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Novotný, K., Pytlík, M., Chochola, M., Vařejka, P., Táborský, J. Použití larev Lucilia sericata k odstranění svalových nekróz po
protrahované ischemii končetiny. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 1: 4 – 7, 2003.

Souhrn: Popisujeme případ 41letého pacienta s diabetem 2. typu, který podstoupil jednu neúspěšnou a dvě končetinu zachraňující tepenné rekon-
strukce. Pro protrahovanou ischemii došlo k odumření větší části lýtkového svalstva, které bylo odstraňováno chirurgicky z fasciotomií. K dočištění
ran byly použity larvy Lucilia sericata.
Klíčová slova: hojení ran, ischemie končetiny, larvy, Lucilia sericata, femorokrurální bypass, diabetes mellitus

The use of larvae Lucillia sericata in eliminating muscle necrosis following protracted ischemia of the limbs
Summary: We describe a case of a 41-year-old man with diabetes mellitus type 2, who underwent one unsuccessful operation and two cuccessful leg
saving arterial reconstruction. Majority of calf muscles necrosed due to prolonged ischemia. The necrosed tissues were cut surgically throught
fasciotomias. Maggots of Lucilia sericata were used for wound clean up.
Key words: wound healing, leg ischemia, muscle necrosis, maggots, Lucilia sericata, femorocrural bypass, diabetes mellitus

Šípová, I., Šimon, J. Dobrá kontrola glykemie u diabetes mellitus 2. typu je jednou z důležitých podmínek zabránění progrese
diabetické makroangiopatie. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 1: 8 – 9, 2003.

Souhrn: Popisujeme kazuistiku 66leté nemocné s předčasnými projevy aterosklerózy od 47 let věku s následnými opakovanými infarkty myokardu
a s opakovaným aortokoronárním bypassem. Předčasná ischemická choroba srdeční vznikla zřejmě na podkladě kombinované hyperlipoproteine-
mie, kouření a hypertenze. Následovaly diabetes mellitus 2. typu a ischemická choroba tepen dolních končetin. U nemocné nebyla po řadu let
dosažena uspokojivá kompenzace diabetu. Teprve zahájení intenzifikované léčby inzulinem a selfmonitoringu vedlo po 4 měsících k dobré kom-
penzaci diabetu, která se udržuje i po převedení na léčbu perorálními antidiabetiky. Přechodná intenzifikovaná léčba inzulinem a selfmonitoring
zřejmě působí nejen farmakologickým, ale i psychologickým efektem.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, intenzifikovaná léčba inzulinem, ateroskleróza

Consistent checks of glycogen in patients suffering from diabetes mellitus type 2 is one of the most important requirements for the prevention of
further progression of diabetic macroangiopathy

Hromádková, M. Pozadí dlouhodobé non-compliance při léčbě diabetu. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 1: 10 – 11, 2003.

Souhrn: Kazuistika demonstruje význam funkční rodiny v dlouhodobé léčbě diabetu.
Klíčová slova: non-compliance, diabetes mellitus, nefunkční rodina

The background of non-compliance in treating diabetes

Venháčová, J., Zapletalová, J., Venháčová, P., Hyjánek, J. Diabetes mellitus 2. typu u dívky se syndromem Prader-Willi. Kazuistiky
v diabetologii 1, č. 1: 12 – 15, 2003.

Souhrn: Obezita je v současnosti nejčastějším metabolickým onemocněním, jehož prevalence se zvyšuje nejen u dospělých, ale i v dětské populaci.
Může být součástí klinického obrazu u geneticky přesně definovaných syndromů, jejichž výskyt u dětí není sice častý, ale zdravotní důsledky včetně
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inzulinorezistence a rizika rozvoje diabetes mellitus jsou závažné. V článku je prezentována kazuistika téměř 14leté dívky se syndromem Prader-
Willi, u níž se diabetes mellitus 2. typu manifestoval pod obrazem diabetické ketoacidózy. Potřeba vysokých dávek inzulinu ke korekci hyperglyke-
mie při jeho podávání kontinuální i.v. infuzí i podkožní aplikaci spolu s vysokou hladinou C-peptidu svědčily pro inzulinorezistenci. Je zde popsán
příznivý efekt podávání metforminu k dosažení a udržení dobré kompenzace diabetu bez dalšího zvyšování hmotnosti.
Klíčová slova: obezita, syndrom Prader-Willi, diabetes mellitus 2. typu, diabetická ketoacidóza, inzulinová rezistence, metformin

Type 2 diabetes mellitus in a girl suffering from Prader-Willi syndrome

Kovařík, Z. Dekompenzace diabetu a jeho špatná terapeutická ovlivnitelnost jako patognomická známka jiného závažného onemoc-
nění. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 1: 16 – 19, 2003.

Souhrn: Kazuistika demonstruje 66letou diabetičku, u níž zdánlivě nevysvětlitelná dekompenzace cukrovky přivodila závažné zdravotní komplika-
ce. Jednou šlo o komplikace v periferním oběhu dolní končetiny ve smyslu subakutního uzávěru povrchové stehenní tepny, v druhém případě
o dekompenzaci diabetu předcházející zjištění zhoubného nádorového onemocnění. Vždy po vyřešení, případně částečnému vyřešení komplikují-
cího problému se metabolická situace nemocné více, či méně zlepšila, stabilizovala.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, orgánové komplikace diabetes mellitus, diabetická neproliferativní retinopatie, subakutní tepenný uzávěr,
perorální antidiabetika, inzulin, ischemická choroba dolních končetin, diabetická noha, generalizovaný, karcinom, chemoterapie

Decompensation of a diabetes patient and the difficulties in influencing therapy as a patagnomic sign of another serious complaint

Vávrová, H. Od Paracelsova varování k perkutánní otravě rtutí. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 1: 20 – 22, 2003.

Souhrn: Kazuistika 21letého studenta ukazuje, jak důležitá je znalost farmakokinetiky předepisovaných léků v každodenní praxi, a to nejen u běžných
orálních, inhalačních nebo injekčních přípravků, ale také u mastí. Nerespektování těchto zásad vede k iatrogennímu poškození pacientova zdraví.
Klíčová slova: diabetes mellitus l. typu, chronická intoxikace, rtuX, nefrotický syndrom

From a warning of Paracelsus to percutaneous mercury poisoning
Summary: The case report of a 21-year-old student demonstrates how important is the knowledge of pharmacokinetic of prescribed drugs in an
everyday practice not only with usual inhaling or injecting oral medicaments, but also with ointments. Negligence of this fact results in iatrogenous
damage to the patient’s health.

Kupková, E. Dlouhodobá remise cukrovky 1. typu kombinovaná s renální glykosurií. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 1: 23 – 24, 2003.

Souhrn: Předkládaná kazuistika popisuje diabetes mellitus, manifestující se v 8 letech věku pacientky, který po několika letech přešel do úplné
remise, trvající dnes již více než 40 let. U nemocné byla mimo to prokázána zřejmě familiární forma renální glykosurie.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, úplná remise, renální glykosurie

Long term negligence of type 1 diabetes combines with renal glycosuria

Šípová, I., Šimon, J. Léčba Charcotovy osteoartropatie. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 1: 25 – 27, 2003.

Souhrn: Popisujeme kazuistiku 58leté nemocné s diabetes mellitus 2. typu od 39 let věku s dlouhodobě neuspokojivou kompenzací. U nemocné
došlo k rozvoji Charcotovy osteoartropatie na podkladě diabetické polyneuropatie jako důsledku dlouhodobé hyperglykemie. Stav se podařilo
stabilizovat až intenzifikovanou inzulinovou terapií.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, hyperglykemie, diabetická polyneuropatie, Charcotova osteoartropatie

The treatment of Charcot osteoartropathy
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Danzig, V., Šimek, S., Goričan, K., Chochola, M. Význam intervenčních postupů u nemocného s víceetážovými makrovaskulárními
komplikacemi diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 1: 28 – 29, 2003.

The significance of treatment of patients suffering from multi-stage macro vascular complications in cases of type 2 diabetes mellitus

Chodová, I., Zamrazil, V., PiDhová, P. Hypoglykemické kóma jako důsledek poklesu spotřeby inzulinu při nediagnostikované hypo-
tyreóze. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 1: 30 – 31, 2003.

Souhrn: Kazuistika 55letého diabetika s cukrovkou 1. typu, u kterého bylo hypoglykemické kóma projevem poklesu spotřeby inzulinu při nedia-
gnostikované hypotyreóze.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, autoimunitní tyroiditida Hashimotova typu

Hypoglycemic coma as a consequence of a decline in the absorption of insulin in cases of failure in diagnosing hypotyreosis

Kuzmová, D. Neobvyklý liečebný režim pri novozistenom diabete. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 1: 32 – 33, 2003.

Súhrn: Bez kreativity a individuálneho prístupu k chorému nie je možné v každodennej praxi dosiahnuX ciele (glykémie blízke fyziologickým
a normálny spôsob života) vytýčené DCCT a St. Vincentskou deklaráciou. Po náhodne zistenej vysokej glykémií meranej glukometrom v piatok
poobede a po jej laboratórnom potvrdení (21,5 mmol/l) namiesto odoslania vystrašenej novozistenej diabetičky (I. P., 29 r., zamestnankyňa Liečeb-
ných kúpe[ov) do nemocnice som sa rozhodla pre okamžité začatie intenzifikovanej liečby inzulínom. Po krátkej edukácii si I. P. aplikuje prvú dávku
Actrapid HM inzulínu perom NovoPen I (Novo Nordisk) sama. Novozistená diabetička odmieta práceneschopnosX a v sobotu nastupuje do služby.
Dávky krátko účinkujúceho inzulínu sú upravované po telefonickej konzultácii. Glykémie chorej nepresahujú 12 mmol/l. Pondelok po celkovom
laboratórnom vyšetrení terapeutický postup mením na bazál – bolus systém. Pani I. P. je v súčasnosti skoro euglykemická a je plne kompenzovaná
telesne a duševne. Napriek potvrdenej diagnóze IDDM má radosX zo života a zo svojej práce a nepociXuje, že v jej živote došlo k zásadnej zmene.

Unusual therapeutic approach in newly diagnosed diabetes mellitus
Summary: Without creativity and individual approach to the patient is impossible to achieve the objectives (blood glucose as close to normal as
possible and normal life) outlined in the DCCT and in the St. Vincent Declaration in everyday clinical practice. After a random high glucometer
blood glucose reading on Friday afternoon and its laboratory confirmation (21,5 mmol/l) instead of sending the shocked newly diagnosed diabetic
(Ms. I. P., age 29 years, employee of the Therapeutic Spa Bardejovské Kúpele) to hospital I decide to start immediately with intensified insulin
therapy. Following a short education I. P. applies the first doses of Actrapid HM insulin with NovoPen (Novo Nordisk) herself. The newly diagnosed
patient refuses to be on the sick – list and on Saturday enters service in the spa. Four doses of short acting insulin are ordered according to her blood
glucose values by phone. By Sunday, on the same regime the blood glucose values do not exceed 12 mmol/l. On Monday complete laboratory
investigation is performed and the therapeutic regime is modified to a basal – bolus system. Ms. I. P. is now near euglycemic and fully compensated
both physically and psychically. Despite the confirmed diagnosis of IDDM she enjoys her work and life and she does not feel that great changes
occurred in her life.

Šembera, Z. Nekrotizující cervikální fasciitida. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 1: 34 – 35, 2003.

Souhrn: Jedná se o kazuistiku pacienta s nekrotizující fasciitidou v oblasti krku, jejíž výskyt v této oblasti je velmi vzácný; mortalita dosahuje 30 %,
nejen pro její závažnost, ale i proto, že se na ní často ani nepomyslí.
Klíčová slova: diabetes mellitus, nekrotizující fasciitida

Necrosis of cervical fasciculi
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Svačina, Š. Atypický průběh tyreopatie a autoimunního diabetu za léčby imunosupresivy. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 1:
36 – 38, 2003.

Souhrn: V článku je popsán případ náhodného vlivu imunosupresivní léčby podávané pro glomerulonefritidu na rozvoj autoimunního diabetu
a autoimunní tyreopatie. U pacientky, nejprve pokládané za obézní diabetičku 2. typu byl pozoruhodný negativní vliv redukční léčby na kompenza-
ci diabetu. Po vysazení imunosupresivní léčby došlo k prudkému vyhasnutí sekrece inzulinu a rozvoji velmi labilního diabetu. Rovněž přechod
autoimunní tyreoiditidy s hypotyreózou do hypertyreózy po vysazení imunosupresivní léčby byl velmi atypický. Kazuistika ukazuje, jaký vliv by
mohla mít imunosupresivní léčba na autoimunní polyglandulární syndrom.
Klíčová slova: autoimunní polyglandulární syndrom, tyreotoxikóza imunosuprese, sekrece inzulinu.

Atypical course of tyreopathy and auto immune diabetes in immunosuppressive treatment

Adamíková, A. Sepse u gravidní diabetičky 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 1: 39 – 41, 2003.

Souhrn: Infekční komplikace patří k závažným stavům ohrožujícím průběh gravidity diabetičky 1. typu. Kazuistika 26leté pacientky ve 22. týdnu
gravidity monitoruje průběh a léčebné postupy u septického stavu komplikujícího infekci močových cest.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, gravidita, sepse

Sepsis occurrences in cases of pregnant women suffering from type 1 diabetes
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Venháčová, J., Venháčová, P. Záludnosti diagnostiky diabetes mellitus 1. typu u dětí. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 2: 4 – 7, 2003.

Souhrn: Jsou prezentovány kazuistiky 3 dětí různého věku – kojence, batolete a osmileté dívky s diabetes mellitus 1. typu, nichž nebyla nemoc včas
rozpoznána a symptomy diabetické ketoacidózy byly mylně interpretovány jako projev jiné nemoci. V prvém případě kojence s opakovanými
respiračními infekty v anamnéze byla alterace celkového stavu s výraznou tachypnoe považována za onemocnění bronchiolitis acuta. Ve druhém
případě vedlo Kussmaulovo dýchání k diagnóze bronchopneumonie, acidotické zbarvení sliznic, kvasinkový exantém v dutině ústní a potíže při
polykání při dehydrataci byly hodnoceny jako angína. Osmiletá dívka s dehydratací, bolestmi břicha a opakovaným zvracením byla po předchozím
chirurgickém vyšetření pro možnou náhlou příhodu břišní odeslaná k hospitalizaci s diagnózou gastroenteritis acuta. Včasné vyšetření glykemie
mohlo zabránit u dětí výraznému rozvratu vnitřního prostředí.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu u dětí, pozdní záchyt, mylná diagnóza, diabetická ketoacidóza

The deceptions in diagnosing type 1 diabetes mellitus in children
Summary: The paper presents the causality of three children of various ages – a baby, a toddler and eight-year-old girl suffering from type 1 diabe-
tes mellitus who were not diagnosed in time and the symptoms of diabetic ketoacidosis were erroneously interpreted as indications of other
complaints. In the first case of the baby with an anamnesis of repeated respiratory infections the alternation of this condition as a whole with
marked tachypnoe was considered to be an acute bronchial infection. In the second case Kussmaul breathing led to a diagnosis of bronchopneumo-
nia, acidotic colouring of the mucous membrane, yeast exanthema in the mouth cavity and difficulty in swallowing when dehydrated were diagnosed
as tonsillitis. The eight-year-old girl suffering from dehydration, stomach ache and repeated bouts of nausea was sent to hospital suspected of some
sudden stomach trouble which, following an examination by a surgeon, was diagnosed as acute gastroenteritis. A prompt glycaemia examination
could have prevented in these children a marked failure of their internal organs.

Kovařík, Z. Normalizace glykemie u obézního diabetika 2. typu po redukci tělesné hmotnosti vytvořením tzv. nového denního stere-
otypu diabetika. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 2: 8 – 10, 2003.

Souhrn: V předložené kazuistice je demonstrován obézní diabetik 2. typu, trpící hypertenzí, který po odborné intervenci radikálně mění přístup ke
svému onemocnění a zahajuje proces nového denního stereotypu diabetika. Tento postoj k onemocnění je pro nemocného vysoce efektivní, neboX
v průběhu sledování dochází k podstatné redukci medikamentózní terapie. Tento systém léčení je pro nemocného sice časově náročný, ale při
dodržení základních pokynů i relativně bezpečný.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, hypertenzní nemoc, obezita, redukce tělesné hmotnosti, Body Mass Index (BMI), příjem a výdej energie,
nový denní stereotyp diabetika

The stabilizing glycemia in the case of a type 2 obese diabetic following a weight reduction by creating new stereotypes in the patient’s daily routine
Summary: In the presented causality a diabetes type 2 patient, also suffering from obesity and hypertension, accedes to expert treatment and
radically alters his approach to his illness by launching out on a process of a new daily stereotype for a diabetic. This attitude toward his complaint
is highly effective for observing the patient, for in the course of the study an essential reduction in medication therapy was achieved. This system of
treatment albeit demanding timewise is relatively safe provided the patient adheres to the fundamental instructions.

Špitálníková, S., Jirkovská, A., Kříž, J. Temporální epilepsie u diabetika 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 2: 12 – 13, 2003.

