga a jejich aplikační režimy, bariatrie, moderní aplikační technika a další. 
Diabetes mellitus 2. typu je pojímán v celé své šíři, takže je zastoupena i terapie obezity, dyslipidemie a hypertenze.
Formát 19 cm×27 cm, vázaná, čb a barevné obrázky, schémata a grafy, 582 stran, 1500 Kč

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. et al. – Diabetes mellitus 1. typu
(ISBN 978-80-86256-62-7 – 2. vydání)
Přehledová monografie shrnující všechny aktuální poznatky o diabetes mellitus 1. typu, včetně jeho komplikací a základních 
přidružených chorob; jednotlivé části knihy se postupně věnují epidemiologii, patofyziologii, diagnostice a léčbě diabetu 
i prevenci a léčbě jeho komplikací. 
Publikace získala cenu České diabetologické společnosti.
Formát 19 cm×27 cm, vázaná, čb a barevné obrázky, schémata a grafy, 616 stran, 1500 Kč

As. MUDr. Pavlína PiPhová, doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D. – Léčba inzulínovou pumpou pro praxi
(ISBN 978-80-86256-64-1 – 1. vydání)
Praktická příručka pro lékaře pečující o diabetiky léčené inzulínovou pumpou, kterou ocení jak specialisté-diabetologové, 
tak praktičtí lékaři. Teoretická část shrnuje základy léčby diabetes mellitus, zvláště s ohledem na inzulinoterapii a CSII. Ob-
sahem druhé části jsou praktická doporučení týkající se léčby inzulínovou pumpou (zahájení léčby, stanovení dávek, řešení 
problémů, algoritmy léčby, léčba v těhotenství ad.). Jednotlivé kapitoly jsou doplněny unikátním pohledem diabetika na 
danou problematiku. 
A5, vázaná, 195 stran, černobílé a barevné obrázky, schémata a grafy, 330 Kč

Při objednání knih přímo v nakladatelství Vám nebudeme účtovat poštovné ani balné a knihy tak dostanete za stejnou cenu jako v knihku-
pectví.
Adresa pro objednání knih:
Nakladatelství GEUM, s. r. o., Nádražní 66, 513 01 Semily, tel.: 721 639 079, tel./fax: 481 312 858, e-mail: novackova@geum.org
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Adamíková, A. Terapie inkretinem u diabetika 2. typu – dočasná nebo stálá? Kazuistiky v diabetologii 8, č. 4: 4–6, 2010.

Souhrn: Algoritmus ADA/EASD pro léčbu diabetes mellitus 2. typu doporučuje při neuspokojivé kompenzaci zvolit léčbu kombinační a prakticky 
na stejnou úroveň klade možnou kombinaci se sulfonylureou, bazálním inzulínem, pioglitazonem a GLP-1 agonisty. Léčba postavená na inkretinech 
zasahuje do komplexní patofyziologie diabetu 2. typu. Inkretiny mají regulační roli ve funkci beta buněk, ovlivňují sekreci inzulínu, glukagonu, 
ovlivňují metabolismus glukózy, hrají úlohu v motilitě gastrointestinálního traktu (GIT), snižují chu? k jídlu, snižují hmotnost a celkově zabraňují 
progresi onemocnění.
Kazuistika popisuje vývoj terapie 45letého obézního muže, který se pro diabetes mellitus 2. typu léčí již od roku 1998. Od terapie redukční dietou 
se postupně přes kombinaci metformin a sulfonyl urea dostal k terapii exenatidem v maximální dvojí denní dávce. Nejprve úspěšná terapie však po 
roce selhala, zastavily se hmotnostní úbytky a zhoršil se parametr dlouhodobé kompenzace HbA1c. Přes dobrou endogenní sekreci bylo nezbytné 
přejít na terapii dlouhodobým inzulínovým analogem v bazále. V kazuistice je diskutována perspektiva kombinace metformin, inkretin, inzulín, 
která by mohla zabraňovat hmotnostním přírůstkům při inzulinoterapii, dále zlepšovat dlouhodobou kompenzaci a zachovávat pozitivní efekty 
inkretinové terapie. 
Klíčová slova: inkretiny, dlouhodobý inzulínový analog, diabetes mellitus 2. typu

Therapy of type 2 diabetic by incretin – temporary or permanent?
Summary: Algorithm ADA/EASD for the treatment of type 2 diabetes, when compensation is unsatisfactory, recommends choosing a combination 
treatment and practically gives us the same level of possibility of combination treatment with sulfonylurea, basal insulin, pioglitazon and GLP-1 
agonist. Treatment based on incretins interferes in the complex pathophysiology of type 2 diabetes, plays a regulatory role in the function of ß cells, 
affects insulin secretion, glucagon secretion, affects the metabolism of glucose, plays a role in GI motility, decreases appetite, reduces weight and 
generally prevents progression of the illness.
The case describes evolution of the therapy of a 45 years old obese type 2 diabetic who is undergoing treatment since the year 1998. Progressively 
he underwent the reduction diet therapy through the combination of metformin and sulfonylurea to the exenatid therapy to a maximal twice a day 
potion. However the-at-first-sight successful therapy fails after a year, the weight reductions come to a stop and the parameter of long-term com-
pensation HbA1c worsens, and in spite of good endogenous secretion it is imperative to pass over to therapy by long-term basal insulin analogues. 
The case discusses the perspective combination of metformin, incretin, insulin, which could prevent weight increments during the insulin therapy, 
further improve long-term compensation and preserve the positive effects of the incretin therapy. 
Key words: incretins, long-term basal insulin analogue, type 2 diabetes mellitus

Fabiánová, J. Vildagliptin – moderní terapie diabetu. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 4: 8–9, 2010.

Souhrn: Moderní léčba diabetika začíná metforminem, dietou, změnou životního stylu. Pokud je kompenzace nedostatečná, je jednou z velmi 
dobrých možností přidání vildagliptinu.
Klíčová slova: kompenzace diabetu, metformin, vildagliptin
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Vildagliptin – the modern diabetes care
Summary: The modern diabetes care starts from metformin, diet, change of the life style. When the compensation is not sufficient, then vildaglip-
tine seems to be one of good possibilities.
Key words: compensation of diabetes, metformin, vildagliptin

Račická, E. Využití bezpečnosti kombinace léčby exenatidem a metforminem u diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 8, 
č. 4: 10–12, 2010.

Souhrn: Obsahem kazuistiky je popis léčby obézního diabetika 2. typu, kterého se i přes zvýšené edukační úsilí nepodařilo přesvědčit k redukci 
hmotnosti, a bylo nutné časně intenzifikovat léčbu perorálními antidiabetiky (PAD). Kombinace exenatidu s metforminem umožnila snížení až 
vysazení současné léčby sulfonylureou a vedla k poklesu tělesné hmotnosti. Touto terapií byl pacient úspěšně léčen v závěru své profesní kariéry 
a profitoval z bezpečnosti léčby tím, že mohl vykonávat profesi řidiče MHD bez omezení.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, redukce tělesné hmotnosti, metformin, exenatid

Benefiting from the safety profile of combined treatment with exenatide and metformine in type 2 diabetes mellitus
Summary: The case report is focused on the treatment of an obese patient with type 2 diabetes mellitus who despite enhanced education failed 
to be reasoned into the weight loss and his treatment with oral antidiabetic agents needed to be intensified early. The combination of exenatide 
and metformine enabled to decrease and consequently withdraw the treatment with sulfonylurea and it lead to the weight loss. The patient was 
treated with this therapy in the end of his professional career and its safety brought him a benefit of being able to work as a professional driver of 
the urban public transport without any limitations.
Key words: type 2 diabetes mellitus, weight loss, metformine, exenatide

Chlup, R., Doubravová, B., Ďurajková, E., Peterson, K., Zapletalová, J. Léčba liraglutidem u pacientky s metabolickým syndromem 
a hypotyreózou. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 4: 13–17, 2010.

