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ZNÍŽENIE
RELATÍVNEHO

RIZIKA KV† 
ÚMRTIA

PO PRIDANÍ K 
ŠTANDARDNEJ 

LIEČBE1,2,3‡

Schválené znenie 
SPC* vrátane

kardiovaskulárnej 
mortality#1,2

Pre Vašich pacientov s diabetes mellitus 
2. typu a preukázaným KV† ochorením1

‡ HR=0,62 (95% CI: 0,49; 0,77) P<0,001, HR (hazard ratio), † KV - kardiovaskulárne, *SPC - Súhrn charakteristických vlastností lieku, # podrobné informácie si pozrite v plnom znení 
Súhrnu charakteristických vlastností lieku, ‡ Štandardná liečba zahŕňala kardiovaskulárnu terapiu a antidiabetickú terapiu indikovanú podľa uváženia lekára.3,6  § Empagliflozín ver-
zus placebo po pridaní k štandardnej starostlivosti 

Referencie: 1. JARDIANCE SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku). 2. SYNJARDY SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku). 3. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. 
Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015;373;22:2117-2128. (doi:10.1056/NEJMoa1504720).
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ZNÍŽENIE RIZIKA KV† 
ÚMRTIA PRE VAŠICH 
PACIENTOV§

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Názov lieku: Synjardy 5mg/850 mg, Synjardy 5 mg/1000 mg, Synjardy 12,5 mg/850 mg, Synjardy 12,5 mg/1000 mg. Zloženie lieku: 5mg empagliflozínu/850 mg metformíniumchloridu, 
5mg empagliflozínu/1000 mg metformíniumchloridu, 12,5mg empagliflozínu/850 mg metformíniumchloridu, 12,5mg empagliflozínu/1000 mg metformíniumchloridu. Lieková forma: fil-
mom obalená tableta. Indikácie: Synjardy je indikovaný na liečbu dospelých s diabetes mellitus 2. typu ako doplnok k diéte a pohybovej aktivite: u pacientov nedostatočne kontrolovaných 
maximálne tolerovanou dávkou metformínu samotného, v kombinácii s inými liekmi na liečbu diabetes u pacientov nedostatočne kontrolovaných metformínom a týmito liekmi, u pacien-
tov, ktorí sa už liečia kombináciou empagliflozínu a metformínu vo forme samostatných tabliet. Výsledky štúdií týkajúce sa kombinácií, účinkov na kontrolu glykémie a kardiovaskulárnych 
príhod, ako aj skúmanej populácie pacientov, si pozrite v SPC. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka je jedna tableta dvakrát denne. Dávkovanie sa má individuálne nastaviť 
na základe súčasného režimu pacienta, účinnosti a znášanlivosti užívania odporúčanej dennej dávky 10 mg alebo 25 mg empagliflozínu, pričom sa nepresiahne maximálna odporúčaná 
denná dávka metformínu. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Laktátová acidóza, diabetická ketoacidóza. Diabetická prekóma. Závažné 
zlyhanie obličiek. Akútne stavy, ktoré môžu meniť funkciu obličiek, ako je napr.: dehydratácia, závažná infekcia, šok. Ochorenie, ktoré môže spôsobiť hypoxiu tkaniva (obzvlášť akútne 
ochorenie alebo zhoršujúce sa chronické ochorenie), ako je napr.: dekompenzované zlyhanie srdca,  dýchacej sústavy, infarkt myokardu v nedávnej minulosti, šok. Porucha funkcie pečene, 
akútna intoxikácia alkoholom, alkoholizmus. Osobitné upozornenia: Nemá sa používať u pacientov s diabetes mellitus 1. typu. Diabetická ketoacidóza: boli hlásené zriedkavé prípady dia-
betickej ketoacidózy, pre viac informácií si pozrite SPC lieku. Laktátová acidóza: zriedkavá ale závažná metabolická komplikácia, ktorá sa môže objaviť z dôvodu akumulácie metformínu. 
Podanie jódovej kontrastnej látky: môže viesť k nefropatii vyvolanej kontrastnou látkou. Funkcia obličiek: GRF je potrebné vyhodnotiť pred začiatkom liečby a pravidelne počas liečby. 
Funkcia srdca: skúsenosti so zlyhaním srdca sú obmedzené. Poškodenie pečene: v klinických štúdiách sa hlásili prípady poškodenia pečene, príčinný vzťah sa nestanovil. Chirurgický 
zákrok: liečba sa musí dočasne prerušiť 48 hodín pred a po vyšetrení alebo chirurgickom zákroku. Riziko deplécie objemu: osmotická diuréza sprevádzajúca terapeutickú glukozúriu môže 
viesť k miernemu poklesu krvného tlaku. Infekcie močových ciest: u pacientov s komplikovanými infekciami močových ciest sa má zvážiť dočasné vysadenie empagliflozínu. Zvýšený 
hematokrit: pri liečbe empagliflozínom bolo pozorované zvýšenie hematokritu. Staršie osoby: u pacientov vo veku 75 rokov a starších sa môže vyskytovať zvýšené riziko deplécie objemu. 
Amputácie dolných končatín: počas klinických štúdií s ďalším inhibítorom SGLT2 sa pozoroval zvýšený počet prípadov amputácií dolných končatín (primárne prsta na nohe). Je dôležité 
pacientov poučiť o bežnej preventívnej starostlivosti o nohy. Zlyhanie srdca: skúsenosti so zlyhaním srdca sú obmedzené. Zníženie kardiovaskulárneho úmrtia u týchto pacientov bolo v 
súlade s celkovou populáciou v štúdii EMPA-REG OUTCOME. Laboratórne vyhodnotenia moču: pozitívny výsledok na glukózu v moči. Liekové interakcie: Empagliflozín: Farmakodynamic-
ké interakcie: diuretiká, inzulín a liečivá podporujúce vylučovanie inzulínu. Farmakokinetické interakcie: účinky iných liekov na empagliflozín: probenecid, gemfibrozil, rifampicín, verapamil; 
účinky empagliflozínu na iné lieky: empagliflozín nemá žiadny klinicky významný účinok na farmakokinetiku metformínu, glimepiridu, pioglitazónu, sitagliptínu, linagliptínu, simvastatínu, 
warfarínu, ramipirilu, digoxínu, diuretík a perorálnych kontraceptív. Metformín: súbežné používanie, ktoré sa neodporúča: alkohol, transportéry organických katiónov, jódové kontrastné 
látky; kombinácia, pri ktorej sa vyžaduje opatrnosť pri používaní: NSAID, inhibítory ACE, antagonisti receptora angiotenzínu II, diuretiká. Inzulín a liečivá podporujúce vylučovanie inzulínu: 
zvýšené riziko hypoglykémie. Nežiaduce účinky: veľmi časté: hypoglykémia (pri užívaní so sulfonylmočovinou alebo inzulínom), gastrointestinálne príznaky. Uchovávanie: Tento liek 
nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Boehringer Ingelheim International GmbH, Nemecko. Dátum revízie textu: Máj 2018.

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

Názov lieku: Jardiance 10 mg, Jardiance 25 mg. Zloženie lieku: 10 mg alebo 25 mg empagliflozínu. Lieková forma: filmom obalená tableta. Indikácie: Jardiance je indikovaný u dospe-
lých na liečbu nedostatočne kontrolovaného diabetes mellitus 2. typu ako doplnok k diéte a pohybovej aktivite: ako monoterapia, ak sa metformín považuje z dôvodu neznášanlivosti za 
nevhodný: ako prídavná liečba k iným liekom na liečbu diabetes. Výsledky štúdie týkajúce sa kombinácií, účinkov na kontrolu glykémie a kardiovaskulárnych príhod, ako aj skúmaných 
populácií pozri SPC. Dávkovanie a spôsob podávania: Pozri SPC. Maximálna denná dávka je 25 mg. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lie-
ku. Osobitné upozornenia: Diabetická ketoacidóza: boli hlásené zriedkavé prípady diabetickej ketoacidózy, pre viac informácií si pozrite SPC lieku. Porucha funkcie obličiek: úprava dávky 
a sledovanie funkcie obličiek. Poškodenie pečene: hlásené iba v klinických štúdiách. Zvýšený hematokrit: pri liečbe bolo pozorované zvýšenie hematokritu. Staršie osoby: zvýšené riziko 
deplécie objemu. Pacienti s rizikom deplécie objemu: je potrebné venovať pozornosť ich príjmu tekutín. Infekcie močových ciest: zvážiť dočasné prerušenie liečby. Amputácie dolných 
končatín: počas klinických štúdií s ďalším inhibítorom SGLT2 sa pozoroval zvýšený počet prípadov amputácií dolných končatín (primárne prsta na nohe). Je dôležité pacientov poučiť o 
bežnej preventívnej starostlivosti o nohy. Zlyhanie srdca: skúsenosti so zlyhaním srdca sú obmedzené. Zníženie kardiovaskulárneho úmrtia u týchto pacientov bolo v súlade s celkovou 
populáciou v štúdii EMPA-REG OUTCOME. Laboratórne vyhodnotenie moču: pozitívny výsledok vyšetrenia glukózy v moči. Laktóza: tablety obsahujú laktózu, možná intolerancia. Lieko-
vé interakcie: Farmakodynamické interakcie: diuretiká, inzulín a liečivá podporujúce vylučovanie inzulínu. Farmakokinetické interakcie: účinky iných liekov na empagliflozín: probenecid, 
gemfibrozil, rifampicín, verapamil; účinky empagliflozínu na iné lieky: empagliflozín nemá žiadny klinicky významný účinok na farmakokinetiku metformínu, glimepiridu, pioglitazónu, 
sitagliptínu, linagliptínu, simvastatínu, warfarínu, ramipirilu, digoxínu, diuretík a perorálnych kontraceptív. Nežiaduce účinky: veľmi časté: hypoglykémia (pri užívaní so sulfonylmočovinou 
alebo inzulínom). Uchovávanie: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Nemecko. Dátum revízie textu: Máj 2018.

