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Vážení čtenáři,

touto dobou pravděpodobně již prožíváte se svými blízkými sváteční chvíle Vánoc, možná se připravujete 
na oslavu Nového roku. Třeba právě v těchto okamžicích rekapitulujete uplynulý rok, vzpomínáte, co vás 
potkalo dobrého a špatného v osobním životě, hodnotíte, kde jste ve své práci uspěli, či co musíte v novém 
roce napravit… 

I naše redakce má možnost ohlédnout se za svou celoroční prací. Takovým ohlédnutím je pro nás také 
toto mimořádné číslo – ročníkové resumé 2006. Stejně jako v loňském roce v něm najdete rejstříky článků 
(klíčových slov, autorů) otištěných na stránkách Kazuistik v diabetologii a jejich abstrakta v anglickém i čes-
kém, resp. slovenském jazyce. 

Toto suplementum bude v průběhu celého roku sloužit novým potenciálním předplatitelům pro seznámení 
s obsahem časopisu. Vám, současným předplatitelům, pak usnadní vyhledávání příslušného článku nebo 
problematiky v jednotlivých číslech a rychlou orientaci v publikovaných příspěvcích.

Těší nás, že jste s námi a naším časopisem prožili další rok života. Jsme rádi, že máte o Kazuistiky v dia-
betologii zájem. Rád bych při této příležitosti poděkoval za odbornou spolupráci členům redakční rady a všem 
autorům za jejich příspěvky.

S prvním číslem nového ročníku zašleme stávajícím standardním předplatitelům složenku nebo zálohovou 
fakturu na předplatné (dle jejich výběru na původní objednávce). Výše předplatného se nemění. V platnosti 
nadále zůstává i systém sponzorovaného předplatného (sponzor, od kterého jste obdrželi v minulosti předplatné, 
je uveden na štítku na poštovní obálce). Sponzory jsou ve většině případů farmaceutické společnosti – dle 
mého názoru se z jejich strany jedná o podporu lékařů v té správné podobě a o etický druh sponzorství. Velmi 
nás těší, že zájem o něj neklesá. Věříme, že bude i v budoucnu přínosem pro všechny zúčastněné.

Bližší podrobnosti o distribuci Kazuistik v diabetologii najdete v samostatném článku uvnitř čísla. 
Své dotazy a připomínky nám také můžete kdykoliv poslat e-mailem na adresu: geum@geum.org nebo 
novackova@geum.org

Přeji vám všem krásné a klidné Vánoce plné štěstí a spokojenosti a š;astný a úspěšný nový rok 2007.

 Karel Vízner
šéfredaktor

Editorial
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11. Postgraduální diabetologický seminář • KD 4, č. 1: 20, 2006
Aktuality v diabetologii • KD 4, č. 4: 37, 2006
Časopis moderního ošetřovatelství • KD 4, č. 1: 11, 2006
„Čokoládová studie“ • KD 4, č. 2: 24, 2006
Dialýza zítřka – Improving survival • KD 4, č. 2: 40, 2006
Edukace bez legrace III. Komplikácie pri liečbe diabetu II • KD 4, č. 2: I, 2006
Endokrinologické dny v Ružomberoku • KD 4, č. 4: 40, 2006
Na okraj letošních Luhačovic • KD 4, č. 2: 48, 2006
Od prevence obezity/diabezity po léčbu • KD 4, č. 4: 48, 2006
Program aktuálních seminářů Subkatedry endokrinologie IPVZ a Endokrinologického ústavu • KD 4, č. 4: 39, 2006
Připravuje se: V. celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány • KD 4, č. 3: 31, 2006
Připravuje se: XIII. sjezd internistů • KD 4, č. 3: 32, 2006
Připravuje se: Syndrom diabetické nohy; Diabetes a oko • KD 4, č. 3: 40, 2006
Sborník ze zajímavého semináře • KD 4, č. 3: 14, 2006
Screening tyreoidálních onemocnění a jeho provádění v ČR • KD 4, č. 3: 22, 2006
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Rozhovory

Detské diabetologické centrum SR v Bratislave (prim. MUDr. Z. Barák, CSc.) • KD 4, č. 3: 38–39, 2006
Diabetologické centrum při Interní klinice 2. LF UK a FN Motol (doc. MUDr. M. Kvapil, CSc.) • KD 4, č. 1: 8–9, 2006
Interdisciplinární spolupráce (doc. MUDr. I. Rychlík, CSc., FASN.) • KD 4, č. 1: 61–62, 2006
Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů (prim. MUDr. I. Bureš) • KD 4, č. 4: 47, 2006
Mohou vždy spoléhat na moji radu… (prof. MUDr. V. Zamrazil, DrSc.) • KD 4, č. 3: 27–28, 2006
O minulosti a současnosti Endokrinologického ústavu (prof. MUDr. L. Stárka, DrSc.; doc. MUDr. V. Hainer, CSc.) • KD 4, č. 4: 38–39, 2006
Podiatrie – v Čechách zatím neexistující obor? (MUDr. Miroslav Havrda) • KD 4, č. 3: 33–37, 2006
Postprandiální glykémie – velmi aktuální téma (prof. MUDr. J. Perušičová, DrSc.) • KD 4, č. 2: 47, 2006 
Prevalencia metabolického syndrómu na Slovensku (prof. MUDr. P. Galajda, CSc.) • KD 4, č. 2: 41–42, 2006
Rozhovor k sympóziu Diabetes a oko (prof. MUDr. T. Pelikánová, DrSc.; doc. MUDr. J. Řehák, CSc.; doc. MUDr. T. Sosna, CSc.) • KD 4, č. 4: 

16, 2006

Kapitoly z historie

Bouček, J., Szántó, J. Vřídelní sůl s trochou historie a poezie • KD 4, č. 1: 58–60, 2006
Szántó, J., Špitálníková, S. Zdravotní problémy Františka Palackého a jeho nejbližších • KD 4, č. 2: 43–46, 2006

Redakční recenze

Galén
Kršek, M., Hána, V. et al. Cushingův syndrom. Praha: Galén, 2006 • KD 4, č. 3: 17, 2006
Lacigová, S., Čechurová, D., Jankovec, Z., Krčma, M., Rušavý, Z. Diagnostika a léčba syndromu diabetické nohy pro praxi. Praha: Galén, 2006 

• KD 4, č. 4: 9, 2006
Límanová, Z. (Ed.) et al. Štítná žláza. Praha: Galén, 2006 • KD 4, č. 3: 22, 2006
Svačina, Š. (Ed.) Trendy soudobé diabetologie. Svazek 10. Praha: Galén, 2005 • KD 4, č. 1: 66, 2006

Tigis
Rychlík, I., Tesař, V. et al. Onemocnění ledvin u diabetes mellitus. Praha: Tigis, 2005 • KD 4, č. 1: 62, 2006

Triton
Kvapil, M., Perušičová, J. Postprandiální glykémie. Praha: Triton, 2006 • KD 4, č. 2: 19, 2006
Perušičová, J. (Ed.) Diabetologie 2005. Praha: Triton, 2005 • KD 4, č. 1: 66, 2006
Šmahelová, A. Akutní komplikace diabetu. Praha: Triton, 2006 • KD 4, č. 3: 6, 2006
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Šimon, J., Hess, Z. Glycogenosis III a diabetes u mladé ženy. Kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 1: 4–7, 2006.
 

Souhrn: Předkládáme kazuistiku nemocné s glykogenózou IIIb, která zemřela ve věku 23 let na dekompenzovanou jaterní cirhózu. Nemoc byla od 
18 let komplikována diabetem, který byl považován za diabetes mellitus 1. typu, šlo však zřejmě o diabetes sekundární z vyčerpání pankreatických 
beta buněk v důsledku častých hypoglykémií, opakujících se od narození. Je třeba hledat nové nutriční postupy ke zlepšení prognózy této těžké 
vrozené poruchy metabolismu.
V práci uvádíme diferenciální diagnostiku glykogenóz a genové mutace vedoucí k poruše specifických enzymů.
Klíčová slova: glykogenóza, jaterní cirhóza, diabetes mellitus
 
Glycogenosis III and diabetes in young female. Case history
Summary: An clinical observation of a female patient with glycogen storage disease type IIIb was presented. She died in 23 years of decompens-
ation of hepatic cirrhosis. The disease was complicated by a diabetes considered as type 1 due to the necessity of regular insulin administration. 
Secondary diabetes due to exhaustion of pancreatic insulin secretion as a consequence of repetitive hypoglycaemias from early youth is more 
probable. New approaches to the nutritional management of these patients from early youth should be studied to prevent fetal outcome of this 
hereditary disease.
Key words: glycogenosis, hepatic cirrhosis, diabetes mellitus

Pi)hová, P., Š)ovíček, J. Méně obvyklý způsob redukční léčby u pacientky s diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 4, 
č. 1: 10–11, 2006. 