Souhrn: Předkládaná kazuistika demonstruje příznivý efekt čtyřměsíční léčby liraglutidem na redukci tělesné hmotnosti, glykemický profil a hod-
noty glykovaného hemoglobinu u 57leté obézní ženy s kompenzovanou hypotyreózou a rozvíjejícím se metabolickým syndromem, u které se při 
uspokojivé kompenzaci diabetu nedařilo dosáhnout dostatečné redukce tělesné hmotnosti monoterapií metforminem ani kombinací metforminu 
a sitagliptinu.
Klíčová slova: metabolický syndrom, hypertenze, diabetes mellitus 2. typu, obezita, hypotyreóza, sitagliptin, metformin, inkretiny, liraglutid

The treatment with liraglutide in a female patient with metabolic syndrome and hypothyreosis
Summary: This case report demonstrates a positive effect of a 4-month liraglutide therapy on body mass index, glycaemic profile and on glycated 
hemoglobin values in a 57-year old obese woman (adequately treated for hypothyreosis) with recent evolution of metabolic syndrome. Even 
though the diabetes control was acceptable, the treatment with high doses of metformin and sitagliptin failed to reach sufficient reduction of 
body mass.
Key words: metabolic syndrome, hypertension, type 2 diabetes mellitus, obesity, hypothyreosis, sitagliptin, metformin, incretins, liraglutide

Janíčková ŽRárská, D. „Zkřížený pokus“ v titraci inzulínových analog u pacientky s diabetes mellitus 2. typu v klinické praxi. 
Kazuistiky v diabetologii 8, č. 4: 20–21, 2010.

Souhrn: Následující kazuistika je dokladem, jak změna poměrů v podávání prandiálního a bazálního inzulínu v duchu zachování fyziologických 
principů vede ke zlepšení metabolické kompenzace.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, titrace inzulínů, inzulínová analoga

The “crossover trial” in the titration of insulin analogues in a female patient with type 2 diabetes mellitus in our clinical practice
Summary: The following case report demonstrates that the change of proportions of prandial and basal insulin in accord with physiological prin-
ciples leads to the improvement of metabolic compensation.
Key words: type 2 diabetes mellitus, insulin titration, insulin analogues
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Tománek, P. Dosažení optimální kompenzace diabetes mellitus 2. typu přidáním inzulínu glargin k zavedené kombinační terapii 
perorálními antidiabetiky. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 4: 22–23, 2010.

Souhrn: Kazuistika popisuje zlepšení hodnot kompenzace diabetes mellitus (DM) 2. typu u polymorbidního 66letého pacienta, kterému z důvodu 
nevyhovujících parametrů jak glykemie na lačno (FBG) a postprandiální glykemie (PPG), tak glykovaného hemoglobinu byl k již maximalizované 
kombinační terapii perorálními antidiabetiky (PAD) přidán dlouhodobý analog inzulínu glargin. Po titraci jeho dávky přetrvává optimální kom-
penzace DM 2. typu po dobu téměř tří let, a to bez nutnosti dalšího navýšení počtu jednotek inzulínu glargin, jež se ukázal jako zcela bezpečná 
součást léčby DM 2. typu. Po dobu jeho aplikace pacient nezaznamenal ani jednu těžkou hypoglykemii.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, perorální antidiabetika, inzulín glargin

The achievement of optimal compensation of type 2 diabetes mellitus by the addition of insulin glargine to the established combination of oral 
antidiabetic agents
Summary: The paper describes the improvement of parameters of compensation of type 2 diabetes mellitus (DM) in a polymorbid 66 years old 
patient, in whom the long term insulin analogue glargine was added to the maximal combined treatment with oral antidiabetic agents, because of 
insufficient parameters of compensation: fasting glycemia (FBG), postprandial glycemia (PPG), and glycated hemoglobin. After the dose titration 
the optimal compensation of type 2 diabetes mellitus persisted for almost three years without the need of further up-titration of insulin glargine 
units; and insulin glargine proved to be a completely safe part of the treatment of type 2 diabetes mellitus. The patient did not notice any severe 
hypoglycemia during its administration.
Key words: type 2 diabetes mellitus, oral antidiabetics, insulin glargin

Vachek, J., Tesař, V. Kazuistika nemocného s pokročilou diabetickou nefropatií s brzkým začátkem. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 4: 
24–26, 2010.

Souhrn: Uvádíme případ 40letého pacienta s dosud nedostatečně kontrolovaným diabetes mellitus 2. typu ve stadiu orgánových komplikací, který 
byl na naše pracoviště odeslán k provedení renální biopsie. Po potvrzení diagnózy a po zintenzívnění terapie se podařilo významně snížit proteinurii 
a oddálit tak progresi onemocnění a vznik dalších komplikací. V diskusi uvádíme přehled současných možností léčby diabetické nefropatie.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, diabetická nefropatie, ACE inhibitory, aliskiren, inzulín

Case report of a patient with early-onset developed diabetic nephropathy
Summary: We report a case of a 40-year-old patient with insufficiently controlled diabetes mellitus type 2 in stage of long-term complications who 
was referred to our department for renal biopsy. After diagnosis confirmation and therapy accentation proteinuria significantly decreased and illness 
progression slowed down with postponing further complications. In the final part we present current treatment options of diabetic nephropathy.
Key words: type 2 diabetes mellitus, diabetic nephropathy, ACE inhibitors, aliskiren, insulin

Owen, K. Metabolická chirurgie v terapii diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 4: 27–29, 2010.

Souhrn: Předkládaná kazuistika 58leté pacientky s diabetes mellitus 2. typu hodnotí vývoj jejího základního onemocnění v průběhu posledních tří 
let. Ilustruje výhody a limitace léčby perorálními antidiabetiky, jakož i dvěma různými postupy metabolické chirurgie – nejprve laparoskopickou 
adjustabilní gastrickou bandáží (LAGB) a později biliopankreatickou diverzí (BPD).
Klíčová slova: léčba diabetes mellitus 2. typu, bariatrie, metabolická chirurgie, bandáž žaludku, biliopankreatická diverze

Metabolic surgery in the treatment of type 2 diabetes mellitus
Summary: The presented case report of a 58 years old female patient with type 2 diabetes mellitus has been assessing the course of her underlying 
condition during the recent three years. It illustrates the benefits and limitations of oral antidiabetic treatment as well as of two different procedures 
of metabolic surgery – firstly laparoscopic adjustable gastric bandage (LAGB) and later biliopancreatic diversion (BPD).
Key words: treatment of type 2 diabetes mellitus, bariatric surgery, metabolic surgery, gastric bandage, biliopancreatic diversion

KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 4/2010

www.geum.org/diakazuistiky



26 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – ROČNÍKOVÉ RESUMÉ 2010

Doležalová, B. Výsledek kontinuální monitorace glukózy u pacienta s diabetes mellitus 1. typu versus 2. typu. Kazuistiky v diabe-
tologii 8, č. 4: 30–34, 2010.

Souhrn: V článku jsou prezentovány výsledky kontinuální monitorace glukózy dvou pacientů: ženy s diabetes mellitus (DM) 1. typu a muže s DM 
2. typu. Přes některé společné rysy u obou pacientů (věková skupina, délka trvání DM, pravidelná životospráva) mají křivky glykemií specifické 
rozdíly, dané různou patofyziologií obou typů diabetu.
Klíčová slova: kontinuální monitorace glukózy, diabetes mellitus 1. typu, diabetes mellitus 2. typu, dawn fenomén

The results of continuous glucose monitoring in type 1 diabetes mellitus patient versus type 2 diabetes mellitus
Summary: The paper presents the continuous glucose monitoring (CGM) graphs in two patients: a woman with type 1 diabetes mellitus, and a man 
with type 2 diabetes mellitus. Despite several common patient characteristics (age group, time of DM diagnosis, regular lifestyle), the CGM shows 
different patterns in glycemic excursions, based on different pathophysiology of the two DM types.
Key words: continuous glucose monitoring, type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, dawn phenomenon

Štechová, K. Zkušenosti s kontinuálním monitorováním glykemie u dětí. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 4: 35–39, 2010.

