SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
SEKCIA SESTIER PRACUJúCICh V DIABETOLógII
SEKCIA ASISTENTOV VýžIVy
SPOLOČNOSTI SESTIER A PôRODNýCh ASISTENTIEK, O.z. SLS
Vás pozývajú na

XIII. SLOVENSKÉ
OBEZITOLOGICKÉ DNI
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
13. – 14. november 2015
Holiday Inn Trnava
Hornopotočná 5, Trnava
pod záštitou
predsedu Trnavského samosprávneho kraja
Dr. h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD.
dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej Univerzity
prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc.
riaditeľa FN Trnava
Ing. Martina Neštického, MBA

PROGRAM
SACCME pridelilo podujatiu 16 kreditov za pasívnu účasť
Sekcia sestier pracujúcich v diabetológii
Sekcia asistentov výživy 14 kreditov za pasívnu účasť
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PROGRAM

MUDr. Imrich Sečanský

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milí priatelia,
dovoľte mi, aby
som Vás v mene organizačného a programového výboru
Obezitologickej
sekcie Slovenskej
d i a b e t o l o g i c ke j
spoločnosti čo najsrdečnejšie pozvala
na XIII. Slovenské
obezitologické dni s medzinárodnou účasťou,
ktoré sa budú konať
v dňoch 13 až 14. novembra 2015 v priestoroch hotela holiday Inn v Trnave.
Viac ako 60 % slovenskej populácie má
nadhmotnosť alebo obezitu, a čo je ešte závažnejšie nadhmotnosť a obezita stúpa už
v detskom a adolescentnom veku. Nárast
nadhmotnosti a obezity prináša so sebou
enormné zdravotné dopady, predovšetkým
v dôsledku asociácie s kardiometabolickými
a nádorovými ochoreniami. Obezita so svojimi
komplikáciami predstavuje nesmiernu socioekonomickú záťaž pre spoločnosť, skracuje
očakávanú dĺžku života a negatívne ovplyvňuje
kvalitu života.
Svetová zdravotnícka organizácia stanovila
pre celý svet cieľ znížiť počet obéznych osôb
do roku 2025 na úroveň z roku 2010. Dnes
nám na dosiahnutie tohto cieľa ostáva 10 rokov.
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Veríme, že práve kongres Obezitologickej
sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti
svojim pestrým a zaujímavým programom
kopírujúcim multidisciplinárny charakter obezity (diabezity) stmelí odborníkov zaoberajúcich sa touto problematikou a pomôže k riešeniu nepriaznivej situácie na Slovensku.

Novinkou kongresu je založenie tradície
prednášok pomenovaných po MUDr. Imrichovi Sečanskom. Ťažisko jeho vedeckovýskumnej, populárno-náučnej i publikačnej
činnosti spočívalo v oblasti internej medicíny,
diabetológie, dietetiky a racionálnej výživy.
Kongres OS SDS už tradične podporia
uznávaní slovenskí odborníci, ale aj naši veľmi
blízki kolegovia a priatelia, partneri a vzory
v riešení problematiky obéznych pacientov
z Českej republiky.
Po prvý krát v histórii kongresu sa nám podarilo v spolupráci so Sekciou sestier pracujúcich v diabetológii a sekciou asistentov
výživy zorganizovať dva prednáškové bloky,
ktoré budú prebiehať paralelne s lekárskou
sekciou. Pilotný projekt „sesterskej“ sekcie
bude zameraný na diétne a režimové opatrenia u obézneho nediabetika a diabetika,
ako aj na následnú sesterskú starostlivosť
o pacientov po bariatrických operáciách. Samozrejme, ako sestry, tak aj asistenti výživy
sú vítaní aj na programe pre lekárov.
Tešíme sa na Vašu účasť so želaním príjemného vedeckého, ako aj spoločenského
zážitku v slovenskom „malom Ríme“.

MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD.
predsedkyňa Obezitologickej sekcie
Slovenskej diabetologickej spoločnosti
a prezidentka XIII. Slovenských obezitologických
dní s medzinárodnou účasťou

(6. 9. 1914 Budapešť
- 29. 11. 2013 Bratislava)

Po štúdiu na Lekárskej Fakulte Karlovej univerzity
v Prahe a na Slovenskej Univerzite v Bratislave začal pracovať ako sekundárny lekár v
Liečebnom ústave Robotníckej sociálnej poisťovne. V povojnovom období presadil v nemocniciach stravovanie podľa druhu a stupňa
choroby a zasadil sa o vybudovanie spoločného
stravovania v závodoch, úradoch a školách v celoslovenskom meradle. Imrich Sečanský bol zakladateľom a riaditeľom Štátneho ústavu pre
výživu ľudu a dietetiku, zakladateľom zdravotníckej školy pre diétne sestry, spoluzakladateľom
prvej hotelovej školy v Piešťanoch a prvých diétnych jedální v Československu. Od roku 1953 do
roku 1994 pracoval ako internista – diabetológ
v ústave národného zdravia v nemocnici s poliklinikou Bezručova v Bratislave. Ako lekár pracoval až do svojich 82 rokov.
Ťažisko jeho vedeckovýskumnej, populárnonáučnej i publikačnej činnosti spočívalo v oblasti
internej medicíny, diabetológie, dietetiky a racionálnej výživy. Túto problematiku spracoval vo
vyše 20 samostatných monografických i kolektívnych dielach, viaceré z nich boli preložené do
češtiny, poľštiny a ruštiny. Popularizačné články
uverejňoval od r. 1930 aj v novinách (Práca,
Pravda, Smena, Večerník) a časopisoch (DAV,
Pero, Slovenka, Slovensko, život a i.). Je autorom
memoárovej literatúry Spomienky a vyznania lekára. Polstoročie slovenskej internej medicíny
(1997), za ktorú získal Cenu E. E. Kischa. Bol nositeľom ocenení za vedeckú a publikačnú činnosť, za odborné diela i diela literatúry faktu.
V roku 2013 bol uvedený do Dvorany slávy Slovenskej lekárskej spoločnosti.
Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti sa rozhodla na počesť doktora
Imricha Sečanského každoročne udeliť pri príležitosti konania Slovenských obezitologických dní
s medzinárodnou účasťou cenu Sečanského za
prácu v oblasti obezitológie ako v národnom, tak
aj medzinárodnom meradle.

Prvá slávnostná Sečanského prednáška
Prvá pocta predniesť Sečanského prednášku patrí
doc. MUDr. Borisovi Krahulcovi, CSc., dlhoročnému
predsedovi Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (2002 – 2014), zakladateľovi Slovenských obezitologických dní
s medzinárodnou účasťou.
Doc. MUDr. Boris Krahulec,
CSc. je zástupcom prednostu II.
Internej kliniky LFUK a UNB, vedúcim Katedry diabetológie,
porúch látkovej premeny a
vy
́živy Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity,
ktorá získala akreditáciu pre
špecializované štúdium v odbore a pripravuje lekárov -diabetológov na vykonávanie praxe, odborným garantom
diabetologickej ambulancie ústavu experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave, ako aj krajským odborníkom pre diabetológiu, poruchy metabolizmu a výživy
pre Bratislavsky
́ kraj.
Popri svojej náročnej práci je editorom, autorom a
spoluautorom mnohých vedeckých článkov a knižných
publikácií, spoluautorom vedeckých prác v karentovaných časopisoch, autorom pozvaných prednášok na medzinárodných a domácich vedeckých konferenciách. Má
viac ako 150 citácií v domácej i zahraničnej literatúre.
Je hlavným editorom a autorom kapitoly v monografii
Klinická obezitológia, ktorá bola v júni 2014 ocenená
Cenou spoločnosti Servier 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. Ďalšími oceneniami jeho práce sú bronzová, strieborná a zlatá medaila Slovenskej lekárskej
spoločnosti, Cena Slovenskej diabetologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 1994, Cena Servier
za diabetologické publikácie za roky 1999 a 2013, Cena
Lilly za diabetologickú publikáciu v roku 2005.
Doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc. je aktívnym členom
výboru Obezitologickej sekcie SDS, čestným členom
Českej obezitologickej spoločnosti ČLS JEP, National
Fellow Európskej spoločnosti pre štúdium obezity, členom World obesity federation, členom Slovenskej diabetologickej spoločnosti, Slovenskej internistickej
spoločnosti a Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti.
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MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
predseda OS SDS a prezident odborného podujatia
Organizačný výbor:
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. - predseda
MUDr. Viera Kissová, PhD.
MUDr. Barbara Ukropcová PhD.
Doc. MUDr. Pavol holéczy CSc.
MUDr. Igor Keher
Valéria Petrovičová – SLS

Programový výbor:
Doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc. - predseda
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD
Doc. MUDr. Pavol holéczy CSc.
MUDr. Barbara Ukropcová PhD.
MUDr. Viera Kissová, PhD.
Prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
Doc MUDr. Emil Martinka, CSc.
MUDr. Vladimír Uličiansky

Hlavné témy odborného programu:
• Obezita a pohybová aktivita (rehabilitácia)
• Syndróm spánkového apnoe – obezita
• Metabolická chirurgia
• Obezita u detí a adolescentov
• Nové možnosti v liečbe obézneho diabetika 2. typu
• Sekcia sestier pracujúcich v diabetológii a asistentov výživy
Účastnícky poplatok:
Člen Obezitologickej sekcie SDS
Nečlenovia Obezitologickej sekcie SDS
Sestry, asistenti výživy
Prvý autor neplatí registračný poplatok.

PROGRAM

Časový harmonogram:
13. 11. 2015 (piatok) Sála A a B
7.30 registrácia účastníkov
8.15 odborný program
20.15 spoločenský večer

14. 11. 2015 (sobota)
8.00
registrácia účastníkov
9.00
odborný program
17.00
ukončenie podujatia

Štvrtok 12.11.2015
o 18.00 hod. zasadnutie výboru OS SDS

Sála A
10 €
20 €
10 €

Piatok 13.11.2015

Spôsob platby: Bankovým prevodom na účet SDS v ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 202118963/7500 IBAN: SK26 7500 0000 0002 0211 8963
Variabilný symbol: 150300698
Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom (prosím priniesť potvrdenie) alebo v hotovosti
pri registrácii.
Kredity: Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SACCME.
Registrovaný účastník podujatia dostane potvrdenie o účasti so 16 kreditmi.
Sestry: pasívna účasť: 13. 11. 2015 - 7 kreditov; 14. 11. 2105 - 7 kreditov.
Aktívna účasť: prvý autor: 10 kreditov, druhý a tretí spoluautor: 5 kreditov.
Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Aktívnym účastníkom sa kredity za aktívnu a pasívnu účasť
sčítavajú. Autorom, spoluautorom viacerých prednášok sa kredity započítavajú len raz.

Inštalácia firemných stánkov: 12.11.2015 od 19:00 hod.

13.11.2015 od 7:00 hod

Strava: 13. 11. 2015
Obed 10 Eur /osoba
Spoločenská večera 16Eur/osoba
14.11.2015
Obed 10 Eur/osoba
Lístky na stravu si môžete zakúpiť v hotovosti pri registrácii.
Kontakt: V. Petrovičová, SLS, Cukrová 3, Bratislava, +421 905 530 372, petrovicova@sls.sk
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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.

8.15 Slávnostné otvorenie XIII. Slovenských obezitologických dní s medzinárodnou účasťou a príhovory hostí
(Fábryová, Ľ., Krahulec, B., Martinka, E., Mikuš, T., Slaný, J., Neštický, M.)
Odovzdanie bronzovej medaily SLS
doc. MUDr. holéczy, P.,CSc.
8.45 – 9.15 Slávnostná Sečanského prednáška
Kde sa nachádza slovenská obezitológia?
Prednášajúci: Krahulec, B. (Bratislava)
9.20 – 10.50 Nefarmakologické postupy v liečbe obezity
Predsedajúci: Kissová, V., Mojto, V.
9.20 – 9.35

•

9.35 – 9.50

•

9.50 – 10.05

Je bezpečná redukcia hmotnosti hladovaním? • Mojto, V., Kucharská, J., Mišianik, J., Rausová, z., Kolcunová, M., gvozdjáková, A., Valuch, J. (Bratislava)

Mikrobiot gIT a obezita • Voleková, M. (Banská Bystrica)
• Nutričný softvér PLANEAT v dietetickej liečbe obezity a diabetu

• Páleník,
M., Fábryová, Ľ., gazdíková, K., Bielik, V., Korec, Š., Sedliak, M., Penesová, A., Kissová, V. (Bratislava, Nitra)
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10.05 – 10.20

•

10.20 – 10.35

•

Nové odporúčania vo výžive obyvateľstva – ich aplikácia v prevencii
a diétoterapii obezity • Kajaba, I., hrušovský, Š., Krahulec, B., gazdíková, K., Staruch,
L. (Bratislava)

10.35 – 10.50

Efektívne programy na udržanie telesnej hmotnosti; modifikácia životného štýlu a diéty Aká je ich skutočná úloha? • Kissová, V. (Nitra)
• Voľnopredajné suplementy na redukciu hmotnosti. Môžeme sa spoľahnúť na ich účinnosť a bezpečnosť? • Fábryová, Ľ. (Bratislava)

13. – 14. november 2015

PROGRAM

14.00 – 16.45 Metabolická chirurgia
Predsedajúci: holéczy, P., Fried, M.
14.00 – 14.15

•

Cesta obézního pacienta do bariatrického centra

• Fried, M., herlesová, J.,

holá, L. (Praha)
14.15 – 14.30
14.30 – 14.45

Multidisciplinární pohled na bariatricko metabolickou léčbu diabetického pacienta • Doležalová, K. (Praha)
• Bariatrická/metabolická chirurgia a diabetes mellitus • Figurová, E., Keher,
•

I., holéczy, P. (Trnava, Ostrava)
10.50 – 11.05

Prestávka

11.05 – 13.05 Komorbidity obezity
Predsedajúci: Fábryová, Ľ., Ukropcová, B.
11.05 – 11.20

•

Afamín, potenciálny marker metabolického syndrómu, je asociovaný s
akumuláciou lipidov v pečeni • Kurdiová, T., Belan, V., Berberich, R., gašperíková,

14.45 – 15.00

•

15.00 – 15.15

•

11.35 – 11.50

Nealkoholová tuková choroba pečene ako závažná komorbidita pri obezite a diabete mellite 2-typu • Belovičová, M. (Bardejov)
• NAFLD-NASh štandardný diagnosticko - terapeutický postup • holomáň,
•

15.15 – 15.30

•

12.05 – 12.20

Prednáška podporená grantom Merck
• Metformín a jeho komplexné pôsobenie • Lacka, J., Rubintová, D. (Trnava)
• Léčba metabolického syndromu pohybem a sexem ku zdraví • Pávek, P.

12.20 – 12.35

•

15.30 – 15.45

•

12.35 – 12.50

15.45 – 16.00

•

Obézní pacient s hypertenzí na šesti kombinační terapii a syndrom spánkové apnoe • Pávek, P. (Nové Město na Moravě)

•

13.05 – 14.00

Obedná prestávka

Tubulizace žaludku - stane se dominantním bariatrickým výkonem?

•

Enterální bypass pomocí magnetické komprese – endoskopicko/laparoskopický přístup • Bužga, M., Thompson, C.C., Ryou, M., Machytka, E. (Ostrava, Boston)

16.00 – 16.15

•

16.15 – 16.30

•

16.30 – 16.45

Komplikace výkonů bariatrické a metabolické chirurgie • gryga, A., Vaverka,
P., holéczy, P., Folprecht, M., Pomajbík, M., Aujezský, R., Neoral, Č. (Prostějov, Vítkovice, Olomouc)

Komplikácie po bariatricko-metabolických operáciách u našich pacientov a ich riešenie • Keher, I., Dobrovodský, A., Škuta, R., holéczy, P. (Trnava)
• TEP kolene u pacientky s BMI 54, po plikaci žaludku-kazuistika • Šrámková, P., Doležalová, K., Ježek, V. (Praha)

Nové zámky)
12.50 – 13.05

Roux-y gastrický bypass – vplyv na diabetes mellitus – 5 ročné sledovanie

hrubý, M. (Turnov, Liberec)

(Nové Město na Moravě)

Obezita a akútny koronárny syndróm • Pernický, M., Murín, J. (Bratislava)
• Efekt redukcie hmotnosti na kontrolu hypertenzie počas ročného sledovania • Sabaka, P., Dukát, A., gajdošík, J., Čaprnda, M., Bendžala, M., Šimko, F. (Bratislava,

Single Anastomosis Duodeno-Ileal bypass Sleeve gastrectomy (SADIS),
efektivní druhý krok po sleeve gastrectomy v léčbě DM2 • Kasalický, M.,

• holéczy, P., Pekař, M., Bolek, M., Foltys, A. (Ostrava)

J. (Bratislava)
11.50 – 12.05

• Čierny, M., Tráv-

Koblihová, E. (Praha, Trnava)

D., Schmitz, g., Dieplinger, h., Ukropcová, B., Ukropec, J. (Bratislava, Regensburg)
11.20 – 11.35

Antidiabetický účinok bariatrie - Retrospektívna analýza
niček, A., Čierny, M. (Brno, Břeclav)

16.45 – 17.00

Prestávka

17.00 – 18.00 Sympózium Janssen
Nová šanca v liečbe obéznych diabetikov 2.typu
Predsedajúci: Fábryová, Ľ.
•

Nová fixná kombinácia kanagliflozín a metformín už aj na Slovensku

•

Schroner, z., Uličiansky, V. (Košice)
•
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Problémy extrémne obézneho diabetika. Akú má (máme) perspektívu
úspechu? • Fábryová, Ľ. (Bratislava)
-
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18.00 – 18.30 Minisympózium MSD
Klinické aspekty výsledkov štúdií IMPROVE-IT a TECOS
Predsedajúci: Krahulec, B.
•

•

10.00 – 10.15

Syndrom OSA těžkého stupně u obézního pacienta

Výsledky štúdie TECOS – štúdia kardiovaskulárnej bezpečnosti sitagliptínu • Uličiansky, V. (Košice)
Ako štúdia IMPROVE-IT zmenila pohľad na liečbu pacientov s vysokým
kardiovaskulárnym rizikom? • Fábryová, Ľ.(Bratislava)

Čo nám priniesli nové možnosti liečby DM2 do praxe?

• Martinka, E. (Ľu-

gLP1 analógy ako voľba pri liečbe obézneho pacienta s diabetes mellitus 2. typu • Schroner, z. (Košice)

OSA u bariatrických pacientů

10.15 – 10.30

•

10.30 – 11.00

Prestávka

• Pávek, P. (Nové Město

• Šrámková, P., Skálcel, z., herlesová, J. (Praha)

11.00 – 12.00 Liečba kardiometabolického rizika obezity
Predsedajúci: Dukát, A., Kollárová D.
11.00 – 11.15

Prednáška podporená grantom Eli Lilly
• Vyššie dávky inzulínov u obézneho pacienta s DM 2.typu, alebo prečo
inzulíny s vysokou koncentráciou? • Kollárová, D. (Nové zámky)

11.15 – 11.30

Prednáška podporená grantom Novartis
• DM2T a KV riziko pacienta (EBM z pohľadu nových dát)

bochňa)
•

•

PROGRAM

na Moravě)

18.30 – 19.30 Sympózium Astra Zeneca
Liečime diabetikov 2. typu inovatívne?
Predsedajúci: Martinka, E.
•

13. – 14. november 2015

11.30 – 11.45

• Kentoš, P. (Martin)

Prednáška podporená grantom AMGEN
• Nové možnosti vo farmakoterapii pomocou PCSK-9 inhibície

• Dukát, A.

(Bratislava)

19.30 – 20.00 Vízie a možné perspektívy
• „Presadnime na bicykel“ • Klučka, P. (Min.dopravy SR)

11.45 – 12.00

13.30 – 13.50

8.00 – 8.30 Pohybom za zdravím s Mgr. Danou Szellovou, FTVŠ (rýchla chôdza)

13.50 – 14.05

9.00 – 10.30 Syndróm spánkového apnoe – obezita
Predsedajúci: Mucska, I., Donič, V.

9.30 - 9.45

14.05 – 14.20
14.20 – 14.35

•

9.45 – 10.00

•

hypoxia, diabetes mellitus a voľné mastné kyseliny – nové súvislosti
Donič, V. (Košice)

úskalia chôdze u pacientov s obezitou i diabetes mellitus a ich minimalizácia • hornáček, K. (Bratislava)
• Pohybová aktivita jako nedílná součást primární prevence obezity v Armádě České republiky • Pavlík, V., Fajfrová, J. (hradec Králové)
• Pobybová aktivita pri liečbe obezity • Majerčák, I. (Košice)
• Nízkosacharidová diéta, rezistenčný tréning a ich vzťah k obezite, nadváhe a inzulínovej rezistencii • Bajer, B., Vlček, M., Imrich, R., Penesová, A. (Brati•

slava)
• Mucska, I., Klobuč-

níková, K., Mucska, M. (Bratislava)
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Obedná prestávka

13.30 – 15.35 Obezita a pohybová aktivita (rehabilitácia)
Predsedajúci: hornáček, K., Majerčák, I.

Sobota 14. 11. 2015

9.15 – 9.30

•

12.00 – 12.30 Plenárna schôdza OS SDS
12.30 – 13.30

Vplyv obezity na funkciu pľúc • Matula, B. (Nitra)
• Obezita a OSAS • hronec, J. (Pezinok)
• Obštrukčné spánkové apnoe a metabolický syndróm

Aterogénna dyslipidémia – reálny problém súčasnej klinickej praxe
Fábryová, Ľ. (Bratislava)

20.15 Spoločenské posedenie

9.00 – 9.15

•

•

14.35 – 14.50

•

účinky aeróbne-silového trojmesačného tréningového programu na telesné zloženie, metabolizmus, kognitívne a motorické funkcie seniorov
• Slobodová, L., Tirpákova, V., Krumpolec, P., Vajda, M., Vallová, S., Sedliak, M., Cvečka, J., Šutovský, S., Turčáni, P., Ukropec, J., Ukropcová, B. (Bratislava)
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14.50 – 15.05

•

účinky 3-mesačného aeróbne-silového tréningu na motorické a metabolické charakteristiky, telesné zloženie a kvalitu života pacientov s Parkinsonovou chorobou • Krumpolec, P., Slobodová, L., Tirpáková, V., Vajda, M., Vallová,

13. – 14. november 2015

PROGRAM
Sála B

Piatok 13.11.2015

S., Cvečka, J., Krššák, M., hnilicová, P., Valkovič, P., Sedliak, M., Ukropec, J., Ukropcová, B. (Bratislava, Viedeň)
15.05 – 15.20

•

Neurotrofín BDNF prispieva k integrácii adaptačnej odpovede organizmu na cvičenie • Máderová, D., Slobodová, L., Vajda, M., Kurdiová, T., Krumpolec, P.,
Vallová, S., Baláž, M., Tirpáková, V., Jelok, I., Vician, M., zemková, E., hamar, D., Sedliak, M.,
Ukropcová, B., Ukropec, J. (Bratislava)

15.20 – 15.35

•

Vplyv obezity, diabetu a pravidelného cvičenia na špecifické mikroRNA
v kostrovom svale, tukovom tkanive, cirkulácii a v bunkách ľudského kostrového svalu • Vallová, S., Baláž, M., Kurdiová, T., Vician, M., gašperíková, D., Klimeš,, I.,

9.20 – 10.50 Obezita z iného pohľadu
Predsedajúci: Krahulec, B., Klimeš, I.
9.20 – 9.35

•

9.35 – 9.50

•

9.50 – 10.05

•

zemková, E., hamar, D., Ukropec, J., Ukropcová, B. (Bratislava)
15.35 – 15.45

Prestávka

15.45 – 16.00

•

10.05 – 10.20

16.45 – 17.00

•

•

10.35 – 10.50

Prevalence nadváhy a obezity u sedmiletých dětí v ČR v letech 1951 až
2013 • Kunešová, M., Procházka, B., Vignerová, J., Pařízková, J., Braunerová, R., Mádlová,

M., Riedlová, J., zamrazilová, h., hill, M., Šteflová, A. (Praha, Kutná hora)
hypertenzia u obéznych detí • Prochotská, K., Vitáriušová, E., hlavatá, A., Kovács, L.
(Bratislava)
16.15 – 16.30 • Tyreopatie u obéznych detí • Tichá, Ľ., Lobotková, D., hornová, J., Staník, J. (Bratislava)
16.30 – 16.45 • Identifikácia génu zodpovedného za syndróm MEhMO • gašperíková, D.,
Škopková, M., Staníková, D., Ukropec, J., Kurdiová, T., Ukropcová, B., Tichá, Ľ., Staník, J., Klimeš,
I. (Bratislava)
16.00 – 16.15

Obezita – vplyv okolia • Minárik, P., Krahulec, B. (Pezinok, Bratislava)
Porovnanie prevalencie centrálnej obezity meraním obvodu pása a stanovením pomeru obvod pása/výška u dospelých Slovákov • Csongová,

Obezita a body image • Slabá, Š., Kravarová, E. (Praha)
• Obezita – čo sa deje za stolom • Minárik, P., Krahulec, B. (Pezinok, Bratislava)
• základné rozdiely v charakteristike vybraných ukazovateľov medzi pacientami s diabetes mellitus a bez diabetu hlásených do národného registra akútneho koronárneho syndrómu v SR • Baráková, A., Dudová, M.,
•

Pederová, E. (Bratislava)
10.50 – 11.05

Prestávka

11.05 - 12.20 Vária
Predsedajúci: Krahulec, B., Klimeš, I.
11.05 – 11.20

•

Výskyt mutácie melanokortínového receptoru číslo 4 v populácii obéznych detí na Slovensku • Vitáriušová, E., Polák, E., Košťálová, Ľ., Pribilincová, z., hlavatá,

Efekt dlhodobej terapie rastovým hormónom na metabolické zdravie
a obsah adipokínov v tukovom tkanive pacientov s deficitom rastového
hormónu v dospelosti • Janáková, z., Baláž, M., Kurdiová, T., Máderová, D., Belan, V.,
Penesová, A., Vlček, M., Sůrová, M., Vaňuga, P., Klimeš, I., gašperíková, D., Payer, J., Ukropcová,
B., Ukropec, J. (Bratislava, Ľubochňa)

A., Poprocká, M., Kádaši, Ľ., Celec, P., Kovács, L. (Bratislava, Levoča)

17.00 Ukončenie XIII. Slovenských obezitologických dní s medzinárodnou
účasťou

• Boženský, J.

M., gurecká, R., Koborová, I., Volkovová, K., gajdoš, M., Šebeková, K. (Bratislava)
10.20 – 10.35

15.45 – 17.00 Obezita u detí a adolescentov
Predsedajúci: Kunešová, M., gašperíková, D.

Význam epigenetiky v rozvoji civilizačních onemocnění
(Ostrava)

11.20 – 11.35

•

Metabolické a neuroendokrinné zmeny u obéznych pacientov so začínajúcou hypertenziou • Penesová, A., Vlček, M., garafová, A., Ivanova, M., Imrich, R.
(Bratislava)

11.35 – 11.50

•

Expresia komponentov renín - angiotenzínového systému v kostrovom
svale potkana - vplyv obezity • Lóry, V., Balážová, L., Olszanecki, R., zórad, Š. (Bratislava, Krakow)
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11.50 – 12.05

•

Vzťah centrálnej obezity a koncentrácie cirkulujúceho rozpustného receptora pre koncové produkty pokročilej glykácie u metabolicky zdravých žien • Koborová, I., gurecká, R., Csongová, M., Volkovová, K., Szökő, É., Tábi, T.,
Šebeková, K. (Bratislava, Budapešť)

13. – 14. november 2015

PROGRAM

16.10 – 18.00 Dietetická liečba, starostlivosť o pacientov po bariatricko/metabolických
výkonoch
Predsedajúci: Kissová, V., Szabóová, E., Kováčová, D.

16.25– 16.40

úprava jedálnička obézneho pacienta pri zvýšenom športovom zaťažení
s cieľom redukcie hmotnosti • Slobodová, L., Ukropcová, B. (Bratislava)
• Nutričný softvér PLANEAT v dietetickej liečbe obezity a diabetu • Páleník,

14.00 – 18.00 Sekcia sestier pracujúcich v diabetológii
Sekcia asistentov výživy
Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, org. zložky SLS

16.40 – 16.55

•

14.00 - 14.15 Otvorenie
(Fábryová, Ľ., Martinka, E., Szabóová, E., Kováčová, D.)

17.10 – 17.25

12.05 – 12.20

•

Inhibícia inzulínom regulovanej aminopeptidázy (IRAP) a jej vplyv na metabolizmus tukového tkaniva u obéznych potkanov • Slamková, M., Kršková,
K., Balážová, L., Chai, S., Suski, M., Olszanecki, R., zorad, S. (Bratislava, Krakow)

Krst supplementa Internej Medicíny
Komplexný manažment diabetes mellitus pre zdravotné sestry
(Martinka, E., Némethyová, z., Fábryová, Ľ., Szabóová, E.)

16.10 – 16.25

•

M. (Bratislava)

16.55 – 17.10

17.25 – 17.40

Kvalita života závažně obézních pacientů po bariatricko/metabolické
operaci • Čerkovská, J., Rolová, D., Wolgemuthová, J. (Ostrava-Vítkovice)
• Predoperačná a pooperačná starostlivosť u pacientov po bariatricko metabolických operáciách • Bilčiková, I. (Trnava)
• Bariatrické výkony z pohľadu operačnej sestry • Michalová, K. (Trnava)
• Tubulizace žaludku a technika operace z pohledu perioperační sestry •
Dědečková, Š., Vonešová J. (Turnov)

17.40 – 17.55
17.55 – 18.00

Diskusia
záver

14.15 - 15.55 Diétne a režimové opatrenia u obézneho nediabetika a diabetika
Predsedajúci: Kissová, V., Szabóová, E., Kováčová, D.

14.45 – 15.00

Výchovné aspekty v boji proti obezite • Bereczová, L. (Nitra)
• Edukácia k motivácii obézneho diabetika • Niznerová, E. (Bratislava)
• Postup edukácie pacienta o stravovaní pri nadváhe a obezite • Štefáková,

15.00 – 15.15

•

14.15 – 14.30
14.30 – 14.45

•

M. (Ľubochňa)

15.45 – 15.55

Racionalizácia životosprávy pri diabezite • Šugrová, K. (Nitra)
• Obezita – diétna liečba u pacientov s DM 2. typu • Lacková, M. (Bratislava)
• Antisklerotický charakter redukčných diét • gottfried, g. (Košice)
Diskusia

15.55 – 16.10

Prestávka

15.15 - 15.30
15.30 – 15.45
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Poďakovanie patrí partnerom:

Abstrakty

Generálny partner

Janssen, divízia Johnson & Johnson, s.r.o.

Hlavný partner

Astrazeneca AB, o.z.

Partneri (v abecednom poradí)

Abbott Laboratories Slovakia, s.r.o.
Actavis, s.r.o.
Amgen Slovakia, s.r.o.
Berlin-Chemie Ag
Bio g, s.r.o.
Boehringer Ingelheim RCV gmbh&CO.Kg
Eli Lilly Slovakia, s.r.o.
Ethicon, divízia Johnson & Johnson, s.r.o.
Medtronic Slovakia s.r.o.
Merck Sharp & Dohme, s.r.o.