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

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Určené pre odbornú verejnosť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na dole uvedenej 
adrese. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com
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Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 
milí priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás v mene organizačné-
ho a programového výboru Obezitologickej sekcie 
Slovenskej diabetologickej spoločnosti čo najsr-
dečnejšie pozvala na 16. Slovenské obezitolo-
gické dni s medzinárodnou účasťou, ktoré sa 
budú konať v dňoch 26. a 27. októbra 2018 
v Žiline.
Situácia na Slovensku je vážna. Asi jedna štvrtina 
dospelých Slovákov „žije“ s obezitou, ktorá je po 
fajčení druhou najčastejšou preventabilnou príči-
nou úmrtia. V klinickej praxi sa snažíme s väčším či menším úspechom ovplyvňovať 
a liečiť najmä komplikácie spôsobené obezitou (diabetes mellitus 2. typu, artériová 
hypertenzia, adipozopatická dyslipidémia, steatóza pečene, kardiovaskulárne a ná-
dorové ochorenia, ochorenia pohybového aparátu, depresie, syndróm spánkového 
apnoe…), radšej ako obezitu, ktorá vedie k ich vzniku.
Obezita a jej komorbidity stále sú a ostávajú náročnou a vo veľkej miere aj frustru-
júcou výzvou našej klinickej praxe. Myslím, že to takto cíti veľká väčšina z nás, ktorí 
sa venujeme obéznym pacientom a ktorým tento problém nie je ľahostajný. Našou 
úlohou je pomôcť pacientom ostať motivovaní a angažovaní a poskytnúť im podpo-
ru v rozhodovaní o zmene životného štýlu a vo vypracovaní plánu liečby s reálnymi 
a dosiahnuteľnými cieľmi.
Práve kongres Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti svojim 
programom kopírujúcim multidisciplinárny charakter obezity upozorňuje na ne-
priaznivú situáciu na Slovensku, spája odborníkov zaoberajúcich sa touto problema-
tikou, hľadá riešenia, ktoré by mohli pomôcť k prevencii nadhmotnosti a obezity na 
Slovensku (a nielen na Slovensku).

Tešíme na Vás a Vaše podnetné prednášky a diskusné príspevky 26. – 27. 
októbra 2018 v hoteli Holiday Inn v Žiline (www.obesitas.sk, www.diaslovakia.sk,  
www.amedi.sk). 

MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD.
prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti

a prezidentka 16. Slovenských obezitologických dní s medzinárodnou účasťou
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25.10.2018
17.00 – 18.30 Zasadnutie výboru OS SDS / Executive Committee 

meeting OS SDS

26.10.2018
07.30 – 18.00 Registrácia /Registration

8.30 – 8.45 Slávnostné otvorenie 16. Slovenských obezitologických dní 
s medzinárodnou účasťou / Opening ceremony 16th Slovak 
Congress on Obesity with international participation

8.45 – 10.00 Slávnostné prednášky / Inaugural Lectures

8.45 – 9.10 4. slávnostná Sečanského prednáška / 4th Sečansky 
inaugural lecture

9.10 – 9.30 Slávnostná prednáška / udelenie čestného členstva 
Obezitologickej sekcie SDS / Lecture / Award Honorary 
Membership of the Obesitology Section Slovakian 
Diabetes Society

9.30 – 9.50 Slávnostná prednáška / udelenie čestného členstva 
Obezitologickej sekcie SDS / Lecture / Award Honorary 
Membership of the Obesitology Section Slovakian 
Diabetes Society 

9.50 – 10.00 Udelenie čestného členstva Obezitologickej sekcie SDS  
/ Award Honorary Membership of the Obesitology 
Section Slovakian Diabetes Society 

10.00 – 10.30  Očakávania a realita SGLT2 inhibítorov v liečbe ...  
/ Expectations and reality of SGLT2 Inhibitors in 
treatment ...

10.30 – 10.50  Prestávka / Coffee break

10.50 – 12.30 Moderné postupy v diagnostike, klasifikácii a 
nefarmakologickej liečbe obezity / Modern procedures in 
the diagnosis, classification and non-pharmacological 
treatment of obesity

12.30 – 13.30 Obedná prestávka /Lunch break

Prehľadný Program/ Programme at glance

Nový smer v starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus

Prinášame inováciu v lieèbe 
diabetu 2. typu 

Vývoj a výskum
DIABETES MELLITUS

Inšpiráciou k 

JEDINEÈNOSTI

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z. 
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika 
Tel.: +421 2 5810 1211, Fax.+421 2 5810 1277 
email: info.brt@boehringer-ingelheim.com 
www.boehringer-ingelheim.com B

I2
01
8-
IN
Z/
05
-0
1



13.30 – 14.45  Komplexný manažment obezity (okrúhly stôl) 
/ Comprehensive management of obesity (round table 
discussion)

14.45 – 15.50 Fyzická aktivita / Physical activity

15.50 – 16.20 Manažment diabetu a porúch lipidového metabolizmu u 
obéznych pacientov / Management of diabetes and lipid 
metabolism disorders in obese patients

16.20 – 16.40 Prestávka / Coffee break

16.40 – 17.40 Úloha psychiatrov a psychológov v manažmente obezity

17.40 – 19.25 Bariatrická/metabolická chirurgia / Bariatric / metabolic 
surgery

19.25 – 19.35 “Už sme presadli na bicykel?”

19.35 – 20.00 Diskusia

14.45 – 16.20 WORKSHOP I

 Vyšetrenie a komplexný manažment obézneho pacienta 

 Otvorenie / Opening 

16.20 – 16.40 Prestávka / Coffee break 

16.40 – 18.45 WORKSHOP II
18.45 – 18.50 Záver / Closing 

27.10.2018
07.30 – 12.00 Registrácia /Registration

8.15 – 8.45 Výročná členská schôdza Obezitologickej sekcie Slovenskej 
diabetologickej spoločnosti / Annual General Meeting of 
the Obesitology Section Slovakian Diabetes Society

8.45 – 9.45 Obezita a karcinóm prsníka / Obesity and breast cancer

9.45 – 10.10 Moderovaná posterová sekcia / Moderated poster section

10.05 – 10.10 Zhodnotenie posterovej sekcie / Review of the poster section

10.10 – 10.30 Prestávka / Coffee break 

10.30 – 11.45 Obezita a jej komorbidity I / Obesity and comorbidities I

11.45 – 13.15 Obezita a jej komorbidity II / Obesity and comorbidities II

13.15 – 13.30 Záver kongresu / Final remarks



Štvrtok/thursday 25.10.2018

07.30 – 18.00 Registrácia /Registration

8.30 – 8.45 Slávnostné otvorenie 16. Slovenských obezitologických 
dní s medzinárodnou účasťou / Opening ceremony 
16th Slovak Congress on Obesity with international 
participation

Predsedajúci / Chairs: Fábryová, Ľ., Holéczy P., Rašlová K., Müllerová D., 
Jurinová E., Choma I. 

8.45 – 10.00 Slávnostné prednášky / Inaugural Lectures
8.45 – 9.10 4. slávnostná Sečanského prednáška / 4th Sečansky 

inaugural lecture

 Od experimentální endokrinologie ke klinické 
obezitologii: Osobnosti, podněty, výzkumy, klinická praxe 
/ From Experimental Endocrinology to Clinical Obesity: 
Personalities, Intentions, Research, Clinical Practice 
Hainer V. (Praha) 

9.10 – 9.30 Slávnostná prednáška / udelenie čestného členstva 
Obezitologickej sekcie SDS / Lecture / Award Honorary 
Membership of the Obesitology Section Slovakian 
Diabetes Society (16)

 Přehled vývoje bariatrické a metabolické chirurgie 
v posledních desetiletích / Overview of the development of 
bariatric and metabolic surgery in recent decades
Fried M. (Praha)  
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17.00 – 18.30 Zasadnutie výboru OS SDS / Executive Committee 
meeting OS SDS

Program/Programme
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9.30 – 9.50 Slávnostná prednáška / udelenie čestného členstva 
Obezitologickej sekcie SDS / Lecture / Award Honorary 
Membership of the Obesitology Section Slovakian 
Diabetes Society (30)

 Nadváha a obezita a rozložení tukové tkáně u sedmiletých 
dětí (studie COSI) / Overweight / obesity and fat 
distribution in seven-year-old children (COSI project)
Kunešová M., Braunerová R., Zamrazilová H., Procházka B., 
Vignerová J., Metelcová T., Vodrážková N., Pařízková J., 
Hill M., Brabec B., Šteflová A. (Praha)  

9.50 – 10.00 Udelenie čestného členstva Obezitologickej sekcie SDS  
/ Award Honorary Membership of the Obesitology 
Section Slovakian Diabetes Society 
Krahulec B. (Bratislava) 

10.00 – 10.30  Očakávania a realita SGLT2 inhibítorov v liečbe ...  
/ Expectations and reality of SGLT2 Inhibitors in 
treatment ...

Sympózium podporené z nezávislého edukačného grantu firmy  
Boehringer Ingelheim RCV GmbH&Co. KG

Predsedajúci / Chairs: Tkáč I., Fábryová Ľ.

 SGLT2 inhibítor – očakávania a realita  / SGLT2 inhibitor – 
expectation and reality (11)
Fábryová Ľ. (Bratislava) 

 

 SGLT2 inhibítor – len antidiabetikum? / SGLT2 inhibitor  
- a simple antidiabetic? (51)
Tkáč I. (Košice)  

10.30 – 10.50  Prestávka / Coffee break
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10.50 – 12.30 Moderné postupy v diagnostike, klasifikácii a 
nefarmakologickej liečbe obezity / Modern procedures in 
the diagnosis, classification and non-pharmacological 
treatment of obesity

Predsedajúci / Chairs: Minárik P., Müllerová D.

10.50 – 11.10  Potrebujeme nové diagnostické kritériá pre klasifikáciu 
obezity? / Do we need new diagnostic criteria for obesity 
classification? (12)
Fábryová Ľ. (Bratislava)  

11.10 – 11.25 Mobilné medicínske aplikácie – ideálna pomôcka pri 
kontrole telesnej hmotnosti / Mobile medical applications - 
an ideal tool for controlling body weight (36)
Minárik P., Fábryová Ľ., Belovičová M., Mináriková D. 
(Bratislava, Bardejov)  

11.25 – 11.40  Rôzne nutričné stratégie a ich vplyv na redukciu telesnej 
hmotnosti – je medzi nimi rozdiel? / Different nutritional 
strategies for weight reduction – is it any difference among 
them? (2)
Babjaková J., Vondrová D.,Vohnout B. (Bratislava) 

11.40 – 12.00 Výživa po bariatrických operacích / Nutrition after bariatric 
surgery (41)
Müllerová D (Plzeň)  

12.00 – 12.15  Nové prístupy v kognitivně-behaviorální terapii obezity  
/ New approaches in cognitive behavioral therapy of 
obesity (34)
Málková I. (Praha)

12.15 – 12.30 Manažment extrémne obéznych pacientov prostredníctvom 
modifikácie životného štýlu (skúsenosti zo Slovenska) 
/ Management of extremely obese patients through lifestyle 
modification (experiences from Slovakia) (43)
Penesová A, Páleník M, Havranová A, Vlček M, Bajer B, 
Imrich R, Rádiková Ž (Bratislava) 

12.30 – 13.30 Obedná prestávka /Lunch break
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13.30 – 14.45  Komplexný manažment obezity (okrúhly stôl) 
/ Comprehensive management of obesity (round table 
discussion)

Koordinátori/coordinators: Fábryová Ľ., Holéczy P.
Účastníci / participants: Fried M., Hainer V., Havelková B., Kunešová M., 
Málková I., Penesová A., Sedliak M., Ukropcová B. 

