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Vážení čtenáři,

stejně jako loni vám nyní, na sklonku roku předkládáme mimořádné supplementum Ročníkové resumé.  
Kromě přehledu českých, resp. slovenských a anglických souhrnů publikovaných prací je letos nově doplněno 
o autorské a věcné rejstříky. Věřím, že bude užitečné nejen novým čtenářům, kteří se chtějí blíže seznámit 
s obsahem Kazuistik v diabetologii, ale i Vám, našim stávajícím čtenářům a předplatitelům. Mělo by posloužit 
k ohlédnutí za uzavřeným ročníkem, zamyšlení a zhodnocení toho, s čím jste se na stranách časopisu v uply-
nulém roce setkali. Nech* je inspirací k diskusi, vašim podnětům i přáním. Budeme rádi, pokud se zároveň 
stane stimulem k tomu, abyste sami sepsali zajímavý případ z vaší praxe v podobě kazuistiky, či se formou 
jiného příspěvku podělili o vlastní zkušenosti.

Redakce je na tom stejně jako módní salón. Za okny ještě sněží, ale v krejčovské dílně už šijí jarní mo-
dely… I my v tomto období pracujeme na projektech pro nadcházející rok. V lednu chystáme samostatné 
supplementum věnované inzulínu glargin a jeho místu v terapii diabetes mellitus. Konkrétní podobu dostává 
rovněž první řádné číslo, tentokrát zaměřené na hypertenzi u diabetiků (a nejen u nich). 

Velkou radost nám dělá naše mladší sestřička – Sestra v diabetologii. Čtenářský zájem sester a pro nás 
poněkud překvapivě také vás – lékařek a lékařů, je obrovský. Nechybí ani dobré autorské zázemí a podpora 
odborníků a odborných společností. Co si tedy více přát. 

V plném proudu jsou i přípravy dubnového vydání nového ročníku Pomocníka diabetologa (tentokrát 
již sedmého vydání). Pro ročník 2006 jsme požádali všechny stávající odběratele o novou registraci – nebude 
tedy stačit registrace z minulých let. Podrobnosti o registraci odběru Pomocníka diabetologa 2006 (pro lékaře 
z praxe je zdarma) naleznete v tomto čísle nebo na našich internetových stránkách.

Ještě stále se však píše rok 2005, a tak bych v závěru ročníku rád poděkoval za spolupráci všem našim auto-
rům, recenzentům a členům redakční rady. Získává-li si časopis dobrou pověst, je to především jejich zásluha. 
Všem vám pak přeji, za sebe i za celou redakci, klidné a příjemně prožité Vánoce a š*astný nový rok 2006.

 Karel Vízner
šéfredaktor

Editorial
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Sosna, T. Neobvyklý případ konjunktivální mikroangiopatie u diabetika 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 1: 4 – 6, 2005.
 
Souhrn: V kazuistice je popisován velmi neobvyklý případ spojivkové formy mikroangiopatie u mladého pacienta s diabetem 1. typu. Dlouhodobě 
špatně kompenzovaný nemocný s těžkou formou ischémie sítnice a s nedoléčenou proliferativní diabetickou retinopatií přichází pro subjektivní 
slzení a silný tlak v očích. Při everzi tarzálních spojivek obou očí je patrno množství hemangiomatózních útvarů, které neměly obvyklý charakter 
spojivkových papilomů. Největší z nich byly excidovány, vyšetřeny na přítomnost koilocytů a humánních papilomavirů (HPV). Ty však ani při 
opakovaných odběrech nebyly prokázány. Útvary v průběhu sledování často recidivovaly. Překvapením bylo, když nález spontánně regredoval po 
zlepšení kompenzace cukrovky a po dokončení panretinální fotokoagulace. Kazuistika také poukazuje na nutnost spolupráce pacienta s lékařem.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, konjunktivální mikroangiopatie
 
An unusual case of conjunctival microangiopathy in the case of a type 1 diabetes patient
Summary: The paper describes an exceptionally unusual case of a conjunctival form of microangiopathy in a young patient suffering from type 1 
diabetes. The patient, who was experiencing a long-term poor compensation of his disease with a serious form of ischaemia of the retina and deficient 
treatment of proliferate diabetic retinopathy, sought doctor’s advice when suffering from watering of the eyes and extreme eye pressure. An eversion 
of the tarsus of the conjunctivae of both eyes showed extensive hemangiomatose forms which did not exhibit the usual character of conjunctival 
papillae. The largest were excised, examined to ascertain the presence of coilcytes and benign papilloma viruses. The latter, however, were not 
confirmed even following repeated tests. Surprisingly the indications regressed spontaneously following the improvement of the compensation of 
diabetes and on the completion of panretinal photocoagulation. This case also demonstrates the need for patients to cooperate with doctors.
Key words: type 1 diabetes mellitus, conjunctival microangiopathy

Janoušková, L., Zamrazil, V. Možnosti ambulantního nastavení diabetiků na inzulínovou pumpu v podmínkách diabetologické 
ambulance. Kazuistiky. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 1: 7 – 11, 2005. 
 
Souhrn: CSII – kontinuální subkutánní infuze inzulínu inzulínovou pumpou je častý způsob léčby u diabetiků dlouhodobě neuspokojivě kompen-
zovaných, u nichž byly vyčerpány možnosti intenzifikovaného inzulínového režimu. Častou indikací je rovněž snaha o zastavení rozvoje orgánových 
komplikací. Zahájení léčby inzulínovou pumpou se standardně provádí za 3 – 5denní hospitalizace na lůžkových odděleních diabetologických center. 
V naší diabetologické ambulanci jsme u vybraných diabetiků zavedli inzulínovou pumpu ambulantně. Ambulantní nastavení na inzulínovou pumpu 
u předem dokonale edukovaných diabetiků proběhlo hladce, rychle a bez jakýchkoliv komplikací.
Klíčová slova: diabetes mellitus, CSII, inzulínová pumpa, ambulantní nastavení
 
Possibilities to start treatment with insulin pump in the conditions of an outpatient clinic. Case reports
Summary: CSII – a continuous subcutaneous infusion of insulin by insulin pump is a frequent method of therapy used in diabetes patients with 
long-term insufficient compensation, in particular in cases when the alternatives of intensified insulin treatment resulted in unsatisfactory results. 
Another frequent indication is an effort to stop the development of complications in different organs. The treatment with insulin pump is normally 
started in patients admitted to hospital for a period of 3 – 5 days, i.e. at hospital wards of diabetology centers. In selected patients we successfully 
started the treatment with insulin pump in the conditions of our outpatient clinic, i.e. without hospital admission. In cases of patients who received 
thorough preliminary information and training the adjustment of the treatment and its start under the conditions of outpatient clinic was smooth, 
with rapid effect, trouble free and without any further complications.
Key words: diabetes mellitus, CSII, insulin pump, treatment adjustment in outpatient clinic

Kazuistiky v diabetologii 

1/2005

www.geum.org/diakazuistiky

Resume_KazuDia_2005.indd   11 21.12.2005   13:23:54



12 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – ROČNÍKOVÉ RESUMÉ 2005

Petrlová, B., Šimon, J., Rosolová, H., Hess, Z., Podlipný, J. Depresivní poruchy a metabolický syndrom inzulínové rezistence. Ka-
zuistiky v diabetologii 3, č. 1: 12 – 17, 2005.
 