Souhrn: Jde o kazuistiku 38letého pacienta s diabetem 1. typu a nově diagnostikovanou epilepsií. Epileptické záchvaty jsou parciální s komplexní
symptomatikou a epigastrickou aurou. Po nasazení antiepileptické léčby je pacient bez obtíží a kvalita jeho života se výrazně zvýšila.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, temporální epilepsie

Kazuistiky v diabetologii
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Temporal epilepsy in the case of a type 1 diabetic
Summary: It is case report of a 38 year old patient with diabetes mellitus type 1 and new originated epilepsy. Epileptic paroxysms are partial with
complex symptomatology. Epigastric aura precedens their rise. After determination of antiepileptic treatment patient is without paroxysms and
quality of his life went up.

Svačina, Š. Extrémní efekt antiobezitik u obézního diabetika. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 2: 14 – 16, 2003.

Souhrn: Prakticky imobilní morbidně obézní diabetik 2. typu s neuropatií, polyartrózou a anginou pectoris dokázal během roční léčby orlistatem
redukovat 40 kilogramů hmotnosti za normalizace glykemie a ústupu všech obtíží. Po přechodném vysazení léčby došlo k vzestupu hmotnosti
a návratu hyperglykemie s opakovanou normalizací glykemie a poklesem hmotnosti po další léčbě orlistatem.
Klíčová slova: morbidní obezita, orlistat, redukce hmotnosti

Extreme effect of anti-obesetics in cases of obese diabetics
Summary: Immobile type 2 diabetic patient with morbid obesity, polyneuropathy, polyarthrosis and ischemic heart disease with effort angina
reduced 40 kg of weight during orlistat treatment. All his complaints disappeared. After stopping the medication weight gain and hyperglycaemia
reappeared. New therapy with orlistat was followed by weight loss and normalisation of blood glucose level again.

Kuzmová, D. Význam kontinuálnej edukácie a vhodnej motivácie v liečbe diabetes mellitus 2. typu s obezitou. Kazuistiky v diabeto-
logii 1, č. 2: 17 – 19, 2003.

Súhrn: PresvedčiX dospelého človeka s diabetom 2. typu o nevyhnutnosti redukcie hmotnosti a zmeny zabehnutého spôsobu života je niekedy ve[mi
Xažké a zdĺhavé. Realizácia záleží predovšetkým na ňom samotnom. V taktike liečby tejto choroby je to prvý krok, s ktorým lekár musí začaX, často
sa však stretáva s nepochopením a neochotou spolupracovaX. Práve preto pri kontinuálnej edukácii sa má braX do úvahy individuálna vnímavosX
chorého, jeho ambície a očakávania, predstavy o kvalite osobného života a nezabúdaX na h[adanie vhodnej motivácie, ktorá by ho ašpirovala.
K4účové slová: diabetes mellitus 2. typu, obezita, redukcia hmotnosti, edukácia, sexuálne problémy, kvalita života

The importance of continuous education and suitable motivation in treating type 2 mellitus combined with obesity
Summary: To persuade an adult man with type 2 diabetes mellitus about the necessity of weight loss and change of usual way of life is sometimes
a very difficult and time-consuming task. The realisation depends mainly on himself. It is the first step in the treatment strategy but the physician is
often faced with misunderstanding and reluctance to cooperate. During continuous education the individual responsiveness of the patient should
be taken in consideration together with his ambitions, expectations and ideas about his personal quality of life. It is very important to go in search
of proper motivation that can wake up his aspirations.

Klevetová, D. Role zdravotní sestry v léčbě syndromu diabetické nohy a význam preventivní domácí péče. Kazuistiky v diabetologii 1,
č. 2: 20 – 23, 2003.

Souhrn: Domácí zdravotní péče o nemocné s diabetes mellitus 2. typu jako součást primární péče je zvláště u seniorské populace budoucností při
vyhledávání rizik diabetických komplikací. Dosud však není plně doceněna úloha sestry domácí péče a také ne každý praktický lékař jí důvěřuje
a využívá ji. Kazuistika ukazuje, jak nesmírně významná je týmová spolupráce a pečlivá edukace za předpokladu, že nemocný vskutku chce a dokáže
změnit své návyky. Lékařem stanovená ucelená diagnóza a pravidelná kontrola sestrou domácí péče přispívá ke zkvalitnění života diabetika.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, diabetická noha, domácí zdravotní péče

The role of a nurse in the treatment of the syndrome of diabetic legs and the significance of preventive home care
Summary: Home care as an integral component of primary health care constitutes the future for identifying patients at risk of chronic DM type 2
complications, especially among senior citizens. As yet the task of nurses in performing home care has not been fully appreciated and moreover not
every general practitioner makes use of this service nor has sufficient confidence in it. Causality has proven the enormous significance of team
collaboration and conscientious edification of senior citizens suffering from diabetes which leads to patients managing to change their habits.
A doctor’s thorough diagnosis and a regular check up by a home-care nurse contribute to the quality of life of the diabetes patient thus preventing
chronic complications.
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Matoulek, M., Vilikus, Z., Doležalová, J., Bulířová, Z., Svobodová, Š., Míka, P., Svačina, Š. Léčba obézního diabetika s důrazem na
fyzickou aktivitu po 60. roce věku? Kazuistiky v diabetologii 1, č. 2: 24 – 26, 2003.

Souhrn: Fyzická aktivita hraje důležitou roli v léčbě obezity a kompenzaci diabetes mellitus 2. typu. V této kazuistice jsme prokázali optimální
působení komplexní léčby u obézního diabetika s velmi nízkou fyzickou zdatností (cca 66 % průměru populace), a to kombinací medikamentózní
terapie s pravidelnou fyzickou aktivitou doporučenou na základě spiroergometrického vyšetření. Během tříměsíčního programu došlo k vylepšení
glykovaného hemoglobinu o 0,8 % a po dalších dvou měsících ještě o dalších 0,7 %. Váhový pokles v průběhu redukce činil 5 kg, respektive 11 kg
(po 5 měsících) a úbytek obvodu pasu (OP) 13, respektive 16 cm. Výsledky potvrzují, že k úspěšné léčbě obezity a kompenzaci diabetu je fyzická
aktivita nezbytná.
Klíčová slova: metabolický syndrom, kompenzace diabetu, fyzická aktivita, komplexní léčba

Is it possible to treat obese diabetics over the age of 60 by stressing physical exercise?
Summary: Physical exercise plays an important role in the treatment of obesity and in the compensation of type 2 diabetes mellitus. In this causality
we demonstrated the optimal effect of complex treatment in the case of an obese diabetic with a very low degree of physical fitness (cca 66 %
average of the population), by combining therapy with regular physical exercise which was recommended on the basis of a spiroergometric exami-
nation. In the course of a three-month programme there was an improvement in the glyconated haemoglobulin by 0,8 % and after another two
months by another 0,7 %. There was a weight loss of 5 kg, that is to say 7 kg (after 5 months) and a reduction in waist girth by 13 cm, respectively
16 cm. The results merely confirm that physical activity is vital for the successful treatment of obesity and diabetic compensation.

Kozáková, S., Zamrazil, V., Tomek, A., Charvát, J., Kvapil, M. Centrální pontinní myelinolýza u diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky
v diabetologii 1, č. 2: 28 – 30, 2003.

Souhrn: Kazuistika demonstruje případ 28leté pacientky s diabetes mellitus 1. typu, u níž došlo k rozvoji centrální pontinní myelinolýzy (CPM) jako
vzácné komplikace diabetu. CPM hodnotíme v tomto případě jako následek hypoglykemie před přijetím. Pacientka byla následně rehospitalizová-
na pro raritní hypoglykemickou lézi mozečku.
Klíčová slova: centrální pontinní myelinolýza, hypoglykemická léze mozečku, diabetes mellitus 1. typu

Central pontin myelinolysis in the case of a patient suffering from type 1 diabetes mellitus
Summary: The causality demonstrates the case of a 28-year-old patient suffering from type 1 diabetes mellitus who developed central pontin
myelinolysis (CPM), which is a rare diabetes complication. CPM in this case is diagnosed as the consequence of hypoglycaemia prior to treatment.
Subsequently the patient was admitted to hospital once more with rare lesions of the cerebellum.

Korecová, M. PäDdesiatsedem rokov sledovaný diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 2: 31 – 33, 2003.

Súhrn: Kazuistika popisuje pacientku s diabetes mellitus 1. typu, ktorá bola liečená od manifestácie diabetu v desiatich rokoch života, tri-štyrikrát
denne krátkoučinkujúcim inzulínom až do obdobia nástupu purifikovaných inzulínov. Trikrát prekonala diabetickú ketoacidotickú kómu a to vždy
pri snahe liečiX ju niektorým z depotných inzulínov. Vaaka jej príkladnej spolupráci s diabetológom a jej ve[kej túžby žiX, ako aj každodennému self-
monitoringu glykosúrie a neskoršie i glykémie, sa dnes po päXdesiatich siedmich rokoch života s cukrovkou teší dobrému zdraviu a má len [ahké
mikroangiopatické komplikácie.

Observation of a 57-year-old suffering from type 1 diabetes mellitus
Summary: The paper describes the case of a type 1 diabetes mellitus patient who was treated for symptoms of diabetes as at the age of 10 by the
application of short-acting insulin 3 – 4 times a day until the time when purified insulin was available. She recovered three times from ketoacidotic
coma every time there was an attempt to treat the patient with depot insulin. Thanks to the excellent co-operation of the patient with diabetologist,
her firm desire to live, daily self-monitoring of glycosuria and subsequently glycaemia, the patient today, after 57 years of suffering from diabetes,
is enjoying good health except for slight micro-angiopatic complications.

Doležalová, J. Cystoidní makulární edém jako indikace k pars plana vitrektomii. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 2: 34 – 36, 2003.

Souhrn: Práce popisuje případ diabetika 2. typu s progredující diabetickou makulopatií až cystoidním makulárním edémem, který byl příčinou
významného poklesu centrální zrakové ostrosti na obou očích. K progresi edému makuly došlo po laserové koagulaci sítnice a operaci katarakty
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s implantací nitrooční čočky na obou očích. Primárně provedená pars plana vitrektomie nevedla k funkčnímu zlepšení, protože nebyla odstraněna
adherující zadní plocha sklivce, která působila vitreoretinální trakci a podporovala přetrvávání cystoidního makulárního edému. Po reoperaci
pomocí pars plana vitrektomie s pečlivým odstraněním adherující zadní plochy sklivce, kterou jsme ozřejmili „membránovou modří“, jsme zazna-
menali zlepšení centrální zrakové ostrosti na reoperovaném oku z 3/24 s korekcí -3,0 na 6/24 -18 s korekcí -1,5 dioptrie (D), do blízka čte reopero-
vaným levým okem Jägrovu tabulku č. 5 -4 s hyperkorekcí + 4,0 D.
Klíčová slova: cystoidní makulární edém, pars plana vitrektomie, centrální zraková ostrost

Cystoid macular endem as an indication of pars plana vitrectomy
Summary: The paper describes the case of a diabetes type 2 patient with progressive diabetic maculopathy bordering on a cystoid macular oedema,
which was the cause of a significant decline in central sharpness of vision in both eyes. The macular oedema progressed after a laser coagulation of
the retina and cataract operation followed by the implantation of lenses into both eyes. The primary performed pars plana vitrectomy did not lead
to a functional improvement because the adherent posterior vitreous area which caused the vitreretinal traction and supported a cystoid macular
oedema was not removed. After a second operation with the aid of pars plana vitrectomy entailing a careful removal of the adhering posterior
vitreous area which we explained a „membrane blue“ we noted an improvement of the central sharpness of vision in the case of the re-operated eye
from 3/24 to a correction of -3,0 to 6/24 – 18 with correction -1,5 D. After re-operation the patient can read with the left eye the Jäger table nos. 5
-4 with a hyper-correction of +4,0 D.

Frišman, E. Novozistený diabetes mellitus u chorého s rozsiahlou popáleninovou traumou. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 2: 37 – 39, 2003.

Súhrn: 51 ročný pacient utrpel pri výbuchu Xažké a rozsiahle popáleniny (78 % povrchu tela). Aktuálne glykémie prvé dni po prijatí boli 10 a 15
mmol/l. Postihnutý bol pred úrazom liečený na hypertenziu a na chronickú nedostatočnosX obličiek. Diabetes mellitus v anamnéze nebol zistený.
Počas liečby popáleninovej choroby postihnutý bol resuscitovaný pre zástavu srdca. Neskôr došlo k zhoršeniu obličkových funkcií a bola začatá
hemodialyzačná liečba. Glykémie ostali vysoké aj po odoznení šokového stavu a na základe hodnôt glykemických profilov bola vyslovená diagnóza
diabetes mellitus. Po začatí liečby rýchlo účinkujúcim inzulínom došlo k čiastočnej úprave poruchy metabolizmu glukózy. Postihnutý zomrel nap-
riek intenzívnej liečbe popáleninovej choroby a pridružených ochorení na 39. deň po popálenine na zlyhanie obličiek.
K4účové slová: popáleniny, diabetes mellitus, liečba inzulínom, obličková nedostatočnosX

Newly diagnosed diabetes mellitus in the case of a patient suffering from severe burn trauma
Summary: The paper describes the case of a 51-year-old man who suffered severe and extensive burns (78 % of his body surface) as consequence
of being involved in an explosion. Immediate blood glucose values in the course of the first days following his admission were 10 and 15 mmol/l. Prior
to this injury the patient had undergone treatment for high blood pressure and chronic kidney failure. His anamnesis gave no indication of diabetes
mellitus. In the course of burn trauma treatment the patient underwent resuscitation following cardiac arrest. Subsequently a progression of kidney
failure necessitated dialysis treatment. The blood glucose values remained high even after successful shock treatment, and the diagnosis of diabetes
mellitus was confirmed on the basis of glycaemic profile values. Treatment with short-term action of insulin partially normalized the glucose
metabolism disorder. The patient died on 39th day after the burn trauma despite intensive treatment of burns and of the end stage of kidney failure.

Kovařík, Z. Neadekvátní dekompenzace cukrovky, hyperglykemie, při léčbě glukokortikoidy u nemocného s temporální arteriitidou,
jako patognomická známka jiného závažného onemocnění. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 2: 40 – 42, 2003.

Souhrn: V kazuistice je demonstrován 75letý pacient, přijatý na klinické pracoviště k léčbě temporální arteriitidy, u něhož došlo během hospitali-
zace k dekompenzaci diabetu. Zprvu zdánlivě v důsledku podávání vysokých dávek glukokortikoidů, záhy se však ukázalo, že nemocný je postižen
závažným, klinicky doposud nemanifestovaným onkologickým onemocněním. Jedinou patognomickou známkou nebo náznakem, že pacient může
být postižen závažnějším onemocněním, byly neadekvátní projevy diabetu, respektive nestandardně probíhající metabolismus glukózy. U diabetika
2. typu, dosud kompenzovaného pouze perorálními antidiabetiky, bylo nutné, zdánlivě v souvislosti s podáním vysokých dávek glukokortikoidů,
aplikovat postupně se zvyšující dávky inzulinu. Protože se metabolický stav několik dní nedařilo stabilizovat a bylo zapotřebí relativně vysokých dávek
inzulinu, přistoupilo se k revizi názoru na onemocnění tohoto pacienta. Vzhledem k tomu, že jediným vodítkem byly právě jen odchylky v biochemických
parametrech a pacient byl současně léčen vysokými dávkami kortikoidů a ani anamnestické údaje ani opakované klinické vyšetření nepřinášely očeká-
vané výsledky, bylo nutné navrhnout vyšetřovací program založený na klinické zkušenosti. Tedy sadu pomocných vyšetření, která by pomohla odhalit
patologické, resp. organické změny, které by vysvětlily zaznamenané laboratorní odchylky. Byl navržen algoritmus pomocných vyšetřovacích postupů,
který by nejčastější závažná onemocnění odhalil. Součástí tohoto postupu byly jak biochemické, tak instrumentální postupy. Během krátké doby se
ukázalo, že je hodnota jednoho z onkomarkerů – CEA – nadhraniční. A přestože byly anamnestické i klinické údaje zcela němé, byla indikována
kolonoskopie. Nebylo ani velkým překvapením, že ve vzdálenosti cca 10 – 12 cm od rekta byl nalezen patologický útvar, exulcerovaný, nekrvácející
tumor, zaujímající asi čtvrtinu cirkumference. Histologické vyšetření jednoznačně diagnostikovalo středně diferencovaný tubulární adenokarcinom
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sliznice tlustého střeva s ojedinělými nekrózami. Znova je nutno zdůraznit, že byl tento nádor zcela bezpříznakový, tedy klinicky zcela němý.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, temporální arteriitida, perorální antidiabetika, inzulin, algoritmus vyšetření, klinické vyšetření, klinická
zkušenost, onkomarkery, kolonoskopie, exulcerovaný tumor, středně diferencovaný tubulární adenokarcinom.