Merck, s.r.o.
Mylan EPD
Nadácia Jána Korca a VUJE, a.s.
Novartis Slovakia, s.r.o.
Servier Slovensko, s.r.o.
Roche Diabetes Care
Teva Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o.
Timed, s.r.o.
WÖRWAg Pharma gmbh&CO.Kg
zentiva, a.s.

Mediálni partneri

Solen, s. r. o.
Lekárske Listy, vydavateľstvo MAFRA Slovakia
Vydavateľstvo A-medi management, s.r.o

Partner zdravého pitného režimu „Gemerka“

Slovenské pramene a žriedla, a.s.

Podujatie Vám spríjemní spoločnosť RB šperk, s.r.o.
prezentáciou originálnych šperkov (www.rbsperk.sk)
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Nízkosacharidová diéta, rezistenčný tréning
a ich vzťah k obezite, nadváhe a inzulínovej
rezistencii
Bajer, B.1,3, Vlček, M.1,2, Imrich, R.1,2, Penesová, A.1,2
• Ústav experimentálnej endokrinológie, Slovenská akadémia
vied, Bratislava • Molekulárno-medicínske centrum, Slovenská
akadémia vied, Bratislava • FMG, Centrum výživy a tréningu,
Bratislava

Nedávne štúdie poukazujú na pozitívny vplyv nízkosacharidovej redukčnej diéty na zníženie glykémie, zlepšenie
inzulínovej senzitivity a aj pozitívne ovplyvnenie iných kardiometabolických rizikových faktorov. Z hľadiska fyzickej
aktivity, viaceré publikácie odkazujú na pozitívne účinky
krátkej, intenzívnej, najmä intervalovej aktivity, ktorá tak
isto pozitívne ovplyvňuje vyššie spomínané faktory
a pozitívne upravuje hladiny hormónov a ich vzájomnú rovnováhu. Cieľom našej štúdie je posúdiť vplyv nízkosacharidovej
diéty a intenzívnej fyzickej aktivity na redukciu hmotnosti,
množstva tuku a tým späté zníženie stupňa obezity, resp.
nadváhy. Práve prebiehajúca randomizovaná intervenčná
klinická štúdia (NCT02325804) je zameraná na redukciu
množstva telesného tuku u jedincov bez vážnejších chronických
ochorení. Vyšetrované osoby sú náhodne zaradené do jedného
z dvoch ramien štúdie 1) s nízko sacharidovou mierne hypokalorickou diétou a intermitentným intervalovým tréningom,
alebo 2) do ramena s klasickou hypokalorickou diétou a aeróbnou fyzickou aktivitou. V oboch prípadoch diéte predstavuje
30 percentnú redukciu kalorického príjmu a fyzickú aktivitu
150 minút týždenne. Okrem toho vyšetrované osoby na
začiatku a po 8 týždňoch intervencie podstúpia meranie
fyzickej zdatnosti, bazálneho metabolizmu, orálny glukózový
tolerančný test na výpočet indexov inzulínovej senzitivity,
z bazálneho odberu krvi sa stanovuje lipidogram, hladiny
hormónov štítnej žľazy a kyseliny močovej. Cieľom štúdie je
porovnať efekt intenzifikovanej intervencie na sledované
parametre.
Podporené grantom FEXE11/2014

Základné rozdiely v charakteristike vybraných
ukazovateľov medzi pacientami s diabetes
mellitus a bez diabetu hlásených do
národného registra akútneho koronárneho
syndrómu v SR
Baráková, A., Z., Dudová,M., Pederová, E. a všetci lekári zo
spravodajských jednotiek
• Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava

Cieľ: Zistiť - prevalenčné rozdiely v sledovaných ukazovateľoch medzi pacientami s diabetes mellitus (na inzulíne
a/alebo OAD) a bez diabetu podľa pohlavia, - rozdiely v priemernom veku týchto pacientov aj podľa typu AKS. Porovnať
charakteristiky príslušných ukazovateľov u pacientov s AKS
v rokoch 2010 a 2013.
Metodika: Z databázy registra AKS sa vybralo 30 sólo
a kombinovaných ukazovateľov (2-4 kombinácie vrátane
klasifikácie klinického stavu pri prijatí podľa Killip-Kimball
/KK/) v sledovaných.
Výsledky: V roku 2013 zo súboru 2 791 mužov (z nich
799 diabetikov) a 1 701 žien (626 diabetičiek) z prevalenčných
hodnôt vybraných ukazovateľov (bez rozdielu typu AKS)
u diabetikov, v.s. nediabetikov podľa pohlavia vyberáme:
Muži – hypertenzia 92,7%/74%; z nich neliečená 3,8 %/13,4
%; fajčenie (posledných 5 r.):24,4 % /36,2 %; stav po
CABG: 8,6%/4,8 %;KK I: 68%/81,1%; KK II: 22%/11,8%;
Ženy – hypertenzia 94,5%/86,2 %;z nich neliečená 2,7%/5,3
%; fajčenie (posledných 5 r.): 6,6 %/17,3%; stav po
CABG: 4,1% / 2,4 %; KK I: 61,5%/70,9 %; KK II:
22,5%/18,5%;
V porovnaní s rokom 2010 (2 440 mužov/z nich 649 diabetikov; 1 733 žien/z nich 611 diabetičiek) sa u mužov znížil
podiel - neliečených hypertonikov u „dia“ i „nedia“ pacíentov,
- KK II pri prijatí u „nedia“ v prospech KK I; zvýšil sa podiel fajčiarov v oboch skupinách; u žien stúpol najmä podiel
fajčiarok u nediabetičiek, inak k zreteľným zmenám nedošlo.
Priemerný vek diabetikov hlásených do registra pre AKS
(bez ohľadu na typ AKS) bol v roku 2013 i 2010 u mužov
diabetikov rádovo o 5 rokov vyšší než u nediabetikov, u žien
cca o 1,5 roka. U mužov to platilo aj pri STEMI AKS v oboch
rokoch v prospech diabetikov, u žien sa rozdiely nezistili. Nemocničná letalita pri STEMI AKS sa u diabetičiek nelíšila
oproti nediabetičkám, ale bola vyššia ako u mužov (u ktorých
sa zaznamenala vyššia letalita u diabetikov).
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Záver: Na 2 „rizikových“ nediabetikov s AKS pripadá 1
diabetik, to znamená, že vzhľadom na počet diabetikov v populácii oproti nediabetikom je AKS stále častejší u diabetikov.
Z vyššie uvedených zistení sa ale dá predpokladať, že bonusom
komplexnej terapie diabetikov je aj ich optimálnejší životný
štýl, ktorý u nich vznik AKS posunie do vyššieho veku. Je to
určite aj nemalá zásluha úrovne zdravotnej starostlivosti
o diabetikov v SR vrátane ich systematickej edukácie.

Nealkoholová tuková choroba pečene ako
závažná komorbidita pri obezite a diabete
mellite 2-typu
Belovičová, M.1,2,3
1

Bardejovské Kúpele a.s. • 2Interná ambulancia so zameraním
na diagnostiku a liečbu chorôb pečene, Remedium s.r.o. •
3
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava,
pracovisko Bardejov a Michalovce
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Úvod: Obezita spoločne s nealkoholovou tukovou chorobou
pečene (NAFLD) a diabetom mellitom majú celosvetovo narastajúcu prevalenciu. Nealkoholová tuková choroba pečene
(NAFLD) predstavuje široké spektrum klinicko-patologických
stavov (jednoduchá steatóza - steatohepatitída (NASH) cirhóza pečene s jej komplikáciami a zlyhaním - hepatocelulárny
karcinóm). Skúmalo sa veľa genetických a enviromentálnych
faktorov, ktoré by mohli prispievať ku vzniku obezity a NAFLD,
ale presné mechanizmy nie sú doteraz známe. Mnohé štúdie
podporujú vzťah medzi zmenami v črevnom ekosystéme
a patogenézou metabolického syndrómu. 70 % pacientov
s diabetom mellitom 2. typu (DM) má súčasne NAFLD.
Metodika: Tranzientná elastografia (TE) je neinvazívna
nebolestivá metóda, ktorá meria tuhosť tkaniva pečene (liver
stiffness). Hodnotí rýchlosť šírenia nárazovej vlny v pečeni.
S vysokou presnosťou potvrdí, resp. vylúči cirhózu pečene.
Vyšetrenia vykonávame na prístroji FibroScan 502 touch,
u obéznych pacientov používame XL sondu. Ako skríningovú
metodiku pre vyhľadávanie steatózy pečene používame
zároveň ultrasonografiu pečene vrátane dopplerovského vyšetrenia.
Cieľ práce: zistiť prítomnosť fibrózy pečene prostredníctvom
TE u pacientov, ktorí prichádzajú do Bardejovských Kúpeľov
za účelom komplexnej liečby obezity.
Výsledky: Redukčný pobyt doteraz absolvovalo 175
klientov (133 žien/42 mužov). Priemerný BMI u žien bol
37 kg/m2, u mužov - 40.65 kg/m2. TE bolo možné vykonať

u 153/175 klientov. U 81 pacientov (52.9%) sme zistili prítomnosť fibrózy pečene, z toho u 52 (64.2%) sme diagnostikovali závažný stupeň jej poškodenia (F2 a vyšší). Prítomnosť
F4 sme zistili u 18/81 (22.2%). Nárast stupňa poškodenia
pečene koreloval so závažnosťou obezity klienta (F1- BMI
34.2 kg/m2, F2 - BMI 35.9 kg/m2, F3 - BMI 42.5 kg/m2, F4 BMI 50.2 kg/m2). 21 pacientov (8M/13Ž) malo ako komorbiditu DM 2. typu. U 16 z nich (76 %) sme zistili závažný
stupeň poškodenia pečene. U pacientov so závažným stupňom
poškodenia pečene (F2 a vyšší) sme vykonali celú diferenciálnu
diagnostiku chorôb pečene.
Závery: NAFLD je celosvetovo najrozšírenejšia forma poškodenia pečene u dospelých aj detí. TE dosahuje vysoký
stupeň presnosti pri detekcii fibrózy pečene u pacientov
s chronickými chorobami pečene, má vysokú negatívnu
prediktívnu hodnotu. TE sa dá použiť v rámci monitorovania
stavu pacienta ako aj skríning chronických chorôb pečene.
S nárastom stupňa závažnosti obezity narastá aj stupeň
fibrózy pečene. Vzhľadom na vysokú prevaleniu NAFLD u pacientov s diabetom mellitom 2. typu by títo pacienti mohli
profitovať zo skríningu prostredníctvom tranzientnej elastografie.

Význam epigenetiky v rozvoji civilizačních
onemocnění
Boženský, J.
Dětské oddělení, Vítkovická nemocnice.a.s., Ostrava, Česká republika

Epigenetika je obor, který se zabývá reverzibilní změnou
funkce genu, a to bez závislosti na změně jaderné DNA. Epigenetické procesy vedou tedy ke změnám fenotypu a to bez
změny genotypu. Tyto projevy se mohou mezigeneračně
přenášet a být jednou z příčin nárůstu některých „civilizačních“
nemocí. Jak se naše geny projeví, není podmíněno pouze
jejich složením (určité sekvence nukleotidů), ale závisí i na
okolních strukturách, které ovlivňují např. tvar DNA. Typickým
příkladem je metylace DNA. Metylové skupiny mají významný
vliv na to, jak bude DNA přepisována a umožňují přepisovat
stejný genom (tedy stejnou sekvenci nukleotidů, stejný gen)
v různých buňkách nebo organismech odlišně. Epigenetika
se zabývá změnou nejen chováním našich genů, a také tím,
jak se geny mění následkem našeho chování. Jako příklad
můžeme uvést pokus, kdy odpírání krmiva březí potkaní
matce, změní fungování genů v mozku u svých potomků
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a následuje změna chování a reakce na stres. Ukázalo se ale
také, že i změna chování, vyvolává změny v mozku, v jejich
strukturách a funkcích. Takové změny se týkají např. glukokortikoidových receptorů, které řídí hladinu stresového hormonu. Mláďata potkanů, o které jejich máma málo pečovala,
měla v dospělosti vyšší hladiny stresových hormonů v krvi.
Může za to nedostatečná metylace genu pro receptor glukokortikoidů. Ale i mnohé studie u lidí prokazují, že nedostatečná
výživa těhotných žen způsobuje, že jejich potomci mají v dospělosti vyšší riziko hypertenze, kardiovaskulárních onemocnění
a diabetu druhého typu. Je asi zbytečné diskutovat o tom,
co má na naše zdraví větší význam, jestli geny, strava či
chování. Je prokázáno, že nejen strava, ale i prožitek se
může projevit prostřednictvím vyvolaných biochemických
změn, které pak určují genům, jak moc a kdy se mají projevit.
I když k nejvýraznějším změnám dochází ve stádiu embryonálního a fetálního vývoje, onemocnění či změna chování
se většinou projeví až v dospělosti. Epigenetika ukazuje, že
chování genů je variabilnější, než jsme si dříve mysleli. Za
nárůst obezity a diabetu druhého typu pak zřejmě mohou
i epigenetické změny, které jsme si indukovali změnou
životního stylu. Jedním z oborů, který sleduje vliv stravy na
epigenetické procesy je nutrigenomika.
Nutrigenomika se tedy zabývá vlivem potravy na změny
genomu a přepis jednotlivých genů. Mnohé studie prokazují,
že množství i složení stravy významně ovlivňuje průběh
i léčbu některých nemocí. Potravou přijímáme mnoho bioaktivních látek a některé z nich se mohou přímo vázat na
buněčné receptory, ovlivňovat přepis řady genů a mnohé
metabolické procesy. Ukazuje se, že výživa a případná
substituce vhodného množství bioaktivních látek, může pozitivně či negativně ovlivnit nejen metabolické procesy
a vývoj daného jedince, ale cestou epigenetického programování ovlivnit vznik a rozvoj mnohých, dnes jednoduše označovaných, civilizačních chorob. Vhodná nutriční intervence
u těhotných, kojenců a batolat pak může příznivě ovlivnit
i další generace. I přes relativně dobrou dostupnost pestré
a vyvážené stravy, dokazují mnohé studie závažné chyby ve
stravování již kojenců a batolat, výrazné deficity při příjmu
některých vitamínů a naopak, značný nadbytek soli, nasycených
tuků a cukrů. Ve snaze zlepšit tyto nedostatky se pak dětem
(a nejen jim) nabízejí mnohé potravinové doplňky a to bez
ohledu na jejich reálný nedostatek. Je určitě výhodné, nenahrazovat potravinovými aditivy pestrou stravu, ale v případě
nutnosti (neochota ze strany dětí i rodičů) doporučovat
vyvážené preparáty ve formě extraktů, které zachovávají bioaktivní charakter jednotlivých látek v něm obsaženým.
Ukázalo se, že dlouhodobým užíváním jen selektivně vybraných

vitamínů (studie CARET a ATBC) se zdravotní stav vybrané
skupiny nejen že nezlepšil, ale v některých parametrech statisticky významně zhoršil. Bez detailních znalosti vlivu potravy
na všechny epigenetické procesy, se asi zatím nepodaří
nastavit obecně platné doporučení, ale výsledky mnohých
studií naznačují možnosti pozitivního ovlivnění nejen
aktuálního zdravotního stavu, ale i naší epigenetické výbavy.

Enterální bypass pomocí magnetické
komprese – endoskopicko/laparoskopický
přístup
Bužga, M.1, Thompson, C.C.2, Ryou, M.2, Machytka, E.1
1

Ostravská Univerzita, Ostrava, Česká republika • 2 Brigham and
Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA •
3
Emerson Hospital, Concord, USA, Massachusetts General Hospital,
Boston, USA

Cíl: Méně invazivní metoda pro gastro-intestinální, nebo
jen intestinální bypass může být výhodná v léčbě obstrukce
, obezity anebo metabolických onemocnění. Autoři v kasuistice
referují o svých prvních zkušenostech s hybridním laparoskopicko/endoskopickým intestinálním bypassem pomocí
magnetické komprese.
Metody: V celkové anestezii se provádí simultání enteroskopie a koloskopie a zavede se “Self Formig Magnets (
SFM)”, který je umístěn jako nástavec endoskopů. Výkon je
kontrolován laparoskopicky a magnety jsou spojeny za
pomoci chirurga a take RTG navigace. Tlakem magnetů na
střevní stěnu se vytvoří anastomoza. Pacient byl propuštěn
do domácího ošetření v 1. pooperační den. Za 14 dní od
výkonu se provedla RTG kontrola. Magnety odešli per vias
naturales na 28 pooperační den a byly plně intaktní. Endoskopická kontrola anastomozy se provedla 2 měsíce po
výkonu. RTG potvrdilo suficientnost anastomozy a dostatečný
průtok anastomozou. Endoskopicky byla nalezena volně průchodná anastomoza bez známek zánětu.
Závěr: Hybridní laparoskopicko/endoskopický intestinální
bypass s použitím nového “přístroje” Self Forming Magnets
je bezpečně proveditelný i v klinice. Spojené magnety jsou
vyloučeny spontánně po vytvoření anastomozy. Za 2 měsíce
od výkonu je anastomoza volně průchodná, suficientní a díky
nepřítommnosti cizorodého materialu i bez známek zánětu.
Další výzkum ukáže význam této metody.
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Porovnanie prevalencie centrálnej obezity
meraním obvodu pása a stanovením pomeru
obvod pása/výška u dospelých Slovákov
1

1

1

Antidiabetický účinok bariatrie Retrospektívna analýza
2

Csongová,M. , Gurecká,R. , Koborová, I. , Volkovová, K. ,
Gajdoš, M.2, Šebeková K.1
1
Lekárska fakulta Univerzity Komenského, • 2Lekárska fakulta
Slovenskej Zdravotníckej Univerzity, Bratislava, Slovenská republika

Úvod: Obezita per se, a hlavne viscerálna obezita, je rizikovým faktorom pre vznik metabolického syndrómu, cukrovky
2. typu a kardiovaskulárnych ochorení. Medzinárodné organizácie a spoločnosti odporúčajú aproximovať v bežnej praxi
viscerálnu obezitu centrálnou obezitou (CO) meraním odvodu
pása (OP). Ostatné prospektívne štúdie a meta-analýzy uprednostňujú určenie pomeru obvod pása/výška (waist-to-height
ratio, WHtR) namiesto OP pre stanovenie CO.
Cieľ: Zisťovali sme stupeň zhody a nezhody pri stanovení
CO metódou OP a WHtR v populácii dospelých Slovákov.
Predpokladali sme, že najvyššiu zhodu dosiahnu metódy
u ľudí priemernej výšky.
Metódy: Analyzovali sme údaje získané od 2349 mužov
(priemerná výška: 179±7 cm) a 2835 žien (priemerná výška:
166±6 cm) vo vekovom rozmedzí 18-83 rokov. CO sme klasifikovali ako OP>93 cm u mužov a OP>80 cm u žien,
a WHtR>0.50 u oboch pohlaví. Zhodu alebo nezhodu v klasifikácii CO sme analyzovali v skupinách vytvorených podľa
štandardných odchýlok od priemernej výšky.
Výsledky: 37.2% mužov a 41.8% žien bolo CO podľa OP.
Pri použití WHtR bolo CO 54.1% mužov a 35.0% žien. Úplnú
zhodu metód v klasifikácii CO sme pozorovali u mužov
s výškou 188-189 cm a u 161-162 cm vysokých žien. U 19.2%
(n=406) mužov £187 cm (n=2119) metóda OP podhodnocovala CO v porovnaní s WHtR; u mužov ≥189 cm (n=150)
boli nadhodnotení 9 probandi (6.0%). U žien ≤ 161 cm
(n=656) OP podhodnocoval CO u 4% žien, a nadhodnocoval
CO pri výškach ≥ 162 cm (n=1951) v 11.2%-ách.
Záver: OP podhodnocuje CO u nižších a nadhodnocuje
CO u vyšších jedincov. Metódy nedosahujú najvyššiu zhodu
u priemerne vysokých probandov. Stupeň diskrepancie sa
líši u mužov a žien. Klinický dosah diskrepancie je nutné
doložiť v cielených štúdiách.
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Multidisciplinární pohled na bariatrickometabolickou léčbu diabetického pacienta

Hypoxia, diabetes mellitus a voľné mastné
kyseliny – nové súvislosti

Čierny, M.1, Trávniček, A.2, Čierny, M.2

Doležalová, K.

Donič, V.

1

Neurologická klinika, FN Brno Bohunice, • 2Chirurgické oddělení,
Nemocnice Břeclav

OB klinika – Centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění,
1.LF UK Praha

Ústav lekárskej fyziológie a Spánkové laboratórium, UPJŠ LF
v Košiciach

Úvod: Bariatrická / metabolická (BM) chirurgia je najúčinnejšiou liečbou diabetu 2. typu (DM2T). Operačná liečba
DM2T „nie je dostatočne využívaná“ (diab.nár.program 201222). Nie je známe, do akej miery korelujú chrakteristiky operovaných pacientov s charakteristikou tých, ktorí by mohli
mať najväčší prínos z BM operácie.
Metóda: Kohorta 168 českých obéznych diabetikov 2.
typu a 112 českých morbídne obéznych pacientov bez pridružených komorbidít, ktorí podstúpili v rokoch 2003 - 2013
niektorú z BM operácií: bandáž (LAGB), plikáciu (LGCP),
sleeve resekciu žaludky (LSG), gastrický bypas s jednou anastomózou (MGB/OAGB) a gastrický bypas s dvomi anastomózami
(RYGB). Retrospektívna analýza údajov rok po BM operácii
z databázy www.volo.cz , hodnotenie metabolického účinku
pomocou BAROS (Bariatric Analysis and Reporting of Outcome
System, Obes.Surg 1998, 2009).
Výsledky: Follow up @ 1 rok = 83%, Mortalita @ 30d = 0%.
Diabetici sú starší (p <0.01, MW) a majú vyšší medián
BMI (p <0.05, MW) ako „zdraví“ bariatrickí pacienti bez komorbidít. Pacienti s DM2T by spĺňali váhové indikačné
kritérium už s váhou cca o 15- 20 kg nižšiou!
Rok po BM operácii sa manifestácia DM2T: u nikoho nezhoršila, bez podstatných zmien bola u 21%, zmiernila sa
u 51% a vytratila sa u 27% operovaných („resolved“).
Metabolický efekt je nižší po bandáži žaludku ako po
sleeve resekcii alebo po bypase žalúdka (p <0.01, KW).
Najvyšší antidiabetický účinok bol rok po operácii po oboch
typoch gastrického bypasu, po ktorých sa väčšina diabetikov
už nemusela liečiť na DM2T.
Záver: I keď indikačné kritériá umožňujú a české zdravotné
poisťovne hradia pacientom s DM2T BM operáciu při nižšom
BMI, aj tak sa k najúčinnejšiej liečbe cukrovky dostávajú
diabetici vo vyššom veku a paradoxne ťažší ako „zdraví
obézni“. Lepšia informovanost diabetikov, diabetológov i zdravotnických manažerov o metabolickom účinku bariatrických
operácií by zlepšila zdravotný stav obyvatelstva a znížila
počet diabetikov.

Úvod: multidisciplinární přístup k bariatricko-metabolické
léčbě a úzká spolupráce zejména praktických lékařů, internistů-obezitologů, diabetologů, nutričních specialistů, psychologů, gastroenterologů a dalších odborností je základním
předpokladem úspěchu.
Metodika: úspěch bariatricko-metabolické léčby diabetického pacienta, závisí především v její včasné a vhodné indikaci. Metabolické, na hmotnostní redukci nezávislé, účinky
operací například u diabetiů 2.typu závisí zejména na předoperačním výběru nemocného, hodnotách C-peptidu, délce
trvání diabetu, glykovaném Hb, psychologicko-nutričním
profilu a dalších hlediscích. Mezioborová spolupráce přispívá
k přesnějšímu výběru nemocných i druhu operace. Správná
indikace vede k reálné šanci (podle literatury > 70%) na pooperační dosažení remise, či k signifikantnímu zlepšení
diabetu. Předoperační hmotnost, a její změny po bariatrické
operaci u diabetických pacientů, mají sekundární význam.
Výsledky: v letech 2012-2014 jsme v OB klinice v Praze
operovali 1 194 pacientů, z toho 226 (19%) diabetiků 2. typu.
K remisi, či zlepšení diabetu došlo u 89% z nich. Významné
zlepšení diabetu i dalších metabolických ukazatelů jsme zaznamenali i u primárně indikovaných diabetiků s obezitou na
rozhraní I. a II. stupně, a to bez přímé souvislosti s hmotnostními
úbytky, respektive tito nemocní zásadním způsobem pooperačně
neredukovali hmotnost. Podobné výsledky se objevily při dlouhodobém sledování části diabetiků s obezitou II. a III. stupně,
kteří pooperačně zredukovali „pouze“ kolem 20% své nadhmotnosti. Naše výsledky se shodují s daty z clevelandské
kliniky (USA), kde hodnotili 6 leté výsledky bariatricko-metabolické
léčby u 31 obézních diabetiků, kteří zredukovali < 25% nadhmotnosti. U této skupiny došlo remisi diabetu (HbA1c <6.5%,
a bez medikace), nebo k jeho zlepšení (snížení antidiabetické
medikace) u 23% (7), resp. 42% (13). Dlouhodobá redukce
hmotnosti po operaci o 7% vedla ke snížení lačné glykémie
z průměrných předoperačních 8,8 mmol/l na průměrných
7,1mmol/l (p=0,03), a k signifikantnímu snížení antidiabetické
medikace (p< 0,001), TK a hladin triglyceridů.
Závěr: u indikovaných diabetiků 2.typu metabolické
operace vedou remise či zlepšení i v případech pacientů
s obezitou pouze I. stupně. Multidisciplinární přístup v indikacích i v pooperačním sledování a léčbě je základem
bezpečné a úspěšné terapie těchto nemocných.

Úvod: Diabetes mellitus 2 typu T2DM rovnako ako aj obštrukčné spánkové apnoe (OSA) predstavuje medicínsky problém, ktorý sa dotýka širokého okruhu špecialistov. Patofyziologický mechanizmus prepojenia medzi T2DM a spánkovým
apnoe zostáva doteraz nejasný. Bolo zistené, že prevalencia
OSA je medzi populáciou 5-15% avšak výskyt OSA medzi pacientmi s T2DM alebo u výrazne obéznych dosahuje 5080%. U týchto ľudí bola zistená inzulínová rezistencia pričom
poruchu funkcie beta buniek pankreasu bolo možné pozorovať
oveľa skôr ako sa objavila klinicky významná heperglykémia.
Bolo dokázané, že OSA doprevádzané intermitentnou hypoxiou
vedie ku vzniku inzulínovej rezistencie, hyperglykémie a ku
vzniku T2DM. V roku 2008 náš výskumný tím publikoval
prácu Pallayová Donič Tomori „Benneficial effects of severe
sleep apnea therapy on nocturnal glucose control in person
with type 2 diabetes mellitus“ v ktorej sme ukázali okamžitý
priaznivý účinok liečby OSA pomocou aplikácie kontinuálneho
pozitívneho tlaku do dýchacích ciest (CPAP) na výkyvy hladín
glykémie u pacientov s T2DM liečených perorálnymi antidiabetikami. Práce Polotskeho a spol z Johns Hopkins, Baltimore, MD, USA, uskutočnené na leptin deficientných obéznych
myšiach vystavených 12 týždňov intermitentnej hypoxii
ukázali, že sa u nich vyvinula porucha glukózovej tolerancie.
Dlhodobá liečba OSA pomocou CPAP vedie ku zlepšeniu
kardiovaskulárnych následkov, avšak u T2DM sú jej dlhodobé
účinky na metabolizmus glukózy neuspokojivé. Z toho
vyplýva, že pri T2DM nepostačuje odstrániť iba hypoxiu pomocou CPAP pre zlepšenie glukózovej tolerancie. Je možné,
že intermitentná hypoxia nejakým spôsobom spustí signálnu
kaskádu na molekulárnej úrovni, ktorá zapríčiní pretrvávanie
porúch glukózovej tolerancie aj po odstránení hypoxie. Spúšťačom by mohli byť voľné mastné kyseliny FFA uvoľnené
počas hypoxie. FFA sa môžu viazať na receptory a účinkovať
ako spúšťač signálnej kaskády vedúcej ku inzulínovej rezistencii
v bunkách svalov. Bolo by vhodné spolu s CPAP aplikovať
farmakologickú liečbu na inhibíciu lipolýzy.
Záver: Z uvedeného vyplýva, že vzťahy medzi OSA a T2DM
sú zložité. Mechanizmy patogenézy inzulínovej rezistencie
u T2DM a OSA čakajú na svoje odhalenie.
Literatúra:
Pallayova M., Donič V., Tomori Z.: Diab res clin pract 81(2008)
e8-e11
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Nové možnosti vo farmakoterapii pomocou
PCSK-9 inhibície
Dukát, A.
II. Interná klinika LFUK a UNB, Bratislava

Vzťah medzi hladinami LDL-cholesterolu a rizikom závažných
kardiovaskulár-nych príhod je dnes v medicíne dôkazov už
celkom jasne preukázaný. Podobne i miesto statínov v liečbe,
ako liečiv prvej voľby u pacientov s vysokým kardio-vaskulárnym
rizikom. Miesto druhej voľby ku statínu preukázala iba
celkom ne-dávno štúdia IMPROVE-IT, sledovaním pridania
ezetimibu. Štúdia bola vôbec najrobustnejšou štúdiou sledujúcou hypolipidemickú liečbu v rámci medicíny dôkazov.
Priniesla dôkaz, že pre hladinu LDL-cholesterolu platí pravidlo
čím nižšie, tým lepšie. Zavedením novej skupiny hypolipidemík,
inhibíciou PCSK9 do klinickej praxi bude možné dosiahnuť
ešte významnejší pokles hladín LDL-cholesterolu v sekundárnej
prevencii kardiovaskulárnych príhod. Zvlášť to bude platiť
pre pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou, alebo
pre pacientov, ktorí pre intoleranciu statínov nemôžu byť
liečení vysokými dávkami statínu.

že liečba HLP a DLP so znížením KV rizika neznamená v súčasnosti „iba“ liečbu statínmi, aj keď ostávajú základným
stavebným kameňom. Konkrétne dôkazy máme pre ezetimib, ktorého pridanie k liečbe statínom viedlo k ďalšiemu
poklesu LDL-cholesterolu na nepredstaviteľné hodnoty 1,3
mmol/l. Pokles LDL-cholesterolu pod hodnoty dosiahnuté
statínom má význam a vedie k ďalšej redukcii KV rizika.
Tieto údaje vedú k potvrdeniu LDL hypotézy (čím je väčší
pokles LDL-cholesterolu, tým lepšie). Ďalším významným
faktom je, že údaje pre podávanie ezetimibu, ako účinnostné,
tak aj bezpečnostné sú jednoznačné a podporujú jeho podávanie v prevencii KV ochorení.
Štúdia IMPROVE-IT je naďalej podrobne analyzovaná.
Ďalšie údaje, ktoré očakávame sa týkajú výsledkov porovnávajúcich benefit kombinácie statín s ezetimibom v skupine
diabetikov a nediabetikov. Analýzy sa zameriavajú aj na incidenciu novovzniknutého DM 2. typu.

Voľnopredajné suplementy na redukciu
hmotnosti. Môžeme sa spoľahnúť na ich
účinnosť a bezpečnosť?
Fábryová Ľ.