Souhrn: Z první i druhé kazuistiky je zřejmé, že i u poměrně malého dítěte je možné dosáhnout pomocí kontinuálního monitoringu glykemie po 
většinu dne normoglykemii. V těchto prvních případech ale sekundárně došlo k nežádoucímu zvýšení psychické tenze v rodině (by_ z různých dů-
vodů a za různých okolností). Třetí kazuistika naopak představuje pacienta na hranici dospělosti, který je schopen z kontinuálního monitorování 
glykemií díky svým vlastnostem a schopnostem plně profitovat. Poslední kazuistika pak dokládá pozitivní zkušenosti se zaslepeným monitorováním 
glykemií, kdy v tomto případě na jeho základě došlo k úpravě nežádoucích jídelních zvyklostí pacientky s následným zlepšením glykemií.
Klíčová slova: kontinuální monitorování glykemie, normoglykemie, psychické faktory

The experience with continual glucose monitoring in children
Summary: The first and the second case reports demonstrate that near whole day lasting normoglycaemia can be achieved even in a small child 
by using continual glucose monitoring system. On the other hand using of this technology led to the increase of psychic tension within the families 
(concrete reasons were different in these two families). The third case report shows a young man who is able to profit fully from this technology 
due to his personality. The last report illustrates how the blinded variant of the continual glucose monitoring can be used to improve eating habits 
of the patient with the clear positive consequence to glycaemia.
Key words: continual glucose monitoring, normoglycaemia, psychic factors

Brož, J. Diabetes mellitus a karcinom pankreatu. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 4: 40–42, 2010.

Souhrn: Karcinom pankreatu je vysoce smrtící, pro radikální léčbu většinou pozdě diagnostikované onemocnění. Je pátou nejčastější příčinou úmrtí 
u mužů a šestou nejčastější příčinou úmrtí u žen „západního světa“ s mediánem přežití méně než šest měsíců a pětiletým přežitím pohybujícím se 
mezi 1–4 %. Diabetes mellitus představuje nezávislý rizikový faktor karcinomu pankreatu. V porovnání s nediabetiky je riziko karcinomu pankreatu 
u diabetes mellitus celkově dvakrát vyšší, osmkrát vyšší v prvních třech letech onemocnění a jedenáctkrát vyšší ve stejném období, má-li pacient 
navíc pozitivní rodinnou anamnézu. Dalším aditivním rizikovým faktorem je kouření. U pacientů s diabetes mellitus by zejména při jeho recent-
ním záchytu mělo být provedeno zobrazovací vyšetření slinivky, popřípadě stanovení onkomarkerů CA 19-9 a CEA. Na zvýšené riziko karcinomu 
pankreatu by mělo být pomýšleno i nadále.
Klíčová slova: karcinom pankreatu, diabetes mellitus, IGF-1, CEA, CA 19-9

Diabetes mellitus and pancreatic cancer
Summary: Pancreatic cancer is a highly lethal disease, which is in most cases diagnosed too late to be treated radically. It is the fifth leading cause 
of death in men and the sixth leading cause of death in women in the “western world”, with median survival shorter than six months and five-year 
survival between 1–4 %. Diabetes mellitus is an independent risk factor of pancreatic cancer. Diabetes mellitus increases the total risk of pancreatic 
cancer twofold compared to non-diabetic population, eightfold during the first three years of the disease and elevenfold during the same period 
in patients with a positive familiar history. Smoking is the additional independent risk factor. In patients with diabetes mellitus the imaging exa-
mination of pancreas should be performed, especially in recent diagnosis; or the oncomarkers CA 19-9 and CEA should be measured. The higher 
risk of pancreatic cancer should be continuously taken into account.
Key words: pancreatic cancer, diabetes mellitus, IGF-1, CEA, CA 19-9
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Brož, J. Karcinom pankreatu manifestující se jako dekompenzace diabetu. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 4: 43–44, 2010.

Souhrn: Pacientka s dosud dobře kompenzovaným diabetes mellitus 2. typu byla přijata pro akutní zhoršení stavu s kvantitativní poruchou vědomí 
na podkladě hyperglykemického hyperosmolárního neketoacidotického stavu s možným podílem exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci. 
V rámci screeningových vyšetření byl prokázán tumor hlavy pankreatu s metastázou do jaterního hilu. Vzhledem k preferencím pacientky bylo 
toto rozvinuté onemocnění ponecháno k symptomatické terapii.
Klíčová slova: karcinom pankreatu, diabetes mellitus 2. typu, dekompenzace diabetu

Pancreatic cancer manifested as the decompensation of diabetes mellitus
Summary: A female patient, whose type 2 diabetes mellitus had been well controlled so far, was admitted for an acute worsening of her condition 
with quantitative deterioration of consciousness caused by hyperglycemic, hyperosmolar, and non-ketoacidotic state with potential contribution 
of COPD exacerbation. During screening examinations a tumor of pancreatic head and metastasis in hepatal hilus were diagnosed. Considering 
patient’s preferences, the advanced disease was left for a symptomatic treatment.
Key words: pancreatic cancer, type 2 diabetes mellitus, decompensation of diabetes mellitus

Brož, J. Recentní záchyt diabetes mellitus a karcinom pankreatu. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 4: 45–46, 2010.

Souhrn: Pacientka byla přijata pro recentní záchyt diabetu, na základě klinických i laboratorních parametrů byl diagnostikován diabetes mellitus 
2. typu. Pacientka byla dobře kompenzovaná při léčbě dietou a metforminem, s normálním nálezem na pankreatu při ultrasonografickém vyšetření 
provedeném v době stanovení diagnózy. V průběhu šesti měsíců sledování došlo k progresivnímu zhoršením kompenzace diabetu i přes navýšení 
terapie. Provedená zobrazovací vyšetření prokázala karcinom pankreatu se vzdálenými metastázami, následná chemoterapie nebyla úspěšná.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, karcinom pankreatu

Recent diagnosis of diabetes mellitus and pancreatic cancer
Summary: A female patient was admitted for a recently diagnosed diabetes mellitus, and based on clinical and laboratory parameters type 2 diabetes 
mellitus was diagnosed. The patient was well controlled by diet and metformine; ultrasound examination was performed in the time of diagnosis with 
normal finding. During a six months follow-up her compensation of diabetes progressively worsened despite of the augmentation of the treatment. 
The imaging examination proved the pancreatic cancer with distant metastases, and subsequent chemotherapy was not successful.
Key words: type 2 diabetes mellitus, pancreatic cancer
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Krejsová, Z. Úspěšná léčba diabetika 2. typu pomocí kombinace perorálních antidiabetik a dlouhodobého inzulínového analoga. 
Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S3–S4, 2010.

Souhrn: Kazuistika poukazuje na vhodné použití inzulínu detemir v kombinaci s PAD u diabetika 2. typu.
Dokumentuje výhody dlouhodobě působícího analoga oproti humánnímu inzulínu – vymizení hypoglykémií a zlepšení dlouhodobé kompenzace 
diabetu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, perorální antidiabetika, NPH inzulín, dlouze působící inzulínová analoga

The successful treatment of a patient with type 2 diabetes mellitus with a combination of oral antidiabetics and long-term acting insulin analogue
Summary: The paper points out an appropriate use of nsulin detemir combined with PAD in a patient with type 2 diabetes mellitus.
It documents benefits of long-term acting analogue compared to human insulin – hypoglycemic episodes passed out and long-term better com-
pensation of diabetes was achieved.
Key words: type 2 diabetes mellitus, oral antidiabetics, NPH insulin, long-term acting insulin analogues

Dohnalová, L. Detemir v kombinaci s PAD – nejen výrazné zlepšení kompenzace, ale i podstatné zlepšení compliance. Kazuistiky 
v diabetologii 8, suplementum 2: S5–S6, 2010.