Inadequate decompensation, hyper-glycemia in a diabetic with temporal arthritis in treatment with glucocorticoids
Summary: Causality is demonstrated in the case of a seventy-five-year old patient admitted to the clinic for treatment of temporal arthritis whereby
while in hospital he developed decompensation diabetes. At first sight this appeared to be the consequence of high doses of glucocorticoids, but
soon it became apparent that the patient was suffering from a serious oncological disease, which, however, was not manifested clinically. The only
symptom indicating that the patient was suffering from a serious disease was an inadequate symptom of diabetes, or rather a non-standard glucose
metabolism. Unlike in cases of type 2 diabetes patients where this condition is usually compensated by administering oral anti-diabetics, it was now
necessary to gradually apply increasing doses of insulin. For several days this failed to stabilize the metabolism, on the contrary it became necessary
to relatively increase the doses of insulin. An examination programme had to be designed, which included both biochemical and instrumental
procedures, to help reveal the pathological or organic mutations and thus explain the recorded laboratory deviations. Within a short period of time
it was shown that the value of one of the onco-markers – CEA – exceeded limits. And even though the anamnesis and clinical data showed
absolutely no response, it was indicated by colonscopy. It therefore came as no great surprise that at a distance of cca 10 – 12 cm from the rectum
a pathological formation, exulcerized, non-bleeding tumour of about a quarter of the circumference was found. Subsequently a histological exami-
nation unequivocally diagnosed a medium differentiated tubular adenocarcinom of the mucous membrane of the colon with sporadic necrosis.
Again it must be stressed that this tumour was entirely without symptoms, that is to say clinically absolutely inert.

Danzig, V., Tesař, V., Šimek, S., Brejníková, M., Kupka, K., Knotková, V. Příznivý vliv maximalizované farmakoterapie na kvalitu
života u diabetika s těžkou ischemickou dysfunkcí levé komory srdeční. Kazuistiky v diabetologii 1, č. 2: 44 – 47, 2003.

Souhrn: Popisován je případ 76letého biologicky zachovalého diabetika 2. typu, který se na klinické pracoviště dostavil pro vystupňované příznaky
levostranného srdečního selhání při echokardiografickém obraze difuzní hypokinézy levé komory srdeční. Nemocný se podrobil koronarografickému
vyšetření, které v předchozím průběhu nebylo indikováno, přestože nemocný v roce 1983 nepochybně prodělal akutní myokardiální infarkt. Koronární
angiografie prokázala difuzní postižení koronárního řečiště. V rozhodovacím procesu dalšího postupu sehrálo zásadní roli izotopové vyšetření viability
myokardu; nemocnému byla na indikačním semináři za přítomnosti koronárního chirurga a intervenčního kardiologa doporučena konzervativní léčba.
První měsíce napovídají tomu, že by se mohlo jednat o rozhodnutí správné, u nemocného došlo ke zlepšení o 1 stupeň klasifikace NYHA. Hlavní roli
na zlepšení hraje dle našeho názoru přidání inhibitoru konvertujícího enzymu, podcenit není možno ani příznivý vliv trimetazidinu. Nejasná je role
zvýšené koncentrace lipoproteinu (a); i přes „optimální“ hodnoty cholesterolu i triglyceridů se rozhodujeme pro doplnění léčby o statin.
Klíčová slova: dysfunkce levé komory srdeční u diabetika, izotopové vyšetření viability myokardu, lipoprotein (a)

The favourable influence of maximalized pharmacotherapy on the quality of life in a diabetic patient suffering from severe ischemia dysfunction
of the left auricle/ventricle
Summary: The author describes the case of a 76-year-old patient, biologically fit considering his age, suffering from type 2 diabetes, who visited the
clinic following augmented symptoms of left-side heart failure diagnosed on an echocardiographic image as diffusion of the left chamber. The
patient underwent coronarographic examinations which previously were not indicated even though the patient doubtlessly experienced an acute
myocardial infarction in 1983. The coronary angiography showed the patient to be suffering from a diffuse coronary effusion. The result of an
isotope examination to determine the viability of the myocardium played a fundamental role in determining further procedure; doctors, including
a coronary surgeon and a cardiologist, recommended conservative treatment. The first months indicated that the decision was correct, the patient’s
condition improved by one degree according to NYHA classification. In our opinion the chief role in the improvement was played by the addition
of an inhibitor of a converting enzyme; we cannot underestimate the favourable influence of trimetazidin. The role of an increased concentration
of lipoprotein (a) is not clear. We decided in spite of the “optimal” values of cholesterol and triglycerides to supplement the treatment with statin.

Šebková, M., Krajči, L. Překvapení neukázněného diabetika při výskytu očekávaných pozdních diabetických komplikací. Kazuistiky
v diabetologii 1, č. 2: 49 – 51, 2003.

Souhrn: Symetrická distální polyneuropatie je častou pozdní diabetickou komplikací neukázněných diabetiků 1. i 2. typu.
Klíčová slova: diabetes mellitus, non-compliance, symetrická distální polyneuropatie

An undisciplined diabetic is amazed when faced later in life with inevitable diabetic complications
Summary: Symmetric distal polyneuropathy frequently leads to subsequent diabetic complications among undisciplined patients suffering from
diabetes type 1 and 2.
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Mendlová, P., Šumník, Z., Koloušková, S., Vavřinec, J. Hyperosmolální diabetické kóma u čtrnáctileté dívky. Kazuistiky v diabeto-
logii 2, č. 1: 4 – 7, 2004.

Souhrn: Kazuistika čtrnáctileté dívky přijaté v hyperosmolálním ketoacidotickém diabetickém komatu při manifestaci diabetes mellitus 1. typu.
Vzhledem k vážnému stavu pacientky byla zahájena léčba masivní parenterální rehydratací, antiedematózní terapií a aplikací nízkodávkovaného
inzulinu. Při tomto postupu došlo k úpravě vnitřního prostředí i stavu vědomí bez nutnosti řízené ventilace, zavádění centrálního žilního katetru
a bez podání bikarbonátu.
Klíčová slova: hyperosmolální kóma, ketoacidóza, manifestace diabetes mellitus 1. typu

Hyperosmolal diabetic coma in the case of a fourteen-year-old girl
Summary: Case report of 14-year-old girl, presented with hyperosmotic diabetic coma as first manifestation of type 1 diabetes mellitus. Because of
her serious condition we started with treatment with massive parenteral rehydration, antiedematous therapy and low dosed insulin. These procedu-
res allowed correction of internal environment and consciousness without arteficial ventilation, central venous catheter insertion or bicarbonate
administration.
Key words: hyperosmotic coma, ketoacidosis, type 1 diabetes mellitus manifestation

Vondrová, H. Diabetická polyneuropatie – diagnóza per exclusionem. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 1: 8 – 9, 2004.

Souhrn: Popsán případ diabetika s dlouholetým trváním diabetu 2. typu a hypotyreózou, jehož oslabení dolních končetin bylo zpočátku mylně
interpretováno jako diabetická polyneuropatie a teprve podrobnější vyšetření prokázalo ependymom míšního konu jako příčinu postupně se rozví-
jející chabé paraparézy dolních končetin. Zdůrazněn význam pečlivé diferenciální diagnostiky u diabetiků s polyneuropatickým syndromem.
Klíčová slova: polyneuropatie, chabá paraparéza, ependymom

Diabetic polyneuropathy – diagnosis per exclusionem
Summary: A description of a patient suffering from long-term type 2 diabetes and hypothyreosis whose weakening of his lower limbs was initially
erroneously attributed to diabetic polyneuropathy. Only a more thorough examination proved that the ependymom of the spinal cord was the cause
of a gradually developing weak paraparesis of the lower limbs. The author stresses the significance of circumspect differentiation when diagnosing
diabetics suffering from a polyneuropathic syndrome.
Key words: polyneuropathy, weak paraparesis, ependymom

Doničová, V., Donič, V. Vzostupy a poklesy hladiny glykémie u tehotnej diabetičky, diagnostikované kontinuálnym monitorovaním
hladiny glukózy. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 1: 10 – 12, 2004.

Súhrn: U 28 ročnej tehotnej diabetičky (diabetes mellitus 1. typu v trvaní 3 rokov, liečba intenzifikovaným inzulínovým režimom) sme uskutočnili
kontinuálne monitorovanie hladiny glukózy (CGMS). Kontinuálny záznam odhalil prudké vzostupy a poklesy glykémie v priebehu dňa. Podrobným
rozborom anamnézy a kriviek, získaných metódou CGMS (continuous glucose monitoring system), sme zistili príčinu opakovaných nočných hyper-
glykémií. Vyšetrenie CGMS umožnilo vyšetrenej priamo vidieX efekt korekčnej dávky inzulínu na glykémiu. Uvedomila si, že jej vlastné zásahy do
liečby boli príliš hrubé. Po tejto skúsenosti sa naučila lepšie kompenzovaX svoju chorobu.
K4účové slová: kontinuálny glukózový monitorovací systém (CGMS), glykémia, hypoglykémia, hyperglykémia, glykemická krivka

The rise and fall of the glycemia level in the case of pregnant women suffering from diabetes, diagnosed by a continual monitoring of the
level of glucose
Summary: We undertook a continuous glucose monitoring system (CGMS) in the case of a 28-year-old pregnant woman (who had suffered from
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type 1 diabetes mellitus for three years, and had undergone intensive insulin treatment). A continuous recording revealed sharp rises and falls of
glycemia in the course of a day. We ascertained a cause of the repetitive night hyperglycemia by undertaking a detailed analysis of the anamnesis
and of the graphs gained from the CGMS (continuous glucose monitoring system). The CGMS facilitated noting the direct effect of the corrective
doses of insulin on the glycemia. The patient realized that the treatment had been too drastic. Subsequently this experience taught her to improve
compensation of her disability.
Key words: CGMS, glycemia, hypoglycemia, hyperglycemia, glycemia graph

Danzig, V., Urbánek, P., Mareček, Z. Akutní hepatitida C u diabetika 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 1: 13 – 16, 2004.

Souhrn: Jde o neobézního muže ve věku 61 let s diabetes mellitus 2. typu trvajícím 28 let, kompenzovaného dietou a retardovaným gliclazidem.
Pacient má již téměř desetiletou anamnézu symptomatických multietážových vaskulárních komplikací a je po opakovaných perkutánních interven-
cích. Dominující ischemická choroba dolních končetin s maximem periferních a dále intervenčně neřešitelných změn je považována za klíčovou
příčinu špatného hojení defektu na pravé patě. Defekt byl v kritickém období opakovaně chirurgicky ošetřován.
Šest týdnů po začátku chirurgické péče o tento defekt se u nemocného objevily známky akutního hepatocelulárního poškození – mírná hyperbiliru-
binemie, elevace ALT, AST a GMT. Při iniciálním vyšetření byly sérologické markery virové hepatitidy A, B i C kompletně negativní. V dalším
průběhu došlo k úplné normalizaci ALT a AST a k významnému poklesu všech dalších „jaterních enzymů“. Po dvou měsících se však obdobný
laboratorní obraz znovu zopakoval a při opakovaném vyšetření virologických markerů již byla prokázána reaktivita anti-HCV protilátek. Bylo
vysloveno podezření na akutní infekci virem hepatitidy C, což vzápětí potvrdil pozitivní průkaz sérové HCV RNA. Po dvou měsících od stanovení
diagnózy byla zahájena protivirová terapie dvoufázovým léčebným schématem s použitím konvenčního interferonu alfa. Stále probíhá první fáze
léčby, během které bylo dosaženo virologické odpovědi, nicméně o definitivním efektu se nelze pochopitelně dosud vyjádřit.
Klíčová slova: diabetes mellitus, hepatitida C, indukční schéma monoterapie

Acute hepatitis C in the case of a type 2 diabetes patient
Summary: The patient is an obese man, a diabetic aged 61, who has been suffering from type 2 diabetes mellitus for 28 years, which recently has
been satisfactorily compensated by keeping to a diet and gliclazid. The patient has an almost ten year anamnesis of symptomatic mutli-stage
vascular complications and has undergone repeated percutaneous treatment. The dominant ischaemic diseased lower limbs with a maximum of
peripheral as well as obtrusive insoluble changes are considered to be the key causes for the defect on the right heel failing to respond to treatment.
This defect underwent repeated surgical treatment at critical intervals.
Six weeks following surgical treatment of this defect the patient displayed signs of acute hepatocellular damage – slight hyper-bilirubinemia,
elevation of ALT, AST and GMT. Following initial examinations the serial markers of viral hepatitis A, B and C were absolutely negative. In the
course of time ALT and AST exhibited absolutely normal values and there was a significant reduction of all the other “liver enzymes”. After
another two months, however, a similar laboratory image appeared once more and following repeated examination of virological markers there was
proof of reactive anit-HCV antibodies. This therefore led us to suspect an acute infection of a hepatitis C virus. This diagnosis was soon substanti-
ated by a positive proof of HCV RNA. serums. After a two month interval from the time of establishing the diagnosis we launched anti-virus
therapy based on a two-phase treatment plan with the use of conventional interferon alfa. The first phase is still under way, during which a virological
response has been achieved. Nevertheless we can naturally not express any certainty regarding a definite effect.
Key words: diabetes mellitus, hepatitis C, inductive scheme of monotherapy

Havlová, V., Jirkovská, A. Akutní komplikace diabetu při chybné manipulaci s inzulinovou pumpou. Kazuistiky v diabetologii 2,
č. 1: 17 – 18, 2004.

Souhrn: Žena ve věku 27 let s diabetem 1. typu trvajícím devatenáct let je léčena pro neuspokojivou kompenzaci a počínající pozdní komplikace
inzulinovou pumpou. V posledních dvou letech se kompenzace diabetu zhoršovala, proto byla opakovaně pozvána na rekondiční pobyt k reedukaci
v práci s inzulinovou pumpou. Přesto si v průběhu rekondice při chybné manipulaci s inzulinovou pumpou způsobila těžkou hypoglykemii. Opako-
vaná edukace je u pacientů s inzulinovou pumpou nezbytná.
Klíčová slova: inzulinová pumpa, akutní komplikace, edukace diabetu

Acute diabetes complications as a result of a faulty manipulation of an insulin pump
Summary: The patient has suffered from type 1 diabetes for 19 years is now undergoing treatment following unsatisfactory compensation and
initial late complications with the insulin pump. During the last two years the compensation of diabetes deteriorated and therefore the patient was
repeatedly requested to attend reconditioning sessions to reeducate her in operating the insulin pump. In spite of this the patient caused herself
serious hypoglycemia by faulty manipulation with the insulin pump. It is vital to repeat patient’s education in the use of an insulin pump.
Key words: insulin pump, acute complications, diabetes patient’s education
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Závada, J., Ryšavá, R., Šafařík, L., Merta, M., Tesař, V. Diabetik 2. typu s bolestivým otokem stehna. Kazuistiky v diabetologii 2,
č. 1: 19 – 22, 2004.

Souhrn: 54letý diabetik 2. typu s anamnézou nefrolitiázy vpravo byl přijat do nemocnice pro náhle vzniklý, bolestivý otok pravého stehna. CT malé
pánve a stehna prokázalo perinefrický absces s bublinkami plynu (tj. emfyzematózní pyelonefritidu), který se propagoval do malé pánve a pravého
stehna. Pacient byl v těžkém stavu operován. Byla provedena drenáž dvěma incizemi, kterými byl evakuován hustý, putridní hnis z retroperitonea
a z femorálního subfasciiálního abscesu. Jako etiologické agens byl identifikován Acinetobacter bawmannii. Byla podávána kombinovaná antibio-
tická léčba a v druhé době byla provedena nefrektomie.
Emfyzematózní pyelonefritida je vzácná, život ohrožující infekce horních močových cest charakterizovaná bakteriální fermentací glukózy vedoucí
k produkci plynu. 90 % pacientů s EP má diabetes. Kausativními mikroorganismy jsou gramnegativní bakterie, nejčastěji Escherichia coli, Klebsi-
ella pneumonie, Acinetobacter sp. Radiologický obraz je charakterizován tekutinovými kolekcemi s bublinkami plynu. Pokud se plyn nachází
pouze v močových cestách, používáme termín emfyzematózní pyelitida, pokud je plyn v renálním parenchymu nebo v perinefrickém prostoru,
používáme termín emfyzematózní pyelonefritida.
Klíčová slova: emfyzematozní pyelonefritida, diabetes mellitus, infekce, absces

Summary: 54-years-old man with diabetes and a history of right-sided nephrolithiasis was admitted to the hospital because of pain and swelling of
the right thigh. CT of the lower abdomen and thigh showed perinephric abscess with bubbly gas (i.e. emphysematous pyelonephritis), with continu-
ous spread to the pelvis and right thigh. Surgery was performed in his serious state, and foul smelling pus was drained from the retroperitoneal and
subfascial space. Acinetobacter Baumanii was identified as the responsible pathogen. He was further treated with antibiotics and right-sided
nephrectomy was performed later on an elective basis.
Emphysematous pyelonephritis (EP) is an uncommon, life threatening infection of the upper urinary tract and it is characterized by bacterial acid
fermentation of glucose leading to gas production. 90 % of the patients have diabetes. Gram-negative bacteria (E. coli, K. pneumoniae and
Acinetobacter sp.) are the most common pathogens. The radiological picture is characterized by fluid collections and bubbly gas. If gas is found
only in the renal collecting system, the disease is termed emphysematous pyelitis, for cases in which the gas is seen in the renal parenchyma or in the
perinephric space we use the term emphysematous pyelonephritis.
Key words: emphysematous pyelonephritis, diabetes mellitus, abscess, infection

Macko, M. Použitie krátkodobého inzulínového analógu v liečbe diabetes mellitus 1. a 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 1:
23 – 27, 2004.