Souhrn: Metabolický syndrom inzulínové rezistence a deprese patří mezi rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. Cílem studie bylo 
zjistit možnou spojitost mezi těmito dvěma nosologickými jednotkami v náhodně vybraném populačním vzorku 116 probandů (54 mužů, 62 žen, 
ve věku 60±8, resp. 60±9 let). Pro diagnostiku deprese byl použit standardní dotazník – Hospital Anxiety Depression Scale. Inzulínová rezistence 
byla definována jako přítomnost tří a více z těchto následujících faktorů: plazmatická hladina triglyceridů > 1,7 mmol/l, HDL-cholesterol < 1,0 
mmol/l, krevní tlak ≥ 130/85 mmHg, obvod pasu u mužů > 102 cm a u žen > 88 cm, plazmatická glukóza nalačno vyšší než 6,1 mmol/l. Ženy byly 
signifikantně depresivnější než muži (39 % vs. 26 %). Metabolický syndrom inzulínové rezistence dle definice byl čtyřikrát častější u depresivních 
než u nedepresivních probandů. Probandi s depresí měli vyšší tepovou frekvenci, obvod pasu, hladinu HDL-cholesterolu a triglyceridů a vyšší body 
mass index. Inzulinorezistentní probandi s depresí měli vyšší sympatickou nervovou aktivitu.
Klíčová slova: metabolický syndrom, inzulínová rezistence, deprese

Depressive disorders and metabolic syndrome of insulin resistance
Summary: Both, metabolic syndrome of insulin resistance (MSIR) and depression are considered important cardiovascular risk factors. The aim of 
this study was to ascertain possible association between these conditions in a population sample of 116 subjects (54 males, 62 females, aged 60±8 
and 60±9, respectively), Standard questionnaire – HADS (Hospital Anxiety Depression Scale) was used for assessment of depressive disorder 
and clinical measures for insulin resistance (triglycerides (TG) >1,7 mmol/l and HDL-cholesterol (HDL-C) < 1,0 mmol/l, blood pressure (BP) 
≥130/85 mmHg, waist circumference > 102 cm in males and > 96 cm in females, fasting glucose over 6,1 mmol/l). Depressive disorders significantly 
prevailed in women than in men (39 % and 26 %, respectively). Prevalence of depression in subjects with MSIR (by definition) was about 4times 
higher than in subjects without depression. Depressive subjects had also higher heart rate, waist circumferrence, lower HDL-C, higher TG and 
body mass index. Higher sympathetic nervous activity in insulin resistant subjects with depression was suggested.
Key words: metabolic syndrome, insulin resistance, depression

Danzig, V., Kejřová, E., Šperl, M. Zlepšení kvality života diabetika s těžkou levokomorovou dysfunkcí po resynchronizační léčbě 
srdečního selhání. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 1: 18 – 20, 2005. 
 
Souhrn: Popisován je případ neobézního diabetika 2. typu s plíživým rozvojem srdečního selhání při ischemické dysfunkci levé srdeční komory. 
Intenzifikace léčby však opakovaně zlepšila stav nemocného a naposledy došlo ke zlepšení o jednu funkční třídu klasifikace NYHA při resynchro-
nizační léčbě srdečního selhání.
Klíčová slova: ischemická choroba srdeční, resynchronizační léčba, aortokoronární bypass

Improving the quality of life of a diabetes patient with a severe left ventricular dysfunction following resynchronisation therapy of heart failure
Summary: The case is described of a non-obese patient suffering from type 2 diabetes with a stealthy development of heart failure due to an ischae-
mic left ventricular dysfunction. Intensified treatment, however, repeatedly improved the patient’s condition and lately there was an enhancement 
by one functional level of NYHA classification due to resynchronisation therapy of heart failure.
Key words: ischaemic dysfunction of the heart, resynchronisation treatment, aorto-coronary bypass

Adamíková, A. Tichá ischémie u diabetičky. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 1: 21 – 23, 2005.
 
Souhrn: Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou morbidity a mortality u diabetiků. Řada onemocnění probíhá zcela asymptomaticky. 
Podle doporučení Americké diabetologické asociace je u diabetiků s více rizikovými faktory vhodné provádět zátěžové kardiovaskulární testy. 
V kazuistice uvádíme postup detekce asymptomatického kardiovaskulárního onemocnění u diabetičky 2. typu od aterosklerotických markerů, přes 
zátěžové vyšetření až k vyšetření invazivnímu.
Klíčová slova: tichá ischémie, diabetes mellitus 2. typu, scintigrafie myokardu, aterosklerotické markery
 
Silent ischaemia in diabetic patients
Summary: Cardiovascular complaints account for the main causes of morbidity and mortality among patients suffering from diabetes. A number 
of cases occur quite asymptomatically. The American Diabetic Association recommends undertaking suitable severe load cardio-vascular tests on 
patients where several risk factors are at stake. In our paper we present a procedure for the detection of asymptomatic cardiovascular complaints 
in the case of a type 2 diabetic patient which ranges from arteriosclerosis markers, via severe load cardio-vascular tests to invasive examinations.
Key words: silent ischaemia, type 2 diabetes, scintigraphy myocardium, arteriosclerosis markers
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Křížová, M., Jirkovská, A., Řezaninová, L. Problém recidivující ulcerace nohy u diabetika. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 1: 25 – 27, 
2005.
 
Souhrn: Kazuistika obézního diabetika 2. typu dispenzarizovaného v podiatrické ambulanci pro opakované ulcerace na dolních končetinách. 
Kombinace antibiotické léčby, lokální léčby moderními krycími materiály a polyuretanovou pěnou (Inadine, Ialugen, Ialugen Plus a Allevyn foam) 
a lokální antimykotické léčby (Clotrimazol) spolu s edukací pacienta, odlehčováním končetiny a přípravou vhodné obuvi vedlo k zhojení defektů. 
Diskutovány jsou zásady komplexní péče o diabetickou nohu a nutnost dispenzarizace rizikových pacientů v podiatrické ambulanci.
Klíčová slova: diabetes mellitus, polyneuropatie, diabetická noha, podiatrická péče, ulcus cruris

The problem of recurring leg ulcers suffered by diabetic patients
Summary: The case of an obese diabetes type 2 patient treated in a podiatric outpatients clinic for recurring ulcers on his legs. A combination of 
antibiotic treatment, local treatment with modern bandages and polyurethane foam (Inadine, Ialugen, Ialugen Plus and Allevyn foam) as well 
as antimycotic treatment (Clotrimazol) combined with enlightening the patient, alleviating pains in the legs and presenting suitable shoes led to 
the healing of the wounds. The paper discusses the principles of a comprehensive care for the diabetic leg and the need to treat patients at risk in 
a podiatric clinic.
Key words: diabetes mellitus, polyneuropathy, diabetic leg, podiatric care, ulcus cruris
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Kojecký, V., Švestka, L. Diabetická gastroparéza jako důsledek nevhodné farmakoterapie. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 2: 4 – 6, 
2005. 
 
Souhrn: Kazuistika popisuje případ gastroparézy u nemocné s diabetes mellitus 2. typu vzniklé nejspíše jako důsledek léčby více léky s anticholi-
nergní aktivitou.
Klíčová slova: diabetes mellitus, gastroparéza
 
Diabetic gastro paresis as a result of unsuitable pharmacotherapy
Summary: This case describes a gastro paresis in diabetic woman, with DM II. which probably developed as result of treatment with several an-
ticholinergic drugs.
Key words: diabetes mellitus, gastroparesis
 

Tomášková, V., Vladár, L., Cuptáková, A., Chomová, S., Mokáň, M. Ťažký organický psychosyndróm ako dôsledok intoxikácie 
inzulínom v suicidálnom úmysle – kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 2: 7 – 9, 2005.
 
Súhrn: V kazuistike ide o ženu vo veku 27 rokov s anamnézou požitia alkoholu, flunitrazepamu, triazolamu a samopodania dlhoúčinkujúceho 
inzulínu Semilente MC (40 IU/ml) cca 200 IU s.c. v suicidálnom úmysle. Dôsledkom intoxikácie inzulínom, prolongovanej hypoglykémie, bolo 
Zažké poškodenie mnestických a intelektových schopností a degradácia osobnosti. 
Klíčová slova: intoxikácia inzulínom, hypoglykémia
 
Severe organic psycho-syndrome as a result of insulin intoxication as a suicidal attempt – case study 
Summary: This case describes 27-years-old woman with anamnesis of suicidal attempt. She took alcohol, flunitrazepam, triazolam and self-admi-
nistered long reacting insulin Semilente MC (40 IU/ml) cca 200 IU s.c. As a result of insulin intoxication and prolonged hypoglycemia there was 
severe damage of mnestic and intellect abilities and a personality degradation. 
Key words: insulin intoxication, hypoglycemia

 
Šípová, I., Šimon, J. Atypický diabetes mellitus 1. typu u dospělých. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 2: 10 – 12, 2005.
 