Souhrn: V kazuistice je uveden typický příklad pacienta s diabetes mellitus (DM) 2. typu, velmi vytíženého podnikatele, který v prvních letech 
svůj diabetes nepřijal, nebral vážně. Kontroly v diabetologickém centru byly sporadické, compliance svízelná. I přes veškeré manifestní projevy 
hyperglykémie se bránil inzulínové terapii. Po důkladné edukaci přistoupil na aplikaci inzulínu 1krát denně ve večerních hodinách. Při zachování 
dosavadní léčby PAD byla zahájena terapie inzulínem detemir. I přes poměrně malou bazální dávku došlo nejen k výraznému zlepšení kompenzace, 
ale i k výraznému zlepšení compliance pacienta a ústupu subjektivních potíží. Pacient akceptoval pravidelné kontroly v diabetologické poradně při 
stejném pracovním vytížení. Vzhledem ke stabilní tělesné hmotnosti je smířen i s aplikací inzulínu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, compliance, inzulín detemir

Detemir combined with OAD – not only significant improvement of compensation but also significant improvement of compliance
Summary: The case history presents a typical illustrative case of a patient with type 2 diabetes mellitus, an overextended businessman, who initially 
did not accept his disease and did not treat it seriously. He visited the diabetology centre sporadically, his compliance was bad. Despite all obvious 
symptoms of hyperglycemia he resisted insulinotherapy. Following a careful education he accepted the insulin administration once daily, in the 
evening hours.The existing treatment with oral antidiabetics was maintained and the treatment with insulin detemir was initiated. Despite relatively 
low basal dose not only a significant improvement of diabetic control was achieved, but also a signi?cant improvement of patient’s compliance and 
remission of his complaints. The patient accepted regular check-ups at diabetology centre without lowering his workload. Because of the stabili-
zation of his body weight he accepts insulin administration.
Key words: type 2 diabetes mellitus, compliance, insulin detemir

Hrmová, H. Přidání dlouhodobého inzulínového analoga detemir k PAD s dosažením dobré kompenzace diabetu bez ovlivnění 
hmotnosti. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S7–S8, 2010.

Souhrn: Následující kazuistika uvádí případ pacientky, které byl po dlouholeté neuspokojivé kompenzaci diabetu kombinovanou léčbou pero-
rálními antidiabetiky přidán k léčbě bazální inzulín detemir s následným rychlým zlepšením glykemické kontroly. Díky bezpečnosti a účinnosti 
tohoto inzulínového analoga se pacientka zbavila strachu z doživotní aplikace inzulínu a získala tak důvěru nejen v současné léčebné možnosti této 
progresivní choroby, ale především v sebe sama.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, inzulín detemir, tělesná hmotnost, compliance
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Addition of long-term acting insulin analogue detemir to oral antidiabetics resulted in a good control of diabetes mellitus without any effect on 
body weight
Summary: The following case presents the addition basal insulin detemir to the treatment in a female patient who was unsuccessfully compensated 
with only oral antidiabetics for many years. Her glycemic control improved rapidly. Thank to the safety and efficacy of this insulin analogue she 
lost her fear from lifelong insulin administration and she gain confidence not only in recent therapeutic possibilities of this progressive illness, but 
firstly in herself.
Key words: type 2 diabetes mellitus, insulin detemir, body weight, compliance

Flekač, M. Léčba pacienta s diabetes mellitus 2. typu inzulínem detemir v kombinaci s perorálními antidiabetiky. Kazuistiky v dia-
betologii 8, suplementum 2: S9–S10, 2010.

Souhrn: Kazuistika popisuje léčbu diabetes mellitus 2. typu u pacienta s dlouhodobě neuspokojivou kompenzací, s nutností zahájení léčby inzulí-
nem, což přináší vyšší riziko vzniku hypoglykémií. Dokumentuje výhody dlouhodobě působícího analoga oproti klasickému humánnímu inzulínu 
ve vztahu k frekvenci hypoglykémií při snaze dosáhnout lepší dlouhodobé kompenzace diabetu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, PAD, inzulín detemir, kombinační léčba

The treatment of a patient with type 2 diabetes mellitus with insulin detemir combined with oral antidiabetics
Summary: The case report focused on the therapy of type 2 diabetes mellitus in a patient with poorly controlled DM receiving human insulin 
treatment (with higher rates of hypoglycemia). Used this way, the insulin analogue detemir has been associated with improved glycemic control 
and lower rates of hypoglycemia.
Key words: type 2 diabetes mellitus, OAD, insulin detemir, combination therapy

Houdová, J. Použití inzulínu Levemir v kombinaci s PAD u mladé extrémně obézní diabetičky 2. typu s vrozenou poruchou sluchu. 
Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S11–S12, 2010.

Souhrn: Kazuistika popisuje léčbu obézní, mladé diabetičky 2. typu s vrozenou poruchou sluchu, léčenou kombinací maximálních dávek perorálních 
antidiabetik, dlouhodobě neuspokojivě kompenzovanou. Po převodu na NPH inzulín neuspokojivá kompenzace přetrvávala, navíc byl zaznamenán 
vzestup tělesné hmotnosti. Po převodu na léčbu inzulínem detemir (Levemir) (v kombinaci s PAD), došlo k výraznému zlepšení kompenzace: HbA1c 
poklesl o 1,1 % a hmotnost pacienta se snížila o 4 kg. Kazuistika potvrzuje výhodu inzulínového analoga detemir (Levemir) ve vztahu k tělesné 
hmotnosti oproti NPH inzulínu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, extrémní obezita, perorální antidiabetika, inzulín detemir

The use of insulin Levemir combined with oral antidiabetics in a young extremely obese female patient with type 2 diabetes mellitus who was 
congenitally hearing-impaired
Summary: The paper describes a treatment in an obese, young, congenitally hearing-impaired female patient with type 2 diabetes mellitus who 
was treated with a combination of maximal doses of oral antidiabetics and did not achieve a successful compensation for a long time. The switch 
to NPH insulin did not result in better compensation, moreover she gained weight. The switch to insulin detemir (Levemir) (combined with oral 
antidiabetics) resulted in a significantly better compensation: HbA1c declined by 1.1 %, and she lost 4 kg. The case confirms the benefit of insulin 
analogue detemir (Levemir) on body weight compared to NPH insulin.
Key words: type 2 diabetes mellitus, extreme obesity, oral antidiabetics, insulin detemir

Psottová, J. Porovnání léčby u diabetika 2. typu léčeného inzulínem detemir v kombinaci s PAD oproti léčbě samotnými PAD. Ka-
zuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S13–S14, 2010.

Souhrn: Kazuistika pacienta s dvacetipětiletou historií diagnózy diabetes mellitus 2. typu, u něhož po dekompenzaci při léčbě samotnými pero-
rálními antidiabetiky byla zahájena léčba kombinací perorálních antidiabetik a inzulínu detemir v jedné denní dávce. Došlo k výraznému zlepšení 
kompenzace, hodnota HbA1c se z 6,9 % upravila na 4,8 % (IFCC).
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, perorální antidiabetika, inzulínová analoga
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The treatment with insulin detemir combined with oral antidiabetics compared to the treatment with oral antidiabetics only in a patient with 
type 2 diabetes mellitus
Summary: We present a case of a patient with a history of type 2 diabetes mellitus lasting for 25years, in whom the treatment with oral antidiabe-
tics failed and the treatment with a combination of oral antidiabetics and insulin detemir once daily was initiated. His compensation signi?cantly 
improved, the level of HbA1c decreased from 6.9 % to 4.8 %.
Key words: type 2 diabetes mellitus, oral antidiabetics, insulin analogues

Dresslerová, I. Inzulín detemir jako bazální inzulín v kombinaci s perorálními antidiabetiky. Kazuistiky v diabetologii 8, suple-
mentum 2: S15–S16, 2010.