Ako štúdia IMPROVE IT zmenila pohľad na
liečbu pacientov s vysokým kardiovaskulárnym
rizikom?
Fábryová Ľ.
Metabol KLINIK, Bratislava, Slovenská republika
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V ostatnom čase sa prevencia aterosklerózy a kardiovaskulárnych ochorení pri liečbe hyperlipoproteinémií (HLP)
alebo dyslipidémií (DLP) zjednodušene zužovala na podanie
najvyššej tolerovanej dávky statínov.
V súčasnosti čelíme neustálemu nárastu pacientov (napr.
obézni diabetici, obézni nediabetici) s vysokým rizikom
rozvoja kardiovaskulárnych (KV) príhod, ktorí nedosahujú
napriek intenzívnej statínovej liečbe odporúčané cieľové
hodnoty lipidového spektra. U obéznych nediabetikov vysoké
dávky statínov zvyšujú riziko rozvoja diabetes mellitus 2.
typu. Sú to pacienti s tzv. reziduálnym kardiovaskulárnym rizikom. Na ďalšie zníženie tohto rizika môžeme použiť kombinačnú hypolipidemickú liečbu v závislosti od pretrvávajúcej
poruchy metabolizmu lipidov (hypercholesterolémia alebo
aterogénna dyslipidémia).
A práve štúdia IMPROVE-IT (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial) priniesla dôkazy,

Metabol KLINIK, Bratislava, Slovenská republika

Pre chronickú liečbu obezity máme v súčasnosti k dispozícii
v SR iba jedno antiobezitikum – orlistat (u nás dostupný
v dávke 60 mg ako voľnopredajný liek). Nedávno EMA
schválila na chronickú liečbu obezity kombináciu
naltrexonSR/bupropion SR (2014) a liraglutid 3,0 mg (2015).
Uvidíme, ako rýchlo (a či vôbec) sa tieto antiobezitiká dostanú
do nášho každodenného života.
Na rozdiel od medikamentóznej antiobezitickej liečby
viazanej na preskripciu lekárom je látok podporujúcich
redukciu hmotnosti na našom trhu veľmi veľa. Sú bežne dostupné v lekárňach, cena sa pohybuje rôzne od niekoľkých
eur, až do niekoľko desiatok eur za balenie. Nutné je zdôrazniť,
že tieto látky môžu pomôcť redukcii hmotnosti, ale nepatria
medzi antiobezitiká.
Internetové lekárne ponúkajú produkty na chudnutie ako
spaľovače tukov, proteínové koktaily, prípravky na zníženie
chuti do jedla (Obezin, Alli, Chilliburner, XL-S Medical, Zelená
káva, Lipoxal, Acai, Maliny Slim komplex, Bellasin 40 +,
rôzne druhy čajov).
Hoci doplnky na chudnutie sú veľmi populárne, ich
užívatelia majú veľa mylných predstáv o ich bezpečnosti
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a účinnosti. Tieto produkty sú uvádzané ako „prírodné“
a mnohí pacienti si to interpretujú ako „bezpečné“ a vôbec
nemajú tendenciu upovedomiť o ich používaní , resp. konzultovať ich užívanie s lekárom. Avšak kvalita rôznych výrobkov
môže byť variabilná a neistá. Môžu sa v nich nachádzať farmaceutické prímesi ako laxatíva, diuretiká, látky, ktoré môžu
maskovať efekt povbudzujúcich prostriedkov (propranolol),
hormóny štítnej žľazy, látky potláčajúce chuť do jedla (napr.
sibutramín – ktorý bol stiahnutý z trhu celosvetovo). Nedeklarované farmaceutické prímesi môžu predstavovať významné
zdravotné riziko.
Doplnky na chudnutie bývajú často kombináciou rôznych
látok pôsobiacich na rôznej úrovni: suplementov zvyšujúcich
výdaj energie (efedrín, horký pomaranč, kofeín, kapsaicín),
ovplyvňujúcich metabolizmus karbohydrátov (chróm, fazuľa
obyčajná), ovplyvňujúcich oxidáciu a syntézu tukov (konjugovaná linová kyselina, zelený čaj), zvyšujúcich pocit sýtosti
(cissus quadrangularis), zabraňujúcich vstrebávaniu tukov
z potravy (glukomanan a chitosan).
Mnoho našich pacientov používa doplnky na chudnutie,
lekári musia byť o tom informovaní aj vzhľadom na riziká
s nimi spojené. Väčšina doplnkov na chudnutie majú patové
dôkazy z malých štúdií s častými metodologickými nedostatkami. Každé jedno porovnanie štúdií s doplnkami na
chudnutie je ukončené odporúčaním ďalšieho výskumu
s cieľom ďalšieho posúdenia ich bezpečnosti a účinnosti.

Aterogénna dyslipidémia – reálny problém
súčasnej klinickej praxe
Fábryová Ľ.
Metabol KLINIK, Bratislava, Slovenská republika

Epidemiologické, genetické a klinické údaje podporujú
signifikantný vzťah medzi zvýšeným LDL-C a zvýšeným kardiovaskulárnym (KV) rizikom. Pochopenie priameho efektu
LDL-C na KV riziko je podstatne jednoduchšie ako pochopenie
vzťahov HDL-cholesterolu a triacylglycerolov (TAG) k tomuto
riziku.
Aterogénna dyslipidémia (AD) je charakterizovaná kvantitatívnymi i kvalitatívnymi zmenami HDL-C, zvýšením TAG,
normálnymi alebo mierne zvýšenými hodnotami LDL-C a prítomnosťou malých denzných LDL a HDL častíc.
Narastá nám počet pacientov s frekventne prítomnou AD
(pacienti s metabolickým syndrómom, diabetom mellitom
2. typu), čo predstavuje vyšší počet osôb s reziduálnym

rizikom. Avšak napriek častosti výskytu je AD v súčasnosti
poddiagnostikovaná a podliečená.
Manažment pacientov s dyslipidémiou má adherovať ku
platným EAS/ESC odporúčaniam. Veľmi dôležitou úlohou
v ďalšom slede je manažment pacientov vo vysokom alebo
veľmi vysokom riziku, s metabolickým syndrómom so zvýšenými hodnotami non-HDL-C, TAG a nízkymi hodnotami
HDL-C.
V súčasnosti máme k dispozícii údaje o benefite (makrovaskulárne aj mikrovaskulárne komplikácie) a bezpečnosti
kombinačnej hypolipidemickej liečby (statín s fenofibrátom)
práve v skupine týchto pacientov. V klinickej praxi môžeme
využiť každodenné podávanie kombinačnej liečby, resp. jej
alternatívne spôsoby podávania.
AD je dôležitým rizikovým faktorom rozvoja KV i cerebrovaskulárnych komplikácií o čom svedčí aj publikovanie konsenzu expertov EAS a IAS v septembri 2015.

Problémy extrémne obézneho diabetika. Akú
má (máme) perspektívu úspechu?
Fábryová Ľ.
Metabol KLINIK, Bratislava, Slovenská republika

Kľúčovým bodom manažmentu obézneho diabetika 2.
typu je redukcia hmotnosti, dosiahnutie glykemickej kompenzácie a ovplyvnenie ďalších kardiometabolických rizikových
faktorov.
Okrem personalizovaných odporúčaní podporujúcich redukciu hmotnosti cestou zmeny diétnych a režimových
zvyklostí často prichádzajú na rad aj perorálne antidiabetiká
s rôznym efektom na hmotnosť (priberanie na hmotnosti:
sulfonylureové preparáty, inzulíny, glitazóny, neutrálny efekt
na hmotnosť: DPP-4 inhibítory, pokles hmotnosti: metformín,
GLP-1 mimetiká, SGLT2 inhibítory).
Prvolíniovou liečbou je u všetkých diabetikov (o to viac
u obéznych diabetikov) metformín. V kombinačnej liečbe
prichádzajú do úvahy DPP-4 inhibítory (s neutrálnym efektom
na hmotnosť), GLP-1 mimetiká a v súčasnosti aj nová skupina
antidiabetík SGLT-2 inhibítory.
Kanagliflozín je jedným v súčasnosti dostupných SGLT-2
inhibítorov podávaných jedenkrát denne. SGLT2 je zodpovedný
za reabsorpciu podstatnej časti glukózy z moča v obličkách,
inhibícia SGLT 2 vedie ku exkrécii glukózy močom a ku strate
kalórií (1 g glukózy je ekvivalentom 4 kcal). Pri liečbe
obézneho diabetika 2. typu liečba SGLT2 inhibítorom

21
-

XIII. SLOVENSKÉ OBEZITOLOGICKÉ DNI
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

(kanagliflozínom) vedie k priemernej glykozúrii 77 – 119
g/deň, čo predstavuje stratu 308 – 476 kcal/deň. Podľa dostupných klinických štúdií táto liečba vedie nielen k zlepšeniu
glykemickej kompenzácie, k zlepšeniu krvného tlaku, ale aj
ku poklesu hmotnosti v súvislosti so stratou viscerálneho
i subkutánneho tuku.
Do úvahy v ďalšom slede prichádza aj bariatrická (metabolická) chirurgia.
Na kazuistike konkrétneho pacienta si ukážeme problémy
extrémne obézneho diabetika, naše súčasné terapeutické
možnosti, ako aj perspektívu riešenia do budúcnosti.

Bariatrická/metabolická chirurgia a diabetes
mellitus
Figurová, E.1, Keher, I.2, Holéczy, P.,2,3
1
3

Interná klinika FN Trnava • 2Chirurgická klinika FN Trnava •
Chirurgické odd. Vítkovická nemocnica a.s., Ostrava

Nadmerná telesná hmotnosť je významným etiologickým
faktorom podieľajúcim sa na vzniku diabetu 2. typu. Nadhmotnosť či obezita sa vyskytuje u takmer 80% diabetikov.
Progresívny charakter diabetu 2. typu obvykle vedie k intenzifikácii liečby, teda k zvyšovaniu dávok perorálnych antidiabetík
a k postupnému nasadeniu inzulínu, ktorý býva často spojený
s ďalším nárastom hmotnosti.
V súčasnej dobe sa môžeme, vďaka bariatricke/metabolickej
chirurgii, pozerať na diabetes mellitus 2.typu ako na ochorenie,
u ktorého možno dosiahnuť úplnú remisiu (vymiznutie príznakov a možnosť vysadenia antidiabetickej liečby, vrátane
inzulínu).
V našej práci prezentujeme výsledky sledovania zmien
parametrov glukózového a lipidového metabolizmu a zmien
hmotnosti v súbore 12 pacientov s DM 2. typu, ktorým boli
vykonané rôzne typy operácií.
Chirurgická intervencia indukovala zlepšenie až remisiu
diabetu u 95% pacientov podľa typu výkonu. Došlo tiež
k signifikantnému zlepšeniu parametrov glukózového a lipidového metabolizmu. Zaznamenali sme pokles hmotnosti
a taktiež zníženie hodnôt krvného tlaku.
Na našom malom súbore pacientov sme demonštrovali
pozitívny vplyv bariatrickej/metabolickej chirurgie na hmotnosť
a na metabolické ochorenia.
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Cesta obézního pacienta do bariatrického
centra
Fried M.1,2, Herlesová J.1,3, Holá L.1,
1

OB klinika Praha, • 21.LF UK Praha, • 3FF UK Praha

Cíl: Metabolická a bariatrická chirurgie dosahuje nepopiratelných úspěchů v léčbě obezity a přidružených onemocnění.
V České republice ročně podstoupí zákrok kolem 0,24%
(1000) z celkového počtu 422 000 lidí s 2. či 3. stupněm
obezity.
Metody: Retrospektivní vyhodnocení dvou průzkumů
formou dotazníku a rozhovoru na nestátním zdravotnickém
obezitologicko-bariatrickém pracovišti v ČR. V dotazníku byli
v roce 2013 osloveni všichni noví uchazeči o léčbu obezity,
v rozhovoru pak zvlášť kandidáti na bariatrický zákrok. Pracovištěm kde probíhal sběr dat, prošlo za rok 2013 obezitologickými ambulancemi (interna, diabetologie, nutriční poradenství, psychologie, chirurgie) 14 217 pacientů, 1 232
z nich navštívilo kliniku poprvé a z nich 384 lidí podstoupilo
bariatrickou operaci.
Výsledky: V dotazníku při první návštěvě kliniky uvedlo
z 1232 lidí jako své bydliště Prahu 51,26%, (649), Středočeský
kraj 24,02% (304), Ústecký kraj 6,26% (79), Plzeňský kraj
3,28% (42), Pardubický kraj 3,16% (40), Jihočeský kraj 2,59%
(33), Královéhradecký 1,95% (25), Karlovarský kraj 1,72%
(22), Liberecký kraj 1,21% (15), Vysočinu 1,26% (16), Jihomoravský 1,21% (15), Moravskoslezský 1,15% (14).
V tomtéž dotazníku z celkového počtu 963 lidí sdělilo, že
na pracoviště přišli na doporučení jiného pacienta v 25,03%
(241), kvůli informaci na internetu v 17,45% (168), na
základě inzerce 9,45% (91). Na radu lékaře dorazilo 381
lidí, z toho nejčastěji doporučovali léčbu praktiční lékaři
61,68% (235), výrazně méně často pak diabetologové 11,29%
(43) a endokrinologové 8,4% (32).
Při psychologickém vyšetření před bariatrickou operací
z celkového počtu 445 kandidátů odpovědělo 41,12% (183),
že o chirurgické léčbě obezity se dozvědělo od lékaře, 19,78%
(88) od člověka který sám podstoupil bariatrický zákrok,
14,61% (65) z médií a 12,36% (55) vědělo o zákroku již
dlouho a přesný zdroj neuvedlo.
Závěr: V posledních deseti letech má bariatricko-metabolická
chirurgie nezastupitelné místo v léčbě obezity a diabetu
mellitu 2. typu, což v roce 2013 potvrdila i stanoviska dvou
největších evropských odborných společností pro léčbu
obezity (EASO a IFSO-EC) publikovaná v závazných Interdisciplinárních evropských doporučeních pro metabolickou
a bariatrickou chirurgii. Nejlepší výsledky pak dosahují pracoviště koncentrující dostatečný počet operovaných, disponující

13. – 14. november 2015

ABSTRAKTY

multidisciplinárním týmem specializovaným na metabolickou
chirurgii, tj. s co největšími zkušenostmi v tomto oboru.
Přesto je procento bariatrických operací v ČR relativně nízké.
Roli mohou hrát i nepřesné představy nebo malá informovanost
potenciálních pacientů či doporučujících lékařů o tomto
způsobu léčby a o jejích povzbudivých výsledcích.

tifikovanú genetickú príčinu spôsobujúcu syndróm MEHMO.
Podporené grantmi APVV 0187-12 a ITMS 26240220087.

Komplikace výkonů bariatrické a metabolické
chirurgie
Identifikácia génu zodpovedného za syndróm
MEHMO
Gašperíková, D.1, Škopková, M.1, Staníková, D.1,2, Ukropec,
J.1, Kurdiová, T.1, Ukropcová, B.1, Tichá, Ľ.2, Staník, J.1,2,
Klimeš, I.1
1

DIABGENE a Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu, ÚEE
SAV, Bratislava • 21. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

Syndróm MEHMO je vzácnou poruchou, ktorú charakterizuje
na X chromozóm viazaná dedičnosť, mikrocefália, epilepsia,
hypogenitalizmus, mentálna retardácia, obezita a viaceré
ďalšie endokrinné poruchy (hypopituitarizmus, diabetes).
Doteraz boli opísané len 3 rodiny s touto poruchou a podarilo
sa identifikovať cca 18 Mb oblasť na chromozóme X, ktorá je
pravdepodobne zodpovedná za túto poruchu. Konkrétny
gén doposiaľ identifikovaný nebol.
U 4,5 ročného pacienta s klinicky diagnostikovaným syndrómom MEHMO sa vykonala DNA analýza celého exómu.
Na chromozóme X sme identifikovali 18 dosiaľ nepopísaných
variantov, ktoré boli potvrdené klasickým sekvenovaním
podľa Sangera a boli analyzované aj u pacientových rodinných
príslušníkov. Haplotypová analýza ukázala, že len 4 z nich sa
nachádzajú aj u matky a matkinej matky a len jeden z nich v géne EIF2S3 – sa nachádzal v oblasti pôvodne asociovanej
so syndrómom MEHMO. Gén EIF2S3 kóduje podjednotku
eukaryotického iniciačného faktora translácie 2 (eIF2), ktorá
je kľúčová pre transport iniciátorovej Met-tRNAiMet na 40S
podjednotku ribozómu v procese translácie. Bodové mutácie
v tomto géne boli doteraz v literatúre popísané u 10 rodín
s poruchou intelektu. U nášho pacienta, jeho matky a starej
matky sa našla mutácia I465Sfs*4 umiestnená 8 aminokyselín
od C-konca výsledného proteínu. Rovnaká mutácia sa následne
potvrdila aj v druhej rodine u 1,5 ročného pacienta s klinicky
diagnostikovaným syndrómom MEHMO. In-sillico analýzy
potvrdili možný vplyv mutácie na fenotyp. V súčasnosti prebiehajú funkčné analýzy mutovaného proteínu.
Podľa našich výsledkov je syndróm MEHMO u našich pacientov spôsobený mutáciou génu EIF2S3. Ide o prvú iden-

Gryga, A.1, Vaverka, P.2, Holeczy, P.2, Folprecht, M.3, Pomajbík, M.4, Aujezský, R.5, Neoral, Č.5
1

Chirurgické oddělení nemocnice Prostějov; • 2Chirurgické
oddělení nemocnice Vítkovice; • 3Oddělení zobrazovacích metod
nemocnice Prostějov; • 4Anesteziologicko-resuscitační oddělení
nemocnice Prostějov; • 5 I.Chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc

Vnímat chirurgickou léčbu obezity jen jako snadnou cestu
k získání lepší fyzické kondice a estetického vzhledu jedince
patří minulosti. Chirurgická léčba obezity, komorbidit a především metabolického syndromu dnes řeší významný společenský ekonomicko zdravotnický problém. Pracujeme s jednoznačnými daty, která potvrzují jak významně ovlivňuje či
léčí onemocnění typu GERD, poruchy metabolismu lipidů,
ve svých důsledcích nebezpečnou spánkovou apnoi, DM II
typu, hypertenzi a další kardiovaskulární onemocnění, osteoartritidu a stressovou inkontinenci. Poslední práce dokozazují
že o těžce obézních se v 3,6% vyskytují malignity! Každé porušení integrity lidského těla, každý chirurgický zákrok může
být provázen komplikacemi. O to závažnější jsou tyto
komplikace u nemocných s vysokou hmotností, kteří většinou
spadají automaticky do skupiny ASA III. Komplikace výkonu
BM chirurgie bývá často jen obtížně diagnostikovatelná a bohužel může skončit i fatálně. Úmrtí obézního člověka po BM
výkonu je blízkým okolím a laickou veřejností vnímáno velmi
špatně: ačkoli operovaný trpěl všemi neduhy okolí jej vždy
vnímá nakonec jako člověka zdravého. Zde je vždy jen krůček
k nedůvěře v pracoviště a diskreditaci BM chirurgie vůbec.
Lze tomu nějak předejít? Dovolujeme si přednést několik
kasuistik různě závažných komplikací a na závěr zdůraznit
podmínky, které by pracoviště mělo splňovat aby k nim docházelo v co nejmenší míře. Dnes platí, že komplikace BM
chirurgie by měly být stejně frekventní jako komplikace cholecystektomie. První kazuistika dokumentuje řešení extrémní
dislokace adjustabilní bandáže. Druhá komplikovanou
a vleklou píštěl po sleeve resekci u mladé dívky, která si
vyžádala ošetření chirurgem, endoskopistou nbaložením
OVESCO klipu. Opkaující se subfrenický absces penetroval
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až do base levé plíce. Po chirurgické drenáži a marném
pokusu o suturu defektu na žaludku se zdá být stav nyní
vyřešen biodegradabilním stentem. Poslední kasuistika se
zamýšlí nad příčinou malacie a perforace žaludku krátce po
gastroplikaci, kdy žena zmírá doma na toxický peritoneální
šok. Pracoviště poskytuje komplexní portfolio BM operací
při frekvenci komplikací do 2%, řeší četné komplikace
z okolních pracovišť. Proto si dovolujeme poukázat na nutnost
splnění podmínek pro BM chirurgii na pracovištích, která
o tomto programu uvažují.

Roux-Y gastrický bypass – vplyv na diabetes
mellitus – 5 ročné sledovanie
Holéczy, P., Pekař, M., Bolek, M., Foltys, A.
Chirugické oddělení, Vitkovická nemocnice a.s., Ostrava-Vítkovice,
Česká republika

Úvod: Bariatrická chirurgia sa postupne mení na metabolickú chirurgiu. Nové poznatky osvetľujú význam chirurgickej
intervencie na komorbidity sprevádzajúce obezitu, predovšetkým na diabetes mellitus 2. typu (DMT2). Gastrický
bypass bol považovaný predovšetkým v USA za „zlatý štandard“,
aj keď ideálna operácia nebola definovaná. V našej práci
hodnotíme výsledky sledovania pacientov operovaných na
našom oddelení v 5 ročnom sledovaní.
Materiál a metódy: Ide o retrospektívnu analýzu prospektivne zaznamenávaných údajov. V súbore pacientov,
ktorým sme vykonali Roux-Y bypass bolo 88 pacientov,
z toho 49 bolo liečených pre DMT2 (vek 53 ± 8 rokov; 13
mužov, 36 žien). Okrem demografických parametrov sme
sledovali zmeny hmotnosti, zmeny BMI a zmeny DMT2.
V sledovanom súbore po piatich rokoch zostalo 86 % pacientov.
Výsledky: priemerná dĺžka operácie bola 153 minút,
priemerná doba hospitalizácie 10,5 dňa. Najvýraznejší pokles
hmotnosti bol zaznamenaný v prvom polroku po operácii.
Strata nadmernej hmotnosti ( excess weight loss = EWL)
bola 48,2 ± 16%. U 16 % pacientov nedošlo k zmene medikácie, u všetkých ostatných tj. 84 % došlo k zlepšeniu diabetu,
alebo bola úplne vysadená medikácia.
Záver: Roux-Y gastrický bypass bol efektívny v redukcii
hmotnosti a tiež v liečbe DMT2. Sledovanosť v našom súbore
bola vysoká. To potvrzuje význam pravidelného sledovania
pacientov a jeho pozitivny vplyv na výsledky.
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NAFLD-NASH štandardný diagnosticko terapeutický postup
Holomáň, J.
UFKEF LF SZU, Bratislava

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) a jej progresívna forma Nealkoholová steatohepatitída (NASH) svojou
závažnosťou ako aj vysokým výskytom predstavujú závažný
medicínsko-ekonomicko-spoločenský problém celosvetového
rozsahu, Slovensko nevynímajúc. Svojou komplexnosťou,
trendom do vývoja cirhózy pečene s vysokým rizikom vzniku
hepatocelulárneho karcinómu sú výzvou hepatológie XXI.
storočia. Stúpajúca incidencia a vysoká prevalencia NAFLD/NASH
( v EU 20-30% prevalencia NAFLD, z čoho 10-20% progreduje
do NASH) vyžaduje komplexný a interdisciplinárny prístup
na zvládnutie tejto epidémie. Aktuálne sa celosvetovo
diskutujú možnosti včasnej diagnostiky, dispenzarizácie ako
aj terapeutického manažmentu NASH. Absentujú konsenzné
odporúčania (s výnimkou WGO) pre efektívne a optimálne
postupy a manažment pacientov s NAFLD/NASH. Autor
diskutuje a predkladá aktuálny pohľad na optimálny manažment problematiky, potrebu interdisciplinárnej spolupráce,
celospoločenskej politickej i pacientskej angažovanosti, ako
aj potrebu tvorby a implementovania štandardných diagnostických a terapeutických postupov.

Úskalia chôdze u pacientov s obezitou
i diabetes mellitus a ich minimalizácia
Hornáček, K.
FRO Ružinovská poliklinika, Bratislava

Úvod: Problémom pacientov s obezitou i diabetes mellitus
(DM) väčšinou býva nielen nedostatok chôdze, ako základného
pohybového stereotypu, ale aj spôsob jej vykonávania. Pri
evaluácii kroku je preto potrebné vyšetrovať aj jeho fázy
a tvrdosť (hlučnosť) chôdze. Všímame si, či pacient dostupí
na pätu, prenesie potom váhu tela na celú plosku nohy
a nakoniec, či sa prstami odrazí. Tieto 3 základné fázy kroku,
ktoré ľudia využívali celú svoju existenciu, totiž dnes v uponáhľanej dobe vysoké percento osôb zlúči do jednej dopadovej.
Tým sa mení a nadmerne zvyšuje mechanické a tlakové zaťažovanie jednotlivých oblastí nohy, čo sa prenáša aj na celé
dolné končatiny (DK) i chrbát a podmieňuje to vznik funkčných
porúch a degeneratívnych zmien celého pohybového aparátu.
Predovšetkým však artróz nosných kĺbov u obéznych pacientov.
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Súčasne sa zhoršuje pôsobenie svalstva DK ako pumpy podmieňujúcej návrat žilovej krvi, stráca sa pružnosť nôh, znižuje
sa ich prekrvenie a akcentuje sa vývoj deformít. Ako závažný
faktor sa to prejavuje predovšetkým u pacientov s DM
vznikom haluxov, kladivkovitých prstov, priečne a pozdĺžne
plochej nohy, Charcotovej neuroosteoarthropatickej deformity,
ale aj vznikom otlakov.
Súbor a metódy: zisťovali sme výskyt tvrdej chôdze
u 2580 pacientov s bolesťami pohybového systemu a u 52
žiakov základnej školy. Akcelerometriou a foot-checkerom
sme sledovali 14 pacientov pred a po 5 i 25 týždňoch
chodenia v dynamizujúcej obuvi.
Výsledky: tvrdú chôdzu sme zistili u 72% pacientov a 67%
žiakov. Poučením 33 pacientov o potrebe mäkšej chôdze sa
štatisticky signifikantne znížila jej hlučnosť o 10 decibelov,
vo všetkých sledovaných škálach zvuku. U pacientov chodiacich
v dynamizujúcej obuvi sme po 5 týždňoch zistili zníženie
plochy nôh, výskytu tvrdej chôdze, symetrizáciu a presun
ťažiska tela k pätám. Akcelerometricky sme zachytili zníženie
vychylovania v segmente Th4/5 a zrýchlenie svalovej reakcie
v antero-posteriornom a laterálnom smere v LS prechode.
Záver: v rámci liečebno – preventívnych opatrení vzniku
funkčných a degeneratívnyh zmien DK, osobitne u pacientov
sDM a obezitou, odporúčame v rámci vyšetrenia chôdze
hodnotiť aj jej tvrdosť (hlučnosť) a využívať dynamizujúce
podložky. Tieto ako zdroj propriocepcie aj aktivizujú opornú,
tlmiacu a stabilizačnú funkciu nohy, pričom niektoré z nich
sú na predpis - úsečový vankúš (K 30926). Jeho využívanie
je pritom veľmi jednoduché. Bez obuvi sa pacient postaví
na 10 - 20 sekúnd na úseč, ktorú na začiatku mierne nafúkne
2 vdychmi. Toto postavenie počas dňa čo najčastejšie opakuje,
15 – 20x. Súčasne namiesto nešpecifických pojmov calcaneodynia, gonalgia etc., navrhujeme používať termín symptóm
tvrdej chôdze.

Obezita a OSAS
Hronec, J.
Ambulancia Pneumológie a ftizeológie, Pezinok

Obštrukčný spánkový apnoický syndróm (OSAS) je klinicky
najvýznamnejšou spánkovou poruchou dýchania. Týka sa to
prevalencie, závažnosti patofyziologických dôsledkov na jednotlivé systémy. Ide o multifaktoriálne ochorenie, obezita je
jedným z najčastejších a klinicky najvýznamnejších rizikových
faktorov. Výskyt obezity u pacientov s OSAS sa udáva až

v 80 % prípadov. Incidencia OSAS sa v prevalenčných štúdiách
zvyšuje priamoúmerne so zvyšujúcou sa hodnotou BMI
(body mass index). Lineárny vztah medzi obvodom krku
a závažnosťou OSAS opísal už Kushida so spolupracovníkmi
v r. 1997, Uvádza, že priemerný obvod krku je
u pacientov s OSA signifikantne vyšší oproti osobám bez
spánkovej poruchy dýchania. Vyvolávajúcou príčinou obštruknej
apnoickej epizódy môže byť prekážka fyziologická (ochabnutie
svalov HDC na úrovni mäkkého podnebia, koreňa jazyka –
možné aj súčasne) alebo anatomická prekážka v oblasti kostenných štruktur či mäkkých tkanivových štruktúr. Práve pri
zväčšení mäkkých tkanivových štruktúr je jednou z najvýznamnejších príčin obezita - ukladanie tuku v oblasti mäkkého
podnebia, jazyka, zadnej a laterálnej orofaryngeálnej oblasti,
ktorá zvyšuje vonkajší tlak na faryngeálnu stěnu a ovplyvňuje
kolapsibilitu dýchacích ciest. Uloženie tuku v laterálnej krčnej
oblasti je pravdepodobne najpodstatnejšie pri rozvoji OSAS.
Vzťah obezity a OSAS je však komplexnejší – na jednej strane
je obezita jednou z príčin vzniku OSAS a OSAS vedie
k zhoršeniu obezity. Tento „začarovaný kruh“ nie je jednoduché
prerušiť, je to však dôležitý faktor komplexnej liečby OSAS.
Zároveň je obezita aj vonkajším diagnostickým znakom,
ktorý podporuje možnosť vyslovenia podozrenia na klinicky
závažnú spánkovú poruchu dýchania s možnosťou jej včasnej
diagnostiky a liečby.

Tubulizace žaludku - stane se dominantním
bariatrickým výkonem ?
Hrubý, M.
Chirurgické oddělení nemocnice Turnov, Krajská nemocnice
Liberec a.s., Česká republika

V bariatrické/metabolické chirurgii bylo od jejího zrodu
před více než 60 lety navrženo množství operačních postupů.
Některé přestály zkoušku času, jiné nikoliv a upadly do zapomění. Za tzv.“ zlatý standard“ v bariatrické/metabolické
chirurgii byl dlouho považován žaludeční bypass. V posledních
letech ale svými výsledky přesvědčuje tubulizace žaludku
a frekvence výkonů celosvětově se posunuje ve prospěch tubulizace. Její výsledky se výrazně neliší od výsledků gastrického
bypassu, navíc je menší frekvence komplikací. Tubulizace
nezaostává významně ani svým efektem na komorbidity.
Její obliba celosvětově stoupá a spolu s žaludečním bypasem
představují nejčastější bariatrické výkony. V přehledu literatury
i vlastní zkušenosti s více než 1000 tubulizacemi prezentujeme
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tento výkon jako technicky dobře proveditelný, efektivní,
s nízkým počtem komplikací. V naší sestavě jsme pooperační
krvácení pozorovali v 0,8%, pozdní leak rovněž v 0,8%. 30ti
denní mortalita je 0. Váhový úbytek dosahuje ve druhém
roce po operaci až 72% EW (excess weight – nadměrná
hmotnost), později postupně klesá. Potvrzuje se, že tubulizace
je ve zkušených rukou chirurgicky poměrně jednoduchá
metoda a má výborný efekt jak na redukci hmotnoti tak na
komorbiditu. Lze o ní říct, že je to efektivní bariatricko-metabolická operace.