Souhrn: Atypický idiopatický diabetes 1b představuje zřejmě samostatnou nosologickou jednotku, zatím neznámé etiologie. Vzniká v dospělosti, 
má některé znaky diabetu 1. typu, chybí však přítomnost protilátek proti beta buňkám pankreatu a typické predisponující HLA haplotypy. 
V této práci uvádíme dvě kazuistiky tohoto onemocnění, které pokládáme po klinické stránce za velmi poučné. 
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu

Atypical adult – onset type 1 diabetes
Summary: Atypical adult – onset type 1 diabetes (1b) represents new nosological entity. It is a rare disease, representing only about 10 % of type 
1 diabetes. It is characterized by clinical signs of type 1 diabetes, however the islet cell antibodies are lacking as well as the predisposing HLA 
haplotypes. We report on two cases of this atypical form of type 1 diabetes.
Key words: type 1 diabetes mellitus
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Klevetová, D. Bércový vřed – postrach stáří? Kazuistiky v diabetologii 3, č. 2: 15 – 17, 2005.
 
Souhrn: Kazuistika poukazuje na problematiku výskytu ulcus crusis u diabetika vysokého věku. Vyzdvihuje význam komplexního zhodnocení 
geriatrického pacienta za mezioborové spolupráce s identifikací dalších možných rizik. Vývoj nemoci a věk nemocného vyžaduje v souvislosti s po-
lymorbiditou a také s opatřeními terciární prevence stanovení dlouhodobého léčebného plánu, zajištění jeho pravidelného sledování odborníky 
a ošetřování v domácím prostředí. 
Klíčová slova: bércový vřed

Ulcus cruris – the dread of the elderly?
Summary: The paper deals with the problems of the occurrence of ulcus cruris in elderly people suffering from diabetes. He stresses the signifi-
cance of a comprehensive evaluation of geriatric patients embracing inter-disciplinary cooperation to identify further possible risks. Taking into 
consideration polymorbidity as well as measures of tertiary prevention, the development of illnesses and the age of patients require a plan for 
long-term treatment, assuring regular check ups by specialists and nursing in a home environment.
Key words: ulcus cruris
 
 
 
Vladár, C., Kašáková, M., Šutarík, C., ZaNková, S., Belicová, M., Tomášková, V., Smatanová, S., Mokáň, M. Nezidioblastóm. Ka-
zuistiky v diabetologii 3, č. 2: 22 – 25, 2005. 
 
Súhrn: Kazuistika 55-ročnej pacientky po resekcii kaudy pankreasu, totálnej gastrektómii s ezofagojejunoanastomózou v roku 1984 pre nezidio-
blastóm. Po päZročnom asymptomatickom období pacientka bola rehospitalizovaná na Ortopedicko-traumatologickej klinike pre tumor pravého 
ramena s následnou patologickou fraktúrou humeru. V histologickom náleze bola potvrdená metastáza nezidioblastómu. Pacientka bola preložená 
pre opakované hypoglykémie na internú kliniku. Autori opisujú ^alšiu liečbu pacientky pri progresii ochorenia.
K5účové slová: nezidioblastóm, metastázy, liečba

Nesidioblastoma
Summary: Case study of 55-year-old patient after tail of pancreas resection, with complete gastrectomy and esophagojejunoanastomosis in 1984 
due to tail of pancreas nesidioblastoma. The patient had been rehospitalised after 5-year asymptomatic period on the Orthopaedo-traumatologic 
clinic due to right arm tumour with subsequent pathological fracture of humerus. In the histological finding from humerus nesidioblastoma me-
tastasis was confirmed. Owing repeated hypoglycaemia the patient was mowed to Internal clinic. By progression of the illness authors describe 
further treatment of the patient.
Key words: nesidioblastoma, metastases, treatment
 
 
 
Frausová, D., Brejníková, M., Danzig, V., Stašek, J., Krupička, P. Využití CRRT u těžkého srdečního selhání. Kazuistiky v diabeto-
logii 3, č. 2: 26 – 28, 2005.
 
Souhrn: Obsahem sdělení je kazuistika pacienta ve věku 41 let, kterého jsme přijímali na JIP naší kliniky pro těžké bilaterální srdeční selhání (NYHA 
IV) při vrozené kombinované aortální vadě s převahou stenózy a suspekci na infekční endokarditidu. Stav byl komplikován akutním renálním 
selháním prerenální etiologie při nízkém minutovém volumu a anasarkou. Za použití CRRT se nám podařilo pacienta po 5 týdnech stabilizovat, 
upravit vnitřní prostředí a připravit ho ke kardiochirurgickému výkonu, po němž se mohl vrátit do běžného života.
Klíčová slova: kontinuální očišZovací metoda (CRRT), srdeční selhání, akutní renální selhání, heparinem indukovaná trombocytopenie

Utilization of CRRT in severe heart failure
Summary: This casework describes a 41-year-old patient, whom we hospitalized at our Intensive Care Unit with severe bacterial heart failure 
(NYHA IV). This patient had congenital combine aortal deficiency with prevailing stenosis and suspicion to infective endocarditis. His state was 
complicated with acute renal impairment of pre-renal etiology with low minute volume and anasarka. We managed to stabilize the patient after 5 
weeks with the use of continuous renal replacement therapy, we arranged the internal environment and prepared him for a cardio surgery, which 
he successfully passed and return to a common life.
Key words: continuous renal replacement therapy, heart failure, acute renal impairment, heparin induced thrombocytopenia
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Havrdová, T., Saudek, F., Vlasáková, Z., Cindr, J. Těhotenství po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu. Kazuistiky v dia-
betologii 3, č. 3: 4 – 6, 2005. 
 
Souhrn: Článek popisuje první dva případy těhotenství diabetiček po úspěšné transplantaci ledviny a pankreatu v České republice a nastiňuje 
základní otázky této problematiky.
Klíčová slova: transplantace pankreatu, těhotenství, diabetes mellitus, imunosuprese

Pregnancy following combined transplantation of kidney and pancreas
Summary: The article describes first two cases of pregnancy in diabetic patients following successful transplantation of both kidney and pancreas 
in Czech Republic and describes basic issues of this topic.
Key words: transplantation of pancreas, pregnancy, diabetes mellitus, immune suppression
 
 
 
Pelikánová, M., Souček, M., Zamrazil, V., Janíčková-ŽQárská, D., PiNhová, P., Samková, D., Hollay, E. Nežádoucí účinky léčby 
metforminem. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 3: 7 – 9, 2005. 
 
Souhrn: Obézní 59letá pacientka (BMI 40 kg/m2) s diabetes mellitus 2. typu, léčená kombinovanou terapií biguanidy a inzulíny, dosud bez proká-
zaných orgánově specifických komplikací. Při protrahované biliární kolice provázené sníženým příjmem stravy, zvracením a dehydratací neupravila 
náležitě terapii. Došlo k rozvoji hypoglykemického kómatu, akutního renálního selhání a laktátové acidózy. Byla zahájena intenzivní terapie včetně 
kontinuální venovenózní hemodialýzy (CVVHD), přesto došlo k respiračnímu selhání s nutností umělé plicní ventilace (UPV); stav byl dodatečně 
komplikován cévní mozkovou příhodou. Vzhledem k rozvinutému multiorgánovému selhání byla pacientka přeložena na kliniku ARO. Za kom-
plexního terapeutického přístupu byla obnovena spontánní ventilace a diuréza. S kompletní levostrannou hemiparézou byla schopna překladu na 
lůžko následné péče.
Klíčová slova: laktátová acidóza, biguanidy, kontinuální venovenózní hemodialýza, umělá plicní ventilace

Metformin adverse drug reaction
Summary: Obese 59 years old female patient (BMI 40 kg/m2) with type 2 diabetes mellitus, treated with combined therapy of biguanides and 
insulins, until now without documented specific organ complications. During prolonged biliary colic accompanied by decreased food intake, vo-
miting and dehydration patient did not adjust her therapy appropriately. Hypoglycemic coma, acute renal failure and lactate acidosis developed. 
Intensive therapy was initiated including continuous venovenous hemodialysis (CVVHD), yet respiratory failure developed and artificial pulmonary 
ventilation was inevitable; the condition was subsequently complicated by a stroke. Due to advanced multiorgan failure the patient was referred to 
Anesthesiology and Resuscitation clinic. Complex therapeutic approach resulted in restoring of a spontaneous ventilation and diuresis. Still with 
left hemiplegia it was possible to refer the patient to high dependency unit.
Key words: lactate acidosis, biguanides, continuous venovenous hemodialysis, artificial pulmonary ventilation
 
 
 
Vyhnánková, I., Puškárová, G., Beneš, Z. Hypoglykémie u jaterního poškození. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 3: 10 – 11, 2005. 
 