 

Souhrn: V této kazuistice uvádíme příklad úspěšného použití intragastrického balónku v intervenci obezity u pacientky s diabetes mellitus 2. typu 
léčené metforminem a intenzifikovaným inzulínovým režimem.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, obezita, redukce hmotnosti, intragastrický balónek
 
Less common way of a reducing diet in a female patient with type 2 diabetes mellitus
Summary: We present a case history of a successful use of intragastric balloon as the intervention treatment of the obesity in a female patient with 
type 2 diabetes mellitus who was treated by metformine and intensified insulin regime.
Key words: type 2 diabetes mellitus, obesity, weight reduction, intragastric balloon

Pelikánová, M., Horáčková, M. Neuropatie jako diferenciálně diagnostický problém. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 1: 12–14, 
2006.

 

Souhrn: Na našem oddělení byla opakovaně hospitalizována obézní pacientka s diabetes mellitus 2. typu s dlouhodobě neuspokojivou metabolic-
kou kompenzací. Během první hospitalizace byla zapojena do redukčního programu s výsledným váhovým úbytkem 3 kg, současně byla upravena 
terapie diabetes mellitus. Po pěti měsících byla hospitalizována s bolestmi lumbosakrální oblasti s iradiací do obou dolních končetin, které spolu 
s přítomnou svalovou atrofií výrazně limitovaly její mobilitu. Zároveň udávala ve velmi krátkém časovém období nechtěný váhový úbytek s ne-
chutenstvím a celkovým vyčerpáním. Vzhledem k prokázané elevaci tumorózních markerů jsme zvažovali neoplazii gastrointestinálního traktu 
(GIT). Opakovaná vyšetření vyloučila kompresivní, paraneoplastickou a zánětlivou etiologii obtíží. Vzhledem k výsledkům vyšetření a dlouhodobé 
metabolické dekompenzaci diabetes mellitus byla vysoce pravděpodobná rychle progredující diabetická neuropatie (Burns-Garlandův neuropa-
tický syndrom), a proto byla léčba vedena tímto směrem. Vlastní příčinu obtíží prokázala dodatečně magnetická rezonance lumbosakrální oblasti 
s nálezem herniace disku L3/L4 s útlakem durálního vaku. Byla provedena parciální repozice L3-L4, pacientka je nyní schopna chůze o berlích, 
algická symptomatika ustoupila.
Klíčová slova: Burns-Garlandův syndrom, spondylolistéza, kompresivní myelopatie
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Neuropathy as a differential diagnosing problem
Summary: We repeatedly admitted to our department an obese patient with type 2 diabetes mellitus and long lasting unsatisfactory metabolic 
compensation. During the first hospitalization the patient took part in a program of weight reduction that resulted in the weight loss of 3 kg. At the 
same time we adjusted her treatment. Six months later she was hospitalized again with lumbosacral pain irradiating to both legs. The pain as well 
as muscle atrophy significantly limited her mobility. She reported unwanted weight loss, loss of appetite and general exhaustion. We considered 
GIT neoplasm because of tumor markers elevation. Repeated examinations excluded compressive, paraneoplastic and inflammatory etiology of the 
symptoms. Based on examination results and long lasting metabolic decompensation of diabetes mellitus the fast progress of diabetic neuropathy 
(Burns-Garland neuropathic syndrome) was very likely. The neuropathy became a target of the treatment. The real cause of the symptoms was 
subsequently revealed by MRI of lumbosacral region that showed L3/4 discs herniation with dural sac compression. Partial reposition of L3/4 was 
performed; patient is able to walk with crutches and pain symptoms abated.
Key words: Burns-Garland syndrome, spondylolisthesis, compressive myelopathy

Pelikánová, M., Charvát, J. Četné závažné hypoglykémie u pacientky s postresekčním postprandiálním hypoglykemickým syndromem. 
Kazuistiky v diabetologii 4, č. 1: 15–17, 2006. 

 

Souhrn: Prezentujeme případ pacientky s Crohnovou nemocí po četných antirefluxních a resekčních výkonech se sekundárním postprandiálním 
hypoglykemickým syndromem. V rámci dumping syndromu byly přítomny četné hypoglykemické stavy a opakovaná hypoglykemická kómata. 
Optimálním řešením bylo zavedení intravenózního portu umožňujícího pacientce aplikaci koncentrovaných glukózových roztoků. V domácím 
prostředí pacientka zvládá hypoglykémie sama, hypoglykemické kóma se od zavedení portu neopakovalo.
Klíčová slova: dumping syndrom, postprandiální hypoglykemický syndrom, somatostatin, intravenózní port

Frequent severe hypoglycemia in a female patient with post resection postprandial hypoglycemic syndrome
Summary: We present a case of a female patient with Crohn’s disease who underwent many various procedures for reflux and resection surgery 
and who suffered from secondary postprandial hypoglycemic syndrome. The patient developed frequent hypoglycemia and hypoglycemic coma 
as a part of dumping syndrome. Optimal solution was the insertion of the intravenous port permitting the administration of concentrated glucose 
solutions. The patient is able to manage her hypoglycemia at home self-containedly and hypoglycemic coma has not developed since the insertion 
of the port.
Key words: dumping syndrome, postprandial hypoglycemic syndrome, somatostatin, intravenous port

Adamíková, A., Hrdý, P., Mistrík, J. Glucostator – kontinuální monitorování a terapie hyperglykémie v intenzivní péči u kriticky 
nemocných. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 1: 18–20, 2006.

 

Souhrn: Zajištění normoglykémie u kriticky nemocných pacientů patří k prioritám péče. Hyperglykémie má odezvu v celkovém metabolismu, 
obranyschopnosti i koagulačním systému. Kromě běžně používaných algoritmů kombinujících kontinuální aplikaci inzulínu a glukózy lze k udr-
žení normoglykémie využít u pacientů v intenzivní péči i Glucostatoru. V kazuistice je popisováno nastavení, průběh kontinuálního monitorování 
a terapie pomocí Glucostatoru u pacientky s dekompenzovaným diabetem při febrilním onemocnění.
Klíčová slova: intenzivní péče, kontinuální monitorování, kontinuální aplikace, Glucostator, diabetes mellitus
 
Glucostator – continuous monitoring and therapy of hyperglycemia in the intensive care of critically ill patients
Summary: Maintaining the normal glycemia in critically ill patients is one of the primary aims of the medical care. Hyperglycemia influences overall 
metabolism, immune system and blood coagulation. In addition to commonly used algorithms that combine continuous insulin and glucose admi-
nistration, it is possible to use Glucostator to maintain the normal glycemia in critically ill patient in the intensive care. The case history presents 
the setting, the course of continuous monitoring and the therapy of a female patient with uncontrolled diabetes mellitus during febrile illness.
Key words: intensive care, continuous monitoring, continuous administration, Glucostator, diabetes mellitus

Schroner, Z. Kombinovaná liečba diabetes mellitus 2. typu metformínom a derivátom tiazolidíndiónov (rosiglitazónom). Kazuistiky 
v diabetologii 4, č. 1: 21–24, 2006.

 

Súhrn: Kombinácia metformínu s derivátmi tiazolidíndiónov sa javí ako prospešná u diabetikov s výraznými prejavmi inzulínovej rezistencie, keXže 
obidve skupiny preparátov ovplyvňujú inzulínovú rezistenciu prevažne odlišnými mechanizmami. Na kazuistikách dvoch pacientov s diabetes mel-
litus 2. typu s výraznými prejavmi inzulínovej rezistencie, ktoré boli dlhodobo neuspokojivo kompenzované pomocou monoterapie metformínom, 
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autor ukazuje, že pridanie derivátu tiazolidíndiónov (rosiglitazónu) bolo nielen účinné, ale aj bezpečné. U obidvoch pacientov po šiestich mesia-
coch liečby rosiglitazónom došlo k poklesu glykovaného hemoglobínu (HbA1c) o viac ako 1 % (1,2 resp. 1,3 %). Počas šes\mesačného sledovania 
liečby rosiglitazónom nedošlo k významnej zmene indexu telesnej hmotnosti, krvného obrazu, hepatálnych ani renálnych parametrov. U obidvoch 
pacientov po šiestich mesiacoch liečby došlo k poklesu triacylglycerolov, zvýšeniu HDL cholesterolu a poklesu C-reaktívneho proteínu (CRP). 
Rosiglitazón viedol u obidvoch pacientov k priaznivému ovplyvneniu aj iných prejavov metabolického syndrómu.
K6účové slová: inzulínová rezistencia, metformín, rosiglitazón, účinnos\, bezpečnos\