Efekt dlhodobej terapie rastovým hormónom
na metabolické zdravie a obsah adipokínov
v tukovom tkanive pacientov s deficitom
rastového hormónu v dospelosti
Janáková, Z.1,2, Baláž, M.2, Kurdiová, T.2, Máderová, D.2,
Belan, V.3, Penesová, A.2, Vlček, M.2, Sůrová, M.2, Vaňuga,
P.5, Klimeš, I.2, Gašperíková, D.2, Payer, J.4, Ukropcová, B.1,2,
Ukropec, J.2
Ústav patologickej fyziológie LFUK; • 2Ústav experimentálnej
endokrinológie SAV; • 3Klinika Rádiológie a • 4V. interná klinika
Univerzitná nemocnica Bratislava a LF UK, • 5Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa

tolerancia orálnym glukózovým tolerančným testom a množstvo
a distribúcia abdominálneho tuku magnetickou rezonanciou.
Vzorky abdominálneho podkožného tuku boli odobraté perkutánnou ihlovou biopsiou. Na stanovenie adipokínov bola
použitá protilátková „array“ (RayBiotech, USA). Veľkosť adipocytov sa merala morfometricky.
Výsledky: Ukázali sme, že liečba hrRH signifikantne
znížila veľkosť adipocytov o 13,3% (p<0,05), zlepšila inzulínovú
senzitivitu tukového tkaniva o 88,6% (p<0,005) a glukózovú
toleranciu o 24,2% (p<0,01). Viac ako dvojnásobne sa zvýšil
obsah viacerých faktorov regulujúcich rast a diferenciáciu
buniek tukového tkaniva (SCF, EGF, BMP-6), angiogenézu
(angiogenín, EGF), neurogenézu (BDNF, GDNF, CNTF) a zápalovú
odpoveď (IL-1R antagonista, TGF-ß3, CCL18, CXCL1, CCL20,
CCL22, CXCL9, MCP-2).
Záver: Päťročná suplementačná liečba RH mala benefičné
účinky na inzulínovú senzitivitu a sekrečný profil tukového
tkaniva, čo mohlo prispieť k zlepšeniu glukózovej tolerancie
u dospelých pacientov s deficitom RH.
Grantová podpora: Pfizer IIR grant a VEGA 2/0192/14.

1
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Úvod: Deficit rastového hormónu v dospelosti sa spája
s abdominálnou obezitou, extrémnou hypertrofiou adipocytov
a so zmenami v produkcii adipokínov v podkožnom tukovom
tkanive. Tieto prejavy sa môžu podieľať na vzniku dyslipidémie,
inzulínovej rezistencie či prediabetu, ktoré často sprevádzajú
deficit rastového hormónu v dospelosti.
Cieľom práce bolo skúmať účinky 5-ročnej suplementačnej
terapie ľudským rekombinantným rastovým hormónom
(hrRH) na tukové tkanivo dospelých pacientov s deficitom
RH, konkrétne porovnať inzulínovú senzitivitu, hypertrofiu
adipocytov a spektrum adipocytokínov v abdominálnom
podkožnom tuku pacientov s deficitom RH pred a po 5-tich
rokoch suplementačnej liečby.
Metódy: Do štúdie bolo zapojených 17 pacientov s deficitom
RH v dospelosti a 17 zdravých kontrol rovnakého veku
(30,9±1,9 vs 30,9±1,6 rokov), pohlavia (11M/6Ž) a BMI
(26,7±1,2 vs 26,1±1,1kg/m2). Deficit RH bol diagnostikovaný
ITT testom (vzostup RH < 3µg/l). Pacienti dostávali adekvátnu
suplementačnú liečbu (hrRH podkožne počas 5-tich rokov
v dávke 0,3-0,8mg). Inzulínová senzitivita sa stanovila
pomocou euglykemickej hyperinzulinemickej zámky, glukózová

Nové odporúčania vo výžive obyvateľstva – ich
aplikácia v prevencii a diétoterapii obezity
Kajaba, I., Hrušovský, Š., Krahulec, B., Gazdíková, K.,
Staruch, L.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Vedecké poznatky o výžive ľudí umožňujú formulovať jej
potrebu prostredníctvom dostatočne známych nutričných
faktorov, vo forme OVD (RDA – Recommended Dietary Allowances) pre jednotlivé skupiny danej populácie. V súčasnosti
tieto OVD je potrebné považovať za odpovedajúce fyziologickým
potrebám jednotlivých skupín obyvateľstva. Vo významnej
miere ich podmieňujú nové vedecké poznatky a odporúčania
EFSA, WHO a FAO vo výžive. OVD podliehajú pravidelným
revíziam, zväčša v intervale 10-tich rokov.
Platnosť 9. revízie OVD obyvateľstva SR bola schválená
hlavným hygienikom SR a vyhlásená ministrom zdravotníctva
SR 19. júna 2015. Uplatnené je rozšírenie OVD o cholesterol,
foláty, vitamín K a draslík. Bližšie sa zmienime o novo tabelovanej potrebe dokosahexaénovej kyseliny (DHA), dôležitosť
ktorej sa zdôrazňuje v odporúčaniach EFSA,WHO/FAO. Uvádza
sa jej ústredný význam už v čase intrauterínnom pre vývin
mozgu, celej nervovej sústavy, retiny a rast plodu. V postna-
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tálnom období a ďalších etapách detstva a dospievania je
zdôrazňovaná úloha DHA pre mozgové kognitívne funkcie.
Stanovená je denná potreba DHA pre dojčatá 100 mg, pre
ostatné skupiny detí a mládeže 250 mg. Pre dospelú časť
populácie je uplatnené zvýšenie o jej prekurzora eikosapentaénovú kyselinu (EPA) na dávku 350 mg/deň a u gravidných
pre optimálny vývin plodu na 400 mg/d.
Civilizačný trend priniesol pokles svalovej námahy pri
práci a podmienil tým zníženie potreby energie v oboch vekových skupinách (19-34 r. a 35-62 r.) mužov s ľahšou
prácou o 8%, so stredne namáhavou o 13% a pri namáhavej
práci o 15%. K zvýšeniu potreby energie došlo u dospievajúcej
mládeže (15-18 r.) so zvýšenou fyzickou aktivitou, u dievčat
o 20% a u chlapcov o 25%. U tukov, za predpokladu zachovania
určenej štruktúry tukovej dávky, stanovené je zvýšenie
horného limitu ich energetického podielu na 35% vo výžive.
Uplatnené je zvýšenie potreby ďalších nutrientov, vitamínu
D a C, vápníka pri adekvátnom znížení potreby fosforu, jódu
(dospelí 150 μg/deň, zvýšená potreba jódu u tehotných 250 μg/deň). Významná je zvýšená potreba bielkovín, u detí
0,9–1,0 g/ kg hmotnosti, u dospelých 0,85–0,9 g/kg, pri namáhavej práci je to u žien 1,02 g/kg a u mužov 1,05 g/kg.
Pri nedostatočnom množstve bielkovín v diéte dochádza
k negatívnej dusíkovej bilancii, najmä pri veľmi nízko energetických diétach (VLCD-very low caloric diet).
Sledovali sme počas redukcie vyrovnanosť dusíkovej
bilancie a zistili jej udržanie u redukujúcich necvičiacich
žien pri dennej dávke bielkovín 75 g a u cvičiacich 80 g,
u mužov iba redukujúcich 85 g a u cvičiacich 90 g. Diéta
bola nízkoenergetická bielkovinová s dennými hodnotami:
Energia 800 kcal/3350 kJ, bielkoviny 37,5-40% energie
u žien (75–80 g) a 42,5–45% energie u mužov (85–90 g),
tuky 22,2% energie (20 g) a sacharidy 32,8%-40,3% energie
(65–80 g).
Počas 6 týždňovej diéty u obéznych s dyslipoproteinémiou
(DLP) bol dosiahnutý priemerný úbytok hmotnosti 10,6 kg
(p<0,01), zníženie LDL-ch (p<0,01), TAG (p<0,001) a stabilizácia
HDL-ch v sére. V súbore obéznych žien (n= 47) s DLP a poruchou
glukózovej tolerancie (PGT) bol pri 4 týždňovej diéte 600
kcal/2500 kJ/deň docielený úbytok hmotnosti 9,7 kg (p<0,01),
zníženie LDL-ch (p<0,02), TAG (p<0,05) so stabilizáciou HDL–
ch a u z nich vybraného súboru žien (n= 37) pri oGTT po 75 g
glukózy aj zlepšenie PGT (p<0,05) a pokles bazálnej a koncovej
hyperinzulinémie v 180 minúte (p<0,001).
Nakoľko ide u daného súboru o úpravu základných článkov
vysoko rizikového metabolického syndrómu, možno prezentované výsledky súčasne považovať za docielenie jeho účinnej
sekundárnej prevencie.

Single Anastomosis Duodeno-Ileal bypass
Sleeve gastrectomy (SADIS), efektivní druhý
krok po sleeve gastrectomy v léčbě DM2
Kasalický M. 1,2, Koblihová E. 1
1
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha • 2Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce, Trnavská Univerzita, Trnava

Úvod: Cílem bariatrie je snížení tukových zásob, především
viscerálního tuku. Dále pak zlepšení syndromu insulinové
rezistence, sanace cukrovky 2. typu (T2DM) především u těžce
obézních pacientů, kde komplexní konzervativní léčba nestačí
nebo selhává. Nicméně ideální univerzální bariatrická metoda
zatím neexistuje.
Dle Angrisaniho bylo v roce 2014 na celém světě provedeno
téměř 500 tisíc bariatrických operací. Z tohoto počtu operací
byl již nejčastější metodou v 51,7 % sleeve gastrectomy
(SG). Gastrický bypass se s 26,8 % posunul z prvního místa
na druhé, gastrických bandáží bylo provedeno již jen 9,5 %.
Biliopankreatická diverze (BPD) a ostatní operace byly ve
světovém měřítku prováděny v mizivém procentu.
Principem SG je odstranění přibližně 80 % velkého
zakřivení žaludku s ponecháním části antra. SG dle mnoha
studií má velmi dobrý efekt na redukci hmotnosti, zlepšení
metabolického syndromu včetně T2DM a celkového klinického
stavu nemocných s velmi nízkým počtem pozdních komplikací
či metabolických karencí. Asi u třetiny obézních nemocných
po SG nedochází k uspokojivému poklesu hmotnosti nebo
k dostatečnému zlepšení T2DM. V tom případě je možno
doporučit reoperaci: re-sleeve gastrectomy, gastrický bypass
nebo nově prováděnou operaci typu SADI-S (Single Anastomosis
Duodeno-Ileal bypass with Sleeve gastrectomy). SADI-S je
metoda používaná od roku 2007. Principem operace je vytvoření žaludečního sleevu, přerušení duodena 5 cm za
pylorem a obnovení kontinuity trávicího traktu pomocí endto-side duodenoileální anastomózy, která je konstruována
ve vzdálenosti 200 – 250 cm od céka. Může se provádět
v jedné, nebo lépe ve dvou dobách.
Metoda: SADI-S se v Česku provádí od roku 2012. Na
Chirurgické klinice 2. LF UK a ÚVN Praha bylo od ledna
2012 provedeno celkem 25 těchto operací buď v jedné,
nebo ve dvou dobách.
Materiál a výsledky: V souboru bylo 14žen a 11 mužů
s T2DM. 9 nemocných mělo terapii PAD + Insulin, 14 mělo
PAD a dva pouze dietu. U 13 nemocných, kteří byli jen na
PAD terapii, nebo dietě, došlo ke kompletní remisi. U ostatních
došlo k velmi výraznému zlepšení T2DM. U všech došlo též
k redukci hmotnosti.
Závěr: SG je B/M restrikčně-hormonální metoda, po které
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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 T2DM a lze tedy tvrdit, že
má uspokojivý metabolický efekt. V případě, že po SG nedojde
k uspokojivému zlepšení T2DM, lze u nemocného provést
malabsorpční bypassovou operaci typu SADI-S.
Studie byla podpořena IP MO1012

Komplikácie po bariatricko metabolických
operáciách u našich pacientov a ich riešenie
Keher, I., Dobrovodský, A., Škuta, R., Holéczy, P.
Chirurgická klinika FN Trnava

Vo FN Trnava sa venujeme chirurgickej liečby obezity už
viac ako 6 rokov.
Doposiaľ sme operovali viac ako 100 pacientov s dobrým
efektom v doterajšom sledovaní redukcie nadhmotnosti
a zlepšenia komorbiditíd.
Pri takomto počte operácií nie je možné sa vyhnúť komplikáciám .Ich výskyt a zloženie sa pohybuje na dolnej hranici
udávanej v literatúre.
V prezentácii podrobne rozoberáme jednotlivé komplikácie
podľa typu zvoleného operačného výkonu, ich riešenie a priebeh liečby pacienta. Aj s následným sledovaním po prepustení
do ambulantnej starostlivosti .

Efektívne programy na udržanie telesnej
hmotnosti; modifikácia životného štýlu a diéty.
Aká je ich skutočná úloha?
Kissová, V.
Interná klinika a OLVaS, FN Nitra a UKF Nitra
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Úvodné redukčné režimy typu „reštrikcia kalorického
príjmu (menej ako 1200 kcal/deň - LCD) a prísna reštrikcia
kalorického príjmu (cca okolo 800 kcal/deň -VLCD)“ sa
používajú ako iniciálna liečba obezity v rámci diétnych intervencií. Pre svoje nežiadúce účinky je potrebné ich aplikovať
len obmedzený čas a pod odborným vedením. Následne je
nevyhnutné zahájiť režim udržiavacieho obdobia, kedy sa
optimálne udržuje dosiahnutý hmotnostný úbytok, eventuálne
sa dbá o minimálny opätovný vzostup hmotnosti.

Ako stratégie udržiavacieho obdobia boli testované antiobezitiká (sibutramín, orlistat), náhrady jedla, vysokoproteínová
diéta, diéta s nízkym glykemickým indexom, nizkotuková
diéta a fyzická aktivita. Najlepšie výsledky vykazovali antiobezitiká a diéty s náhradou jedál na danom kalorickom cieli.
Samotné cvičenie neviedlo k udržaniu dosiahnutého úbytku
telesnej hmotnosti. Preferovaná bola aktivita svižnej chôdze,
avšak z dlhodobého hľadiska nebol rozdiel v aktivite mierneho
energetického výdaja 1000kcal/t versus intenzívneho výdaja
2000kcal/t a jeho vplyvu na udržanie úbytku telesnej hmotnosti.
Stratégie na udržanie telesnej hmotnosti sa koncentrujú
okrem iného na motiváciu udržania úbytku telesnej hmotnosti
spojenú s cca 60 minút denne strednej fyzickej aktivity, konzumáciu redukčnej diéty (redukcia tuku i kalorií), monitoring
telesnej hmotnosti minimálne 1 x týždenne a periodické zaznamenávanie si množstva a typu konzumovaných jedál

„Presadnime na bicykel“
Klučka, P.
Národný cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

V Programovom vyhlásení vlády na roky 2012 – 2016 je
zakotvená podpora nemotorovej predovšetkým cyklistickej
dopravy.
V súlade s týmto zámerom schválila v máji 2013 strategický
dokument „Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky v Slovenskej republike“( Cykloostratégia),
ktorý vytvára základné podmienky pre rozvoj cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike.
Postupnou implementáciou 30 opatrení, obsiahnutých
v Cyklostratégii, z oblasti legislatívnej a riadiacej, rozvoja cyklistickej infraštruktúry, zabezpečenia financií a osvety,
výskumu a vzdelávania, vrátane bezpečnosti chceme do roku
2020 dosiahnuť 10 %-ný podiel cyklistickej dopravy na
celkovej deľbe dopravne práce ( pre porovnanie v ČR je to
6 %, v Nemecku 10 %, v Dánsku 19 % a v Holandsku 27 %.).
Zároveň chceme posilniť cykloturistiku ako dôležitý segment
cestovného ruchu.
Nemenej významný aspekt využívania bicykla ako každodenného dopravného prostriedku, ako aj prostriedku na
aktívne trávenie voľno časových aktivít jej jeho pozitívny
vplyv na zdravotný stav obyvateľstva, predovšetkým generácie
detí a mládeže. Uvedený zámer priamo nadväzuje na nedávno
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schválený materiál vypracovaný rezortom zdravotníctva „Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015-2025“.
V záujme propagácie cyklistickej dopravy a cykloturistiky
organizuje rezort dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR každoročne osvetovú kampaň „Do práce na bicykli“,
určenú pre samosprávy slovenských miest, ako aj novovytváranú
kampaň „Do školy na bicykli“, určenú najmladšej generácii,
žiakom základných a stredných škôl. Rovnako tak aktívne
podporuje celoeurópsku kampaň „Európsky týždeň mobility“,
ktorej cieľom je podpora verejnej osobnej, cyklistickej a pešej
dopravy v slovenských mestách.

Vzťah centrálnej obezity a koncentrácie
cirkulujúceho rozpustného receptora pre
koncové produkty pokročilej glykácie
u metabolicky zdravých žien
Koborová, I.1, Gurecká, R.1, Csongová, M.1, Volkovová, K.2,
Szökő, É.3, Tábi, T.3, Šebeková, K.1
1

Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita
Komenského, Bratislava, Slovensko • 2Ústav biológie, Lekárska
fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Slovensko
• 3Ústav farmakodynamiky, Farmaceutická fakulta, Univerzita
Semmelweis, Budapešť, Maďarsko

Úvod: Obezita predstavuje kľúčový rizikový faktor pre
rozvoj metabolického syndrómu, diabetu mellitus 2. typu
a kardiovaskulárnych ochorení. U nediabetikov je nízka koncentrácia cirkulujúceho rozpustného receptora pre koncové
produkty pokročilej glykácie (sRAGE) považovaná za biomarker
rizika vzniku a rozvoja metabolického syndrómu a kardiovaskulárnych ochorení.
Cieľ: Zistiť, či sa koncentrácie sRAGE-u líšia u metabolicky
zdravých (COZ) vs. metabolicky nezdravých (CON) centrálne
obéznych žien.
Metódy: Do štúdie sme zahrnuli 47 štíhlych zdravých, 17
COZ (normotentných, inzulín senzitívnych žien bez zvýšeného
aterogénneho rizika, s pomerom pás/výška ≥ 0.5) a 50 CON
(centrálne obézne s dvoma a viac rizikovými faktormi) žien
vo veku 40-45 rokov. V danom súbore sme merali antropometrické parametre, štandardné biochemické a hematologické
ukazovatele, adipokíny, markery zápalu, sRAGE, rozpustný
vaskulárny adhezívny protein-1 (sVAP-1) a aktivitu semikarbazid
senzitívnej amínoxidázy (SSAO).
Výsledky: Centrálne obézne ženy mali, bez ohľadu na
prítomnosť resp. absenciu kardiovaskulárnych rizikových fak-

torov, nižšie koncentrácie sRAGE-u a zvýšené hodnoty
zápalových markerov. Obe skupiny centrálne obéznych žien
mali hyperleptinémiu, u COZ žien kompenzovanú hyperadiponektínémiou. Koncentrácie sVAP-1 a aktivita SSAO boli
podobné u všetkých troch skupín žien.
Záver: U centrálne obéznych žien, klasifikovaných ako
zdravé podľa štandardných kritérií kardiovaskulárneho rizika,
sa vyskytovalo množstvo abnormalít v neštandardných markeroch kardiovaskulárneho rizika, čo podporuje názor, že
neexistuje fenotyp zdravej obezity. Klinický význam našich
zistení pre budúcu prognózu metabolicky zdravých jedincov
by mohli objasniť longitudinálne štúdie.

Sú koncentrované inzulíny riešením pre
obéznych pacientov s diabetes mellitus 2. typu?
Kollárová, D.
Eli Lilly

Narastajúca obezita a s ňou spojená vystupňovaná
inzulínová rezistencia vedú hlavne u diabetikov 2. typu k potrebe čoraz vyšších dávok inzulínu pre dosiahnutie glykemickej
kontroly. Obvyklá denná dávka inzulínu u obéznych jedincov
stúpa aj nad 1j/kg/deň, čo znamená obvykle viac ako 20 jednotiek bazálneho inzulínu na deň a vyše 20 jednotiek prandiálneho inzulínu v 1 dávke. Na Slovensku až 1/3 pacientov
užíva viac ako 40j. prandiálneho inzulínu denne. Vyššie
dávky inzulínu pri doteraz štandardne používanej koncentrácii
100U/ml vyvolávajú väčšiu bolesť v mieste aplikácie, vedú
k horšiemu vstrebávaniu inzulínu, vyžadujú si väčší počet
denných dávok inzulínu a s tým súvisiacu zvýšenú spotrebu
inzulínových pier a majú za následok nižšiu komplianciu
a adherenciu pacienta k liečbe diabetu.
Jedným z terapeutických prístupov v manažmente pacientov
so zvyšujúcimi sa dávkami prandiálneho inzulínu je vývoj
inzulínových preparátov s vyššou koncentráciou. Inzulín
lispro 200U/ml je rýchlopôsobiaci inzulínový analóg určený
pre pacientov užívajúcich viac ako 20j. rýchlopôsobiaceho
inzulínu denne . Pero obsahuje 600j. inzulínu lispro v 3ml
injekčného roztoku, a teda predstavuje dvojnásobok koncentrácie štandardného prandiálneho inzulínu (100U/ml)
v tom istom objeme, čím umožňuje podať tú istú dávku
inzulínu v polovičnom objeme tekutiny. Inzulín lispro 200U/ml
je bioekvivalentný a terapeuticky ekvivalentný inzulínu lispro
100/ml. Tento inzulín je na Slovensku dostupný k preskripcii
od 1. októbra 2015.
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Účinky 3-mesačného aeróbne-silového
tréningu na motorické a metabolické
charakteristiky, telesné zloženie a kvalitu
života pacientov s Parkinsonovou chorobou
Krumpolec, P.1, Slobodová, L.1,2, Tirpáková, V.3, Vajda, M.3,
Vallová, S.1,2, Cvečka, J.3, Krššák, M.4, Hnilicová, P.4, Valkovič,
P.5, Sedliak, M.3, Ukropec, J.1, Ukropcová, B.1,2
1
Ústav experimentálnej endokrinológie, Slovenská akadémia
vied, Bratislava; • 2Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta
Univerzity Komenského, Bratislava; • 3Fakulta telesnej výchovy
a športu Univerzity Komenského, Bratislava; • 4High Field MR
Centre, Department of Biomedical Imaging and Image-guided
Therapy, Medical University of Vienna, Austria; • 5II. Neurologická
klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava a Univerzitnej nemocnice Bratislava.
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Úvod: Parkinsonova choroba (PCH) je chronické neurodegeneratívne ochorenie postihujúce predovšetkým motorické
schopnosti s výrazne negatívnym dopadom na celkovú kvalitu
života. Pravidelná fyzická aktivita má potenciál prispieť k spomaleniu rozvoja motorických príznakov ochorenia a zlepšiť
kvalitu života pacientov.
Metódy: Populácia 22 sedavých dobrovoľníkov (11
zdravých kontrol a 11 pacientov s PCH; M/Ž 10/12; 64,6±1,5
rokov; BMI 27,7±0,95 kg.m-2) absolvovala 3-mesačný aeróbne-silový tréningový program (3x týždenne 1 hod) pod dohľadom profesionálnych trénerov. Fyzická aktivita, zdatnosť
a sila sa monitorovali akcelerometrami (Omron), Rockportovým
testom chôdze, dynamometriou dolných (leg-press) a horných
končatín a validovaným dotazníkom fyzickej aktivity. Motorické
schopnosti sa posudzovali Bergovým testom rovnováhy.
Zdravotný stav pacientov s PCH sa hodnotil Unifikovanou
hodnotiacou škálou pre Parkinsonovu chorobu (MDS-UPDRS).
Realizoval sa orálny glukózový tolerančný test (posúdenie
metabolizmu) a MRI abdomenu (distribúcia tukového tkaniva).
Výsledky: Trojmesačný tréning bol u pacientov s PCH
spojený so zlepšením motorických funkcií: zrýchlenie chôdze
(+6,66%, p<0,05) pri Rockportovom teste chôdze maximálnou
rýchlosťou na 1609 m a zlepšenie času pri teste chôdze na
10 m preferovanou rýchlosťou (-12,59%, p<0,05). Zlepšila
sa aj dynamika pohybu dolných končatín (zlepšenie času pri
teste vstávania zo stoličky: -10,13%, p<0,05). Zároveň sme
zaznamenali zlepšenie rovnováhy v Bergovom teste (+5,6%,
p<0,05). Z klinického hľadiska najdôležitejším výsledkom
bolo výrazné zlepšenie skóre MDS-UPDRS, pričom objektívne
zlepšenie klinického stavu pacientov s PCH sme pozorovali
už po 3-mesiacoch tréningového programu (o 13,43%,
p<0,05). Zvýšenie pohybovej aktivity sa tiež prejavilo znížením

objemu podkožného tuku u pacientov s PCH (-10,39%,
p<0,05), pričom ešte výraznejší pokles sme zaznamenali
u kontrolnej skupiny (-26,47%, p<0,001). U pacientov s PCH
sme zaznamenali aj pokles glykémie nalačno (-5,72%,
p<0,05) a zvýšenie hladiny HDL cholesterolu (+11,11%,
p<0,05).
Záver: Zvýšenie pohybovej aktivity viedlo k zlepšeniu
motorických schopností ako aj k zlepšeniu vybraných antropometrických a metabolických parametrov u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Výsledky našej pilotnej štúdie ukázali,
že pravidelná fyzická aktivita by mohla byť účinným doplnkom
liečby tohto závažného ochorenia a jedným z prostriedkov
na zlepšenie kvality života pacientov s PCH.
Podporené grantom SAS – NSC Joint Research Cooperation
grant, VEGA 2/0191/15.

Prevalence nadváhy a obezity u sedmiletých
dětí v ČR v letech 1951 až 2013
Kunešová, M.1, Procházka, B.2, Vignerová, J.3, Pařízková,
J.1, Braunerová, R.1, Mádlová, M.1, Riedlová, J.4, Zamrazilová,
H.1, Hill, M.1, Šteflová, A.5
1

Endokrinologický ústav, Obezitologické centrum Praha, • 2Pediatrická ambulance, Kutna Hora, • 3Státní zdravotní ústav, Praha
• 43. Lékařská fakulta, Karlova Univerzita, Praha, 5Kancelář WHO
v ČR, Praha, ČR

Nadváha a obezita u dětí představuje závažný zdravotní
problém. Monitorvání prevalence nadváhy a obezity u dětí
je důležitým nástrojem, zjišťujícím účinnost preventivních
programů. Současně je důležité, aby byla používána jednotná
metodika, která umožňuje mezinárodní srovnání- Childhood
obesity surveillance initiative (COSI) si klade za cíl sledování
prevalence nadváhy a obezity u sedmiletých dětí v evropské
oblasti WHO, která studii v roce 2007 iniciovala.
Metody: V letech 2008, 2010 a 2013 při preventivní
prohlídce v 7 letech u praktických dětských lékařů pro děti
a dorost byly změřeny váha, výška, obvod pasu a boků, dětí,
rodiči byly vyplněny dotazníky o řadě faktorů (frekvence
příjmu potravy, charakteristiky pohybové aktivity, rodinná
anamnéza aj.), byl vyplněn dotazník o škole, kterou dítě navštěvuje. Výsledky byly srovnány s údaji získanými v rámci
Celostátních antropologických výzkumů od roku 1951.
Výsledky: od roku 1951 se výrazně zvýšila prevalence
nadváhy a obezity u dívek i chlapců, od roku 2001 se tento
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vzestup zastavil. Podle kritérií Celostátního antropologického
výzkumu z roku 1991 byla v roce 2013 prevalence nadváhy
resp. obezity (95% CI) u sedmiletých chlapců 6,84 (5,73 7,95) resp. 7,6 (6,4 - 8,7), u dívek 5,6 (4,6 - 6,6) resp.7,7
(6,5-8,8)%. Mezi faktory se vztahem k BMI dítěte, které
vyplynuly z hodnocení dotazníků, patřily délka kojení, vyšší
vzdělání rodičů a větší fyzická aktivita (negativní korelace),
pozitivní vztah byl nalezen s porodní hmotností, rodinnou
anamnézou obezity a hypercholesterolémie, dostupností
slazených nápojů ve škole a delší dobou strávenou čtením
nebo přípravou do školy o víkendu. Některé výsledky týkající
se charakteristik příjmu potravy je nutno hodnotit opatrně,
vzhledem k trendu k podhodnocování příjmu potravy u obézních (např. negativní korelace příjmu sladkostí a BMI).
Závěr: Monitorování prevalence nadváhy a obezity je významným nástrojem při hodnocení jejího vývoje a účinnosti
preventivních programů. Stejná metodika rovněž umožňuje
srovnání prevalence a jejích změn v čase v jednotlivých
evropských zemích.
Podpořeno granty MZd ČR IGA NT/13735-4 and
NS/9832-4 a dotací MZd OZS/6/4113/2013.

Afamín, potenciálny marker metabolického
syndrómu, je asociovaný s akumuláciou lipidov
v pečeni
Kurdiová, T.1, Belan, V.3, Berberich, R.4, Gašperiková, D.1,
Schmitz, G.5, Dieplinger, H.4, Ukropcová, B.1,2, Ukropec, J.1
(1)

Ústav experimentálnej endokrinológie, Slovenská akadémia
vied, Bratislava, Slovensko; • (2) Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko; •
(3)
Dr. Magnet, Bratislava, Slovensko; • (4) Oddelenie genetickej
epidemiológie, Lekárska univerzita, Innsbruck, Rakúsko; •
(5)
Univerzitná nemocnica, Regensburg, Nemecko

Úvod: Afamín je vitamín E viažuci glykoproteín z rodiny
albumínov, ktorý sa do cirkulácie uvoľňuje najmä z pečene.
Predpokladá sa, že by mohol byť prediktorom zvýšeného
rizika metabolického syndrómu.
Cieľom našej práce bolo odhaliť klinicko-fyziologické koreláty zvýšených hladín cirkulujúceho afamínu u ľudí s rôznym
stupňom metabolického ochorenia.
Metódy: Do štúdie boli zaradení muži v strednom veku,
štíhli (BMI: 22,3±0,5 kg.m -2 , n=19), muži
s nadhmotnosťou/obezitou (BMI: 31,5±0,6 kg.m-2, n=20),
prediabetici (BMI: 32,6±0,6 kg.m-2, n=16) a novodiagnostikovaní diabetici 2. typu (31,2±1,0 kg.m-2, n=16).