13.30 – 13.40 Súčasná situácia v manažmente obezity v Slovenskej 
republike / Situation in the management of obese patients 
in the Slovak republic
Fábryová Ľ. (Bratislava) 

13.40 – 13.55 Skúsenosti s manažmentom obezity v Českej republike 
/ Experiences with obesity management in the Czech 
Republic
Fried M. (Praha), Müllerová D (Plzeň)       

13.55 - 14.00  Je třeba subspecializace v obezitologii?  
/ Do we need sub-specialization in obesitology?
Hainer V. (Praha) 

14.00 – 14.10 Európske kritériá pre centrá manažmentu obezity 
/ European Criteria for Obesity Management Centers
Ukropcová B. (Bratislava) 

14.10 – 14.45 Diskusia / Discussion

14.45 – 15.50 Fyzická aktivita / Physical activity

Predsedajúci / Chairs: Ukropcová B., Sedliak M.

14.45 – 15.05 Odporúčania pohybovej aktivity v manažmente obezity 
/ Recommendations for physical activity in the 
management of obesity (56)
Ukropcová B., Sedliak M., Ukropec J., Hamar D. 
(Bratislava) 

15.05 – 15.20 Fyzická aktivita a NAFLD / Physical activity and NAFLD
Rác M, Skladaný Ľ. (45)
(Nitra, Bratislava, Banská Bystrica)  
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15.20 – 15.35 Fyzická aktivita v manažmente hypogonadálnych pacientov 
/ Physical activity in the management of hypogonadal  
patients  (46)
Sedliak M. (Bratislava)

15.35 – 15.50 Pravidelná pohybová aktivita zlepšuje zánětlivé a 
metabolické charakteristiky tukové tkáně u seniorů  
/ Regular physical activity improves inflammatory state 
and metabolism of adipose tissue in elderly (50)
Šiklová M., Štěpán M., Čížková T., Gojda J., Varaliová Z., 
Svobodová B., Koc M., Krauzová E., Štich V., 
Rossmeislová L. (Praha, Toulouse) 

15.50 – 16.20 Manažment diabetu a porúch lipidového metabolizmu  
u obéznych pacientov / Management of diabetes and 
lipid metabolism disorders in obese patients

Sympózium podporené spoločnosťou Merck Sharp & Dohme, s.r.o

Predsedajúci / Chairs: Martinka E., Fábryová Ľ.

 Manažment diabetu so zohľadnením hmotnosti pacienta 
/ Management of diabetes with consideration of patient 
weight (35)
Martinka E. (Ľubochňa)  

 Špecifiká hypolipidemickej liečby  u obéznych pacientov 
/ Specifity of hypolipidemic therapy in obese patients (13)
Fábryová Ľ. (Bratislava)  

16.20 – 16.40 Prestávka / Coffee break

16.40 – 17.40 Úloha psychiatrov a psychológov v manažmente obezity

Predsedajúci / Chairs: Majerčák I., Králová M.

16.40 – 16.55 Obezita a psychiatria / Obesity and Psychiatry (28)
Králová M. (Bratislava)  

16.55 – 17.10 Porucha príjmu potravy viazaná na spánok / Sleep related 
eating disorder (53)
Tormašiová M. (Košice)  
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17.10 – 17.25 Psychologické aspekty terapie nadváhy a obezity u dětí  
/ Psychological aspects of the treatment of overweight and 
obesity in children (47)
Slabá, Š., Divoká J.(Praha)  

17.25 – 17.40 „Syndróm falošnej nádeje“ ako príčina JO-JO efektu 
/ “False Hope Syndrome“ as the cause of the JO-JO effect (33)
Majerčák I. (Košice)  

17.40 – 19.25 Bariatrická/metabolická chirurgia / Bariatric / metabolic 
surgery

Predsedajúci / Chairs: Holéczy P., Fried M.

17.40 – 18.00 Bariatrické a metabolické operace v režimu jednodenní 
chirurgie / Bariatric and metabolic operations in the mode 
of one day surgery (8)
Doležalová K. (Praha) 

18.00 – 18.15 Je LGCP vhodná operácia ? Analýza 7 ročných skúseností 
/ Is LGCP an appropriate operation? Analysis of 7 years of 
experience. (17)
Holéczy P. Bužga M., Macháčková J. Bolek M. , Foltys A.
(Ostrava)  

18.15 – 18.30 Parciálna jejunálna diverzia (PJD) – nový postup v metabolickej 
chirurgii – technický aspekt a predbežné výsledky / Partial 
Jejunal Diversion (PJD) - A New Method in Metabolic Surgery - 
Technical Aspects and Preliminary Results. (18)
Holéczy P., Bužga, M., Macháčková J. Bolek M. 
(Ostrava)  

18.30 - 18.45 Bolesti v dutině břišní po bariatrických výkonech / Pain in 
abdominal cavity after bariatric surgery (15)
Fried M, Doležalová K. (Praha)  

18.45 – 19.00 Kedy indikovať reoperáciu pre zlyhanie metódy 
v metabolickej chirurgii? / When to indicate reoperation for 
method failure in metabolic surgery? (22)
Keher I., Bohunická L., Dobrovodský A.(Trnava)   



Sála A | Piatok/Friday 26.10.2018

19.00 – 19.10  Metabolicko-bariatrická chirurgia a jej vplyv na komorbidity 
/ Metabolic and bariatric surgery and its impact on 
comorbidities (5)
Bohunická L., Keher I. (Trnava)  

19.10 – 19.25 Zmeny svalových a tukových kompartmentov po 
bariatrickom zákroku – kľúčová úloha fyzickej aktivity 
/ Changes of muscle mass and fat compartments after 
bariatric surgery – the key role of physical acitivity (44)
Prídavková D., Zelníková A., Mokáň M. 
(Martin)  

19.25 - 19.35 “Už sme presadli na bicykel?”
Klučka P. (Bratislava, Min. dopravy SR)  
  

19.35 – 20.00 Diskusia
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Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti/
Obesitology Section Slovakian Diabetes Society

Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, organizačná 
jednotka SLS/ 
Slovak Association of nurses and birth attendants, an organisation unit of SMA 

Sekcia sestier pracujúcich v diabetológii/ 
Section nurses working in diabetology

Sekcia asitentov výživy/
Dietary assistents section

14.45 – 16.20 WORKSHOP I
 Vyšetrenie a komplexný manažment obézneho pacienta 

 Otvorenie / Opening 
(Fábryová, Ľ., Kissová V., Kováčová, D.)

Predsedajúci / Chairs: Kissová V., Krempaská J.

14.50 – 15.05  Základy klinickej výživy a diétoterapie obézneho pacienta 
/ Basic of Clinical Nutrition and Dietotherapy in obese 
patients (24)
Kissová V. (Nitra)  

14.50 – 15.05 Diétna liečba diabetika podľa EBM / Dietary treatment of 
diabetic patients by EBM (25)
Kissová V. (Nitra)  

15.05 – 15.20 Pohybová aktivita v manažmente obézneho pacienta 
/ Physical activity in obese patient management (3)
Belinská M. (Bratislava) 

15.20 – 15.35 Farmakoterapia obezity – Čo potrebujeme vedieť? 
/ Pharmacotherapy of obesity – what we have to know? (14)
Fábryová Ľ. (Bratislava) 

15.35 – 15.55 Klasifikácia obezity, vyšetrenie obézneho pacienta 
/ Classification of obesity, examination of obese patient (1)
Adamová L.M. (Bratislava)  

15.55 – 16.20 Diskusia
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SÁ
lA

 b16.20 – 16.40 Prestávka / Coffee break 

16.40 – 18.45 WORKSHOP II

Predsedajúci / Chairs: Kissová V., Kováčová D.

16.40 – 16.55 Metabolický syndróm - fenomén súčasnej doby / Metabolic 
syndrome - a phenomenon of the present time (10)
Džurňáková M. (Kežmarok)  

16.55 – 17.10 Moderné redukčné diéty z pohľadu nutričnej terapeutky 
/ Modern weight-loss diets from the perspective of 
a registered dietitian (52)
Tkáčová J. (Košice)  

17.10 – 17.25  Obezita a jej komplikácie na bezlepkovej diéte / Obesity and 
its complications on gluten free diet (21)
Kabátová J. (Piešťany)  

17.25 – 17.40 Psychologické aspekty obezity u detí a dospievajúcich 
/ Psychological a spects of obesity in children and  
adolescents (55)
Trošoková, A. (Poprad)  

17.40 – 17.55 Kognitívno-behaviorálny prístup v skupinovej terapii obezity vo 
VÚSCH, a.s., Košice / Cognitive-behavioral approach in group 
therapy for obesity treatment in VUSCH, a.s., Košice (48)
Slovenská E., Dietzová S., Kapraľová M. (Košice)  

17.55 – 18.10 Špecifiká výživy dieťaťa s Diabetes mellitus I. typu 
/ Diabetes-Specific Nutrition in Children with Type 1 
Diabetes Mellitus (23)
Kerstenová S. (Bratislava)  

18.10 – 18.25 Diétny režim ako významný faktor dobrej kompenzácie pri 
diabete v tehotenstve / Diet mode as a significant factor of 
good compensation in diabetes in pregnancy (29)
Krempaská J. (Poprad)  

18.25 – 18.45 Diskusia 

18.45 – 18.50 Záver / Closing 
(Fábryová Ľ., Kissová V., Kováčová D.)
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07.30 – 12.00 Registrácia /Registration

8.15 – 8.45 Výročná členská schôdza Obezitologickej sekcie Slovenskej 
diabetologickej spoločnosti / Annual General Meeting of 
the Obesitology Section Slovakian Diabetes Society

8.45 – 9.45 Obezita a karcinóm prsníka / Obesity and breast cancer

Predsedajúci / Chairs: Minárik P., Jurišová S.

8.45 – 9.00  Strava, výživa, obezita a karcinóm prsníka / Diet, Nutrition, 
Obesity and Breast Cancer (37)
Minárik P., Belovičová M., Mináriková D. 
(Bratislava, Bardejov)  

9.00 – 9.15 Pohybová aktivita v manažmente karcinómu prsníka 
/ Physical activity in breast cancer management (57)
Ukropcová B., Sedliak M, Ukropec J(Bratislava)      

9.15 – 9.30  Obezita a dedičné karcinómy prsníka. Genetická 
diagnostika, monitoring a prognózy pacientok s vysokým 
rizikom karcinómu prsníka / Obesity and Hereditary Breast 
Cancer. Genetic diagnostics, monitoring and prognosis of 
patients with high risk of breast cancer (6)
Copáková L. (Bratislava)  

9.30 – 9.45 Vplyv obezity na klinický priebeh a prognózu karcinómu 
prsníka / Influence of obesity on the clinical course and 
prognosis of breast cancer (20)
Jurišová S.(Bratislava)  

9.45 – 10.10 Moderovaná posterová sekcia / Moderated poster section

Predsedajúci / Chairs: Ukropec J., Mojto V.