Combined treatment of type 2 diabetes mellitus with metformin and thiazolididione derived drug (rosiglitazone)
Summary: Combination of metformin and thiazolididione derived drugs proves to be beneficial in diabetics with significant manifestation of 
insulin resistance, because the effect of both types of drugs on insulin resistance is caused by different mechanism. The author presents two case 
histories of patients with type 2 diabetes mellitus with significant manifestation of insulin resistance who were unsatisfactorily controlled by met-
formine. The author pointed out that addition of thiazolididione derived drug (rosiglitazone) was not only effective but also safe. After six months 
of a treatment glycated hemoglobin (HbA1c) decreased by more than 1 % (1,2 respective 1,3 %) in both patients. During a 6 moths follow-up of 
rosiglitazone treatment there was no significant change in body mass index, blood count, hepatic and renal parameters. In both patients the level 
of triglycerides decreased, HDL cholesterol increased and C-reactive protein (CRP) decreased. Rosiglitazone treatment resulted in both patients 
in favorable influence of other signs of metabolic syndrome.
Key words: insulin resistance, metformin, rosiglitazone, efficacy, safety

Frausová, D., Brejníková, M. Hypertenzní encefalopatie jako příčina komatózního stavu u pacienta s Fabryho nemocí. Kazuistiky 
v diabetologii 4, č. 1: 26–28, 2006.

Souhrn: Představujeme kazuistiku 26letého muže, léčeného hypertonika s Fabryho nemocí s orgánovým postižením (včetně ledvin ve stadiu 
selhání s nutností intermitentní hemodialýzy), kterého jsme přijali na naši jednotku intenzivní péče pro kvantitativní poruchu vědomí. Ta si vy-
žádala urgentní zajištění dýchacích cest se zahájením umělé plicní ventilace. Příčinou hlubokého kómatu byla velmi pravděpodobně emergentní 
hypertenzní krize.
Klíčová slova: Fabryho nemoc, hypertenzní encefalopatie, chronické renální selhání, hyperhydratace, febrilní krize

Hypertensive encephalopathy as a cause of coma in the patient with Fabry’s disease
Summary: We present a case history of 26 years old male patient, treated for hypertension and suffering from Fabry’s disease with multiple organ 
impairment (including renal failure requiring intermittent hemodialysis). The patient was admitted to our intensive care unit for quantitative 
impairment of consciousness resulting in urgent airways intubation and artificial pulmonary ventilation. The deep coma was most probably caused 
by the emergent hypertensive crisis. 
Key words: Fabry’s disease, hypertensive encephalopathy, chronic renal failure, hyperhydratation, febrile crisis

Danzig, V., Zámečník, L. Sexuální dysfunkce jako dominující subjektivní potíž v průběhu léčby esenciální hypertenze. Kazuistiky 
v diabetologii 4, č. 1: 29–31, 2006.

Souhrn: Popisován je případ muže středního věku s lehkou až středně těžkou esenciální hypertenzí, u kterého se v hojné míře projevily nežádoucí 
účinky antihypertenziv, z nichž nejhůře vnímal zhoršení sexuálních funkcí. I s vědomím, že tyto obtíže nemusejí být primárně způsobeny léky, jsme 
se nakonec úspěšně pokusili najít kombinaci farmak, která je dostatečně účinná a na niž nemocný sám dobře reaguje, a to i v sexuální oblasti. 
Prospěšnou se ukázala konzultace urologa-androloga.
Klíčová slova: nežádoucí účinky antihypertenziv, ambulantní monitorace tlaku krve, sexuální dysfunkce

Sexual dysfunction as a dominating subjective symptom during the treatment of essential hypertension
Summary: We present a case history of a middle age male patient with mild to moderate essential hypertension who developed great number 
of adverse effects during antihypertensive treatment. The patient experienced the impairment of sexual function as the worst symptom. Though 
being aware that symptoms do not necessarily need to be caused primarily by drugs, we tried to find a combination of drugs that would be effective 
enough and that would result in good patient’s response even in sexual sphere. Consultation with a specialist of urology-andrology turned out to 
be useful. 
Key words: adverse effects of antihypertensive treatment, out-patient monitoring of blood pressure, sexual dysfunction
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Schroner, Z., Staník, J., Gašperíková, D., Hučková, M., Škopková, M., Barák, I., Michálek, J., Klimeš, I. DNA diagnostika 
umožňuje potvrdi) klinické podozrenie na cukrovku typu MODY-3 a zmeni) liečbu inzulínom na deriváty sulfonylurey. Kazuistiky 
v diabetologii 4, č. 2: 4–9, 2006.

Súhrn: Kazuistika pojednáva o prípade z diabetologickej ambulancie v Moldave nad Bodvou, kde sa 24 ročný muž s MODY-3 diabetom na základe 
výsledku DNA diagnostiky úspešne previedol z inzulinoterapie na liečbu tabletami sulfonylurey.
K6účové slová: DNA diagnostika, MODY-3, zmena liečby, deriváty sulfonylurey

DNA diagnostics allows to confirm clinical suspicion of MODY-3 type diabetes mellitus and to switch from therapy by insulin to sulphonylurea 
derivates treatment
Summary: The case report discusses a case from a diabetology outpatients-in Moldava nad Bodvou, where a 24 years old man with MODY-3 
diabetes mellitus was successfully switched from insulinotherapy to oral therapy by sulphonylurea tablets based on DNA diagnostics.
Key words: DNA diagnostics, MODY-3, treatment modification, sulphonylurea derivates

Šimek, S., Danzig, V., Šimková, R., Horák, J., Kuchynka, P., Linhart, A. Léčba trombotického uzávěru degenerovaného žilního 
aortokoronárního bypassu. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 2: 10–12, 2006.

Souhrn: Koronární intervence na degenerovaných žilních bypassech jsou spojeny s vysokým rizikem periferní embolizace a následných ischemic-
kých komplikací. Často jsou však jedinou možností, jak pomoci nemocným s těžkou koronární ischémií. Kazuistika popisuje úspěšnou léčbu 13 let 
starého uzavřeného bypassu pacientky s diabetes mellitus 2. typu.
Klíčová slova: degenerovaný žilní bypass, koronární intervence, trombóza bypassu

Treatment of thrombotic occlusion of degenerated saphenous aortocoronary bypass graft
Summary: Percutaneous coronary interventions on old heavy degenerated saphenous aortocoronary bypasses are often complicated with peripheral 
embolisations and ischaemic events. In some patients however PCI remains the only one possibility of treatment. We report the successful gradual 
approach to reopen the 13 years old bypass filed with excessive amount of thrombi in old patient with type 2 diabetes.
Key words: degenerated saphenous bypass, coronary intervention, bypass thrombosis

Sosna, T., Pugner, K., Netuková, M. Oftalmologické poznámky k hodnocení hypertonické angiopatie, retinopatie a angiosklerózy. 
Kazuistiky v diabetologii 4, č. 2: 14–19, 2006.

Souhrn: Popis a interpretace hypertonických a sklerotických změn na očním pozadí je do značné míry konfúzní. Autoři článku rozebírají jednotlivé 
pochody, které vedou ke změnám na cévách sítnice. Charakterizují stupnici hypertonických změn a poukazují na možnosti, ale i na limity inter-
pretace výsledků vyšetření očního pozadí.
Klíčová slova: oční pozadí, hypertonické změny, fenomén křížení

Ophthalmologist’s notes to evaluate hypertonic angiopathy, retinopathy and angiosclerosis
Summary: The description and interpretation of hypertonic and sclerotic changes 
in funduscopy is rather confusing. Authors discuss individual steps resulting in changes of retinal vessels. They characterize the scale of hypertonic 
changes and point out the options and limitations of interpreting the results of funduscopic examination.
Key words: funduscopy, hypertonic changes, crossing phenomena
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Doleželová, I., Klevetová, D. Hypertenze v seniorském věku. Kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 2: 20–24, 2006.

Hypertension in elderly. Case history

Titlbach, M., Maňáková, E. Staré a nové názory na vývoj pankreatu a nemoci diabetes mellitus. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 2: 
25–28, 2006.

Klíčová slova: pankreas, diabetes mellitus, histologie, embryologie, srovnávací histologie, imunohistochemie, ultrastrukturální cytologie, moleku-
lární biologie

Previous and recent opinions on the pancreatic development and the development of diabetes mellitus
Key words: pancreas, diabetes mellitus, histology, embryology, comparative histology, immunohistochemistry, ultrastructural cytology, molekular 
biology

KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 2/2006

Resume_KazuDia_2006.indd   17 19.12.2006   13:15:19



18 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – ROČNÍKOVÉ RESUMÉ 2006

Kojecký, V., Bobot, L., Švestka, L. Celiakie u diabetu 1. typu – v praxi nedoceněná spojitost. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 3: 4–6, 
2006.