Súhrn: Prevencia chronických komplikácií diabetes mellitus je možná len dlhodobým udržaním glykémií blízko normálnym hodnotám. Tento cie[
je možné dosiahnuX individuálnym prístupom k návrhu liečebného režimu chorého. Možnosti liečby rôznymi druhmi inzulínov v posledných rokoch
boli rozšírené zavedením inzulínových analógov do praxe. Na základe dvoch kazuistík demonštrujem výhody liečby diabetes mellitus krátko účin-
kujúcim inzulínovým analógom.
Kazuistiky boli prezentované na seminári firmy Novo Nordisk o novinkách v liečbe diabetes mellitus v Košiciach, dňa 19. 9. 2003.
K4účové slová: inzulínový analóg, hypoglykémia, postprandiálna glykémia

The use of short term insulin analogue in the treatment of type 1 and type 2 diabetes mellitus
Summary: The prevention of chronic complication od diabetes mellitus is only possible by long-term maintenance of glycemia close to normal
values. This aim can be achieved by an individual approach in proposing the regime the patient should abide by. The possibilities of treatment
employing various types of insulin have been extended in recent years by the practical introduction of insulin analogues. On the basis of two
causalities we demonstrate the advantages of treating diabetes mellitus with a briefly effective insulin analogue.
The causalities were presented in a seminar by Novo Nordisk when a representative of the firm introduced novelties in the treatment of diabetes
mellitus in Kosice (Slovakia) on 19. 09. 2003.
Key words: insulin analogue, hypoglycemia, postprandial glycemia

Šípová, I., Šimon, J. Maligní průběh diabetu: příčiny a možnosti prevence a léčby. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 1: 28 – 31, 2004.

Souhrn: Uvádíme kazuistiku 74leté ženy, u níž byl diabetes mellitus zjištěn v 54 letech a měl maligní průběh. První komplikací byla klinická
ischemická choroba srdeční, která se manifestovala za deset let od diagnostiky diabetu. Od té doby progredovala makroangiopatie i mikroangiopa-
tie a průběh nebyl významně ovlivněn léčbou. Vysoké riziko maligního průběhu diabetu přičítáme rodinné zátěži, kouření do 54 let, hypertenzi
a familiární kombinované dyslipidemii. Podle současných kritérií pro komplexní léčbu diabetes mellitus 2. typu a intervenci rizikových faktorů se
zdá, že včasná nefarmakologická i farmakologická intervence umožňuje předcházet podobnému progresivnímu průběhu.
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Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, makroangiopatie, mikroangiopatie, dyslipidemie, pozitivní rodinná anamnéza

A malignant course of type 2 diabetes mellitus: reasons and possibilities of prevention and treatment
Summary: A case of a malignant course of type 2 diabetes mellitus in a 74-years-old women is presented. Diabetes type 2 appeared in 54 years. Ten
years later clinical coronary heart disease (CHD) was ascertained. Since that time the macroangiopathy rapidly proceeded and advanced microan-
giopathy appeared as well. High risk of diabetic complications was accounted for family history of premature CHD, probably due to familiar
combined dyslipidemia. We wondered whether under contemporary recommendation for therapy and prevention of diabetes type 2 and CHD in
clinical practice the malignant course would be prevented.

Libichová, M. Nedostatek edukace jako hlavní důvod dekompenzovaného diabetu u diabetičky 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 2,
č. 1: 32 – 33, 2004.

Souhrn: Jde o kazuistiku 52leté pacientky s diabetem 1. typu trvajícím 25 let, odeslané do diabetologického centra k převedení na léčbu inzulinovou
pumpou pro dekompenzaci diabetu.
Po intenzivní edukaci došlo k výraznému zlepšení metabolické kompenzace pacientky i bez použití inzulinové pumpy.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, edukace diabetika, self-monitoring, hypoglykemie

Lack of education as a chief cause of diabetes decompensation in the case of a type 1 diabetic patient
Summary: The concern is the causality of a 52-year-old patient who had been suffering from type 1 diabetes for some 25 years and was sent to
a diabetic centre to be transferred to insulin pump treatment to facilitate decompensation of diabetes. Following intensive schooling there was
a marked improvement in the patient’s metabolic compensation even when the insulin pump was eliminated.
Key words: type 1 diabetes mellitus, education of the diabetic patient, self-monitoring, hypoglycemia

Vávrová, H. Vyroste z toho...! Kazuistiky v diabetologii 2, č. 1: 34 – 36, 2004.

Souhrn: Tranzitorní diabetes mellitus je vzácnou, self-limited, příčinou hyperglykemie, která se obvykle objevuje u hypotrofických novorozenců.
Hyperglykemie je příčinou glykosurie s osmotickou diurézou a dehydratací. Závažná hyperglykemie provázená významnou hyperosmolaritou
může způsobit neurologické poškození. Permanentní diabetes mellitus se obvykle nevyvine.
Patogeneze tranzitorního neonatálního diabetes mellitus je multifaktoriální a genetika ovlivňuje řadu procesů. Možnými kandidáty, kteří přispívají
k rozvoji tranzitorního neonatálního diabetes mellitus jsou geny na chromosomu 6, především v oblasti 6q24.
Klíčová slova: diabetes mellitus l. typu, tranzitorní neonatální diabetes mellitus, rekurentní neonatální diabetes mellitus, hyperosmolární nonketo-
acidotické koma, genotyp 6q24

Summary: Transient neonatal diabetes mellitus is a rare self-limited cause of hyperglycaemia that usually occurs in small-for-gestational-age
newborns. Hyperglycaemia may cause glycosuria with osmotic diuresis and dehydratation. Severe hyperglycaemia with marked serum hyperosmo-
larity may cause neurologic damage. Permanent diabetes mellitus does not usually develop.
The pathogenesis of transiet neonatal diabetes mellitus is multifactorial and genetic influences may regulate several of theses processes. Possible
candidate genes contributing to development of transiet neonatal diabetes mellitus are genes on chromosome 6, especially area 6q24.

Vávra, J. Co prozradilo oko. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 1: 37 – 38, 2004.

Souhrn: Tranzitorní refrakční změny jsou dobře rozpoznatelné znaky diabetes mellitus a nejen oftalmologové, ale především pediatři by vždy měli
pátrat po diabetu v případě rychlých refrakčních změn.
Klíčová slova: diabetes mellitus l. typu, tranzitorní myopizace

Summary: Transient refractive changes are well recognised features of diabetes and not only ophtalmologists but especially paediatricians should
always check for diabetes mellitus in any case of rapidly changing refraction.
Key words: diabetes mellitus type 1, transient refractive changes
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Klimovičová, A. Neobvykle dlouhá remise diabetu 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 1: 39 – 40, 2004.

Souhrn: Kazuistika 35letého pacienta se vstupní ketoacidózou a nízkou hodnotou C-peptidu a nyní osmiletou remisí.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, honeymoon period

Unusually long remission of type 1 diabetes
Summary: The cause study of a 35-year-old patient suffering from the inception of ketoacidosis and low values of C-peptide, and now an eight-year
remission.
Key words: type 1 diabetes mellitus, honeymoon period

Kovařík, Z. Metabolická dysbalance jako známka onkologického onemocnění. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 1: 41 – 44, 2004.

Souhrn: V předložené kazuistice je demonstrován případ obézní diabetičky, hypertoničky a kardiačky, u níž se postupem času objevují příznaky,
které můžeme v souhrnu nazvat jako paraneoplastické projevy. Detailně je popsán vývoj tohoto onemocnění resp. příznaky vedoucí k jednoznačné-
mu klinickému závěru. Dále jsou popsána vyšetření jednoznačně potvrzující klinickou rozvahu s následným komplexním léčením.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, obezita, hypertenzní nemoc, ischemická choroba srdeční, paraneoplastické projevy, klinická rozvaha,
nefrektomie, Grawitzův nádor ledviny, horečka, renin-angiotenzinový systém, juxtaglomerulární aparát ledviny, aerobní glykolýza

Metabolic dysbalance as a sign of an oncological disease
Summary: The cause study submitted demonstrates the case of an obese diabetic, hypertonic and cardiac patient. in whom there were gradual
symptoms which may be described as a whole as paraneoplastic manifestations. The author describes in detail the development of this complaint,
more specifically the symptoms leading to a singular clinical conclusion. Furthermore there is a description of examinations unequivocally confir-
ming the clinical diagnosis and the subsequent comprehensive treatment.
Key words: diabetes mellitus type 2, obesity, hypertension, ischemia of the heart, paraneoplastic manifestations, clinical conclusion, nephrectomy,
Grawitz kidney tumour, fever, renin-angiotensin system, juxtaglomerular apparatus of the kidney, aerob glycolyza

Klevetová, D. Spolupráce starého člověka a jeho zodpovědnost za vlastní zdraví. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 1: 45 – 49, 2004.

Souhrn: Popsány příběhy dvou starších pacientek s diabetickou komplikací dolních končetin, které se na doporučení svých praktických lékařů staly
klientkami domácí ošetřovatelské péče. První z uváděných kazuistik upozorňuje na potřebu zvýšené pozornosti, pravidelného sledování a kontroly
seniorů s polymorbiditou a nastoluje otázku kvality života a osudu nemocných vysokého věku po amputačních výkonech; druhá poukazuje zejména
na význam plné důvěry nemocného k lékaři a k sestře domácí zdravotní péče, která je základem jeho aktivní spolupráce a vůle převzít část odpověd-
nosti za vlastní zdraví, bez níž zůstává medicínské úsilí neúspěšné.
Klíčová slova: diabetes mellitus, diabetická noha, amputace, domácí ošetřovatelská péče

Cooperation of an elderly person and the responsibility for his own health
Summary: A description of two elderly patients suffering from diabetic complications of the lower limbs who on the recommendation of their
general practitioners became home-care patients. The first of the above-mentioned causalities draws attention to the need for greater attention,
regular observation and checkups of senior citizens suffering from polymorbidity and poses the question of the quality of life and the fate of the sick
at such an advanced age after amputations. The second points in particular to the importance of the patient’s full confidence in the doctor and the
nurse responsible for the home care which forms the basis of his active cooperation and the will to take responsibility in part for his own state of
health without which all medical efforts are in vain.
Key words: diabetese mellitus, diabetic foot, amputation, home care

Langová, D. Sekundární diabetes mellitus u pacienta s Cushingovým syndromem. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 1: 51 – 53, 2004.

Souhrn: Podle klasifikace z roku 1997 se diabetes mellitus dělí na 4 skupiny – DM typ l, DM typ 2, ostatní specifické druhy diabetu a gestační DM.
Následující sdělení dokumentuje průběh sekundárního diabetes mellitus u pacienta s nadprodukcí kortizolu při metastazujícím adenokarcinomu
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pravé nadledviny. Hyperglykemie byla jedním z projevů manifestace choroby. Medikamentózní léčba cytostatikem mitotanem, která nevedla
bohužel k omezení růstu tumoru, však svým efektem na inhibici steroidogeneze umožnila snížit a postupně vysadit inzulin v léčbě diabetu. Při
manifestaci diabetu je tedy nezbytné základní klinické a anamnestické vyšetření nemocného doplněné základním laboratorním vyšetřením. Má
zabránit přehlédnutí jiné přítomné choroby a tak chybnému hodnocení sekundárního diabetes mellitus, což je nález vzácný, pro osud nemocné-
ho však závažný.
Klíčová slova: sekundární diabetes mellitus, endogenní hyperkorticismus

Secondary diabetes mellitus in a patient suffering from Cushing syndrome
Summary: According to a classification introduced in 1997 diabetes mellitus is divided into 4 groups – DM type 1, DM type 2, other specific types
of diabetes and gestational DM. The paper reports on the course of secondary diabetes mellitus in the case of a patient suffering from an over
production of cortisol in the progression of metastasis of the adenocarcinom of the right suprarenal gland. Hyperglycemia was one of the manifes-
tations. Treatment with cytostatic mitotan, which unfortunately failed to curtail the growth of the tumour, did have the effect of inhibiting steroid
genesis and so enabled the reduction and gradual elimination of insulin in the diabetes treatment. It therefore follows that patients showing
symptoms of diabetes must undergo vital basic clinical and anamnestic examinations supplemented by basic laboratory tests. This should prevent
the oversight of other diseases and thus a faulty evaluation of secondary diabetes mellitus.
Key words: secondary diabetes mellitus, endogenous hypercorticism
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Šípová, I., Vyskočil, V., Šimon, J. Report of a case of type 1 diabetes mellitus in a Marfan syndrome patient. Kazuistiky v diabetologii
2, č. 2: 4 – 6, 2004.

Vzácný nález společného výskytu Marfanova syndromu a diabetes mellitus 1. typu

Souhrn: Marfanův syndrom byl popsán v roce 1886 Marfanem jako dolichostenomelie. Jako poruchu pojivové tkáně jej rozpoznal McKusick.
V roce 1972 také pozoroval u dvou svých nemocných s Marfanovým syndromem i diabetes 1. typu, tehdy označovaný jako juvenilní diabetes
mellitus. Považoval pozorovanou asociaci za nejspíše náhodnou. Od té doby se v lékařské literatuře objevil pouze jeden další popis společného
výskytu těchto stavů a to u tříleté Japonky. Není dosud objasněno, zda jde o náhodnou nebo kauzální asociaci těchto nemocí. Nelze vyloučit ani
genetickou vazbu dvou lokusů zapříčiňujících tyto stavy.
Předkládáme kazuistiku společného výskytu Marfanova syndromu s diabetes mellitus 1. typu. Jde zatím o čtvrtý popsaný souběh těchto chorob ve
světové literatuře. Tento společný výskyt obou chorob je nepochybně vzácný. I když může jít o zcela náhodný souběh, je nutno pátrat, zda neexistuje
imunologicky podmíněná asociace nebo genetická vazba. Marfanův syndrom je působen mutací genu pro fibrilin 1, která je spojena s poruchou regulace
transformujícího růstového faktoru beta (TGF beta). Tento faktor se účastní na imunologických pochodech u diabetu 1. typu. Ke zjištění asociace je nutno
získat více podobných pozorování. Ke zjištění genetické vazby potom odhalení rodin s postižením více členů téže rodiny oběma chorobami.
Klíčová slova: diabetes mellitus, Marfanův syndrom

Summary: We report here on an observation of the association of Marfan syndrome with type 1 diabetes mellitus in a now 34-year-old man.
Key words: diabetes mellitus, Marfan syndrome

Kovaříková, M., Zamrazil, V., Mazanec, R. Diferenciální diagnostika diabetické polyneuropatie. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 2:
7 – 9, 2004.

Souhrn: Je prezentována kazuistika pacientky s recentním záchytem diabetes mellitus 2. typu, u které byly polyneuropatické obtíže zpočátku mylně
interpretovány jako sakroiliakální blokáda, následně jako diabetická polyneuropatie. Teprve progrese obtíží vedla k vyšetření EMG a likvoru
a stanovení diagnózy syndrom Guillain-Barré.
Klíčová slova: diabetická polyneuropatie, Guillain-Barré syndrom, elektromyografie

Differential diagnostics of diabetic polyneuropathy
Summary: The paper describes the case of a patient recently diagnosed as suffering from type 2 diabetes mellitus whereby her polyneuropathic
complaints were at first erroneously interpreted as a sacroiliacal blockage, subsequently as diabetic polyneuropathy. Only when the complaint
persisted an EMG examination led to a diagnosis of a Guillain-Barre syndrome.
Key words: diabetic polyneuropathy, Guillain-Barre syndrome, electro-myography

Vondrová, H. Léčebné možnosti ovlivnění neuropatické bolesti u diabetické polyneuropatie. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 2: 10 – 11, 2004.

Souhrn: Subjektivní obtíže, zvláště bolesti a parestezie dolních končetin u diabetiků s polyneuropatií, mohou být pro nemocné velmi svízelné
a zasluhují pozornosti a trpělivosti ze strany lékaře. Popsán případ diabetičky s neuropatickými bolestmi, které byly příznivě zvládnuty podáním
malých dávek gabapentinu a amitriptylinu.
Klíčová slova: diabetes mellitus, diabetická polyneuropatie, gabapentin, amitriptylin

Possible treatment influencing neuropathic pains in diabetic polyneuropathy
Summary: Subjective sense of discomfort, especially pains and paresthesia of the lower limbs in the case of patients suffering from diabetes with
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polyneuropathy may cause considerable discomfort and deserves attention and patience on the part of the doctor. The study describes the case of
a diabetic patient with neuropathic pains which were favourably mitigated by applying small doses of gabapentin and amitriptylin.
Key words: diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy, gabapentin, amitriptylin

Krška, Z., Šváb, J., Popelíková, H. Komplikace po amputaci dolní končetiny pro diabetickou gangrénu. Kazuistiky v diabetologii 2,
č. 2: 12 – 14, 2004.