Inzulínová senzitivita (EHZ), glukózová tolerancia (oGTT),
distribúcia abdominálneho tuku (MRI), % lipidov v pečeni
(1H-MRS) a bežná denná fyzická aktivita (akcelerometer) sa
dali do vzťahu k hladinám afamínu v cirkulácii. Sérové
hladiny afamínu boli stanovené metódou ELISA, koncentrácia
fosfolipidu lyzofosfatidylcholínu 18:2 (LPC 18:2) v plazme
hmotnostnou spektrometriou. Veľkosť tukových buniek sa
určila morfometricky.
Výsledky: Hladina afamínu v cirkulácii sa postupne zvyšovala u obéznych (23%, p<0,05), prediabetikov (38%,
p<0,001) a diabetikov 2. typu (36%, p<0,001) a pozitívne
korelovala s lačnou triglyceridémiou (r=0,47, p<0,001), inzulinémiou (r=0,68, p<0,001), koncentráciou C-peptidu
(r=0,61, p<0,001) a akumuláciou lipidov v pečeni (r=0,72,
p<0,001), a negatívne s celotelovou inzulínovou senzitivitou
(r=-0,60, p<0,001). Tieto asociácie boli nezávislé od veku
a BMI. Afamín bol navyše negatívne asociovaný s inzulínovou
senzitivitou v tukovom tkanive (r=-0,31, p<0,01), voľno-časovou fyzickou aktivitou (počet krokov/deň: r=-0,29, p<0,05)
a adiponektinémiou (r=-0,48, p<0,001) a pozitívne s BMI
(r=0,57, p<0,001), veľkosťou tukových buniek (r=0,52,
p<0,001) a % telesného tuku (r=0,52, p<0,001). Najlepšími
prediktormi cirkulujúcich hladín afamínu je hladina hepatálnych
lipidov a C- peptidu nalačno (R2=0,58, p <0,001). Okrem
toho, sa pozitívna rodinná anamnéza obezity spájala s vyššími
hladinami afamínu u chudých jedincov (p<0,05). Akútne
zvýšenie glykémie (oGTT) nemenilo sérové koncentrácie afamínu. Afamín v kombinácii s LPC 18:2 v cirkulácii vysvetľoval
až 49% variability biologického účinku inzulínu.
Záver: Cirkulujúce hladiny afamínu sa zvyšujú s progresiou
metabolického ochorenia a sú najvýraznejšie asociované
s akumuláciou hepatálnych lipidov. Afamín, prípadne jeho kombinácia s LPC 18:2 môže predikovať zvýšené riziko diabetu
2. typu.
Grantová podpora: 7th FP EC 2007-2.1.1-6. LipidomicNET,
EFSD New Horizons. Austrian Research Fund P19969-B11,
VEGA 2/0192/14.
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Metformín a jeho komplexné pôsobenie
Lacka, J., Rubintová, D.

ochorením, ktoré by zvyšovalo riziko laktátovej acidózy za
podmienky monitorovania funkcie obličiek.

JAL s.r.o. Diabetologická ambulancia, Lekáreň Marianum, Trnava
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Metformín je liek používaný mnoho rokov a predsa je neustálym predmetom vedeckého záujmu, ktorý je výsledkom
epidemiologických ako aj experimentálnych štúdií. Je známy
vplyv metformínu na kardiovaskulárny systém, srdcové zlyhávanie, metabolizmus lipidov v bielom aj hnedom tukovom
tkanive, anorektický účinok a nádory - zvlášť karcinóm prsníka.
Metabolické zmeny indukované metformínom sú sprostredkované AMP – aktivovanou kinázou (AMPK). AMPK je senzorom
stavu bunkovej energie, zapína sa zvýšeným dopytom ATP,
ale aj stavmi, ktoré sa spájajú s produkciou ATP ako je
ischémia. Aktivovaná forma AMPK zapne katabolické dráhy
pri prepínaní o ATP náročných procesov. Metformín sa viaže
na komplex I mitochondriálneho dýchacieho reťazca. Inhibícia
komplexu I spôsobuje zníženie dodávok energie čo vedie
k vyššiemu pomeru AMP/ATP so súčasnou aktiváciou AMPK
. V bielom tukovom tkanive, metformín stimuluje katabolické
dráhy prostredníctvom aktivácie AMPK , znižuje zásoby triglyceridov, čo sa odráža v menšej veľkosti adipocytov. Metformín
znižuje celkové plazmatické hladiny cholesterolu a TG,
znížením VLDL-TG a mierne zvyšuje HDL. Metformín neovplyvňuje v pečeni tvorbu VLDL-TG, zloženie VLDL častíc, ale
selektívne zvýšeným klírens glycerolu do hnedého tukového
tkaniva. V experimentálnej liečbe myší metformínom hmotnosť
hnedého tukové tkaniva a obsah lipidov boli znížené, čo
ukazuje na jeho zvýšenú aktiváciou so zvýšenou expresiou
a aktivitou proteínkinázy 1 (AMPK 1), množstva mitochondrií,
čo pri terapeutickej koncentrácii podporuje lipolýzu v T37i
v diferencovaných hnedých tukových bunkách.Tieto poznatky
identifikujú hnedé tukové tkanivo ako dôležitého hráča v TG
znižujúcom účinku metformínu, intracelulárnej TG lipolýzy
a následné mitochondriálnej oxidácie mastných kyselín.
Pôsobenie metformínu na AMPK – kinázu a LKB1 poskytujú
na molekulárnej spojenie medzi obezitou a postmenopauzálnou rakovinou prsníka prostredníctvom inhibície expresie
aromatázy a tvorby estrogénu v prsníku, čo je potvrdené experimentálnymi štúdiami. Tým je vytvorený základ na použitie
metformínu v neoadjuvantnej, adjuvantnej a preventívnej
liečbe karcinómu prsníka u obéznych žien.
Pre klinickú prax je dôležitá zmena v súhne charakteristických
vlastností lieku Glucophage, ktorá umožňuje jeho používanie
Metformín môžu užívať pacienti s miernou poruchou funkcie
obličiek stupeň 3a (klírens kreatinínu [CrCl] 45 – 59 ml/min,
alebo odhadovaná hodnota glomerulárnej filtrácie [eGFR]
45 – 59 ml/min/1,73m2) iba v prípade, že netrpia iným

Expresia komponentov renín angiotenzínového systému v kostrovom svale
potkana - vplyv obezity
Lóry, V.1, Balážová, L. 1, Olszanecki, R. 2, Zórad, Š. 1
1

Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej endokrinológie,
Vlárska 3, 833 06 Bratislava Slovenská republika; • 2Chair of
Pharmacology, Jagiellonian University Medical College, 31531,
Krakow, Poľsko; viktoria.lory@savba.sk

Klasický pohľad na renín- angiotenzínový systém (RAS)
sa zmenil dôkazom lokálnej, tkanivovo- špecifickej tvorby
jednotlivých komponentov RAS v rôznych tkanivách, včítane kostrového svalu in vitro aj in vivo. Lokálny RAS v kostrovom
svale je fyziologicky relevantný. Odpovedá na rôzne fyziologické
stimuly, vplýva na remodeláciu a výkonnosť svalu, zasahuje
do inzulínovej signalizačnej kaskády a môže prispievať aj
do systémového RAS. Dysregulácia RAS sa podieľa na rozvoji
inzulínovej rezistencie a strate svalovej hmoty. Cieľom našej
práce bolo potvrdiť expresiu komponentov klasickej a alternatívnej dráhy RAS, sledovať rozvoj metabolických porúch
a sledovať vplyv obezity na reguláciu expresie jednotlivých
komponentov RAS v kostrovom svale Zucker potkanov in
vivo. Obézne potkany kmeňa Zucker sú známym modelom
geneticky determinovanej obezity. Vykazujú dyslipidémiu,
hyperinzulinémiu, zníženú denzitu mikrociev v kostrovom
svale, a periférnu inzulínovú rezistenciu v pečeni, v tukovom
tkanive a v kostrovom svale. Z toho dôvodu sú vhodným modelom na štúdium pre-diabetického stavu. Expresia jednotlivých
komponentov RAS bola determinovaná v musculus quadriceps
pomocou real-time PCR a Western blot analýzy. Aktivita aminopeptidázy A bola stanovená fluorometricky. Obézne Zucker
potkany vykazovali zhoršený metabolický profil. Okrem toho,
expresia angiotenzinogénu, renínu, AT1 receptoru, AT2
receptoru, prorenínového receptoru, transkripčného faktoru
PLZF (z angl. „promyelocytic leukemia zinc finger protein“),
neutrálnej endopeptidázy a aktivita aminopeptidázy A bola
narušená vplyvom obezity. Dysregulácia RAS vplyvom obezity
sa môže podieľať na rozvoji metabolických porúch pozorovaných
u obéznych Zucker potkanov.
Práca bola podporená grantami: VEGA 2/0174/14
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Neurotrofín BDNF prispieva k integrácii adaptačnej
odpovede organizmu na cvičenie
Máderová, D.1, Slobodová, L.1,2, Vajda, M.3, Kurdiová, T.1,
Krumpolec, P.1, Vallová, S.1,2, Baláž, M.1, Tirpáková, V.3,
Jelok, I.4, Vician, M.3, Zemková, E.3, Hamar, D.3, Sedliak, M.3,
Ukropcová, B.1,2, Ukropec, J.1
1
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, • 2Ústav patofyziológie
LFUK, • 3Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava, •
4
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

Úvod: Mozgový neurotrofný faktor (BDNF) reguluje neuronálnu plasticitu, príjem potravy a energetický metabolizmus.
Produkcia BDNF je regulovaná cvičením nielen v mozgu, ale
aj v kostrových svaloch. BDNF by teda mohol byť jedným
z integrujúcich mediátorov adaptácie organizmu na cvičenie,
s potenciálom významne modulovať metabolické aj kognitívne
zdravie.
Cieľ: Študovať efekt jednorázového a pravidelného cvičenia
na hladiny BDNF v cirkulácii a na expresiu BDNF v kostrovom
svale u [štúdia A] sedavých jedincov v strednom veku s nadhmotnosťou/obezitou a u [štúdia B] seniorov s miernym
kognitívnym deficitom, a to vo vzťahu k parametrom ich
fyzickej zdatnosti, metabolického či kognitívneho zdravia.
Súbor a metodika: Štúdia A: 20 sedavých jedincov s nadhmotnosťou/obezitou (37,1±1,3 rokov) absolvovalo 3mesačný vytrvalostný (n=8) alebo silový (n=12) tréning.
Štúdia B: 15 jedincov s miernym kognitívnym deficitom
(MCI) a 11 kognitívne zdravých seniorov absolvovalo 3mesačný silovo-vytrvalostný tréning. Pred a po tréningu sme
odobrali vzorku svalu m. vastus lateralis (perkutánna biopsia),
stanovili VO2max (bicyklová ergometria/Rockport test chôdze),
pokojový výdaj energie (nepriama kalorimetria), telesné
zloženie (bioimpedancia), glukózovú toleranciu (oGTT), max.
silu kontrakcie svalov DK (leg-press dynamometria), kognitívne
funkcie (MoCA test), BDNF v sére (ELISA) a BDNF mRNA
v kostrovom svale (qPCR). Sérum sa odoberalo v pokoji a po
45 min. akútnej záťaže na bicyklovom trenažéri (70% max.
tepovej frekvencie).
Výsledky: Štúdia A Akútne vytrvalostné cvičenie zvýšilo
hladiny BDNF v sére sedavých jedincov o 35% (p<0,05). Vytrvalostný (nie však silový) tréning viedol k zvýšeniu hladín
BDNF v sére a BDNF mRNA v kostrovom svale (p<0,05). Tréningom navodené zmeny BDNF vo svale (mRNA) a v cirkulácii
boli pozitívne asociované s expresiou PGC-1? (R=0,65;
p=0,01; R=0,56; p=0,02). Sérový BDNF bol pozitívne asociovaný s VO2max (R=0,38; p=0,02), ale tiež s HOMA-IR
(R=0,40; p= 0,02). Štúdia B 3-mesačný kombinovaný tréning
viedol k 18% zvýšeniu cirkulujúcich hladín BDNF u jedincov

s MCI (p<0,01), ale nie u kognitívne zdravých seniorov.
Zmena BDNF navodená tréningom bola pozitívne asociovaná
so zlepšením kognitívnych funkcií (R=0,44; p=0,01), s pokojovým výdajom energie (R=0,58; p=0,004), max. silou
kontrakcie svalov DK (R=0,63; p=0,001) a max. rýchlosťou
chôdze na 10 metrov (R=0,53; p=0,002).
Záver: Pravidelné cvičenie s aeróbnou zložkou zvýšilo
hladiny sérového BDNF u obéznych jedincov ako aj u seniorov
s miernym kognitívnym deficitom. Asociácie s fyzickou zdatnosťou, mitochondriálnou biogenézou vo svale a kognitívnymi
funkciami naznačujú komplexnú úlohu BDNF v adaptačnej
odpovedi organizmu na pravidelné cvičenie.
Grantová podpora: VEGA 2/0191/15, SAS – NSC Joint Research Cooperation grant, EFSD & Lilly research fellowship

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 Slovensku 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 zároveň sú zamerané viac na diagnostiku
rizikového centrálneho typu obezity. Sú to : obvod pásu,
pomer pás/boky a pomer pás/výška. Z antropometrických
parametrov dnes dominuje obvod pásu, ako najperspektívnejší
do budúcnosti sa javí pomer pás/výška, ktorý najtesnejšie
koreluje z 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 redukcii hmotnosti (tzv. JO-JO
efektu). Liečbu obezity vo všeobecnosti rozdeľujeme na konzervatívnu a chirurgickú. Konzervatívna liečba je postavená
na štyroch základných pilieroch - dietoterapia, fyzická aktivita,
zmena životného štýlu a farmakoterapia.
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Pohyb je neoddeliteľnou súčasťou komplexného multidisciplinárneho prístupu k liečbe obezity. Cielene ordinovaná
primeraná pohybová 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 aktivity 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 k relapsu.
V anamnéze okrem dokumentovania pridružených srdcovo
– cievnych ochorení a dýchacích problémov (klasifikovaných
podľa NYHA) sa zameriavame aj na doterajšie skúsenosti
s pohybom, vzťah ku pohybu (odmietanie, strach...), rekreačné
aktivity, zranenia, pohybové obmedzenia či negatívne alebo
pozitívne zážitky spojené s pohybom. V rámci fyzikálneho
vyšetrenia objektivizujeme toleranciu fyzickej námahy a stupeň
pohybovej zdatnosti pacienta (dotazník habituálnej pohybovej
aktivity, 6-minútový test chôdze, štandardizované testy zdatnosti). V edukácii sa okrem charakteru a intenzity pohybu
venujeme aj správnemu držaniu tela v stoji a v sede, meraniu
pulzovej frekvencie, laickému hodnoteniu stupňa námahy
(hovor, spev, lapanie po dychu) a režimu jedla a pitia. Kontrolujeme vzorec dýchania a prakticky nacvičujeme správne
dýchanie v pokoji aj počas pohybovej aktivity. Vysvetľujeme
metodiku tréningovej 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 pokoji cestou zvýšenej koncentrácie
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. V kombinácii s diétnym režimom zabezpečuje pohybová aktivita selektívnu
redukciu zásobného tuku pri zachovaní aktívnej svalovej
hmoty. Najvhodnejšou formou pohybu sú aeróbne
aktivity v stanovenom rozsahu podľa frekvencie srdca.
Kombinácia aeróbnej pohybovej aktivity a silovo-dynamického cvičenia je vhodná s prihliadnutím na aktuálny
výkonnostný stav pacienta
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Vplyv obezity na funkciu pľúc
Matula, B.
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra – Zobor

Úvod: Pre obezitu sú charakteristické zmeny v cirkulácii
a ventilácii, ktoré vedú k ovplyvneniu funkcie pľúc. Obezita
je sprevádzaná hypervolémiou s postupným rozvojom cirkulačných abnormalít, ktoré v konečnom dôsledku vedú
k hypertrofii myokardu a diastolickej dysfunkcii ľavej komory.
Zároveň spôsobuje zhoršovanie mechaniky dýchania s reštrikciou pľúcnych objemov, ako i poruchu výmeny plynov
v pľúcach s hypoxémiou a v prípade extrémnej obezity aj
s hyperkapniou. Na poruche výmeny plynov v pľúcach sa
podieľa celková hypoventilácia a nerovnomernosť ventilácie
a perfúzie, ktorá je spôsobená jednak alveolárnym kolapsom
pri výdychu (zväčšenie „uzatváracich“ objemov), ako i zvýšenou
perfúziou pľúc, ktorá znižuje celkový ventilačno/perfúzny
pomer. V práci prezentujeme niektoré cirkulačné a respiračné
odchýlky u obéznych, ale inak zdravých pacientov pri záťaži.
Súbor pacientov a metodika: Retrospektívna analýza
spiroergometrických vyšetrení u 115 pacientov (M/Ž = 36/79)
bez poruchy pľúcnych funkcií a bez známeho kardiálneho
ochorenia rozdelených do dvoch skupín: Neobézni (N):
BMI< 30, Obézni (Ob): BMI ≥30. Porovnávali sme dosiahnutú
maximálnu spotrebu kyslíka (VO2max v % referenčnej
hodnoty), spotrebu O2 pri nebrzdenom ergometri (VO2 pri
0Watt), kardiovaskulárny index (ΔHR/ΔVO2), anaerobný
prah (AP), ako i minútovú ventiláciu (VE) a parametre výmeny
plynov v pľúcach (parciálny tlak O2 v artériovej krvi – PaO2, alveolo-artériová diferencia O2 – P(A-a)O2P2, parciálny tlak
CO2 v artériovej krvi – PaCO2) v pokoji a na vrchole záťaže
(peak).
Výsledky: Muži : N/Ob: VO2max: 72,2/72,3% referenčnej
hodnoty (RH), NS; ΔHR/ΔVO2: 42,5/31,4, p<0,01; AP:
44,7/44,1%VO2maxRH, NS; VO2 pri 0W: 537/682ml/min,
p<0,01;
Ženy: N/Ob: VO2max: 77,6/80,7%RH, NS; ΔHR/ΔVO2:
58,1/48,7, p<0,05; AP: 49,9/59,6%VO2maxRH, p<0,05,
VO2 pri 0W: 463/550ml/min, p<0,01;
Ventilácia a výmena plynov: N/Ob: VE (l/min) 52/51,6,
NS; PaO2peak (mmHg) 89,1/83,3, p<0,01; P(A-a)O2peak
(mmHg) 22/26,4, p< 0,05.
Diskusia: Obe skupiny pacientov dosiahli porovnateľnú
maximálnu spotrebu O2. Obézni pacienti mali väčšiu spotrebu
O2 pri bazálnej záťaži (0Watt) v dôsledku mobility väčšej
telesnej masy. U obéznych žien boli hodnoty anaerobného
prahu signifikante vyššie, čo signalizuje lepšiu výkonnosť
kostrového svalstva dolných končatín a „tréningový efekt“

13. – 14. november 2015

ABSTRAKTY

obezity. Prítomné boli ukazovatele väčšieho systolického (vývrhového) objemu srdca (ΔHR/ΔVO2), čo je dôsledkom hypervolémie. Pri rovnakej minútovej ventilácii a hodnote parciálneho tlaku CO2 v artériovej krvi boli u pacientov s obezitou
na vrchole záťaže prítomné známky zhoršenej efektívnosti
výmeny plynov v pľúcach s nižšou hodnotou PaO2 a vyššou
hodnotou P(A-a)O2, čo poukazuje predovšetkým na ventilačno-perfúznu inhomogenitu a nie celkovú hypoventiláciu.
Záver: Obezita aj u inak „zdravých“ jedincov spôsobuje
včasné hemodynamické a respiračné zmeny. V dôsledku hypervolémie sa zvyšuje minútový objem srdca, a to predovšetkým
zväčšením systolického vývrhového objemu. Vyššia spotreba
kyslíka pri „bazálnej“ (0Watt) fyzickej záťaži predstavuje
potenciál pre „tréningový efekt“ obezity. V porovnaní s neobéznymi jedincami je výmena plynov v pľúcach menej
efektívna v dôsledku ventilačno - perfúznej nerovnomernosti,
ktorá je spôsobená jednak regionálnou hypoventiáciou pri
alveolárnom kolapse v bazálnych oblastiach pľúc a na druhej
strane zvýšenou perfúziou pľúc pri hypervolémii.

Obezita – čo sa deje za stolom
Minárik, P.1, Krahulec, B.2
1
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok • 2 UN Bratislava,
II. Interná klinika LF UK a UNB, Bratislava

Výskum obezity patrí v súčasnosti medzi významné oblasti
medicíny. Otvorenou otázkou zostáva prenos výsledkov vedy
do praxe, respektíve čo zo súčasných poznatkov o obezite
bude fungovať v praxi. Dnes už poznáme mnohé rizikové
faktory vzniku obezity, často na prvý pohľad prekvapujúce,
spojené priamo s konzumáciou jedla, napr. samotný spôsob
konzumácie jedla, farba okolia pri konzumácii jedla, farba
a veľkosť tanierov, pach okolia. Pri podrobnejších analýzach
nachádzame medicínske zdôvodnenie uvedených skutočností,
čo odkrýva nové možnosti boja proti obezite. Ide o malé
zmeny v zabehnutých stratégiách života prinášajúce viditeľné
zmeny v relatívne krátkom čase (možno). Výskumy ukazujú,
že z hľadiska potencionálneho rizika vzniku obezity treba
brať do úvahy nielen množstvo skonzumovaného jedla, ale
aj jeho správne načasovanie, ktoré ovplyvňuje reguláciu
hmotnosti človeka, inzulínovú rezistenciu a glukózovú toleranciu. Prekvapujúci môže byť aj vplyv niektorých požívatín
o ktorých účinkoch na ľudské zdravie sa dlhodobo diskutuje,
napr. čokoláda a riziko kardiovaskulárnych ochorení, cievnej
mozgovej príhody, orechy a úmrtnosť na onkologické, srdcové

a respiračné ochorenia.
Uvedené zistenia môžeme zhrnúť do tvrdenia, že i „malá“
veda za stolom (ako sa stravujeme) môže pravdepodobne
priniesť „veľké“ výsledky už v súčasnosti. Ukazuje sa platnosť
tvrdenia, že nielen energetická hodnota samotnej potravy
je dôležitá, ale samotná konzumácia a zloženie potravy môžu
byť ešte významnejším rizikovým faktorom vzniku obezity
a rôznych ochorení vôbec.

Obezita – vplyv okolia
Minárik, P.1, Krahulec, B.2
1
2

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok •
UN Bratislava, II. Interná klinika LF UK a UNB, Bratislava

Vznik obezity je zrejme výsledkom vzájomného pôsobenia
genetickej výbavy človeka a vplyvov okolia. Analýza údajov
z dlhoročných sledovaní ukázala na prekvapujúcu skutočnosť,
že vplyv okolia na hmotnosť daného jedinca môže byť
podstatne väčší ako vplyv jeho génov. Z tohto pohľadu sú
zvlášť „rizikoví“ naši priatelia, dokonca viac než naša rodina.
Zmeny hmotnosti taktiež závisia od subjektívneho hodnotenia
vlastnej hmotnosti daným jedincom. Samostatnou kapitolou
sú mediálne vplyvy nielen v oblasti zmien hmotnosti, ale aj
samotných porúch príjmu potravy. Určite nás neprekvapí
vplyv zelene v okolí a stresu na pracovisku na hmotnosť jednotlivca.
Druhou veľkou otázkou zostáva vplyv diétnych odporúčaní
na správanie človeka vo vzťahu k príjmu potravy. Skutočnosťou
je, že ľudia radi prijímajú rôzne diétne odporúčania, aj keď
na druhej strane štúdie ukazujú, že sú značné problémy
s ich dodržiavaním. Napríklad výsledky randomizovaných
klinických štúdii do roku 1983 nepotvrdili vedecké základy
diétnych odporúčaní z rokov 1977 a 1983 uvádzaných do
praxe vládami USA a Veľkej Británie, ktoré mali značný
dopad na správanie populácie. Podobne už dlhú dobu (viac
než 40 rokov) je vedená diskusia o vzťahu nasýtených tukov
k celkovej úmrtnosti, kardiovaskulárnym ochoreniam, koronárne
cievnym ochoreniam, atď.. Ďalším príkladom je diskusia,
aká má byť spotreba kuchynskej soli vo vzťahu ku kardiovaskulárnym ochoreniam. Situácia sa komplikuje aj skutočnosťou,
že kvalita publikovaných štúdii je značne heterogénnou.
Pohybová aktivita, cvičenie majú určite pozitívny vplyv na
zdravie človeka. Nové štúdie otvárajú tiež ďalšie otázky, napríklad vzťah medzi množstvom fyzickej záťaže pri cvičení
v strednom veku a rizikom kardiovaskulárnych ochorení
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v séniu (povestná J krivka).
Môžeme povedať, že vplyv okolia na hmotnosť človeka je
veľmi komplexný, v tejto oblasti by sme mali radi kvalifikované
odporúčania, ale máme ich?

Záver: Hladovka pozitívne ovplyvnila redukciu hmotnosti,
tlak krvi, glykémiu a oxidačný stres.
Po 11 dňoch hladovky sme však zistili vzostup kreatinínu,
kyseliny močovej, zníženie funkcie obličiek. Tento negatívny
vplyv hladovky ustúpil po regeneračnej diéte.

Je bezpečná redukcia hmotnosti hladovaním?
Mojto, V.1, Kucharská, J.2, Mišianik, J.3, Rausová, Z.4, Kolcunová, M.,5, Gvozdjáková, A.2, Valuch, J.6
1

III. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava • 2Farmakobiochemické
laboratórium pri III. internej klinike LFUK a UNB, Bratislava •
3
Laboratórium radioimunoassay, Onkologický ústav sv. Alžbety,
Bratislava • 4Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky,
Strojnícka fakulta STU v Bratislave • 5I. interná klinika LFUK
a UNB, Bratislava • 6Ústav súdneho lekárstva LFUK, Bratislava
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Úvod: Obezita je chronické ochorenie, ktoré je charakterizované mnohými komplikáciami kardiovaskulárneho, endokrinného a metabolického systému. Medzi nefarmakologické
liečebné metódy obezity patrí reštrikcia kalorického príjmu
a fyzická aktivita.
Cieľ štúdie: Zistiť vplyv 11 dňového hladovania a 11
dňovej regeneračnej diéty na redukciu hmotnosti, funkciu
obličiek a vybrané biochemické parametre, tak ako aj tlak
krvi a oxidačný stres.
Materiál a metódy: Súbor tvorilo 10 dobrovoľníkov,
ktorí kompletne hladovali 11 dní, pili iba vodu. 5 mužov
s vekom od 31 – 58 rokov. 5 žien s vekom od 44 – 63 rokov.
Regeneračná diéta trvala 11 dní. Denne prešli 6 – 10 km,
absolvovali masáže a plávali. Pred hladovkou, po hladovke
a regeneračnej diéte sa stanovil kreatinín, GFR, kyselina
močová, urea, hmotnosť, TK, ? – tokoferol, gama – tokoferol,
koenzým Q10 – Total. Antioxidanty sa stanovili pomocou
HPCL. Peroxidáciu lipidov sme stanovili spektrofotometricky
a lipidy kolorimetrickou metódou. Pri vyhodnotení výsledkov
sme použili mnohorozmernú jednocestnú analýzu (ANOVA)
s Bonferoniho korekciou.
Výsledky: Po hladovke sme zistili vzostup kreatinínu
z 45,5 ± 2,87 na 73,8 ± 3,63 μmol/l (p < 0,0002), kyseliny
močovej z 295,48 ± 28,2 na 821,88 ± 39,7 μmol/l (p <
0,0001). Po regeneračnej diéte hodnoty poklesli na úroveň
pred hladovkou. Urea nezmenila významne svoju koncentráciu.
GFR sa znížila. Po regeneračnej diéte sa vrátila sa na pôvodnú
hodnotu.
Hladovka znížila hmotnosť, glykémiu, tlak krvi (p < 0,05),
peroxidáciu lipidov, koncentráciu ?– tokoferolu. Po regenerácii
? – tokoferol zostal znížený, tak ako aj koenzým Q10 – Total.

Obštrukčné spánkové apnoe a metabolický
syndróm
Mucska, I.¹, Klobučníková, K.², Mucska, M.³
¹
Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania, Univerzitná nemocnica
Bratislava, Nemocnica Staré mesto • ²I. Neurologická klinika
UNB a LFUK, Nemocnica Staré mesto • ³Katedra epidemiológie,
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Úvod: Metabolický syndróm (MS) a obštrukčné spánkové
apnoe (OSA) patria medzi dokázané rizikové faktory pre
rozvoj kardiovaskulárnych ochorení.
Cieľ: Potvrdiť, že vyšší výskyt MS bude v skupine pacientov
s OSA v porovnaní so skupinou bez OSA.
Metodika: Súbor tvorilo 792 pacientov, u ktorých bolo
realizované polysomnografické vyšetrenie, biochemické vyšetrenia a základné somatické merania. Súbor bol rozdelený
do dvoch základných skupín – pacienti s MS a pacienti bez
MS. Zisťovali sme výskyt MS u pacientov bez OSA a u pacientov
s OSA podľa závažnosti AHI a pohlavia.
Výsledky: Potvrdili sme štatisticky významne vyšší výskyt
MS u pacientov s OSA v porovnaní s pacientmi, ktorí nemajú
OSA (49,3% vs. 41,5%, OR 1,372 95% IS 1,008-1,868,
p=0,004), ako aj vyšší výskyt MS (nevýznamne) u mužov
s OSA v porovnaní s mužmi bez OSA (52,9% vs. 44,9%, OR
1,381 95% IS 0,936-2,038, p=0,103). Potvrdili sme i štatisticky
významne vyšší výskyt MS u mužov s OSA v porovnaní so
ženami s OSA (52,9% vs. 38,9%, OR 1,76 95% IS 1,19-2,59,
p=0,004) a štatisticky významne vyššiu priemernú hodnotu
BMI u pacientov s MS v porovnaní s pacientmi bez MS
v prvej skupine (AHI ≤ 5, p <0,0001), ako i medzi skupinou
pacientov s OSA a MS a skupinou pacientov s OSA bez MS
(AHI 5,1-15 p <0,0001, AHI 15,1-30 p <0,0001, AHI 30,150 p=0,002).
Záver: U pacientov s OSA sme zistili vyšší výskyt MS
ako u pacientov bez OSA. Pacienti s OSA majú vyššie
riziko vývoja MS v porovnaní s pacietmi bez OSA. OSA
predstavuje jeden z rizikových faktorov vývoja MS. Potvrdili
sme, že obezita vyjadrená BMI je hlavným rizikovým
faktorom vývoja MS u pacientov s OSA.
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Nutričný softvér PLANEAT v dietetickej liečbe
obezity a diabetu
Páleník, M.1, Fábryová, Ľ.2, Gazdíková, K.3, Bielik, V.4, Korec,
Š.5, Sedliak, M.4, Penesová, A.6, Kissová, V.7
CEO Planeat s.r.o. Bratislava • 2Metabol KLINIK s.r.o. • 3Slovenská
zdravotnícka univerzita Bratislava • 4Fakulta telesnej výchovy
a športu, Univerzita Komenského, Bratislava • 5Gerald Champion
Regional Medical Center, Alamogordo, New Mexiko, USA • 6Ústav
experimentálnej endokrinológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava • 7Fakultná nemocnica Nitra

Obézní pacient s hypertenzí na šesti
kombinační terapii a syndrom spánkové apnoe
Pávek, P.
praktický lékař, obezitolog, Nové Město na Moravě

1

Obezita je závažné multifaktoriálne ochorenie, v etiológii
ktorého sa uplatňujú genetické faktory ako aj faktory vonkajšieho prostredia (výživa, pohyb a psychosociálne faktory).
V rámci prevencie a liečby obezity hrá nezastupiteľnú úlohu
správne zloženie stavy, kalorický príjem a stravovacie návyky.
Obezita je okrem iného rizikovým faktorom rozvoja diabetes
mellitus (DM) 2, ktorý má v súčasnosti stúpajúcu tendenciu.
Režimové opatrenia ako je diéta a pohybová aktivita patria
k základným pilierom v prevencii a liečbe nie len obezity,
ale aj diabetu.
Úlohou nami vyvinutého inovatívneho softvéru Planeat
(www.planeat.sk) je napomáhať lekárom a asistentom výživy
v nastavení diéty/jedálnička podľa individuálnych potrieb
pacienta. Program dokáže s vysokou presnosťou v priebehu
3-4 minút plno automatizovane generovať personalizované,
špecialistami navrhnuté jedálničky a edukačné materiály až
na niekoľko mesiacov. Program zohľadňuje potreby pacienta,
či už je to redukcia kalorického príjmu, komorbidíty (napr.
dyslipidémia, hyperurikémia) a pod. Taktiež je možné si variabilne meniť pomer makronutrientov (v budúcnosti aj mikronutrientov). K prednostiam používania softvéru Planeat
patrí jeho jednoduchosť, presnosť čo by malo výrazne zjednodušiť a urýchliť prácu lekára/asistenta výživy s prepočítavaním
energetických a nutričných potrieb pre pacienta s obezitou,
diabetom. V blízkej budúcnosti bude dostupná aj mobilná
aplikácia softvéru Planeat do smartfónu, čo umožní pacientovi
výber z alternatív povolených ingrediencií, jedál a taktiež to
umožní lepšiu kontrolu stravovania pacienta. Cieľom je
dosiahnuť lepšiu kompliance pacienta a lepšiu adherenciu
k režimovým opatreniam a tým dosiahnuť aj lepšiu kontrolu
obezity a diabetu. Významnú úlohu využitia softvéru vidíme
aj v prevencii vzniku obezity a DM2.