Souhrn: Celiakie je onemocnění autoimunního charakteru a u diabetiků 1. typu se vyskytuje významně častěji než v nediabetické populaci. Více 
než 2/3 všech postižených osob však má jen netypické potíže, což ztěžuje včasnou diagnostiku tohoto onemocnění. Klinicky manifestní forma celi-
akie s průjmy není častá. U dlouholetého diabetu se chronický průjem často považuje za důsledek diabetického postižení zažívacího traktu. Autoři 
popisují případ nemocné s diabetem 1. typu a chronickými průjmy, které byly dlouhou dobu považovány za projev diabetické gastroenteropatie. 
Až rozvoj příznaků malabsorpce vedl ke správné diagnóze celiakie jako vyvolávající příčiny.
Klíčová slova: celiakie, diabetes mellitus, malabsorpce, lepek

Celiac disease with diabetes mellitus type 1 – in practice not fully realized connection
Summary: Celiac disease is an autoimmune disorder and in patients with diabetes mellitus type 1 can be seen significantly more frequently than 
in non-diabetic population. More than two-thirds of all affected subjects, however, suffer from only unspecific symptoms that make the early 
diagnosis of this disorder more difficult. Clinically evident form of the celiac disease with diarrhea is not frequent. Chronic diarrhea in patients 
with long-lasting diabetes is commonly considered to be a consequence of digestive tract impairment caused by diabetes. Authors present a case 
of a female patient with diabetes type 1 and chronic diarrhea that was considered to be a manifestation of diabetic gastroenteropathy for a long 
time. The correct causative diagnosis of the celiac disease was only made after the development of malabsorption syndrome. 
Key words: celiac disease, diabetes mellitus, malabsorption, gluten

Vrzalová, D. Cesta k diagnostice nealkoholické steatohepatitidy u pacienta s diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 4, 
č. 3: 7–9, 2006.

Souhrn: Kazuistika je věnována problematice nealkoholické steatohepatitidy. U pacienta dlouhodobě léčeného pro diabetes mellitus 2. typu byla 
zjištěna hepatomegalie s alterací jaterních testů. Je uveden diferenciálně diagnostický proces hepatopatie u diabetika zakončený biopsií jaterní 
s nálezem nealkoholické steatohepatitidy přecházející již do cirhózy jaterní.
Klíčová slova: diabetes mellitus, nealkoholická steatohepatitida

The way to diagnose nonalcoholic steatohepatitis in patient with diabetes mellitus type 2
Summary: A case history deals with nonalcoholic steatohepatitis issue. A patient with long-term treatment of diabetes mellitus type 2 was diagnosed 
with hepatomegaly and alteration of hepatic functional tests. The differentially diagnostic process of hepatopathy in diabetic patient finished with 
hepatic biopsy resulting in nonalcoholic steatohepatitis transforming into hepatic cirrhosis is presented.
Key words: diabetes mellitus, nonalcoholic steatohepatitis

Schroner, Z. Liečba derivátom sulfonylurey tretej generácie – gliklazidom s riadeným uvoQňovaním je nielen účinná, ale aj bezpečná. 
Kazuistiky v diabetologii 4, č. 3: 10–14, 2006.

Súhrn: U obéznych diabetikov 2. typu je liekom prvej voaby metformín, pri jeho nedostatočnej účinnosti zvyčajne pridávame niektorý z derivátov 
sulfonylurey. Na kazuistikách dvoch pacientov s diabetes mellitus 2. typu autor ukazuje, že pridanie derivátu sulfonylurey tretej generácie – glikla-
zidu s riadeným uvoaňovaním (MR) k monoterapii metformínom bolo nielen účinné, ale aj bezpečné. U obidvoch pacientov po šiestich mesiacoch 
liečby gliklazidom MR došlo k poklesu glykovaného hemoglobínu (HbA1c) o viac ako 1 % (1,3 %, resp. 1,1 %). Počas 6-mesačného sledovania liečby 
gliklazidom MR nedošlo k výskytu hypoglykémií, k významnej zmene indexu telesnej hmotnosti, krvného obrazu, hepatálnych, renálnych parametrov 
ani lipidového statusu. Gliklazid MR neviedol ani k zhoršeniu súčasne prítomnej ischemickej choroby srdca u obidvoch pacientov.
K6účové slová: diabetes mellitus 2. typu, gliklazid s riadeným uvoaňovaním, účinnos\, bezpečnos\ 
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3rd generation sulphonylurea based treatment – gliclazide with modified release – is not only effective but also safe
Summary: Metformin is a first choice drug in obese type 2 diabetic patients; in a case of its insufficient efficacy sulphonylurea derivatives use to be 
added. The author presents two case histories of patients with type 2 diabetes mellitus to demonstrate that adding the sulphonylurea derivates of 
third generation – gliclazide with modified release (MR) – to metformin monotherapy has not been only effective but also safe. After six months 
of a treatment, glycated hemoglobin (HbA1c) decreased by more than 1 % (1,3 respective 1,1 %) in both patients. During a 6 months follow-up 
of gliclazide MR treatment there were not seen any significant changes in a body mass index, a blood count, hepatic and renal parameters nor in 
a lipid status. In both patients there was no incidence of hypoglycemia. Gliclazide MR treatment did not worsen concurrent coronary heart disease 
in both patients. 
Key words: diabetes mellitus type 2, gliclazide with modified release, efficacy, safety
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Adamíková, A. Ukončení incipientní gravidity u pacientky s nově zjištěným diabetem 1. typu: ano či ne? Kazuistiky v diabetologii 4, 
č. 4: 4–5, 2006.

Souhrn: Diabetologická doporučení pro prekoncepční přípravu diabetičky 1. typu požadují normální hodnotu HbA1c pod 4,0 % (podle IFCC) 
a při hodnotě HbA1c nad 6,5 % se gravidita pro vysoké riziko vrozených vývojových vad nedoporučuje. Doporučení o ukončení gravidity špatně 
kompenzované pacientky s diabetem patří k těm nejsložitějším, a to i přes týmovou spolupráci s gynekologem a genetikem. Definitivní rozhodnutí 
patří vždy pacientce. Uvádíme kazuistiku 26leté pacientky, u které byl nově zjištěn diabetes mellitus 1. typu v 7. týdnu první a velmi očekávané 
gravidity, HbA1c 11,3 %, aktuální glykémie 20 mmol/l, anti GAD 43,9 U/ml, C-peptid 0,36 ng/ml. Podle závěru genetika bylo možné za laboratorního 
a ultrazvukového sledování vyčkat s přerušením gravidity až do 18. týdne. Pacientka se nakonec na základě doporučení specialisty pro diabetes 
a graviditu rozhodla k přerušení gravidity v 8. týdnu. 
Klíčová slova: gravidita, diabetes mellitus 1. typu, vrozené vývojové vady, ukončení gravidity

Termination of incipient pregnancy in a female patient with a recently diagnosed diabetes mellitus type 1: yes or no? 
Summary: Recommendations of diabetologic society concerning pre-conceptive arrangements in female patients with diabetes type 1 demand 
a normal HbA1c level under 4,0 % (according to IFCC). Pregnancy is not recommended in HbA1c levels higher than 6,5 % because of a high risk 
of congenital birth defects. The recommendation to terminate the pregnancy in a poorly compensated female diabetic patient belongs to the most 
complicated ones regardless of a team cooperation of experts in genetics and gynecology. The final decision must be always made by a patient. We 
present a case history of a 26 years old female patient with the newly diagnosed diabetes mellitus type I in the 7th week of the first and very expected 
pregnancy, HbA1c 11,3 %, actual glucose 20 mmol/l, anti GAD 43,9 U/ml, C-peptide 0,36 ng/ml. According to the expert in genetics it was possible 
to postpone the pregnancy termination until the 18th week, while monitoring the laboratory tests and ultrasound. Based on the consultation with 
the expert in diabetology and pregnancy the patient decided to terminate the pregnancy in the 8th week. 
Key words: pregnancy, diabetes mellitus type 1, congenital birth defect, termination of pregnancy

Klevetová, D. Souvislosti poruch psychických funkcí s léčbou diabetu u geriatrických nemocných. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 4: 
6–9, 2006.