Souhrn: V kazuistice jde o muže ve věku 59 let s třicetiletou anamnézou diabetes mellitus se závažnými orgánovými komplikacemi (periferní
angiopatie, renální insuficience s nutností pravidelné hemodialýzy, diabetická retinopatie a další). Pro diabetickou gangrénu (s aterosklerotickou
složkou postižení tepen) provedena amputace ve stehně. V pooperačním období od počátku hemoragická sekrece z rány a hojení per secundam.
Postupně rozvoj chronického septického stavu. Před operací i po ní došlo k embolizaci do větví arteria pulmonalis. Za padesát dnů po amputaci
přeložen na vyšší pracoviště ke zrušení arteriovenózní píštěle a k eventuálnímu založení permcathu. Pro neustálé hemoragické prosakování z pahýlu
konzultován chirurg. Provedena revize pahýlu s nálezem prosakování krve z pahýlu arterie femorální. Pahýl, jinak dehiscentní a masivně vyplněný
koaguly, adekvátně chirurgicky ošetřen.
Klíčová slova: diabetická gangréna, amputace, krvácení

Complications following the amputation of a lower limb due to diabetic gangrene
Summary: This is a case report of a man aged 59 with a thirty-year long anamnesis of diabetes mellitus leading to serious organ complications
(periphery angiopathy, renal insufficiency requiring regular hemodialysis, diabetic retinopathy etc.). The diabetic gangrene (with an arteriosclero-
tic element of the affected arteries) required amputation at the thigh. Post-operation hemorrhage secretions from the wound occurred from the
very beginning and healing per secundam. Gradually a chronic septic condition developed. Prior to the operation and after it an embolus occurred
in a branch of the arterium pulmonalis. Fifty days after the amputation the patient was transferred to a more specialized department for the
removal of the arterial venous fistula and the possible subsequent induction of a permcath. We consulted a surgeon when seeping of fluid from the
stump continued. The stump was reexamined and the blood seeping from the stump was diagnosed as coming from the femoral stump. The stump,
otherwise dehiscent and massively filled with coagula was adequately surgically treated.
Key words: diabetic gangrene, amputation, bleeding

Hradec, J. Rychlý rozvoj komplikací diabetu po zlepšení kompenzace – stálý problém diabetologie. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 2:
15 – 16, 2004.

Souhrn: Těsná kompenzace diabetes mellitus je smyslem léčby. U pacientky léčené více než 10 let s nedobrou kompenzací je demonstrován rychlý
vývoj těžké diabetické retinopatie s nutností laserkoagulace a následně pars plana vitrektomie obou očí a s manifestací viscerání neuropatie, kde
možnou příčinou je intenzivní edukace a zpřísnění dietního režimu. I takováto intervence s minimální úpravou dávek inzulinů může způsobit
akceleraci manifestace komplikací diabetu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, retinopatie, rychlý rozvoj pozdních komplikací

The speedy development of complications incurred by diabetes patients after an improvement in compensation persists as a research problem
Summary: The immediate compensation of diabetes mellitus is the rational underlying treatment. The case of a patient undergoing treatment for
over 10 years with poor compensation demonstrates the fast development of serious diabetic retinopathy necessitating laser coagulation and
subsequently pars plana vitrectomy of both eyes along with a manifestation of viscera neuropathy, where the underlying cause lies in neglecting
intensive education and failure to adhere to a strict diet. Manifestations of accelerated diabetes complications may arise in spite of such measures
with a minimal modification of insulin doses.
Key words: type 1 diabetes mellitus, retinopathy, fast development of subsequent complications

Krýšová, A. Rychle progredující orgánového komplikace u mladé diabetičky 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 2: 17 – 19, 2004.

Souhrn: Kazuistika popisuje 25letou pacientku s diabetes mellitus 1. typu, který se manifestoval jako gestační diabetes, od počátku s nutností
inzulinoterapie. V době diagnózy nebyly přítomny orgánové komplikace. Během pětiletého trvání došlo k rozvoji diabetické nonproliferativní
retinopatie, arteriální hypertenze, chronické renální insuficienci I. stupně s 2,5g proteinurií. K neobvykle rychlé progresi vaskulárního postižení
došlo v průběhu šestého roku trvání diabetu – retinopatie vedoucí k praktické slepotě levého oka i přes opakovanou laserovou koagulaci, renální
selhání s metabolickým rozvratem vnitřního prostředí s nutností zahájení hemodialýzy. Koincidence jiného autoimunitního onemocnění s možným
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podílem na progresi mikroangiopatie nebyla dosud prokázána. Hlavní příčinou rozvoje orgánových komplikací je nepochybně dlouhodobá dekom-
penzace diabetu, non-compliance pacientky ve smyslu nedodržování režimových opatření v léčbě hypertenze, hypercholesterolemie, trvalý váhový
přírůstek, kouření, plánování gravidity navzdory doporučení lékaře.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, mikroangiopatie, retinopatie, nefropatie, proteinurie, hypertenze, gravidita, ACE inhibitory, sartany

Speedy progress in organ complications in the case of a young woman suffering from type 1 diabetes
Summary: The paper describes the case of a 25-year-old woman suffering from type 1 diabetes mellitus which manifested itself as gestation
diabetes requiring insulin therapy from the very initial stage. At the time of the diagnosis there were no organ complications. But in the course of
the next five years diabetic non-proliferative retinopathy, arterial hypertension, chronic renal insufficiency of the first degree with 2,5 g proteinuria
developed. During the sixth year of the diabetes complaint an unusually speedy progression of vascular disorders occurred, notably retinopathy
leading to practical blindness of the left eye in spite of repeated laser coagulation, renal failure accompanied by a metabolic failure of the internal
organs requiring the introduction of hemodialysis. A coincidence of another auto-immune complaint with a possible share in the progression of
microangiopathy has not be proven so far. The main reason for the development of organ complications is doubtlessly due to long-term decom-
pensation of diabetes, the patient’s non-compliance in as far as she failed to adhere to a system of measures to treat hypertension, hypercholeste-
rolemy, a persistent weight increase, smoking, planned pregnancy counter to doctor’s recommendations.
Key words: type 1 diabetes mellitus, microangiopathy, retinopathy, nephropathy, proteinuria, hypertension, pregnancy, ACE inhibitors, sartans

Jagjivan, N. P., Shotton, S. H., Patel, V. Nezvyčajná príčina vredu na nohe u chorého s diabetom 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 2,
č. 2: 20 – 21, 2004.

Unusual cause of an ulcer on the leg of a patient suffering from type 1 diabetes mellitus

Housová, J., Kasalický, M., Haluzík, M. Redukce hmotnosti jako nejlepší režimové opatření při léčbě diabetes mellitus 2. typu.
Kazuistiky v diabetologii 2, č. 2: 22 – 23, 2004.

Souhrn: Kazuistika 36leté ženy s metabolickým syndromem (diabetes mellitus, obezita, arteriální hypertenze, smíšená hyperlipoproteinemie, hy-
perurikemie). U pacientky došlo k významné redukci hmotnosti (nejdříve dietními opatřeními, následně terapií orlistatem a poté bandáží žaludku)
během 1 roku o cca 28 kg. Diabetes mellitus je tč. velmi dobře kompenzován pouze dietními opatřeními, navíc došlo k normalizaci krevního tlaku
a hladin kyseliny močové, přetrvává smíšená hyperlipoproteinemie.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, obezita, metabolický syndrom X, bandáž žaludku

A weight reduction is the best measure for treating type 2 diabetes mellitus
Summary: The case report of a 36-year-old woman suffering from a metabolic syndrome (diabetes mellitus, obesity, arterial hypertension, mixed
hyperlipoproteinemia, hyperuricemia). There was a significant loss in the patient’s weight (first by dieting, subsequently with the application of
orlistat therapy and finally by gastric banding). Within a year the patient lost cca 28 kg. Diabetes mellitus is currently very well compensated merely
by dieting. Moreover, the patient’s blood pressure and uric acid levels are now within normal limits. Mixed hyperlipoproteinemia persists.
Key words: type 2 diabetes mellitus, obesity, metabolic syndrome X, gastric banding

Haková, M., Zamrazil, V. Laktátová acidóza u pacientky léčené metforminem. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 2: 24 – 26, 2004.

Souhrn: Pacientka s diabetes mellitus 2. typu, arteriální hypertenzí a obezitou (BMI 41 kg/m2). Léčena antihypertenzivy (diuretika, kardioselektivní
blokátory, methyldopa) a kombinací perorálních antidiabetik (biguanidy a deriváty sulfonyurey). Při akutním gastrointestinálním onemocnění
nebyla terapie náležitě upravena. U pacientky se rozvinulo hypoglykemické koma při celkově sníženém příjmu potravy se spoluúčinkem hypogly-
kemizujících farmak, na podkladě ztrát tekutin díky průjmu a diuretikům následně i akutní renální selhání. Pacientka umřela v multiorgánovém
selhání při maligní laktátové acidóze.
Klíčová slova: laktát, laktátová acidóza, biguanidy, metformin, hypoxie, hypoperfuze

Lactate acidosis in a patient treated with metformine
Summary: The case study deals with a patient suffering from type 2 diabetes mellitus, arterial hypertension and obesity (BMI 41). The treatment
with anti-hypertensives (diuretics, cardio-selective blockages, methyldopa) and a combination of oral antidiabetics (biguanids and derivatives of
sulphonyurea). In the event of gastrointestinal complaints the therapy was not suitably modified. The patient developed hypoglycosuria comas in
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the course of a general reduction of food intake due to the co-effects of hypoglycemical drugs based on a loss of fluids caused by diaerhoea and
subsequent acute renal failure. The patient is dying of a multi-organ failure and malignant lactate acidosis.
Key words: lactate acidosis, metformin, biquanids, hypoxia, hypoperfusion

Šebková, M., Krajči, L. Náhodně diagnostikovaný perzistující ductus arteriosus u dospělého. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 2:
27 – 29, 2004.

Souhrn: Kazuistika pojednává o náhodném zjištění ductus arteriosus patent (otevřená tepenná dučej) u bezpříznakového dospělého jedin-
ce při preventivní prohlídce. Při kardiologickém vyšetření byl ductus arteriosus patent prokázán a při další dispenzární péči je v plánu jeho
katetrizační uzávěr.
Klíčová slova: ductus arteriosus patent

Chance diagnosed persisting arteriosus in an adult
Summary: The case study deals with a chance ascertainment during a preventive examination of arteriosus ducts (open arterial ducts) in an adult
who exhibited no symptoms. In the course of a cardiological examination the ductus arteriosus patent was proven and following subsequent
application of medication we plan its catheter closure.
Key words: ductus arteriosus patent
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Sosna, T. Syndrom časného normoglykemického zhoršení diabetické retinopatie u pacienta nemocného diabetem 2. typu. Kazuisti-
ky v diabetologii 2, č. 3: 4 – 7, 2004.

Souhrn: Intenzifikovaný inzulinový režim může někdy vést zcela paradoxně ke zhoršení stávající diabetické retinopatie. Tento jev byl zaznamenán
již v 80. letech minulého století a je nyní nazýván syndromem časného normoglykemického zhoršení (normoglycaemic re-entry phenomenon).
Syndrom je především popisován u nemocných diabetem 1. typu. V této kazuistice však prezentujeme méně častý případ pacienta s diabetem
2. typu, léčeného perorálními antidiabetiky, u kterého při přechodu na intenzifikovaný inzulinový režim akcelerovala středně pokročilá neprolife-
rativní forma diabetické retinopatie. Rozebíráme příčiny tohoto zhoršení i možnosti, kterými bylo z hlediska oftalmologa, diabetologa i pacienta
samého možné předejít tomuto stavu.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, glykovaný hemoglobin, syndrom časného normoglykemického zhoršení, diabetická retinopatie,
laserová léčba

Syndrome of early normoglycaemic deterioration of diabetic retinopathy in a patient suffering from type 2 diabetes
Summary: A more intense application of insulin may sometimes paradoxically lead to a deterioration of the existing diabetic retinopathy. This
phenomenon was recorded back in the 80s of the last century and is now termed a phenomenon of syndrome of normoglycaemic re-entry. This
syndrome is above all described in the case of patients suffering from type 1 diabetes. In this paper, however, we present a less frequent case of
a patient suffering from type 2 diabetes undergoing oral anti-diabetic treatment, in whose case the application of more intense doses of insulin
caused an acceleration of a medium advanced non-proliferated form of diabetic retinopathy. We analysed the cause of this deterioration and the
existing preventive options available from the point of view of ophthalmology, diabetics and the patient himself.
Key words: type 2 diabetes mellitus, glycol haemoglobin, premature normo-glycaemic deterioration, diabetic retinopathy, laser treatment

Mendlová, P., Koloušková, S., Šumník, Z., Vavřinec, J. Výrazná hepatomegalie u dítěte s diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky
v diabetologii 2, č. 3: 9 – 12, 2004.

Souhrn: Prezentujeme kazuistiku šestnáctiletého chlapce léčeného od 6 let pro diabetes mellitus 1. typu, trvale špatně spolupracujícího, s vysokým
glykosylovaným hemoglobinem, který byl hospitalizován pro náhle vzniklou hepatomegalii a elevaci jaterních testů. Po vyloučení infekčních, obě-
hových, ložiskových a vrozených metabolických změn a po úpravě jaterních enzymů a zmenšení velikosti jater při striktní kompenzaci diabetu byl
stav uzavřen jako sekundární glykogenóza při chronické dekompenzaci diabetu.
Po propuštění přetrvávaly problémy s dodržováním diabetického režimu. Změny velikosti jater a hladin jaterních enzymů v dalším průběhu kore-
lovaly s hodnotou HbA1c.
Klíčová slova: hepatomegalie, glykogenóza, diabetes mellitus 1. typu, non-compliance

Marked hepatomegaly in a youth suffering from type 1 diabetes mellitus
Summary: We present a case report of 16-year-old boy treated from 6 years of age for type 1 diabetes mellitus with persistent non-compliance with
high level of glycosylated haemoglobin hospitalised for emergent hepatomegaly. After exclusion of infectious, vascular, other metabolic or prolife-
rative causes and because of normalized liver enzymes and hepatomegaly after strict diabetes control, our conclusion was secondary glycogenosis
related to diabetes. In the follow-up, the patient was in-and-out compliant, fluctuation of glycosylated haemoglobin was in close relation to the
changes of liver enzymes and hepatomegaly.
Key words: hepatomegaly, glycogenosis, type 1 diabetes mellitus, non-compliance
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Kollárová, D. Nový pohPad na život s cukrovkou s inzulínovým analógom alebo „analóg“ lieči, oslobodzuje, motivuje. Kazuistiky
v diabetologii 2, č. 3: 13 – 15, 2004.

Súhrn: Prezentujem kazuistiky dvoch pacientov: 30-ročnej diabetičky 1. typu a 59-ročného diabetika 2. typu, u ktorých došlo ku optimálnej meta-
bolickej kompenzácii po nasadení intenzifikovanej inzulinoterapie, spočívajúcej v kombinácii rýchloúčinkujúceho inzulínového analógu s interme-
diárnym inzulínom. Uvedená zmena v terapii okrem zlepšenia celkového somatického stavu sa zároveň stala prostriedkom pozitívnej psychickej
motivácie oboch pacientov.
K4účové slová: diabetes mellitus 1. typu, diabetes mellitus 2. typu, intenzifikovaná inzulinoterapia, rýchloúčinkujúci inzulínový analóg, intermedi-
árny inzulín, aktívny životný štýl, pozitívna motivácia

Life with diabetes from a new perspective with insulin analogue – the “analogue” heals, liberates, motivates
Summary: Case reports of two patients – a 30-year-old woman with type 1 diabetes mellitus and a 59-year-old man with type 2 diabetes. With
intensified insulin treatment optimal compensation was achieved in both patients. The treatment was based on combination of fast-acting analogue
and intermediary insulin. This type of treatment was also a useful tool for positive psychical motivation of both patients.
Key words: type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, intensified insulin treatment, fast-acting insulin analogue, intermediary acting insulin,
active life style, positive motivation

Haková, M., PiDhová, P., Zamrazil, V., ŽTárská, D. Efektivní náhrada CSII inzulinem glargine u pacientky s labilním diabetes
mellitus 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 3: 17 – 19, 2004.

Souhrn: Prezentován případ pacientky s vysoce labilním diabetes mellitus typu LADA s opakovanými těžkými život ohrožujícími nočními hypogly-
kemiemi a velmi rychlým rozvojem orgánových komplikací, již dva roky od diagnózy onemocnění.
Většina hypoglykemií se zpočátku objevovala v noci, postupně narůstala jejich frekvence a intenzita s nutností asistence druhé osoby a často
i následnou několikadenní hospitalizací. U pacientky byly zaznamenány kombinované příčiny hypoglykemií – vynechání pravidelného jídla, zvýše-
ná fyzická zátěž a neadekvátní dávky inzulinu. Byla opakovaně edukována a poučena o správném zvládání hypoglykemií.
Vzhledem k vysoké frekvenci, intenzitě nočních hypoglykemiií byla zvolena kompenzace zavedením kontinuální subkutánní aplikace inzulinu
inzulinovou pumpou. Bohužel ovládání pumpy pacientkou nebylo dokonale zvládnuto a chyby v obsluze byly následovány život ohrožujícími stavy.
Proto byla převedena zpět na aplikaci inzulinu pery a zvolena inzulinová analoga v kombinaci glargine v ranní dávce a lispro k hlavním jídlům. Efekt
léčby je uspokojivý, dlouhodobá metabolická kompenzace je srovnatelná.
Klíčová slova: LADA, hypoglykemie, kontinuální subkutánní aplikace inzulinu, inzulinová analoga

Effective substitution of CSII with glargine insulin in a patient with an unstable type 1 diabetes mellitus
Summary: This is a case of a patient with a highly unstable LADA type of diabetes mellitus with repeated serious incidents of life-threatening night
hypoglycaemia and a very speedy development of organ complications only two years after the sickness was diagnosed.
Mostly the hypoglycaemia occurred at night, gradually the frequencies increased as well as the intensity which required the assistance of another
person and subsequently often a few days in hospital. In this case we noted a combined set of causes for the hypoglycaemia – irregular meals, an
increase in physical strain and inadequate doses of insulin. The patient was repeatedly instructed and advised on the correct way of dealing with
hypoglycaemia.
Considering the high frequency, the intensity of night hypoglycaemia we chose to apply compensation by introducing a continual subcutaneous
application of insulin with an insulin pump. Unfortunately the patient was incapable of handling the pump properly and the faulty use led to life-
threatening conditions. So that this led to a reversion to the application of insulin injections and the selection of insulin analogues combined with
glargine in morning doses and lispro with the main meal. The effect of this treatment was satisfactory; the long-term metabolic compensation is
comparable.
Key words: LADA, hypoglycaemia, continual subcutaneous application of insulin, insulin analogue

Daneš, L. Erektilní dysfunkce u pacienta s diabetem 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 3: 20 – 21, 2004.