9.45 – 9.50 Obezita zvyšuje riziko arytmií u samíc potkanov - Benefity 
aplikácie omega-3 mastných kyselín a melatonínu  
/ increased arrhythmia risk of obese female rats – benefits 
of omega-3 fatty acids and melatonín application (54)
Tribulová N., Egan Beňová T., Szeiffova Bačová B., Knezl V.
(Bratislava)  
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9.50 – 9.55  Zmeny glykémie, inzulínu a hormonálnych markerov pri 
plávaní v ľadovej vode / Changes in glycemia, insulin and 
hormonal markers associated with ice-water swimming (27)
- Kovaničová Z. Kurdiová T., Krumpolec P., Ukropcová B.,
Ukropec J. (Bratislava)  

9.55 – 10.00  Vplyv Val66Met polymorfizmu v géne pre BDNF na cirkulujúce 
BDNF, telesné zloženie a kogníciu seniorov/ Influence of 
Val66Met polymorphism in BDNF gene on circulating BDNF, 
body composition and cognition in elderly (32)
Máderová D., Mašindová I., Slobodová L., Krumpolec P., 
Tirpáková V.,Vajda M., Mitková A., Sedliak M., Gašperíková D., 
Ukropec J., Ukropcová B. (Bratislava)  

10.00 – 10.05 Pravidelný aeróbne-silový tréning moduluje funkčný 
stav mitochondrií kostrového svalu u seniorov. / Regular 
aerobic-strength training modulates functional state of 
skeletal muscle mitochondria in seniors. (42)
Nemec M., Maderová D., Krumpolec P., Sedliak M., Cvečka 
J., Tirpáková V., Slobodová L., Schön M., Kovaničová Z., 
Sumbalová Z., Ukropcová B., Ukropec J. 
(Bratislava)  

10.05 – 10.10 Zhodnotenie posterovej sekcie / Review of the poster 
section

10.10 – 10.30 Prestávka / Coffee break 

10.30 – 11.45 Obezita a jej komorbidity I / Obesity and comorbidities I

Predsedajúci / Chairs: Kissová V., Dokušová S.

10.30 – 10.45 Naše dvojročné skúsenosti s použitím antiobezitickej 
liečby v komplexnom manažmente obezity / Our 2-year 
experience with the use of anti-obesity treatment in 
complex obesity management (26)
Kissová V. (Nitra)  
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10.45 – 11.00 Miesto agonistov GLP-1 receptora v liečbe DMT2 
u obéznych pacientov / The role of GLP-1 receptor agonists 
in the treatment of DMT2 in obese patients (7)
Dókušová S. (Ľubochňa)  

Prednáška podporená edukačným grantom Eli Lilly Slovakia s.r.o.

11.00 – 11.15 Srdcové zlyhávanie, obezita a DM 2. typu – čo je pre 
pacienta väčšia hrozba? / Heart failure, obesity and type 2 
DM - which is a greater threat to the patient? (31)
Letavay P. (Bratislava, Dolný Kubín)  

Prednáška podporená edukačným grantom Novartis Slovakia s.r.o.

11.15 – 11.30 Vplyv metformínu na metabolizmus tukového tkaniva  
/ The influence of metformin on adipose tissue  
metabolism (58)
Vaník V., Pytliak M. (Svidník)  

Prednáška podporená edukačným grantom MERCK spol. s r. o

11.30 – 11.45 Faktory detskej nadváhy a obezity a ich vplyv na ďalší 
vývin jedinca / Factors of overweight and obesity and their 
effect on the further development of the individual (4)
Bielik V (Bratislava) 

11.45 – 13.15 Obezita a jej komorbidity II / Obesity and comorbidities II

Predsedajúci / Chairs: Donič V., Mucska I.

11.45 – 12.00  Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA)- změny 
tělesného složení po nutriční intervenci / Obstructive sleep 
apnea syndrom (OSA) – changes of the body composition 
after unutritional intervention (19)
Horká V. , Skalná M., Macháčková J., Bužga M. , Novák V. ,
Štembírek J. (Ostrava)  
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12.00– 12.15 Testosterón u mužov s obštrukčným typom syndrómu 
spánkového apnoe a vplyv CPAP liečby na hladinu 
testosterónu / Testosterone in men with an obstructive 
sleep apnea syndrome and the effect of CPAP treatment on 
testosterone levels (40)
Mucska I., Mucska M., Klobučníková K., Celec P., Hodosy J. 
(Bratislava)  

12.15 – 12.30 Možnosti neventilačnej liečby pacientov so syndrómom 
spánkového apnoe a obezitou / Possibilities of non-
ventilatory treatment of patients with sleep apnea 
syndrome and obesity (9)
Donič V. (Košice)  

12.30 – 12.45 Skríning rizikových faktorov životného štýlu (nadváha, 
obezita, etanol) v hepatologických ambulanciách a u 
študentov / Screening of lifestyle risk factors (overweight, 
obesity, ethanol) in hepatology outpatient departments and 
in students (49)
M. Szántová1, PS-ALDSHS, T. Hlavatá , M. Jakabovičová , M. 
Szántová jr., A. Chládeková, V. Mojto 
(Bratislava)  

12.45 – 13.00 Prevencia Alzheimerovej demencie / Prevention of 
Alzheimer´s dissease (38)
Minárik, P. (Pezinok)  

13.00 – 13.15 Prevencia Alzheimerovej demencie – výživa? / Prevention of 
Alzheimer´s dissease – food? (39)
Minárik, P. (Pezinok)  

13.15 – 13.30 Záver kongresu / Final remarks

Fábryová Ľ., Holéczy P.
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dulaglutidu u detí vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené. Trulicity sa má podávať subkutánnou injekciou do brucha, stehna alebo ramena. 
Nemá sa podávať vnútrožilovo ani vnútrosvalovo. Dávka lieku sa môže podávať kedykoľvek v priebehu dňa, s jedlom alebo bez jedla. Kontraindi-
kácie: precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: dulaglutid sa nemá 
používať u pacientov s ochorením diabetes mellitus 1. typu a ani na liečbu diabetickej ketoacidózy. Použitie agonistov receptora GLP-1 sa môže 
spájať s gastrointestinálnymi nežiaducimi reakciami. Je potrebné to zvážiť pri liečbe pacientov s poruchou funkcie obličiek, pretože tieto udalosti 
môžu spôsobiť zmeny vo funkcii obličiek. Dulaglutid nebol skúmaný u pacientov so závažným gastrointestinálnym ochorením, vrátane závažnej 
gastroparézy, a preto sa týmto pacientom ani neodporúča. V klinických štúdiách bola pankreatitída hlásená v súvislosti s dulaglutidom. Pacienti 
majú byť informovaní o charakteristických príznakoch akútnej pankreatitídy. Ak existuje podozrenie na pankreatitídu, podávanie dulaglutidu sa 
má prerušiť. U pacientov používajúcich Trulicity v kombinácii so sulfonylureou alebo inzulínom sa môže objaviť zvýšené riziko hypoglykémie. Riziko 
hypoglykémie môže poklesnúť po znížení dávky sulfonylurey alebo inzulínu. Liekové interakcie: dulaglutid spôsobuje oneskorené vyprázdňo-
vanie žalúdka, a preto má potenciál ovplyvňovať vstrebávanie súčasne podávaných perorálnych liekov. Dulaglutid treba používať s opatrnosťou 
u pacietov užívajúcich lieky, ktoré vyžadujú rýchlu gastrointestinálnu absorpciu. U niektorých formulácií s predĺženým uvoľňovaním môže zvý-
šené uvoľnenie v dôsledku dlhšej doby zdržania v žalúdku mierne zvýšiť expozíciu lieku. Pri podávaní dulaglutidu s paracetamolom, atorvas-
tatínom, digoxínom, lizinoprilom alebo metoprololom, warfarínom, perorálnou antikoncepciou a metformínom s okamžitým uvoľňovaním nie 
je potrebná úprava dávky. Súčasné podávanie dulaglutidu a sitagliptínu zvyšuje expozíciu dulaglutidu a môže zosilniť účinky dulaglutidu na 
hladinu glukózy v krvi. Gravidita a laktácia: podávanie dulaglutidu v tehotenstve sa neodporúča a nemá sa používať počas dojčenia. Fertilita:
 účinok dulaglutidu na fertilitu ľudí nie je známy. Nežiaduce účinky: hypoglykémia, gastrointestinálne nežiaduce účinky, akútna pankreatití-
da, zvýšená hladina pankreatických enzýmov, zvýšená srdcová frekvencia, AV blokáda 1. stupňa/predĺženie PR intervalu, hypersenzitivita, reak-
cie v mieste podania, zriedkavo anafylaktická reakcia, angioedém, nemechanická intestinálna obštrukcia, cholelitiáza, cholecystitída*. Balenia: 
2, 4 alebo 12 naplnených pier. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. Nepoužité naplnené perá uchovávajte v chladničke pri tep-
lote medzi 2°C – 8°C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávať mimo chladničky najviac 14 dní, pri 
teplote do 30°C. Registračné čísla: EU/1/14/956/001- 003, EU/1/14/956/006 - 008. Dátum poslednej revízie textu: júl 2018. Držiteľ rozhodnutia 
o registrácii: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holandsko.
* Všimnite si prosím zmeny v informácii o lieku.
Pred predpisovaním sa prosím zoznámte s úplným znením súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC), 
ktoré je dostupné na adrese: Eli Lilly Slovakia s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava, tel.: 02/2066 3111, fax: 02/2066 3129. 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis a liek je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Referencie:
1. SPC Trulicity 07/2018, 2. Wysham C. et al. Diabetes Care 2014 Aug; 37(8): 2159-2167., 
3. Weinstock RS et al. Diabetes Obes Metab 2015; 17: 849–858
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Sečanského 
medaila 
/ Sečanský 
Medal

MUDr. Imrich Sečanský 
(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, populárno-náučnej 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 
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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 (OS SDS) 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. 

Prvým držiteľom Sečanského ceny sa stal v roku 2015 doc. MUDr. Boris Krahulec, CSC, 
dlhoročný predseda  Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (2002 – 
2014), zakladateľ Slovenských obezitologických dní s medzinárodnou účasťou. 