Souhrn: Kazuistika chce poukázat na souvislosti výskytu demence v kontextu s léčbou diabetu u osob vyššího věku. Psychiatrická problematika je 
závažného charakteru a je důležité rizikové osoby vyhledávat a včas léčit. Již historie nás poučila, že prevence je důležitou složkou medicíny.
Klíčová slova: psychiatrická morbidita ve stáří, diabetes mellitus, dodržování léčebného režimu

Association of impairment of mental functions with diabetes treatment in geriatric patients
Summary: The case history is intended to demonstrate an association of dementia with the diabetes treatment in subjects of an advanced age. 
Psychiatric problems are of a serious character and it is important to seek for subjects at risk and to treat them as soon as possible. Yet the history 
has taught us that the prevention forms an important part of the medicine.
Key words: psychiatric morbidity in elderly, diabetes mellitus, compliance with treatment regimen
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Szabó, M., Pelíšková, P., Kvapil, M., Matouš, M. Význam komplexní léčby obézního diabetika 2. typu s plně rozvinutým syndromem 
inzulínové rezistence. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 4: 10–11, 2006.

Souhrn: Obézní diabetik 2. typu je pacientem s vysokým rizikem rozvoje předčasné aterosklerózy a klinických kardiovaskulárních příhod. To je dáno 
zejména častou přítomností ostatních součástí metabolického syndromu u těchto pacientů – vysoké inzulínové rezistence, dyslipidémie, hypertenze, 
hyperkoagulačního stavu. V naší práci předkládáme popis komplexní léčby diabetika, který trpí všemi ostatními chorobami pevně sdruženými v syn-
dromu inzulínové rezistence a u něhož bylo díky komplexní terapii dosaženo zlepšení kompenzace nejen diabetu, ale také dyslipidémie a zejména 
obezity, a toto zlepšení si pacient dlouhodobě udržel.
Klíčová slova: obezita u diabetes mellitus 2. typu, inzulínová rezistence, kombinace inzulínu a senzitizérů

The role of a complex treatment in an obese patient with diabetes type 2 who fully developed the insulin resistance syndrome
Summary: There is a high risk of developing premature atherosclerosis and clinical cardiovascular events in obese patients with diabetes type 2. This 
is particularly caused by a frequent presence of other components of metabolic syndrome in these patients – high insulin resistance, dyslipidemia, 
hypertension, hypercoagulative status. In our paper we describe a complex treatment of a diabetic patient suffering from all other diseases that 
comprise the insulin resistance syndrome. Thanks to the complex treatment this patient has reached better compensation of not only diabetes but 
also dyslipidemia and particularly obesity. The patient has maintained the improvement for a long period.
Key words: obesity in diabetes mellitus type 2, insulin resistance, combination of insulin and sensitizing agents
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Kvapil, M. Budoucnost intenzifikované léčby diabetu: kombinace krátkodobých a dlouhodobých analog (editorial). Kazuistiky 
v diabetologii 4, Suplementum 1: 3, 2006.

Hejnicová, K. Efekt léčby inzulínovými analogy u diabetika 1. typu s proměnlivým denním režimem. Kazuistiky v diabetologii 4, 
Suplementum 1: 4, 2006.

Souhrn: Kazuistika informuje o efektu kombinace inzulínových analog u aktivně pracujícího diabetika 1. typu s nepravidelným a obtížně předvída-
telným příjmem sacharidů. Dlouhodobě neuspokojivě kompenzovaný diabetik dosahuje po převedení na analoga výrazného zlepšení metabolické 
kompenzace bez zvýšení frekvence hypoglykémií. 
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, proměnlivý denní režim, inzulínová analoga

Doničová, V., Pallayová, M. Efekt inzulínu glargín u pacientky s dlhodobo neuspokojivou kompenzáciou diabetes mellitus typu 1 
s dawn dark fenoménom. Kazuistiky v diabetologii 4, Suplementum 1: 5–9, 2006.

Súhrn: Kontinuálne monitorovanie glukózy (CGMS) u pacientov liečených inzulínom umožňuje odkryE glykemické výkyvy, ktoré nie je možné 
zaznamenaE self-monitoringom pomocou glukometra. Podrobná analýza údajov z CGMS prispieva ku kvalifikovanej a cielenej liečbe jednotlivca 
a napomáha terapeutickým rozhodnutiam v komplexnom manažmente diabetu. Nasledujúca kazuistika demonštruje efekt úpravy liečby na základe 
výsledkov CGMS u 22-ročnej pacientky s dlhodobo nedostatočne kompenzovaným diabetom typu 1. CGMS odhalilo model signifikantného vzostupu 
glykémie medzi 3-7 h ráno až do 18,5 mmol/l (dawn fenomén). Ďalší výrazný glykemický vzostup bol pred večerou (dark fenomén). VzhQadom na 
tieto výsledky, obavy pacientky z hypoglykémie, zvýšené HbA1c a odpor k liečbe inzulínovou pumpou, odporučili sme prechod z NPH inzulínu na 
inzulín glargín. Táto zmena preukázala efekt blízky inzulínovej pumpe, ktorý viedol k zlepšeniu glykemickej kontroly ráno nalačno i pred večerou. 
Opakovaným CGMS po 3 mesiacoch boli zaznamenané stabilnejšie glykémie počas dňa i noci s výraznou celkovou redukciou hypo- a hyperglyke-
mických výkyvov a poklesom HbA1c (HPLC metóda) z 8,5 % na 7,4 %.
K�účové slová: kontinuálne monitorovanie glukózy (CGMS), glykémia, hypoglykémia, hyperglykémia, variabilita glykémií, dawn fenomén, dark 
fenomén, glargín

Urbancová, K. Inzulín glargin – využití jeho dlouhodobého efektu při velkém fyzickém zatížení. Kazuistiky v diabetologii 4, Suple-
mentum 1: 10, 2006.

Souhrn: Kazuistika 30letého mladého muže, diabetika 1. typu, kterému po změně životního režimu v důsledku změny zaměstnání umožnil inzulín 
glargin obnovit dobrou kompenzaci diabetu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, inzulín glargin
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Rušavý, Z., Čechurová, D., Lacigová, S., Haladová, I., Jankovec, Z., Žourek, M., Krčma, M. Inzulín glargin (Lantus) u diabetičky 
1. typu během neplánované gravidity. Kazuistiky v diabetologii 4, Suplementum 1: 11–13, 2006.

Souhrn: Kazuistika informuje o léčbě inzulínem glargin (Lantus) u 5 diabetiček 1. typu a podrobně se zabývá průběhem těhotenství u jedné z nich. 
Ve všech 5 případech byla léčba inzulínem glargin úspěšná a přispěla k narození zdravého dítěte. V diskusi je poukázáno na výhody, ale i možná 
úskalí využití inzulínových analog u gravidních diabetiček. 
Klíčová slova: inzulín glargin, diabetes mellitus, gravidita, bezpečnost, embryotoxicita
 

Brychta, T., Svetlana Brychtová, S. Případ spokojeného samoplátce – dosažení těsné kompenzace a zastavení progrese diabetu typu 
LADA kombinací inzulínu glargin a perorálního antidiabetika repaglinidu. Kazuistiky v diabetologii 4, Suplementum 1: 14–15, 
2006.

Souhrn: Prezentovaná kazuistika 47letého pacienta s diabetem typu LADA ukazuje vysokou účinnost kombinace inzulínu glarginu a perorálního 
antidiabetika repaglinidu na dosažení těsné kompenzace. Zajímavým zjištěním bylo zastavení progrese onemocnění provázené poklesem protilátek 
proti dekarboxyláze kyseliny glutamové i poklesem protilátek proti tyrosinové fosfatáze IA-2A.
Klíčová slova: LADA diabetes, inzulín glargin, repaglinid

Urbancová, K. Inzulín glargin – úspěšná alternativa léčby velmi labilní diabetičky 1. typu v pokročilém věku. Kazuistiky v diabe-
tologii 4, Suplementum 1: 16, 2006.

Souhrn: Kazuistika 78leté pacientky s velmi labilním diabetem 1. typu. Při velmi zjednodušeném inzulínovém režimu, za využití vlastností dlou-
hodobě působícího inzulínu glargin byla zachována slušná kompenzace cukrovky, zamezilo se výskytu hypoglykemických příhod a především se 
zlepšil well-being pacientky. Bylo jí umožněno samostatné bydlení.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, inzulín glargin, geriatrický pacient

Filáková, N. Efekt inzulínu glargin u pacientky s diabetes mellitus 1. typu a juvenilní hypertenzí. Kazuistiky v diabetologii 4, Su-
plementum 1: 17, 2006.

Souhrn: Prezentována je kazuistika 18leté dětské pacientky s diabetes mellitus 1. typu a s juvenilní hypertenzí, s dlouhodobou špatnou kompenzací 
diabetu, která odmítá terapii inzulínovou pumpou. Po nasazení inzulínu glargin došlo nejen ke zlepšení kompenzace diabetu, ale současně také 
ke stabilizaci hypertenze.
Klíčová slova: diabetes mellitus, juvenilní hypertenze, individuální inzulínové režimy, inzulínová analoga, inzulín glargin

Stehlíková, Š. Kompenzace pacienta s diabetes mellitus 1. typu a floridní coeliakální sprue. Kazuistiky v diabetologii 4, Suplemen-
tum 1: 18, 2006.