Pacient P.J. muž, nar. 26.8.1968
R.A. otec zemř. v 68 letech - I.M., matka zemř. v 38 letech I.M., 2 sourozenci na KV se neléčí
L.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
N.O.: Od roku 2007 několikrát ročně rehospit. na interně
spádové nemocnice pro dekomp. hypertenzi, 1- 2x měsíčně
volán RZP pro dekomp. hypertenze. Postupně na spádové
interní amb. přidávaná do terapie další antihypertenziva do
stávající údajné šestikombinace.
Lab: Urea 4,1, Kreat. 77, kys. močová 427, KO: Hb 149, ery
4,88, leu 6,5, HmT 0, 439, Trc 178, 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, Tri 4,34, Na 143, K 3,8, Cl 104
EKG: sinusová tachykardie spec. koron. 0 UZ srdce: EF 68,
HLK
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.
Dg. Syndrom těžké spánkové obstrukce AHI 30, nasazen
CPAP 4/2013.
Zlepšení spánku a únavy, ale 4x denně mu bývá špatně,
závratě, dušnost, bušení srdce, vidí do běla. Po Tensiominu
se lepší. 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 K-V 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. KV onemocnění,
➤ Edukace – medikace – spolupráce pacienta - brzda komplikací do budoucna.
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Léčba metabolického syndromu pohybem
a sexem ku zdraví
Pávek, P.
praktický lékař, obezitolog, Nové Město na Moravě

Kazuistika:
Podnikatel L.R. nar. 1963; od roku 2011 diabetes mellitus na
PAD a dietě, HLP na dietě, operace uzlíku hlasivek 2007,
fumator 60 cigaret denně
4.11.2011 - 2 hodiny trvající bolest na hrudi svíravého charakteru,
zvracení, ibalgin bez efektu.
Odeslán na interní ambulaci, kde troponin 16,38,
EKG: SR, 76/min, NSTEMI - DS
ECHO: LK nezvětšena. akineza bazální části DS, EF 50%
176cm/113 kg BMI: 36,7
koronarografie: 90% stenoza prox. ACD, řešeno PCI s implantací
stentu, významná stenoza RIA- PCI s implantací DES
Terapie: Trombex 75, Nolpaza 40, Godasal 100, Torvacard 20,
Tritace 1,25, Siofor 500
3krát týdně fitness, běhátko 30 minut, cvičení pod dohledem
trenéra
červen 2012 - rozvod, od té doby lovec žen pomocí 4 krát
týdně 100mg Vizarsin
EKG, UZ srdce, laboratoř bez patologie
176cm/ 76kg
abuzus 10 cigaret denně
Závěr: referován pacient, u kterého po léčbě na kardiologickém oddělení pro subaktuní NSTEMI – DS při 90% stenoze
prox. ACD, řešené PCI s implantací DES za pravidelné pohybové
aktivity a sexu došlo k normalizaci KV parametrů

Syndrom OSA těžkého stupně u obézního
pacienta
Pávek, P.
Praktický lékař, obezitolog, Nové Město na Moravě
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Kazuistika:
pacient F.Č. nar. 1963, 173 cm/ 140 kg, TK: 140/80, TF: 78,
odeslán svojí sestrou pro chrápání a dýchací problémy
ORL vyšetření- lehká hypertrofie uvuly, bez nutnosti ORL zákroku
Lab: Kys. močová: 487, chol: 4,05, Tri: 1,70, glykemie: 5,55
EKG: SR, 78/min, spec. koron. 0
UZ srdce- EF v normě, LK hraniční velikosti, těžká PH- 50mg Hg
RTG plic: bpn
RN vyšetření: VC 64%, FEV1 61%, PEF 69%, MEF 57%
Vyšetření spánková laboratoř: syndrom OSA těžkého stupně,

AHi 46,3, desaturace pod 90% po 85% doby monitorace. Závěr
vyšetření: splněna kriteria pro léčbu CPAP. Dg: Syndrom OSA
těžkého stupně, Obezita 3. st., HN 3. st., CHOPN u nekuřáka,
chronické srdeční selhávání, anam. anasarka
Medikace: Furon 40 2-1-1, Verospiron 25 1-1-1, Milurit 100
1*1, Helicid 40 1*1, Symbicord 400 2*1, Spiriva 1*1, Gopten
2mg 1*1
Závěr: referován pacient s obezitou 3. st. a syndromem
OSA těžkého stupně, u kterého pomocí edukace redukce tělesné
hmotnosti, zlepšení pohybové aktivity, medikace a CPAP došlo
k celkové stabilizaci zdravotního stavu, psychické pohody a kompenzace pacienta

Pohybová aktivita jako nedílná součást
primární prevence obezity v Armádě České
republiky
Pavlík, V., Fajfrová, J.
Univerzita Obrany Hradec Králové, Fakulta vojenského zdravotnictví,
Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny

Obezita je závažné chronické onemocnění, postihující metabolismus a přímo či nepřímo celou řadu orgánových systémů,
zejména kardiovaskulární a pohybový. Prevence a léčba obezity
musí být komplexní. Základem preventivních opatření je samozřejmě elementární dodržování dietních a režimových
opatření. Ve vojenských podmínkách se přímo nabízejí možnosti
jak upravit výživu osob v souladu s moderními dietologickými
požadavky, zvýšit účinnost služební tělesné přípravy, cíleně
upravit preventivní rehabilitace nebo lázeňské léčby, provádět
efektivní dispenzární péči o rizikové osoby na posádkových
ošetřovnách nebo v odborných zdravotnických zařízeních typu
vojenských nemocnic. Vojenští profesionálové mají širokou
škálu možností, jak udržovat a pečovat o svůj zdravotní stav.
V průběhu pracovní doby mají vyhrazený prostor na služební
tělesnou přípravu, kdy nabízené spektrum sportovních činností
je velmi široké. Každý voják z povolání má možnost a přímo
povinnost účastnit se služební tělesné přípravy v rozsahu minimálně 4 hodin týdně. Preferovány jsou vytrvalostní aktivity
typu rychlé chůze, terénního běhu, plavání, rotopedu, běžících
pásů apod. Výhodou provádění pohybové aktivity v armádě
je skutečnost, že jsou tato opatření nařízena velitelsky, voják
má tak povinnost provádět v pracovní době řízenou pohybovou
aktivitu a je z fyzické zdatnosti dvakrát ročně přezkušován.
Důsledné a pravidelné provádění zásad primární prevence
je základním terapeutickým opatřením, vedoucím ke snížení
prevalence obezity v podmínkách AČR.
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Metabolické a neuroendokrinné zmeny
u obéznych pacientov so začínajúcou
hypertenziou
Penesová, A.1,2, Vlček, M.1,2, Garafová, A.2, Ivanova, M.3,
Imrich, R.1,2
1

Molekulárno medicínske centrum, Slovenská Akadémia vied;
Bratislava • 2Ústav experimentálnej endokrinológie, Slovenská
Akadémia vied; Bratislava • 3Kardiologická ambulancia pre deti
a dorast Karlova Ves, Bratislava, Slovakia

Obezita a akútny koronárny syndróm
Pernický, M., Murín, J.
I. interná klinika LFUK a UN Bratislava

Úvod: Obezita má dnes epidemický rozmer výskytu. V tej
súvislosti sú aj jej dôsledky – kardiovaskulárne ochorenia
a diabetes (1,2). Cieľom je preukázať vzťah medzi obezitou
a akútnym koronárnym syndrómom (AKS).
Pacienti a metodika: Analýza pacientov hospitalizovaných
na I. internej klinike LFUK a UN Bratislava prijatých pre AKS
v období 2 mesiacov (február a marec 2015). Porovnanie
pacientov s nadváhou/obezitou (BMI > 25 kg/m2), v.s. neobéznych (BMI ≤ 25 kg/m2).
Výsledky:
- v období február až marec 2015 sme hospitalizovali 28
pacientov s AKS: *STEMI (4 pac./14 %),**NSTEMI (18
pac./64 %), nestabilná angina pectoris (6 pac./22 %)
- nadváha/obezita bola u 17 pacientov (60 %)
- priemerná hodnota BMI = 28 kg/m2
- prejavy akútneho srdcového zlyhania: *STEMI (3 pacienti,
75 %), **NSTEMI (11 pac., 64 %), nestabilná angina
pectoris (2 pac., 33 %).

Esenciálna hypertenzia (HT) je asociovaná so zvýšeným rizikom vzniku diabetu a kardiometabolického syndrómu.
Cieľom našej práce bolo hodnotiť parametre glukózového
a lipidového metabolizmu počas orálneho glukózového tolerančného testu (oGTT) ako aj neuroendokrinnú odpoveď
na ortostázu a mentálny stresový podnet (Stroopov test) vo
včasných štádiách HT (I. štádium) u mladých (vek<35 rokov)
pacientov s a bez obezity v porovnaní so zdravými kontrolami
podobného veku a BMI. Počas oGTT sme u pacientov s HT pozorovali hyperinzulinémiu, porovnateľné hodnoty inkretínu
glucagon-like peptide-1 (GLP-1) a znížené indexy inzulínovej
senzitivity. Hyperinzulinémia počas oGTT bola markantnejšia
u obéznych pacientov s HT tak v porovnaní s obéznymi normotenznými kontrolami ako aj
s neobéznymi pacientmi s HT. Tab 1. Charakteristiky pacientov prijatých pre AKS
Okrem toho sme u pacientov
s HT zistili zvýšenú aktivitu sym**NSTEMI (18 pac.)
*STEMI (4 pac.)
patikového nervového systému
v pokoji aj po stresovom podO (11 pac.) N (7 pac.) O (3 pac.) N (1 pac.)
nete, ktorá negatívne korelovala
s parametrami inzulínovej sen- Priemerný vek
67
70
64
68
zitivity. Takýto stav vytvára blud- Muži
7 (64 %)
3 (43 %)
2 (67 %) 1 (100 %)
ný kruh prehlbujúci metabo6 (55 %)
2 (28 %)
2 (67 %) 1 (100 %)
lickú nerovnováhu, čo prispieva Fajčiar
(okrem vysokého tlaku) k ate- DM 2. typu
5 (45 %)
3 (43 %)
2 (67 %) 1 (100 %)
rogénnym zmenám na cievach
EF ĽK (%)
30
33
27
32
spolu so zvýšenou aktivitou
sympatikového nervového sysKillip-Kimball
tému a príznakmi endotelovej
I
1 (9 %)
2 (28 %)
dysfunkcie predisponuje k vývinu ďalších kardiovaskulárnych
II
3 (27%)
3 (43 %)
1 (33 %)
rizikových faktorov.
III
4 (36 %)
1 (14 %)
2 (67 %) 1 (100 %)
Podporené VEGA grantom
2/0084/12
IV
3 (27 %)
1 (14 %)
-

Nestabilná angina
pectoris (6 pac.)
O (4 pac.)

N (2 pac.)

69

71

2 (50 %)

1 (50 %)

3 (75 %)

1 (50 %)

2 (50 %)

1 (50 %)

38

42

3 (75 %)

2 (100 %)

1 (25 %)

-

-

-

-

-

Legenda: O – pacienti s nadváhou/obezitou (BMI > 25 kg/m2), N – neobézni (BMI ≤ 25 kg/m2),
*STEMI – akútny koronárny syndróm s eleváciou ST segmentu, **NSTEMI - akútny koronárny
syndróm bez elevácie ST segmentu
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Záver: (1) Osoby s nadváhou/obezitou majú častejší
výskyt AKS.
(2) Obézni s AKS boli mladší, častejšie muži, trpeli ťažšou
formou SZ (Killip-Kimball klasifikácia).
Odkaz do praxe: Prevencia nadváhy a obezity je dôležitá
aj v prevencii vzniku AKS a v prevencii jej dôsledkov.

Efekt redukcie hmotnosti na kontrolu
hypertenzie počas ročného sledovania
Sabaka, P 1 . Dukát, A. 1 , Gajdošík, J. 2 , Čaprnda, M. 1 ,
Bendžala, M.1, Šimko, F.3
1.

Hypertenzia u obéznych detí
Prochotská, K.,Vitáriušová, E., Hlavatá, A., Kovács, L.
2.detská klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Detská
fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava, Slovensko

Podľa výsledkov slovenských aj zahraničných štúdii narastá
v skupine pediatrických pacientov výskyt hypertenzie a jej
včasných orgánových komplikácií. Predpokladá sa vplyv viacerých faktorov, pripisujúc najväčší význam epidémii obezity.
V kontraste s obezitou, ktorá môže byť ľahko diagnostikovaná
pomocou body mass indexu (BMI), abnormálny krvný tlak
môže byť často nerozpoznaný.
24-hodinové monitorovanie krvného tlaku sa odporúča
realizovať aj v detskom veku. Umožňuje precíznejšiu diagnostiku
arteriálnej hypertenzie s hodnotením viacerých parametrov
separátne počas dňa a noci. Výpočet nálože krvného tlaku
(BP load) umožňuje určiť závažnosť hypertenzie.
U pacientov odoslaných na vyšetrenie obezity na 2. detskú
kliniku sme zistili u 25% prehypertenziu, 3% hypertenziu
a 48% závažnú hypertenziu. Závažnosť hypertenzie stúpala
signifikantne so stupňom obezity. Nočný krvný tlak, bol na
rozdiel od denného, elevovaný už vo včasných štádiách
obezity.
Výsledky našej štúdie potvrdzujú dôležitosť 24-hodinového
monitorovania krvného tlaku pri diagnostiku hypertenzie u
obéznych detí.
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GLP1 analógy ako voľba pri liečbe obézneho
pacienta s diabetes mellitus 2. Typu

II. Interná klinika LFUK a UNB, Bratislava • Neštátna ambulancia
všeobecného lekára pre dospelých, Nové Zámky • 3. III. Interná
klinika LFUK a UNB, Bratislava

Cieľ a pozadie: Obezita je spojená s vyšším rizikom
rozvoja artériovej hypertenzie. Taktiež zvýšenie telesnej hmotnosti je asociované so zvýšením systolického aj diastolického
tlaku krvi. Cieľom našej prospektívnej observačnej štúdie
bolo preukázať vplyv zmeny telesnej hmotnosti na kontrolu
hypertenzie počas ročného sledovania u pacientov s artériovou
hypertenziou.
Metódy: Do štúdie boli zaradení pacienti s anamnézou artériovej hypertenzie z ambulancií praktických lekárov na Slovensku a boli sledovaný po dobu 12 mesiacov. Pri zaradení
do štúdie a po 12 mesiacoch boli pacientom odobraté antropocentrické parametre a bolo hodnotené dosahovanie
cieľových hodnôt tlaku krvi podľa klinického tlaku krvi v ambulancii praktického lekára.
Výsledky: Do štúdie bolo zaradených 16 564 dobrovoľníkov
a 13 769 (7 392 mužov, 6 377 žien) ukončilo ročné sledovanie.
Pokles telesnej hmotnosti o minimálne 1kg/m2 bol u obéznych
hypertonikov ktorý nedosahovali cieľové hodnoty krvného
tlaku pri zaradení bol asociovaný s vyššou pravdepodobnosťou
dosiahnutia cieľových hodnôt tlaku krvi po 1 roku (p <
0.0001, RR = 1.224). Naopak u pacientov s kontrolovanou
hypertenziou pri zaradený bolo pribratie na hmotnosti o minimálne 1 kg/m2 asociované s vyšším rizikom nedosahovania
cieľových hodnôt tlaku krvi na kontrolnej vizite po 1 roku (p
< 0.0001, RR = 1.152). Rovnaké vzťahy boli pozorované aj
u hypertonikov s nadváhou.
Záver: Redukcia hmotnosti u hypertonikov s obezitou
a nadváhou vedie k vyššej pravdepodobnosti dosiahnutia
cieľových hodnôt tlaku krvi. Naopak prírastok na hmotnosti
zvyšuje pravdepodobnosť výskytu nekontrolovanej hypertenzie.

Nová fixná kombinácia kanagliflozín
a metformín už aj na Slovensku

Schroner, Z.

Schroner, Z.1 , Uličiansky, V.2

SchronerMED s.r.o., interná a diabetologická ambulancia

1
2

2.

Použitá literatúra:
1. Dickstein K, Cohen-Solal A, Filippatos G et al. ESC Guidelines
for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart
failure 2008. Eur Heart J. doi:10.1016/j.ejheart.2008.08.005
2. Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM et al. Heart Disease and
stroke Statistics 2011 Update: a report from AHA. Circulation
2011;208-209
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Vzhľadom k tomu, že 60-90 % pacientov s diabetes mellitus
2. typu má nadváhu alebo sú obézni, je vhodné voliť takú
antidiabetickú liečbu, ktorá nie je asociovaná s nárastom
hmotnosti, je hmotnostne neutrálna event. vedie k jej
poklesu. GLP-1 analógy nie sú degradované enzýmom dipeptidyl peptidáza-4 (DPP-4), viažu sa na receptory GLP-1
a spôsobujú ich aktiváciu. Po ich podaní dochádza až k 5–
násobnému zvýšeniu cirkulujúcich hladín aktívneho GLP-1.
Podávame ich subkutánne. Okrem postprandiálnej stimulácie
sekrécie inzulínu GLP-1 analógy potláčajú tiež neprimerane
zvýšenú sekréciu glukagónu, spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka a potláčajú chuť do jedla. GLP-1 analógy okrem
účinnosti (celkové ovplyvnenie glukózovej triády), vplyvu na
hmotnosť (vedú k jej zníženiu), sú aj bezpečné (nízke riziko
hypoglykémie, nízky výskyt závažných nežiaducich účinkov).
Vykazujú aj potencionálne priaznivé kardiovaskulárne (KV)
účinky (vplyv na krvný tlak, lipidy, markery KV rizika). Experimenty zatiaľ len na zvieratách ukázali, že GLP-1 zvyšuje
počet B-buniek a to znížením apoptózy, ale aj stimuláciou
neoproliferácie B-buniek z buniek pankreatických duktov.
Medzi nevýhody liečby týmito preparátmi možno zaradiť:
injekčné podávanie, gastrointestinálne nežiaduce účinky,
hlásené zriedkavé prípady akútnej pankreatitídy, vzostup
srdcovej frekvencie (pri dlhodobo pôsobiacich), cenu. Ako
prvý agonista GLP –1 receptorov, ktorý prišiel do klinickej
praxe, najprv v USA a potom postupne v iných, aj európskych
krajinách (medzi nimi aj Slovensko) bol exenatid. V apríli
2009 Európska lieková agentúra (EMA) schválila klinické
používanie GLP-1 analógu - liraglutidu. V roku 2010 prišiel
tento preparát do klinickej praxe aj na Slovensku. V januári
2012 bol uvedený na slovenský trh exenatid QW, ktorý stačí
podávať subkutánne len raz týždenne a v júni 2014 to bol
na exendíne založený, krátkodobo-pôsobiaci GLP-1 analóg lixisenatid. Výskum v oblasti GLP-1 analógov však neustále
pokračuje a vo vývoji je viacero liekov z tejto skupiny (napr.
semaglutid, dulaglutid, ITCA-650 a iné).

SchronerMED s.r.o., interná a diabetologická ambulancia •
Via medica, s.r.o. Košice

Predstaviteľ inhibítorov sodíkovo-glukózového transportéra
2 (SGLT2) – kanagliflozín bol uvedený na slovenský trh
v januári 2015. V októbri tohto roka prichádza do klinickej
praxe v Slovenskej republike aj nová fixná kombinácia kanagliflozínu s metformínom, ktorá umožňuje zjednodušenie
podávania a tým pádom je tu šanca zlepšiť compliance a adherenciu pacientov k tejto liečbe. V súčasnosti platné indikačné
obmedzenie umožňuje podávať fixnú kombináciu kanagliflozínu s metformínom u dospelých pacientov s diabetes
mellitus 2. typu s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou
(HbA1c ≥ 7 % podľa štandardu DCCT): a) v kombinácii so
sulfonylureou (t.j. trojkombinačná liečba), ako doplnok k diéte
a cvičeniu u pacientov nedostatočne kontrolovaných maximálnou tolerovanou dávkou metformínu a sulfonylmočoviny,
s BMI > 28kg/m2, b) v kombinácii s inzulínom (t.j. trojkombinačná liečba) ako doplnok k diéte a cvičeniu na zlepšenie
kontroly glykémie u pacientov, u ktorých samotná stabilná
dávka inzulínu a metformínu nezabezpečí dostatočnú kontrolu
glykémie. Odporúčané dávkovanie je 2-krát denne. Aby sa
obmedzili nežiaduce gastrointestinálne účinky súvisiace
s metformínom odporúčané je užívanie s jedlom. Fixná
kombinácia kanagliflozínu s metformínom prichádza na trh
v štyroch silách (kanagliflozín v dennej dávke 100 mg resp.
300 mg, metformín v dennej dávke 1700 mg resp. 2000
mg), čo umožňuje flexibilnejší výber adekvátnej dávky kanagliflozínu aj metformínu s možnosťou účinnejšej alternatívy
pre pacientov, ktorým už nepostačuje dávka kanagliflozínu
100 mg/ 24 hod. event. dávka metformínu 1700 mg/24
hod. K hlavným kontraindikáciám použitia tejto novej fixnej
kombinácie patria: precitlivelosť na obe liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, diabetická ketoacidóza, diabetická
prekóma, zlyhanie alebo dysfunkcia obličiek ( klírens kreatinínu
< 60 ml/min.), akútne stavy, ktoré môžu potenciálne zmeniť
funkciu obličiek, ako je: dehydratácia, ťažká infekcia, šok,
akútne alebo chronické ochorenie, ktoré môže spôsobiť
hypoxiu tkaniva, ako je: zlyhanie srdca alebo respiračná insuficiencia, nedávny infarkt myokardu, poškodenie funkcie
pečene, akútna otrava alkoholom, chronický alkoholizmus.
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Obezita a body image
Slabá, Š., Kravarová, E.
3.interní klinika 1.LF a VFN Praha

Termín body image byl poprvé použit rakouským neurologem a psychoanalytikem Paulem Schilderem v roce 1935.
Tento termín je užíván v mnoha oblastech, např. v psychologii,
v medicíně, ve filosofii, ve sportu a genderových studiích.
Napříč těmito oblastmi neexistuje jednotná definice. V psychologii je termín body image definován jako mentální reprezentace vlastního těla, tzn. představa o jeho rozměrech
a vztah k tělu jako celku i k jeho jednotlivým částem.
Na vzniku body image se mj. podílí osobní zkušenosti,
osobnost člověka jako taková a různé sociální a kulturní
vlivy. To, jak člověk vnímá svůj vzhled, může být odlišné od
toho, jak jej vnímají ostatní. Dnešní moderní společnost vyzdvihuje štíhlost. Znevažuje nadváhu a stigmatizuje obézní,
což způsobuje, že obézní internalizují tyto postoje a špatně
snáší svůj fyzický vzhled. V současné léčbě obezity nemá doposud náprava body image své pevné místo. Míra narušení
body image buď ulehčuje, nebo znesnadňuje léčbu obezity.
Je zřejmé, že obezita je s narušeným body image spojena.
Zajímavé je, že ne všichni obézní tímto problémem trpí.
Mezi hlavní rizikové faktory vedoucí k narušení body image,
patří stupeň obezity, ženské pohlaví a záchvatovité přejídání.
Některé výzkumy ještě přidávají časný nástup obezity a rasu.
V našem příspěvku se budeme zabývat přiblížením termínu
body image a jeho propojení s nadváhou a obezitou.

Inhibícia inzulínom regulovanej
aminopeptidázy (IRAP) a jej vplyv na
metabolizmus tukového tkaniva u obéznych
potkanov
Slamková, M.1 , Kršková, K.1, Balážová, L.1, Chai, S.3,
Suski, M.3, Olszanecki, R.2, Zorad, S.1,
1

Ústav experimentálnej endokrinológie, SAV Bratislava; • 2Department of Pharmacology, Jagiellonian University Medical
College, Krakow, Poland; 3Department of Physiology, Monash
University, Australia
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Inzulínom regulovaná aminopeptidáza (IRAP) má nezastupiteľnú úlohu v translokácii GLUT 4, hlavného transportéra
glukózy, do bunkovej membrány. U IRAP deficientných myší
(IRAP-/-) bola zistená rezistencia voči diétou navodenej
obezite (Niwa M., 2014). V našej práci sme sledovali vplyv

podávania inhibítora IRAPi na obezitu, inzulínovú citlivosť,
metabolizmus glukózy a lipidov u obéznych potkanov.
IRAPi sme podávali obéznym potkanom kmeňa Zucker
počas 14 dní a denne monitorovali príjem potravy a vody.
U potkanov, ktorým bol podávaný inhibítor, sme zaznamenali
zvýšený príjem vody v porovnaní s kontrolnou skupinou.
Príjem potravy bol bez významných zmien. Plazmatické koncentrácie glukózy a inzulínu na lačno ako aj hodnoty QUICKI
boli u liečených potkanov porovnateľné s obéznymi kontrolnými
potkanmi.
Zaznamenali sme signifikantné zlepšenie glukózovej tolerancie u IRAPi liečených potkanov stanovenej pomocou
intraperitoneálneho ipGTT testu (p ≤ 0.05). IRAPi inhibícia
nemala významný vplyv na zmeny koncentrácií HDL, LDL,
TAG a totálneho cholesterolu v plazme. Expresia génov kódujúcich proteíny zapojené do glukózového metabolizmu,
zápalu, syntézy mastných kyselín ako aj komponentov renín-angiotenzínového systému v epididymálnom tukovom
tkanive sme merali pomocou qPCR. Génová expresia IL-6
bola zvýšená v tukovom tkanive u potkanov, ktorým bol podávaný IRAPi, naproti tomu hodnoty mRNA u iných stanovovaných génov – GLUT4, IRS-1, FABP4, TNF , CD68, IL-10,
ACE, ACE2, AT1 a AT2 receptor a IRAP boli bez štatisticky významných zmien.
Prezentovaná práca poukazuje na zlepšenie glukózovej
tolerancie u obéznych potkanoch kmeňa Zucker. Podávanie
inhibítora IRAPi nemá vplyv na metabolizmus glukózy a mastných kyselín v epididymálnom tukovom tkanive. Z tohto
dôvodu sú potrebné ďalšie štúdie zamerané na štúdium
mechanizmov pozitívneho metabolického účinku IRAPi na
inzulínovú citlivosť.
Práca bola podporená grantami: VEGA 2/0174/14
Niwa a kol. IRAP deficiency attenuates diet-induced obesity
in mice through increased energy expenditure. Biochem Biophys Res Commun. (2014).
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Účinky aeróbne-silového trojmesačného
tréningového programu na telesné zloženie,
metabolizmus, kognitívne a motorické funkcie
seniorov
Slobodová, L.(2), Tirpákova, V.(3,4), Krumpolec, P.(1), Vajda, M.(3),
Vallová, S.(2), Sedliak, M.(3), Cvečka, J.(3), Šutovský, S.(5), Turčáni,
P.(5), Ukropec, J.(1), Ukropcová, B.(1,2)
(1)
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV; • (2) Lekárska
fakulta, Univerzita Komenského; • (3) Fakulta telesnej výchovy
a športu, Univerzita Komenského; • (4) Slovenská zdravotnícka
univerzita; • (5) Univerzitná nemocnica Bratislava, Lekárska fakulta,
Univerzita Komenského; Bratislava

Úvod: Pravidelná pohybová aktivita je jednou z najdostupnejších foriem prevencie a liečby chronických ochorení.
V našej štúdii sme sledovali vplyv aeróbne-silového tréningu
na telesné zloženie, metabolizmus, fyzickú zdatnosť a kognitívne
funkcie u seniorov s alebo bez kognitívneho deficitu.
Súbor: Populácia štúdie, 26 seniorov, (muži/ženy=8/18)
vo veku 68±13rokov s BMI=27,45±6,55 kg/m2 bola zložená
z kognitívne zdravých jedincov (n=11) a pacientov s miernym
kognitívnym deficitom (MCI, n=15).
Metodika: Súbor vyšetrení pred a po ukončení 3mesačného tréningového programu zahŕňal analýzu telesného
zloženia (kvadrupedálna bioimpedancia, Omron), orálny
glukózový tolerančný test (oGTT), monitorovanie fyzickej
aktivity (akcelerometre, Omron; Baeckov dotazník fyzickej
aktivity), stanovenie fyzickej zdatnosti - VO2max (Rockportov
test chôdze); svalovej sily (dynamometria); motorických
(vstávanie zo stoličky, rýchlosť chôdze/10 m a kognitívnych
schopností (Montrealský kognitívny test, MoCA; Adenbrookov
test, ACE-R; MMSE; MemTrax) a zisťovanie potravinovej preferencie (validovaný dotazník). Kombinovaný aeróbne-silový
trojmesačný tréning sa realizoval pod dohľadom skúsených
trénerov 3x týždenne (60 min), s intenzitou 60-70% VO2max,
resp. 60-70% jednorázového maxima.
Výsledky: Trojmesačný tréning zlepšil motorické funkcie
(rýchlosť chôdze na 10m, p=0,001; rýchlosť vstávania zo
stoličky, p=0,0015) a rýchlosť chôdze na 1609 m (Rockportov
test; p=0,012), s tendenciou k zlepšeniu VO2max (p=0,09)
a k zvýšeniu svalovej sily dolných končatín (p=0,12). Nezaznamenali sme významné zmeny BMI, telesného zloženia
(podkožný tuk & svalová hmota), glykémie ani inzulinémie
nalačno (p>0.05). Tréning významne zlepšil reakčný čas pri
testovaní krátkodobej pamäte (MemTrax, p<0,001), avšak
bez zmeny v celkovom skóre testu (p=0,94). Zlepšenie výsledkov kognitívnych testov sme zaznamenali špecificky
u pacientov s MCI (MoCA, p=0,016; ACE-R, p=0,019). Skóre

MoCA testu pozitívne korelovalo so svalovou silou dolných
končatín (r=0,12; p=0,005) a s potravinovou preferenciou
pre proteíny (r=0,31; p=0,059). Potravinová preferencia
pre proteíny bola pozitívne asociovaná aj s množstvom netukovej telesnej hmoty (r=0,62; p=0,001).
Záver: Aeróbne-silový trojmesačný tréning viedol k zlepšeniu
motorických funkcií seniorov, ako aj k zlepšeniu kognitívnych
funkcií špecificky u jedincov s miernym kognitívnym deficitom,
a to bez významných zmien v telesnom zložení a metabolizme.
Grant support: SAS – NSC Joint Research
Cooperation grant, VEGA 2/0191/15

TEP kolene u pacientky s BMI 54, po plikaci
žaludku-kazuistika
Šrámková, P.1,2, Doležalová, K.1,3, Ježek, V.1
1.
3.