Souhrn: Hypoglykémie je v medicíně známa jako problematika diabetiků, hlavně při terapii inzulínem. U nediabetika či jako náhodný problém 
v urgentních ambulancích je její výskyt málo častý. Obsahem sdělení je kazuistika 39letého pacienta, nediabetika, s vážným jaterním onemocněním, 
doprovázeným těžkou protrahovanou hypoglykémií, navozenou abusem ethanolu.
Klíčová slova: hypoglykémie, glukoneogeneze, alkoholická ketoacidóza 

Hypoglycaemia during a liver impairment
Summary: Hypoglycaemia is common in diabetic patients, mainly during insulin therapy. In non-diabetic patients or such as random problem in 
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emergency outpatients department is the incidence of hypoglycaemia infrequent. Contents of this case report is 39-year-old non-diabetic patient 
with serious liver disease, accompanying with severe prolonged hypoglycaemia, which was induced with excessive alcohol investion. 
Key words: hypoglycaemia, gluconeogenesis, alcohol ketoacidosis

 
 
Adamíková, A. Uzávěr periferní končetinové tepny u diabetika 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 3: 15 – 18, 2005. 
 
Souhrn: Pacienti s diabetem mají 5krát častější výskyt ischemické choroby dolních končetin a 20krát vyšší pravděpodobnost vzniku gangrény. 
Kazuistika popisuje onemocnění 25letého diabetika 1. typu. Pacienta s tříměsíční anamnézou bolestí a promodrávání palce pravé dolní končetiny 
odeslal diabetolog na naše pracoviště k došetření nálezu. V dokumentaci měl již několik vyšetření odbornými lékaři (ortoped, neurolog, angiolog) 
s různými závěry stran etiologie potíží. Za hospitalizace jsme provedli duplexní sonografii, laser doppler a angiografii. Prokázali jsme uzávěr arteria 
tibialis anterior v úrovni hlezna. Pacienta jsme odeslali k intervenčnímu řešení na pracoviště intervenční angiologie, kde byl nakonec zvolen vzhledem 
k dostatečné kolateralizaci konzervativní postup. V kazuistice jsou dále diskutovány možnosti rekonstrukčních výkonů na periferních tepnách.
Klíčová slova: tepenný uzávěr, diabetes mellitus 1. typu, angiografie, rekonstrukční výkon

Peripheral arterial occlusion of a limb in a patient with type 1 diabetes mellitus
Summary: Patients with diabetes have a five times higher incidence of ischaemic disease of lower limbs, and there is a twenty times higher pro-
bability of gangrene. This case study describes the disease of a 25-year-old patient with diabetes type 1. A diabetes specialist referred the patient 
with a three-month history of pain and blue appearance of the hallux to our centre for further investigation. The patient’s documentation included 
several previous examinations by specialists (orthopaedist, neurologist, angiologist) with various conclusions regarding the aetiology of the problem. 
With the patient admitted to hospital duplex sonography, laser Doppler and angiography were performed. Occlusion of arteria tibialis anterior at 
the level of talus was manifested. The patient was referred for interventive therapy to an interventive angiology centre. Conservative treatment was 
ultimately decided due to sufficient collateralisation. Furthermore, the case study discusses various options concerning reconstructive procedures 
in peripheral arteries.
Key words: arterial occlusion, diabetes mellitus type 1, angiography, reconstructive procedure
 
 
 
Kojecký, V., Švestka, L. Recentní diabetes mellitus jako jediný projev akutní nekrotizující pankreatitidy. Kazuistiky v diabetologii 3, 
č. 3: 19 – 22, 2005. 
 
Souhrn: Kazuistika popisuje případ staršího nemocného s recentním diabetes mellitus, který vznikl na podkladě asymptomatické nekrotizující 
pankreatitidy. Shrnuty jsou možné příčiny takového průběhu a etiologie pankreatitidy.
Klíčová slova: diabetes mellitus, akutní pankreatitida

Recent diabetes mellitus as the only manifestation of an acute necrotising pancreatitis
Summary: The case study describes an elderly patient with recently diagnosed diabetes mellitus developing from asymptomatic necrotising pan-
creatitis. The study reviews potential causes of such a course and natural history of pancreatitis.
Key words: diabetes mellitus, acute pancreatitis

Vavřinec, J., Dušek, J., Stejskal, J. Diabetes mellitus 1. typu a IgA nefropatie. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 3: 24 – 27, 2005. 
 
Souhrn: Kazuistika 17letého chlapce s diabetem 1. typu, u něhož byla při preventivní prohlídce zjištěna signifikantní proteinurie a mikroskopická 
hematurie. Výsledek renální biopsie potvrdil diagnózu IgA nefropatie. Léčba kortikoidy nebyla úspěšná a navíc se zhoršila kompenzace diabetu 
a zvýšila se denní dávka inzulínu. Při léčbě cyklofiliny (cyklosporin A, sirolimus) se normalizovaly močové nálezy, dosažená remise je však pouze 
parciální.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, IgA nefropatie, cyklosporin A, sirolimus

Type 1 diabetes mellitus and IgA nephropathy
Summary: This case describes 17-year-old diabetic patient, in whom significant proteinuria a microscopic hematuria has been found during 
preventive inspection. The outcome of renal biopsy confirmed diagnosis of IgA nephropathy. Treatment with steroids failed, quality of diabetes 
control got worse and daily insulin dose increased. Urine results were normalized during treatment with cyclophilins (cyclosporine A, sirolimus), 
but remission is only partial.
Key words: type 1 diabetes mellitus, IgA nephropathy, cyclosporine A, sirolimus
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Vondrák, K., Koloušková, S., Dušek, J., Seeman, T., Stejskal, J., Šimková, E., Vavřinec, J. Systémový lupus erythematodes dissemi-
natus a diabetes mellitus. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 3: 28 – 31, 2005. 
 
Souhrn: Kazuistika 17leté dívky se systémovým lupus erythematodes disseminatus s psychiatrickou symptomatologií v rámci systémového postižení 
CNS, s nefrotickým syndromem na podkladě difúzní proliferativní lupusové glomerulonefritidy, akutním selháním ledvin a rozpadovou pneumo-
nií. Po zahájení léčby vysokými dávkami kortikoidů následoval rozvoj steroidního diabetu. Pacientka byla přeložena na naši kliniku pro progresi 
metabolického rozvratu k další léčbě základního onemocnění, jeho komplikací a nežádoucích účinků imunosupresivní terapie.
Klíčová slova: systémový lupus erythematodes disseminatus, kortikoidy, steroidní diabetes mellitus

Systemic lupus erythematosus and diabetes mellitus
Summary: A case report of 17-year-old girl suffering from systemic lupus erythematosus with a psychiatric symptomatology as a part of systemic 
CNS involvement, nephrotic syndrome based on diffuse proliferative lupus nephritis, acute renal failure and pneumonia. The high-dose steroid 
treatment initiated steroid diabetes development. Due to the progression of metabolic breakdown the patient was referred to our department for 
further treatment of underlying disease, of its complications and adverse events of immunosuppressive therapy.
Key words: systemic lupus erythematosus, steroids, diabetes mellitus
 
 
 
Šumník, Z., Vondrák, K., Průhová, Š., Vernerová, Z., Vavřinec, J. Polyangiitis microscopica u 14leté dívky s diabetes mellitus 1. typu 
a chronickou lymfocytární thyroiditidou. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 3: 32 – 34, 2005. 
 
Souhrn: Diabetes mellitus 1. typu je často asociován s jinými autoimunitními chorobami. Prezentujeme kazuistiku 14leté dívky se vzácnou kombinací 
polyangiitis microscopica, diabetu 1. typu a chronické lymfocytární thyroiditidy. Po zahájení imunosupresivní terapie (cyklofosfamid, kortikoidy, 
cyklosporin) došlo k výraznému zlepšení všech renálních i imunologických parametrů.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, glomerulonefritida, polyangiitis microscopica

Polyangiitis microscopica in 14-year-old girl with type 1 diabetes mellitus and chronic autoimmune thyroiditis
Summary: Type 1 diabetes is frequently associated with other autoimmune diseases. We present a case report of 14-year-old girl with rare co-
-occurrence of polyangiitis microscopica, type 1 diabetes and chronic autoimmune thyroiditis. We observed a significant improvement of renal and 
immunological parameters on a combined immunosuppressive therapy (cyclophosphamide, corticosteroids, cyclosporine).
Key words: type 1 diabetes, glomerulonephritis, polyangiitis microscopica
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Klevetová, D., Doležalová, I. Chronická zátěž a diabetes – hledání souvislostí a chápání. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 4: 11 – 13, 2005.

