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V novembri 2013 prišla
na slovenský a český od-
borný knižný trh monogra-
fia „Klinická obezitológia“.
Editormi monografie a ko-
ordinátormi kolektívu vyše
40 slovenských renomova-
ných odborníkov sú osob-
nosti slovenskej medicíny
v oblasti diabetológie

a obezitológie, skúsení lekári a klinici, členovia výboru
Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej
spoločnosti - Boris Krahulec, Ľubomíra Fábryová,
Pavol Holéczy a Iwar Klimeš. 

Obezita sa stala na prelomu tisícročí epidémiou,
ktorá dnes postihuje tak rozvinuté, ako rozvojové
krajiny. Obezita prináša nielen závažné zdravotné
dopady, a to v dôsledku asociácie s kardiometabolic-
kými a nádorovými ochoreniami, ale následne pred-
stavuje aj podstatnú socioekonomickú záťaž pre spo-
ločnosť. Prevencia a liečba obezity si vyžiadala vznik
nového medicínskeho odboru - obezitológie. Táto,
na rozdiel od mnohých iných novovznikajúcich me-
dicínskych disciplín prináša zjednocujúci pohľad na
ochorenie, jeho etiopatogenézu, prevenciu a liečbu.

Nárast nadhmotnosti a obezity je v súčasnej dobe
alarmujúci. Podľa najnovších údajov z roku 2012,
optimálnu telesnú hmotnosť má len 38 % populácie
na Slovensku, nadhmotnosť 36 % a 25 % má obezitu. 

Je dokázané, že obezita skracuje očakávanú dĺžku
života a negatívne ovplyvňuje jeho kvalitu. Poznávanie
príčin a následkov, prevencia a liečba obezity by sa
mali stať neoddeliteľnou súčasťou pregraduálneho
a postgraduálneho vzdelávania a jednou z priorít sú-
časného zdravotníctva. Aj preto MZ SR a slovenská
vláda v roku 2010 odštartovali „Národný program
prevencie obezity“. Predkladaná monografia síce
vznikla ex privata industria autorov, ale možno ju tiež
chápať ako podanú ruku všetkých relevantných slo-
venských špecialistov Národnému protiobezitologic-
kému programu MZ SR. 

Monografia „Klinická obezitológia“ problém obezity
neatomizuje, ale naopak ponúka holistický pohľad
na obezitu. Tento jedinečný prístup bol možný vďaka
tomu, že sa koordinátorom monografie podarilo zjed-
notiť do jedného šiku 42 popredných slovenských

odborníkov, nielen v genetike, patofyziológii, vnú-
tornom lekárstve, endokrinológii, výžive, fyziatrii a zá-
ťažovej medicíne, psychiatrii, psychológii, farmakológii
a bariatrickej chirurgii, ale aj v neinternistických od-
boroch, ktorých sa problematika obezity tiež úzko
dotýka; ako príklad sa uvádzajú dermatológia, anes-
teziológia, neurológia, gynekológia, urológia, onkológia
a ortopédia. Celkový rozsah publikácie (336 strán) je
skutočne obdivuhodný a predstihuje rad podobných
publikácií v zahraničí.

Vysoko sa cení pozornosť, ktorá sa v knihe venuje
zdravotným rizikám a komplikáciám obezity, a to
najmä kardiometabolickým, kde sa vysvetľuje asociácia
obezity s prediabetom, diabetom 2. typu, aterogénnou
dyslipidémiou, artériovou hypertenziou, hyperuriké-
miou, endoteliálnou dysfunkciou. 

Monografia vychádza z najnovších vedeckých pra-
meňov, ktoré sú adekvátne citované, čím sa uľahčuje
ďalšie smerovanie hlbšieho samovzdelávania aj pre
zanieteného čitateľa. Je potrebné tiež vyzdvihnúť
ako kniha oboznamuje čitateľa s aktuálnym pohľadom
na patofyziologické a molekulárno-genetické aspekty
obezity, či na úlohu ektopického hromadenia tukového
tkaniva v zdraví a chorobe. Jednotlivé prístupy k liečbe
obezity sú starostlivo spracované a vysvetlené. Osobitne
treba podčiarknuť kvantum a kvalitu informácií o ba-
riatrickej chirurgii obezity, čo je v slovenskej (a z časti
aj v českej) odbornej literatúre absolútne unikum. 

Táto nová, moderná, medicínska monografia, prvá
svojho druhu na Slovensku, ktorú napísal a editoval
tím slovenských odborníkov sa určite stane v klinickej
praxi každého lekára intenzívne vyhľadávanou po-
môckou pre zvládanie každodenných problémov
s prevenciou, diagnostikou a liečbou obéznych pa-
cientov. 

Monografiu „Klinická obezitológia“ si môžete ob-
jednať na secretarysma@ba.telecom.sk za cenu 32,90
eur plus poštovné

Monografia „Klinická obezitológia“ bola
ocenená v júni 2014 Cenou spoločnosti Ser-
vier Slovensko spol. s r.o. a v septembri
2014 cenou Literárneho Fondu za vedeckú
a odbornú literatúru za rok 2013 v kategórii
biologické a lekárske vedy.

KLINICKÁ
OBEZITOLÓGIA
Boris Krahulec, Ľubomíra Fábryová, Pavol Holéczy, Iwar Klimeš

a kolektív
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Hlavné témy odborného programu:
Metabolická chirurgia
Nové možnosti v liečbe obézneho pacienta
Mozog, výživa a obezita
Sekcia praktickej obezitológie
Varia

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. SACCME pridelilo podujatiu 13 kreditov.
Registrovaný účastník dostane potvrdenie o účasti v posledný deň podujatia.

Registrácia: Inštalácia firemných stánkov: 
07.11.2014 (piatok) :  od 8.00 hod. 07.11.2014 od 7.30 hod. 
08.11.2014 (sobota):  od 8.00 hod.

Kontakt: 
V. Petrovičová, SLS,Cukrová 3,813 22   Bratislava, +421 905 530 372, petrovicova@sls.sk

Technika:
multimediálna projekcia (premietanie cez počítač v MS Power Point). Prednášku odovzdajte najneskôr 15 min pred začiatkom
prednáškového bloku technikovi. Prosíme o dôsledné dodržiavanie časového limitu prednášky. 

Registračné poplatky: Členovia SDS    10 €, Nečlenovia SDS    20 €

Spôsob platby: Bankovým prevodom na účet SDS v ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 202118963/7500, IBAN: SK26 7500 0000 0002 0211 8963, Variabilný symbol:  140300698

Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom (prosím priniesť platobný doklad so sebou) alebo v hotovosti pri registrácii.

Podujatie Vám spríjemní spoločnosť RB šperk s.r.o. prezentáciou originálnych
šperkov slovenských autorov, ktorých práce poznajú ľudia aj na iných konti-
nentoch (www.rbsperk.sk)  
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Odborný program 

Štvrtok 6. 11. 2014
18.00 hod. Zasadnutie výboru OS SDS

Piatok 7. 11. 2014
8.30 Otvorenie XII. Slovenských obezitologických dní s medzinárodnou účasťou 

(Krahulec, B., Fábryová, Ľ., Martinka, E.)

8.35 – 10.35 Nové možnosti v liečbe obézneho pacienta
Predsedajúci: Krahulec, B., Kissová, V.

8.35 – 8.55 Možnosti typov redukcie energetického príjmu u diabetikov 2. typu. 
• Kissová, V., Goboová, M., Krajčová, E. (Nitra) 

8.55 – 9.10 Vplyv sladených nápojov na obezitu, diabetes mellitus 2.typu a kardiovaskulárne ochorenia 
• Sedlák, T. (Bratislava)

9.10 – 9.30 Gliklazid MR a jeho miesto v liečbe obézneho diabetika 2.typu 
(prednáška podporená edukačným grantom firmy Servier) • Krahulec, B. (Bratislava)

9.30 – 9.45 Empagliflozín – nový SGLT2 inhibítor 
(prednáška podporená edukačným grantom Aliancie Boehringer Ingelheim a Eli Lilly) • Tkáč, I. (Košice)

9.45 – 10.00 Porovnanie rôznych diétnych stratégií v redukcii telesnej hmotnosti
• Vohnout, B. (Bratislava)

10.00 – 10.20 Čo nového na frontoch antiobezitickej liečby? EÚ vs USA
• Fábryová, Ľ. (Bratislava)

10.20 – 10.35 Farmakoterapie obezity v Armádě České republiky
• Pavlík, V., Fajfrová, J. (Hradec Králové)

10.35 – 10.50 Prestávka

10.50 – 12.20 Sekcia praktickej obezitológie
Predsedajúci: Rutkovský, R., Uličiansky, V.

10.50 – 11.20 Enterálna výživa v praxi všeobecného lekára
• Jurgová, E. (Piešťany)

11.20 – 11.50 Pohybová aktivita v liečbe obezity 
• Rutkovský, R. (Bratislava)

11.50 – 12.20 Obezita z posudkového hľadiska
• Nedelková, Z. (Piešťany)

12.20 – 13.30 Obedná prestávka

13.30 – 14.30 Čo je nové vo svete DPP-4 inhibítorov?
(prednáška podporená edukačným grantom firmy Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.)
Predsedajúci: Krahulec, B., Fábryová, Ľ.

13.30 – 13.55 Alogliptín – novinka medzi DPP-4 inhibítormi
• Fábryová, Ľ. (Bratislava)
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13.55 – 14.20    Alogliptín a jeho vplyv na kardiovaskulárnu mortalitu a morbiditu –štúdia EXAMINE
• Murín, J. (Bratislava)

14.20 – 14.30 Diskusia

14.30 – 14.45 Prestávka

14.45 – 17.05 Metabolická chirurgia
Predsedajúci: Holéczy, P., Fried, M.

Vyžiadané prednášky

14.45 – 15.10 Jak hodnotit úspěšnost a selhání bariatrické léčby
• Fried, M., Doležalová, K. (Praha)

15.10 – 15.35 Sleeve gastrectomy – bariatrická metoda s uspokojivým metabolickým efektem
• Kasalický, M. (Praha)____________________________________

15.35 – 15.50 Bariatrická a metabolická chirurgie – existuje zlatý standard ?
• Hrubý, M. (Turnov)

15.50 – 16.05 Laparoskopická plikace žaludku a její dopad na složení těla a lipidový a cukerný metabolismus 
• Bužga, M., Holéczy, P., Švagra, Z., Bolek, M. (Ostrava)

16.05 – 16.20 Diabetes mellitus 2.typu pred bariatrickou operáciou a po nej
• Čierny M., Vašíček J., Novotná R., Čierny M., jr. (Břeclav, Brno)

16.20 – 16.35 Sleeve gastrektómia ako revízna operácia pri zlyhaní gastrickej bandáže
• Keher, I., Dobrovodský, A., Figurová, E., Holéczy, P., Škuta, R. (Trnava)

16.35 – 16.50 SADIS – nová metóda v bariatrickej / metabolickej chirurgii
• Holéczy, P., Keher, I., Bolek, M., Havrlentová, L., Figurová, E.  (Ostrava, Trnava)   

16.50 – 17.05 Využití implantabilního duodenálního rukávu v léčbě obezity a diabetu 2. typu 
• Mráz, M., Kanálková, P., Trachta, P., Beneš, M., Vlasáková, Z., Haluzíková, D., Pavlovičová, R., Lacinová, Z.,

Pelikánová, T., Svačina, Š., Haluzík, M. (Praha)

17.05 – 17.20 Prestávka

17.20 – 18.20 Novinky v liečbe metabolického syndrómu
(prednáška podporená edukačným grantom firmy Merck Sharp & Dohme)
Predsedajúci: Krahulec, B., Martinka, E.

17.20 – 17.45 Diabetes špecifická nutričná podpora (liečba)
• Martinka, E. (Ľubochňa)

17.45 – 18.10 Miesto kombinačnej hypolipidemickej liečby v populácii pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom
• Fábryová, Ľ. (Bratislava)

18.10 – 18.20 Diskusia

18.20 – 18.50 Plenárna schôdza OS SDS

19.30 Spoločenské posedenie s hudbou

Odborný program
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Sobota 8.11.2014

8.30 – 10.30 Obezita a jej komorbidity
Predsedajúci: Klimeš, I., Mojto V.

8.30 – 8.45  Diabetici s akútnym srdcovým zlyhaním - vplyv obezity
• Pernický, M., Murín, J. (Bratislava)

8.45 – 9.00 Koronarografie a delirium tremens u obézního pacienta
• Pávek, P. (Nové Město na Moravě)

9.00 – 9.15 Změna koncentrace HDL cholesterolu v průběhu dietně fyzické intervence osob s nadváhou nebo obezitou
• Suchánek, P.,Lánská, V., Králová Lesná, I., Dlouhá, D., Mrázková, J., Hubáček, J.A. (Praha)

9.15 – 9.30 Obezní pacient s hypertenzí na šesti kombinační terapii a jeho samoléčba
• Pávek, P. (Nové Město na Moravě)

9.30 –  9.45 Pri ktorej hodnote BMI dochádza k znižovaniu koncentrácie vitamínu D3?
• Mojto, V., Rausová, Z., Chrenová, J., Dedík, L., Kolcunová, M. (Bratislava)

9.45 – 10.00 Riziká obezity v gravidite
• Avramovová, M., Payer, J. (Bratislava)

10.00 – 10.15 Mutácie SIM1 u detí so skorým začiatkom závažnej obezity
• Staníková, D., Sůrová, M., Škopková, M., Ukropcová, B., Tichá, Ľ., Petrášová, M., Hučková, M., Ukropec, J.,

Staník, J., Klimeš, I., Gašperíková, D. (Bratislava, Košice)
10.15 – 10.30 Obezita v dětském věku, prevalence, úskalí diagnostiky a současná situace v České republice

• Kytnarová, J. (Praha)

10.30 – 10.45 Prestávka

10.45 – 12.00 Telesný pohyb, tréning, kostrový sval
Predsedajúci: Majerčák, I., Ukropcová, B. 

10.45 – 11.05 Pobybová aktivita pri liečbe obezity
Majerčák, I. (Košice) 

11.05 – 11.20 MikroRNA miR-494 je regulovaná tréningom u sedavých obéznych jedincov so zvýšeným rizikom diabetu
2. typu a moduluje metabolizmus lipidov v bunkách kostrového svalu in vitro
• Baláž, M., Kurdiová, T., Vician, M., Kyselovičová, O., Belan, V., Jelok, I., Wolfrum, C., Ukropec, J., Ukrop-

cová, B. (Bratislava, Zurich)
11.20 – 11.35 3-mesačná suplementácia karnozínom zvyšuje obsah karnozínu vo svale u jedincov s nízkym BMI: in

vivo 1H-MRS štúdia
• Krumpolec, P., Just-Kukurová, I., Valkovič, L., deCourten, B., Vallová, S., Jakubová, M., Kurdiová, T.,

Krššák, M., Ukropcová, B., Ukropec, J. (Bratislava, Viedeň, Melbourne) 
11.35 – 11.50 Prediabetes a diabetes 2. typu sa spája so zvýšeným obsahom dipeptidu karnozínu v kostrovom svale

• Kurdiová, T., deCourten, B., Vallová, S., Baláž, M., Vician, M., Vlček, M., Belan, V.,  Klimeš, I., Gašperiková,
D., Derave, W., Ukropec, J., Ukropcová, B. (Bratislava, Melbourne, Ghent)

11.50 – 12.00 Diskusia

12.00 – 12.45 Obedná prestávka

Odborný program 
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12.45 – 14.30 Mozog, výživa a obezita
Predsedajúci: Fábryová, Ľ., Slabá, Š.

12.45 – 13.05 Mozog a výživa
• Minárik, P., Krahulec, B. (Pezinok, Bratislava)

13.05 – 13.25 Závislosť na jedle
• Provazník, V. (Bratislava)

13.25 – 13.45 Obezita a deprese
• Slabá, Š. (Praha)

13.45 – 14.00 Mozog a diabetes
• Minárik, P., Krahulec, B. (Pezinok, Bratislava)

14.00 – 14.15 Esenciálna úloha vybraných nutrientov na štruktúru a funkcie mozgu 
• Kajaba, I., Ginter, E., Krahulec, B., Valachovičová, M., Urbánek, V. (Bratislava)

14.15 – 14.30 Klinické skúšanie na Slovensku doteraz a jeho nastávajúci redesign  
• Mojzešová, A., Rendeková, K. (Quintiles Slovakia, s.r.o., Bratislava)

14.30 Ukončenie XII. Slovenských obezitologických dní s medzinárodnou účasťou

14:30 – 16:00 Správna klinická prax – Školenie pre skúšajúcich (podporené edukačným grantom Quintiles Slovakia, s.r.o)
• Rendeková K. (Quintiles Slovakia, s.r.o., Bratislava)

Odborný program
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Na školenie v Správnej klinickej praxi sa môžete prihlásiť u p. Petrovičovej (petrovicova@sls.sk) do 27.10.2014,
počet miest je obmedzený na 10, po absolvovaní účastníci obdržia certifikát GCP platný dva roky.
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Generálny partner:

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Abbott Laboratories Slovakia, s.r.o.

AstraZeneca AB

Berlin-Chemie AG

Bio G, s.r.o.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CO.KG

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Eurolab Lambda  a.s.

GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.

KRKA Slovensko, s.r.o.

MED TRUST Slovakia, s.r.o.