V roku 2016 bolo ocenenie udelené doc. MUDr. Igovi Kajabovi, CSc. slovenskému odborníkovi 
v oblasti výživy, vnútorného lekárstva, gastroenterológie a klinickej dietológie, dlhoročnému 
významnému členovi Obezitologickej sekcie SDS.

V poradí tretie ocenenie bolo odovzdané v roku 2017 počas 6th Central European Congres 
on Obesity (CECON) a 15. Slovenských obezitologických dní prof. MUDr. Iwarovi Klimešovi, 
DrSc. za celoživotné dielo  v oblasti bazálneho a klinického výskumu v integrovanej fyziológii, 
genetike, diagnostike a liečbe diabetes mellitus, metabolických a endokrínnych ochorení.

V roku 2018 sa Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti rozhodla 
udeliť prestížne ocenenie - Sečanského medailu doc. MUDr. Vojtěchovi Hainerovi, CSc., 
čestnému členovi OS SDS.  Vo svojej klinickej praxi sa  V. Hainer veľmi skoro sústredil na 
problematiku obezity, ktorá ho fascinovala svojimi možnosťami prepojiť vnútorné lekárstvo 
s ďalšími odbormi ako endokrinológia, výživa, psychológia, psychiatria, záťažová medicína, 
sociálne lekárstvo... V roku 1993 sa stal predsedom Českej obezitologickej spoločnosti, neskôr 
prezidentom Európskej Asociácie pre štúdium obezity (EASO). Jeho dlhodobým cieľom je 
zavedenie obezitológie ako novej lekárskej subšpecializácie, aby sa tak obezitológovia mohli 
komplexne podieľať na starostlivosti o obéznych pacientov.   

Doc. MUDr. Vojtech Hainer, CSc. roky aktívne podporuje  činnosť Obezitologickej sekcie 
Slovenskej diabetologickej spoločnosti, okrem iného aj každoročnými prednáškami v rámci 
Slovenských obezitologických dní s medzinárodnou účasťou. Podporil na európskej úrovni 
aktivity týkajúce sa 6th Central European Congress on Obesity and 15th Slovak Congress 
on Obesity a výrazným spôsobom prispel k úspechu tohto medzinárodného podujatia 
poriadaného OS SDS. Podporuje aj publikačné aktivity OS SDS (bola recenzentom monografie 
Klinickej obezitológie).

Imrich Sečanský, MD
(September 6th, 1914 Budapest – October 29th, 2013 Bratislava) 
After his studies at the Medical Faculty at Charles University in Prague and at the Slovak 
University in Bratislava he began to work as a physician at the Sanatorium of the Workers 
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Social Insurance Company in Slovakia. During the post-war period, he understood that 
nutrition is important part of the therapy. He therefore established a nutritional system in 
hospitals driven by the principle that energy content and specific food components should 
be indicated specifically according to the patient`s needs (disease character and stage). 
Moreover he stands behind the canteen alimentation system for schools, factories and public 
sector in the post-war Slovakia.

Imrich Sečanský was the founder and the director of the State Institute for the Nutrition 
of People & Dietetics, the founder of a School for Dietary Nursing, the co-founder of the 
very first Hotel School in Piešťany and the first dietary restaurant in Czechoslovakia. From 
1953 to 1994 he worked as an internal medicine specialist and diabetologist at the National 
Health Institute in Bratislava. He worked as a physician until he was 82 years old.

His research and publishing activities in the field of internal medicine, diabetology, 
dietetics and nutrition were rich and abundant. He focused on these issues in more than 
20 monographic and collective writings, several of which were translated into Czech, Polish 
and Russian.

His popular articles have been published since 1930 in major Slovak newspapers (Práca, 
Pravda, Smena, Večerník) and magazines (DAV, Pero, Slovenka, Slovensko, Život). He is also 
the author of Slovak memoir literature, “Spomienky a vyznania lekára. Polstoročie slovenskej 
internej medicíny”, for which he was awarded the Egon Erwin Kisch prize (1998). He received 
many awards for his scientific and publishing activities. In 2013, he was inducted to the 
Slovak Medical Society Hall of Fame.

Obesitology Section of the Slovakian Diabetes Society is awarding the Dr. Imrich Sečanský 
Award on the occasion of Slovak Obesitology Congress for an invaluable contribution to the 
field of obesitology at both national and international level.

The first holder of the Sečanský Award A/prof Boris Krahulec, MD, PhD. was the first 
chairman of the Obesitology Section of the Slovakia Diabetology Society (2002–2014) and 
the founder of Slovak Obesitology Congress.

In 2016, the Sečanský Award was presented to A/prof. Igo Kajaba, MD, PhD., a specialist 
in nutrition, internal medicine, gastroenterology and clinical dietology.

The third award was handed over in 2017 during the 6th Central European Congress on 
Obesity (CECON) and 15th Slovak Congress on Obesity to prof. Iwar Klimeš, MD, DrSc. for 
lifelong work in the area of   basal and clinical research in integrated physiology, genetics, 
diagnostics and treatment of diabetes mellitus, metabolic and endocrine diseases.

In 2018, the Obesitology Section of the Slovakian Diabetes Society decided to award 
a prestigious Sečanský medal A/prof.Vojtěch Hainer, MD, PhD., honorary member of OS 
SDS. In his clinical practice, V. Hainer focused very early on the issue of obesity, which 
fascinated him with his possibilities of linking internal medicine with other disciplines such 
as endocrinology, nutrition, psychology, psychiatry, stress medicine, social medicine ... In 
1993 he became chairman of the Czech Obesity Society, later President of the European 
Association for the Study of Obesity (EASO). Its long-term goal is to introduce obesitology as 
a new medical sub-specialization, so obesitologists can be involved in comprehensive care 
of obese patients.
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A/prof. Vojtech Hainer, MD, PhD. has been actively supporting the activities of the 
Obesitology Section of the Slovakian Diabetes Society, among other things through its 
annual lectures in Slovak Congress on Obesity with international participation. He supported 
at European level the activities related to the 6th Central European Congress on Obesity and 
the 15th Slovak Congress on Obesity and significantly contributed to the success of this 
international event organized by the OS SDS. It also supports publishing activities of the OS 
SDS (reviewer of the monograph Clinical Obesitology).

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., člen 
pracovnej skupiny OMTF/EASO, Centrum 
obezity, Endokrinologický ústav, Praha, Česká 
republika
Záujem doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc. o endokrinológiu 
a metabolizmus sa začal počas jeho medicínskeho štúdia, 
keď sa stal členom Endokrinnologického laboratória 
Fyziologického ústavu (Fakulta všeobecnej medicíny 
Univerzity Karlovej v Prahe) pod vedením prof. Ladislava 
Krulicha, uznávaného odborníka v endokrinologickom 

výskume, ktorý ako prvý popísal somatostatín. V tomto laboratóriu sa V. Hainer podieľal 
na skúmaní metabolickej a hormonálnej odpovede na hladovanie u potkanov. Krulichovo 
nadšenie inšpirovalo V. Hainera v jeho budúcich klinických a výskumných aktivitách. Po 
mnoho rokov (1969-2002) sa jeho profesionálna kariéra spájala so IV. a neskôr s III. Internou 
klinikou 1. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe, kde od roku 1964 do roku 2002 
vyučoval študentov medicíny. V roku 2002 V. Hainer prešiel do Endokrinologického Ústavu 
v Prahe, kde pracuje doposiaľ. V rokoch 2002 až do roku 2011 tu pôsobil ako riaditeľ.
Vo svojej klinickej praxi sa sústredil na problematiku obezity, ktorá ho fascinovala svojim 
celostným poňatím umožňujúcim prepojenie vnútorného lekárstva s ďalším odmobrmi ako 
endrokinológia, výživa, psychológia, psychiatria, záťažová medicína. Cítil potrebu komplexného 
manažmentu obezity, a preto v roku 1988 založil na IV. Internej klinike prvú obezitologickä 
jednotku v bývalom Československu. V r. 1987 sa stal spoluzakladateľom Obezitologickej sekcie 
Československej endokrinologickej spoločnosti. V roku 1993 stál pri zrode Českej obezitologickej 
spoločnosti ČSL JEP a stal sa jej predsedom (do roku 2002) a do roku 2006 bol podpredsedom.
Jeho rozsiahle medzinárodné aktivity zahŕňali členstvo v Rade International Obesity Task 
Force (1996 - 2005), v Obesity Management Task Force EASO (2001 - doposiaľ, predseda 
2001-2006), volený prezident EASO (2003 - 2006) a prezident EASO (2006 - 2009). Je 
členom viacerých redakčných rád medicínskych časopisov , napr. “Diabetes, metabolizmus, 
endokrinológia a výživa” (1998 - doposiaľ), “Praktický lekár” (2006 - doposiaľ). V roku 
2008 významne prispel k založeniu „Obesity Facts“ , kde pôsobí ako editor. Zúčastnil sa 
organizovanie Európskych obezitologických kongresov (ECO), Kongreso o kontroverziách 
a konsenzu v diabete, obezite a hypertenzii (CODHy), stredoeurópskych kongresov o obezite 
(CECON) a stretnutí pri okrúhlom stole o liečbe obezity.
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Pripravil 4 monografie o obezite, do ďalších monografií, učebníc a skrípt prispel kapitolami. 
Podieľal sa na príprave prvých Európskych odporúčaní v liečbe obezity. Publikoval viac ako 
220 článkov v domácich i zahraničných časopisoch, 151 článkov je v databázi PubMed. 
 Jeho výskum zahŕňa široké tematické spektrum: príprava prvej čs. veľmi prísnej 
nízkoenergetickej diéty (1989), komplexná liečba obezity a zdravotné riziká u obéznych 
pacientov s ťažkou obezitou, faktory ovplyvňujúce dlhodobú úspešnosť liečby obezity, 
genetické a enviromentálne aspekty hmotnostných zmien pri obezite, stravovacie chovanie 
a zdravotné riziká, patogenéza a zdravotné riziká obezity u dospievajúcich, infekcie a obezita, 
hormonálna a metabolická odpoveď na bariatrické zákroky. 
Niekoľko štúdií sa uskutočnilo v tesnej spolupráci s priateľmi doc. Hainera v zahraničí - Prof. 
Albert “Mickey” Stunkard (Univerzita v Pensylvánii, Philadelphia), Dr. France Bellisle (Université 
Paris 13, Bobigny, Paríž), Prof. Ram Weiss , Jeruzalem) a prof. Dick Atkinson (Virginia 
Commonwealth University, Richmond, Virginia). Doc Hainer pôsobil ako člen Vedeckej rady 3. 
Lekárskej Fakulty (2003 - 2018) a 1. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovy (2005). 
Jeho dlhodobým cieľom je zavedenie obezitológie ako novej subšpecializácie, aby sa odborníci 
– obezitológovia mohli podieľať na komplexnej starostlivosti o obéznych pacientov. Prvým 
krokom v tomto snažení je týždenný kurz manažmentu obezity, ktorý od roku 1993 organizuje 
(spolu s prof. Máriou Kunešovou).
Jeho motto je: Medicína by mala byť koníčkom, diagnostika by mala byť detektívna a výskum 
by mal byť hobby aj detektívny príbeh.