Souhrn: Jedná se o kazuistiku 45letého pacienta s diabetem 1. typu. Přibližně osm let si stěžuje na postupné zhoršování erekce. Vystřídal několik
preparátů na zlepšení ztopoření. V současné době užívá sildenafil a tadalafil s dobrým efektem.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, erektilní dysfunkce, sildenafil, tadalafil

Erectile dysfunction in a patient suffering from type 1 diabetes
Summary: It is a case report of a 45-year-old patient with diabetes mellitus type 1. About eight years he suffered from gradual deterioration of
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erection. He changed some medicaments for an improvement of the erection. Now he uses sildenafil and tadalafil with a good effect.
Key words: diabetes mellitus type 1, erectile dysfunction, sildenafil, tadalafil

Suchožová, K., Čider, V., Barlová, E., Elbertová, A., Čiderová, A., Pitková, S. Možnosti ambulantného manažmentu novozisteného
diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 3: 23 – 25, 2004.

Súhrn: Práca rozoberá možnosti ambulantného pracoviska pri liečbe novozisteného diabetes mellitus 1. typu. Je popísaný klinický priebeh sledova-
nia a liečby pacientky s 1. typom diabetes mellitus, u ktorej po rýchlej iniciálnej ambulantnej kompenzácii došlo v 3. mesiaci liečby k rozvoju
postiniciálnej parciálnej remisie. RýchlosX nástupu remisie môže súvisieX s včasným záchytom ochorenia a jeho rýchlou počiatočnou kompenzáciou.
Napriek krátkemu trvaniu remisie možno tento fenomén považovaX za priaznivý prognostický faktor aalšieho priebehu ochorenia.
Ambulantný manažment novozisteného diabetes mellitus 1. typu má svoje nesporné výhody a umožňuje rýchlejší návrat pacienta do plnohodnot-
ného produktívneho života. Je preto efektívnou alternatívou starostlivosti o diabetického pacienta.
K4účové slová: diabetes mellitus typu 1, metabolická kompenzácia, postiniciálna parciálna remisia

The possibilities of outpatient management in newly diagnosed type 1 diabetes mellitus
Summary: The paper attempts to evaluate the treatment of newly diagnosed type 1 diabetes mellitus in an outpatient clinic. Rapid compensation
in a young woman with type 1 diabetes mellitus led to postinitial partial remission in the third month after diagnosis. The early onset of remission
can be associated with the prompt diagnosis and rapid compensation of the disease. The remission despite its short duration can be considered as
a favourable prognostic factor for the further sequel of the disease.
The advantages of outpatient management in newly diagnosed type 1 diabetes mellitus are unquestionable. It allows the patient to return back into
a worthfull and productive life without delay.
Key words: type 1 diabetes mellitus, metabolic compensation, post-initial partial remission

Křížová, M., Jirkovská, A. Psychická reakce mladší ženy na vysokou amputaci dolní končetiny. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 3:
26 – 28, 2004.

Souhrn: Diabetička narozená v roce 1953, diabetes mellitus 1. typu diagnostikován v jejích 17 letech, od začátku léčena inzulinem v jedné denní
dávce, později ve dvou, nyní intenzifikovaný inzulinový režim s aplikací čtyřikrát denně. U nás trvale sledována od r. 1992 pro syndrom diabetické
nohy převážně na podkladě diabetické polyneuropatie. Je po amputacích prstů na obou dolních končetinách, po opakovaných kožních plastikách
obou chodidel, opakovaná léčba infuzemi PGE1 a ATB. Od začátku léčby odmítala různé formy odlehčení defektů (terapeutickou obuv, berle,
později vozík); až ke konci terapie nosila odlehčovací sádrovou fixaci. Nyní je po amputaci levé dolní končetiny v bérci při chronickém defektu
a osteomyelitidě s pozitivitou rezistentního stafylokoka, kterou nešlo již řešit konzervativně pro alergii na vankomycin.
Závažnou stresovou situaci před vysokou amputací, která téměř vedla k suicidiu, vystřídal nyní optimismus pacientky. Čtyři měsíce po amputaci již
chodí samostatně na protéze. Nenosí berle, cítí se „zdravá“. Je však ohrožena amputací druhé končetiny, pokud ji bude přetěžovat. Některé
závažné situace, které nelze ani při největší snaze a nespolupráci pacienta s odlehčením končetiny řešit nízkou amputací, je možné řešit plánovaně
amputací bércovou a pacient může tuto léčbu dobře tolerovat. Je však nutné ho dále sledovat kvůli prevenci vředů a amputací na druhé končetině.
Klíčová slova: diabetická noha, polyneuropatie, amputace

Psychic reaction of a younger woman to high amputation of the lower limbs
Summary: A woman, born in 1953, suffering from type 1 diabetes mellitus which was diagnosed when she was 17, was treated from the initial stage
with daily doses of insulin, later with two. Now the routine has been intensified and insulin is applied four times a day. We have observed the patient
on a regular basis since 1992 for the syndrome of a diabetic leg, mostly based on diabetic polyneuropathy. The patient has undergone amputation
of the toes on both feet, has experienced repeated skin grafts on both soles of her feet, repeated treatment with PGE1 and ATB infusions. From the
initial stages of treatment she rejected various aids to alleviate her handicaps (therapeutic shoes, crutches, later a wheel chair); until the end of the
therapy she wore lighter plaster-of-Paris immobilizers. Now she has undergone amputation of her left leg at the shin due to a chronic defect and
osteomyelitis with positive resistant staphylococcus which could no longer be treated by a conservative method due to an allergy to vankomycin.
The patient experienced a serious stressful state of mind before the drastic amputation which almost led her to commit suicide, but she is currently
SWW in an optimistic frame of mind. Four months after the amputation she is now capable of walking on her own with an artificial limb. She does
not use crutches, feels “healthy”. However, there is a threat that the other leg will have to be amputated if she overtaxes it. Some serious situations,
which cannot be solved by a slight amputation, in spite of the best of intentions, and non-cooperation of the patient to spare straining the leg, may
be solved by planning a shin operation, which the patient can tolerate. The shin, however, must be closely observed to prevent ulcers and the
amputation of the other leg.
Key words: diabetic leg, polyneuropathy, amputation
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Vondra, K. Klíčová role partnerky při úspěšné léčbě neukázněného diabetika. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 3: 29 – 31, 2004.

Souhrn: Popsána zkušenost s víceletou úspěšnou léčbou diabetes mellitus 1. typu u dříve dlouhodobě neukázněného a prakticky trvale subkompen-
zovaného umělce, kde klíčovou roli při dosažení dobré compliance a zlepšení stavu lze přičíst cílevědomé spolupráci manželky.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, cévní mozková příhoda, diabetická neuropatie, inzulinoterapie, self-monitoring, glykovaný hemoglobin,
kompenzace, compliance

Key role of a partner in the successful treatment of an undisciplined diabetic
Summary: The paper describes the experience of a several-year-long finally successful treatment of type 1 diabetes mellitus of a formerly long-term
undisciplined and practically permanently sub-compensated artist. This was due to his wife’s single-minded systematic cooperation in playing a key
role is achieving reasonable compliance and an improvement in the patient’s condition.
Key words: type 1 diabetes mellitus, stroke, diabetic neuropathy, insulin therapy, self-monitoring, glycosed haemoglobin, compensation, compliance

Eisenreichová, Š., Kožnarová, R. Opakované hyperglykemie s ketoacidózou u pacientky léčené inzulinovou pumpou – důvod
k přerušení léčby? Kazuistiky v diabetologii 2, č. 3: 32 – 33, 2004.

Souhrn: Uvádíme kazuistiku 29leté pacientky s diabetes mellitus 1. typu, diagnostikovaným ve 13 letech věku. Od záchytu diabetu byla léčena
intenzifikovaným inzulinovým režimem. Pro trvale neuspokojivou kompenzaci (glykovaný hemoglobin mezi 15 – 17 %) byla zahájena léčba inzuli-
novou pumpou. Po nasazení inzulinové pumpy v r. 2000 glykovaný hemoglobin poklesl na hodnoty 9 – 10 %. I přes opakovanou edukaci pacientky
se však nedaří lépe kompenzovat její diabetes a eliminovat akutní dekompenzace. V práci diskutujeme možnost přerušení léčby inzulinovou
pumpou a převedení pacientky zpět na léčbu intenzifikovaným inzulinovým režimem.
Klíčová slova: diabetes mellitus, inzulinová pumpa, ketoacidóza

Repeated hyperglycaemy with ketoacidosis in a patient treated with an insulin pump – a reason for interrupting the treatment?
Summary: We present a paper dealing with a 29-year-old patient suffering from type 1 diabetes mellitus diagnosed when she was 13-years-old. Ever
since she was diagnosed she was treated with intense doses of insulin. Following permanent unsatisfactory compensation (glycosed haemoglobin
between 15 – 17 %) treatment with an insulin pump was applied. The glycosed haemoglobin decreased to 9 – 10 % in 2000 following the application
of the insulin pump. However, in spite of repeated attempts to enlighten the patient we have not succeeded in an improvement in compensating her
diabetes and eliminating acute decompensation. We are considering the option of interrupting the insulin pump treatment and reintroducing an
intensive application of insulin.
Key words: diabetes mellitus, insulin pump, ketoacidosis

Kovařík, Z. Parestezie dolních končetin a ptóza horního víčka jako první projevy dosud nepoznané cukrovky. Kazuistiky v diabeto-
logii 2, č. 3: 34 – 35, 2004.

Souhrn: V prezentované kazuistice je demonstrována klinická zkušenost, že jednostranná ptóza víčka může být příznakem závažného metabolické-
ho onemocnění, respektive jeho komplikací. Postižení nervu, může být prvním příznakem diabetes mellitus.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, diabetická polyneuropatie, orální glukózový toleranční test (oGTT)

Paresthesia of the lower limbs and the ptosis of the eyelids as a first symptoms of yet non-diagnosed diabetes
Summary: The paper reports on a clinical experience whereby a unilateral ptosis of the eyelids may be a symptom of a serious metabolic illness, or
a complication of this complaint. An impaired nerve may be the first sign of diabetes mellitus.
Key words: type 2 diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy, oral glucose toleration test (oGTT)

Danzig, V., Horák, J., Kovárník, T., Frausová, D. Těžké a obtížně řešitelné postižení koronárního řečiště u diabetika 2. typu. Kazuis-
tiky v diabetologii 2, č. 3: 36 – 38, 2004.

Souhrn: Diabetici jsou zatíženi vysokým výskytem němé ischémie, postižení koronárního řečiště je u nich často těžké a komplexní. Perkutánní
i chirurgické intervenční metody léčby jsou zatíženy větší morbiditou a mortalitou. Popisován je případ 74letého nemocného, u kterého se vzhle-
dem k minimálním a atypickým obtížím, vymizelým po zahájení léčby aspirinem a statinem, vyčkávalo s invazivním vyšetřením. Pro náhlé objevení
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se nestabilní anginy pectoris byl nemocný urgentně koronarograficky vyšetřen a indikován k bezodkladné chirurgické revaskularizaci myokardu.
Následně došlo k preobliteraci mamárního bypassu na ramus interventricularis anterior, nemocný byl ošetřen perkutánní intervencí s implantací
stentu. Později došlo k restenóze ve stentu, tentokráte s vývojem akutního infarktu. Po opětovném zprůchodnění štěpu je pacient již několik měsíců
bez větších obtíží v běžném životě. Naše kazuistika tak dokládá, že i přes výše uvedené lze spojením intervenčních procedur a maximalizované
medikamentózní léčby také u diabetiků dosáhnout léčebného úspěchu ve zdánlivě beznadějné situaci.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, ischemická choroba srdeční, chirurgická revaskularizace myokardu

A difficult and complicated solution to a serious case of an inadequate coronary blood flow in a patient suffering from type 2 diabetes
Summary: Diabetes patients suffer from a high rate of undetected ischaemia, an inadequate coronary blood flow is frequently serious and complex.
Percutaneous and surgical methods of treatment lead to a greater morbidity and mortality rate. The paper describes the case of a 74-year-old
patient whose minimal and atypical symptoms disappeared following treatment with aspirins and statin which led to postponing invasive examina-
tions. Following a sudden occurrence of unstable angina pectoris the patient immediately underwent examinations on a coronagraph which indicated
the need for instant surgical myocardial revascularization. Subsequently, the patient underwent a pre-obliteration of a mammary bypass on the ramus
interventricularis anterior and was treated percutaneously with an implantation of a stent. Later a restenosis occurred in the stent, this time it develo-
ped into an acute infarct. Following repeated unblocking of the graft the patient has not suffered any serious complaints for several months.
Our paper therefore proves that in spite of the afore-mentioned complications success can be achieved in the apparently hopeless case of a diabetic
patient by applying a combination of drastic procedures and intensified medication.
Key words: type 2 diabetes mellitus, heart ischaemia, surgical myocardial revascularization

Klevetová, D. Nezastupitelnost domácí péče a spolupráce lékaře se sestrou. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 3: 39 – 41, 2004.

Souhrn: Kazuistika ukazuje důležitost role sestry domácí zdravotní péče pro léčbu a kvalitu života diabetika a jí doporučovaného způsobu ošetřování
diabetického defektu. Zároveň prokazuje význam vlhké terapie u chronických ran, která výrazně dokáže zkrátit dobu hojení a usnadnit dřívější návrat
nemocného do pracovního procesu. Tudíž šetří peníze nejen zdravotním pojišXovnám, ale i sociálním dávkám. Moderní terapeutické postupy by měli
znát a uplatňovat ve své praxi jak praktický lékař tak sestra domácí péče. Úspěch léčby je značně závislý na jejich vzájemné důvěře a spolupráci.
Klíčová slova: diabetes mellitus, vlhká terapie chronických ran, domácí péče

Distrust or underestimation of cooperation in home care?
Summary: The paper demonstrates how cooperation between a general practitioner and home care nurse is important for quality of life of their
patients. The paper also recommends forms of nursing the consequences of diabetes. It mentions the significance of damp therapy in the case of
chronic wounds which play a significant role in reducing the healing time and so enables an earlier return to work. This then not only saves health
insurance companies money, but also cuts the expenditure of social security benefits.
Key words: diabetes mellitus, damp therapy of chronic wounds, home care

Špitálníková, S., Longin, P., Bouček, P. Velmi významně vyjádřená inzulinová rezistence u extrémně obézní pacientky s akutním
respiračním selháním. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 3: 42 – 45, 2004.

Souhrn: Je uvedena kazuistika 52leté pacientky s diabetem 2. typu přijaté na anesteziologicko-resuscitační oddělení s akutním respiračním selhá-
ním a velmi významně vyjádřenou inzulinovou rezistencí. K úpravě vysokých glykemií bylo třeba použít velké dávky krátce působícího inzulinového
analoga v infuzi (Humalog 200 – 300 IU/24 hodin). Vzhledem k vážnému stavu nemocné byla nutná také masivní rehydratace, suplementace kalia,
albuminu a podávání antibiotik. Při tomto postupu došlo k úpravě vnitřního prostředí, pacientka nabyla vědomí a bylo možné ji odpojit od řízené
ventilace. Zároveň bylo dosaženo uspokojivé kompenzace diabetu obvyklými dávkami inzulinu při užití intenzifikovaného inzulinového režimu.
Klíčová slova: akutní respirační selhání, diabetes mellitus 2. typu, inzulinová rezistence

A very significant expression of insulin resistance in an extremely obese patient suffering from an acute respiratory failure
Summary: This report describes a case of a 52-year-old obese woman with type 2 diabetes mellitus presenting with acute respiratory failure and very
significant insulin resistance necessitating the infusion of high doses of a short acting insulin analogue. Due to the seriousness of her condition,
mechanical ventilation, massive parenteral fluid replacement with potassium and albumin supplements and antibiotic therapy were instituted as
well. This resulted in correction of metabolic derangements, regaining of normal consciousness and successful weaning from mechanical ventilati-
on. Later on, diabetes mellitus was satisfactorily controlled by an intensive insulin regimen.
Key words: acute respiratory failure, type 2 diabetes mellitus, insulin resistance
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Vávra, J. Má či nemá diabetes mellitus? Kazuistiky v diabetologii 2, č. 4: 4 – 7, 2004.