Souhrn: Kazuistika poukazuje na vliv fyzické a zejména psychické zátěže diabetičky s hypertenzí, která dlouhodobě pečovala o nemocného manžela. 
Ten – rovněž diabetik – po amputaci dolní končetiny pozbyl schopnosti sebeobsluhy a stal se zcela závislým na péči manželky. Na novou životní 
situaci reagoval změnou chování vůči svému okolí a zejména své ženě, u níž se náročnost péče o imobilního muže projevila dlouhodobým stresem, 
který byl zřejmou příčinou dekompenzace diabetu a zhoršení celkového zdravotního stavu.
Klíčová slova: diabetes mellitus, stres, deprese, anxieta, dekompenzace

Chronic stress and diabetes mellitus – looking for connections and understanding
Summary: The case history presents the influence of physical and particularly emotional stress in diabetic and hypertensive female patient who took 
care of her disabled husband for a long time. Her husband – suffering from diabetes as well – lost his self-sufficiency following leg amputation and 
became totally dependent on the care of his wife. As a reaction to the new life conditions he changed his behavior to his relatives and particularly 
to his wife. The strenuous care for immobile husband resulted in patient’s long-term stress that evidently caused decompensation of her diabetes 
and worsening of her global health status.
Key words: diabetes mellitus, stress, depression, anxiety, decompensation

Szabó, M. Manifestace diabetu hyperglykemickým kómatem – očekávaný problém u nepojištěných pacientů? Kazuistiky v diabeto-
logii 3, č. 4: 14 – 15, 2005.

Souhrn: V předkládané kazuistice je popsán případ nepojištěného pacienta, který při recentním diabetes mellitus nevyhledal lékařskou pomoc. Do 
nemocnice byl přivezen až v diabetickém kómatu. Prezentujeme závažnou dekompenzaci diabetes mellitus s extrémními hodnotami laboratorních 
parametrů a komplikacemi, které se podařilo za velkého úsilí lékařů a intenzivní péče o pacienta úspěšně zvládnout. 
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, hyperglykemické kóma, zdravotní pojištění

Hyperglycaemic coma as a presentation of diabetes – foreseeable problem in patients without health insurance?
Summary: In the presented case history we describe a patient without health-care insurance who recently experienced diabetes mellitus and did 
not seek medical care. He was transported to the hospital in advanced diabetic coma. We present serious decompensation of diabetes mellitus with 
extreme laboratory parameters levels and complications that were successfully managed by enhanced effort of physicians and intensive care.
Key words: type 2 diabetes mellitus, hyperglycemic coma, health-care insurance

Vyhnánková, I. Repaglinid v monoterapii diabetes mellitus 2. typu se syndromem inzulínové rezistence při kontraindikaci biguanidů. 
Kazuistiky v diabetologii 3, č. 4: 16 – 17, 2005.

Souhrn: Meglitinidy (glinidy) – repaglinid a nateglinid – jsou představiteli krátkodobě působících látek. Stimulují inzulínovou sekreci vazbou ATP 
senzitivních K+ kanálů (v blízkosti sulfonylureových receptorů), jsou určeny k regulaci postprandiální hyperglykémie. Lze je použít v kombinaci 
s metforminem nebo v noci působícím inzulínem podávaným před spaním.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, repaglinid, postprandiální hyperglykémie

Repaglinide in monotherapy of type 2 diabetes mellitus accompanied by insulin resistance syndrome in contraindication of biguanides
Summary: Meglitinides, such as repaglinide and nateglinide, are recently introduced short-acting agents. They stimulate insulin secretion by binding 
near the sulphonylurea receptor/ATP-sensitive K+ channel, and they are used to control postprandial hyperglycaemia. They can also be used in 
conjunction with metformin or insulin (bed time insulin therapy).
Key words: type 2 diabetes mellitus, repaglinide, postprandial hyperglycaemia
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Švestka, L., Kojecký, V. Vliv edukace na kompenzaci diabetes mellitus. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 4: 18 – 19, 2005.

Souhrn: Autoři předkládají kazuistiku obézní diabetičky 2. typu, neuspokojivě kompenzované dietou a perorálními antidiabetiky. Intenzivní 
edukace v rámci hospitalizace vedla ke zlepšení kompenzace diabetu a redukci tělesné hmotnosti. Na tomto případu chceme ukázat, že mnohdy 
až bezprostřední hrozba vzniku pozdních komplikací diabetu viděných během hospitalizace dovede zlepšit motivaci pacienta k dodržování léčby 
diabetes mellitus.
Klíčová slova: edukace, diabetes mellitus

The influence of education on the control of diabetes mellitus
Summary: The authors present a case study of an obese female patient with diabetes inadequately controlled by diet and oral antidiabetic drugs. 
Intensive education during hospitalization resulted in the improved control of diabetes and the weight reduction. The authors want to demonstrate 
that patient’s motivation to comply with treatment can be improved in many cases only after the patient perceives immediate danger of late diabetic 
complications during hospitalization.
Key words: education, diabetes mellitus

Kovařík, Z. Normalizace a stabilizace tělesné hmotnosti u obézní diabetičky po akutním infarktu myokardu a po zavedení tzv. nového 
denního stereotypu diabetika. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 4: 22 – 24, 2005.

Souhrn: V uvedené kazuistice je demonstrován případ diabetičky 2. typu s obezitou provázenou hypertenzí a poruchou metabolismu tuků. Po 
akutní koronární příhodě, odborné intervenci a zavedení nového denního stereotypu diabetika pacientka změnila přístup ke své nemoci. Ukázalo 
se, že kombinace adekvátní medikamentózní terapie a řádné edukace přináší dlouhodobou efektivitu výsledků a podstatné zlepšení kvality života 
nemocného, i když časově je tento kombinovaný systém terapie velice náročný. Je patrné, že při dostatečné motivaci nemocného jsme schopni 
podstatné redukce drahé medikamentózní terapie.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, hypertenzní nemoc, obezita, hyperlipoproteinémie, Q infarkt myokardu, redukce tělesné hmotnosti, 
edukace, nový denní stereotyp diabetika

Normalization and stabilization of body weight in obese diabetic female patient following acute myocardial infarction and following introduction 
of so called “The new daily stereotype in diabetic patients”
Summary: In the presented case history we demonstrate female patient with type 2 diabetes mellitus, obesity accompanied by hypertension and 
impaired lipid metabolism. Following acute coronary event and professional intervention together with an introduction of “The new daily stereo-
type of diabetic patient” patient changed her attitude to her disease. Even though it was extremely time consuming, the combination of adequate 
medication and appropriate education proved to provide long-lasting effective results and considerable improvement of patient’s quality of life. 
It is evident that sufficient motivation of patient can help us to reduce substantially the expensive medication.
Key words: type 2 diabetes mellitus, hypertension, obesity, hyperlipoproteinemia, Q myocardial infarction, body weight reduction, education, new 
daily stereotype in diabetic patients
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Bouček, P. Účinek inzulínu u příbuzných pacientů s diabetem 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 3, Supplementum Klinické studie 
v diabetologii: 4 – 6, 2005.

Originální publikace: Diabetes Prevention Trial – Type 1 Diabetes Study Group. Effects of insulin in relatives of patients with type 1 diabetes 
mellitus. New England Journal of Medicine 346: 1685 – 1691, 2002.

Havrdová, T. Dlouhodobé výsledky časného podávání cyklosporinu u pacientů s diabetem 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 3, Sup-
plementum Klinické studie v diabetologii: 7 – 8, 2005.

Originální publikace: De Filippo, G., Carel, J.-C., Boitard, Ch., Bougnères, P.-F. Long-Term Results of Early Cyclosporin Therapy in Juvenile 
IDDM. Diabetes 45: 101 – 104, 1996.

Saudek, F. Anti-CD3 monoklonální protilátky u nově vzniklého diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 3, Supplementum 
Klinické studie v diabetologii: 9 – 11, 2005.

Originální publikace: Herold, K. C., Hagopian, W., Auger, J. A., Poumian-Ruiz, E., Tailor, L. et al. Anti-CD3 monoclonal antibody in new-onset 
type 1 diabetes mellitus. New England Journal of Medicine 346: 1692 – 1698, 2002.