OB klinika, Praha • 2. Endokrinologický ústav, Praha •
1. LF UK, Praha

Jedním ze základních pilířů léčby obezity je pohybová
aktivita. V mnohých případech ale naše doporučení nemohou
pacienti dodržovat neb jejich pohybový aparát je výrazně
poškozen z dlouhodobého přetížení nadváhou. Pacienti trpící
zejména athrosou velkých kloubů mají výrazná pohybová
omezení. U každého pacienta je důležitá správná a včasná
diagnosa. Implantace kloubních náhrad u pacienta se značnou
nadváhou je v řadě případů ortopedem odložena např. pro
omezenou nosnost operačních stolů, hmotnostní limity
kloubních náhrad, nemožnost následné kvalitní rehabilitace
obézního, apod. Ortopedické operace u obézních bývají
i technicky poměrně náročné. V kazuistice představuji 50-ti
letou pacientku s prakticky celoživotní obezitou. Pravidelně
již 15 let dochází na obezitologii, a za toto období je k dispozici
její podrobná zdravotní dokumentace. V posledních 5 letech
je nemocná značně pohybově limitována bilaterální gonarthrosou, zvl. vpravo, proto byla nucena přejít do invalidního
důchodu. Konzervativní léčba obezity, včetně podávání antiobezitik nebyla úspěšná a postupně dochází jojo efektem
k nárůstu hmotnosti. V r. 2013 doporučena k plikaci žaludku
/BMI 61, hm. 155 kg/. Po 21 měs. od plikace zredukovala 19,3 kg /se zlepšením hypertenze a HLP/a byla indikována
k pravostranné náhradě kolenního kloubu/BMI 54/. Operace
provedena v 4/2015 bez komplikací, stejně jako následná
rehabilitace. Nyní má pacientka 130 kg/BMI 50,1/, značně
se zlepšila její pohyblivost, hledá si zaměstnání. Časná
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kombinace bariatrické a ortopedické operace umožnila další
redukci váhy již s možností pohybové aktivity, snížení bolestí
a zlepšenou kvalitou života. Tento postup vyžaduje krom
zkušeného bariatrického týmu též velmi zkušené ortopedy,
kteří operují ještě stále velmi rizikového pacienta. Ideálním
řešením je poskytování takové kombinované péče ve specializovaném centru.

OSA u bariatrických pacientů

Žen bylo dle dotazníku odesláno 18 (4,5%), diagnosa OSA
byla potvrzena u 13(72%). Průměrné score STOP-BANG
u mužů v celém souboru bylo 4,2 a u žen 2,8 / statisticky významný rozdíl. V souboru hodnoceném nezávisle na pohlaví
nebylo zjištěno, že BMI (35-40) tj. v pásmu obezity 2. stupně
koreluje s vyšší četností OSA. Avšak, pacienti s prokázanou
OSA mají významně vyšší STOP-BANG skóre. U žen je výše
BMI přímo úměrná STOP-BANG skóre, a s tím souvisí i vyšší
výskyt Beckovo skóre deprese. U mužů jsme neprokázali
vztah mezi hodnotami BMI a výší STOP-BANG skóre, nicmémě
stejně jako u žen s výší STOP-BANG narůstá i Beckovo score
deprese.

Šrámková, P. 1,3, Skálcel, Z.2, Herlesová, J.1
1.

2.

3.

OB klinika Praha • Pneumo- host , Praha • Endokrinologický
Ústav Praha
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Syndrom spánkové apnoe (OSA) je časté a komplikující
onemocnění u obézních pacientů, zejména s BMI nad 35,
kteří podstupují bariatrickou operaci. OSA je nezávislý rizikový
faktor zvyšující mortalitu. Bariatrické operace významně přispívají, kromě jiného, i k léčbě OSA. Po bariatrickém výkonu
většina pacientů zredukuje 50-80% EBW (excess body weight),
výrazně se zmenší objem tukové tkáňě v okolí HCD i mechanický
tlak na krk a dýchací cesty, snížením hmotnosti dojde také
k redukci intraabdominálního tlaku a zmenší se riziko četnosti
kolapsů dýchacích cest. Již v průběhu prvních měsíců po
operaci se zlepšuje chrápání a snižuje únava, v prvním roce
dochází asi u 30-60% pacientů k úplné remisi, často umožňující
ukončit léčbu CPAP a u dalších 30-40% dojde alespoň ke
zlepšení stavu. Díky zlepšení i dalších komorbidit /KVO, DM/
se zároveň snižuje riziko úmrtí na nemoci související s OSA.
Zlepšení OSA po bariatrii není závislé pouze na vlastním váhovém úbytku, významnou úlohu hrají i metabolické efekty
bariatrické léčby / modulace GIT hormonů, zlepšení subklinického zánětu a řada dalších/. Vlastní výskyt OSA u bariatrické
populace se uvádí mezi 82-92 % při BMI 35-59 , u BMI nad
60 je výskyt OSA prakticky 100%. K OSA je třeba přistupovat
velmi vážně, protože OSA zvyšuje perioperativní kardiorespirační
rizika a zvyšuje frekvenci komplikací. ASMBS (American
Society for Metabolic and Bariatric Surgery) zvažuje zařazení
polysomnografie jako standardní vyšetření před bariatrickými
operacemi.
Hodnotili jsme výskyt OSA u našich bariatrických pacientů,
operovaných v 2014, n =504, 104 mužů a 400 žen se srovnatelným BMI i věkem. Do spánkové laboratoře byli odesláni
pacienti, kteří dosáhli v dotazníku STOP-BANG skóre 5 a více
bodů. Z 32(30%) mužů odeslaných podle výsledků v dotazníku
byl OSA při lab. vyšetření diagnostikován u 26(81%) z nich.

Tyreopatie u obéznych detí
Tichá, Ľ., Lobotková, D., Hornová, J., Staník, J
I. detská klinika DFNsP a LF UK Bratislava

Štítna žľaza má významnú úlohu v regulácii metabolizmu.
V poslednom období pribúdajú práce, ktoré dokumentujú
zvýšený výskyt tyreopatií u pacientov s obezitou a metabolickým
syndrómom (MS). Najčastejší je nález izolovaného zvýšenia
TSH. Subklinická hypotyreóza a MS vykazujú viacero podobností.
Patogenetický mechanizmus a klinický význam týchto zmien
je diskutovaný.
Cieľom našej práce bolo zistiť výskyt tyreopatií (autoimunitná tyreoitída, izolované zvýšenie TSH) v súbore obéznych
detí a zvlášť u detí s MS, odhaliť prípadné asociácie medzi
hormónmi štítnej žľazy a rizikovými faktormi MS.
Pacienti a metódy: V súbore 130 detí (63 dievčat a 67
chlapcov) vo veku 7-18 rokov (x = 12,6 ± 3 rok) BMI nad
90.% (86 % BMI nad 97.%) sme hodnotili biochemické parametre, hormóny súvisiace so štítnou žľazou (TSH, fT4, fT3),
ako aj protílátky proti štítnej žľaze - aTPO, aTG.
Výsledky: 18 pacientov (%) malo pozitívne protilátky
proti štítnej žľaze. Subklinickú hypotyreózu sme diagnostikovali
u 16% obéznych detí, u 28% detí s metabolickým syndrómom
a 5% detí v kontrolnej skupine. Nezistili sme významnú
koreláciu medzi TSH, periférnymi hormónmi a vybranými rizikovými faktormi MS (tlak krvi, HDL, TAG, glykémia, HOMA
index). Koncentrácia TSH korelovala s BMI z-skóre a s celkovým
cholesterolom (r=0,214; p<0,02).
Záver: Deti s nadhmotnosťou a obezitou majú častejšie
zvýšené TSH (16 % > 4 mIU/l. Nepotvrdili sme súvislosť
medzi zmenami v regulácii štítnej žľazy, ako ani v periférnej
aktivite jej hormónov pri MS.

13. – 14. november 2015

ABSTRAKTY

Výsledky štúdie TECOS – štúdia
kardiovaskulárnej bezpečnosti sitagliptínu
Uličiansky, V.
Via medica, s.r.o., Košice

Cieľom štúdie TECOS (A Randomized, Placebo Controlled
Clinical Trial to Evaluate Cardiovascular Outcomes After Treatment With Sitagliptin in Patients With Type 2 Diabetes
Mellitus and Inadequate Glycemic Control) bolo zistenie
dlhodobého vplyvu pridania inhibítora dipeptidyl peptidázy-4 sitagliptínu na výskyt kardiovaskulárnych príhod v bežnej
starostlivosti u pacientov s diabetes mellitus 2. typu (DM2)
a s kardiovaskulárnym ochorením.
Štúdia TECOS bola randomizovaná dvojito zaslepená
štúdia, do ktorej bolo zaradených 14 671 pacientov s DM2.
Porovnávala pridanie sitagliptínu alebo placeba k existujúcej
liečbe.
Primárnym cieľom bol čas od randomizácie do prvej potvrdenej kardiovaskulárnej príhody. Išlo o združený ukazovateľ,
ktorý bol definovaný ako: kardiovaskulárne úmrtie, nefatálny
infarktu myokardu, nefatálna cievna mozgová príhoda a nestabilná angínu pectoris vyžadujúca hospitalizáciu.
V priebehu sledovania s mediánom viac ako 3 roky bol
malý rozdiel v hodnotách glykovaného hemoglobínu HbA1c
(priemerný rozdiel najmenších štvorcov pre sitaligliptín vs.
placebo bol – 0,29).
Primárny kompozitný ukazovateľ sa vyskytol u 839
pacientov v sitagliptínovej skupine (11,4%; 4,06 na 100 paciento-rokov) a u 851 pacientov v placebovej skupine (11,6%;
4,17 na 100 paciento-rokov). Štúdia dokázala non-inferioritu
primárneho kompozitného ukazovateľa pre sitagliptín v porovnaní s placebom (pomer rizika HR: 0,98; 95% konfidenčný
interval CI: 0,88; 1,09; p < 0,001).
Pri hodnotení sekundárneho ukazovateľa nebol pozorovaný
vzostup hospitalizácií pre srdcové zlyhávanie v skupine
liečenej sitagliptínom v porovnaní s placebom. Týmto
výsledkom sa štúdia TECOS líši od predchádzajúcich dvoch
štúdií s inhibítormi DPP-4 (SAVOR-TIMI so saxagliptínom
a EXAMINE s alogliptínom). V štúdii neboli zistené signifikantné
rozdiely medzi jednotlivými skupinami vo výskyte akútnej
pankreatitídy (p=0,07) alebo rakoviny pankreasu (p=0,32).
Autori štúdie konštatujú, že u pacientov s DM2 s kardiovaskulárnym ochorením pridanie sitagliptínu k bežnej starostlivosti nezvyšuje riziko závažných kardiovaskulárnych
príhod, počet hospitalizácií pre srdcové zlyhávanie alebo
iné nežiaduce účinky.

Vplyv obezity, diabetu a pravidelného cvičenia
na špecifické mikroRNA v kostrovom svale,
tukovom tkanive, cirkulácii a v bunkách
ľudského kostrového svalu
Vallová, S.1,2, Baláž, M.2, Kurdiová,T.2, Vician, M.4, Gašperíková,
D.2, Klimeš,, I.2, Zemková, E.3, Hamar, D.3, Ukropec, J.2,
Ukropcová, B.1,2
1

Lekárska fakulta, Univerzita Komenského; • 2Ústav experimentálnej
endokrinológie, SAV; • 3Fakulta telesnej výchovy a športu,
Univerzita Komenského; • 4I. chirurgická klinika, Slovenská zdravotnícka univerzita; Bratislava.

Úvod: Fyzická inaktivita významne prispieva k pandémii
obezity a diabetu 2. typu. MikroRNA, posttranskripčné
regulátory génovej expresie, modulujú množstvo (pato)fyziologických procesov, ku ktorým patrí adaptácia na cvičenie či
poruchy metabolizmu.
Cieľ práce: Našim cieľom bolo sledovať vplyv (i) obezity
(ii) diabetu 2. typu (T2D), ako aj vplyv (iii) cvičenia na expresiu
svalovo-špecifických mikroRNA v sére, kostrovom svale, podkožnom tukovom tkanive a v primárnych diferencovaných
bunkách z ľudského kostrového svalu (myotuby).
Súbor a metodiky: A: Muži bez farmakoterapie (vek
45,62,7r) boli rozdelení na 4 skupiny (n=10/skupinu): zdraví
štíhli (BMI 23,5±0,5 kg/m2), s nadhmotnosťou/obezitou (BMI
29,8±0,7 kg/m2), prediabetom (BMI 30,5±1,0 kg/m2) a T2D
(BMI 32,3±1,2 kg/m2). Vzorky séra, podkožného tukového
tkaniva a kostrového svalu sa odoberali v stave nalačno.
B: Dobrovoľníci (n=15; muži/ženy 8/7; 36±6r; BMI 32,1±3,5
kg/m2) absolvovali 3-mesačný tréningový program (cvičenie
3x týždenne 1h). Vzorky séra a svalu sa odoberali pred a po
ukočení intervencie, a to nalačno (n=15) a akútne po cvičení
(sval n=7). Vzorky m. vastus lateralis sa získali biopsiou
Bergstromovou ihlou a vzorky podkožného abdominálneho
tukového tkaniva aspiračnou biopsiou. Expresia vybraných
mikroRNA vo svale, tukovom tkanive, cirkulácii a v myotubách
(+/- 80 μmol nasýtená mastná kyselina – palmitát) sa
stanovila pomocou real-time PCR.
Výsledky: Diabetes sa spájal s poklesom miR-C v sére
(81%; p=0,04) a so vzostupom miR-C vo svale (39%; p=0,01).
Nepozorovali sme však žiadne zmeny v expresii vybraných
miRNA v diferencovaných bunkách kostrového svalu in vitro
ani v tukovom tkanive. MiR-C v cirkulácii negatívne korelovala
s % telesného tuku (R=-0,49; p<0,01) a pozitívne s inzulínovou
senzitivitou (R=0,32; p=0,04). MiR-C vo svale bola pozitívne
asociovaná s BMI a s glykémiou nalačno (R=0,46; R=0,43;
p<0,01), a negatívne s inzulínovou senzitivitou (R=-0,43;
p<0,01). Cvičenie akútne neovplyvnilo expresiu žiadnej zo
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sledovaných mikroRNA vo svale, avšak akútna fyzická záťaž
zvýšila expresiu miR-B & miR-D v sére sedavých a expresiu
miR-D v sére trénovaných jedincov (p<0,05). Tréningová 3mesačná intervencia zvýšila expresiu miR-B v sére a znížila
miR-B & C vo svale (p<0.05). prítomnosť nasýtenej mastnej
kyseliny (palmitát) v médiu znížila expresiu miR-B, miR-C
a miR-D v myotubách in vitro (p<0,01).
Záver: Diabetes 2. typu sa spájal so zmenami expresie
špecifických mikroRNA v kostrovom svale a v cirkulácii, čo
môže prispievať k progresii metabolickej poruchy. Cvičením
indukované zmeny profilu mikroRNA by naopak mohli prispievať k pozitívnym účinkom cvičenia na metabolizmus.
Grantová podpora: EFSD & Lilly research fellowship, EFSD
New Horizon, LipidomicNET

stave u t.č. 7 ročného pacienta s anamnézou obezity od 4.
roku života. Pacient mal hypertriacylglycerolémiu, v anamnéze
údaj o nesprávnych stravovacích návykoch a nedostatku
fyzickej aktivity. Hyperfágiu rodičia u dieťaťa nepozorovali.
Rovnakú mutáciu taktiež v heterozygotnom stave sme zistili
u jeho matky a jej matky. Obe ženy v detstve trpeli obezitou,
v súčastnosti majú nadhmotnosť. Predpokladaná príčina
tohto javu tkvie v nekompletnej penetrancii génu. Predpokladáme, že prejav ochorenia u nosičov mutácie môže byť
tiež modifikovaný vplyvmi vonkajšieho prostredia.

Mikrobiot GIT a obezita
Voleková, M.
Banská Bystrica

Výskyt mutácie melanokortínového receptoru
číslo 4 v populácii obéznych detí na Slovensku
Vitáriušová, E.1, Polák, E.2, Košťálová, Ľ. 1 , Pribilincová, Z. 1,
Hlavatá, A. 1 , Poprocká, M. 3, Kádaši, Ľ. 2, 4, Celec, P. 2, 4, 5, Kovács, L. 1
1
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava •
2
Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity
Komenského, Bratislava • 3Pediatrická ambulancia, Levoča •
4
Ústav Molekulárnej Fyziológie a Genetiky, SAV, Bratislava •
5
Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
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Na vzniku obezity sa podieľa nerovnováha medzi príjmom
a výdajom energie. Napriek tomu, že je to ochorenie s polygénnou dedičnosťou a genetický vplyv sa na predispozícii
k vzniku obezity v interakcii s enviromentálnymi faktormi
podieľa v rôznej miere, poruchy niektorých génov energetickej
homeostázy spôsobujú monogénovú obezitu, ktorá súvisí
so vznikom ochorenia bez významného vplyvu vonkajšieho
prostredia. Najčastejšou príčinou monogénovej obezity je
deficit melanokortínového receptoru číslo 4 (MC4R), významného hypotalamického receptoru energetickej homeostázy. Tento deficit je podmienený mutáciou v jeho géne.
Cieľom predkladanej štúdie bolo zistiť prevalenciu výskytu
mutácií pre MC4R. Vyšetrili sme 210 detí s exogénnou
obezitou s nástupom ochorenia pred 11.stym rokom života.
Výskyt mutácií v popisovanom súbore bol 1,9%. Okrem známych mutácií (p.R7C, p.S127L a p. R305W) sme identifikovali
doteraz nepublikovanú mutáciu p.W174* v heterozygotnom

Stúpajúci trend výskytu abdominálnej obezity koreluje
so zvyšovaním výskytu metabolického syndrómu, diabetes
mellitus 2. typu, hyperlipoproteinémiou , arteriovou hypertenziou a v rozhodujúcej miere je zodpovedný za vysokú
morbiditu a mortalitu kardiovaskulárnych ochorení. Dominantnými príčinami vzniku obezity sú nedostatok pohybu
a zlé stravovacie návyky. Skrytou príčinou stúpajúcej prevalencie
ochorení spojených s obezitou je nedôsledné plnenie preventívnych programov, s absenciou neformálnej edukácie
zdravotníkov i obyvateľstva. Ignorovanými príčinami sú
zmeny vlastností potravinových surovín a neregulovaný
nárast ATB liečby, ktoré zásadným spôsobom zmenili štruktúru
a vlastnosti baktérií, osídľujúcich GIT.
GIT osídľuje 500 až 3000 druhov baktérií, ktoré sa správajú
ako autonómny orgán s exkluzívnym genetickým vybavením
(1 000 000 génov) oproti ľudskému genómu (25 000 génov),
pomocou ktorého baktérie pomáhajú človeku sa adaptovať
na zmeny životného prostredia a zmenené vlastnosti konzumovaných potravín. Fermentáciou nestrávených solubilných
zvyškov potravy, predovšetkým vlákniny produkujú SCFA
s vlastnosťami signálnych molekúl, pomocou ktorých na receptorovej úrovni ovplyvňujú humorálnu a hormonálnu reguláciu metabolizmu, aktivitu imunitného systému, neurotransmisiu, pomocou ktorej regulujú chuť do jedla, príjem
a využitie potravy.
Zdrojom výživy človeka v paleolite boli nešľachtené rastliny
s vysokým obsahom vlákniny a prevážne chudé mäso z nedomestikovaného zvieratstva, s priemernou kalorickou
denzitou 1,2 kcal/g. Fermentáciou vlákniny baktérie do
obehu dodávali SCFA, ktorými kryli 25 % dennej kalorickej
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potreby. Rozvoj šľachtiteľstva a technológií spracovania potravinových surovín viedol k zníženiu obsahu vlákniny v konzumovaných potravinových produktoch, so zvýšením kalorickej
denzity na 2,4 kcal/g. Zmenené vlastnosti potravy so zníženým
obsahom vlákniny viedli k podstatnému zníženiu biodiverzity
baktérií GIT, sterilizáciou a konzerváciou sa znížil príjem saprofytických baktérií. ATB spôsobujú likvidáciu mikrobiotu
GIT, i tie, ktorými je krmená hydina a sú v mäse. Najčastejšie
kmene baktérií osídľujúcich GIT sú Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria a Proteobacteria.
Obezita je spojená so zvýšenou proporciou firmicutes
a znížením bakteroidetes. Firmicutes sú zodpovedné za metabolický syndróm a inzulínovú rezistenciu i za vznik diabetických komplikácií. Zmena proporcií bakteriálnych kmeňov
sa odráža v zmene tvorby jednotlivých SCFA, ktoré rozdielnym
spôsobom ovplyvňujú metabolizmus tukov v pečeni, tukovom
tkanive a kostrovom svalstve.
Poznatky získané výskumom mikrobiotu GIT a pozitívne
terapeutické výsledky dosiahnuté implantáciou tzv. priateľských
baktérií do GIT signalizujú cestu účinnej prevencie a liečby
obezity a s ňou spojených ochorení. Zásadnou podmienkou
je zvýšenie proporcie solubilnej vlákniny v diéte a vylúčenie
diétnych a farmatologických komponent, ktoré vedú k zmene
osídlenia GIT v neprospech tzv. priateľských baktérií.
Literatúra:
1. Ley, RE. Obesity and the human microbiome. 2010. Curr Opin
Gastroenterol. 2010, č. 26, s. 5–11.
2. Turnbaugh, PJ., Gordon, JI. The core gut microbiome, energy
balance and obesity. 2009. J Physiol Lond. 2009, č. 587,
s. 4153–4158. 3. Mozes, S, et all. 2008. Intestinal microflora
andobesity in rats. Folia Microbiol. 2008, č. 53, s. 225–228. 4.
Hosseini, E, et all. Propionate as a heaalth promoting microbial
metabolite in the human gut. 2011. Nutrition reviews. 2011,
r. 69, č. 5, s. 245 – 258. 5. Gao, ZG, et all. Butyrate improves
insulin sensitivity and increases energy expenditure in mice.
2009. Diabetes. 2009, č. 58, s. 1509– 1517. 6. Bäckhed, F., et
all. The gut microbiota as an environmental factor that regulates
fat storage. 2004. Proc Natl Acad Sci USA. 2004, r. 101, č. 44,
s. 15718–15723. 7. Hong, YH., et all. Acetate and propionate
short chain fatty acids stimulate adipogenesis via GPCR43.
2005. Endocrinology. 2005, r. 146, č. 12, s. 5092- 5099. 8.
Nadal, I., et all. Shifts in clostridia, bacteroides and immunoglobulincoating fecal bacteria associated with weight loss in
obese adolescents. 2009. Int J Obes. č. 33, s. 758–767.
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Obezita - diétna liečba u pacientov DM II. Typu

Mgr. Laura Bereczová

Mgr. Mária Lacková

Stredná zdravotnícka škola v Nitre

Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica L. Dérera

Stredná zdravotnícka škola v Nitre vzdeláva a pripravuje
žiakov, budúcich zdravotníckych pracovníkov takmer 70
rokov. Pripravuje ich na náročné zdravotnícke povolania, na
prácu s chorými ale aj zdravými ľuďmi. V študijných odboroch
vzdeláva zdravotníckych asistentov, farmaceutických laborantov,
diplomované všeobecné sestry, diplomovaných rádiologických
asistentov. Očakáva sa od nich, že budú svojim príkladným
životným štýlom vzorom pre mnohých jedincov žijúcich v ich
blízkej komunite. Vzťah medzi zdravým jedincom a spoločnosťou je neodškriepiteľný, nakoľko zdravý jedinec vytvára
zdravú spoločnosť a je schopný ekonomicky a pozitívne ju
rozvíjať. Naučiť sa žiť zdravo, vypestovať si pozitívne zdraviu
prospešné návyky a udržať ich dlhodobo vôbec nie je jednoduché. Vzdelávacia ustanovizeň venuje pozornosť výchove
k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému
životnému štýlu v súlade s Európskym politickým rámcom
Zdravie 2020, podporuje aktivity zamerané na prevenciu a
riešenie nadváhy, obezity, podvýživy ako aj porúch príjmu
potravy. Zapája sa do kampaní „Odstráň obezitu“ a projektu
„Hovorme o jedle“. Cielene zapája žiakov do pohybových
aktivít, rozšírením hodín telesnej a športovej výchovy, aktivovaním športových krúžkov a pohybových podujatí v prírode.
U žiakov formuje pozitívny vzťah k pravidelnej športovej
aktivite a následnému zvyšovaniu kardiovaskulárnej kondície.
Rozvíja osvetovú vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom
na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť.
Strednej zdravotníckej škole v Nitre nie je ľahostajné správanie
a prístup jej žiakov k svojmu zdraviu, a preto vynakladá
nemalé úsilie na to, aby vypestovala u mládeži správne
návyky smerujúce k osvojeniu správneho životného štýlu
a následne eliminovala nebezpečne narastajúcu hmotnosť
mladistvých balansujúcu na hranici medzi nadváhou a začínajúcou obezitou. Všetky tieto iniciatívy smerujú k výchove
celej populácie prostredníctvom mladých aktívnych zdravotníkov, ktorí prídu ako profesionáli do praxe a dokážu pozitívne
vplývať na svoje okolie.

ABSTRAKTY

Vhodné potraviny: sacharidové potraviny s obsahom vlákniny: celozrnné obilniny, chleboviny, strukoviny, ovocie a zelenina, bielkovinové potraviny s nižším obsahom tuku: ryby,
chudé mäso, sója, mlieko s nižším obsahom tuku, vaječný
bielok, tuky: rastlinné oleje a tuky.

Abstrakty
sesterská sekcia
Výchovné aspekty v boji proti obezite
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Obezita je nadmerné nahromadenie tukového tkaniva
v tele človeka následkom porušenia energetickej rovnováhy.
BMI je vyššie ako 30 kg/m2. Podľa údajov IASO z roku 2002
na Slovensku je s nadhmotnosťou 45 %m žien a 60 %
mužov a však s obezitou žije 14 % žien a 16 % mužov.
Obezitu spôsobujú: prejedanie sa (vyšší príjem ako výdaj),
poruchy endokrinných žliaz (napr. nadobličiek, hypofýzy,
pohlavných žliaz ),... Obezita obmedzuje pohyb pacienta, čo
vyvoláva ďalšie ukladanie tuku. Spôsobuje rôzne kardiovaskulárne ochorenia, respiračné poruchy, degeneračné cievne
zmeny – napr. chrbtici, kĺboch, kožné (ekzém), varikozitu
dolných končatín, žlčové kamene, steatóza pečene
Vplyv prostredia a životného štýlu na vznik obezity je
vyššia ako genetika. Zvýšil sa príjem jednoduchých cukrov.
V USA pripadá asi 22 kávových lyžičiek cukru za deň. O príjme
rozhoduje množstvo i zloženie prijatej potravy a taktiež i pracovanie i rezorpcia v tráviacom trakte, transport metabolitov
do tkanív a buniek. Tukové tkanivo u obéznych ľudí vyžaduje
10 % spotrebovanej energie. Nedostatok spánku sprevádza
množstvo hormonálnych a metabolických zmien (menej ako
5 hod). Vznik obezity môže sa spájať aj s prítomnosťou špecifických vírusových infekcií). Dostatočná denná dávka
vitamínu D a vápnika je pre zdravie dôležité a však ak nedostatočné množstvo vitamínu D je nezávislým prediktom metabolického syndrómu u obéznych pacientov DM 2 typu.
Charakteristika diabetickej/ redukčnej diéty: energetická
hodnota celodennej stravy zodpovedá cca 5 300 kJ, 75 g Bielkovín, 40 g Tukov, 150 g Sacharidov, 90 mg vitamínu C, zmena
stravovacích návykov: 5 až 6 x denne (alebo každé 2 hod až 3
hod/ , úprava životného štýlu – pohyb, vylúčime rýchlych sacharidov (nesladiť, nejesť múčniky, sladkosti, výrobky z jemne
vymletej múky, biele pečivo, knedľu,...) , v strave obmedziť
tuk, nejesť slaninu, bravčovú masť, mastné mäso, vnútornosti,
plnotučné mlieko, smotanu, smotanové jogurty, syry , dodržať
pitný režim 1,5 až 2 l tekutín, zvýšiť príjem zeleniny (1/2
porcie) a vhodných druhov ovocia, pravidelné kontrolovanie
váhy, technologická úprava pokrmov: varenie, dusenie,
grilovanie, pečenie s minimálnym množstvom tukov.

Nevhodné potraviny: sacharidové potraviny: biela múka
(pečivo, chlieb, knedľa, halušky, zákusky), sladenie (cukor,
med, umelé sladidlá), sladené nápoje (coca – cola, farebné
minerálky,..., alkohol (pivo, likéry, tvrdý alkohol, vína), ovocné
šťavy, prezreté ovocie, bielkovinové potraviny s vysokým obsahom tukov: kačica, hus, mastné jedlá, masť, klobásy,
vnútornosti, plnotučné mlieko, syry nad 40 % tukov, smotana,
smotanové jogurty, bryndza a i., tuky: živočíšne a margaríny
(bravčová, husacia a kačacia masť), slanina, oškvarky, bryndza,
smotana, syry, zákusky a i. .