Souhrn: V pediatrické praxi se setkáváme s narůstající incidencí diabetes mellitus 1. typu. Značná část takto nově diagnostikovaných případů
přichází již ve fázi pozdní diabetické ketoacidózy. Autoimunitní proces, který vyústí v klinicky manifestní diabetes mellitus však probíhá měsíce až
roky před manifestací onemocnění. Jaké jsou možnosti naší včasné diagnostiky? Je možné diabetes zachytit v preklinické fázi? Kdy je možno
uvažovat o diagnóze MODY? Při pandemii obezity musíme i u dětí stále častěji zvažovat možnost diabetes mellitus 2. typu.
Klíčová slova: hyperglykemie, diabetes mellitus 1. typu, diabetes mellitus 2. typu, MODY, dg. kritérie dle ADA, tranzitorní hyperglykemie

Is he or is he not suffering from diabetes mellitus?
Summary: In paediatrics we face growing incidence of diabetes mellitus type 1. Considerable part of such diagnosed cases come too late, in the
phase of diabetic ketoacidosis. Self-immunity process, which leads into clinically manifesting diabetes mellitus, proceeds for months even years.
What are the chances of our early diagnosis? Is it possible to notice the diagnosis in pre-clinical phase? When should we consider diagnosis called
MODY? In connection with obesity we must think about diabetes mellitus type 2 in childhood as well.
Key words: hyperglycaemia, diabetes mellitus type 1, diabetes mellitus type 2, MODY, ADA diagnostic criteria, transient hyperglycaemia

Vondrová, H., Halbichová, D. Proximální motorická neuropatie u diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 4:
9 – 10, 2004.

Souhrn: Popsán případ diabetičky 1. typu s proximální motorickou neuropatií, která byla potvrzena klinickým průběhem a elektromyograficky po
vyloučení patologického procesu v bederní oblasti páteřního kanálu.
Klíčová slova: proximální motorická neuropatie, symetrická distální polyneuropatie, elektromyografické vyšetření, kyselina thioktová (alfa-lipoová)

Proximal diabetic neuropathy in the case of type 1 diabetes mellitus
Summary: The paper decribes the case of a patient suffering from type 1 diabetes, with proximal diabetic neuropathy, which was confirmed by the
clinical development and electromyographically following the elimination of a pathological process in the lumbar region of the spine canal.
Key words: proximal diabetic neuropathy, symmetric distal neuropathy, electromyography, alpha-lipoic acid

Šebková, M., Krajči, L. Zajímavý případ diabetika 1. typu s navozením částečné remise onemocnění při antiinfekční léčbě. Kazuis-
tiky v diabetologii 2, č. 4: 11 – 13, 2004.

Souhrn: Popisujeme případ diabetika 1. typu, u kterého došlo k navození částečné remise při léčbě současně probíhající akutní infekce virem
parotitidy.
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, léčba infekcí u diabetes mellitus, parotitida, navození remise diabetes mellitus

An interesting case of type 1 diabetes whereby a partial remission was induced by anti-infection treatment
Summary: We describe a case of diabetes mellitus type 1 whereby a partial remission was induced in treating a concurrent acute parotitis viral
infection.
Key words: diabetes mellitus type 1, treatment of infection disease, parotitis, remission induction in diabetes mellitus
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Daneš, L. Erektilní dysfunkce u staršího pacienta s diabetem 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 4: 14 – 15, 2004.

Souhrn: Kazuistika 63letého diabetika 2. typu. Diabetes mellitus kompenzován dietou. Porucha erekce trvá 12 let. Pohlavní styk v posledním roce
nebyl možný. Kombinace biologické terapie a psychoterapie měly dobrý výsledek.
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, erektilní porucha, kombinovaná terapie

Erectile dysfunction in the case of an elderly type 2 diabetic patient
Summary: The case report of a 63-year-old man suffering from type 2 diabetes mellitus. Diabetes is well compensated by dieting. The sexual
intercourse was impossible during the last year. The combination of biological therapy and psychotherapy has a good result.
Key words: type 2 diabetes mellitus, erectile dysfunction, combinated therapy

Mendlová, P., Sekerášová, K., Vavřinec, J. et al. Výzkum nutriční prevence diabetes mellitus 1. typu – studie TRIGR (Trial to Reduce
IDDM in the Genetically at Risk). Pokroky ve studii. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 4: 16 – 18, 2004.

Souhrn: Mezinárodní studie TRIGR (Trial to Reduce IDDM in the Genetically at Risk), která se snaží prokázat, zda úplné vyloučení bílkovin
kravského mléka ze stravy kojence po prvních šest měsíců jeho věku může snížit riziko vzniku diabetes mellitus 1. typu u dětí s vysokým genetickým
rizikem, dále pokračuje. V současné době je celosvětově do studie zařazeno 2818 dětí, z toho 1045 dětí s rizikovým genotypem pokračujících ve
studii, z České republiky je registrováno 99 dětí, 42 z nich ve studii pokračuje (říjen 2004). U 52 % zařazených dětí celosvětově má diabetes matka,
u 32 % otec, ve 13 % sourozenec a u 3 % více než 1 člen rodiny. V České republice je statistika podobná, 50 % subjektů má diabetickou matku, 38 %
otce, 17 % sourozence, v 1 % se vyskytuje diabetes u více členů rodiny. Procentuální rozložení u dětí s potvrzeným rizikovým genotypem odráží vyšší
riziko vzniku diabetu v rodinách, kde diabetes má otec. Nábor potrvá až do března 2006, prosíme proto o spolupráci při vyhledávání těhotných žen
splňujících podmínky pro vstup do studie (budoucí maminka, tatínek nebo některé z jejich dětí má diabetes 1. typu).
Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu, prevence, výživa, kravské mléko

Research in nutritious prevention of type 1 diabetes mellitus – TRIGR study (Trial to Reduce IDDM in the Genetically at Risk). Progress in study
Summary: The International TRIGR studies (Trial to Reduce IDDM in the Genetically at Risk) are in progress. The research project is trying to
prove whether the absolute exclusion of cow’s milk proteins in the diets of babies aged over six months can reduce the risk of type 1 diabetes mellitus
in children in a high genetic risk group. Currently 2,818 children are included in worldwide studies out of which 1045 children with a risk genotype
are participating in the study. In the Czech Republic 99 children are registered out of which 42 are taking part in the study (October 2004). In 52 %
of children included in the project worldwide the mothers suffer from diabetes, 32 % of the fathers, 13 % of the siblings and in the case of 3 % more
than one member of the family. In the Czech Republic the statistics point to similar figures: 50 % of the children participating in the research have
mothers suffering from diabetes, 38 % of the fathers, 17 % of the siblings. More than one member of the family has diabetes in 1 % of the
population. According to percentages children with a confirmed genotype diabetes risk reflect a higher chance of occurrence of diabetes in a family
where the father is a diabetic. We are looking for volunteers to help us in the research project to continue until March 2006. We therefore appeal
for cooperation in our search to pregnant women who comply with the conditions for participating in the study (future mothers, fathers, or some of
their children who suffer from type 1 diabetes).
Key words: type 1 diabetes mellitus, prevention, nutrition, cow’s milk

Antonínová, J. Význam vhodné metody ošetřování chronických ran. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 4: 21 – 24, 2004.

Souhrn: Ulcerace na dolních končetinách u diabetiků představují významný problém. Jsou velmi časté, finančně nákladné, negativně ovlivňují
funkční status a dobrý zdravotní stav postiženého pacienta.
Dobrá léčebná koncepce předpokládá správné posouzení stavu rány, zhodnocení oběhových poměrů a závislosti na celkovém stavu organismu,
stanovení fáze hojení. Účinná konzervativní možnost léčby diabetických vředů je i mokrá terapie, která může být použita samostatně nebo v kombinaci
s léčbou chirurgickou. Mokrá terapie byla použita při léčbě komplikované torpidní ulcerace smíšené etiologie na obou dolních končetinách.
Klíčová slova: diabetes mellitus, diabetická noha

The importance of adopting suitable methods in treating chronic wounds
Summary: Diabetes patients suffering from ulcers on their lower limbs pose a significant problem. Often such treatment is costly, has a negative
influence on the patient’s functional status and sound state of health.
A high-quality concept for treatment presumes a correct diagnosis of the state of the wounds, an evaluation of the circulation conditions and,
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depending on the general condition of the organism, stipulating the healing phases. An effective conservative possibility of treating diabetic ulcers
lies in wet therapy, which may be applied as such or combined with surgical treatment. Wet therapy was used in treating complicated torpid ulcers
of a mixed aetiology on both lower limbs.
Key words: diabetes mellitus, diabetic leg

Šimon, J. Epidemiologie hypertenze. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 4 – Hypertenze: 26 – 28, 2004.

Souhrn: Arteriální hypertenze je nejčastější chorobný stav ve všech ekonomicky rozvinutých zemích. Náklady na léčebnou intervenci u hypertenze
znamenají jednu z nejvyšších položek, které zatěžují ekonomiku zdravotnictví v globálním rozsahu. Individuální riziko u hypertonika vyvolané
zvýšením TK se pokoušíme snížit nejčastěji farmakoterapií, protože nefarmakologické postupy zpravidla nejsou dostatečně dodržovány. Oproti
tomu riziko, které se v populaci lineárně zvyšuje se vzestupem systolického TK od 110 mmHg můžeme snížit pouze nefarmakologicky. K tomu se
využívá restrikce spotřeby NaCl (méně než 6 g na den), snížení prevalence obezity a zvýšení fyzické aktivity. Bylo prokázáno, že snížení systolického
TK v průměru o 2 mmHg v celé populaci vede ke snížení incidence cévních mozkových příhod o 6 %, kardiovaskulárních příhod o 4 % a ICHS
o 3 %. Normalizace TK u hypertoniků a posunutí distribuční křivky TK k nižším hodnotám v populaci je jedním z prioritních úkolů jak kardiologie
tak i veřejného zdravotnictví.
Klíčová slova: krevní tlak, epidemiologie hypertenze

Epidemiology of hypertension
Summary: Arterial hypertension is one of most prevalent conditions in all developed countries. The costs of management are immense and
represent a great global burden. Individual risk of a hypertensive person usually needs to be controlled by pharmacotherapy because of nonphar-
macological life style modifications are not enough effective. In contrast, risk of general population which is linearly increasing with BP increased
already of 110 mmHg systolic can be influenced by sodium restriction decreased of the prevalence of the obesity and increase of physical activity in
the general population. An average decrease of BP in the population by 2-3 mmHg would be followed by an decrease of the incidence of stroke
about 6 % and CHD by 3-4 %. These measures represents one of priority for clinical medicine and health service.
Key words: blood pressure, epidemiology of hypertension

Peleška, J., Anger, Z., Tomečková, M., Zvárová, J. Evropská a česká doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální
hypertenze a jejich význam pro praxi. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 4 – Hypertenze: 29 – 32, 2004.

European and Czech guidelines for management of arterial hypertension and its practical significance

Peleška, J. Špatně léčená hypertenze. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 4 – Hypertenze: 33 – 36, 2004.

Poor treatment of hypertension

Karásek, D., Zadražil, J., Černá, M., Köcher, M., Horčička jr., V. Hypertenzní krize při bilaterálním uzávěru renální tepny. Kazuis-
tiky v diabetologii 2, č. 4 – Hypertenze: 37 – 39, 2004.

Souhrn: Autoři popisují případ pacienta přijatého pro hypertenzní krizi, která byla provázena akutním selháním ledvin s anurií a edémem plic
vyžadující akutní hemodialýzu. Příčinou potíží pacienta byl bilaterální uzávěr renální tepny. Intervencí radiologa se podařilo obnovit průtok pravou
renální tepnou a po přechodné polyurické fázi došlo k téměř úplné restituci funkce ledvin a výraznému poklesu krevního tlaku, kdy k dosažení
cílových hodnot byla dostačující pouze monoterapie hypertenze. Sdělení ukazuje na neobvyklou příčinu hypertenzní krize a možnosti její léčby.
Klíčová slova: hypertenzní krize, renovaskulární hypertenze, uzávěr renální tepny, renální selhání, perkutánní angioplastika

Hypertension crisis in the case of a bilateral renal artery occlusion
Summary: The authors describe the case of a patient admitted to hospital following a hypertension crisis together with an acute renal failure and
subsequent anuria as well as pulmonary oedema requiring immediate haemodialysis. The patient’s problems were caused by a bilateral renal artery
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occlusion. A radiologist succeeded in improving the blood flow through the right renal artery. Following a transitional polyuric phase the kidney
function was almost completely renewed and blood pressure significantly reduced, whereby ultimate values were achieved by merely applying
monotherapy for hypertension. The paper demonstrates the unusual cause of a hypertension crisis and the treatment possibilities.
Key words: hypertension crisis, renovascular hypertension, renal artery occlusion, renal failure, percutaneous angioplast procedure

Brejníková, M., Danzig, V. Neočekávané komplikace u pacientky s hypertenzní krizí. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 4 – Hypertenze:
40 – 41, 2004.

Souhrn: Obsahem sdělení je kazuistika pacientky – diabetičky se středně významnou renální insuficiencí přijímané na JIP naší kliniky pro emer-
gentní hypertenzní krizi. Díky manifestaci stenokardií při hypertenzní krizi jsme pacientku indikovali k SKG. Samotný výkon i období po výkonu
bylo spojeno s mnohými komplikacemi, které uvádíme v našem sdělení.
Klíčová slova: emergentní hypertenzní krize, periferní embolizace, mikroaspirace

Unexpected complications in a patient suffering from an emergent hypertension crisis
Summary: The paper describes the case of a diabetes patient suffering from fairly significant renal insufficiency who was admitted to our clinic
because of an emergent hypertension crisis. Considering the stenocardiac indications in the hypertension crisis we referred the patient to SKG. The
actual operation and the subsequent post-operation entailed many complications which we describe in our paper.
Key words: peripheral embolism, microaspiration, emergent hypertension crisis
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Venháčová, J., Venháčová, P. Náhodně zjištěný diabetes mellitus 1. typu u dítěte s vitiligem. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 2
– Endokrinologie: 36 – 37, 2004.

Souhrn: Je prezentována kazuistika 11leté dívky s vitiligem, u níž pozitivita tyreoidálních autoprotilátek byla důvodem k endokrinologickému
vyšetření. Kromě potvrzení pozitivity protilátek proti tyreoidální peroxidáze nebyla zjištěna jiná tyreoidální patologie, zato cíleným skríningovým
vyšetřením byl prokázán diabetes mellitus 1. typu, do té doby asymptomatický.
Klíčová slova: vitiligo, autoimunitní tyroiditis, diabetes mellitus 1. typu

Type 1 diabetes mellitus in a child suffering from vitiligo was ascertained coincidentally
Summary: We describe the case of an 11-year-old girl suffering from vitiligo who underwent endocrinological examinations when thyroid auto
antibodies proved positive. In addition to the confirmation of positive antibodies against tyreoid peroxidation no other tyreoidal pathology was
ascertained. But goal-directed screening proved the girl was suffering from type 1 diabetes mellitus which hitherto had been asymptomatic.
Key words: vitiligo, auto immune tyreoiditis, type 1 diabetes mellitus

Marunová, M., Kršek, M. Komplikovaná diagnostika pacienta s ACTH dependentním hyperkortizolismem. Kazuistiky v diabetolo-
gii 2, č. 2 – Endokrinologie: 38 – 40, 2004.

Souhrn: Kazuistika demonstruje 51letého pacienta s ACTH – dependentním hyperkortizolismem na podkladě mikroadenomu hypofýzy. K defini-
tivnímu stanovení diagnózy významně přispěly pozitivní dexametazonový supresní test s 8 mg dexametazonu, katetrizace sinus petrosi inferiores
a opakovaně provedená MR hypofýzy. Po neúspěšném neurochirurgickém výkonu byl mikroadenom ozářen Leksellovým gama-nožem, jeho hor-
monální aktivita však zatím, 3 měsíce po ozáření, trvá.
Klíčová slova: ACTH, Cushingův syndrom, kortizol, selektivní katetrizace sinus petrosi inferiores

Complications in diagnosing a patient suffering from ACTH dependent hypercortisolism
Summary: The paper describes the case of a 51-year-old patient suffering from ACTH – dependent hypercortisolism based on microadenom of the
hypophysis. A positive dexametason suppressive test with 8 mg of dexametason, catheterization of the sinus petrosi inferiores and a repeated
performance of MR hypophysis significantly contributed toward reaching a definite diagnosis. Following an unsuccessful neurosurgical operation
the microadenom was exposed to Leksell gama-knife radiation, however his hormonal activity 3 months after applying radiation persists.
Key words: ACTH, Cushing syndrome, cortisol, selective catheterization of the sinus petrosi inferiores

Kaňová, N. Feochromocytom – symptomatologie může být nenápadná. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 2 – Endokrinologie: 41 – 42, 2004.