Souhrn: Je popsán vývoj diabetu 2. typu u ženy s metabolickým syndromem, které bylo v době stanovení diagnózy 55 let. Po několik let byla úspěš-
ně kompenzována režimovými opatřeními a perorálními antidiabetiky (metformin, gliklazid). Po 5 letech trvání diabetu však došlo ke zhoršení 
kompenzace a zvýšení ranních glykémií. Inzulín NPH v jedné dávce na noc se neosvědčil. Kompenzaci zlepšil inzulín detemir, který byl přidán 
k metforminu a gliklazidu jako bazální inzulín.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, metabolický syndrom, perorální antidiabetika, inzulín detemir

Insulin detemir as basal insulin combined with oral antidiabetics
Summary: The progress of type 2 diabetes mellitus in a female patient, who was diagnosed with the metabolic syndrome at the age of 55 years, is 
described. She was successfully compensated only by lifestyle changes and oral antidiabetics (metformine,gliclazide) for several years. After 5 years 
of diabetes her compensation and morning glycemias worsened. NPH insulin administered once daily did not work. Adding insulin detemir as basal 
insulin to metformine and gliclazide improved her compensation.
Key words: type 2 diabetes mellitus, metabolic syndrome, oral antidiabetics, insulin detemir

Hejnicová, K. Levemir v kombinaci s PAD u dlouhodobě dekompenzovaného obézního diabetika s renální insuficiencí. Kazuistiky 
v diabetologii 8, suplementum 2: S17–S18, 2010.

Souhrn: Podávání bazálního inzulínového analoga detemir (Levemir) k PAD ve srovnání s předchozí léčbou humánním střednědobě působícím 
inzulínem u obézního diabetika 2. typu odstranilo noční hypoglykémie, aniž by došlo k vzestupu ranních lačných glykémií. Celkově tento způsob 
léčby zlepšil metabolickou kompenzaci pacienta a ve svém důsledku významně ovlivnil stav renálních funkcí pacienta, i změny na očním pozadí 
byly jen přechodné. Od nasazení detemiru (Levemiru) došlo dokonce k mírnému hmotnostnímu úbytku při poklesu HbA1c.
Klíčová slova: bazální inzulínový analog, diabetes mellitus 2. typu, hypoglykemie, renální insuficience

Levemir combined with OAD in a long-term decompensated obese diabetic patient with renal insufficiency
Summary: The administration of basal insulin analogue detemir (Levemir) with oral antidiabetics compared to previous treatment with human 
medium-term acting insulin in an obese patient with type 2 diabetes mellitus eliminated nocturnal hypoglycemias without worsening morning fasting 
glycemias. In total, such treatment improved patient’s metabolic compensation and resulted in a significant improvement of his renal functions; 
even pathologic changes in fundoscopic exam were only temporary. Since the initiation of detemir (Levemir) treatment he has even achieved 
a slight weight loss and a decrease of HbA1c.
Key words: basal insulin analogue, type 2 diabetes mellitus, hypoglycemia, renal insufficiency

Lášticová, M. Léčba diabetika 2. typu s metabolickým syndromem kombinací perorálních antidiabetik a dlouhodobého inzulínového 
analoga detemir. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S19–S21, 2010.

Souhrn: V prezentované kazuistice poukazujeme na vhodné použití inzulínu detemir u diabetika 2. typu s metabolickým syndromem, léčeného 
maximálními dávkami perorálních antidiabetik. Využili jsme výhody dlouhodobého inzulínového analoga detemir ve vztahu k tělesné hmotnosti. 
Zlepšení metabolické kompenzace u tohoto pacienta se projevilo příznivým ovlivněním spektra lipidů.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, metabolický syndrom, dyslipidemie, inzulín detemir
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The treatment of a patient with type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome with a combination of oral antidiabetics and long-term acting 
insulin analogue detemir
Summary: The presented case refers to an appropriate use of insulin detemir in a patient with type 2 diabetes mellitus with metabolic syndrome 
who was treated with maximal doses of oral antidiabetics. We took advantage of the long-term acting insulin analogue detemir to body weight. The 
improvement of metabolic compensation was also manifested by a favourable effect on lipid spectrum.
Key words: type 2 diabetes mellitus, metabolic syndrome, dyslipidemia, insulin detemir

Musil, F. Levemir – zahájení inzulínoterapie u diabetika 2. typu bez ovlivnění hmotnosti. Kazuistiky v diabetologii 8, suplemen-
tum 2: S22–S23, 2010.

Souhrn: Diabetes mellitus je skupinou chronických, etiopatogeneticky heterogenních onemocnění, jejichž základním rysem je hyperglykémie. 
Hyperglykémie vzniká v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku inzulínu. Hyperglykémie se zásadně podílí na dlouhodobých cévních 
komplikacích diabetu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, inzulinoterapie, tělesná hmotnost

Levemir – the initiation of insulinotherapy in a patient with type 2 diabetes mellitus without weight change
Summary: Diabetes mellitus is a group of chronic, etiopathologically heterogenic diseases, with hyperglycemia as their common characteristic. 
Hyperglycemia results from relative or absolute lack of insulin. Hyperglycemia principally contributes to long-term vascular complications of 
diabetes.
Key words: type 2 diabetes mellitus, insulinotherapy, body weight

Ondráček, M. Sekundární selhání PAD a dlouhodobý inzulínový analog. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S24–S25, 2010.

Souhrn: Sekundární selhání PAD u pacienta nutí i diabetologa učinit zásadní změnu v léčbě. Mnohdy je léčba v době selhání PAD velmi hypertro-
fická. Jsou přítomny maximální dávky sulfonylurey, metforminu, akarbózy. Tato kazuistika se zaměřuje na pacienta s anamnézou diabetu od roku 
1995. Od počátku byl léčen sulfonylureou. Asi po 10 letech léčby se objevilo sekundární selhání PAD.
Následná kombinační léčba PAD + dlouhodobý inzulínový analog zlepšila kompenzaci bez výskytu hypoglykémií a bez ovlivnění hmotnosti. Pacient 
hodnotí léčbu jako úspěšnou a nezatěžující.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, sekundární selhání PAD, inzulinoterapie, inzulín detemir

Secondary failure of oral antidiabetics and long-term acting insulin analogue
Summary: A diabetologist is forced to make radical change of the treatment after secondary failure of oral antidiabetics. At the time of the failure 
of oral antidiabetics the treatment is often very extensive. Patients have maximal doses of sulphonylurea, metformine, and acarbose. The paper is 
focused on a patient with a history of diabetes mellitus since 1995. He was initially treated with sulphonylurea. After about 10 years of treatment the 
secondary failure of oral antidiabetics developed. Following the combined treatment with oral antidiabetics and long-term acting insulin analogue 
his compensation improved without hypoglycemic episodes or weight change. The patient rates his treatment as successful and comfortable.
Key words: type 2 diabetes mellitus, secondary failure of oral antidiabetics, insulinotherapy, insulin detemir

Veselá, A. Inzulínový analog přidán k léčbě PAD přispěl k zlepšení kompenzace u diabetika 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 8, 
suplementum 2: S26–S27, 2010.