MEDA Pharma, s.r.o.

Merck Sharp&Dohme, s.r.o.

MERCK, s.r.o.

Novartis Slovakia, s.r.o.

Premedic Systems, s.r.o.

Quintiles Slovakia,s.r.o.

sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o.

Servier Slovensko, s.r.o.

Teva Pharmaceuticals Slovakia,s.r.o.

WÖRWAG Pharma GmbH&CO.KG

Zentiva, a.s.

Partneri a vystavovatelia:
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Riziká obezity v gravidite
Avramovová, M., Payer, J. 
• V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a UN Bratislava

Obezita je považovaná za jedno z najvýznamnejších zdravotných
rizík. Počet obéznych sa neustále zvyšuje a za posledných 40 rokov sa
počet obéznych ľudí zdvojnásobil. Na Slovensku spĺňa kritériá nadváhy
približne 52% populácie a približne 17% kritériá obezity. Tento trend
je jednoznačný aj v populácii žien vo fertilnom veku. Ženy s nadváhou
a obezitou majú vyššie riziko zníženej inzulínovej senzitivity v porovnaní
s populáciou žien vyhovujúcim BMI. Kombinácia obezity a zníženej in-
zulínovej senzitivity všeobecne zvyšuje dlhodobé riziko vývoja meta-
bolického syndrómu, ktorý je asociovaný s diabetes mellitus,
hypertenziou, hyperlipidémiou a kardiovaskulárnym rizikom. Vzhľadom
na fyziologické zmeny metabolizmu v gravidite, najmä zvyšovanie in-
zulínovej rezistencie, je táto skupina žien riziková z hľadiska komplikácií
v gravidite, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zdravie matky, ale aj zdravie
dieťaťa. Tak ako zhodnotenie rizika je dôležitá aj prevencia týchto rizík.
Odporúčanou je včasná predkoncepčná príprava s redukciou hmotnosti,
ako i vedenie počas gravidity s cieľom ovplyvniť zdravotné riziko matky
i dieťaťa. 

• • •

MikroRNA miR-494 je regulovaná tréningom u se-
davých obéznych jedincov so zvýšeným rizikom
diabetu 2. typu a moduluje metabolizmus lipidov
v bunkách kostrového svalu in vitro
M. Baláž1, T. Kurdiová1, M. Vician2, O. Kyselovičová3, V. Belan4, I. Jelok5,
C. Wolfrum6, J. Ukropec1 & B. Ukropcová1

• 1Ústav experimentálnej endokrinológie, SAV, Bratislava, Slovensko; 2Chirurgická
klinika, SZU, Bratislava, Slovensko; 3Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita
Komenského, Bratislava, Slovensko; 4Rádiologická klinika, Univerzitná nemocnica,
Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko; 5Národný ústav srdcovocievnych
chorôb, Bratislava, Slovensko; 6Institute of Food, Nutrition & Health, ETH Zurich,
Schwerzenbach, Švajčiarsko

Úvod: Cvičenie vedie k aktivácii viacerých signálnych dráh, ktoré zlep-
šujú metabolizmus kostrového svalu. Pri adaptácii na cvičenie zohrá-
vajú dôležitú úlohu aj malé regulačné mikroRNA (miRNA). Cieľom
štúdie bolo skúmať reguláciu miR-494 v kostrovom svale sedavých
dobrovoľníkov (BMI 31.6±0.9kg.m-2; M/Ž 8/7), ktorí podstúpili 12-
týždňový vytrvalostný (n=8) alebo silový (n=7) tréningový program
a následne študovať úlohu miR-494 v regulácii metabolizmu lipidov
v primárnych ľudských svalových bunkách.
Metodika: Vzorky kostrového svalu m. vastus lateralis sme získali bi-
opsiou svalu pred a po absolvovaní tréningového programu. Stanovili
sme mieru glukózovej tolerancie, množstvo a distribúciu tuku v ab-
dominálnej oblasti a maximálnu aerobnú kapacitu. MiR-494 sme
kvantifikovali pomocou real-time PCR. Hladiny miR-494 v diferenco-
vaných primárnych ľudských myotubách sme manipulovali transfek-

ciou syntetickej miR-494 a jej špecifického inhibítora.
Výsledky: 12-týždňový tréning viedol k 19% zvýšeniu VO2 max
(p<0.05), čo potvrdzuje účinnosť nášho tréningového programu. MiR-
494 bola v odpovedi na tréningový program znížená v kostrovom svale
o 28%. Akútne cvičenie nemalo vplyv na hladiny miR-494 u sedavých
ani u trénovaných jedincov, avšak cirkulujúce hladiny miR-494 boli po
tréningu 2.6 krát vyššie. Transfekcia syntetickej miR-494 viedla k zní-
ženiu expresie génu pre FoxJ3 (-48%), PGC1α (-33%), SIRT3 (-18%)
a SIRT1 (-36%) a bola asociovaná s 22% poklesom obsahu mitochon-
driálnej DNA a s výrazným zvýšením akumulácie triacylglycerolov
v myotubách (3.6x). Transfekcia miR-494 inhibítora viedla k zvýšeniu
expresie PGC1α (+26%) a SIRT1 (+17%) a znížila akumuláciu lipidov
(-30%) v myotubách.
Záver: MiR-494 je v kostrovom svale a cirkulácii regulovaná trénin-
gom a mohla by teda prispievať k adaptačnej odpovedi kostrového
svalu na zvýšenú fyzickú aktivitu. Naše in vitro funkčné štúdie nazna-
čujú, že miR-494 zohráva úlohu v regulácii mitochondriálnej bioge-
nézy a kapacity uskladňovať/oxidovať lipidy, a to pravdepodobne
reguláciou expresie PGC1α a SIRT1.

Grantová podpora: EFSD/Lilly Research Fellowship 2010, 
Cestovný grant Obezitologickej sekcie 

Slovenskej diabetologickej spoločnosti
Registračné číslo klinickej štúdie: ISRCTN95105191

• • •

Diabetes mellitus 2.typu pred bariatrickou operá-
ciou a po nej
Čierny M., Vašíček J., Novotná R, Čierny M, jr. 
• Chirurgické odd. Nemocnice Břeclav, LF MU Brno 

Epidémia obezity, diabetu a ďalších metabolických chronických
ochorení svedčí pre zlyhávanie prevencie a vyžaduje včasnú a účinnú
liečbu. Údaje z velkých zahraničných súborov i z randomizovaných
štúdií s najvyššou úrovňou vedeckej evidencie ukazujú vysoký tera-
peutický účinok bariatrickej / metabolickej chirurgie. Vzhľadom k me-
tabolickému účinku operačnej liečby sa menia indikačné kritériá
chirurgie od BMI (body mass indexu) k ochoreniam diabetu 2.typu
a metabolického syndrómu. V prezentácii porovnávame literárne údaje
z randomizovaných štúdií s vlastnými tuzemskými výsadkami, ktoré
potvrdzujú externú validitu zahraničných údajov i prínos včasnej in-
dikácie bariatrie u diabetikov. Napriek famóznemu efektu bariatrických
– metabolických operácií nie je isté, či je chirurgická liečba dostatoč-
nou odpoveďou na globálnu hrozbu 21. storočia.  

• • •
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Miesto kombinačnej hypolipidemickej liečby v po-
pulácii pacientov s vysokým kardiovaskulárnym
rizikom 
Fábryová Ľ.
• Metabol KLINIK, Bratislava, Slovenská republika

Napriek stále širšiemu použitiu statínov v našej bežnej klinickej
praxi,veľká väčšina pacientov stále nedosahuje odporúčané cieľové
hodnoty pre LDL-cholesterol. Alarmujúca je najmä situácia u pacientov
s vysokým rizikom rozvoja kardiovaskulárnych príhod (napr. obézni
diabetici 2. typu). Hovoríme o tzv. reziduálnom kardiovaskulárnom ri-
ziku. Ďalším krokom v ovplyvnení ich kardiovaskulárneho rizika je
možnosť využiť kombinačnú liečbu v závislosti od pretrvávajúcej po-
ruchy metabolizmu lipidov (hypercholesterolémia alebo aterogénna
dyslipidémia).V prípade pretrvávania hypercholesterolémie je vhodné
v ďalšom postupe použiť kombinačnú liečbu (duálnu inhibíciu), čo
predstavuje kombinácia statínu s ezetimibom. V prípade aterogénnej
dyslipidémie (mierne zvýšenie LDL-cholesterolu, triacyglycerolov
a nízkeho HDL-C) je vhodná kombinačná liečba statín s fenofibrátom.
Faktom je, že v klinickej praxi kombinačnú hypolipidemickú liečbu vy-
užívame iba približne u 10 % vysokorizikových pacientov.

Aké je racionálne opodstatnenie duálnej inhibície?  
Liečba statínmi najmä vo vysokých dávkach môže so sebou priná-

šať vyšší výskyt vedľajších nežiaducich účinkov, čo význemne ovplyv-
ňuje dlhodobú adherenciu k tejto liečbe. Jednou z najvýznamnejších
príčin non-adherencie je intolerancia statínov najčastejšie spojená so
svalovou symptomatológiou (myopatiou). Incidencia statínmi indu-
kovanej myopatie je v klinických štúdiách nízka (1.5–5.0 %), avšak
v reálnej klinickej praxi sa výskyt statínmi indukovanej myopatie po-
hybuje od 15 do 20 %.

Pri liečbe statínmi sa stretávame s tzv. escape fenoménom, ktorý
predstavuje pokles účinnosti liečby statínom s dlhším trvaním liečby.
Tento mechanizmus nie je celkom objasnený, ale zrejme súvisí s pro-
cesom reakcie organizmu na podanie statínu.

Ďalšou limitáciou je vysoká interindividuálna variabilita v odpovedi
na liečbu statínom , ktorá je daná jednak vonkajšími vplyvmi a faktormi
(nedostatočná compliance, dodržiavanie diétnych a režimových opat-
rení, čas a dávka liekov, sprievodná liečba) a jednak je ovplyvnená ge-
netickými faktormi (mutácie génu Apo-B100, polymorfizmy ApoE,
CETP, CYP3A4). Tieto súvislosti sú zvlášť významné pri interakciách lie-
kov u polymorbídnych pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizi-
kom.

Po podaní statínu v monoterapii a následnom znížení endogénnej
syntézy cholesterolu v pečeni dochádza k významnému zvýšeniu re-
sorpcie cholesterolu v čreve. A, naopak, ak sa liečbou izolovane zníži
resorpcia cholesterolu z čreva ezetimibom, významne sa zvýši endo-
génna tvorba cholesterolu v pečeni. Na týchto údajoch stoja snahy
o tzv. duálnu liečbu, ktorá ovplyvňuje ako syntézu, tak aj spätnú re-
sorpciu cholesterolu z čreva. 

Vo viacerých klinických štúdiách (resp. ich metaanalýzach) bolo
dokázané, že cieľové hodnoty pre LDL-cholesterol ľahšie dosiahneme
kombinačnou hypolipidemickou liečbou -predovšetkým statínom
s ezetimibom. Dôležitý je okrem vplyvu na pokles LDL-cholesterolu,
celkového cholesterolu, non-HDL cholesterolu, pokles apoliproteínu
B, aj vplyv na hladinu triacylglycerolov, HDL-cholesterolu a apolipo-
proteínu A1. Pri kombináciu statínu s ezetimibom dosiahne cieľové
hodnoty pre LDL-cholesterol signifikantne väčšia skupina pacientov.

Významným míľnikom pre ezetimib bude november 2014, kedy
budú prvý krát publikované výsledky dlhoočakávanej štúdie IMPROVE-
IT porovnávajúce ezetimib/simvastatín so samotným simvastatínom
v prevencii kardiovaskulárnych príhod.

• • •

Alogliptín – novinka medzi DPP-4 inhibítormi 
Fábryová Ľ. 
• Metabol KLINIK, Bratislava, Slovenská republika

Diabetes mellitus 2. typu je závažné progredujúce ochorenie spá-
jajúce sa nadhmotnosťou alebo obezitou. Manažment hmotnosti, ako
aj výber hmotnostne neutrálnej alebo hmotnosť znižujúcej antidia-
betickej liečby, by sa mal stať integrálnou súčasťou každodennej sta-
rostlivosti o diabetikov 2. typu. Dnes vieme, že už malý pokles
hmotnosti vedie k podstatnému zlepšeniu metabolickej kontroly a ná-
sledne aj k poklesu kardiometabolického rizika.

Alogliptín patrí medzi nové DPP-4 inhibítory. Spomaľuje inaktiváciu
inkretínových hormónov so zvýšením ich koncentrácie v krvnom rie-
čisku (inkretínový efekt), čo sa spája s poklesom glykémie nalačno
a po jedle, efekt je glukózodependentný. Napriek rovnakému mecha-
nizmu účinku DPP-4 inhibítorov, sa tieto líšia navzájom vo farmako-
kinetických a farmakodynamických vlastnostiach. Alogliptín má vyššiu
selektivitu pre DPP-4, veľmi nízky potenciál liekových interakcií a nie
je nutná redukcia dávky u starších, u osôb s miernym poškodením pe-
čene alebo obličiek.

Alogliptín viedol vo všetkých štúdiách 3. fázy klinického skúšania
k signifikantnému rýchlemu a pretrvávajúcemu poklesu HbA1c počas
26 týždňovej liečby (-0.5 až -0.8%), v porovnaní s liečbou samotným
metformínom, pioglitazónom, sulfonylureou alebo inzulínom. Aj väč-
šie percento pacientov dosiahlo HbA1c ≤7%. Kombinácia alogliptínu
s metformínom v 3. fáze klinického skúšania vedie ku zvýšeniu glu-
kózodependentného inkretínového účinku, inzulínovej sekrécie, ku
zníženiu sekrécie glukagónu, zvýšeniu periférneho vychytávania a me-
tabolizovania glukózy a ku poklesu hepatálnej produkcie glukózy s lep-
ším efektom na glykemickú kompenzáciu, najmä na glykémiu nalačno.

Kombinančná liečba zlepšuje adherenciu a compliance pacientov,
novou možnosťou je použitie kombinácie alogliptín/pioglitazón, ktorá
má okrem vplyvu na glykemickú kompenzáciu, pozitívny efekt aj na
ostatné kardiovaskulárne rizikové faktory. Pridanie alogliptínu ku kom-
binácii metformín s potentným inzulínovým senzitizérom pioglitazó-
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nom viedlo k vyššej redukcii HbA1c ako uptitrácia pioglitazónu. 
Údaje o vplyve na preprandiálny a postprandiálny metabolizmus

lipidov a lipoproteínov u diabetikov 2. typu nám prináša 16 –
týždňová štúdia, ktorá sledovala efekt alogliptínu alebo kombinácie
alogliptín/pioglitazón vs placebo u 71 diabetikov 2. typu (18 – 70
rokov) nedosahujúcich HbA1c 6,5 % pri liečbe diétnymi a režimovými
opatreniami a/alebo metformínom, sulfonylureou alebo glinidmi.
Medzi vstupnými kritériami boli aj hodnoty triacylglycerolov (TAG)
nalačno (1,7 – 5,0 mmol/l). Na liečbu alogliptínom bolo zaradených
25 pacientov, na kombináciu alogliptín/pioglitazón 22 a do placebovej
skupiny 24 pacientov. Po 16-týždnovej liečbe došlo v každej skupine
pacientov ku podobnej významnej redukcii celkovej postprandiálnej
odpovede TAG (TAG v chylomikrónoch aj TAG vo VLDL1 časticiach), čo
svedčí o vplyve aj na redukciu hepatálnej produkcie na TAG bohatých
lipoproteínov. Postprandiálna koncentrácia apoB-48 v chylomikrónoch
sa signifikantne znížila po liečbe alogliptínom, pri terapii alogliptín/pi-
oglitazón bola tendencia napriek poklesu nesignifikantná. 

V 52-týždňovej štúdii u pacientov starších ako 65 rokov liečba alog-
liptínom viedla k miernemu poklesu hmotnosti, 8 % poklesu TAG v po-
rovaní s glipizidom.

V klinickom programe sa po pridaní alogliptínu k inej antidiabe-
tickej liečbe objavil zmiešaný vplyv na hmotnosť. Kombinácia alog-
liptínu so sulfonylureou viedla k malému, ale signifikantnému zvýšeniu
hmotnosti s porovnaním s placebom. V dvojročnej štúdii ENDURE kom-
binácia alogliptínu s metformínom viedla k signifikantnej redukcii
hmotnosti oproti glipizidu.

• • •

Čo nového na frontoch antiobezitickej liečby? EÚ
vs USA
Fábryová Ľ.
• Metabol KLINIK, Bratislava, Slovenská republika

Napriek pandémii obezity nemáme v súčasnosti v EÚ medikamentóznu
liečbu, ktorá by dokázala vyplniť priestor medzi 20% redukciou
hmotnosti pri bariatrickej chirurgii a 10 % redukciou hmotnosti pri
nefarmakologickej liečbe. Okrem toho klinická realita je taká, že 80 –
90 % pacientov postupne zlyháva pri dodržiavaní diétnych a režimových
opatrení. Jedinou možnosťou medikamentóznej liečbe v Európe je
orlistat, ktorý je dostupný ako voľnopredajný liek v nízkej dávke (Alli)
alebo vo vyššej dávke na recept (Xenical).