Souhrn: Feochromocytom je nádor produkující katecholaminy. Jeho symptomatologie může dlouho unikat pozornosti a tumor může být diagnos-
tikován až na základě zobrazovacího vyšetření z jiné indikace, jak dokumentujeme ve dvou kazuistikách. V takovém případě se nejedná o inciden-
talom v pravém slova smyslu, protože byly přítomny určité symptomy, které však nevedly k pátrání po možné příčině.
Klíčová slova: feochromocytom, arteriální hypertenze, katecholaminy, incidentalom

Pheochromocytoma – symptomatology can be discreet
Summary: Pheochromocytoma is a tumour producing catecholamines. The symptoms may not draw attention for a long time and the tumour can
be diagnosed only thanks to an image investigation concerning some other indices as we document in two patients. In such a case this was not
incidental in the true sense of the word, because there were certain symptoms which however did not lead to a search for the possible causes.
Key words: pheochromocytoma, arterial hypertension, catecholamines, incidental
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Drbalová, K. Tyreotoxikóza GB typu u pacienta s chronickou hepatopatií a po operaci tumoru mozku. Kazuistiky v diabetologii 2,
č. 2 – Endokrinologie: 43 – 45, 2004.

Souhrn: Kazuistika shrnuje vyšetřování a terapii pacienta s Graves-Basedowovou tyreotoxikózou a endokrinní orbitopatií anamnesticky již postiže-
ného chronickou hepatopatií a sníženou citlivostí na levé polovině obličeje v důsledku mozkové operace. Jeho stav se podařilo stabilizovat pomocí
totální tyroidektomie, kortikoterapie a terapie somatostatinem, následky endokrinní orbitopatie však přetrvávají doposud.
Klíčová slova: tyreotoxikóza, endokrinní orbitopatie, totální tyroidektomie, tyreostatika, somatostatin

Tyreotoxicosis Type GB in a patient suffering from chronic hepatopathy and following a brain tumour operation
Summary: The case summarizes the examination and therapy of a patient suffering from Graves-Basedow tyreotoxicosis and endocrinal orbitopa-
thy diagnosed in a patient already suffering from chronic hepatopathy and reduced sensitivity of the left side of the face due to a brain operation.
We succeeded in stabilizing his condition by total thyroidectomy, corticoid therapy and somatostatin therapy. However, the results of endocrinal
orbitopathy still persist.
Key words: tyreotoxicosis, endocrinal orbitopathy, total thyroidectomy, tyreostatics, somatostatin

Herdová, K. Těžká cholestatická jaterní léze u pacienta léčeného karbimazolem pro tyreotoxikózu GB typu. Kazuistiky v diabetolo-
gii 2, č. 2 – Endokrinologie: 46 – 47, 2004.

Souhrn: Naše kazuistika demonstruje vznik a rozvoj jaterního poškození po tyreostaticích. U našeho pacienta byl po zjištění tyreotoxikózy GB typu
nasazen Carbimazol v obvyklé útočné dávce, avšak po měsíčním užívání vzniklo cholestatické jaterní poškození, které pokračovalo i po změně
preparátu na Propycil. Jaterní léze byla natolik závažná, že musel být pacient hospitalizován na klinice hematologie. Relaps tyreotoxikózy po
vysazení tyreostatik byl řešen provedením akutní tyreoidektomie po zajištění beta-blokátory a lugolizací.
Klíčová slova: tyreotoxikóza, tyreostatika, cholestáza, lugolizace, tyreoidektomie, hepatální léze, ikterus

Severe cholestatic liver lesions in a patient treated with carbimazol for tyreotoxicosis of the GB type
Resume: This case demonstrates the cause and development of liver damage following the application of tyreostatics. When our patient was
diagnosed to be suffering from tyreotoxicosis GB, we applied Carbimazol in the usual aggressive doses. However, after a month’s treatment
cholestatic damage to the liver was ascertained which progressed further even following a change in medication to Propycil. The liver lesions
proved so serious that the patient had to be hospitalized in a hematology clinic. The relapse of tyreotoxicosis on ceasing the application of tyreosta-
tics was solved by carrying out an acute tyreoidectomy having assured beta-blocators and lugolization.
Key words: tyreotoxicosis, tyreostatics, cholestasis, lugolization, tyreoidectomy, icterus

Magnová, O. Hypopituitarismus a dědičné metabolické vady sacharidů v kojeneckém věku. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 2
– Endokrinologie: 48 – 50, 2004.

Souhrn: Stanovení diagnózy hypopituitarismu v novorozeneckém věku může být zásadní pro zabránění rozvoje nepoznaných hypoglykemických
stavů, které mohou vést k trvalému postižení dítěte. Tato situace může být komplikována podezřením na dědičnou poruchu metabolismu, jejíž
diagnostika je v útlém věku limitována.
Klíčová slova: hypoglykemie, hypopituitarismus, dědičná porucha metabolismu sacharidů

Hypopituitarism and hereditary metabolic defects of saccharides in infancy
Summary: Diagnosing hypopituitarism in new-born babies may play a fundamental role in preventing the development of diabetes which when
neglected could lead to permanent disabilities for the child. The situation may be complicated when there is a suspicion of hereditary disorders of
the metabolism, whose diagnostics are limited at an early age.
Key words: hypoglycaemia, hypopituitarism, hereditary disorders of the metabolism of saccharides
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Srbová, L. Hirsutismus a akne u pacientky s hypotyreózou. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 3 – Endokrinologie: 50 – 51, 2004.

Souhrn: Snížená funkce štítné žlázy patří ke známým faktorům, které mohou ovlivnit fertilitu. Méně často se na ni pomýšlí při kožních hyperan-
drogenních příznacích. V této kazuistice je zachycen případ pacientky, u které se hypofunkce projevila těmito obtížemi. Po zaléčení hypotyreózy
obtíže odezněly.
Klíčová slova: hirsutismus, akne, hypotyreóza

Hirsutism and acne in a patient suffering from hypotyreosis
Summary: A deterioration of the function of the thyroid gland is a characteristic feature influencing fertility. It is less likely to be taken into
consideration in the case of dermatological hyperandrogenous symptoms. This paper deals with a patient in whom this hypofunction was manifes-
ted by such problems. Following the treatment of hypotyreosis the problems diminished.
Key words: hirsutism, acne, hypotyreosis

Pačesová, P. Obtížná lokalizace adenomu příštítného tělíska u pacientky s náhodně zjištěnou primární hyperparatyreózou. Kazuis-
tiky v diabetologii 2, č. 3 – Endokrinologie: 52 – 54, 2004.

Souhrn: V kazuistice je popsán případ 70leté pacientky s náhodně zjištěnou hyperkalcemií a diagnostikovanou primární hyperparatyreózou v klinicky
zdánlivě bezpříznakovém období. Při podrobném vyšetření byla zjištěna pouze sekundární osteoporóza bez patologických fraktur. Vzhledem
k neúspěšné přesné lokalizaci adenomu příštítných tělísek byla po dvou letech provedena explorace krku. Chirurg nalezl adenom příštítného
tělíska vpravo pod dolním pólem štítné žlázy. Do čtyř let po operaci se stav pacientky upravil téměř ad integrum.
Klíčová slova: primární hyperparatyreóza, adenom příštítného tělíska, hyperkalcemie

Difficulty in identifying the position of an adenoma in thyroid bodies in a patient diagnosed by chance with primary hypoparatyreosis
Summary: The paper describes the case of a 70-year-old patient who was by chance diagnosed as suffering from hypercalcemia and diagnosed for
primary hypoparatyreosis in a clinically apparently non-symptomic period. A more detailed examination ascertained only secondary osteoporosis
without pathological fractures. Considering the failure to precisely localize the adenoma in the pituitary gland a thorough examination of the neck
was undertaken two years later. The surgeon found the adenoma attached to the pituitary gland on the right hand side under the lower end of the
thyroid gland. Four years after the operation the patient’s condition improved almost ad integrum.
Key words: primary hypoparatyreosis, adenoma attached to the pituitary gland, hypercalcemia

Holub, V. Syndrom MEN 1 – adenom paratyroidey, ledvin, adenohypofýzy (GH, PRL). Kazuistiky v diabetologii 2, č. 3 – Endokri-
nologie: 55 – 57, 2004.

Souhrn: U 37leté bezdětné ženy s anamnézou oligoamenorey a akne při hraniční hypertenzi zjištěna hyperkalcemie při primární hyperpatyreóze. Ta po
adenomektomii příštítného tělíska (a normalizaci PTH) zcela neustoupila, další vývoj obtíží vedl k diagnóze aktivní akromegalie (zpětná anamnéza
datuje aktivitu nejméně tři roky antecedentně) při hraničním makroadenomu hypofýzy, po parciální hypofyzektomii (se zachováním ostatních trofních
funkcí) aktivita akromegalie (potvrzeno reziduum) při léčbě dopaminovým agonistou přetrvává, reziduální příštítná tělíska jsou eufunkční.
Klíčová slova: hyperparatyreóza, akromegalie, hyperkalcemie, akne

MEN 1 syndrome – adenoma paratyroidea, kidney, adenohypophesa (GH, PRL)
Summary: In the case of a 37-year-old woman with an anamnesis of oligoamenorea and acne and borderline hypertension, it was ascertained that
she was suffering from hypercalcemia in the course of primary hyperparatyreosis. This did not recede entirely following adenomarectomy of the
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pituitary gland (and the normalizing of PTH). The development of more complaints led doctors to diagnose active acromegaly (retrograde ana-
mnesis pre-dates the existence at least three years ago of the complaint) bordering on macroadenoma of the hypophysis following partial hypophy-
sealectomy (while preserving the other trophic functions). The activity of the acromegaly (confirmed by the residue) in treating with a dopamine
agonizer persists, the residual pituitary glands are eufunctional.
Key words: hyperparatyreosis, acromegaly, hypercalcemia, acne

Karásek, D., Faltýnek, L., Halenka, M., Fryšák, Z., Havlík, R., Tichý, M. Wermerův syndrom – neobvyklá příčina recidivující
hypoglykemie. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 3 – Endokrinologie: 58 – 60, 2004.

Souhrn: Autoři popisují případ pacientky s recidivujícími stavy bezvědomí provázené křečemi, které byly dlouhodobě léčeny jako sekundární
epilepsie po operaci pro adenom hypofýzy. Záchvaty bezvědomí však souvisely s hypoglykemií. Hypoglykemie byla způsobena organickým hyperin-
zulinismem, který spolu s přítomnou hyperparatyreózou a prolaktinomem tvoří obraz mnohočetné endokrinní neoplázie I. typu – Wermerův
syndrom. Sdělení ukazuje na rozmanitost klinického obrazu při postižení více endokrinních orgánů, zvlášX pokud je modifikován předchozími
terapeutickými zásahy.
Klíčová slova: hypoglykemie, Wermerův syndrom

Wermer syndrome – unusual cause for a hypoglycaemic relapse
Summary: Authors describe the case of a patient in a state of relapse marked by fainting and attacks of cramp which were treated on a long-term
basis as secondary epilepsy following an operation of an adenoma of the pituitary gland. The attacks of unconsciousness, however, were connected
with hypoglycaemia. The cause of the hypoglycaemia was found to be the result of the organic hyperinsulinism, which combined with the presence
of hyperparatyreosis and prolactinom creates an image of type 1 multiferous endocrinal neoplasm – Wermer syndrome. The paper demonstrates
the multiferous clinical image when several endocrinal organs are impaired, especially when it is the case of previously modified therapy.
Key words: hypoglycaemia, Wermer syndrome
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Zamrazil, V. Současný výskyt karcinomu štítné žlázy a neurologického demyelinizačního procesu. Nepříznivý vliv přechodné hypo-
tyreózy. Indikace rekombinantního TSH. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 4 – Endokrinologie: 46 – 48, 2004.

Souhrn: U mladé ženy se vyskytla kombinace diferencovaného karcinomu štítné žlázy a demyelinizačního procesu CNS. V průběhu klasické léčby
karcinomu (kombinace chirurgické léčby a podání radiojodu v hypotyreóze) došlo ke zhoršení neurologického nálezu.
Domníváme se, že by se mu dalo předejít diagnostickým a léčebným algoritmem za použití rekombinantního TSH (Thyrogen). Tato léčba je
finančně nákladná a měla by být rezervována, alespoň z počátku, pro přísně indikované stavy.
Klíčová slova: diferencovaný karcinom štítné žlázy, demyelinizace, rekombinantní TSH (Thyrogen)

Current occurrence of papillary thyroid cancer and demyelinisation of the central nervous system. The unfavourable influence of transitional
hypotyreosis. Indication of recombinant TSH
Summary: In a young women the combination of papillary thyroid cancer and demyelinisation of central nervous system has been recorded. During
the treatment of cancer (thyroidectomy and application of 131 I in hypotyroid state) neurologic syndrom markedly worsened. This unfavorable
tendency may be overcome using the recombinant TSH – Thyrogen. This expensive treatment should be reserved for strictly indicated patients (at
lest in the next future).
Key words: papillary thyroid cancer, demyelinisation, recombinant TSH (Thyrogen)

Herdová, K. Recidiva uzlové strumy s nálezem mikrokarcinomu u 80leté pacientky. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 4 – Endokrinolo-
gie: 49 – 50, 2004.

Souhrn: Práce popisuje případ 80leté pacientky, která byla operována ve svých 30 letech pro mnohauzlovou strumu. V té době – v roce 1948 – se
prováděly převážně subtotální výkony na štítné žláze. Rovněž naší pacientce byly ponechány zbytky štítné žlázy a po operaci dlouhou dobu nebyla
podávána léčba tyreoidálními hormony. Po 50 letech od operace byla zjištěna recidiva uzlové strumy oboustranně. Pacientka byla odeslána na
endokrinologii až v době, kdy sama udávala lokální potíže na krku. Nejprve byla léčena konzervativně podáváním malé supresní dávky Euthyroxu,
ale pro progresi růstu jsme nakonec rozhodli o operačním řešení.
Operační výkon proběhl bez komplikací, peroperačně byl nalezen mikrokarcinom štítné žlázy.
Klíčová slova: nodózní struma, mikrokarcinom, suprese, hypertrofie, hyperplazie, ultrasonografie, tyreoidektomie, substituce, cystoid

Relapse of the nodose struma with a diagnosis of a microcarcinoma in an 80-year-old patient
Summary: The paper describes the case of an 80-year-old patient who had an operation of a multinodose struma at the age of 30. At the time – in
1948 – it was customary to perform subtotal operations of the thyroid gland. Our patient, too, was left with a partial thyroid gland and following the
operation she was not treated with thyroidal hormones for very long. Fifty years after the operation a relapse was noted of a bilateral nodose
struma. The patient was sent for an endocrine examination only after having admitted to pains in her throat. First she was treated by conservative
methods with the application of small suppressive doses of Euthyrox, but we decided on an operation as the growth progressed. The operation was
carried out without any complications; during the operation a microcarcinoma was found.
Key words: nodose struma, microcarcinoma, suppression, hypertrophy, hyperplasia, ultrasonography, thyroidectomy, substitution, cystoid

Voborská, M., Volmuthová, A. Sekundární diabetes mellitus při feochromocytomu. Kazuistiky v diabetologii 2, č. 4 – Endokrinolo-
gie: 51 – 52, 2004.

Souhrn: Kazuistika popisuje případ sedmdesátileté pacientky, u níž byl za hospitalizace pro hypertenzní krizi zachycen diabetes mellitus, hodnoce-
ný jako typ 2, následujícího půl roku léčený celkem úspěšně dietou a perorálními antidiabetiky. Pro závažné hypertenzní špičky byla pacientka
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vyšetřena k vyloučení sekundární hypertenze. Byl diagnostikován a odoperován feochromocytom levé nadledviny. Po jeho odstranění se zcela
normalizoval oGTT a zmizela hypertenze.
Klíčová slova: feochromocytom, sekundární diabetes mellitus

Secondary diabetes mellitus in cases of pheochromocytoma
Summary: The paper describes the case of a seventy-year-old patient who was diagnosed with secondary diabetes mellitus while in hospital for
treatment of a hypertension crisis. In the following six months she was treated successfully on the whole by keeping to a diet and taking oral
antidiabetics. Since she suffered from serious hypertension maximums the patient underwent examinations to verify or disprove a suspicion of
secondary hypertension. The diagnosis led to a pheochromocytoma of the left suprarenal gland. On its removal the oGTT returned to absolute
normal and hypertension disappeared.
Key words: pheochromocytoma, secondary diabetes mellitus

Žákovičová, E. Primární hyperparatyreóza s vyjádřeným biochemickým a počínajícím kostním syndromem. Kazuistiky v diabeto-
logii 2, č. 4 – Endokrinologie: 53 – 54, 2004.

Souhrn: V této kazuistice je prezentována pacientka, u které včasná diagnostika primární hyperparatyreózy náhodným sonografickým nálezem
společně s užíváním HRT umožnila vyléčení a zabránila výraznějším změnám skeletu.
Klíčová slova: primární hyperparatyreóza, hormonální substituční terapie

Primary hyperparathyreosis including a biochemical and an initial osteo-syndrom
Summary: This paper deals with a patient in whom thanks to a timely diagnosis of primary hyperparathyreosis, discovered accidentally in a sono-
graphic examination, and the prescription of HRT (hormone replacement therapy), resulted in a cure and enhanced the prevention of changes in
the skeleton.
Key words: primary hyperparathyreosis, hormone replacement therapy
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