Antisklerotický charakter redukčných diét
Ing. Gabriela Gottfried
Jednou zo základných zásad redukčnej diéty je jej antisklerotický charakter. Ide o diétne opatrenia na zastavenie
rozvoja aterosklerózy, nakoľko obezita nepriaznivo vplýva
na celú radu jej rizikových faktorov. Cieľom prednášky je
poukázať na problematiku aterosklerózy z pohľadu prijímaných
tukov. Za rizikový pre vznik aterosklerózy je považovaný vyšší
príjem nasýtených a trans mastných kyselín, zatiaľ čo nenasýtené mastné kyseliny riziko skôr znižujú. Nasýtené
mastné kyseliny (SFA) významne zvyšujú hladinu cholesterolu
v krvi v porovnaní s nenasýtenými. Dôraz sa však kladie na
možný rozdiel medzi jednotlivými nasýtenými MK a ich frakciami cholesterolu v plazme. Nasýtené MK s krátkym a
stredným reťazcom nevplývajú podstatne na krvné lipidy,
nakoľko sú rýchlo premieňané na energiu. Nasýtené MK
s dlhým reťazcom majú významný aterogénny a trombogénny
potenciál. Tento potenciál majú najmä kyselina myristová
a palmitová nachádzajúce sa v mliečnom tuku. Kyselina
steárová nachádzajúca sa najmä v loji a bravčovej masti
v podstate nie je aterogénna, zato je významne trombogénna.
Pokiaľ nasýtené MK nahrádzajú v strave sacharidy, znižujú
hladinu Tg a zvyšujú hladinu cholesterolu (celkového, HDL
aj LDL). Nenasýtené mastné kyseliny delíme podľa dvojitých
väzieb na mononenasýtené a nenasýtené mastné kyseliny
s vyšším počtom dvojitých väzieb. Nie všetky sú rovnako
rizikové, alebo rovnako protektívne. Mononenasýtené mastné

kyseliny (MUFA): hlavnými predstaviteľom endogénnych
MUFA v cis konfigurácii je kyselina olejová, ktorej sa pripisuje
antiaterogénny a antitrombotický účinok, nakoľko zvyšuje
pomer HDL-C/LDL-C a znižuje agregabilitu trombocytov. Inkorporácia kyseliny olejovej do plazmatických lipidov zvyšuje
ich odolnosť voči lipoperoxidácii. Pokiaľ MUFA nahrádzajú
v strave sacharidy – znižujú hladinu LDL-C, zvyšujú hladinu
HDL-C (pomer celkový cholesterol/HDL-C klesá) a znižujú aj
hodnoty Tg. Podobne pri nahradení nasýtených MK dochádza
k zníženiu celkového, LDL aj HDL cholesterolu, avšak menej
ako u PUFA n-6. MUFA ďalej znižujú oxidáciu LDL častíc
v porovnaní s PUFA n-6. Polynenasýtené mastné kyseliny
(PUFA) rozdeľujeme do dvoch skupín: radu n-6 a radu n-3.
Esenciálnymi sú kyselina linolová radu n-6 a kyselina αlinolénová radu n-3. PUFA radu n-6 veľmi významne znižujú
hladinu celkového a LDL-cholesterolu. Nevýhodou je však
súčasné zníženie koncentrácie HDL-cholesterolu. Základom
PUFA n-6 je kyselina linolová, ktorá znižuje VLDL, LDL-C a pri
príjme nad 10 energetických % aj HDL-C. Neovplyvňuje Tg,
zvyšuje krvný fibrinogén a prispieva k oxidatívnej modifikácii
LDL. Spolu s kyselinou arachidónovou zvyšujú agregabilitu
trombocytov. PUFA radu n-3: najdôležitejšou kyselinou tejto
rady je kyselina α-linolénová, z ktorej vznikajú významné
kyseliny – eikozapentaénová (EPA) a dokozahexaénová (DHA).
Význam PUFA n-3 spočíva v ich protizápalových, antiarytmogénnych, antiagregačných, kardioprotektívnych, hypolipemických a mnohých ďalších významných účinkoch.
Veľmi významne znižujú hladinu Tg, no na hladiny krvného
cholesterolu majú menší vplyv. Trans izoméry mastných
kyselín (TFA) majú vyšší aterogénny potenciál ako nasýtené
mastné kyseliny. Zvyšujú sérovú koncentráciu LDL-C, znižujú
koncentráciu HDL-C, nepriaznivo ovplyvňujú koncentráciu
lipoproteínu(a) a zvyšujú inzulínovú rezistenciu. Podľa niektorých štúdií ich zvýšený príjem vedie k zníženiu veľkosti
LDL častíc a zvýšeniu hladiny Tg. TFA prispievajú aj ku chronickému zápalu.
Cholesterol prijímaný potravou má na hladinu sérového
cholesterolu menší vplyv ako nasýtené mastné kyseliny.
Ukázalo sa, že účinok zníženého príjmu cholesterolu v potrave
je relatívne malý. Avšak zvýšený príjem cholesterolu spolu
s SFA znižuje LDL receptorovú aktivitu v bunkách pečene,
čím zvyšuje plazmatickú koncentráciu LDL-C. Najvhodnejšia
je preto kombinácia údajov o obsahu cholesterolu a SFA, tzv.
„cholesterol/saturated fat index” (CSI), ktorý lepšie informuje
o riziku potravinového zdroja na aterosklerotické komplikácie.
Fytosteroly (najbežnejšie: sitosterol, stigmasterol a kampesterol)
sa minimálne vstrebávajú a navyše vytesňujú cholesterol z
micel, čím bránia jeho absorbcii. Výsledkom je znížený príjem
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cholesterolu, s priaznivým dopadom na jeho koncentráciu
v krvi. Ich pravidelná konzumácia znižuje celkový a LDL-C,
hladiny HDL-C neovplyvňuje.
Záver prednášky konštatuje, že znížený obsah tuku a ich
optimálne zloženie je najzásadnejším opatrením redukčných
diét. Dôležité je ich percentuálne zastúpenie, vrátane optimálneho rozloženia podľa jednotlivých MK.

Racionalizácia životosprávy pri diabezite
Mgr. Klaudia Šugrová
Nadváha a obezita sú veľmi často príčinou vzniku diabetu
2.typu, hlavne príčinou vzniku závažných komplikácií. Celosvetovo je tento problém označený už ako neinfekčná pandémia tretieho tisícročia spôsobená nesprávnou životosprávou
s názvom „Diabezita“. Trvale zvýšený krvný cukor - hyperglikémia
dokáže časom napáchať veľké škody, aj keď nedá o sebe
vedieť a nebolí. Pri súčasnej pandémii je veľmi dôležité
ovplyvnenie životného štýlu nielen u ľudí s cukrovkou, ale
celej populácie. Klinické štúdie jasne dokazujú možnosť prevencie, alebo aspoň možnosť oddialenia vzniku diabetu 2.
typu u rizikových pacientov dlhodobým rešpektovaním racionálnej životosprávy. Je dokázané, že práve pri diabezite
vie každý jednotlivec výrazným podielom až 85% vplývať na
vývoj vlastného ochorenia. Životospráva nie je o zákazoch,
ale o podmienkach. Výrazne pomôcť dokáže snaha pristupovať
zodpovedne a starať sa o svoje zdravie. Medzi dobre známe
a často zanedbávané režimové opatrenia patrí úprava stravovania s primeraným zvýšením pohybovej aktivity. Aj keď
sa stravovanie javí ako jednoduché režimové opatrenie,
zaradiť niekoľkokrát denne správnu porciu jedla v správnom
časovom intervale v súlade s indikovanou terapiou bez dostatočných informácií o vhodných potravinových skupinách
predstavuje v praxi najväčší kameň úrazu.
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Úprava jedálnička obézneho pacienta pri
zvýšenom športovom zaťažení, s cieľom
redukcie hmotnosti.
Lucia Slobodová(2), Barbara Ukropcová(1,2)
(1)
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV; •
fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

(2)

Lekárska

Prevalencia nadhmotnosti a obezity sa neustále zvyšuje a
spolu s tým i ďalšie sprievodné zdravotné komplikácie. K epidémii obezity významne prispieva sedavý životný štýl – nedostatkom pohybu trpia 2/3 populácie. Pritom už 5% redukcia
hmotnosti má jednoznačne zdravotné benefity, a takéto
zníženie hmotnosti možno dosiahnuť v relatívne krátkom
čase (2-3 mesiace) len zvýšením objemu pohybovej aktivity
na 30 minút 5 a viac dní v týždni. Redukcia hmotnosti
zvýšením pohybovej aktivity a zmenou jedálnička preto
patria k prvým odporúčaniam pre obézneho pacienta.
V prípade, že sa obézny pacient chystá pravidelne cvičiť,
resp. absolvovať náročnejší tréningový program, zostavenie
jedálnička by malo zodpovedať nielen jeho aktuálnemu
zdravotnému stavu ale aj pravidelnej pohybovej aktivite,
ktorá významne mení nároky na skladbu jedálnička a časovanie
príjmu stravy. Pred plánovaným tréningom je vhodné prijať
len malú porciu jedla, a to najmenej 45 minút pred začiatkom
tréningu. Tým sa predíde pocitom diskomfortu pri cvičení,
no podporí sa výkon. Naopak po tréningu je vhodné aspoň
45 minút až hodinu neprijímať žiadne jedlo. Pri plánovaní
skladby a príjmu stravy je potrebné zohľadňovať frekvenciu, intenzitu a typ cvičenia, dennú dobu cvičenia, ako aj dĺžku a
celkovú náročnosť tréningu. Nutričný obsah prijatej potravy
a načasovanie príjmu v súlade s plánovaným tréningom
ovplyvňuje nielen športový výkon a regeneráciu, ale aj pocit
hladu, ktorý si môže vyžiadať ďalší príjem potravy a bude limitovať redukciu hmotnosti. Na druhej strane má na priebeh
chudnutia a metabolizmus pozitívny efekt aj. tzv. „exercise
snacking“, teda krátke intenzívne intervalové cvičenie pred
jedlom, ktoré zlepšuje metabolizmus glukózy u obéznych
inzulínorezistentných pacientov.
Pre zostavenie diéty platí niekoľko základných pravidiel.
Na zníženie hmotnosti o 1kg je potrebné vzdať sa 7000
kcal energie, čo sa dá docieliť znížením príjmu potravy,
zvýšením fyzickej aktivity, resp. ich vzájomnou kombináciou.
Znamená to napr. zbaviť sa 80 kcal denne po dobu 3mesiacov (120g polotučného jogurtu). Podľa plánovaného
tempa redukcie je však potrebné znížiť energetický príjem v
priemere o 25%-40%. Zvýšenie pravidelnej pohybovej aktivity
poskytuje výhodu menšej energetickej reštrikcie v rámci
dňa, a teda viac možností spestriť si jedálniček tak, aby bolo

13. – 14. november 2015

ABSTRAKTY

zastúpenie mikronutrientov (minerálne látky, vitamíny,
enzýmy) optimálne a chuťovo vyvážené. Priebeh redukcie
podporí aj správny pomer makronutrientov (sacharidy 5060%, bielkoviny 25%, tuky 25-30%). V porovnaní s necvičiacim
pacientom v redukčnom režime môže byť však zastúpenie
tukov nižšie v prospech bielkovín.
Kombinácia kalorickej reštrikcie a cvičenia je najlepším
spôsobom redukcie hmotnosti. Úprava stravovacích návykov
a odporúčanie / dizajnovanie vhodnej fyzickej aktivity,
edukácia a motivácia pacientov, ako aj sledovanie efektivity
intervencie, resp. úpravy životného štýlu, sú predpokladom
úspešnej redukcie hmotnosti a zvýšenia fyzickej zdatnosti.

úlohu a vplyv na jeho prístup k liečbe.
Liečba diabetu redukciou hmotnosti vedie k úprave glykémie, HbA1c, triacylglycerolov a zníženiu inzulínovej rezistencie, prípadne k zníženiu či vynechanie terapie. A v neposlednom rade úprava hmotnosti obézneho pacienta vedie
aj k poklesu výskytu diabetes mellitus.

Postup edukácie pacienta o stravovaní pri
nadváhe a obezite
Mária Štefáková
Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o. Ľubochňa

Edukácia k motivácii obézneho diabetika
Eva Niznerová
Diabetologická ambulancia II. Internej kliniky UNB a LFUK, Bratislava

Prevenciu niektorých ochorení je možné dosiahnuť napr.
očkovaním, podaním liekov bez nutnosti zásahu do životného
štýlu. Obezita a diabetes mellitus 2. typu medzi tieto ochorenia
však nepatria. Sú to ochorenia, ktoré spočiatku síce nebolia,
ale ich dôsledky sú o to závažnejšie. Boj s nimi vyžaduje predovšetkým zmenu životného štýlu, úpravu stravy a pohyb.
Optimálne by bolo teda začať s prevenciou čo najskôr. Jedinou účinnou zbraňou je formovanie v dobe, keď sa ešte
len osvojujú životné návyky, teda v detstve a hlavnú úlohu
majú teda rodičia každej generácie.
Edukácia a motivácia patria v liečebnej terapii k behaviorálnym technikám. Sú to vlastne základné piliére úspešnej
liečby, na ktorých to všetko stojí a padá zároveň. Len spolupracujúci pacient, ktorý vie, prečo to robí, čo tým dosiahne,
dokáže s nami spolupracovať a byť si vedomý spoluzodpovednosti úspešnej liečby. A sám sa potom rozhoduje a nesie
zodpovednosť, či a ako sa jeho ochorenie bude rozvíjať a limitovať ho v bežnom živote.
Cieľom edukácie a motivácie obézneho diabetika je trvalá
zmena v správaní k sebe samému. Navodenie pohody, pocitu
uspokojenia, pochopenie súvislostí, vyvolanie záujmu a zlepšenie celkovej kvality života je konečným kladným výsledkom.
Aby sme však pacienta dostali to tohto bodu spolupráce,
musíme s ním pracovať citlivo, systematicky a komlexne.
Mali by sme poznať jeho osobnosť, rodinné zázemie, záujmy,
záľuby a množstvo ďalších činiteľov, ktoré môžu zohrávať

Nadváha a obezita sú častým problémom u detí, adolescentov, ale tiež u dospelých diabetikov. Narúša sa kvalita ich
života a pôsobí negatívne na psychiku jedinca. V prípade
podcenenia včasnej prevencie, hlavne u detí, môže mať negatívny dopad na celkové zdravie človeka. Edukácia o stravovaní
a zmene životného štýlu môže pacienta usmerniť, ponúknuť
návod na nenáročné zmeny v spôsobe života a stravovania.
Stravovacia anamnéza, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou individuálnej edukácie, pomôže odkryť a upozorniť na chyby
a nasmerovať ho na ďalší postup pri liečbe. Návrh individuálneho celodenného rozpisu stravy a priebežne s pacientom
spolupracovať, sledovať spolu s nim krivku jeho telesnej
hmotnosti, je pre neho silnou motiváciou. Pri zaradení špeciálnych výživových doplnkov do jedálneho lístka u diabetikov,
sledovanie aj glykémii po realizácii novej liečby, môže byť
motiváciou aj pre ostatných diabetikov, ktorí túto možnosť
zatiaľ odmietali. Nenáročnosť tejto liečby je prínosom.
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Predoperačná a pooperačná starostlivosť u
pacientov po bariatricko metabolických
operáciách
Mgr. Ivica Bilčiková
FN Trnava, Chirurgická klinika

Prezentácia je zameraná na manažment pacienta z pohľadu
zdravotnej sestry od prvého kontaktu s pacientom. Už pri
prvom rozhovore je dôležité zamerať sa na správne vysvetlenie
a pochopenie zo strany pacienta o nutnosti zmeny životného
štýlu a stravovacích návykov v závislosti od typu zvoleného
operačného výkonu.
Dôležitá je samotná predoperačná príprava a edukácia
pacienta o jednotlivých preventívných opatreniach pred samotným operačným výkonom, keďže sa často jedná o vysokorizikových pacientov. Je nutné rozptýliť ich obavy a správne
motivovať pacienta.
V bezprostrednom pooperačnom období je nutné
vzhľadom na hore uvedené skutočnosti dôsledne monitorovať
pacienta. V prípade nekomplikovaného priebehu je úlohu
vyškolenej sestry okrem štandardnej pooperačnej starostlivosti
zabezpečiť realimentáciu pacienta podľa vopred vypracovaného
protokolu.
Pri nekomplikovanom priebehu pacient odchádza do ambulantnej starostlivosti s vypracovaným plánom postupného
prechodu cez tekutú, kašovitú až na tuhú potravu za stálej
kontroly a nevyhnutných konzultácií s vyškoleným personálom.
Vyškolená sestra je súčasťou bariatrického tímu v našej nemocnici.

Bariatrické výkony z pohľadu operačnej sestry
Katarína Michalová
Komplex operačných sál a Oddelenie centrálnej sterilizácie Trnava
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Prednáška na tému ,, Bariatrické výkony z pohľadu
operačnej sestry“ sa zaoberá problematikou obezity, ich klinickými ukazovateľmi a príčinami vzniku. Jadrom práce je
chirurgická liečba obezity ako typického reprezentanta civilizačných ochorení a ich dopad na ľudskú populáciu.
Svetová zdravotnícka organizácia zaradila obezitu na
zoznam civilizačných ochorení a označila ju za epidémiu 21.
storočia. Odborníci tvrdia, že ľudia jedia oveľa viac, ako k
životu potrebujú.
1,1 miliarda ľudskej populácie trpí nadváhou a obezitou

50-75% populácie je obézna
10-25% trpí nadváhou
za posledných 30 rokov sa počet obéznych na svete zdvojnásobil
To už sú čísla, ktorým naozaj treba venovať pozornosť,
pretože obezita nie je len estetickým problémom, ale
spôsobuje aj mnohé zdravotné komplikácie. Jej chirurgické
riešenie je dnes vo svete plne akceptované predovšetkým
pre trvalú redukciu hmotnosti a zlepšenie komorbidity.

Kvalita života závažně obézních pacientů po
bariatricko/metabolické operaci
Čerkovská, J., Rolová, D., Wolgemuthová,J.
Chirugické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava-Vítkovice,
Česká republika

Úvod: Bariatrická/metabolická chirurgie má prokazatelně
pozitivní vliv na redukci hmotnosti a stav přidružených onemocnění. Relativně málo informací je k dispozici ohledně
vlivu na kvalitu života závažně obézních pacientů po operacích.
Cílem naší práce bylo zjistit změny v kvalitě života po
chirurgické intervenci.
Materiál a metódy: Provedli jsme dotazníkovou akci v
souboru 80 pacientů v čase od listopadu 2014 do února
2015. V souboru nebylo možné vyhodnotit 5 dotazníků.
Ptali jsme se na různé parametry osobního života, včetně sexuálního zdraví a spokojenosti sama se sebou. P o u ž i l i
jsme i modifikovaný dotazník BAROS.
Výsledky: Obecně došlo k zlepšení kvality života dotazovaných pacientů. V jednotlivých položkách varírovalo procento
významného zlepšení. Při hodnocení dle BAROS jsme zjistili,
že nejvíce spokojenie jsou pacienti v období méně než rok
po operaci. Nejnižží spokojenost byla u pacientů po RYGB.
Závěr: Bariatrické/metabolické operace mají dle výsledků
našeho průzkumu významný pozitivní vliv na kvalitu života.

13. – 14. november 2015

ABSTRAKTY

Tubulizace žaludku a technika operace
z pohledu perioperační sestry
Dědečková Š., Vonešová J.
COS nemocnice Turnov, Krajská nemocnice Liberec a.s., Česká republika

Tubulizace žaludku se stává nejčastěji používanou metodou
bariatricko- metabolické chirurgie. Důvodem je relativní jednoduchost, reprodukovatelnost a dobré výsledky.
V nemocnici Turnov jsme začali tubulizaci žaludku provádět
v roce 2007 a do dnešního dne jsme provedli více než 1000
těchto operací. Přes svoji jednoduchost má tento výkon
několik základních kroků, které vyžadují praxi a použití
technicky vyspělých nástrojů a přístrojů, jako harmonický
skalpel nebo lineární stapler. Zejména použití stapleru musí
být provedeno technicky správně, aby byla maximálně
sníženo riziko závažných komplikací v důsledku poruchy
hojení staplerové linie.
V naší sestavě se krvácení ze staplerové linie vyskytlo
v 0,8%, porucha hojení s dehiscencí staplerové linie rovněž
v 0,8%, což představuje velmi dobrý výsledek. Součástí prezentace je video ukázka tubulizace žaludku.
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Gliklazid

Rovnaký účinok.

Polovičný objem.

Humalog 200 jednotiek/ml
poskytuje rovnako rýchly nástup účinku
ako Humalog 100 jednotiek/ml,
ale umožní pacientovi podať
si predpísanú dávku inzulínu
v polovičnom objeme tekutiny.

SKHMG00015

znaky a symptómy srdcového zlyhania, priberanie na hmotnosti a edém. U osôb, ktoré
majú zníženú alebo chýbajúcu vnímavosť varovných príznakov hypoglykémie alebo
majú časté hypoglykemické epizódy, sa musí starostlivo zvážiť vhodnosť vedenia vozidiel. Interakcie: Potreba inzulínu sa môže zvýšiť pri užívaní perorálnych kontraceptív,
kortikosteroidov alebo hormonálnej substitúcie počas liečby porúch štítnej žľazy,
danazolu, beta-2-mimetík. Potreba inzulínu sa môže znížiť pri podávaní perorálnych
antidiabetík, salicylátov, sulfónamidov, niektorých antidepresív (inhibítory MAO, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu), niektorých ACE inhibítorov (kaptopril, enalapril), blokátorov receptorov angiotenzínu II, betablokátorov, oktreotidu
alebo alkoholu. Nežiaduce účinky: Hypoglykémia, lipodystroﬁ a alebo precitlivenosť
v mieste aplikácie. Ťažké stavy generalizovanej alergie môžu ohrozovať život. Gravidita a laktácia: Údaje o veľkom počte gravidných žien užívajúcich inzulín lispro
nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca. Potreba inzulínu sa zvyčajne znižuje počas prvého trimestra a zvyšuje sa počas
druhého a tretieho trimestra. Dojčiace diabetičky môžu potrebovať úpravu dávky
inzulínu. Balenia:* 1 x 10 ml Humalog 100 U/ml injekčná liekovka, 5 x 3 ml Humalog
100 U/ml náplne pre 3 ml pero, 5 x 3 ml Humalog 100 U/ml KwikPen, 5x3ml Humalog
Mix25 100 U/ml náplne pre 3 ml pero, 5x3ml HumalogMix 25 100U/ml Kwikpen, 5x3ml
Humalog Mix50 100 U/mo náplne pre 3 ml pero, 5x3ml Humalog Mix50 100 U/ml
KwikPen. 5 x 3 ml Humalog 200 U/ml KwikPen. Výdaj liekov je viazaný na lekársky
predpis a lieky sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Pred použitím, liekovky, náplne aj naplnené perá uchovávajte v pôvodnom obale v chladničke pri teplote
2-8°C. Po prvom použití sa náplň aj pero môže používať 28 dní ak ich uchovávate
pri teplote do 30ºC. Injekčnú liekovku môžete po prvom použití používať 28 dní, ak
ju uchovávate v chladničke pri teplote 2-8°C alebo pri teplote do 30°C. Registračné
čísla: Humalog 100 U/ml, injekčný roztok v injekčnej liekovke: EU/1/96/007/002; 5x3
ml Humalog 100 U/ml, injekčný roztok v náplni: EU/1/96/007/004; 5x3 ml Humalog 100 U/ml KwikPen: EU/1/96/007/031; 5x3 ml Humalog Mix25 100 U/ml náplne:
EU/1/96/007/008; 5x3 ml Humalog Mix25 100 U/ml KwikPen: EU/1/96/007/033;
5x3 ml Humalog Mix50 100 U/ml náplne: EU/1/96/007/006; 5x3 ml Humalog Mix50
100 U/ml náplne: EU/1/96/007/006; 5x3 ml Humalog Mix50 100 U/ml KwikPen:
EU/1/96/007/035; Humalog 200 jednotiek/ml, injekčný roztok naplnený v injekčnom
pere: EU/1/96/007/039, EU/1/96/007/040, EU/1/96/007/041, EU/1/96/007/042. Dátum poslednej revízie textu: September 2014. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Eli
Lilly Netherland B.V. Grootslag 15,3991 RA Houten, Holandsko. Pred predpisovaním sa
prosím zoznámte s úplným znením súhrnov charakteristických vlastností liekov, ktoré
môžete získať na adrese: Eli Lilly Slovakia s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava, tel.: -421
220 663 111, fax: +421 220 663 119.
* všimnite si prosím zmenu v informácii o liekoch

Referencie: 1. Terapeutický algoritmus pre diabetes mellitus 2. typu, SDS, jún 2015 2. The ADVANCE Collaborative group. N Engl. J. Med. 2008;358:256-2572. 3. The ADVANCE-ON Collaborative group.
N Engl. J. Med. September 2014. D0I: 10.1056/NEJMoa1407963. 4. SPC Diaprel MR 60 mg, august 2015.
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Skrátený súhrn charakteristických vlastností lieku *:
Humalog 100 U/ml injekčný roztok v injekčnej liekovke, Humalog 100 U/ml injekčný
roztok v náplni, Humalog 100 U/ml KwikPen injekčný roztok v naplnenom pere –
inzulín lispro 100 U (3,5 mg) v 1 ml. Humalog 200 jednotiek/ml, injekčný roztok naplnený v injekčnom pere* – inzulín lispro 200 U (6,9 mg) v 1 ml. Rýchlo pôsobiaci
analóg humánneho inzulínu; Humalog Mix25 100 U/ml injekčná suspenzia v náplni,
Humalog Mix25 100 U/ml KwikPen injekčná suspenzia v naplnenom pere, Humalog
Mix50 100 U/ml injekčná suspenzia v náplni, Humalog Mix50 100 U/ml KwikPen
injekčná suspenzia v naplnenom pere – inzulín lispro 100 U (3,5 mg) v 1 ml. Humalog
Mix25 tvorí 25 % roztok inzulínu lispro a 75 % suspenzia inzulínu lispro izofán. Humalog Mix50 tvorí 50 % roztok inzulínu lispro a 50 % suspenzia inzulínu lispro izofán.
Indikácia: Humalog je indikovaný na liečbu dospelých i detí s diabetes mellitus, ktorí
potrebujú inzulín na udržanie normálnej glukózovej homeostázy aj na iniciálnu stabilizáciu diabetes mellitus. Humalog Mix25 a Humalog Mix50 sú indikované na liečbu
pacientov s diabetes mellitus, ktorí potrebujú inzulín na udržanie normálnej glukózovej
homeostázy. Dávkovanie a spôsob podávania: Dávkovanie stanoví lekár v súlade
s potrebami pacienta. Humalog sa môže aplikovať krátko pred jedlom alebo po jedle.
Mal by sa aplikovať subkutánnou injekciou alebo kontinuálnou subkutánnou infúziou
pomocou pumpy, avšak môže sa podať aj intramuskulárne alebo intravenózne. Humalog Mix25 (KwikPen) a Humalog Mix50 (KwikPen) sa môžu aplikovať krátko pred
jedlom alebo bezprostredne po jedle. Aplikujú sa len subkutánnou injekciou, nemajú
sa nikdy podať intravenózne. Humalog účinkuje po subkutánnom podaní rýchlo
a kratšiu dobu (2-5 hodín) v porovnaní s regular inzulínom. Po subkutánnej aplikácii
Humalogu Mix25 a Humalogu Mix50 dochádza k rýchlemu nástupu účinku a skorému
dosiahnutiu vrcholu aktivity Humalogu. Trvanie účinku zložky suspenzie inzulínu lispro izofán je veľmi podobné účinku bazálneho inzulínu (NPH). Kontraindikácie: Hypoglykémia. Precitlivenosť na inzulín lispro alebo ktorúkoľvek z pomocných látok.
Osobitné upozornenie:* Zmeny koncentrácie, značky, typu, druhu a/alebo spôsobu
výroby môžu mať za následok potrebu zmeny dávkovania. Použitie nedostatočných
dávok alebo prerušenie liečby môže viesť k hyperglykémii a diabetickej ketoacidóze.
Nekontrolované hypoglykemické alebo hyperglykemické reakcie môžu spôsobiť stratu
vedomia, kómu alebo smrť. Potreba inzulínu sa môže meniť pri ochorení obličiek alebo pečene. Potreba inzulínu sa môže zvýšiť počas choroby alebo pri emocionálnom
rozrušení. Úprava dávkovania inzulínu môže byť potrebná pri zvýšenej fyzickej aktivite alebo zmene zvyčajnej diéty. Cvičenie ihneď po požití potravy môže zvýšiť riziko
hypoglykémie. Podanie inzulínu lispro deťom mladším ako 12 rokov sa má zvážiť iba
v prípade očakávaného prínosu v porovnaní s regular inzulínom. U pacientov užívajúcich
pioglitazón v kombinácii s inzulínom, boli zaznamenané prípady srdcového zlyhania.
Najmä u pacientov s rizikovými faktormi pre vznik srdcového zlyhania treba sledovať

Amgen
Cardiovascular:
35 rokov vedúceho postavenia
v biologickej liečbe viedlo k výzve
ovplyvniť hypercholesterolémiu

Priemerná zmena LS z východiskovej hodnoty, %

Kardiovaskulárne ochorenia
sú hlavnou príčinou morbidity
a mortality v Európe1
• 4 milióny úmrtí každý rok1
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Amgen skúma riešenia na zníženie
výskytu kardiovaskulárnych ochorení4






Mnoho pacientov s vysokým
kardiovaskulárnym rizikom nemá
na súčasnej hypolipidemickej liečbe
hladiny LDL cholesterolu
v doporučenom rozmedzí a je
v reziduálnom riziku pre závažné
kardiovaskulárne príhody3









 







 



JE NAČASE ZATOČIŤ
S OBEZITOU

Priemerná dĺžka života
JE DRASTICKY

Takmer

30%

SKRÁTENÁ 12 09
- o 9 rokov pri morbídne obéznych ženách
a o 12 rokov pri morbídne obéznych mužoch.2

svetovej populácie má
nadváhu alebo je obézna1

Obezita prispieva k3:

!

50

%

VÝSKYTU VYSOKÉHO
TLAKU

33

%

PRÍPADOV ISCHEMICKEJ
CHOROBY SRDCA A MŔTVICE

VEDELI
STE ŽE?

ROKOV

ROKOV

320,000 ĽUDÍ

V EÚ ZOMRIE KAŽDOROČNE KVÔLI CUKROVKE4

382 ĽUDÍ

75%

MILIÓNOV

na svete trpí cukrovkou II.typu a očakáva sa,
že do roku 2035 vzrastie na 592 miliónov5

PRÍPADOV DIABETU II.TYPU

OBEZITA A OCHORENIA S ŇOU SPOJENÉ ZNAMENAJÚ ZÁVAŽNÉ ZAŤAŽENIE ZDRAVOTNÝCH SYSTÉMOV

30%

7%

Zdravotné výdaje spojené s liečbou obéznych
pacientov môžu byť až o 30% vyššie ako
u pacientov s normálnou váhou6

Zdravotné výdaje na pacienta
s cukrovkou II.typu sú 2-4 krát vyššie
ako výdaje na pacienta bez cukrovky7

7 % zdravotných výdajov EÚ sa momentálne
vzťahuje na obezitu a toto číslo sa do budúcna
bude zvyšovať s tým, ako rastie jej výskyt 8,9

PACIENTOM SÚ MOMENTÁLNE DOSTUPNÉ LEN OBMEDZENÉ MOŽNOSTI LIEČBY

IBA 20 %
1

2

3

V žiadnej krajine sveta sa
za posledných 33 rokov
nepodarilo znížiť výskyt
obezity1

obéznych pacientov, ktorí podstúpia diétu, sa podarí
udržať váhový úbytok ≥ 10 % v horizonte 3 rokov10

OPERÁCIA JE JEDNOU Z BEZPEČNÝCH A EFEKTÍVNYCH MOŽNOSTÍ LIEČBY

Meta-analytická
štúdia na viac ako

22,000

Cukrovka

Vysoký cholesterol

Vysoký krvný tlak

bola úplne
odstránená pri

bol úplne odstránený
alebo znížený pri

bol odstránený pri

76.8% 70%
pacientoch

pacientoch

Dôkazy potvrdzujú, že bariatrické operácie
sú klinicky a nákladovo efektívne12-13.

pacientoch preukázala, že bariatrická
operácia má pozitívny dopad na
obezitu a ochorenia s ňou spojené11

61.7%

pacientoch

!

VEDELI
STE?

Na Slovensku nie sú v súčasnosti
bariatricko-metabolické výkony
hradené z verejného zdravotného
poistenia.
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