V FDA v roku 2012 schválila na používanie v klinickej praxi
lorcaserin a phentermín-topiramát, ktoré predstavujúna základe do-
stupných údajov podľa vyjadrení expertov - obezitológov „malú zlatú
baňu“ pre liečbu obezity. Avšak súčasne okrem entuziazmu sú
v popredí obavy z ich možných kardiovaskulárnych a psychiatricko-
neurologických vedľajších účinkov. Zdá sa, že napriek schváleniu tejto
liečby v USA existuje stále veľa nezodpovedaných otázok týkajúcich
sa rizika a benefitu týchto dvoch liekov. Z bezpečnostných dôvodov

nebolo ich používanie schválené v EÚ. Európska agentúra pre lieky
(EMA) neschválila lorcaserín kvôli obavám z možných typov rakoviny,
duševných porúch a obáv z rozvoja valvulopatií a odporučila výrobcovi
stiahnuť v máji 2013 svoju žiadosť. EMA dvakrát odmietla schváliť
phentermín-topiramát (prvý krát v roku 2012 a znovu v roku 2013)
kvôli obavám z možných dlhodobých účinkov lieku. S lorcaserínom
priebeha v súčasnosti postmarketingová štúdia zameraná na kardio-
vaskulárnu bezpečnosť CAMELLIA-TIMI 61. Pozitívne výsledky prav-
depodobne pripravia pôdu pre znovupodanie žiadosti o schválenie
lorcaserínu v EÚ.

Pri schvaľovaní antiobezitík FDA prihliada na dve kritériá (≥ 5 %
pokles hmotnosti pri užívaní lieku oproti placebu a minimálne 35 %
osôb, ktoré liek pooužíva musí zredukovať ≥ 5 % hmotnosti (percento
poklesu v liečenej skupine musí byť minimálne dvojnásobne vyššie
ako v placebovej skupine). Lorcaserín splnil jedno z kritérií, phenter-
min-topiramát splnil obidve kritériá. Avšak účinnnosť liečby je len
polovicou príbehu, benefit musí jednoznačne prevážiť riziká.

Nedávno FDA schválila ďalšie antiobezitiká na používanie v klinickej
praxi: bupropion-naltrexon (po opakovanom schvaľovaní FDA a doplnení
údajov zo štúdie LIGHT) a najnovšou správou je schválenie antidiabetika,
GLP-1 agonistu liraglutidu pre liečbu obezity, avšak vo vyššej dávke
(3 mg/deň, oproti dávke 1,2 a 1,8 mg používaného v liečbe diabetes
mellitus). Inidkáciou je chronický manažment hmotnosti u osôb
s BMI ≥ 30 kg/m2 alebo BMI ≥ 27 kg/m2 pri prítomnosti najmenej
jednej komorbidity.

Panel expertov FDA vyjadril znepokojenie nad nedostatkom údajov
pre viac ako ročnú liečbu obezity liraglutidom a zaoberal sa rôznymi
bezpečnostnými otázkami vrátane ochorení žlčníka, pankreasu, prsníka
a rakoviny štítnej žľazy, ako aj nárastu srdcovej frekvencie. Doriešením
týchto otázok sa budú zaoberať ďalšie postmarketingové štúdie.
Výsledky prebiehajúcej kardiovaskulárnej štúdie LEADER (Liraglutide
Effect and Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular Outcome
Results) s dávkou 1,8 mg liraglutidu by mali postačiť na identifikáciu
rizika pre vyššie dávky liraglutidu. Z tejto štúdie budú pochádzať aj
bezepčnostné údaje týkajúce sa nádorových ochorení a ďalších
nežiaducich udalostí. Výsledky očakávame v roku 2016. 

Pokiaľ je liek schválený pre liečbu obezity, je veľká pravdepodobnosť,
že bude použitý ako prvá línia farmakoterapie. Avšak aktuálne sa pre
liraglutid (až do dávky 1,8 mg) uvádza, že sa neodporúča v prvej línii
liečby u pacientov s diabetom pre obavy týkajúce sa nádorov štítnej
žľazy z C-buniek (tieto sa vyskytli u hlodavcov). Toto je ďalšia otázka,
ktorú bude treba v blízkej budúcnosti doriešiť.

• • •
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Jak hodnotit úspěšnost a selhání bariatrické léčby.
M. Fried1,2, K. Doležalová1,2

• 1 OB klinika – Centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění, Praha
2 1. LF UK, Praha
Úvod: Hodnocení úspěšnosti či selhání bariatrické léčby často postrá-
dají porovnatelnost v mezioborově publikovaných datech.
Metodika: Je uveden přehled nejčastějších objektivních selhání baria-
trické léčby, subjektivních, pacienty vnímaných parametrů neúspěš-
nosti léčby, i dalších kritérií, hodnocených především nechirurgickými
obory.
Výsledky: Objektivními hodnotícími kritérii bariatricko-metabolické
léčby jsou počty perioperačních, krátko-(do 30 dnů) i dlouhodobých
pooperačních komplikací, frekvence reoperací a mortalita. Dle platných
evropských Závazných doporučení z r. 2013 se hodnocení úspěšnosti
bariatriko-metabolické chirurgie přesunulo od koncentrace na hmot-
nostní úbytky, směrem k metabolické účinnosti operačního zákroku,
zlepšení/remise přítomného onemocnění, či úlohu operace v dlou-
hodobé prevenci jeho vzniku.

Nejčastěji užívané kritérium změn hmotnostních, či BMI je ne-
přesné, nereflektující dnešní základní terapeutický cíl bariatricko-me-
tabolické chirurgie – účinnost na metabolický stav pacienta.
Hodnocení výsledků léčby pomocí %EWL, %EBMIL a dalších para-
metrů (změna % nadváhy, změna % „nadbytečného“ BMI) neumož-
ňuje ani porovnání výsledků léčby s nechirurgickými obory.
V chirurgické literatuře uváděnou hranici úspěšnosti operační léčby
(50%EWL) nelze srovnat s nechirurgickými obezitologickými publi-
kacemi. To platí i pro uvádění výsledků léčby metabolické chirurgie.
Je třeba jasně stanovit stejné hodnotící parametry terapeutických vý-
sledků u diabetu 2.typu, či například při nutnosti provedení následné,
další bariatrické operace. Ne vždy nutnost indikovat druhou, další ba-
riatrickou operaci znamená selhání primární, bariatricko-metabolické
intervence.
Závěr: Úspěšnost bariatricko-metabolické chirurgie lze objektivně
hodnotit frekvencí výskytu komplikací, mortalitou, počtem reoperací
a relapsů metabolických onemocnění. Je nutné objektivizovat a me-
zioborově srovnatelnými hodnotami referovat výsledky léčby z pohledu
změn hmotnosti, BMI, účinnosti na metabolická onemocnění, zejména
diabetes 2.typu.    

• • •

Mutácie SIM1 u detí so skorým začiatkom závažnej
obezity
Daniela Staníková1,2, Martina Sůrová1, Martina Škopková1, Barbara
Ukropcová1, Ľubica Tichá2, Miroslava Petrášová3, Miroslava Hučková1,4,
Jozef Ukropec1 Juraj Staník1,2, Iwar Klimeš1,4, Daniela Gašperíková1,4

• 1DIABGENE a Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu, Ústav experimen-
tálnej endokrinológie SAV, Bratislava
21.detská klinika LFUK, DFNsP, Bratislava 
3Detská klinika, LF UPJŠ, Košice
4Molekulárno – medicínske centrum SAV, Bratislava

Úvod Jednou z nedávno identifikovaných príčin monogénovej obezity
sú inaktivačné mutácie hypotalamického transkripčného faktora
single-minded 1 (SIM1), ktorého funkcia je úzko spätá s funkciou me-
lanokortínového receptoru 4 (MC4R). Mutácie génu SIM1 sú pravde-
podobne druhou najčastejšou príčinou monogénovej obezity, hneď
po mutáciách génu MC4R, čo môže predstavovať až do 5 % obéznych
pacientov. Typicky by malo ísť o obezitu vznikajúcu v detstve, so zá-
važnou hyperfágiou a môžu byť prítomné aj poruchy učenia, alebo
správania. Mutácie SIM1 sa našli aj u pacientov s fenotypom podob-
ným Prader-Williho syndrómu. Doteraz boli publikované údaje o SIM1
mutáciách z Veľkej Británie, Francúzska a Belgicka. Ma Slovensku sa
DNA analýza tohto génu doteraz nerobila. 
Cieľom tejto štúdie bolo vykonať DNA analýzu génu pre SIM1 v súbore
detí so skorým začiatkom závažnej obezity a charakterizovať fenotyp
pacientov s identifikovanou mutáciou.
Pacienti a metódy. DNA analýza génu SIM1 sa vykonala u 116 detí
(v čase analýzy vo veku 2-18 rokov) so skorým začiatkom (do 5rokov)
závažnej obezity (BMI Z-skóre > 2 SD) a u 45 štíhlych dospelých kon-
trol (BMI < 25 kg/m2).
Výsledky. Spomedzi analyzovaných pacientov sa u jednej obéznej
probandky identifikoval nový SIM1 variant p.D134N. U pacientky sa
manifestovala obezita už vo veku 2 rokov, pričom kontinuálne priberá
až do súčasnosti. V detstve mala ťažkosti s učením a zníženú schopnosť
koncentrácie. V čase analýzy mala 18 rokov a BMI 44.2 kg/m2. Rovnaký
variant sa identifikoval aj u jej brata (16 rokov, BMI 41 kg/m2), otca
(BMI 57.8 kg/m2), a otcovho otca (BMI 35.5 kg/m2); ďalší obézni čle-
novia rodiny neboli nosičmi tohto variantu (matka probandky BMI
50.2 kg/m2 ani otcova matka BMI 48.5 kg/m2). Identifikovaný variant
p.D134N nebol doteraz publikovaný a nenachádza sa v žiadnej z mu-
tačných databáz. Navyše 3 mutačné softvéry, analyzujúce možný im-
pakt mutácie na funkciu proteínu predpovedali, možný vplyv variantu
na funkciu proteínu SIM1. 
Závery. Identifikovali sme nový variant (p.D134N) génu SIM1 u jednej
obéznej probandky spomedzi 116 detí so skorým začiatkom závažnej
obezity. Všetci nosiči variantu p.D134N z probandkinej rodiny boli
obézni (BMI > 35.5kg/m2), podobne ako aj príbuzní bez mutácie. Po-
tvrdzuje to fakt, že väčšina patogénnych mutácií génov SIM1 a MC4R
sa ľahšie prejaví v obezitogénnom prostredí. 
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Grantová podpora: VEGA 2/0166/14. 
SADIS – nová metóda v bariatrickej / metabolickej
chirurgii
Holéczy, P., Keher, I., Bolek, M., Havrlentová, L., Figurová, E.  
• Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s, Ostrava-Vítkovice, Česká repu-

blika, Chirurgická klinika FN, Trnava, Slovensko
Bariatrická chirurgia má viac ako šesťdesiatročnú históriu. Za ten

čas bolo navrhnutých a v praxi použitých viac ako 50 typov operácií.
Mnohé z nich pomerne rýchlo upadli do zabudnutia, pretože ich spre-
vádzali závažné vedľajšie účinky, alebo neboli dostatočne efektívne. 

Stále sa hľadá tzv. ideálna operácia. V r. 2010 sa objavila prvá pu-
blikácia o novej alternatíve biliopankreatickej diverzie so zapojením
duodena (BPD-DS), ktorú autori nazvali v skratke SADIS (z angličtiny
single anastomosis duodenoileal with sleeve gastrectomy). Ide vlastne
o rukávovú resekciu žalúdka v prvej fáze operácie, na ktorú nadväzuje
druhá fáza, kedy sa vytvorí duodenoileálna anastomóza na jednodu-
chú sľučku ilea, vo vzdialenosti 250 cm od ileocoekálneho spojenia.
Výhodou operácie je jej jednoduchosť v porovnaní s BPD-DS a jej men-
šia ekonomická náročnosť.

Pretože ide o operáciu, ktorá nie je zatiaľ všeobecne prijatá, pred
tým, ako sme začali vykonávať tieto operácie sme si vyžiadali súhlas
etickej komisie. Operácie vykonávame v rámci prospektívnej štúdie za
spolupráce Chirugického oddelenia Vítkovickej nemocnice a.s. a Chi-
rurgickej kliniky FN Trnava. Indikáciou k operácii u našich pacientov
bolo zlyhanie pôvodnej bariatrickej / metabolickej operácie. 

Dosiaľ sme operovali 4 pacientov, najdlhšie sledujeme pacientku
4 mesiace. U všetkých pacientov sme zaznamenali signifikantný pokles
hmostnosti už za prvý mesiac, v laboratórnom obraze sme nezazna-
menali patologické hodnoty. Je potrebné zdôrazniť, že pacienti majú
predpísanú substitúciu íonov a vitamínov. Dosiaľ sme nezaznamenali
chirugickú komplikáciu.

Zatiaľ nie je možné vysloviť žiadne serióznejšie závery. Našim cie-
ľom je informovať odbornú verejnosť o novej bariatrickej / metabolickej
operácii. O osude našich pacientov určite budeme referovať v budúc-
nosti.

• • •

Bariatrická a metabolická chirurgie – existuje
zlatý standard ?
Hrubý M.
• Krajská nemocnice Liberec a.s. – Panochova nemocnice Turnov

Bariatričtí chirurgové v průběhu posledních desetiletí vyvinuli a vy-
zkoušeli řadu různých operací ve snaze najít operaci s nejlepším vý-
sledkem. V různých obdobích se těšili oblibě různé typy operací, žádná
však neměla natolik uspokojivé výsledky, aby mohla být označena za
zlatý standard. Dlouhou dobu se tímto „titulem“ pyšnil žaludeční by-
pass, avšak v posledních lete bojuje o pozici s tubulizací žaludku. Podle
ankety IFSO byla tubulizace žaludku v r. 2013 celosvětově nejčastěji

prováděným výkonem.
Naše centrum začalo systematicky používat tubulizaci v roce 2007

a do dnešního dne jsme odoperovali více než 750 pacientů. Závažné
komplikace jako pooperační krvácení či leak se vyskytují s frekvencí
kolem 1%. Výsledky - váhový úbytek a vliv na komorbidity (hyper-
tense, diabetes II. typu) kopírují statistiky jiných pracovišť – u diabetu
prokazujem zlepšení či vymizení u 84% pacientů.

Z našeho pohledu sice tubulizace žaludku není zatím zlatým stan-
dardem, ale je v současnosti vhodnou operací první volby. 

• • •

Esenciálna úloha vybraných nutrientov na štruk-
túru a funkcie mozgu 
Kajaba, I., Ginter, E., Krahulec, B., Valachovičová, M., Urbánek, V.
• 1CarnoMed, zdravotnícke centrum, Bratislava

Udržiavanie euglykémie je jednou zo základných funkcii regulácie
metabolických pochodov vo všetkých tkanivách. Túto úlohu zabezpe-
čuje pečeň a celý rad hormónov: adenohypofýzy, pankreasu, nadobli-
čiek a štítnej žľazy. Kľúčová je táto funkcia z hľadiska metabolizmu
mozgových buniek, pre ktoré je takmer jediným utilizovateľným zdro-
jom energie práve glukóza a to hlavne pre neuróny, základné morfo-
logické a funkčné jednotky nervovej sústavy. Metabolizmus mozgu
má viacero osobitných vlastností. 

Mozog je schopný získavať energiu iba efektívnejším aerobným
spôsobom (na rozdiel napr. od svalov), čo súčasne vyjadruje úlohu
nepretržitého prívodu esenciálneho kyslíka. Mozgové bunky nedispo-
nujú inzulínovými receptormi. Naznačuje to, že glukóza difunduje do
cytozolu neurónov aj bez účinku inzulínu, ako určitá výhoda pri dia-
bete! 

Dôležitú úlohu pri metabolizme sacharidov v nervovom tkanive
zastáva vitamín B1 (aneurín, tiamín). Jeho metabolicky aktívnou for-
mou je fosforylovaný vitamín B1, ktorý sa podiela na prvom stupni
glykolýzy a ako kofaktor tzv. tiaminoproteínových enzýmov na pre-
mene alfa-ketokyselín. Vitamín B1 je dôležitý nielen pre biochemické
pochody v CNS a periférnych nervoch, ale tiež pre funkcie kardiova-
skulárneho systému, svalstva, pečene, nadobličiek a prištítnych žliaz. 

K neuroprotektívnym látkam patrí aj vitamín D. V mozgu sú prí-
tomné receptory vitamínu D, ktoré majú v intrauterinnom období
a ranom detstve významnú úlohu pre adekvátny vývoj mozgu, jeho
aktivitu a pre rozvoj duševných vlastností v ďalšom živote (správanie,
kognitívne funkcie, pri nedostatku depresie, Parkinsonova choroba,
schizofrénia). Dostatok vitamínu D u matiek zabezpečuje expresiu ne-
urotropínov a rastových faktorov pri intrauterinnom vývine mozgu
plodov tým, že regulujú morfológiu mozgu, tvorbu neurónov, myeli-
nizáciu, rast buniek a vytváranie synaptických spojov (Šašinka, Furková,
2012). 