Assoc. Prof. Vojtech Hainer, MD, PhD, member of the Obesity 
Management Task Force of EASO, Obesity Management Centre, 
Institute of Endocrinology, Prague, Czech Republic
Vojtech Hainer´s interest in endocrinology and metabolism began during his medical 
studies when he joined the Endocrine Laboratory of the Department of Physiology (Faculty 
of General Medicine, Charles University in Prague), managed by Prof. Ladislav Krulich, a 
widely acknowledged leading expert in the endocrine research (the first who discovered 
somatostatin). In his laboratory V. Hainer participated in investigations on metabolic and 
hormonal response to starvation in rats. Krulich´s enthusiasm inspired V. Hainer in his 
future clinical and research activities. For many years (1969-2002) his professional career 
was associated with the 4th and 3rd Departments of Medicine of The First Faculty of Medicine, 
Charles University in Prague where he taught medical students from 1964 until 2002. In 
2002 he moved to the Institute of Endocrinology in Prague where he served as a director 
from 2002 until 2011. V. Hainer focused on obesity early in his clinical career. He felt a 
need for comprehensive obesity management and therefore in 1988 he established at the 
4th Dept. of Medicine the first obesity unit in former Czechoslovakia. In order to coordinate 
obesity research and management in our countries he co-founded the Obesity Section of the 
Czechoslovak Society of Endocrinology in 1987. In 1993, he co-founded the Czech Society for 
the Study of Obesity (of the Czech Medical Association JEP), of which he was the first president 
(until 2002) and then vice-president (until 2006). His extensive international responsibilities 
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included membership in the Council of the International Obesity Task Force (1996 - 2005), 
the Obesity Management Task Force of the European Association for the Study of Obesity /
EASO/ (2001 - ongoing, chairman 2001-2006), president-elect of the EASO (2003-2006) and 
president of the EASO (2006 - 2009). He has been a member of several editorial boards, e.g. 
“Diabetes, Metabolism, Endocrinology and Nutrition” (1998 - until now), “Practical Doctor” 
(2006-ongoing). In 2008 he contributed to launch “Obesity Facts” as an official journal of 
EASO, where he serves as an associate editor. He participated in organizing the European 
Congresses on Obesity (ECO), the Congresses on Controversies to Consensus in Diabetes, 
Obesity and Hypertension (CODHy), Central European Congresses on Obesity (CECON) and the 
Round Table Meetings on Obesity Management. He was an author of several textbooks on 
obesity and co-author of the Guidelines on Obesity Management in Europe. He published over 
220 papers in both domestic and international medical journals, 151 appeared on PubMed. 
His research covers a broad spectrum of topics, e.g. new formula of very low energy diets, 
comprehensive obesity management and health risks in severely obese patients, factors 
affecting the long-term outcome of obesity treatment, genetic and environmental aspects 
of weight change in obesity, eating behavior and health risks, pathogenesis and health 
risks of obesity in adolescence, infection and obesity, hormonal and metabolic response to 
bariatric surgery. Several studies were accomplished in closed collaboration with V. Hainer´s 
friends abroad as Prof. Albert “Mickey” Stunkard (University of Pennslyvania, Philadelphia), 
Dr. France Bellisle (Université Paris 13, Bobigny, Paris), Prof. Ram Weiss (Hebrew University, 
Jerusalem) and Prof. Dick Atkinson (Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia). 
Vojtech acted as a member of the Scientific Boards at the 3rd Faculty of Medicine (2003-
2018) and at the 1st Faculty of Medicine (2005-ongoing) of the Charles University. A long-
term aim of V. Hainer is to establish obesity medicine as a novel medical discipline and 
to introduce certified obesity specialists in the care of obese patients. The first step in this 
attempt is a week-course on obesity management which has been organized (together with 
Prof. Marie Kunešová) by the Obesity Management Centre since 1993. 

His motto is: Medicine should be a hobby, diagnostics should be a detective story and 
research should be both hobby and detective story. 
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Čestné členstvo Obezitologickej sekcie 
Slovenskej diabetologickej spoločnosti /Honorary 
membership ot the Obesitology Section Slovakian 
Diabetes Society

prof. MUDr. Martin Fried, CSc., OB klinika, 
Praha, Česká republika
Prof. MUDr. Martin Fried, CSc. sa v súčasnej dobe venuje 
prevažne problematike miniinvazívnej brušnej chirurgie.

Absolvoval Fakultu všeobecného lekárstva Univerzity 
Karlovy v Prahe. Od roku 1982 pracoval na I. chirurgickej 
klinike 1. Lekárskej Fakulty a Vojenskej Fakultnej nemocnice 
(LF UK a VFN) v Prahe. V rokoch 1989 a 1990 pracoval 
ako starší sekundárny lekár v Glasgowe, v rokoch 2001– 
2002 pôsobil ako vedúci chirurg v nemocnici v Livingstone 
ve Veľkej Británii. V odobí 1994– 2001 bol primárom I. 
chirurgickej kliniky 1. LF UK a VFN v Prahe.

Od začiatku 90. rokov 20. storočia sa venoval 
problematike hepato-bilio-pankreatickej chirurgie, a začal 

na 1. chirurgické klinike VFN a 1. LF UK v Prahe rozvíjať odbor bariatrickej a metabolickej 
chirurgie v liečbe obezity a diabetes mellitus 2. typu. V roku 2005 bol menovaný profesorom 
chirurgie na 1. LF UK v Prahe. Od roku 2009 je prednostom OB kliniky v Prahe, najväčšieho 
centra pro bariatricko-metabolickú liečbu obezity a metabolických poruch s ňou spojených 
v Českej republike.

Prof. M. Fried operuje, prednáša a publikuje doma i v zahraničí. Okrem iného školil aj 
chirurgov z USA, Veľkej Británie, Španielska, Talianska, Poľska, Slovenska a ďalších krajín. 

V roku 1993 vykonal ako prvý na svete laparoskopickú operáciu – neadjustabilnú gastrickú 
bandáž u obéznych pacientov. V roku 2000 ako prvý v Českej republike vykonal adjustabilnú 
gastrickú bandáž, s robotickou asistenciou. V roku 2007 ako prvý na svete uskutočnil 
implantáciu  adjustabilnej gastrickej bandáže typu SAGB VC. V roku 2009 ako prvý v Českej 
republike vykonal inovatívnu operáciu - laparoskopickú plikáciu žalúdka, na jej predklinickom 
výskume a vývoji pracoval v rokoch 2006-2008.

Prof. M. Fried je členom rady českých i medzinárodných odborných spoločností, je 
predsedom Českej obezitologickej spoločnosti (ČOS) JEP a predsedom Sekcie metabolickej a 
bariatrickej chirurgie ČOS a Českej chirurgickej spoločnosti. 

Je čestným členom Českej chirurgickej spoločnosti, Poľskej chirurgickej spoločnosti, 
Mezinárodnej federácie pre chirurgickú liečbu obezity a metabolických ochorení (IFSO), 
Indickej chirurgickej spoločnosti pre bariatrickú a metabolickú chirurgii, a ďalších. Je 
čestným profesorom Lekárskej Fakulty SAIMS, Indore, India. Medzinárodne v súčasnosti 
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pôsobí vo výbore IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic 
Disorders) a je výkonným riaditeľom jej Európskej sekcie (IFSO-EC). Prof. M. Fried je členom 
niekoľkých redakčných rád časopisov Obesity Surgery, Obesity Facts, Gastroenterológia 
a hepatológia.

Prof. Martin Fried MD, PhD., OB klinika, Prague, Czech Republic
Prof. Martin Fried, MD, PhD is currently focusing on the issue of mini-invasive abdominal 
surgery. He graduated at the Faculty of General Medicine of Charles University in Prague. 
Since 1982 he has worked at the 1st Surgery Department of the 1st Faculty Medicine 
and the Military University Hospital in Prague. In 1989 and 1990 he worked as an elderly 
secondary physician in Glasgow, and in 2001-2002 he worked as a surgeon at Livingstone 
Hospital in the UK. In the period 1994-2001 he was the head of the 1st Faculty Medicine 
and the Military University Hospital in Prague and General Teaching Hospital in Prague. 
Since the early 1990s he has been dealing with hepato-bilio-pancreatic surgery and has 
begun to develop department of bariatric and metabolic surgery in the treatment of obesity 
and type 2 diabetes at the 1st Surgery Department of the 1st Faculty Medicine and the 
Military University Hospital in Prague. In 2005 he was appointed professor of surgery at the 
1st Faculty of Medicine in Prague. Since 2009, he is head of the OB Clinic in Prague, the 
fist and largest center for bariatric-metabolic treatment of obesity and associated metabolic 
disorders in the Czech Republic.

Prof. M. Fried performs surgeries, lectures and publishes at home and abroad. He also 
trained surgeons from the USA, Great Britain, Spain, Italy, Poland, Slovakia and other 
countries. In 1993 he performed the world’s first laparoscopic surgery - a non-adjustable 
gastric bandage in obese patients. In 2000, he was the first in the Czech Republic to make 
an adjustable gastric bandage with robotic assistance. In 2007, he was the first in the world 
to implement an adjustable gastric bandage type SAGB VC. In 2009, he was the first in the 
Czech Republic to perform an innovative operation - laparoscopic gastric plication, working 
on it preclinical research and development in 2006-2008.