Souhrn: Prezentovaná kazuistika popisuje dlouhodobý efekt inzulínu glargin u pacienta s diabetes mellitus 1. typu a floridní coeliakální sprue.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, coeliakální sprue, inzulínový režim

Janíčková-ŽMárská, D., PiNhová, P. Užití inzulínových analog u diabetické nefropatie vedoucí k chronické renální insuficienci. 
Kazuistiky v diabetologii 4, Suplementum 1: 19–20, 2006.

Souhrn: Diabetická nefropatie je jednou z nejčastějších příčin renální insuficience. Patogeneze poruchy metabolismu sacharidů je při chronickém 
renálním selhání multifaktoriální, v praxi těžko detekovatelná. Hrají zde roli jednak inzulínová rezistence, tak také tendence k hypoglykémiím. 
Často jediným postupem léčby je zvýšená kontrola glykémií, užití vhodných typů inzulínů, které vedou k uspokojivé metabolické kompenzaci, která 
je základní prevencí orgánových komplikací diabetes mellitus.
Klíčová slova: diabetická nefropatie, renální insuficience, inzulínová analoga
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Krejsová, Z. Purulentní gingivitida u diabetika a vliv kompenzace diabetu na léčbu této komplikace. Kazuistiky v diabetologii 4, 
Suplementum 1: 21, 2006.

Souhrn: Kazuistika 54letého muže s inzulíndependentním diabetem v trvání 23 let, s dlouholetou špatnou kompenzací a recidivující purulentní 
gingivitidou. Teprve po navození dobré kompenzace intenzifikovaným inzulínovým režimem s použitím kombinace krátkého a dlouhého inzulíno-
vého analoga se podařilo tuto nepříjemnou komplikaci zvládnout.
Klíčová slova: diabetes mellitus, kompenzace diabetu, purulentní gingivitida

Račická, E. Vliv dlouhodobého inzulínového analoga glargin na zlepšení kompenzace diabetes mellitus a kvality života diabetika 
2. typu s nepravidelným denním režimem. Kazuistiky v diabetologii 4, Suplementum 1: 22–23, 2006.

Souhrn: Prezentovaná kazuistika dokumentuje průběh léčby diabetes mellitus 2. typu u pacienta, který po selhání léčby perorálními antidiabetiky 
měl při nasazení intenzifikované inzulínové léčby s NPH inzulínem jako bazálním četné hypoglykémie, které zhoršovaly jeho compliance. Kombinace 
inzulínu glargin s krátkodobě působícím inzulínovým analogem tyto komplikace odstranila a zlepšila kvalitu života pacienta.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, hypoglykémie, nepravidelný denní režim diabetika, inzulín glargin

Smoleňáková, K. Efekt léčby inzulínovými analogy u dekompenzovaného pacienta s diabetem 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 4, 
Suplementum 1: 24–25, 2006.

Souhrn: Kazuistika prezentuje 55letého muže s dekompenzovaným diabetem 2. typu na konvenční terapii, při převzetí do péče v katabolismu 
a s neuropatickými komplikacemi. Popisuje využití inzulínových analog k metabolické kompenzaci, zvládnutí ranních hyperglykémií, zlepšení 
kvality života pacienta.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, LADA, inzulínová analoga

Urbanová, R. Zlepšení kompenzace pacientky s diabetes mellitus 2. typu po zahájení léčby inzulínem glargin bez vzestupu tělesné 
hmotnosti. Kazuistiky v diabetologii 4, Suplementum 1: 26–27, 2006.

Souhrn: Prezentovaná kazuistika dokládá zlepšení kompenzace diabetes mellitus 2. typu u pacientky s inzulínovou deficiencí, která dosud odmítala 
zahájení léčby intenzifikovaným inzulínovým režimem, po zahájení léčby inzulínem glargin. Vzhledem k tomu, že nedošlo k obávanému vzestupu 
hmotnosti pacientky při léčbě inzulínem, byla nadále posílena motivace pacientky k další spolupráci a zlepšení kompenzace diabetu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, inzulín glargin, compliance

Fabianová, J. Výhody inzulínu glargin (Lantus) u obézních diabetiků 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 4, Suplementum 1: 28–29, 
2006.

Souhrn: Kazuistika poukazuje na problematiku léčby diabetu u obézního depresivně laděného diabetika se zhoršenou compliance k léčbě, která 
mu nepřináší žádaný efekt.
Klíčová slova: diabetes mellitus, compliance, inzulín glargin

Kratochvíl, J. Praktické zkušenosti s použitím bazálního inzulínového analoga glargin (Lantus) u pacientů s diabetem 2. typu. 
Kazuistiky v diabetologii 4, Suplementum 1: 30–31, 2006.

Souhrn: Prezentovány jsou dvě kazuistiky pacientů s diabetes mellitus 2. typu, kde podání inzulínu glargin v kombinaci s perorálními antidiabetiky 
pomohlo zajistit pro pacienta akceptovatelný terapeutický režim a zajistit tak spolupráci s lékařem a dobrou kompenzaci diabetu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, kombinovaná léčba, PAD, bazální analog inzulínu

KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – SUPLEMENTUM INZULÍN GLARGIN (LANTUS) A JEHO MÍSTO V TERAPII…
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Špitálníková, S., Pěkná, E., Kožnarová, R. Kombinace inzulínu glargin a perorálních antidiabetik u nemocného s diabetem 2. typu. 
Kazuistiky v diabetologii 4, Suplementum 1: 32, 2006.

Souhrn: Je uvedena kazuistika 75letého pacienta s diabetem 2. typu léčeného v naší diabetologické ambulanci od roku 2004. Pacient byl léčen 
kombinací perorálních antidiabetik (Minidiab, Siofor, Glucobay) a dlouhodobě působícího inzulínu Insulatardu HM aplikovaného na noc, který 
byl nasazen pro zvládnutí ranních hyperglykémií. Neuspokojivé ranní glykémie, přesto přetrvávaly, proto byl použit místo humánního inzulínu 
analog – inzulín glargin. Při tomto postupu došlo ke snížení ranních glykémií a ke zlepšení kompenzace cukrovky, která se projevila poklesem 
hodnot glykovaného hemoglobinu a ústupem subjektivních obtíží pacienta. 
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, inzulín glargin, ranní hyperglykémie
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Distribuce

Distribuce časopisu Kazuistiky v diabetologii 

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

je již započteno v ceně předplatného a odběratel v ČR nebo SR jej tedy dále neplatí. Vydavatel si vyhra-
zuje právo na změnu v případě zásadních změn podmínek České nebo Slovenské pošty. Cena ročního 
předplatného se nemění (navzdory stálému zvyšování daňové zátěže v ČR i cen poštovného) a zůstává 
tedy i pro rok 2007 ve výši 136 Kč, resp. ekvivalentu v Sk dle aktuálního kurzu.

Předplácené období, platba předplatného:
Předplatné Kazuistik v diabetologii objednáváte na nejbližší čtyři čísla od data objednávky s auto-

matickým prodlužováním. Náš časopis si tak můžete začít předplácet od kteréhokoliv čísla. V případě 
objednávek v průběhu roku obvykle složenku/fakturu na úhradu předplatného neposíláme a vkládáme ji 
až do prvního čísla nového ročníku – získáváte tak slevu v podobě bezplatných čísel (jde o obvyklý postup, 
který není závazkem vydavatele a není na něj tedy právní nárok). Roční předplatné zahrnuje minimálně 
čtyři řádná čísla a všechna supplementa, která vyjdou v období, na něž se vztahuje předplatné. Na konci 
Vámi předpláceného období, tj. po roce, obdržíte upozornění v podobě nové složenky nebo zálohové 
faktury. Pokud ji proplatíte, předplatné je Vám automaticky prodlouženo. V opačném případě bude od 
dalšího čísla předplatné ukončeno. Data předplatného sledujeme za Vás. Předplatné prosím uhraXte 
nejpozději do vydání dalšího čísla od zaslání složenky/faktury.

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 (okrový korespondenční lís-
tek s naším logem), kterou pak věnuje (označenou také svým razítkem) vybranému lékaři. Obdarovaný 
vyplní na lístku adresu, na kterou si přeje dostávat časopis a odešle jej nakladatelství. Ode dne přijetí 
lístku nakladatelstvím má lékař aktivováno předplatné na dobu jednoho roku; zasílací obálka obsahuje 
upozornění, kdo je sponzorem předplatného. Po vypršení sponzorovaného předplatného vás na tuto 
skutečnost upozorníme a vy máte možnost buX 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 
zálohou fakturu (nebo složenku) vydanou k Vašemu předplatnému a nemusíte nic platit. Data předplat-
ného sledujeme za Vás.