Dôležitú úlohu ako súčasť membrán mozgových buniek spolu
s cholesterolom a fosfolipidmi zohráva vitamín E, ktorý tu pôsobí ako
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antioxidant. Pri jeho nedostatku boli zistené v experimentálnych prá-
cach degeneratívne pochody v nervovom tkanive, atrofie svalov, ste-
rilita u samcov a neschopnosť donosiť plody u samíc. 

Významnou mierou sa na metabolizme a štruktúre mozgu podie-
lajú 2 esenciálne PUFA – kys. arachidonová (n-6 ) a kys. dokosahe-
xaénová – DHA (n-3). DHA je označovaná za kráľovnú mozgových
membrán, je nevyhnutnou zložkou ich lipidovej dvojvrstvy, kde tvorí
až 30% štruktúrnych lipidov. Táto esenciálna kyselina podmieňuje flui-
ditu membrán. Dôležité je vo výžive zachovať správny pomer PMK n-
6 a n-3, približne ako je v materskom mlieku 10-8:1, čo je uplatnené
aj v Odporúčaných výživových dávkach obyvateľstva SR. 

Centrálna funkcia mozgu spočíva v riadení celého organizmu s vý-
znamnou spoluúčasťou cholesterolu. Asi 25% z celkového cholesterolu
v tele obsahuje mozog. V mozgu je endogénne syntetizovaný v astro-
cytoch a neurónoch. Zasahuje do štruktúry a zabezpečenia prenosu
impulzov v synapsách neurónov. Týka sa to intrauterinného vývinu je-
dinca v súvislosti s vývojom mozgu, ako aj účasti cholesterolu na mye-
linizácii nervového systému. Potvrdzujú to i naše nálezy fyziologickej
hypercholesterolémie u žien počas gravidity a jej ústup zväčša do 3
mesiacov po pôrode.

V referáte podrobnejšie poukážeme na viaceré dominantné funkcie
cholesterolu, ako aj na nové názory pri hodnotení „hypercholestero-
lémie“, so zdôraznením, že hypocholesterolémia v pásme 4,6-
4,1mmol/l a hlavne pod 4,1mmol/l je z hľadiska rizika úmrtia oveľa
väčšia, ako hypercholesterolémia vyše 7,2 mmol/l. Navrhujeme preto
nové hodnotenie pre množstvo sérového cholesterolu a uplatnenie
liečby statínmi. 

Vzhľadom k esenciálnosti cholesterolu pre organizmus programu-
jeme pri revízii Odporúčaných výživových dávok obyvateľstva SR kvan-
tifikovať jeho fyziologickú potrebu pre jednotlivé skupiny populácie.

• • •

Sleeve gastrectomy – bariatrická metoda s uspo-
kojivým metabolickým efektem
M. Kasalický1,2

• 1Chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN, Praha, 
2Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita, Trnava

Úvod: Může se zdát, že fráze o stoupající prevalenci obezity a cukrovky
druhého typu (DM2), která má charakter dvojité („twin“) metabolické
pandemie, na jejímž podkladě dochází k rychlému nárůstu počtu ne-
mocných s metabolickým syndromem (MS), je již trochu „otřepaná“.
Avšak fakt, že současný odhadovaný počet lidí trpících obezitou a růz-
ným stupněm MS je celosvětově kolem 800 až 900 miliónů jedinců,
aktuálnost fráze potvrzuje. Konzervativní léčba obezity má nezastu-
pitelný význam především u obezity I stupně. V případě jejího selhání,
nebo u obézních jedinců s BMI ≥ 35-40 je bariatricko-metabolická
chirurgie (B/M) velmi silným nástrojem pro léčbu morbidní obezity

a MS. Přestože je operace typu sleeve gastrectomy (SG) používána od
roku 2003, teprve loni byla oficiálně uznána jako samostatná B/M me-
toda. Principem této restriktivně hormonální operace je chirurgické
odstranění téměř celého velkého zakřivení žaludku včetně buněk pro-
dukujících ghrelin. Zbylý žaludek má podobu trubice o objemu 80 -
120 ml. SG vede k výraznému snížení objemu přijímané stravy, ke
snížení plazmatických hladin ghrelinu o 40–70 %, k rychlejšímu vy-
prazdňování zbylého žaludku a stimulaci enterocytů v proximálním
jejunu působením nenatrávené stravy. Na základě literárních údajů
lze v posledních třech letech zaznamenat výrazný nárůst celosvětově
prováděných SG, které mají přibližně 30% podíl z celkového počtu
350 tisíc B/M operací provedených na celém světě za jeden rok.
V mnoha studiích je prezentován velmi dobrý efekt SG na redukci
hmotnosti, zlepšení DM2, zlepšení MS a celkového klinického stavu
nemocných s velmi nízkým počtem pozdních komplikací či metabo-
lických karencí.
Materiál a metoda: Dnes je téměř veškerá B/M chirurgie prováděna
miniinvazivní laparoskopickou metodou. SG se laparoskopicky nejčas-
těji provádí z 5 drobných incizí. Indikace jsou ve shodě  Evropskými
doporučeními. V období 2006-2014 bylo laparoskopicky provedeno
298 SG, z toho u 232 žen a 66 mužů. Průměrný věk nemocných byl
43,2 roku (19-65), průměrná výška 169,3 cm (156-192), průměrná
hmotnost byla 128,7 kg (96-187) a průměrný BMI byl 44,9 kg/m2

(34,1-71,9). V hodnoceném souboru bylo 62 (23,5 %) nemocných
s cukrovkou 2. typu (DM2) a 115 (43,7%) nemocných mělo hyper-
tenzi. Data byla sbírána prospektivně a hodnocena retrospektivně. Cel-
kem bylo hodnoceno 218 nemocných po SG. Ve studii nebyly
hodnoceny výsledky u 46 nemocných pro nekompletnost údajů nebo
pro dobu kratší jak 6 měsíců od operace.
Výsledky: Průměrný pokles hmotnosti po LSG byl za 2 roky 35,1 kg
a průměrný pokles BMI byl 14,1 kg/m2. U všech nemocných byl prů-
měrný konečný %EBL (Excess BMI Loss) 68,7 % a %EWL (Excess
Weight Loss) 64,9 %. U nemocných s DM2 (n=62) došlo během 24
měsíců v 74,2 % k vymizení a u 25,8 % ke zlepšení cukrovky. U 63,8
% nemocných došlo k vymizení hypertenze, u 22,7 % k jejímu zlep-
šení. U všech došlo ke zlepšení MS. U některých nemocných po SG
byla pozorována snížená hladina některých vitaminů řady B a vitaminu
D.
Závěr: SG je B/M restrikčně-hormonální metoda, po které dochází ke
snížení objemu přijímané stravy a k změnám v hladinách inkretinů,
především ghrelinu. Tato metoda vede k výraznému a dlouhodobému
efektu snížení hmotnosti a zlepšení či dokonce k vyléčení metabolic-
kého syndromu a lze tedy tvrdit, že má uspokojivý metabolický efekt.
LSG představuje relativně malý zásah do gastrointestinálního traktu
s nízkým výskytem komplikací. Přesto, tak jako u ostatních bariatric-
kých metod, vyžaduje LSG výraznou spolupráci pacienta.

• • •
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Sleeve gastrektómia ako revízna operácia pri zly-
haní gastrickej bandáže.
Keher, I., Dobrovodský, A., Figurová, E., Holéczy, P., Škuta, R.
• Chirurgická klinika FN Trnava

Laparoskopická adjustabilná gastrická bandáž bola svojho času po-
merne jednoduchá bariatrická metóda s pomerne nízkym percentom
komplikácií.

Postupom času  pribúdajú pacienti so zlyhaním a komplikáciami
gastrickej bandáže. Najčastejšie sa objavuje slippage, intragastrické
vcestovanie bandáže, obštrukcia žalúdka, symtopatická dilatácia pro-
ximálneho žalúdočného pouchu, dilatácia distálnej tretiny pažeráku,
dysmotilita žalúdka a pažeráku, infekcie implantovaných portov, in-
cizionálne hernie, bolesti a v neposlednej rade nárast hmotnosti po
predchádzajúcom chudnutí.

Tieto ťažkosti nás nútia odstrániť gastrickú bandáž u pacienta a zá-
roveň uvažovať o nahradení inou chirurgickou metódou. Optimálnou
revíznou metódou v jednom sedení v našich podmienkach je sleeve
gastrectómia.

V prezentácii popisujeme prípady zlyhaných gastrických bandáží
a ich riešenie, kde sme u jednej pacientky zvolili ako revízny postup
odstránenie bandáže a sleeve gastrektómiu pri jednom operačnom
výkone.

• • •

Možnosti typov redukcie energetického príjmu
u diabetikov 2. typu
Kissová, V.1, Goboová, M.1, Krajčová, E.2

• Interná klinika1 a OLVaS2 FN Nitra 
Redukčné diabetické diéty môžu mať rôznu formu. Základným pr-

vkom je redukcia energetického príjmu, ktorá môže mať intenzitu
miernej až prísnej redukcie. Forma redukovaného príjmu je tiež rôz-
norodá a realizuje sa podľa preferencií pacienta.

Početnosť jedál môže byť rozhodujúcim rysom v jednotlivých ty-
poch diét. Observačné štúdie v humánnej medicíne však naznačujú
že počet jedál denne viac ako tri môže byť dôležitý v rozvoji nadváhy
a obezity. Frekventné jedenie predisponuje k vyššiemu príjmu energie
zvyšovaním potravinových stimulov a tak k problematickej kontrole
energetickej rovnováhy. U diabetikov 2 typu sa prezentovalo, že väčší
efekt na glykemickú kontrolu má zjedenie 1 väčšieho jedla bohatého
na vlákninu miesto 2 menších. Takisto observačné dáta poukazujú na
to, že neskoré jedla počas dňa je nevhodné, nakoľko zásoby tuku sa
zvyšujú počas dňa a najväčšie sú po večernom jedle. V štúdiách,
ktoré porovnávali konzumáciu jedla bohatého na vlákninu
2 razy denne (raňajky a obed) voči porciám jedla 6 razy s tou
istou kalorickou reštrikciou a obsahom makronutrientov, sa
dokázala významnejšia redukcia telesnej hmotnosti, reduk-
cia hepatálneho tuku, inzulínovej rezistencie a zlepšenie
funkcie beta buniek.

Na základe uvedeného, redukčné diabetické diéty sa majú fokuso-
vať okrem veľkosti energetickej reštrikcie, pomeru makronutrientov
i na frekvenciu jedál denne a ich načasovanie počas dennej aktivity
pacienta.

• • •

Gliklazid MR a jeho miesto v liečbe obézneho dia-
betika 2.typu
Krahulec, B.
• II. interná klinika UNB, Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy,

Lekárska fakulta SZU, Bratislava
Telesná nadhmotnoť a obezita je hlavnou črtou väčšiny pacientov

s diabetes mellitus 2. typu. Jedná sa pritom najmä o abdominálnu
obezitu, zasahujúcu svojimi nežiadúcimi účinkami pôsobkov tukového
tkaniva do procesu aterosklerózy. Inzulínová rezistencia spolu s oxi-
dačným stresom, glukotoxicitou a lipotoxicitou, zápalom vedú k en-
dotelovej dysfunkcii, ktorej markerom je albuminúria.

V liečbe obéznych diabetikov 2. typu je dôležité vyberať v prvom
rade také liečivá, ktoré evidentne vedú k znižovaniu telesnej hmotnosti,
alebo sú aspoň hmotnostne neutrálne. Ako liek prvej voľby je už nie-
koľko rokov odporúčaný metformín. Následne podľa potreby sa pridáva
k metformínu iné hypoglykemizujúce liečivo. Sulfonylureové preparáty
sú stále veľmi dôležitou súčasťou liečby a nevyhneme sa im ani v liečbe
obéznych pacientov. Je dosť dôvodov, ktoré preferujú podanie glikla-
zidu s riadeným uvoľňovaním (MR).

Ukázalo sa, že gliklazid má antioxidačné vlastnosti a priaznivo
ovplyvňuje endotelovú dysfunkciu. Tieto jeho vlastnosti sú nezávislé
na zlepšení metabolickej kompenzácie. Zo štúdie GUIDE vyplýva, že
má dobrý bezpečnostný profil z hľadiska nebezpečných hypoglykémií,
čo potvrdila aj štúdia ADVANCE. Znížený výskyt závažných hypogly-
kémií súvisí s výnimočnosťou niektorých farmakokinetických vlastností
(neprítomnosť aktívnych metabolitov) a farmakodynamických cha-
rakteristík (vysoká selektivita a reverzibilita väzby na receptor SUR-1)
liečiva. Štúdia ADVANCE naznačila, že gliklazid MR má aj priaznivý
vplyv na vážne vaskulárne komplikácie, významne znižuje nielen mi-
kroalbuminúriu ale najmä makroalbuminúriu a v skupine intenzívne
liečených pacientov mal neutrálny hmotnostný účinok. 

Teda ak sa rozhodneme pre sulfonylureový preparát v kombinácii
s metformínom, je vhodné do liečby pridať gliklazid MR, ktorý má eli-
minačný polčas 12-20 hodín a možno ho podávať bez redukcie dávky
aj u pacientov s miernou a stredne závažnou renálnou insuficienciou
(clearance kreatininu 20-80 ml/min). 

• • •
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3-mesačná suplementácia karnozínom zvyšuje
obsah karnozínu vo svale u jedincov s nízkym BMI:
in vivo 1H-MRS štúdia
Krumpolec, P.1, Just-Kukurová, I.2,3, Valkovič, L.2,4, deCourten, B.5, Vallová,
S.6, Jakubová, M.6, Kurdiová, T.1, Krššák, M.2,7, Ukropcová, B.1, Ukropec,
J.1

• 1Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava; 2High Field MR Centre,
Medical University of Vienna, Austria; 3Fakulta chemickej a potravinárskej tech-
nológie STU; 4Ústav merania SAV, Bratislava; 5Monash University, Melbourne,
Australia; 7Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava; 7Division
of Endocrinology and Metabolism, Medical University of Vienna, Austria.

Úvod: Magnetická rezonančná spektroskopia (MRS) umožňuje vyšet-
renia biochemických a funkčných vlastností kostrového svalu vrátane
štúdia energetického metabolizmu in vivo. Karnozín (β alanyl-L-histidín)
je dipeptid prirodzene sa akumulujúci v kostrovom svale človeka, ktorý
ovplyvňuje funkčný stav svalu (úprava pH pri anaeróbnej aktivite) ale
aj oxidačné a glykačné procesy vo svale.
Metódy: Obsah karnozínu v m. gastrocnemius (gm) bol stanovený po-
mocou 1H-MRS pred a po 3-mesačnej suplementácii karnozínom (2
g/deň; Flamma, Taliansko) využitím 7T MR tomografu (Siemens, Ne-
mecko) u 12 dobrovoľníkov (M/Ž:10/2; 40±2 rokov;
BMI:31,2±4,5 kg.m-2). Pohybová aktivita sa merala pomocou akcele-
rometra (≥48hod; Omron, Japonsko). HsCRP v cirkulácii sa stanovil
imunoturbidimetricky (Randox, UK), hladina AGEs v plazme a moči
fluorescenčnou spektroskopiou a potravinová preferencia validovaným
dotazníkom.
Výsledky: Suplementácia karnozínom viedla u polovice testovaných
dobrovoľníkov k 88% zvýšeniu obsahu karnozínu v lýtkovom svale (m.
gastrocnemius). Títo (R) mali v porovnaní so skupinou jedincov, u ktorých
sa hladina karnozínu vo svale nezmenila (NR) nižšie hladiny karnozínu
vo svale pred intervenciou (R 9,78±1,58 mM; NR 17,39±0,87 mM;
p=0,0018), nižší BMI (R 27,26±0,70 kg.m-2; NR 33,09±0,71 kg.m-2;
p<0,0001), menej viscerálneho tuku (R 9,33±0,69%; NR 14,5±0,71%;
p<0,0001), viac každodennej pohybovej aktivity (R 710,5±52,34 kro-
kov/hod.; NR 541,5±41,67 krokov/hod.; p=0,025), ako aj nižšie hladiny
hsCRP v cirkulácii (R 1,06±0,23 mg.l-1; NR 2,04±0,28 mg.l-1; p=0,015)
a vyššiu diétnu preferenciu pre proteíny (R 6,69±0,23; NR 5,92±0,38;
p=0,094). 3-mesačná suplementácia karnozínom viedla k selektív-
nemu poklesu hladiny AGEs v plazme u tých dobrovoľníkov, u ktorých
sa zvýšil obsah karnozínu vo svale.
Záver: Predpokladáme, že telesné zloženie, pohybová aktivita a obsah
proteínov v diéte by mohli ovplyvňovať akumuláciu karnozínu vo svale.
Naše výsledky zároveň naznačujú pozitívne pôsobenie karnozínu na
AGEs u dobrovoľníkov, ktorých sval pri suplementácii akumuluje kar-
nozín. Protizápalové a antioxidačné pôsobenie karnozínu by teda mohli
byť umocnené práve v spojení so zvýšením pohybovej aktivity.

Grantová podpora: VEGA 2/0192/14 
a AKTION AT-SK 2013-10-15-0004.