Prof. M. Fried is a member of the board of Czech and International professional 
societies, he is the chairman of the Czech Obesitology Society (ČOS) JEP and chairman of 
the Department of Metabolic and Bariatric Surgery of ČOS and the Czech Surgical Society. 
He is an honorary member of the Czech Surgical Society, the Polish Surgical Society, the 
International Federation for Surgical Treatment of Obesity and Metabolic Diseases (IFSO), the 
Indian Surgical Society for Bariatric and Metabolic Surgery, and others. He is an honorary 
professor at the SAIMS Medical Faculty, Indore, India. She is currently working in the IFSO 
(International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) and is the 
Executive Director of European Section (IFSO-EC). Prof. M. Fried is a member of several 
editorial boards of Obesity Surgery, Obesity Facts, Gastroenterology and Hepatology.
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prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc, vedúca 
lekárka Centra pre obezitu, Endokrinologický 
ústav, Praha, Česká republika
Prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc. začala pracovať ako 
internistka na 1. Lekárskej fakulte UK v Prahe. Neskôr sa 
špecializovala na endokrinológiu a obezitológiu. Je vedúcou 
lekárkou Centra pre obezitu v Ústavu endokrinológie 
a profesorkou vnútorného lekárstva na 1. lekárskej fakulte UK 
v Prahe. Bola prezidentkou Českej obezitologickej spoločnosti. 
Prof. M. Kunešová sa významnou mierou podieľa na 

manažmente obezity u dospelých, na predškolskom vzdelávaní a úspešných postgraduálnych 
vzdelávacích programoch v oblasti obezitológie, ktoré prebiehajú v Českej republike od roku 
1993. Podieľala sa na mnohých výskumných projektoch týkajúcich sa manažmentu obezity u 
dospelých a epidemiologických štúdiách u detí. Publikovala viacero monografií a viac ako 100 
originálnych článkov najmä v medzinárodných časopisoch. Citačný H-index je 22.

Prof. Marie Kunešová, MD, PhD, Head of the Obesity Management 
Centre, Institute of Endocrinology, Prague, Czech Republic
Prof. Marie Kunešová, MD, PhD. started her work as internist at the 1st Medical Faculty, Charles 
University in Prague. Later she specialized in endocrinology and obesitology. She is head of 
the Obesity Management Centre in the Institute of Endocrinology and professor of the Internal 
Medicine in the 1st Medical Faculty Charles University in Prague. She was the second president 
of the Czech Obesitology Society. Prof. M. Kunešová has been involved in obesity management 
and in pregraduate education and successful postgraduate educational programs in obesitology 
which have been run in the Czech Republic. She participated in many research projects concerning 
obesity management in adults and epidemiological studies in children. She published several 
books and over 100 original papers mainly in international journals. Citation H-index is 22.

doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., Bratislava, 
Slovenská Republika
Dlhoročný zástupca prednostu II. Internej kliniky LFUK a UNB, je 
vedúcim Katedry diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy 
Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá získala 
akreditáciu pre špecializované štúdium v odbore a pripravuje 
lekárov – diabetológov na vykonávanie praxe, je 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 
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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. V roku 2015 získal prestížne ocenenie Obezitologickej sekcie SDS - Sečanského medailu 
za zásluhy budovania „obezitológie“ na Slovensku. 

B. Krahulec bol dlhoročným prezidentom Obezitologickej sekcie SDS (2002 – 2014) 
a v súčasnosti je aktívnym členom výboru OS SDS, čestným členom Českej obezitologickej 
spoločnosti, National Fellow Európskej spoločnosti pre štúdium obezity, členom World 
Obesity Federation, členom Slovenskej diabetologickej spoločnosti, Slovenskej internistickej 
spoločnosti a Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti.

Assoc. prof. Boris Krahulec, MD, PhD. Bratislava, Slovak Republic 
Long-time deputy head of the 2nd Department of Internal Medicine, Medical Faculty Comenius 
University and Faculty Hospital Bratislava. At present time he is head of the Department of 
Diabetology, Metabolism and Nutrition Disorders of the Faculty of Medicine of the Slovak 
Medical University who is preparing physicians for diabetes practitioners. He is a guarant of 
the Diabetes department of the Institute of Experimental Endocrinology, as well as Regional 
Expert for Diabetology, Metabolism and Nutrition Disorders for the Bratislava Region.

In addition to his demanding work, he is the editor, author and co-author of many 
scientific articles and book publications, co-author of scientific works in magazines, and 
invited lecturer at international and domestic scientific conferences. He has more than 
150 citations in both domestic and foreign literature. He is the main editor and author of 
the chapter in the monograph “Clinical Obesitology”, which was awarded in June 2014 by 
the Award of Servier Slovensko spol. Ltd. and in September 2014 the Literary Fund will be 
awarded this publication in 2013 in the category of Biological and Medical Sciences. Other 
awards of his work are the bronze, silver and gold medal of the Slovak Medical Society, the 
Prize of the Slovakian Diabetes Society for the Best Publication in 1994, the Award of Servier 
for the publications focus on diabetes (1999 – 2013), the Lilly Prize for the publication 
with topic on diabetes in 2005. In 2015 he won the prestigious award of the Obesitology 
Section Slovakian Diabetes Society Sečansky medal for the merit of building “obesitology” 
in Slovakia.

B. Krahulec was a longtime president of Obesitology Section Slovakian Diabetes Society 
(2002 – 2014), now he is an active member of the OS SDS, an honorary member of the 
Czech Obesitology Society, the National Fellow of the EASO, a member of the World Obesity 
Federation, a member of the Slovakian Diabetes Society, Slovak Internist Society and Slovak 
Hypertension Society.
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SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpeč-
nosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie 
na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, 
SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, Fax: + 421 2 507 01 237, e-mail: neziaduce.ucinky
@sukl.sk. Tlačivo na  hlásenie nežiaduceho účinku je na  webovej stránke www.sukl.sk v  časti Lieky
/Bezpečnosť liečiv. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/.

Repatha 140 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere
Zloženie: Každé naplnené pero obsahuje 140 mg evolokumabu v 1 ml roztoku. Repatha je ľudská mo-
noklonálna IgG2 protilátka produkovaná v ovariálnych bunkách čínskeho škrečka (CHO) rekombinant-
nou DNA technológiou. Pomocné látky: prolín, ľadová kyselina octová, polysorbát 80, hydroxid sodný 
(na úpravu PH), voda na injekciu. Terapeutické indikácie*: Hypercholesterolémia a zmiešaná dyslipidé-
mia - Repatha je indikovaná dospelým s primárnou hypercholesterolémiou (heterozygotnou familiárnou 
a non-familiárnou) alebo zmiešanou dyslipidémiou ako adjuvantná liečba k diéte:
-    v kombinácii so statínom alebo statínom s inou liečbou znižujúcou lipidy u pacientov, ktorí nemôžu 

dosiahnuť ciele LDL C s maximálnou tolerovanou dávkou statínu, alebo
-    samotná alebo v kombinácii s inou liečbou znižujúcou lipidy u pacientov, ktorí netolerujú statíny alebo 

u ktorých sú statíny kontraindikované.
Homozygotná familiárna hypercholesterolémia - Repatha je indikovaná dospelým a  dospievajúcim 
vo veku 12 rokov a  starších s  homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou v  kombinácii s  inou 
liečbou znižujúcou lipidy. Preukázané aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie - Repatha je indiko-
vaná dospelým s preukázaným aterosklerotickým kardiovaskulárnym (KV) ochorením (infarkt myokardu, 
mozgová príhoda alebo ochorenie periférnych artérií) na zníženie KV rizika znížením hladín LDL-C ako 
adjuvantná liečba na nápravu iných rizikových faktorov;
•     v kombinácii s maximálnou tolerovanou dávkou statínu s  inou liečbou znižujúcou lipidy alebo bez 

nej, alebo
•   samotná alebo v kombinácii s inou liečbou znižujúcou lipidy u pacientov, ktorí statíny netolerujú alebo 

u ktorých sú statíny kontraindikované.
Dávkovanie a spôsob podávania*: Pred začatím liečby Repathou sa majú vylúčiť sekundárne príčiny 
hyperlipidémie alebo zmiešanej dyslipidémie (napr. nefrotický syndróm, hypotyreóza). Primárna hyper-
cholesterolémia a zmiešaná dyslipidémia u dospelých - Odporúčaná dávka je buď 140 mg každé dva 
týždne, alebo 420 mg raz mesačne; obe dávky sú klinicky rovnocenné. 
Homozygotná familiárna hypercholesterolémia u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších 
- Začiatočná odporúčaná dávka je 420 mg raz mesačne. Ak sa nedosiahne klinicky významná odpoveď, 
po 12 týždňoch liečby možno frekvenciu dávkovania titrovať nahor na 420 mg jedenkrát každé 2 týždne. 
Pacienti, ktorí dostávajú aferézu, môžu začať liečbu s dávkou 420 mg každé dva týždne tak, aby zodpo-
vedala časovému rozvrhu aferézy. Preukázané aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie u dospelých* 
- Odporúčaná dávka Repathy je buď 140 mg každé dva týždne, alebo 420 mg raz mesačne; obe dávky 
sú klinicky rovnocenné. Porucha funkcie obličiek - U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou 
funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky. Skúsenosti u pacientov so závažnou poruchou funkcie 
obličiek (definovanou ako eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) sú obmedzené. Repatha sa má používať opatrne 

u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek. Porucha funkcie pečene - U pacientov s mier nou 
poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky. U  pacientov so stredne závažnou poruchou 
funkcie pečene bolo pozorované zníženie celkovej expozície evolokumabu, čo môže viesť k menšiemu 
účinku na zníženie LDL C. Preto treba u týchto pacientov zabezpečiť dôkladné monitorovanie. Pacienti 
so závažnou poruchou funkcie pečene (trieda C podľa Childovej-Pughovej klasifikácie) neboli skúmaní. 
Repatha sa má používať opatrne u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene. U starších pacientov 
(vo veku ≥ 65 rokov) nie je potrebná žiadna úprava dávky. Pediatrická populácia - Bezpečnosť a účinnosť 
Repathy u detí vo veku menej ako 18 rokov pre indikáciu primárnej hypercholesterolémie a zmiešanej 
dyslipidémie nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje. Bezpečnosť a účinnosť Repathy u detí 
vo veku menej ako 12 rokov pre indikáciu homozygotnej familiárnej hypercholesterolémie nebola stano-
vená. K dispozícii nie sú žiadne údaje. Spôsob podávania - Subkutánne použitie. Osobitné upozornenia 
a opatrenia pri používaní: Kryt ihly skleneného naplneného pera je zhotovený zo suchého prírodného 
kaučuku (derivát latexu), ktorý môže vyvolať alergické reakcie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo 
alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Liekové a  iné interakcie: S Repathou sa nevykonali žiadne 
formálne interakčné štúdie. V klinických štúdiách s Repathou sa hodnotila farmakokinetická interakcia 
medzi statínmi a evolokumabom. Pri používaní spolu s Repathou úpravy dávky statínov nie sú potrebné. 
Fertilita, gravidita a laktácia: Gravidita: Nie sú k dispozícii alebo je iba obme dzené množstvo údajov 
o  použití Repathy u  gravidných žien. Štúdie na  zvieratách nepreukázali priame ani nepriame účinky 
na reprodukčnú toxicitu. Repatha sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ klinický stav ženy nevyžaduje 
liečbu evolokumabom. Dojčenie: Nie je známe, či sa evolokumab vylučuje do materského mlieka u ľudí. 
Riziko pre novorodenca/dojča nemožno vylúčiť. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť liečbu 
Repathou, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku. Fertilita: Nie 
sú dostupné žiadne údaje o vplyve evolokumabu na fertilitu u ľudí. Nežiaduce účinky: Časté (≥ 1/100 
až < 1/10): chrípka, nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest, vyrážka, nauzea, bolesť chrbta, 
artralgia, reakcie v mieste vpichu. Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100): urtikária. Farmakoterapeutická 
skupina: Iné látky upravujúce lipidy. ATC kód: C10AX13. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Ucho-
vávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochra-
nu pred svetlom. Po vybraní z  chladničky sa Repatha môže uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C)
v pôvodnom obale a musí sa použiť v priebehu 1 mesiaca. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Amgen Eu-
rope B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, Holandsko. Registračné číslo: EU/1/15/1016/003. Dátum 
revízie textu: máj 2018. Poznámka: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpi-
sovania. Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý 
získate na adrese: Amgen Slovakia s.r.o., Digital Park, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, www.amgen.
sk; tel.: +421 2 321 114 49. *Všimnite si, prosím, zmenu(y) v súhrne charakteristických vlastností lieku.
SC-SVK-AMG145-00660-0518