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

P. O. Box 436, 111 21 Praha 1) nebo pomocí internetového formuláře (www.geum.org). Pro písemnou 
objednávku můžete využít objednací kartičku vloženou v časopise.

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

vyžadujete fakturu a budete platit převodem z účtu. V případě fakturace vám zasíláme napřed zálohovou 
fakturu a po jejím zaplacení fakturu – daňový doklad. Při platbě nezapomeňte prosím uvést variabilní 
symbol, kterým je číslo faktury – podle něj rozlišujeme vaše platby.
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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.

Student 2007:
Akce Student 2007 je určena studentům medicíny (v ČR a SR). Každý medik se zájmem o proble-

matiku publikovanou naším časopisem má možnost požádat o zvýhodněné předplatné (v symbolické 
ceně 1 Kč/rok). Na tuto slevu není právní nárok, ale vydavatel je odhodlán poskytovat ji i nadále všem 
seriózním zájemcům – medikům v řádném studiu. Stačí kontaktovat vydavatele písemně nebo e-mailem, 
případně v internetovém formuláři vyznačit poznámku STUDENT 2007.

Sleva pro knihovny:
Knihovnám obvykle poskytujeme slevu 10 % na všechny námi vydávané publikace (časopisy, knihy, 

Pomocníky).

Distribuce časopisu Sestra v diabetologii

Pro distribuci časopisu Sestra v diabetologii platí zcela shodné podmínky (včetně ceny) jako pro časo-
pis Kazuistiky v diabetologii. Sestra v diabetologii je určena lékařům a zdravotním sestrám. Internetové 
stránky časopisu s objednacím formuláře najdete na adrese: www.geum.org/diasestra.

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 nalézt 
na našich internetových stránkách (www.geum.org). Pomocníka diabetologa vydává nakladatelství GEUM 
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 otištěna 
v každém Pomocníku na konci publikace nebo lze využít předtištěné kartičky distribuované nakladatelstvím. 
Ostatní předplatitelé si mohou Pomocníka diabetologa objednat tradiční cestou za 350 Kč. 
Distribuce všech publikací řady Pomocník probíhá pouze v rámci České republiky!

Distribuce knih

Nakladatelství GEUM distribuuje pouze vlastní publikace. Knihy ostatních vydavatelů není možné 
u nás objednávat. Přehled aktuální nabídky je možné nalézt obvykle na stránkách našich časopisů, kom-
pletní nabídka je umístěna na internetu (www.geum.org).

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

Pro 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, 
P.  O. Box 436, 111 21 Praha 1) nebo telefonicky (721 639 079). Pro přímé objednávky neúčtujeme poš-
tovné ani balné.

Mimořádné akce a slevy:
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Maruna, P., Límanová, Z., Dušková, J. Smíšený folikulo-medulární karcinom štítné žlázy. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 1 – En-
dokrinologie: 44–47, 2006.

Souhrn: Popisujeme případ 71letého pacienta s neoplazií štítné žlázy s imunohistochemicky prokázaným smíšeným folikulo-medulárním karcino-
mem. V literatuře je smíšený folikulo-medulární karcinom štítné žlázy dokumentován od roku 1990, nicméně je velice vzácný. V současné době 
dominuje názor, že tato koincidence není náhodným jevem, ale v některých případech je výsledkem působení společných onkogenních faktorů na 
různé buněčné linie. Tuto představu podporuje i anamnéza uvedeného pacienta, který se před osmi měsíci podrobil excizi melanomu v temporální 
oblasti a je po tomto výkonu na dlouhodobé imunoterapii interferonem α.
Klíčová slova: medulární karcinom, kalcitonin, podvojně diferencovaný tumor štítné žlázy, interferon

Heterogeneous follicular and medullar thyroidal carcinoma 
Summary: We are describing a case history of 71 years old patient with a thyroidal neoplasm – immunohistochemically proven heterogeneous 
follicular and medullar carcinoma. Follicular and medullar thyroidal carcinoma has been documented in literature since 1990; nevertheless it has 
been very rare. Predominant opinion nowadays is that such coincidence is not accidental but in some cases it is rather caused by the effect of com-
mon oncogenic factors on different cell lines. The patient underwent the excision of melanoma in a temporal region 8 months ago and following 
the procedure he was treated with a long term immunotherapy consisting of interferon α. Authors believe that the presented case history supports 
the above mentioned conception.
Key words: medullar carcinoma, calcitonin, dually differentiated thyroidal carcinoma, interferon

Karásek, D., Fryšák, Z., Halenka, M., Metelková, I., Tichý, T. Tumor mandibuly – neobvyklá manifestace primární hyperparatyreózy. 
Kazuistiky v diabetologii 4, č. 1 – Endokrinologie: 48–51, 2006.

Souhrn: Autoři popisují případ pacienta s destruktivním tumorem mandibuly, který byl iniciálním projevem postižení skeletu v rámci primární hy-
perparatyreózy (HP). Její příčinou byl adenom levého dolního příštitného tělíska. Po jeho odstranění došlo postupně k úplné regresi osteolytických 
lézí. Sdělení ukazuje, že hyperparatyreóza by v diferenciální diagnostice osteolytického postižení skeletu neměla zůstat opomenuta.
Klíčová slova: hnědý tumor, mandibula, hyperparatyreóza, adenom příštitného tělíska

Mandible tumor – an uncommon manifestation of primary hyperparathyroidism
Summary: The authors present a case history of a patient with destructive mandible tumor that was the initial sign of skeletal involvement caused 
by primary hyperparathyroidism. The hyperparathyroidism was caused by the adenoma of the left lower parathyroid gland. Full regression of the 
osteolytic lesions gradually followed the surgical removal of the affected parathyroid gland. The report shows that hyperparathyroidism should not 
be ignored in a differential diagnosis of the osteolytic skeletal involvement. 
Key words: brown tumor, mandible, hyperparathyroidism, parathyroid gland adenoma

Jiskra, J., Zikán, V., Antošová, M. Paraneoplastická hyperkalcémie u pacientky s nádorovou duplicitou karcinomu ovaria a karci-
nomu prsu. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 1 – Endokrinologie: 52–57, 2006.

Souhrn: Kazuistika popisuje případ 64leté pacientky s hyperkalcémií, jejíž příčina zůstala i přes podrobné vyšetření dlouho nerozpoznána. V tom-
to případě bylo sice správné podezření na paraneoplastickou hyperkalcémii, jako příčina však byl nesprávně označen karcinom prsu i přesto, že 
mammografie neprokázala jeho recidivu. Málo pozornosti bylo věnováno patologickým změnám v malé pánvi – při gynekologickém vyšetření a při 
zobrazovacích metodách pravděpodobně přítomnost správně diagnostikované zvětšené myomatózní dělohy zamaskovala tumor vycházející z pra-

Kazuistiky v diabetologii 

Endokrinologie 1/2006

Resume_KazuDia_2006.indd   30 19.12.2006   13:04:14



31KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – ROČNÍKOVÉ RESUMÉ 2006

vého ovaria. Vlastní příčinou hyperkalcémie byla nejpravděpodobněji patologická produkce PTHrP (parathormone related peptide) karcinomem 
ovaria. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nádorovou duplicitu karcinomu prsu a karcinomu ovaria, bylo provedeno genetické vyšetření, které 
neprokázalo mutace BRCA 1 či BRCA 2.
Klíčová slova: hyperkalcémie, parathormon, PTHrP, karcinom vaječníku, BRCA

Paraneoplastic hypercalcaemia in a female patient with tumor duplicity of ovarian and breast carcinoma
Summary: A case history presents the 64 years old female patient with hypercalcaemia. The cause of hypercalcaemia remained unknown for a long 
time despite of detailed examination. In this case the suspicion of paraneoplastic hypercalcaemia was correct, but the determination of breast cancer 
as a cause despite the fact that mammography did not prove the relapse was incorrect. Little attention was paid to the pathologic changes in the 
lesser pelvis. Gynecological examination and the imaging techniques correctly diagnosed enlarged myomatous uterus but the uterus masked the 
right ovarian tumor. The hypercalcaemia was most probably really caused by the pathologic secretion of PTHrP (parathormone related peptide) 
by the ovarian carcinoma. The genetic examination, that was performed because of the tumor duplicity of breast and ovarian carcinoma, did not 
prove BRCA 1 or BRCA 2 mutation.
Key words: hypercalcaemia, parathormone, PTHrP, ovarian carcinoma, BRCA
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Marunová, M. Kongenitální adrenální hyperplazie s parciálním deficitem 3-β-hydroxysteroidní dehydrogenázy u dospělého muže. 
Kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 2 – Endokrinologie: 34–40, 2006.