• • •

Prediabetes a diabetes 2. typu sa spája so zvýše-
ným obsahom dipeptidu karnozínu v kostrovom
svale.
Kurdiová, T.1*, deCourten, B.2*, Vallová, S.1, Baláž, M.1, Vician, M.3,
Vlček, M.1, Belan, V.4, Klimeš, I.1, Gasperiková, D.1, Derave, W.5, Ukropec,
J.1, Ukropcová, B.1

• 1Obezitologická sekcia Laboratória diabetu, Ústav experimentálnej endokrinológie
SAV; 2Monash University, Melbourne, Austrália; 3Chirurgická klinika, Slovenská
Zdravotnícka Univerzita, Bratislava; 4Rádiologická klinika, Univerzitná nemocnica,
Bratislava; 5Oddelenie pohybu a športových vied, Ghent University, Ghent, Bel-
gium;

*autori prispeli do štúdie rovnakou mierou 
Cieľ: Karnozín je dipeptid, ktorý sa prirodzene vyskytuje v kostrovom
svale cicavcov. Jeho biologická aktivita sa spája s anti-oxidačným a anti-
glykačným pôsobením a pravdepodobne aj so spomalením starnutia
buniek. Zvieracie štúdie poukázali na úlohu karnozínu pri regulácii me-
tabolizmu glukózy, s možným využitím karnozínovej suplementácie
v prevencii diabetu 2. typu, avšak u človeka podobné účinky zatiaľ neboli
popísané. Našim cieľom bolo analyzovať obsah karnozínu v kostrovom
svale štíhlych (BMI 24.5±0.4 kg.m-2), obéznych (29.3±0.8 kg.m-2),
prediabetických (32.1±0.7 kg.m-2) a diabetických (T2D) jedincov
(30.7±0.9 kg.m-2) vo vzťahu k obezite, inzulínovej senzitivite a glukó-
zovej tolerancii.
Metodika: U dobrovoľníkov sme stanovili inzulínovú senzitivitu (eug-
lykemická hyperinzulinemická zámka), glukózovú toleranciu (oGTT),
obsah a distribúciu abdominálneho tuku (MRI), bazálny výdaj energie
(nepriama kalorimetria) a pohybovú aktivitu (akcelerometer a valido-
vaný dotazník). Vzorky m.vastus lateralis sa odobrali perkutánnou bi-
opsiou a použili na stanovenie obsahu karnozínu (HPLC) a expresie
mitochondriálnych génov (qPCR). 
Výsledky: Obsah karnozínu vo svale bol u prediabetikov o 30% a u dia-
betikov 2. typu o 39% (p<0.05) vyšší ako u štíhlych jedincov. Okrem
toho bol obsah karnozínu pozitívne asociovaný s BMI (R=0.44,
p=0.007), % telesného tuku (R=0.35, p=0.037), obsahom abdomi-
nálneho podkožného tuku (R=0.38, p=0.024), aterogénnym indexom
(R=0.35, p=0.04) ako aj s lačnou a 2h glykémiou (R=0.39, p=0.02;
R=0.55, p=0.002). Nižší obsah karnozínu vo svale sa spájal s vyššou
inzulínovou senzitivitou (R=-0.42, p=0.006) a pohybovou aktivitou
(R=-0.42, p=0.011) ako aj s vyšším bazálnym výdajom energie (R=-
0.58, p<0.001). Asociácie karnozínu vo svale s 2h glykémiou a bazál-
nym výdajom energie boli nezávislé od veku a BMI. 
Záver: Pacienti s prediabetom a diabetom 2. typu mali vyšší obsah kar-
nozínu v kostrovom svale. Možno predpokladať, že toto zvýšenie je kom-
penzačnou odpoveďou na zvýšeným oxidačným stres u pacientov
s metabolickým ochorením. 

Grantová podpora: VEGA 2/0192/14
• • •
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Obezita v dětském věku, prevalence, úskalí diag-
nostiky a současná situace v České republice 
Kytnárová, J.
• Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK, Praha 

Vzestupný trend prevalence obezity v České republice je patrný
z longitudinálních dat celostátních antropologických výzkumů (CAV).
Tyto studie ukázaly, že mezi lety 1981 a 1991 (4. a 5. CAV) se výskyt
nadváhy a obezity u českých dětí významně nezvýšil. V roce 1981 byla
nadváha zjištěna u 6,1 % chlapců a 6,3 % dívek a obezita u 3 %
chlapců a 2,8 % dívek. V roce 1991 bylo 7 % dětí s nadváhou a 3 %
dětí s obezitou. Podle výsledků 6. CAV z roku 2001 se u 6–11 letých
dětí zvýšil podíl chlapců s nadváhou resp. obezitou na 8,9 %, resp. 6,6
%. Nadváhu mělo 8,5 % dívek, obezitu 5,6 %. Podíl obézních činil
v roce 2001 6,6 % chlapců a 5,6 % dívek.

Diagnostika obezity vychází, stejně jako u dospělých, především
z hodnocení indexu tělesné hmotnosti (BMI, body mass index), v před-
školním věku event. i hmotnostně výškového poměru. K vyhodnocení
BMI se používají percentilové grafy, které zohledňují vývoj BMI v zá-
vislosti na věku i pohlaví. Kritéria pro hranici nadváhy a obezity se při-
tom mezi jednotlivými státy významně liší (85., 90., 95., and 97.
percentil). Na základě studie The International Obesity Taskforce (IOTF)
byly navrženy mezinárodní percentilové grafy, které umožňují celos-
větové porovnání prevalence obezity. V ČR se v současnosti pro hod-
nocení BMI české dětské a dospívající populace využívají percentilové
grafy založené na výsledcích V. celostátního antropologického vý-
zkumu (CAV) z roku 1991. Vzhledem k možnému změkčení normy
nebyly na základě odborného konsensu doporučeny k hodnocení BMI
výsledky z VI. CAV z roku 2001. V kojeneckém a batolecím věku je ce-
losvětově uznávaným parametrem k hodnocení nadváhy a obezity
hmotnostně výškový poměr, diskutabilní otázkou zůstává věková hra-
nice, kdy je již vhodnější hodnocení BMI. V ČR je hodnocení hmot-
nostně výškového poměru doporučováno u dětí mladších pěti let,
percentilové grafy BMI u dětí mladších pěti let (od 3 let věku) je do-
poručováno používat alternativně k hmotnostně výškovým pouze u je-
dinců s nadměrnou hmotností. 

Obvod pasu je u dospělé populace vhodným parametrem pro po-
souzení distribuce tuku, současně je dobrým prediktorem metabolic-
kých a kardiovaskulárních rizik. Ukazuje se, že obvod pasu a zejména
poměr obvodu pasu k výšce je vhodným prediktorem budoucích rizik
i v dětském věku a dospívání. Pro některé evropské dětské populace
byly připraveny percentilové grafy obvodu pasu a poměru pas k výšce,
doporučené hranice pro „rizikový“ obvod pasu a poměr pas/výška se
zatím liší. Referenční hodnoty obvodu pasu a poměru pasu k výšce
nejsou pro českou dětskou populaci známy. Diskutovány budou mož-
nosti využití výsledků zahraničních studií a doporučených percentilo-
vých grafů pro českou populaci dětí a dospívajících i motivace rodiny
k léčbě obezity.  

• • •

Pobybová aktivita pri liečbe obezity
Majerčák, I.
• I. interná klinika UNLP a LF UPJŠ Košice, Centrum pre liečbu obezity, Košice, STOB

Slovensko
Obezita je nadmerné patologické množstvo tuku v organizme, ktoré

poškodzuje zdravie človeka. Výsledkom zlého pomeru medzi príjmom
a výdajom energie je populácia s nadmernou hmotnosťou. Na Slo-
vensku majú nadváhu alebo obezitu dve tretiny dospelej populácie.
Pri diagnostike by sme sa mali zamerať na meranie množstva tuku
v tele pacienta, praktické aj jednoduchšie sú antropometrické merania.
Sú použiteľné v každodennej praxi, finančne a časovo nenáročné a zá-
roveň sú zamerané viac na diagnostiku rizikového centrálneho typu
obezity. Sú to: obvod pásu, pomer pás/boky a pomer pás/výška. Z an-
tropometrických parametrov dnes dominuje obvod pásu, ako najpers-
pektívnejší do budúcnosti sa javí pomer pás/výška, ktorý najtesnejšie
koreluje s kardiovaskulárnou aj celkovou úmrtnosťou. Riziko mortality
presne stanovuje aj EOSS (Edmonton Obesity Staging System), ktorý
zohľadňuje aj pridružené rizikové faktory.

Liečba obezity nespočíva len v samotnej redukcii hmotnosti, oveľa
väčší dôraz sa kladie na udržanie hmotnostného úbytku. Súčasťou
liečby je preto od začiatku aj prevencia opakovaného vzostupu po re-
dukcii hmotnosti (tzv. JO-JO efektu). Liečbu obezity vo všeobecnosti
rozdeľujeme na konzervatívnu a chirurgickú. Konzervatívna liečba je
postavená na štyroch základných pilieroch - dietoterapia, fyzická ak-
tivita, zmena životného štýlu a farmakoterapia. 

Pohyb je neoddeliteľnou súčasťou komplexného multidisciplinár-
neho prístupu k liečbe obezity. Cielene ordinovaná primeraná pohy-
bová aktivita vplýva predovšetkým na kvalitatívny efekt liečby, ktorým
je selektívna redukcia zásobného tuku pri zachovaní aktívnej svalovej
hmoty. Podstatne menej ovplyvňuje kvantitatívny efekt, čiže samotnú
redukciu hmotnosti. Edukácia o intenzite a charaktere pohybovej ak-
tivity je popri anamnéze a fyzikálnom vyšetrení dôležitým motivačným
nástrojom. Pacienti majú často nereálne očakávania, nadhodnocujú
energetický výdaj počas pohybovej aktivity, čo pri dlhodobej liečbe
vedie ku strate motivácie a relapsu. 

V anamnéze okrem dokumentovania pridružených srdcovo – ciev-
nych ochorení a dýchacích problémov (klasifikovaných podľa NYHA)
sa zameriavame aj na doterajšie skúsenosti s pohybom, vzťah ku po-
hybu (odmietanie, strach...), rekreačné aktivity, zranenia, pohybové
obmedzenia či negatívne alebo pozitívne zážitky spojené s pohybom.
V rámci fyzikálneho vyšetrenia objektivizujeme toleranciu fyzickej ná-
mahy a stupeň pohybovej zdatnosti pacienta (dotazník habituálnej
pohybovej aktivity, 6-minútový test chôdze, štandardizované testy
zdatnosti). V edukácii sa okrem charakteru a intenzity pohybu venu-
jeme aj správnemu držaniu tela v stoji a v sede, meraniu pulzovej frek-
vencie, laickému hodnoteniu stupňa námahy (hovor, spev, lapanie po
dychu) a režimu jedla a pitia. Kontrolujeme vzorec dýchania a prakticky
nacvičujeme správne dýchanie pri cvičení, vysvetľujeme metodiku tré-



Abstrakty

XII. SLOVENSKÉ OBEZITOLOGICKÉ DNI s medzinárodnou účasťou     |     7. - 8. november 2014

18

ningovej hodiny (posilňovanie, strečing, aeróbna pohybová aktivita). 
Energetickým substrátom hlavne v prvých minútach cvičenia sú

predovšetkým sacharidy (glykogén v pečeni a vo svaloch), v ďalšom
priebehu cvičenia sú to sacharidy aj tuky. Pri intenzite aeróbnej aktivity
na úrovni 55-65% maximálnej aeróbnej kapacity prevláda oxidácia
tukov. Dôležitá je pravidelnosť nakoľko u dlhodobo trénovaných osôb
dosiahneme zvýšenú oxidáciu tukov aj v kľude cestou zvýšenej kon-
centrácie mitochondrií a oxidatívnych enzýmov v kostrovom svalstve
a vzostupom oxidácie tukov.

Záver: Cielene ordinovaná pravidelná pohybová aktivita (PA) je
nevyhnutnou súčasťou štandardnej konzervatívnej liečby nadváhy
a obezity. Len v kombinácii s diétnym režimom PA zabezpečuje se-
lektívnu redukciu zásobného tuku pri zachovaní aktívnej svalovej
hmoty. Najvhodnejšou formou PA sú aeróbne aktivity v stanovenom
rozsahu podľa frekvencie srdca. Kombinácia aeróbnej PA a silovo-dy-
namického cvičenia je vhodná s prihliadnutím na aktuálny výkon-
nostný stav pacienta.

Diabetes špecifická nutričná podpora (liečba)
Martinka, E. 
Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa
Terapeutický efekt nefarmakologickej liečby (najmä fyzická aktivita
a správna výživa) je porovnateľný s efektom farmák. Avšak aj možnosti
štandardnej dietoterapie sú v mnohých prípadoch limitované. Z tohto
dôvodu boli vyvinuté tzv.: „diabetes špecifické nutričné formuly“
(DŠNF), ktoré dokážu napomôcť k riešeniu viacerých situácií v klinickej
praxi (postprandiálna hyperglykémia, variabilita glykémií, časté hy-
poglykémie a pod.). DŠNF fungujú na princípe ekvikalorickej náhrady
časti bežného jedla, najčastejšie na raňajky, kde býva problematika
rezistentnej PPG najvýraznejšia. Ekvikaloricky sa nahrádza časť obsahu
sacharidov mononenasýtenými mastnými kyselinami (MUFA), čo
okrem redukcie vzostupu glykémie má aj ďalšie benefity. 

V klinických štúdiách DŠNF (Glucerna) uniformne a konzistentne
prispievala k vyrovnanejšej glykemickej kontrole tak u pacientov s DM-
1 ako aj s DM-2. Viedla k nižšiemu vzostupu postprandiálnej glykémie
(lepšej kontrole postprandiálnych glykémií) pri nižších hladinách in-
zulínu a nižšom riziku hypoglykémie. Ďalšími benefitmi je pokles te-
lesnej hmotnosti, redukcia triglyceridov a redukcia krvného tlaku.
Podávanie Glucerny (DŠNF) bolo dobre tolerované. Tieto pozorovania
ukazujú že diabetes špecifická enterálna výživa nielen pri enterálnom
podaní ale aj ekvikalorickej substitúcii štandardnej potravy môže pri-
spievať k lepšej metabolickej kontrole pacientov s diabetes mellitus. 

Prípravok môže prispieť k riešeniu mnohých, inak neriešiteľných
problémov metabolickej kontroly (najmä postprandiálnej hypergly-
kémie) a kardiovaskulárnej prevencie. Okrem špeciálneho zloženia,
nerealizovateľného kompozíciou bežnej stravy a efektu na glykemickú
kontrolu (a teda aj na prevenciu komplikácií diabetu) poskytuje prí-
pravok komplexný efekt (redukcia telesnej hmotnosti, pokles krvného

tlaku, úprava lipidov) bez významnejších nežiaducich účinkov. 
Potenciálny medicínsky benefit prípravku vidíme najmä u pacientov

s DM-2 a metabolickým syndrómom (obezita, hypertenzia, dyslipi-
démia) ktorí sú liečení inzulínmi (spolu alebo bez OAD), s BMI >30
kg/m2 a HbA1c vyšším ako 8%, variabilitou glykémií alebo rezistent-
nými postprandiálnymi hyperglykémiami. 

• • •

Mozog a diabetes
Minárik, P.1, Krahulec, B.2

• 1 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
2 UN Bratislava, II. Interná klinika, Bratislava

Úloha mozgu vo vzťahu k diabetu je dnes v centre pozornosti mo-
derného výskumu. Epidemiologické analýzy ukazujú, že napr. diabetes
je rizikovým faktorom vzniku demencie Alzheimerovho typu (možný
protektívny účinok metformínu?), depresia ako rizikový faktor vzniku
diabetu a naopak. Diskutovaná je samotná úloha mozgu pri vzniku
diabetu, medzi nové poznatky patrí zmena regulácie signálnej dráhy
TGF-β1 v oblasti hypotalamu, čo má za následok narušenie regulácie
glukózy v celom tele. Podobne aj úloha mastných kyselín v oblasti hy-
potalamu vedie k úvahám, či diabetes mellitus 2. typu nie je vlastne
ochorením centrálnej nervovej sústavy (aspoň čiastočne).

Samotný diabetes má tiež vplyv na zmeny v štruktúre mozgu,
hlavne atrofia v oblasti šedej hmoty. Diskutuje sa tiež vplyv hypogly-
kémii na zmeny objemu hipokampu vo vzťahu ku kognitívnemu de-
ficitu. Niektoré práce naznačujú, že štrukturálne zmeny mozgu
u pacientov s diabetom zodpovedajú normálnemu fyziologickému
starnutiu, len ide o zrýchlený proces v čase. Iné práce ukazujú, že ob-
dobie dospievania a sénia sú najkritickejšie obdobia z hľadiska vplyvu
diabetu na mozog. 

V tejto súvislosti vyvstáva zákonite otázka, do akej miery úspešná
liečba diabetu môže byť zároveň úspešnou liečbou, resp. prevenciou
neurodegeneratívnych ochorení u ľudí. Druhá otázka je mechanizmus
účinkov liekov používaných v liečbe diabetu (GLP-1 mimetiká) z hľa-
diska prevencie neurodegeneratívnych ochorení.