Vlasáková, Z. Evropská intervenční studie s nikotinamidem u diabetu (ENDIT): randomizovaná kontrolovaná intervenční studie 
před vznikem diabetu 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 3, Supplementum Klinické studie v diabetologii: 12 – 14, 2005.

Originální publikace: European Nicotinamide Diabetes Intervention Trial (ENDIT) Group. European Nicotinamide Diabetes Intervention Trial 
(ENDIT): a randomised controlled trial of intervention before the onset of type 1 diabetes. Lancet 353: 925 – 931, 2004.

Bartoš, V. Prevence diabetes mellitus 2. typu změnami životního režimu u osob s porušenou glukózovou tolerancí. Kazuistiky v dia-
betologii 3, Supplementum Klinické studie v diabetologii: 15 – 17, 2005.

Originální publikace: Tuomilehto, J., Lindstrom, J., Eriksson, J. G., Valle, T. T. et al., for the Finnish Diabetes Prevention Study Group. Preven-
tion of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. New England Journal of Medicine 344: 
1343 – 1350, 2001.

Krušinová, E. Úprava životního stylu nebo léčba metforminem snižuje incidenci diabetu 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 3, Sup-
plementum Klinické studie v diabetologii: 18 – 21, 2005.

Originální publikace: Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or 
metformin. New England Journal of Medicine 346, 6: 393 – 403, 2002.

Kazuistiky v diabetologii 

Klinické studie 2005

Resume_KazuDia_2005.indd   21 21.12.2005   13:23:57



22 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – ROČNÍKOVÉ RESUMÉ 2005

Kratochvílová, S. Akarbóza v prevenci diabetu 2. typu: studie STOP-NIDDM. Kazuistiky v diabetologii 3, Supplementum Klinické 
studie v diabetologii: 22 – 26, 2005.

Originální publikace: Chiasson, J., Josse, R., Gomis, R., Hanefeld, M., Karasik, A., Laakso, M. et al. Acarbose can prevent the progression of  
impaired glucose tolerance to type 2 diabetes mellitus: results of a randomised clinical trial. The STOP-NIDDM randomised trial. Lancet 359: 
2072 – 2077, 2002.

Pelikánová, T. Bezafibrát v prevenci diabetu 2. typu u osob s hraniční glykémií nalačno. Kazuistiky v diabetologii 3, Supplementum 
Klinické studie v diabetologii: 27 – 31, 2005.

Originální publikace: Tenenbaum, A., Motro, M., Fisman, E. Z., Schwammenthal, E., Adler,Y., Goldenberg, I., Leor, J., Boyko,V., Mandelzweig, 
L., Behar, S. Peroxisome proliferator-activated receptor ligand bezafibrate for prevention of type 2 diabetes mellitus in patients with coronary 
artery disease. Circulation 109: 2197 – 2202, 2004. 

Bouček, P. ACE-inhibitory a AT1-blokátory a riziko vzniku diabetu. Kazuistiky v diabetologii 3, Supplementum Klinické studie 
v diabetologii: 33 – 35, 2005.

Originální publikace: Yusuf, S., Gerstein, H., Hoogwerf, B., Pogue, J., Bosch, J., Wolffenbuttel, B. H. R., Zinman, B. for the HOPE study investi-
gators. Ramipril and the development of diabetes. Journal of the Američan Medical Association 286: 1882 – 1885, 2001.

Originální publikace: Lindholm, L. H., Ibsen, H., Borch-Jonsen, K., Olsen, M. H., Wachtell, K., Dahlöf, B., Devereux, R. B., Beevers, G., de Faire, 
U., Fyhrquist, F., Julius, S., Kjeldsen, S. E., Kristianson, K., Lederballe-Pedersen, O., Nieminen, M. S., Omvik, P., Oparil, S., Wedel, H., Aurup, P., 
Edelman, J. M., Snapinn, S. for the LIFE study group. Risk of new-onset diabetes in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hyper-
tension study. Journal of Hypertension 20: 1879 – 1886, 2002.
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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 2006 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 uhra^te 
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 (fialový 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 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 
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.

Bonus 2006, Student 2006:
I pro letošní rok jsme připravili slevu pro studenty a akci Bonus 2006. V rámci akce Bonus vylosujeme 

celkem 60 z nových předplatitelů (standardní předplatné), kteří obdrží předplatné zdarma (každého čtvrt 
roku bude losováno 15 výherců).

Další distribučně-propagační akcí je nabídka Student 2006. Tato nabídka je určena výhradně stu-
dentům medicíny (v ČR a SR). Každý medik se zájmem o problematiku 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 2006.

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 zajišZují 
smluvní distributoři (např. Osveta).

Pro objednávky knih je možné využít předtištěný zelený korespondenční lístek vkládaný do 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 poštovné ani balné.

Mimořádné akce a slevy:
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Kartička sponzorovaného předplatného 
Kazuistiky v diabetologii

Objednávka standardního předplatného 
Kazuistiky v diabetologii

Pro objednání v rámci ČR použijte vložený lístek, distribuci našich knih na Slovensku zajiš uje:
Nakladate#stvo a vydavate#stvo Osveta, Špitálska 16, 811 08 Bratislava, tel.: 00421 2 5263 5638–40

(ISBN 80-86256-30-8 – 1. vydání)
Kniha určená neurologům, interním a praktickým lékařům, diabetologům a ostatním odborníkům se
zájmem o tuto problematiku. Neurologické projevy všech základních endokrinních onemocnění
(včetně rozsáhlé kapitoly o diabetes mellitus) jsou v publikaci probrány velmi fundovaně a se znalostí
nejnovějších trendů diagnostiky a léčby. Kniha obdržela cenu IPVZ za nejlepší vědeckou monografii
roku 2003.
A5, váz., čb schémata a obrázky, 144 stran, 320 Kč

(ISBN 80-86256-38-3 – 2. vydání)
Praktická příručka o metodách funkčního vyšetření plic užitečná všem lékařům, kteří provádějí nebo
hodnotí funkční vyšetření plic. Bohaté zkušenosti a renomé autorů mohou přinést užitek především
pneumologům a alergologům. Kniha obdržela cenu České pneumologické a ftizeologické společnosti
za nejlepší vědeckou monografii roku 2003.
A5, váz, čb. obrázky a grafy, 130 stran, 320 Kč

(ISBN 80-86256-03-0 – 1. vydání)
Souhrn poznatků o glukagonu od významného autora – endokrinologa s širokým mezioborovým
přehledem. Určeno lékařům.
A5, čb. schémata, 61 stran, 150 Kč

(ISBN 80-86256-26-X – 1. vydání)
Názorná publikace určená jak dětským diabetologům a endokrinologům, tak praktickým dětským lékařům.
Věnováno diagnostice a terapii všech typů diabetu u dětí. Grafy, schémata, obrázky, kazuistiky.
A5, 127 stran, 220 Kč

(ISBN 80-86256-36-7 – 1. vydání)
Kniha obsahuje nejen novinky v terapii a farmakoterapii, ale i poznámky k patofyziologii, epidemiologii
hypertenze a samostatné kapitoly věnované léčbě hypertenze u diabetiků nebo hypertenzi ve vyšším věku.
A5, váz., tabulky a schémata, 88 stran, 220 Kč

Knihy Nakladatelství GEUM můžete zakoupit také v pražské prodejně zdravotnické literatury Miroslava
Wimmera v Lípové ulici č. 6, Praha 2.

MUDr. Helena Vondrová, CSc. – Neurologické projevy endokrinních onemocnění

MUDr. Jarmila Fišerová, MUDr. Jan Chlumský, MUDr. Jana Satinská, et al. – Funkční vyšetření plic

Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. – Glukagon a jeho význam v klinické medicíně

MUDr. Helena Vávrová – Dítě s diabetes mellitus v ambulanci praktického dětského lékaře

Prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc., MUDr. Ivana Šípová – Novinky v léčbě hypertenze

Nabídka knih z nakladatelství GEUM

Kartička sponzorovaného předplatného 
Sestra v diabetologii

Objednávka standardního předplatného 
Sestra v diabetologii

Ukázka registračního formuláře 
k bezplatnému odběru Pomocníka 
diabetologa

Objednávka knih nakladatelství GEUM
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Matějová, K., Vondrová, H. Hyperparatyreóza diagnostikovaná na základě neurologických příznaků. Kazuistiky v diabetologii 3, 
č. 1 – Endokrinologie: 34 – 37, 2005.