Souhrn: Dokumentován je případ 23letého muže s kongenitální adrenální hyperplazií s parciálním deficitem 3-β-hydroxysteroidní dehydrogenázy. 
Jedná se o vzácný typ kongenitální adrenální hyperplazie, která může být diagnostikována až v dospělosti nebo může přetrvávat celoživotně bez 
klinické manifestace. Pro potvrzení diagnózy je určující elevace dehydroepiandrosteronu a 17-hydroxy-pregnenolonu při současném snížení tes-
tosteronu bazálně nebo po stimulaci adrenokortikotropinem. Sekrece kortizolu nemusí být u těchto pacientů porušena.
Klíčová slova: kongenitální adrenální hyperplazie, 3-β-hydroxysteroidní dehydrogenáza, gynekomastie, hypogonadismus

Congenital adrenal hyperplasia with partial 3-β-hydroxysteroid dehydrogenase deficiency in adult male. Case history
Summary: A case history of 23 years old male with congenital adrenal hyperplasia with partial 3-β-hydroxysteroid dehydrogenase deficiency is 
documented. The case describes a rare type of congenital adrenal hyperplasia that can remain undiagnosed up to adulthood or it can persist for 
whole life without clinical manifestation. The evidence for diagnose is determined by elevation of the dehydroepiandrosterone and the 17-hydroxy-
-pregnenolone and parallel decrease of basal testosterone or decrease of testosterone following adrenocorticotropine stimulation. These patients 
do not necessarily have cortisol secretion impairment.
Key words: congenital adrenal hyperplasia, 3-β-hydroxysteroid dehydrogenase, gynecomastia, hypogonadism
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www.geum.org/diakazuistiky

Špitálníková, S., Andělová, K., Horáček, J., Pěkná, E. Inzulínem léčený gestační diabetes komplikovaný častými hypoglykémiemi 
u ženy po hypofyzektomii v dětství. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 3 – Endokrinologie: 18–20, 2006.

Souhrn: Uvádíme kazuistiku 31leté ženy s gestačním diabetem zjištěným ve 12. týdnu těhotenství. Pacientka užívala vzhledem k hypofyzektomii 
pro adenom v dětství suplementaci kortikoidy a hormony štítné žlázy. Spolupracovala velmi dobře a diabetickou dietu i ostatní režimová opatření 
dodržovala pečlivě. Přesto bylo třeba k úpravě vyšších glykémií použít od 16. týdne těhotenství krátkodobě působící inzulín aplikovaný 30 minut 
před hlavními jídly. Snaha o dosažení dobré kompenzace diabetu byla od 23. týdne těhotenství komplikována častými hypoglykémiemi, jejichž 
klinický obraz se vyvíjel velmi rychle. Ranní hladina kortizolu v plazmě byla nízká, proto bylo nejdříve nutné upravit dávku hydrokortisonu. Bylo 
třeba zvýšit také dávku tyroxinu.
Režimovými opatřeními, úpravou jídelníčku spočívající v rozdělení množství sacharidů do více denních porcí a prodloužením intervalu mezi 
aplikací inzulínu a jídlem bylo dosaženo uspokojivé kompenzace labilního diabetu obvyklými dávkami krátkodobě působícího inzulínu při užití 
intenzifikovaného inzulínového režimu.
Klíčová slova: gestační diabetes mellitus, hypoglykémie, hypofyzektomie, glukokortikoidy, tyroxin

Gestational diabetes treated with insulin, complicated by frequent hypoglycemias in a female patient after hypophysectomy in childhood
Summary: We present a case history of 31 years old female patient with gestational diabetes that was diagnosed in the 12th week of pregnancy. The 
patient had a hypophysectomy due to adenoma in childhood and she used to take corticosteroid and thyroidal supplementation. She was highly 
compliant and she followed the diabetic diet and regimen carefully. Despite of that it was necessary to use a short term insulin treatment adminis-
tered 30 minutes before main meals to control hyperglycemias from the 16th week of pregnancy. Since 23rd week of pregnancy the effort to achieve 
proper control of diabetes was complicated by frequent hypoglycemias developing clinically very fast. The patient had low morning plasmatic 
corticosteroid level therefore it was necessary to adjust hydrocorticosteriod dosing. It was necessary to increase dosage of thyroxin as well. 
The satisfactory control of unstable diabetes with common doses of short-term acting insulin using intensified insulin regimen was achieved by 
regimen measures and by dietary regimen corrections based on dividing the total amount of carbohydrates into multiple portions and by prolonging 
the interval between insulin administration and meals.
Key words: gestational diabetes mellitus, hypoglycemia, hypophysectomy, glucocorticosteroids, thyroxin

Hříbek, M., Krajči, L., Adámek, S. Primární hyperparatyreóza. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 3 – Endokrinologie: 24–26, 2006.

Souhrn: Práce uvádí kazuistiku našeho ambulantního pacienta, u něhož byla diagnostikována primární hyperparatyreóza vzniklá na podkladě 
adenomu příštitných tělísek.
Klíčová slova: příštitná tělíska, primární hyperparatyreóza, adenom příštitných tělísek, hyperkalcémie, hypofosfatémie, parathormon

Primary hyperparathyroidism
Summary: This casework describes a 37-years-old out-patient diagnosed with primary hyperparathyroidism caused by a parathyroid adenoma.
Key words: parathyroid gland, primary hyperparathyroidism, parathyroid adenoma, hypercalcaemia, hypophosphatemia, parathyroid hormone
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Karásek, D., Halenka, M., Fryšák, Z., Kučerová, L., Karásková, E. Tyreotoxická krize manifestující se poruchou vědomí s křečemi. 
Kazuistiky v diabetologii 4, č. 4 – Endokrinologie: 32–34, 2006.

Souhrn: Jedná se o případ pacientky s náhlým vznikem poruchy vědomí s křečemi, progredující v akutní respirační insuficienci s nutností umělé plicní 
ventilace. Příčinou potíží byla tyreotoxická krize. Komplexní intenzivní léčba včetně podání tyreostatik vedla k rychlému ústupu potíží pacientky. 
Sdělení ukazuje, že nediagnostikovaná a tedy neléčená tyreotoxikóza může být i u osoby středního věku život ohrožujícím onemocněním.
Klíčová slova: tyreotoxická krize, bezvědomí s křečemi, respirační insuficience, tyreostatika

Thyreotoxic crisis manifested by an impairment of consciousness and seizures
Summary: We present a case history of a female patient who suddenly developed unconsciousness with seizures that progressed to acute respi-
ratory insufficiency demanding artificial lung ventilation. The problem was caused by a thyreotoxic crisis. Complex intensive treatment including 
administration of antithyroidal agents resulted in a fast remission.
The paper demonstrates that undiagnosed and consequently untreated thyreotoxicosis can become a life threatening condition even in middle-age 
subjects. 
Key words: thyreotoxic crisis, unconsciousness with seizures, respiratory insufficiency, antithyroidal agents

Langová, D. Tyreostatika a jejich nežádoucí účinky. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 4 – Endokrinologie: 35–37, 2006.

Souhrn: Nežádoucí účinky v současnosti používaných tyreostatik (derivátů thiomočoviny) jsou vzácné, ale mohou být i fatální. 
Demonstrujeme dvě kazuistiky hepatální léze po karbimazolu a thiamazolu a jejich průběh.
Klíčová slova: nežádoucí účinky tyreostatik, agranulocytóza, hepatální léze

Antithyroidal agents and their adverse effects
Summary: Adverse effects of commonly used antithyroidal agents (thiourea derivates) are rare, but can be even fatal.
We demonstrate the course of two cases of liver damage caused by carbimazol and thiamazol.
Key words: adverse effects of thyroidal blockers, agranulocytosis, liver damage

Kazuistiky v diabetologii 

Endokrinologie 4/2006

Resume_KazuDia_2006.indd   34 19.12.2006   13:04:16



36 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – ROČNÍKOVÉ RESUMÉ 2006

Obsah Endokrinologie

Kazuistiky v diabetologii
Endokrinologie 1/2006  ..................................................................................... 30

Kazuistiky v diabetologii
Endokrinologie 2/2006  ..................................................................................... 32

Kazuistiky v diabetologii
Endokrinologie 3/2006  ..................................................................................... 33

Kazuistiky v diabetologii
Endokrinologie 4/2006  ..................................................................................... 34

Resume_KazuDia_2006.indd   36 19.12.2006   13:04:16