• • •

Mozog a výživa
Minárik, P.1, Krahulec, B.2

• 1 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
2 UN Bratislava, II. Interná klinika, Bratislava

Výsledky výskumov ukazujú na veľmi dôležitú úlohu mozgu v re-
gulácii príjmu potravy. Klasické poznatky boli zamerané na úlohu hor-
mónov (leptín, grelín a inzulín) a ich interakcie so štruktúrami mozgu
(napr. ventrálna tegmentálna oblasť, hypotalamus, nucleus accum-
bens). S využitím poznatkov molekulárnej psychiatrie a zobrazovacích
metód (fMRI, PET) dnes vieme, že ide o zložitý proces s účasťou ďalších
chemických entít, napr. neurotransmiterov, endokanabinoidov. 
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Za normálnych okolností je príjem potravy a výdaj energie vyrovnaný
pomocou homeostatického systému. Tento systém však môže byť na-
rušený aktiváciou okruhov mozgu zodpovedných za zvýšený príjem po-
travy v podmienkach jej limitovanej dostupnosti alebo stresových
stavov. Poznatky zo štúdii na zvieratách ale aj ľuďoch ukazujú, že hy-
perfágia/obezita sú spojené s dysfunkciou neuronálnych okruhov závi-
slosti na odmene. Obezita sa nám môže takto javiť ako špecifický
kognitívny deficit, ktorý má za následok selektívne zvýšenie príjmu po-
travy. Epidemiologické štúdie tiež ukazujú na vzťah medzi obezitou a vý-
skytom psychiatrických ochorení. Vysvetlením je vplyv obezity na zmeny
v štruktúrach mozgu, napr. objemové zmeny šedej hmoty.

Podobne cez zmeny aktivít vybraných štruktúr mozgu (napr. inzula)
v dôsledku nedostatku spánku vieme vysvetliť zmenu preferencii sme-
rom ku konzumácii nezdravých jedál a tým vysvetliť vzťah medzi spán-
kom a obezitou. V poslednej dobe sa tiež diskutuje vplyv
gastrointestinálneho mikrobiómu na mozog z hľadiska regulácie príjmu
potravy.

Poznaním úlohy mozgu v regulácii príjmu potravy sa otvára nová
možnosť liečby obezity, napr. s vyžitím psychoterapie a/alebo farma-
kologických postupov. 

• • •

Pri ktorej hodnote BMI dochádza k znižovaniu
koncentrácie vitamínu D3?
Mojto, V.¹, Rausová, Z.², Chrenová, J.², Dedík, L.² , Kolcunová, M.³
• 1. III. interná klinika LFUK a UNB Bratislava, 
2. Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojnícka fakulta, Slo-

venská technická univerzita v Bratislave, 
3. I. interná klinika LFUK a UNB Bratislava.
Úvod: Na základe retrospektívnych štúdii sa zistilo, že každé zvýšenie
hodnoty body mass index (BMI) o 1 kg/m² bolo spojené s 1,15% zní-
žením koncentrácie vitamínu D3 v krvi. Existuje hypotéza, podľa ktorej
vitamín D3, rozpustný v tukoch, môže byť „uväznený“ v nadmernom
tukovom tkanive tučných ľudí, bez schopnosti vstúpiť do krvného prúdu.
Cieľ: Určiť hraničnú hodnotu BMI, od ktorej dochádza k znižovaniu kon-
centrácie vitamínu D3. 
Metódy: Skupina 92 pacientov vo veku od 25 do 95 rokov bola vyše-
trená na III. internej klinike LFUK a UNB v čase od apríla do októbra 2009.
Koncentrácia vitamínu D3 bola stanovená metódou elektrochemilumi-
niscenčnej imunoassay. Hraničná kritická hodnota BMIcri bola vypočítaná
pomocou nasledujúcej rovnice: odvodenej od rovnice: Vitamin D3 =
a.BMI-b.BMIc, kde a = 0,726; b = 2,05.10-4; c = 3.
Výsledky: Podľa našich výsledkov hodnota 34,3 kg/m² predstavuje
hraničnú kritickú hodnotu BMI. Pri hodnote BMI pod 34,2 kg/m² do-
chádza k zvyšovaniu koncentrácie vitamínu D3 v krvi, zatiaľ čo pri kon-
centrácii nad 34,2 kg/m² dochádza k znižovaniu koncentrácie vitamínu
D3. Štatistickým spracovaním porovnania medzi BMI a koncentráciou
vitamínu D3 sa potvrdila ich vzájomná závislosť.
Záver: Dosiahnuté výsledky podporujú hypotézu, podľa ktorej pri vyš-

šom BMI dochádza k znižovaniu koncentrácie vitamínu D3. Naša štúdia
poskytuje dôkaz pre skutočnosť, podľa ktorej by tučnota mohla byť jeden
z kauzálnych faktorov pri rozvoji nedostatku vitamínu D3. To naznačuje,
že aktivity namierené na redukciu tučnoty v populácii by mohli viesť
k redukcii prevalencie nedostatočných koncentrácií vitamínu D3.

• • •

Klinické skúšanie na Slovensku doteraz a jeho na-
stávajúci redesign
Mojzešová, A., Rendeková, K.
• Quintiles Slovensko, s.r.o.

Autori vo svojom zdelení podávajú prehľad vývoja klinického skú-
šania na Slovensku po implementovaní princípov EU CT Direktívy
(2001/20/EC), najmä po zahrnutí direktívy do národných právnych sys-
témov členských štátov EÚ, a teda aj do slovenskej legislatívy od roku
2004. V príspevku predstavujú nové procesy, ktoré ako iniciatívy vychá-
dzajúce z európskych a US registračných autorít, sú založené na dlho-
ročných skúsenostiach skúšajúcich. Nové trendy klinického výskumu
prinášajú viac samostatnosti investigátorom, využívajú vo väčšej miere
elektronické procesy a elektronické databázy údajov, definujú klinické
skúšanie liečiv a jeho monitorovanie ako kvalitatívne nový proces. 

• • •

Využití implantabilního duodenálního rukávu
v léčbě obezity a diabetu 2. typu 
Mráz, M.1, Kanálková, P.1, Trachta, P.1, Beneš, M.2, Vlasáková, Z.3, Halu-
zíková, D.1, Pavlovičová, R.1, Lacinová, Z.1, Pelikánová, T.3, Svačina, Š.1,
Haluzík, M.1

• 13. interní klinika – Klinika endokrinologie a metabolismu, Všeobecná fakultní
nemocnice a 1. LF UK, Praha

2Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha
3Klinika diabetologie, IKEM, Praha
Úvod: Duodeno-jejunální bypass (EndoBarrier Gastrointestinal Liner -
EBGL) je endoskopicky implantovatelný a extrahovatelný systém na
jedno použití imitující gastrointestinální bypassové operace. Cílem naší
práce bylo podrobněji posoudit vliv EBGL na tělesné složení, metabolický
a hormonální profil a nutriční stav u pacientů s obezitou a diabetes mel-
litus 2. typu. 
Metodika: Do studie bylo zařazeno 20 obézních diabetických pacientů
podstupujících zavedení EBGL do proximální části tenkého střeva. An-
tropometrická, biochemická a hormonální vyšetření byla provedena
před, 1 a 6 měsíců po implantaci EBGL. K hodnocení postprandiálního
efektu byl použit dvouhodinový test s předdefinovaným jídlem (Fresubin
Original 200 ml, Fresenius Kabi).
Výsledky: Zavedení EBGL vedlo v průběhu následujících 6 měsíců k se-
trvalému poklesu tělesné hmotnosti (BMI 41,41 ± 0,98 vs. 39,76 ±
0,98 vs. 38,22 ± 1,22 kg/m2, p<0,05), snížení obsahu tělesného tuku
(39,84 ± 1,83 vs. 36,89 ± 1,78 vs. 35,86 ± 1,99 %, p<0,05) a zlepšení
kompenzace diabetu (bazální glykémie 12,04 ± 0,85 vs. 10,43 ± 0,80
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vs. 9,97 ± 0,79 mmol/l, p<0,05; HbA1c 72,60 ± 4,49 vs. 65,58 ± 3,98
vs. 60,09 ± 4,39 mmol/mol, p<0,05). Po 1. měsíci došlo taktéž k čás-
tečné obnově inkretinového efektu a úpravě lipidogramu (celkový cho-
lesterol 4,62 ± 0,16 vs. 4,28 ± 0,13 mmol/l, p<0,05; HDL 1,15 ± 0,05
vs. 1,06 ± 0,04 mmol/l, p<0,05). Implantace EBGL byla pacienty velmi
dobře tolerována s minimem nežádoucích účinků.
Závěr: Implantace EBGL vedla po 6 měsících k poklesu tělesné hmot-
nosti a zlepšení glykemické a metabolické kompenzace u obézních pa-
cientů s diabetes mellitus 2. typu bez závažnějších nežádoucích účinků. 

Podpořeno: RVO-VFN64165/2012, IGA NT/14083-3, 
IGA NT/14182-3, IGA NT/13046-4 a SVV264503.

• • •
 
Alogliptin a jeho vplyv na kardiovaskulárnu mor-
talitu a morbiditu - štúdia EXAMINE 
Murín, J.
• I. interná klinika LFUK a UN, Bratislava

Inkretíny predstavujú novú skupinu liekov pre diabetikov 2. typu.
Patria sem agonisty GLP-1 receptorov a inhibítory dipeptidylpeptidázy
4 ( DPP-4). V prípade DPP-4 inhibítorov sa ich pôsobením zvyšuje sérová
hladina GLP-1, ale inaktivujú sa súčasne viaceré iné peptidy (neuropep-
tid Y, vazoaktívnyintestinálnypeptid, iné látky) a aktivuje sa imunita (T
lymfocyty).

Jedným z predstaviteľov DPP-4 inhibítorov je alogliptín. Regulačné
liekové telesá pre dostupnosť nových liekov (aj antidiabetík) (FDA v USA,
EMA v EU) žiadajú u nových antidiabetík preukázať ich kardiovaskulárnu
účinnosť a bezpečnosť, s väčším dôrazom na bezpečnosť.
Alogliptín má podobné účinky ako ostatné DPP-4 inhibítory. Dôležitá
je tu klinická štúdia EXAMINE, kde bol alogliptín prešetrovaný oproti
placebu (ale všetci pacienti mali štandardnú liečbu svojho ochorenia)
u diabetikov 2.typu po akútnej koronárnej príhode. Išlo o veľkú klinickú
štúdiu (5400 diabetikov 2.typu, akútna koronárna príhoda prebehla
v období 15 deň – 90 deň pred randomizáciou, priemerný vek zarade-
ných bol 61 r., 68 percent zaradených boli muži, trvanie diabetu bolo
v priemere 7 rokov, až v 77 percentách prípadov mali zaradené osoby
prekonaný infarkt, a všetci pacienti mali výbornú štandardnú liečbu).
Výsledky: 1/ primárnym cieľom bol výskyt „ kardiovaskulárnej mor-
tality/infarktov myokardu/cievnych mozgových príhod“ – v placebo-
vom ramene to bolo 11.8 percenta a v alogliptínovom ramene 11.3
percent, teda s relatívnym rizikom 0.96, štatisticky nevýznamné. 2/ bez-
pečnosť liečby: pankreatitída, malignity, dialýza a hypoglykemické epi-
zódy boli s podobným výskytom v oboch ramenách liečby.
Záverom – u diabetikov 2. typu bol alogliptín bezpečným liekom, hoci
išlo aj o kardiovaskulárne veľmi rizikovú skupinu osôb (prekonali „ne-
dávno“ akútny koronárny syndróm). A pacienti užívali aj mnoho liekov,
pričom aj tu bola liečba alogliptínom bezpečná. Liek teda spĺňa kritériá
uvedenia na trh ako vyžadujú FDA a EMA, a pacienti s diabetom 2. typu
iste budú z liečby profitovať.

• • •

Obezní pacient s hypertenzí na šesti kombinační
terapii a jeho samoléčba 
Pávek, P.
• Obezitologická poradna Nové Město na Moravě
Pacient P.J. muž, nar. 26.8.1968. R.A.: otec zemřel v 68 letech - IM,
matka zemřela v 38 letech - IM, 2 sourozenci na KV se neléčí. 1 syn
zdravý. O.A.: Od 15-ti let VCHGD, 1998: léčen na psychiatrii pro panické
ataky – rozvádí se a manželka odchází do SRN, 1999: Glaukoma oc.
utq., Hypertenze recens, 2006: suprakondylická zlomenina levého lokte,
operace, trvalé následky. F.F.: Močení a stolice v normě, spánek není
kvalitní, cítí se unavený. Abusus: alkohol nepije, černá káva nepije, ci-
garety do r. 1998 5 denně. Alergie: Amoclen. P.A.: Nezaměstnaný, od
22.4.1999 má ID 1. stupeň, žije se synem, výška 178 cm, váha 104 kg
, BMI 32,81. F.A.: Concor 10 1-0-0, Rilmenidin 1-0-1, Ebrantil R 30 1-
0-1, Prestarium Neo kombi 1-0-0, Indap 1-0-0, Agen 10 1-0-0, Rivotril
2 mg 1-0-0, Tensiomin 25 mg při dekomp.hypertenze. NO: Od roku
2007 několikrát ročně rehospitalizován na interně spádové nemocnice
pro dekompenzovanou hypertenzi, 1- 2x měsíčně volán RZP pro de-
komp. hypertenze. Postupně na spádové interní amb. přidávaná do te-
rapie další antihypertenziva do stávající údajné šestikombinace.
Laboratoř: Urea 4,1, Kreatinin 77, Kys. močová 427, Bi 5,7, ALT 1,35,
AST 1,02, GGT 1,06, ALP 0,9, Glykémie 5,1 mol/l, Chol: 6,40, HDL 1,16,
LDL 3,29, TAG 4,34, Na 143, K 3,8, Cl 104. KO: Hb 149, Ery 4,88, Leu 6,5,
HTK 0, 439, Tr 178 EKG: sinusová tachykardie. Echokg: EF 68, Hypertrofie
levé komory. EEG: bez patologie. CT mozku: bez patologie. Pro výraznou
únavu a chrápání dle syna odeslán dne 5.9.2012 do spánkové lab. FN
Brno Bohunice. Závěr: Syndrom těžké spánkové obstrukce AHI 30. Na-
sazen CPAP 4/2013. Zlepšení spánku a únavy, ale 4x denně mu bývá
špatně, závratě, dušnost, bušení srdce, vidí do běla. Po Tensiominu se
lepší. 5.2.2014: 24 hod. Holter TK Závěr: po celou dobu monitorace hod-
noty TK výrazně nad mezemi normy. Max. 208/160, Min. 188/148.
17.3.2014 odeslán do ambulance pro léčbu těžké hypertenze FN U SA
Brno pro zvážení provedení renální denervace. Toxikologie Praha
17.3.2014 – odběr: Amlodipin, perindoprilát, rilmenidin, bisoprolol –
negativní
Závěr: neléčená hypertenze je rizikový faktor kardiovaskulárních nemocí
včetně syndromu spánkové apnoe, v případě referovaného poměrně
mladého pacienta je alarmující ta skutečnost, že jde o non-compliance
z jeho strany při pozitivní R.A. kardiovaskulárních onemocnění, Edukace
– medikace – spolupráce pacienta - brzda komplikací do budoucna.

• • •

Koronarografie a delirium tremens u obézního pa-
cienta
Pávek, P.
• Obezitologická poradna Nové Město na Moravě

Anamneza - R.A. otec - žije 83 let, Diabetes mellitus 2. typu na in-
zulinech, M. Alzheimer, matka - 76 let žije. Syn Atopický eczem, jedna
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dcera M. Crohn, druhá dcera 34 let - Ca prsu. Psychiatricky se nikdo
v rodině neléčil. Suicidium v rodině nebylo. O.A. 18 let Diabetes mel-
litus 2. typu na komb. léčbě - Glimepirid Mylan 4 mg denně, Lantus
20j. v 20:00 hod. Hypertenze 2. stupně – 18 let Kylotan H Plus 1-0-
0, ANP 10 mg denně, Sortis 40 mg denně. Steatoza jater LIS l.sin. iri-
tace kořene L5 l. sin, Echokg: Cor hypertonicum, konc. hypertrofie levé
komory, dilatace levé síne, EF LK 68%. F.F. bez patologie. P.A. vyučen
jako instalatér, 25 let řidič z povolání, psychologické vyšetření bez pa-
tologie, má všechny skupiny ŘP, jako řidič bez přestupků, a nebyl
trestně stíhán. S.A. ženatý, bydlí s manželkou, 3 děti. Abusus: Nikdy
nekouřil, alkohol příležitostně, od diagnózy diabetu jen vzácně.

Objektivně – TK 130/80, 177 cm/101 kg, BMI 32,27. Laboratoř:
UN 6,2, kreat. 72, kys. močová 257, Bi 8, AST 0,29, ALT 0,60, ALP 0,98,
GMT 1,1, Cholesterol 3,19, TAG 0,82, HDL 1,65, LDL 1,17. Glykémie:
7,1 mmol/l, HBa1c 39. Na 137, K 4,6, Cl 101, TSH 3,680, moč : nega-
tivní. EKG: (14.2.2014) sin.rytmus, 76/ min, PQ 0,26, AVB I.st., bez
ischemických změn. 13.3.2014 sin.rytmus, 74/min, PQ 0,28, AVB I. st.
ABI (13.3.2014) – vpravo 1,23, vlevo 1,21.