Souhrn: V kazuistice popisuji případ pacienta s diabetes mellitus 2. typu s metabolickým syndromem. U tohoto motivovaného pacienta se podařilo 
výborně kontrolovat hypertenzi a většinu parametrů lipidového spektra. Při léčbě PAD docíleno pouze suboptimální kontroly diabetu, intenzifikaci 
léčby bránil výskyt hypoglykémií a obava z nárůstu hmotnosti. Po přidání dlouhodobého inzulínového analoga detemir do léčby došlo ke zlepšení 
kompenzace diabetu bez výskytu hypoglykémií a zároveň k poklesu hmotnosti provázenému vzestupem hladiny HDL-cholesterolu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, dyslipidemie, tělesná hmotnost, inzulín detemir

The addition of an insulin analogue to oral antidiabetics contributed to better compensation in a patient with type 2 diabetes mellitus
Summary: The case describes a patient with type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome. Hypertension and most of parameters of lipid 
spectrum were excellently controlled in this motivated patient. He achieved only suboptimal compensation of diabetes with oral antidiabetics, the 
intensification of treatment was ruled out by hypoglycemic episodes and a concern of weight gain. After the addition of the long-term acting insulin 
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analogue detemir to his regimen he achieved better control of the diabetes together with a weight loss and increase of HDL-cholesterol.
Key words: type 2 diabetes mellitus, dyslipidemia, body weight, insulin detemir

Havelková, J. Léčba diabetika 2. typu kombinací inzulínu detemir a PAD. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S28–S29, 2010.

Souhrn: Kazuistika popisuje zlepšení kompenzace pacienta s diabetes mellitus (DM) 2. typu dosud léčeného kombinací PAD po přidání dlouho-
dobého analoga inzulínu detemir.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, perorální antidiabetika, inzulín detemir

The treatment of a patient with type 2 diabetes mellitus with a combination on insulin detemir and oral antidiabetics
Summary: The paper describes better compensation in a patient with type 2 diabetes mellitus when long-term insulin analogue detemir was added 
to the existing treatment with a combination of oral antidiabetics.
Key words: type 2 diabetes mellitus, oral antidiabetics, insulin detemir

Mejzlík, V. Léčba inzulínem detemir u pacienta s labilním diabetes mellitus 1. typu a hmotnost. Kazuistiky v diabetologii 8, suple-
mentum 2: S30–S31, 2010.

Souhrn: Prezentován případ pacienta s labilním diabetes mellitus typu LADA s generalizovanou aterosklerózou a s orgánovými komplikacemi, 
s opakovanými nočními hypoglykémiemi. 
Obavy z hmotnostního přírůstku vedly k zahájení a intenzifikaci inzulínové léčby inzulínem detemir a aspart (NovoRapid) u diabetika 1. typu. 
Inzulín detemir je bazální analog inzulínu, který je dle výsledků klinických studií spojen s menším nárůstem hmotnost než ostatní dlouhodobě 
působící inzulíny u diabetiků 1. a 2. typu. Existuje několik patofyziologických mechanismů vysvětlujících tuto unikátní vlastnost detemiru – kromě 
prokázaného snížení rizika hypoglykémií díky lépe predikovatelnému terapeutickému účinku se uvažuje zejména o odlišném působení v játrech 
a v centrálním nervovém systému.
Klíčová slova: LADA diabetes, tělesná hmotnost, inzulín detemir

Insulin detemir treatment in a patient with unstable type 1 diabetes mellitus and body weight
Summary: The case of a patient with unstable LADA type diabetes mellitus with generalized atherosclerosis and organ complications and repeated 
nocturnal hypoglycemias is presented.
Concerns about weight gain lead to the initiation and intensification of insulin detemir and aspart (NovoRapid) treatment in the patient with type 
1 diabetes mellitus. Insulin detemir is a basal insulin analogue, which according to clinical trials causes less weight gain than other long-acting 
insulins in patients with both type 1 and 2 diabetes mellitus. There exist several pathophysiological mechanisms that explain such a unique quality 
of detemir – besides proved reduction of a risk of hypoglycemic episodes caused by more predictable therapeutic effect, different action in liver 
and central nervous system is considered.
Key words: LADA diabetes, body weight, insulin detemir

Palová, J. Zhojení defektu na patě a zlepšení celkového stavu u 79letého pacienta po léčbě Levemirem. Kazuistiky v diabetologii 8, 
suplementum 2: S32–S33, 2010.

Souhrn: Polymorbidní pacient se syndromem diabetické nohy, do té doby s uspokojivou kompenzací léčený pouze perorálními antidiabetiky, byl 
indikován k léčbě inzulínem detemir při zjištění ragády na patě k urychlení hojení defektu. V průběhu 4 měsíců došlo ke kompletnímu zhojení 
defektu a výraznému zlepšení celkového zdravotního stavu, které pacient poci_oval jako opětovné získání svalové síly a ústup depresí. Hypoglyke-
mické stavy zaznamenány nebyly.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, diabetická noha, inzulinoterapie, inzulín detemir

The healing of a skin defect on a heel and the improvement of total health condition following Levemir treatment in a 79 years old patient
Summary: A polymorbid patient with the diabetic foot syndrome, who was until then satisfactorly treated only with oral antidiabetics, was indica-
ted for insulin detemir treatment to accelerate healing of the skin fissure on his heel. The defect was completely cured in 4 months and patient’s 
health condition significantly improved what the patient felt as a restoration of muscle strength and reduction of depression. No hypoglycemic 
episodes were recorded.
Key words: type 2 diabetes mellitus, diabetic foot, insulinotherapy, insulin detemir
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Pecová, J. Zahájení léčby inzulínem detemir u diabetika 2. typu v podmínkách ambulantní diabetologické ordinace. Kazuistiky 
v diabetologii 8, suplementum 2: S34–S35, 2010.

Souhrn: Většina pacientů se léčby inzulínem obává. Bojí se bolesti spojené s pícháním inzulínu, bojí se ztráty volnosti a pracovního omezení, bojí 
se nezvládnutí teoretických znalostí a praktických zásad vztahujících se k samostatné léčbě inzulínem. Proto mnozí pacienti přechod na léčbu 
inzulínem oddalují.
Kazuistika popisuje případ pacienta s diabetes mellitus (DM) 2. typu léčeného dvojkombinací perorálních antidiabetik (PAD). Po 7 letech léčby 
PAD byla zahájena bed time inzulínoterapie bazálním inzulínovým analogem z důvodů horšícího se HbA1c a nárůstu glykémií ráno nalačno.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, perorální antidiabetika, bazální inzulín, inzulín detemir

Initiation of treatment with insulin detemir in a patient with type 2 diabetes mellitus in a diabetology out-patient setting
Summary: Most patients have concerns about the insulin treatment. They are afraid of pain resulting from the insulin administration, a loss of 
their freedom and labour restrictions, they are afraid of a lack of their theoretical and practical knowledge of insulin self-administration. Therefore 
many patients delay the insui n treatment.
The paper describes a patient with type 2 diabetes mellitus who was treated with a combination of oral antidiabetics. After 7 years of the treat-
ment with oral antidiabetics, a bed time insulinotherapy with basal insulin analogue was initiated, because of worsened HbA1c and higher morning 
fasting glycemias.
Key words: type 2 diabetes mellitus, oral antidiabetics, basal insulin, insulin detemir

Račická, E. Využití léčby inzulínem detemir v kombinaci s metforminem ke zvýšení bezpečnosti léčby spojené s úbytkem hmotnosti 
u obézní pacientky s DM 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 2: S36–S37, 2010.