Souhrn: Sdělení popisuje případ zvolna progredující svalové slabosti s neurologickým obrazem spasticity. Překvapením po poměrně dlouhém 
diagnostickém procesu byl nález hyperparatyreózy při adenomu příštítného tělíska. Zvláštní důraz je pak kladen na EMG nález u tohoto typu 
svalové slabosti.
Klíčová slova: elektromyografie, hyperparatyreóza, spasticita

Hyperparathyreosis diagnosed based on neurological symptoms
Summary: The report describes a case of gradual progressive muscle slackness displaying a neurological similarity to a spastic case. Surprisingly, 
following a fairly long process of diagnosing the finding was a hyperparathyreosis of an adenoma in the proximity of the thyroid gland. Special 
emphasis is therefore placed on EMG findings in this type of muscle weakness.
Key words: electromyography, hyperparathyreosis, spasticity

Kafková, D. Pacientka s jednostranným exoftalmem. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 1 – Endokrinologie: 38 – 40, 2005.

Souhrn: Kazuistika ženy, které byla v 66 letech stanovena diagnóza tyreoidální orbitopatie pro současně přítomný jednostranný exoftalmus a nodózní 
strumu. V době stanovení této diagnózy nebyly přítomny jiní známky tyreoidální oftalmopatie ani dle klinického nálezu ani při CT vyšetření. Po 
3 letech byla žena endokrinologicky vyšetřena pro progresi očního nálezu. Pro nejednoznačnost klinického nálezu a již přítomné známky postižení 
kognitivních funkcí provedeno CT vyšetření mozku, které prokázalo velký meningeom ve sfenookcipitální oblasti vlevo. Pacientka byla následně 
úspěšně operována, je bez známky recidivy onemocnění. 
Klíčová slova: tyreoidální orbitopatie, meningeom

Patient suffering from unilateral exophthalmos
Summary: The case is described of a woman who at the age of 66 was diagnosed as suffering from thyroid-related orbitopathy due to the pre-
sence of unilateral exophthalmos and a struma nodosa. At the time when this diagnosis was adopted there were no other signs of thyroid-related 
ophthalmopathy, neither according to clinical findings, nor in the course of CT examinations. After 3 years the patient underwent endocrinological 
examinations because of progressive eye complaints. Considering that the clinical finds were ambiguous and there were signs of an impediment of 
cognitive functions, CT examinations of the brain were undertaken which proved the existence of a large meningeom in the spheno-occipital area 
on the left. Subsequently the patient was successfully operated on. She is without any signs of a relapse.
Key words: thyroid-related orbitopathy, meningeom

Langová, D. Struma nodosa – problém věčný a nevděčný. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 1 – Endokrinologie: 41 – 43, 2005.

Souhrn: Výskyt uzlových změn ve štítné žláze je častý a stoupá s věkem, u žen a v oblastech se sníženým zásobením jodem. Většina uzlových 
změn je benigní, vždy je však nutno odlišit maligní procesy – diferencovaný karcinom štítné žlázy, maligní lymfom, anaplastický karcinom nebo 
metastázu. Je nezbytné ověřit funkční stav uzlu, zjistit jeho morfologii (sonografický obraz) event. provést FNAB a rozhodnout o dalším postupu 
– zda zvolíme sledování, medikamentózní léčbu, chirurgické řešení nebo podání radiojodu. Demonstrovány 2 kazuistiky pacientů s uzlovou 
strumou.
Klíčová slova: nodózní struma, folikulární adenom, papilokarcinom

Kazuistiky v diabetologii 

Endokrinologie 1/2005
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Struma nodosa – an eternal and thankless problem
Summary: The occurrence of node changes in the thyroid gland is frequent and increases in prevalence as women grow older and in areas 
which suffer from an iodine deficiency. Most node changes are benign, but at all times it is important to differentiate malignant processes 
– a differentiation of a carcinoma thyroid gland, a malignant lymphoma, anaplastic carcinoma or metastasis. It is vital to verify the functional 
state of the node, to ascertain its morphology (sonographic image) or undertake an FNAB (fine-needle aspiration biopsy) and then decide on 
subsequent treatment – whether we choose observation, medication, a surgical solution or the administration of radioiodine. Demonstration 
of 2 cases of patients suffering from struma nodosa.
Key words: struma nodosa, follicular adenoma, papillocarcinoma

KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 1/2005 (ENDOKRINOLOGIE)
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Smutek, D., Jiskra, J., Kotrlíková, E., Křížová, J. Relabující tyreotoxikóza i přes reoperace a opakovaně deklarovanou totální tyre-
oidektomii. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 2 – Endokrinologie: 40 – 41, 2005.

Souhrn: Předkládaná kazuistika popisuje hospitalizaci 27leté ženy, bývalé zdravotní sestry, která v minulosti několikrát podstoupila operace štítné 
žlázy a léčbu radiojódem, stav byl opakovaně hodnocen jako relabující tyreotoxikóza. Při hospitalizaci na naší klinice bylo zjištěno, že se jedná 
o tyreotoxikózu factitia.
Klíčová slova: sebepoškozování, Münchausenův syndrom, tyreotoxikóza factitia

Relapse of thyrotoxicosis in spite of repeated surgeries and a total thyreoidectomy
Summary: This case describes hospitalization of 27-year-old woman, ex-nurse, who has undergone thyroid gland surgery several times and also 
treatment with radio-iodine. Her state has been repeatedly described as relapsing thyrotoxicosis. We have detected and confirmed a factitia thy-
rotoxicosis when she was hospitalized at our clinic.
Key words: self-infliction, Münchausen’s syndrome, thyrotoxicosis factitia

Jiskra, J., Antošová, M., Límanová, Z. Autoimunitní tyreoiditida při terapii analogem gonadoliberinu – leuprorelinem. Kazuistiky 
v diabetologii 3, č. 2 – Endokrinologie: 42 – 44, 2005.

Souhrn: V článku je popsán případ rozvoje autoimunitní tyreoiditidy s přechodnou hypertyreózou a následným přechodem do hypofunkce při 
léčbě leuprorelinem (analog gonadoliberinu) pro karcinom prostaty u 83letého muže. Odborná literatura popisuje dosud ojedinělé případy roz-
voje tyreoidální autoimunity při dlouhodobé léčbě analogy (agonisty) gonadoliberinu (GnRH analoga). Skutečnost, že gonadoliberin významně 
zasahuje do regulací imunitního systému svědčí pro to, že popsané kazuistiky mohou být v příčinné souvislosti s aplikací GnRH analog a nemusí jít 
jen o náhodný záchyt. I když jednoznačné důkazy (studie hodnotící incidenci nově vzniklých autoimunitních tyreopatií při léčbě GnRH analogy) 
pro to zatím chybějí, je vhodná podrobná tyreoidologická anamnéza a screeningové vyšetření TSH u všech pacientů dlouhodobě léčených GnRH 
analogy.
Klíčová slova: GnRH analoga, gonadoliberin, leuprorelin, autoimunitní tyreoiditida, TSH

Autoimmune thyroiditis in therapy with gonadoliberine – leuproreline analog  
Summary: This case describes development of autoimmune thyroiditis with transient hyperthyreosis and subsequent transition into hypo function 
in leuproreline (gonadoliberine analog) treatment of 83 old man with prostate carcinoma. Specialized publication describes so far rare cases of 
autoimmune thyroiditis development during long-term treatment with gonadoliberine analogs (GnRH analogs). Fact, that gonadoliberine signifi-
cantly inflicts the immune system regulation, indicates that described caseworks may be in causal relationship with GnRH analog application and 
it does not have to be just an incidental capture. Even though there is still missing unique evidence to prove this (studies evaluating incidence of 
newly developed autoimmune thyreopatitis in treatment with GnRH analogs), a thyreoidologic anamnesis and TSH screening examination is in 
place for all patients treated long-term with GnRH analogs.
Key words: GnRH analogs, gonadoliberine, leuproreline, autoimmune thyroiditis, TSH

Kazuistiky v diabetologii 

Endokrinologie 2/2005

www.geum.org/diakazuistiky
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Vávrová, H. Můj táta má vše… Kazuistiky v diabetologii 3, č. 3 – Endokrinologie: 42 – 44, 2005.