N.O. 19.3.2014 v 2,30 hod. odjíždí nakládat prasata do Drnholce
a převáží je na jatka do V. Meziříčí. V 8,00 hod. při vykládce prasat bo-
lest mezi lopatkami, kolaps, opocený. RZP odváží na interní odd. ne-
mocnice v Novém Městě na Moravě. EKG: sin.rytmus, elevace ST, II,III,
aVF, V5-6, subakutní IM inferolaterálví oblasti. V 15,36 hod. pacient
odeslán na koronarografické vyšetření. Závěr: STEMI DS při uzávěru,
ACD řeš. PCI s impl. DES stentu, trvá optimální efekt po PCI. Duální an-
tiagregace 12 měsíců, ASA trvale. EKG: sin.rytmus, 70/min, PQ 0,24,
QRS štíhlé, ST bez denivelace.

20.3.2013 v 04,00 hod. rozvoj delirantního stavu, fyzicky napadá
personál, aplikován Haloperidol, kurtován a přeložen na PL pro
Amentně delirantní stav susp. v rámci abstinenčních příznaků, zde
hospitalizován do 2.4.2014. Vyšetření: Lab. v normě, glykémie
5,4...5,9…8,6…7,6…9 mmol/l. CT mozku negativní. EEG: bez pa-
tologie. EKG: sin.rytmus, 91/min, AV blok I. St., rezidua po I.M. spodní
stěny. Haloperidol postupně vysazen. Pacient propuštěn 2. 4.
2014 se závěrem: Delirium nevyvolané alkoholem ani psychoak-
tivními látkami, Delirium, které nenasedá na demenci, Susp. reakce
na podanou látku při koronarografii, PN trvá. Echokg: Hypokinesa DS,
EF 50%, LS 48 sec, MI 2t, sklerotická Ao stopa 1+. Holter TK: průměr
24 hod.: 136/81, Průměr denní: 139/83, noční fáze 121/72.. Medi-
kace: Dia dieta, Betaloc 20K 25 mg denně, Kylotan H Plus 1 denně,
Sortis 40 0-0-1, Amaryl 4 mg 1-0-0, Siofor 1.000 1-0-1, Lantus 20 j
večer, ANP 100 mg denně, Nolpaza 40 mg denně, Trombex 75 mg
denně, Zorem 5 1-0-1.

Referován pacient s kompletním metabolickým syndromem a ty-
pickými KV komplikacemi. Přidružená nezvyklá reakce po koronaro-
grafii uzavřená jako susp. abstinenční syndrom mohla vést k profesním
problémům pacienta s následnou ztrátou řidičského oprávnění.

• • •

Farmakoterapie obezity v Armádě České republiky
Pavlík, V., Fajfrová, J.
• Univerzita Obrany Hradec Králové, Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra
vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny 

V letech 2012-2014 proběhla u indikovaných vojáků z povolání
(VZP) cílená farmakologická intervence, spočívající v tříměsíčním po-
dávání vybraného antiobezitika (účinná látka orlistat nebo fentermin)
s cílem snížit tělesnou hmotnost jedince a s tím spojené kardiometa-
bolické komplikace. Současně s farmakologickou intervencí dvěma vy-
branými antiobezitiky, byla každému probandovi poskytnuta edukace
formou dietních doporučení v psané podobě, v případě jejich dalšího
zájmu byla možnost edukovat cestou školených nutričních terapeutů
v Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici v Praze.
Každý VZP zapojený do programu měl možnost konzultovat svoje po-
hybové aktivity se spádovým tělovýchovným náčelníkem, absolventem
Fakulty tělesné výchovy a sportu Karlovy Univerzity v Praze. 

K datu poslední revize výsledků (31.7.2014) proběhla, byla správně
vedena a správně ukončena farmakologická intervence u 289 VZP (238
mužů a 51 žen). 231 VZP užívalo preparát s obsahem orlistatu a 58 VZP
preparát s obsahem fenterminu. U osob užívajících orlistat došlo u obou
pohlaví ke statisticky významné redukci tělesné hmotnosti, u mužů
o 5,5 kg a u žen o 5,3 kg za tři měsíce. Také u pacientů s ukončenými
protokoly při léčbě preparátem s obsahem fenterminu došlo ke statis-
ticky významné redukci tělesné hmotnosti. U mužů došlo k průměrně
k redukci tělesné hmotnosti o 6,5 kg za 3 měsíce. U žen při abusu stejné
účinné látky došlo k redukci tělesné hmotnosti o 5,2 kg. Stejně tak došlo
ke statisticky významné redukci i ostatních antropometrických para-
metrů u obou pohlaví. Z biochemických parametrů nedošlo ke statisticky
významné redukci u žádného ze sledovaných parametrů. Deklarovaný
pokles tělesné hmotnosti při farmakoterapii obezity je v souladu s do-
poručením České obezitologické společnosti, která udává úspěšnost far-
makoterapie při poklesu tělesné hmotnosti 0,5 kg týdne nebo 5%
iniciální tělesné hmotnosti. 

Výše zmiňovaný projekt prokázal oprávněnost indikace farmakote-
rapie u vybraných VZP, při zachování dietních a režimových opatření. 

• • •

Diabetici s akútnym srdcovým zlyhaním - vplyv
obezity
Pernický, M., Murín, J. 
I. interná klinika UNB a LFUK, Bratislava
Úvod: Akútne srdcové zlyhanie (ASZ) je ochorenie s vysokou preva-
lenciou a zlou prognózou. Prevalencia chronického srdcového zlyhá-
vania (CHSZ) je 2 %, stúpa s vekom. Liečba pacientov so srdcovým
zlyhávaním (SZ) je veľmi náročná a drahá, najmä náklady na hospi-
talizácie (aj rehospitalizácie). Akútne dekompenzácie CHSZ zvyšujú
mortalitu, morbiditu a zhoršujú kvalitu života pacientov. Diabetes mel-
litus (DM) je ochorenie definované zvýšenou hodnotou glukózy v krvi.
Podľa dostupných údajov u pacientov s CHSZ sa DM vyskytuje v 25-
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35 %. DM významne zhoršuje prognózu pacientov s kardiovaskulár-
nymi ochoreniami, SZ nevynímajúc. 
Pacienti a metodika: Analýza diabetikov prijatých pre ASZ na I. in-
ternú kliniku v období 7 mesiacov (1.6.-31.12.2013). Podrobná ana-
lýza pacientov podľa BMI (body mass index) – demografické
charakteristiky, komorbidity, závažnosť SZ (podľa EF ĽK, funkčná trieda
NYHA, hospitalizačná mortalita)
Výsledky: prijatých spolu 140 pacientov pre ASZ spomedzi 778 cel-
kovo prijatých pacientov (18%), diabetikov prijatých pre ASZ bolo 30
% (42 pacientov), priemerný vek: 72 rokov, muži: 67 rokov, ženy 75
rokov, obézni diabetici s ASZ boli mladší ako neobézni a boli častejšie
imobilní, častejšie boli hospitalizované ženy (55 % v.s. 45 % mužov),
tretina diabetikov boli fajčiari, dominovala akútna dekompenzácia
CHSZ (82 %), najčastejšie komorbidity: arteriová hypertenzia, ICHS,
dyslipidémia, renálna insuficiencia, anémia. Obézni diabetici mali niž-
šiu priemernú ejekčnú frakciu ĽK a súčasne vyšší stupeň funkčnej triedy
NYHA a vyššie hodnoty biomarkerov (NT-proBNP), obézni diabetici
častejšie počas hospitalizácie umierali.
Záver: ASZ je najčastejšou príčinou hospitalizácie na internom od-
delení. Diabetici tvoria tretinu pacientov prijatých pre ASZ. Diabetici
sú častejšie obézni (len 14 % diabetikov prijatých pre ASZ bolo ne-
obéznych). Diabetici majú viac komorbidít (ne/kardiovaskulárnych)
ako nediabetici. Obézni diabetici majú ťažšiu formu SZ a častejšie zo-
mierajú počas hospitalizácie (progresia SZ? infekčné komplikácie?)
ako neobézni diabetici. 
Odkaz pre klinickú prax: U pacientov prijatých pre ASZ musíme
vždy identifikovať diabetikov. Zvýšenú pozornosť vyžadujú diabetici
s obezitou. 

• • •

Závislosť na jedle
Provazník, V.
• Provita Bratislava s.r.o., Psychiatrická ambulancia, Bratislava

Obezita sa v aktuálnom svete krajín globalizácie stáva fenomén
ktorý má už epidemický rozmer. Z hľadiska psychiatra má nadmerný
konzum jedla charakter túžby za pôžitkom a možno ho prirovnávať
k závislosti, aj keď z hľadiska diagnostiky závislosti nie je zachytení
v MKCH 10. Z psychiatrického hľadiska sa na tento jav možno pozerať
ako na narušenie endokanbinoidného systému, ktorý reguluje, alebo
kontroluje chronický stres. Jeho stabilizácia je možná cez rôzne kon-
trolné mechanizmy, kaskády so sebou súvisiacich intrasynaptických
mediátorov. Z klinickej praxe sa zdá, že najúčinnejšie je aktuálne
ovplyvnenie serotonínového systému. Z pohľadu klinickej praxe jeho
efekt však neimponuje len ako antidepresívny ale aj ako emočne oplo-
šťujúci aj na stranu depresívnu ale aj na stranu pozitívnu. Z toho po-
hľadu by bolo možné uvažovať pri etiológii obezity z psychiatrického
hľadiska ako pôsobení pozitívneho stresu, teda aj nadmernej infor-
movanosti a túžby po novej zmene. 

Pohybová aktivita v liečbe obezity
Rutkovský, R.
• Ambulancia VLD, Bratislava

Pohybová aktivita patrí medzi základné piliere v liečbe obezity.
V uvedenej prednáške je pohybová aktivita zadefinovaná z pohľadu
účinku na metabolizmus, jej pozitívny vplyv v liečbe obezity, ako aj
pozitívny vplyv pri prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Na príklade
spiroergometrického vyšetrenia je vysvetlený rozdiel medzi aeróbnou
a anaeróbnou pohybovou aktivitou. Nakoľko pri pohybovej aktivite sa
jedná o energetický výdaj organizmu, v prednáške je aj časť venovaná
základným jednotkám, v ktorých sa meria energetický príjem resp.
energetický výdaj. V ďalšej časti prednášky sa venujem objektivizovaniu
optimálnej pohybovej aktivity cez monitoring tepovej frekvencie.
Snahou prednášky je podať komplexný pohľad na pohybovú aktivitu
v liečbe obezity.

• • •

Vplyv sladených nápojov na obezitu, diabetes
mellitus 2.typu a kardiovaskulárne ochorenia 
Sedlák, T.
• V. Interná klinika LFUK a UNB Bratislava

V posledných rokoch stále viac a viac sa stretávame s ponukou sla-
dených nápojov jednak umelými sladidlami alebo prirodzenými sla-
didlami. Tieto sladidlá sa pridávajú aj do množstva iných potravín. 

Nápoje sladené umelými sladidlami sa nazývajú „diétnymi“ ná-
pojmi. Názov vychádza zo skutočnosti, že 354 ml sladeného nápoja
cukrom obsahuje 100 kalórií a 354 ml sladeného nápoja aspartamom
obsahuje 1 kalóriu. 

V štúdiách konzumenti diétnych nápojov mali o 70% väčší obvod
pásu ako ne-konzumenti. Konzumenti pijúci viac ako 2 nápoje denne
mali 5x väčší obvod pásu ako ne-konzumenti. Čo svedčí, že umelé sla-
didlá sú nezávislé faktory dlhodobého zvyšovania hmotnosti. Častí
konzumenti majú zvýšené riziko excesívneho zvýšenia hmotnosti, ri-
zika metabolického syndrómu, DM 2. typu a kardiovaskulárnych ocho-
rení. 

Problém sa stal už aj problémom spoločnosti a teda treba ho riešiť
aj s pomocou spoločnosti, nielen zdravotným systémom, ktorý si nevie
s ním sám poradiť.

• • •
Obezita a deprese
Slabá, Š.
• 3. interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní ne-

mocnice, Praha
Deprese je jedním z nejčastějších psychických onemocnění, jehož pa-
tofyziologie nebyla dosud plně objasněna. Jde o poruchu nálady, hlav-
ními příznaky deprese jsou dle MKN-10 skleslá nálada, snížení energie
i aktivity. Zhoršená je schopnost radovat se, dochází k poklesu zájmů
a ke zhoršení koncentrace. Obvyklá je značná unavitelnost a to i po
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nepatrné námaze. Dalšími obvyklými příznaky jsou snížení sebevě-
domí a sebedůvěry, pocity viny a bezcennosti, smutný a pesimistický
výhled do budoucnosti, myšlenky na sebepoškození a sebevraždu, po-
ruchy spánku a změna chuti k jídlu. 

V současné době výskyt deprese celosvětově stoupá. Dle výsledků
epidemiologické studie (2004) prodělá v Evropě během života depresi
asi 13% osob. V České republice (dle šetření EHIS 2007-2010) trpělo
depresí 3,9% populace. Deprese v ČR zaujímá přední místo v pořadí
nemocí zapříčiňující plnou invaliditu. Ženy jsou depresí postiženy 2x
častěji než muži (zdravotnická ročenka 2007). Výskyt deprese u obéz-
ních byl zjišťován na našem pracovišti skríningovým vyšetřením – na
100 nově příchozích pacientů obezitologické ambulance bylo 41 diag-
nostikovaných jako depresivních (Svačina, 2005). Toto číslo však nelze
zobecnit na celou populaci obézních, je známo, že u obézních, vyhle-
dávajících léčbu je procento výskytu psychopatologie vyšší než u obéz-
ních, kteří léčbu nevyhledávají. 

Příčinný vztah mezi obezitou a depresí je oboustranný, ani přes
nové poznatky v této oblasti však není zcela objasněn. Obézní, ve srov-
nání s běžnou populací, trpí depresí častěji, což platí především pro
obézní III.stupně (Onyikel, Crum 2003). Dle metaanalýzy longitudi-
nálních výzkumů obezita zvyšuje riziko vzniku deprese (významněji
u Američanů než u Evropanů) (Lupino, de Wit, 2010). Někteří lidé trpící
depresí svůj smutek spíše „zajídají“, jiní zase chuť k jídlu ztrácejí. Kromě
těchto tzv. behaviorálních faktorů mohou hrát roli i faktory endokrinní
odehrávající se na molekulárně-biologické úrovni organizmu. Zároveň
také platí, že děti a adolescenti s depresivní poruchou mají větší prav-
děpodobnost vzniku nadváhy (Mc Elroy 2004). Co se týká genderových
rozdílů, pak ve studii Andersona et al (2007) byli prospektivně sledo-
váni obézní adolescenti po dobu 20 let a bylo zjištěno, že obezita pred-
ikovala depresi v budoucnu u žen, ale nikoli u mužů. za zmínku stojí
také studie realizovaná ve Finsku. Ta sledovala 8451 osob (4029 mužů
a 4422 žen) ve věku 14 a 31 let. Podle této studie měli abdominálně
obézní muži 1,76 krát větší riziko depresivních příznaků, 2,07 krát větší
riziko lékařem diagnostikované deprese. Souvislost mezi abdominální
obezitou a depresí nebyla potvrzena ve skupině žen. Výzkumy potvrzují
souvislosti mezi depresí, obezitou a sníženou fyzickou aktivitou (hlavně
u žen středního věku).

Z hlediska terapie obezity můžeme říci, že deprese je léčitelná po-
rucha. Léčba pomáhá naprosté většině pacientů, zatímco bez ní mohou
příznaky postupně vést ke ztrátě výkonnosti, k izolaci a v neposlední
řadě i k výraznému zhoršení celkového zdravotního stavu. Pro léčbu
a prevenci relapsu ataky deprese je nejdůležitější užívání antidepresiv,
u lehčích forem také dostatečně pomáhá samotná psychoterapie. Opti-
mální je však kombinace obou přístupů. Podání antidepresiv, případně
doplněné psychoterapií, vede u obézních k větší adherenci k léčbě
obezity.