Souhrn: Obsahem kazuistiky je popis léčby u obézní diabetičky 2. typu, u které se diabetes mellitus (DM) manifestoval při závažné akutní infekci 
močových cest již s projevy hyperglykémie. Po zvládnutí akutního stavu intenzifikovaným inzulínovým režimem s použitím humánních inzulínů byla 
léčba posléze komplikována projevy akutních hypoglykémií. Při velmi dobré compliance pacientky byla léčba úspěšně převedena na kombinaci 
metforminu a jednou denně podávaného bazálního inzulínu detemir (Levemir), což vedlo k stabilizaci kompenzace, průběhu bez hypoglykémií 
a k poklesu hmotnosti.
Klíčová slova: diabetes mellitus, bezpečnost léčby, PAD, inzulín detemir

The benefit of a combination of insulin detemir with metformine in improved safety of treatment and weight loss in an obese female patient with 
type 2 diabetes mellitus
Summary: The paper describes the treatment in an obese female patient with type 2 diabetes mellitus, who was diagnosed with diabetes after 
a severe urinary infection with hyperglycemic symptoms. When the acute phase was managed with intensified insulin regimen using human insu-
lins, the treatment became complicated by hypoglycemic episodes. Thanks to her very good compliance the patient was successfully switched to 
a combination of metformine and basal analogue detemir (Levemir) administered once daily that resulted in stable compensation, no hypoglycemic 
episodes and weight loss.
Key words: diabetes mellitus, treatment safety, oral antidiabetics, insulin detemir

Urbancová, K. Použití inzulínu detemir v kombinaci s perorální terapií u obézní diabetičky s nepravidelným režimem. Kazuistiky 
v diabetologii 8, suplementum 2: S38–S40, 2010.

Souhrn: Uváděná kazuistika popisuje velmi dobrý efekt kombinační terapie perorálními antidiabetiky (PAD) s analogovým inzulínem detemir 
(Levemir) v porovnání s předcházejícími způsoby léčby u pacientky dlouhodobě léčené pro diabetes mellitus 2. typu, bojující s obezitou. Zároveň 
byl její zdravotní stav komplikován nepravidelným životním režimem.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, dlouhodobě působící analog, inzulín detemir, obezita, nepravidelná životospráva

The use of insulin detemir combined with oral antidiabetics in an obese female diabetic patient with an irregular regimen
Summary: The presented paper describes a very good effect of the combined treatment with oral antidiabetics and insulin analogue detemir 
(Levemir) compared to previous treatments in a female patient who was treated for a type 2 diabetes mellitus for a long time and confiicted with 
obesity. Additionally, her health condition was complicated by an irregular regimen.
Key words: type 2 diabetes mellitus, long-term acting analogue, insulin detemir, obesity, irregular regimen

KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – SUPLEMENTUM 2/2010



37KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – ROČNÍKOVÉ RESUMÉ 2010

Kazuistiky v diabetologii 

Suplementum 3

Pantoflíček, T., Jirkovská, J., Majkus, D. Včasná indikace k podiatrické léčbě. Teorie versus realita. Kazuistiky v diabetologii 8, 
suplementum 3: S6–S7, 2010.

Sixta, B., Bém, R., Řezaninová, L. Chirurgická léčba pacientů se syndromem diabetické nohy – odpovídá standardům? Kazuistiky 
v diabetologii 8, suplementum 3: S7–S8, 2010.

Franců, M., Hokynková, A. Řešení defektů u diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 3: S9, 2010.

Peregrin, J. H., Kožnar, B. Faktory ovlivňující klinický výsledek infrapopliteální PTA. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 3: 
S9–S10, 2010.

Procházka, V., Gumulec, J., Jalůvka, F., Šalounová, D., Chmelová, J., Jonszta, T., Czerný, D., Krajča, J., Klement, P., Klement, 
G. L. Transplantace autologních kmenových buněk kostní dřeně v léčbě chronické kritické končetinové ischemie a diabetické nohy. 
Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 3: S11–S12, 2010.

Dubský, M., Jirkovská, A., Pagáčová, L., Bém, R., Fejfarová, V., Varga, M., Vašíčková, P., Kučerová, M., Syková, E. Porovnání 
dlouhodobého efektu léčby kmenovými buňkami a PTA u pacientů s těžkou ischemií dolních končetin a diabetem. Kazuistiky v dia-
betologii 8, suplementum 3: S12–S13, 2010.

Brůna, P., Čech, P. Dosažení odpovídající úhrady umožňující důstojnou léčbu syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 
8, suplementum 3: S14–S15, 2010.

Lacigová, S., Čechurová, D., Tomešová, J., Richterová, D., Loukotová, L. Rehabilitace u syndromu diabetické nohy. Kazuistiky 
v diabetologii 8, suplementum 3: S15–S17, 2010.

Skořepová, M. Dermatologická léčba onychomykóz. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 3: S19, 2010.

Navrátil, K., Sixta, B. Chirurgická onemocnění nehtů u pacientů s diabetem. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 3: S20–S21, 
2010.



38 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – ROČNÍKOVÉ RESUMÉ 2010

Resl, V. Bércové vředy u pacientů s diabetem. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 3: S21–S24, 2010.

Pi`hová, P. Otoky z pohledu angiologa. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 3: S24–S25, 2010.

Hájek, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy – state of art. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 3: 
S26–S28, 2010.

Drexlerová, B., Šeflová, L. Prevence syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 3: S30, 2010.

Fejfarová, V., Hanzlíková, D., Franců, M., Jirkovská, A., Bém, R., Dubský, M., Skibová, J. Je vhodné indikovat podiatrickou péči 
u nemocných s bércovými vředy? Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 3: S30–S31, 2010.

Jirkovská, J., Honsejková, J., Venerová, J., Fialová, L., Solař, S., Klein, J., Zavoral, M. Úspěšné zhojení plantární ulcerace u dia-
betika s B-Non Hodgkinským lymfomem. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 3: S31, 2010.

Křížová, M., Linhartová, B. Co by sestra neměla přehlédnout. Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 3: S32, 2010.

Šlais, M., Štádler, P. Komplikace pedálních by-passů, krvácení z anastomózy jako následek infekce operační rány. Kazuistiky v dia-
betologii 8, suplementum 3: S32, 2010.

Stryja, J., Říha, D., Stryjová, K. Výsledky léčby dehiscence amputačního pahýlu u pacientů s kritickou končetinovou ischemií. Ka-
zuistiky v diabetologii 8, suplementum 3: S34, 2010.

Venerová, J., Jirkovská, J., Honsejková, J., Fialová, L., Solař, S., Klein, J., Zavoral, M. Transkutánní oxymetrie jako screeningová 
metoda v terapeutické rozvaze syndromu diabetické nohy (SDN). Kazuistiky v diabetologii 8, suplementum 3: S35–S36, 2010.

Záhumenský, E. Netradiční metody ambulantní léčby obtížně hojitelných diabetických ulcerací. Kazuistiky v diabetologii 8, suple-
mentum 3: S36, 2010.

KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – SUPLEMENTUM 3/2010

ČASOPIS, KTERÝ SPOJUJE



ROČNÍKOVÉ RESUMÉ 2010



41KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – ROČNÍKOVÉ RESUMÉ 2010

Kazuistiky v diabetologii
Endokrinologie 1/2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

Kazuistiky v diabetologii
Endokrinologie 2/2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

Kazuistiky v diabetologii
Endokrinologie 3/2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

Kazuistiky v diabetologii
Endokrinologie 4/2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

Obsah Endokrinologie



42 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – ROČNÍKOVÉ RESUMÉ 2010

Brunerová, L., Sotorník, R. Klinefelterův syndrom – neobvyklá příčina gynekomastie. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 1 – Endokri-
nologie: 32–34, 2010.