Souhrn: Molekulární genetická analýza by měla být nabídnuta nositelům všech podtypů MEN 2 a všem rizikovým příbuzným, kde u postiženého 
člena rodiny byla zjištěna zárodečná RET mutace. Téměř u všech jedinců se specifickými genetickými změnami RET protoonkogenu se rozvinou 
symptomy karcinomu štítné žlázy a/nebo adenomu/hyperplazie dřeně nadledvinek nebo hyperplazie příštitných tělísek. Rodinné případy MTC 
(medulárního karcinomu štítné žlázy) nebo MEN 2A budou mít mutaci v exonu 10, 11, 13 nebo 14 (kodony 611, 618, 620, 634, 768, 804), zatímco 
jedinci s MEN 2B mají mutace v exonu 16, kodon 918. Přinášíme kazuistiku 6letého, zcela asymptomatického chlapce, který zdědil po otci agresivní 
typ mutace RET protoonkogenu (cys 634).
Klíčová slova: mnohočetná endokrinní neoplazie typ 2 (MEN 2), mnohočetná endokrinní neoplazie typ 2A (MEN 2A), mnohočetná endokrinní 
neoplazie typ 2B (MEN 2B), familiární medulární tyreoidální karcinom (FMTC), medulární tyreoidální karcinom (MTC), RET protoonkogen, 
profylaktická tyreoidektomie, C buňky produkující kalcitonin

My dad has got everything...
Summary: RET gene molecular genetic testing should be offered to probands with any of the MEN 2 subtypes and to all at risk members of kin-
dreds in which germeline RET mutation has been identified in an affected family member. Nearly all individuals with specific inherited genetic 
changes of the RET protooncogen will develop symptoms consistent with cancer of the thyreoid and/or adenoma/hyperplasia of adrenal endocrine 
glands or hyperplasia of the parathyreoid. Familial cases of MTC (medullary thyreoid carcinoma) or MEN 2A will have RET mutations in exon 
10, 11, 13 or 14 (codons 609, 611, 618, 620, 634, 768, 804) while individuals with MEN 2B primarily have mutations in exon 16, codon 918. We 
have reported a case of a 6-years old and completely asymptomatic boy, who has inherited an aggressive type of genetic mutation of the RET 
protooncogen (cys634) from his father.
Key words: multiple endocrine neoplasia type 2 (MEN 2), multiple endocrine neoplasia type 2A (MEN 2A), multiple endocrine neoplasia type 2B 
(MEN 2B), medullary thyroid carcinoma (MTC), familial medullary thyroid carcinoma (FMTC), RET protooncogene, prophylactic tyroidectomy, 
calcitonin producing cells (C cells)

Brejníková, M., Frausová, D., Danzig, V. Monstrózně obézní pacient v intenzivní péči. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 3 – Endokri-
nologie: 48 – 51, 2005.

Souhrn: Obezita je charakterizována zmnožením tělesného tuku (>25 % u mužů, >30 % u žen). V klinické praxi je definována indexem tělesné 
hmotnosti (body-mass index, BMI) >30 kg/m2 a nadváha (preobézní stav) BMI 25,0 – 29,9 kg/m2 (Kunešová et Hainer 2002). Prevalence obezity 
u dospělých je ve většině zemí západní Evropy 10 – 25 %, v některých zemích amerického kontinentu 20 – 25 %. V České republice je dle statistik 
21 % mužů a 31 % žen obézních, nadváhou trpí 50 % mužů a 35 % žen.
Obezita se podílí na vzniku a rozvoji závažných somatických nemocí. Může také pacienta limitovat, pokud se dostane do kritického stavu. Uvádíme 
případ 60letého monstrózně obézního muže (BMI 55 kg/m2), který byl přijímán na jednotku intenzivní péče kliniky nefrologie k zahájení kontinuální 
očiš ovací metody (CRRT) při kardiorenálním syndromu s anasarkou. Jeho stav byl komplikován rozvojem septického šoku při těžkých kožních 
defektech na dolních končetinách (rozsáhlé cirkulární vředy s mikrobiálním ekzémem, masivní hyperkeratózou a onychomykózou). Především 
kardiopulmonální komplikace, které jsou v literatuře uváděny u monstrózně obézních pacientů, byly důsledkem již vstupně nepříznivé pacientovy 
prognózy (El-Solh et al. 2001; Koenig 2001; Knauss et al. 1991; Eadie 2004).
Klíčová slova: body-mass index (BMI), kontinuální očiš ovací metoda (CRRT), sepse, obezitou indukovaná kardiomyopatie, kardiopulmonální 
resuscitace

Monstrously obese patient in Intensive Care Unit
Summary: Obesity is characterized by increased body fat (>25 % in males, >30 % in females). In the clinical practice obesity is defined by body-
-mass index, BMI >30 kg/m2 and overweight (pre-obesity) as BMI 25,0 – 29,9 kg/m2 (Kunešová et Hainer 2002). Prevalence of obesity in adults 
is about 10 – 25 % in most western European countries and about 20 – 25 % in some countries of the American continent. According to statistics, 
there are 21% obese males and 31% obese females and 50% males and 35% women suffering from overweight in the Czech Republic. 
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Obesity is a cause or contributes to progress of severe physical disorders. If it becomes critical it could be restricting for patients. We present a case 
history of 60 years old, monstrously obese male patient (BMI 55 kg/m2), who was admitted to ICU of the Nephrology Department for initiation 
of the Continuous renal replacement therapy due to cardiorenal syndrome accompanied with anasarca. His condition was complicated by develo-
pment of a septic shock caused by severe skin defects of lower extremities (large circular ulcers with microbial eczema, severe hyperkeratosis and 
onychomycosis). Particularly cardiopulmonary complications (identically as described in literature in monstrously obese patients) resulted from 
initially unfavorable prognosis (El-Solh et al. 2001; Koenig 2001; Knauss et al. 1991; Eadie 2004).
Key words: body-mass index, continuous renal replacement therapy, sepsis, cardiomyopathy induced by obesity, cardiopulmonary resuscitation
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Kobrlová, J. Kardiální manifestace hypotyreózy. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 4 – Endokrinologie: 29 – 31, 2005.

Souhrn: Hypotyreóza je poměrně často se vyskytující onemocnění. Může se manifestovat rozmanitými klinickými příznaky, které nemocného 
přivedou do ordinací různých specialistů. V naší kazuistice předkládáme případ hypotyreózy, která se manifestovala příznaky kardiálními.
Klíčová slova: hypotyreóza, perikardiální výpotek

Cardiac manifestation of hypothyroidisms
Summary: Hypothyroidism is a relatively common disorder. It can present with many different clinical symptoms that make the patient to visit 
different experts. Our case history demonstrates hypothyroidism, which presented with cardiac symptoms.
Key words: hypothyroidism, pericardial exudates

Špitálníková, S., Horáček, J. Nenápadný průběh poporodní tyroiditidy. Kazuistiky v diabetologii 3, č. 4 – Endokrinologie: 32 – 34, 
2005.

Souhrn: V kazuistice je popsán případ rozvoje autoimunitní tyroiditidy v poporodním období s přechodnou hypertyreózou, po níž následovala 
hypotyreóza. Příznaky onemocnění byly natolik diskrétní, že unikly pozornosti nemocné i jejího okolí. Substituce byla nasazena na základě labo-
ratorního vyšetření, protože funkce štítné žlázy pacientky byla sledována od záchytu lehce zvýšeného tyreotropinu (TSH) a mírně zvýšené hladiny 
protilátek proti tyreoperoxidáze (TPO-Ab) ve screeningu v 11. týdnu těhotenství.
Klíčová slova: autoimunitní tyroiditida, hypertyreóza, hypotyreóza, poporodní tyroiditida, štítná žláza, těhotenství

Inapparent development of post-partum thyroiditis
Summary: This paper describes a case of the post partum autoimmune thyroiditis, with transient hyperthyroidism and subsequent shift into hypo-
thyroidism. Symptoms of the disease were so discreet that remained unnoticed both by the patient and her neighbors. The substitution treatment 
was based on the laboratory examination, as the function of patient’s thyroidal gland had been followed up due to the abnormal screening results 
in the 11th week of pregnancy (slightly increased TSH and thyroid peroxidase antibodies).
Key words: autoimmune thyroiditis, hyperthyroidism, hypothyroidism, post-partum thyroiditis, thyroid gland, pregnancy
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