• • •

Změna koncentrace HDL cholesterolu v průběhu
dietně fyzické intervence osob s nadváhou nebo
obezitou
Suchánek, P.,Lánská, V., Králová Lesná, I., Dlouhá, D., Mrázková, J., Hu-
báček, J.A.
• Centrum výzkumu chorob srdce a cév, IKEM Praha-Krč  
Úvod: Obezita je závažný rizikový faktor KVO a na snížení jejího vý-
skytu má vedle sníženého energetického příjmu vliv i pohybová akti-
vita. Efekt dietně – fyzické intervence se pozitivně projevuje zejména
na změně lipidových parametrů. Tyto parametry v průběhu intervence
kolísají. 
Soubor: Do souboru bylo vybráno 180 žen, věkové rozmezí 25-65
let, s BMI ³ 25 kg/m2 s tendencí k abdominálnímu typu obezity. 65
žen mělo BMI 25-29,9 kg/m2, 115 mělo BMI nad 29,9 kg/m2. 
Metodika: Dietně fyzická intervence probíhala 12 týdnů, pro účel
sdělení jsme analyzovali výsledky odběrů krve a antropometrických
změn po prvních 4 dnech a po 28 dnech. Lipidové parametry byly
analyzovány enzymaticky. Dodržování doporučení týkající se pohybové
aktivity byly po celou dobu studie sledovány telemetricky (3x v týdnu
alespoň 55 minut při 75 % maximální tepové frekvence), příjem ener-
gie a struktura přijímané stravy byl sledován formou jednodenních
dietních záznamů. Na začátku a na konci studie byly u žen sledovány
antropometrické parametry, lipidové parametry, glykémie, CRP a kon-
centrace NEMK. 
Výsledky: Kromě očekávaných staticky významných poklesů na
úrovni p ≤ 0,001 u antropometrických parametrů a to v obou stano-
veních (14 i 28 dní), byl pozorován v obou skupinách i významných
poklesů na úrovni p ≤ 0,001 u koncentrace LDL stanovovaného cho-
lesterolu. U stanovovaného HDL cholesterolu den 14 byl pokles kon-
centrace HDL výraznější ve skupině obézních osob oproti osobám
s nadváhou (p ≤ 0,001 vs p = 0,002). 
Závěr: Na počátku dietně fyzické intervence osob s nadváhou a obe-
zitou dochází nejen k poklesu koncentrace triglyceridů a LDL choles-
terolu, ale i k překvapivému statisticky významnému poklesu HDL
cholesterolu a tento pokles je výraznější u obézních osob. 
Podpořeno MZ ČR – RVO („Institut klinické a experimentální medicíny

– IKEM, IČ 00023001“)
• • •

Nový inhibítor SGLT2 – empagliflozín
Tkáč, I.
• IV. interná klinika, UPJŠ LF a UNLP Košice

„Gliflozíny“ – inhibítory sodíko-glukózového kotransportéru 2 –
sú nová skupina orálnych antidiabetických liekov. Empagliflozín pred-
stavuje reverzibilný, selektívny inhibítor SGLT2 v proximálnych tubu-
loch nefrónu. Hlavnou indikáciou liečby empagliflozínom je diabetes
mellitus 2. typu (DM2) buď v monoterapii, ak nie je dostačujúci efekt
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nemedikamentóznych opatrení (diéta, cvičenie) a prvolíniová liečba
metformínom nie je vhodná (intolerancia lieku), alebo v kombinácii
s inými antidiabetikami vrátane inzulínoterapie. V klinických štúdiách
fázy klinického skúšania sa potvrdilo, že liečba empagliflozínom
v dávke 10 mg alebo 25 mg raz denne v monoterapii alebo ako prí-
davná liečba k metformínu, pioglitazónu, metformínu, derivátu sul-
fonylurey alebo inzulínu významne znižuje hodnoty HbA1c v porovnaní
s placebom. Podávanie 25 mg empagliflozínu viedlo k vyššiemu po-
dielu pacientov, ktorí dosiahli cieľovú hodnotu HbA1c menej ako 7%. 

Liečba empagliflozínom viedla po 24 týždňoch k štatisticky vý-
znamnému zníženiu glykémie nalačno z východiskových hodnôt v roz-
pätí o -1,3 až -1,7 mmol/l pri empagliflozíne v dávke 10 mg a v rozpätí
o -1,6 až -2,0 mmol/l pri empagliflozíne v dávke 25 mg v porovnaní
s placebom.

Sprievodným javom všetkých doteraz realizovaných štúdií bol kon-
štantný pokles hmotnosti, ktorý v priebehu pomerne krátkeho času
(2-3 mesiace) predstavoval približne 2 kg. Pri liečbe empagliflozínom
sa potvrdilo tiež významné zníženie hodnôt krvného tlaku. Analýza
štyroch štúdií kontrolovaných placebom odhalila v 24. týždni sledo-
vania pokles hodnôt systolického krvného tlaku -3,9 mmHg pri dávke
10 mg empagliflozínu a -4,3 mmHg pri dávke 25 mg empagliflozínu
v porovnaní s placebom (-0,5 mmHg).

Do uvedených klinických štúdií na vyhodnotenie bezpečnosti em-
pagliflozínu bolo zaradených celkovo 13 076 pacientov s DM2. Celková
miera výskytu nežiaducich udalostí u pacientov liečených empaglif-
lozínom bola podobná ako pri placebe. U pacientov liečených empag-
liflozínom sa častejšie hlásila vaginálna kandidóza, vulvovaginitída,
balanitída a iné infekcie pohlavných orgánov (10 mg empagliflozínu:
4,1%, 25 mg empagliflozínu: 3,7%) v porovnaní s placebom (0,9 %).
Tieto infekcie sa hlásili častejšie u žien liečených empagliflozínom v po-
rovnaní s placebom. Mierny nárast infekcií močových ciest bol zazna-
menaný u žien, u mužov sa nepotvrdil štatisticky významný rozdiel.

Z pohľadu hypoglykémie sa empagliflozín javil v doteraz realizo-
vaných štúdiách v monoterapii i v kombináciách ako bezpečný, bez
zvýšeného rizika výskytu závažných hypoglykémií. Empagliflo-
zín patrí do skupiny nových perorálnych antidiabetík, špecifických pre
svoj účinok nezávislý od sekrécie endogénneho inzulínu a miery in-
zulínovej rezistencie, má kompatibilitu prakticky so všetkými ostatnými
antidiabetikami vrátane inzulínoterapie. Navyše táto liečba poskytuje
aj ďalšie potenciálne liečebné prínosy, ako je zníženie telesnej hmot-
nosti a krvného tlaku.

• • •

Porovnanie rôznych diétnych stratégií v redukcii
telesnej hmotnosti
Vohnout, B.
• Ústav výživy, FOaZOŠ, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

Nadváha a obezita sú jedným z najvážnejších zdravotníckych pro-

blémov súčasnosti. Vo všeobecnosti platí, že liečba obezity má vychá-
dzať z medicíny založenej na dôkazoch, musí zohľadňovať reálne ciele
liečby, byť dlhodobo akceptovateľná pacientom a výsledky liečby majú
byť dlhodobo udržateľné. V súčasnosti sa v redukcii telesnej hmotnosti
využívajú rôzne diéty s variabilným zastúpením hlavných živín a ma-
kronutrientov. Vychádzajúc z princípov medicíny založenej na dôkazoch
možno konštatovať, že energetický deficit, ktorý je nutný na dosiah-
nutie redukcie hmotnosti možno dosiahnuť viacerými možnosťami:
stanovením energetického príjmu, ktorý je menší ako vyrovnaný, zvy-
čajne 1,200 - 1,500 kcal/d pre ženy a 1,500 - 1,800 kcal/d pre mužov
(podľa váhy a fyzickej aktivity); stanovením individuálnych energe-
tických požiadavok a redukciou o 500 kcal/d - 750 kcal/d alebo 30%
energetickým deficitom; alebo tiež ad libitum stratégiami, kedy síce
nie je formálnym cieľom deficit energie, ale jej znížený príjem je do-
siahnutý reštrikciou alebo elimináciou určitých potravinových skupín
alebo podávaním pripraveného jedla. Aj keď z krátkodobého hľadiska
môžu niektoré z používaných diét vykazovať výraznejšiu redukciu te-
lesnej hmotnosti, z dlhodobého hľadiska zvyčajne tento rozdiel vy-
mizne. Zdá sa tak, že z dlhodobého hľadiska je dôležitejšia schopnosť
dodržiavať ktorúkoľvek redukčnú diétu, ako samotná voľba špecifickej
diéty. Dlhodobý vplyv rôznych diétnych prístupov na redukciu hmot-
nosti ale aj rizikových faktorov a pridružených ochorení bude však
nutné sledovať v klinických štúdiách na dostatočnom množstve osôb
a s viacročným sledovaním. 
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VIACERO BENEFITOV PRE VAŠICH PACIENTOV S DM 2. TYPU
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 Signifi kantné a dlhodobé zníženie 
 hladiny HbA1c

1,2,3

 Ďalšie benefi ty: zníženie hmotnosti 
 a redukcia krvného tlaku1,2,3

 Nízka incidencia hypoglykemických 
 príhod1,2,3

1. SPC, Forxiga, posledná revízia textu - December 2013;  2. List JF et al. Diabetes Care 2009; 32: 650–57.;  3. Bailey CJ et al. BMC Medicine 2013; 11: 43.;  4. http://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/4064, http://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/4066

Skrátená informácia o lieku: 

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce 
 reakcie, nájdete v časti 4.8. (SPC)

Názov lieku: Forxiga 10 mg � lmom obalené tablety Lieková forma: Filmom obalená tableta Zloženie: Každá tableta obsahuje monohydrát dapagli� ozín propándiolu, čo zodpovedá 10 mg dapagli� ozínu. Terapeutické indikácie: Forxiga je indikovaná u dospelých 
pacientov vo veku 18 rokov a starších s diabetes mellitus 2. typu na zlepšenie kontroly glykémie ako: Monoterapia, keď samotná diéta a pohybová aktivita neposkytujú dostatočnú kontrolu glykémie u pacientov, u ktorých sa užívanie metformínu kvôli neznášanlivosti 
považuje za nevhodné. Ako prídavná kombinovaná liečba v kombinácii s inými liekmi znižujúcimi hladinu glukózy vrátane inzulínu, keď tieto spolu s diétou a pohybovou aktivitou neposkytujú dostatočnú kontrolu glykémie. Dávkovanie a spôsob podávania: Monoterapia 
a  prídavná kombinovaná liečba: Odporúčaná dávka je 10  mg dapagli� ozínu jedenkrát denne v  monoterapii a  v  prídavnej kombinovanej liečbe s  inými liekmi znižujúcimi hladinu glukózy vrátane inzulínu. Ak sa dapagli� ozín používa v  kombinácii s  inzulínom alebo 
antidiabetikom, ako je sulfonylurea, môže sa zvážiť nižšia dávka inzulínu alebo antidiabetika na zníženie rizika hypoglykémie (pozri časti 4.5 a 4.8). Porucha funkcie obličiek: Účinnosť dapagli� ozínu závisí od funkcie obličiek a účinnosť je znížená u pacientov so stredne ťažkou 
poruchou funkcie obličiek a pravdepodobne je nedostatočná u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek. Forxiga sa neodporúča používať u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek (pacienti s klírensom kreatinínu [CrCl] < 60 ml/min alebo 
odhadovanou glomerulárnou � ltráciou [eGFR] < 60 ml/min/1,73 m2. Porucha funkcie pečene: U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa odporúča začiatočná dávka 5 mg. Starší pacienti (≥ 65 rokov): Všeobecne nie je odporúčaná žiadna úprava dávkovania v závislosti 
od veku. Má sa vziať do úvahy funkcia obličiek a riziko deplécie objemu. Liečba dapagli� ozínom sa neodporúča začať u pacientov vo veku 75 rokov a starších vzhľadom na obmedzené terapeutické skúsenosti. Deti a dospievajúci: Bezpečnosť a účinnosť dapaglifozínu u detí vo 
veku 0 až < 18 rokov nebola doteraz stanovená. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia: Forxiga sa nemá používať u pacientov s diabetes mellitus 1. typu alebo na liečbu diabetickej ketoacidózy. Účinnosť 
dapagli� ozínu závisí od funkcie obličiek a účinnosť je znížená u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek a pravdepodobne je nedostatočná u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek. Forxiga sa neodporúča používať u pacientov so stredne ťažkou až 
ťažkou poruchou funkcie obličiek (pacienti s CrCl < 60 ml/min alebo eGFR < 60 ml/min/1,73 m2). Dapagli� ozín sa neodporúča u pacientov užívajúcich slučkové diuretiká alebo u pacientov s depléciou objemu, napr. z dôvodu akútneho ochorenia (ako je gastrointestinálne 
ochorenie). Opatrnosť je potrebná u pacientov, u ktorých by dapagli� ozínom privodený pokles krvného tlaku mohol predstavovať riziko, ako sú pacienti so známym kardiovaskulárnym ochorením, pacienti na antihypertenznej liečbe s anamnézou hypotenzie alebo starší 
pacienti. U starších pacientov je väčšia pravdepodobnosť, že majú poruchu funkcie obličiek a /alebo sú liečení antihypertenzívnymi liekmi, ktoré môžu spôsobiť zmeny renálnych funkcií, ako sú inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE-I) a blokátory receptorov 
typu 1 pre angiotenzín II (ARB). Starší pacienti môžu mať zvýšené riziko vzniku deplécie objemu a je u nich väčšia pravdepodobnosť, že budú liečení diuretikami. U pacientov užívajúcich dapagli� ozín, v prípade pridružených stavov, ktoré môžu viesť k deplécii objemu, sa 
odporúča starostlivo sledovať stav objemu a elektrolytov. U pacientov, u ktorých sa vyvinula deplécia objemu, sa odporúča dočasné prerušenie liečby dapagli� ozínom pokiaľ sa neupraví deplécia. Vylučovanie glukózy močom môže súvisieť so zvýšeným rizikom infekcie 
močových ciest; preto sa má počas liečby pyelonefritídy alebo urosepsy zvážiť dočasné prerušenie liečby dapagli� ozínom. Liekové a iné interakcie: Diuretiká - Dapagli� ozín sa môže pridať k diuretickému účinku tiazidu a slučkových diuretík a môže zvýšiť riziko dehydratácie 
a hypotenzie. Inzulín a antidiabetiká, ako sú deriváty sulfonylurey spôsobujú hypoglykémiu. Preto sa môže vyžadovať nižšia dávka inzulínu alebo antidiabetík, aby sa znížilo riziko hypoglykémie pri použití v kombinácii s dapagli� ozínom. Interakčné skúšania vykonané 
u zdravých jedincov, väčšinou s jednodávkovým režimom užívania, naznačujú, že farmakokinetika dapagli� ozínu sa nemení metformínom, pioglitazónom, sitagliptínom, glimepiridom, voglibózou, hydrochlorotiazidom, bumetanidom, valsartanom alebo simvastatínom. 
Používanie v gravidite a počas laktácie: Ak sa zistí gravidita, liečba dapagli� ozínom sa má ukončiť. Dapagli� ozín sa nemá užívať kým sa dojčí. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje: Forxiga nemá žiadny alebo zanedbateľný vplyv 
na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti majú byť upozornení na riziko hypoglykémie pri užívaní dapagli� ozínu v kombinácii so sulfonylureou alebo inzulínom. Nežiaduce účinky: Veľmi časté nežiaduce reakcie: Hypoglykémia (keď sa použil so sulfonylureou 
alebo inzulínom). Časté nežiaduce reakcie: Vulvovaginitída, balanitída a súvisiace genitálne infekcie, infekcia močových ciest, závrat, dyslipidémia, zvýšenie hematokritu , zníženie renálneho klírensu kreatinínu, dyzúria, polyúria, bolesť chrbta. Menej časté: Plesňová infekcia, 
vulvovaginálny pruritus, genitálny pruritus, deplécia objemu, smäd, zápcha, sucho v ústach, zvýšenie kreatinínu v krvi, zvýšenie močoviny v krvi, zníženie hmotnosti, noktúria, porucha funkcie obličiek Balenie: Alu/Alu blister, balenia po 14, 28 a 98 � lmom obalených tabliet 
v neperforovaných kalendárnych blistroch, balenia po 30 x 1 a 90 x 1 � lmom obalených tabliet v perforovaných blistroch s jednotlivou dávkou. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG, 
Bristol-Myers Squibb House, Uxbridge, Veľká Británia; Pred predpísaním lieku Forxiga si, prosím, prečítajte Súhrn charakteristických vlastností lieku. Spôsob výdaja: Na lekársky predpis. Dátum poslednej revízie textu: Júl 2014.



Literatúra:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inzucchi SE,Bergenstal RM,Buse JB,et al.Diabetes Care,EpubAhead of print,april 19,2012 doit:10.2337/dc 12-0413.
DIAGONAL study.Congress of the Federation of the International Danube Symposia on Diabetes Mellitus,2012,Hungary,
Budapest.Abstract.Available at http://fid2012.shp.hu/hpc/web.php?a=fid2012&o=abstracts_8qQs.
Satoh J et al.Diabetes research and clinical practice 2005;70:291-297.
S.AlSifri et.Al.: Int J ClinPract,November 2011,65,11,11321140.
TheADVANCE Collaborative Group.N Engl. J.Med.2008;358:2560-2572
SchrammTK et al. .2009;30(suppl):304.
PerkovicV,et al.Kidney Int.2013;83:517-523.
Kategorizácia MZSR,august 2014
SPC Diaprel MR 60 mg,november 2012

Eur Heart J

14
C2

07
 D

IA
SC

V 
GA

/R
S



Poslaním spoločnosti GSK je zlepšovať kvalitu ľudského života tým,
že pomáha ľuďom prežívať svoj život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.
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Odpovede na otázky, ktoré vás trápia a ktoré prežívate, 
ak trpíte ochorením diabetes, nájdete v štartovacom balíčku.

Pomocník
Pre viac informácií sa informujte u Vášho lekára alebo edukačnej sestry.

Eli Lilly Slovakia s.r.o.,
Panenská 6, 811 03 Bratislava

SKDBT00479b

Nie ste na to sami

Ako sa na mňa budú 
ľudia pozerať, keď 

na verejnosti vytiahnem 
inzulínové pero?

Ako si ustrážim 
jedálny lístok?

Bojím sa, čo ma čaká

Čo ak z inzulínu 
priberiem?

A budem si vedieť 
správne aplikovať 

inzulín?

Budem môcť športovať, 
alebo sa musím vzdať 
obľúbených aktivít?

Ako to teraz poviem 
doma, rodine, deťom 
a kolegom v práci?

Dokážem 
s cukrovkou ešte 
plnohodnotne žiť?
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