Souhrn: Uvádíme kazuistiku 42letého muže vyšetřovaného v endokrinologické ambulanci pro gynekomastii. Laboratorně byl prokázán periferní 
hypogonadismus, klinicky pacient imponoval jako Klinefelterův syndrom, který byl posléze verifikován genetickým vyšetřením (karyotypem). 
Případem bychom rádi upozornili, že tento syndrom není v populaci vzácný a vodítkem ke správné (by_ poněkud pozdní) diagnóze může být právě 
gynekomastie.
Klíčová slova: Klinefelterův syndrom, periferní hypogonadismus, gynekomastie

Klinefelter’s syndrome – an unusual cause of gynaecomastia 
Summary: We present a case report of a 42 year old man examined by the endocrinologist for gynaecomastia. Peripheral hypogonadism was proved 
in lab tests. Clinical manifestation was suspicious from Klinefelter´s syndrome which was later confirmed by genetic test (karyotype). We would like 
to inform about in population quite widely distributed genetic syndrome the diagnose of which was successfully performed due to gynaecomastia 
as a leasing symptome.
Key words: Klinefelter’s syndrome, peripheral hypogonadism, gynaecomastia

Veselý, O. Růstové opoždění a sideropenie jako příznaky celiakie. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 1 – Endokrinologie: 35–37, 2010.

Souhrn: Autor předkládá kazuistiku osmiletého hocha odeslaného k vyšetření pro recidivující sideropenickou anémii. Při prvním kontaktu hoch 
nápadný svým malým vzrůstem, byl totiž stejně vysoký jako jeho o 2,5 roku mladší bratr. Kombinace sideropenie a růstové retardace vedla k pode-
zření na chronické onemocnění, což potvrdil výsledek laboratorního screeningu záchytem pozitivity protilátek proti endomysiu a transglutamináze. 
Hoch předán s diagnózou celiakie do péče gastroenterologické ambulance.
Klíčová slova: růstová retardace, sideropenie, celiakie

A growth retardation and sideropenia as symptoms of coeliac disease
Summary: The author presents a case history of a seven years old boy, referred to a consultation for recurrent sideropenic anemia. His small 
growth was apparent at the first consultation; he was as tall as his 2.5 years younger brother. A combination of sideropenia and growth retardation 
was suspicious of a chronic disease, which was confirmed by laboratory screening, which detected positive antibodies against endomysium and 
transglutaminase. The boy was diagnosed with celiac disease and referred to further follow up at the gastroenterology out-patient. 
Key words: growth retardation, sideropenia, celiac disease
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Brunerová, L., Valentová, A. Kongenitální adrenální hyperplazie jako příčina hirsutismu a androgenní alopecie u starší pacientky. 
Kazuistiky v diabetologii 8, č. 2 – Endokrinologie: 42–45, 2010.

Souhrn: Uvádíme kazuistiku 60leté ženy, vyšetřované v endokrinologické ambulanci pro hypertenzi a projevy hyperandrogenního stavu (hirsutis-
mus, androgenní alopecie). Endokrinní původ hypertenze byl vyloučen, jako příčina hyperandrogenního stavu byla zjištěna velmi pravděpodobně 
kongenitální adrenální hyperplazie (deficit 21-hydroxylázy, late-onset forma). Definitivní genetické potvrzení pacientka odmítla. Po zahájení léčby 
malou dávkou kortikoidů na noc došlo ke klinickému zlepšení a ústupu projevů hyperandrogenismu.
Klíčová slova: kongenitální adrenální hyperplazie, deficit 21-hydroxylázy, hypertenze, hirsutismus, androgenní alopecie

The congenital adrenal hyperplasia as a cause of hirsutism and androgenic alopecia in an elderly patient
Summary: We present a case of a 60 year old woman examined at the endocrinologist for hypertension and clinical hyperandrogenism (hirsutism, 
androgenous alopecia). Endocrine origin of hypertension was excluded but congenital adrenal hyperplasia (21-hydroxylase deficiency, late onset 
form) was identified as a very probable cause of hyperandrogenism. Genetic testing was refused by the patient. After administration of low dose 
corticoid therapy clinical improvement of hyperandrogenic symptoms was observed.
Key words: congenital adrenal hyperplasia, 21-hydroxylase deficiency, hypertension, hirsutism, androgenous alopecia
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Pribilincová, Z. Klinický obraz familiárne nízkeho vzrastu podmieneného mutáciou v SHOX géne. Kazuistiky v diabetologii 8, 
č. 3 – Endokrinologie: 34–38, 2010.

Súhrn: Porucha rastu u die_a_a s familiárne nízkym rastom môže by_ spôsobená mutáciou génu na krátkom ramienku chromozómu X alebo Y. 
Jedná sa o pseudoautozómovo dominantnú dedičnos_ s typickým fenotypom v rodinách, dysproporcionálnou postavou, deformitami predlaktí 
a predkolení. Včasný nástup puberty zhoršuje rastovú prognózu. 
V súčasnosti je u kritických jedincov s identifikovanou mutáciou indikovaná liečba rastovým hormónom, ktorá sa však musí zača_ pred pubertou. 
Dôležité je tiež ortopedické sledovanie uvedených pacientov.
KGúčové slová: familiárne nízky vzrast, Léri-Weillov syndróm, Madelungova deformita, SHOX gén

Clinical features of familial short stature caused by mutations in SHOX gene
Summary: Delayed growth in a child with familial short stature might be caused by a mutation in SHOX gene located on the short arm of chromo-
some X and Y. There is a pseudoautosomal mode of inheritance in these families, with phenotypes of dysproportional short stature, deformities 
of the forearms, thighs. Early onset of puberty worsens the final height. Since 2009 there is an indication for growth hormone treatment in critical 
patients, but only treatment before puberty may be successful. Patients should be followed at the orthopedic clinic to early recognize arthrosis.
Key words: familial short stature, Léri-Weill syndrome, Madelung deformity, SHOX gene

Langová, D. Maligní primární hyperaldosteronismus. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 3 – Endokrinologie: 39–41, 2010.

Souhrn: Primární hyperaldosteronismus je charakterizován autonomní hypersekrecí aldosteronu z nadledvin. Klinickým projevem je středně těžká 
hypertenze rezistentní na běžnou medikaci, často, ale ne vždy, s hypokalemií a vždy s průkazem hypersekrece aldosteronu. Etiologicky jde o pro-
dukci aldosteronu v zona glomerulosa nadledvin jednostranně (adenom) nebo oboustranně (hyperplazie nadledvin či idiopatická hypersekrece). 
Karcinom s nadprodukcí aldosteronu se vyskytuje vzácně.
Je zde prezentována kazuistika pacientky se záchytem sekundární hypertenze s nálezem expanze pravé nadledviny a prokázaným hyperaldoste-
ronismem. Bohužel již pooperačně byl konstatován tumor nejisté biologické povahy, v dalším průběhu se manifestoval recidivou hypokalemie 
a PET/CT vyšetření po 4 měsících od operace prokázalo viabilní nádorovou tkáň jak lokálně, tak v uzlinách retroperitonea. V současné době je 
pacientka v péči onkologů.
Klíčová slova: primární hyperaldosteronismus, sekundární hypertenze, hypokalemie

Malignant primary hyperaldosteronism
Summary: The primary hyperaldosteronism is characterized by an autonomous hypersecretion of aldosterone in adrenal glands. It is clinically 
presented by a moderate hypertension that is resistant to a common medication, frequently, but not always by hypokalemia and always with proved 
hypersecretion of aldosterone. Etiologically it is caused by a production of aldosterone in zona glomerulosa of adrenal glands unilaterally (adenoma) 
or bilaterally (adrenal hyperplasia or idiopathic hypersecretion). A carcinoma causing overproduction of aldosterone is rare. 
We present a case of a female patient with detected secondary hypertension and expansion of the right adrenal gland and hyperaldosteronism. 
Unfortunately, a tumor of uncertain behavior was diagnosed immediately after the surgery. Later, it was manifested by a recurrence of hypoka-
lemia; PET/CT scan performed after 4 months revealed a viable tumorous tissue both locally and in retroperitoneal nodes. Currently, the patient 
is in the care of oncologists.
Key words: primary hyperaldosteronism, secondary hypertension, hypokalemia
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