AMGEN Slovakia s.r.o. 
Digital Park, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
www.amgen.sk

Dátum vypracovania materiálu: Máj 2018

Skratky: KV = kardiovaskulárne, LDL-C = cholesterol viazaný na lipoproteíny s nízkou hustotou

Literatúra: 1. Repatha® (evolokumab) Súhrn charakteristických vlastností lieku, máj 2018.
Pred podaním sa zoznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností (SPC) lieku REPATHA®, ktoré môžete na vyžiadanie získať od zástupcov spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.

KEĎ SAMOTNÉ STATÍNY NESTAČIA, PRIDAJTE LIEK REPATHA® NA 
ZNÍŽENIE LDL-C A REDUKCIU KARDIOVASKULÁRNEHO RIZIKA1

CHOĎTE ZA HRANICU
SÚČASNÉHO STAVU

Pre Vašich pacientov,
ktorí zostávajú 

vo veľmi vysokom KV riziku,
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16. SLOVENSKÉ OBEZITOLOGICKÉ DNI S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU/
16Th SLOVAK CONGRESS ON OBESITy WITh INTERNATIONAL pARTICIpATION

1. KlasifiKácia obezity, vyšetrenie obézneho pacienta/ 
classification of obesity, examination of obese patient

Adamová L.M. 1,2

1Lekárska Fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 2Biomedicínske centrum Slovenskej 
Akadémie Vied, Bratislava, Slovenská republika
/1Faculty of Medicine Comenius University Bratislava; 2Biomedical Center of the Slovak 
Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic

Nadhmotnosť a obezitu v dospelej populácii najčastejšie posudzujeme pomocou BMI (index 
telesnej hmotnosti). Predstavuje podiel aktuálnej telesnej hmotnosti v kilogramoch a druhej 
mocniny telesnej výšky v metroch (kg/m2). U dospelých osôb (> 18 rokov) je obezita definovaná 
ako BMI ≥ 30 kg/m2 a nadhmotnosť ako BMI 25–29,9 kg/m2.

Množstvo intraabdominálneho tuku môžeme zhodnotiť meraním obvodu pása, ktorý 
veľmi úzko koreluje s celkovým objemom vnútrobrušného tuku a má vzťah k riziku rozvoja 
kardiometabolických komplikácií obezity. U mužov (žien) za normálny považujeme obvod pása < 
94 (80) cm, obvod pása > 102 (88) cm je spojený s vysokým rizikom rozvoja kardiometabolických 
komplikácií obezity. Ďalej môžeme merať pomer pás/boky (muži 1,0, ženy 0,85) - od určovania 
tohto indexu sa však v ostatnom čase ustupuje. Pomer pás/výška taktiež dobre koreluje s obvodom 
pása a s množstvom intraabdominálneho tuku.

Na klasifikáciu obezity môžeme použiť aj vyšetrovanie kožných rias (kaliperom) – najčastejšie 
sa vyšetruje na 4 miestach: riasy nad m.biceps, m.triceps, subskapulárne, suprailicky. Možnosťou 
hodnotenia je len jednoduchý súčet namenarých hodnôt a ich porovnávanie v čase. K orientačnému 
vyšetreniu postačujú dve podkožné riasy – subskapulárna a nad m.triceps, ich pomer sa nazýva 
index centrality.

Najčastejšie používanou metódou na meranie obsahu tukového tkaniva je v súčasnosti 
bioelektrická impedancia (BIA). Výpočet percenta tuku vychádza zo zmerania odporu tela 
(rezistencie), zmeranej alebo zadanej hmotnosti (podľa typu prístroja) a zadanej výšky a pohlavia. 
Čím väčší je podiel tukovej hmoty, tým nižšia je vodivosť resp. tým vyšší je odpor tela pre slabý 
striedavý elektrický prúd. Metóda je časovo, technicky a finančne nenáročná, ale má nevýhodu 
v tom, že je závislá na aktuálnej hydratácii vyšetrovaného. U dehydratovaných jedincov vychádza 
falošne vyšší podiel tuku. Na trhu sú rôzne prístroje od jednoduchých, ktoré vyšetrujú vrstvu tuku 
v hornej polovici tela uchopením prístroja do rúk, cez zložitejšie bipedálne až štvorelektródové 
prístroje na stanovenie obsahu tuku v celom tele. Za hornú hranicu optimálneho zastúpenia 
telesného tuku v organizme sa u mužov považuje hranica 25 % celkovej telesnej hmotnosti, pre 
ženu 30 % celkovej telesnej hmotnosti. Hodnoty viscerálneho – vnútrobrušného – tuku, namerané 
bioimpedanciou, by mali byť nižšie ako 10 AU (podľa striktnejších noriem <9 AU).

O obsahu a distribúcii tuku v organizme nás informujú ďalšie nepriame štandardné metódy, 
ktoré poskytujú presné údaje, avšak ich technická a finančná náročnosť ako i záťaž pre pacienta 
sú tak vysoké, že sa používajú len v klinických a experimentálnych štúdiách (duálna röntgenová 
absorbciometria (DEXA), celotelová denzitometria, hydrometria, meranie celkového telesného 
rádioaktívneho izotopu 40 K, MRI, CT).
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Okrem vyššie uvedených antropometrických vyšetrení (výška, hmotnosť, BMI, obvod pása), 
ktoré nám umožnia klasifikovať obezitu, ako aj riziko rozvoja komplikácií obezity, musíme obézneho 
pacienta vyšetriť komplexnejšie. Základom je podrobná anamnéza (rodinná, obezitologická, 
gynekologická alebo andrologická, prítomnosť komorbidít, stravovacích zvyklostí, fyzickej aktivity, 
sociálna a motivačná).

Až 70% obéznych jedincov má minimálne jedno s obezitou spojené ochorenie, preto sa musíme 
zamerať na prítomnosť a závažnosť ochorení súvisiacich s obezitou, po ktorých pátrame v rámci 
celkového vyšetrenia, vrátane laboratórnych a iných pomocných vyšetrení.

2. Rôzne nutRičné stRatégie a ich vplyv na Redukciu 
telesnej hmotnosti – je medzi nimi Rozdiel?/ diffeRent 
nutRitional stRategies foR weight Reduction- is it any 
diffeRence among them?

Babjaková J.1, Vondrová D.1, Vohnout B.2,3

1Ústav hygieny, Lekárska Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika/ 

Institute of Hygiene, Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava, Slovak 
Republic
2Ústav výživy, FOaZOŠ a Koordinačné centrum pre familiárne hyperlipoproteinémie, 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovenská republika/Institute of Nutrition, 
Faculty of Nursing and Health Professional Studies and Coordination Center for Familial 
Hyperlipoproteinemias, Slovak Medical University, Bratislava, Slovak Republic
3Ústav epidemiológie, Lekárska Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská 
republika/ Institute of Epidemiology, Faculty of Medicine, Comenius University in 
Bratislava, Slovak Republic

Podľa odhadov WHO (2018) sa prevalencia nadhmotnosti v Európe pohybuje v rozmedzí 30 – 
70 %, obezita postihuje okolo 10 – 30 % európskej populácie.

Známe sú mnohé genetické, environmentálne a behaviorálne faktory, ktoré vo významnej miere 
ovplyvňujú vývoj nadhmotnosti i obezity. S pribúdajúcim vekom dochádza k poklesu bazálneho 
metabolizmu a k znižovanie fyzickej aktivity, čo má v súčinnosti so spolupôsobením ostatných 
rizikových faktorov vplyv na nárast na obezity.

Redukcia hmotnosti u obézneho pacienta znižuje riziko vzniku závažných s obezitou 
asociovaných chorôb dávkovo-závislým spôsobom - čím väčšia je redukcia hmotnosti, tým lepší 
je výsledok. V komplexnej terapii sa v rámci nemedikamentóznej liečby využívajú rôzne programy 
na úpravu životného štýlu, vrátane dietetických opatrení, cvičebných programov, kognitívno-
behaviorálnej terapie, edukácie pacienta a ich kombinácie. Podľa odporúčaní AHA/ACC/TOS 
z r. 2013 pri manažmente dospelých pacientov s nadhmotnosťou a obezitou je na dosiahnutie 
redukcie hmotnosti potrebné zabezpečiť energetický (E) deficit, čo je možné zabezpečiť rôznym 
diétnymi stratégiami. Energetický príjem musí byť nižší ako je bežný (menej ako 1 200 – 1 500 
kcal/d pre ženy a 1 500 – 1 800 kcal/d pre mužov - podľa hmotnosti a fyzickej aktivity), napr. pri 
stanovení individuálnych E požiadaviek po odrátaní 500 kcal/d - 750 kcal/d, alebo zabezpečením 
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30% E deficitu. Pri tzv. „Ad libitum stratégii“, nie je formálnym cieľom deficit E, ale znížený E 
príjem je dosiahnutý reštrikciou alebo elimináciou určitých potravinových skupín alebo podávaním 
pripraveného jedla.

Výsledky klinických štúdií naznačujú, že v podstate všetky typy vyvážených diét (v zmysle 
racionálneho spôsobu stravovania s preferenciou základných potravín s prevahou rastlinných 
komponentov a s nižším príjmom priemyselne spracovaných potravín), ktoré prinášajú redukciu 
E príjmu a sú zo strany pacienta dôsledne a najme s entuziazmom dodržiavané, prinášajú efekt, 
minimálne z krátkodobého hľadiska. Mnohé štúdie potvrdili, že ak eliminujeme rozdiely vplyvu 
nenutričných faktorov, tak potom vplyv obsahu makronutrientov v diéte nezohráva rozhodujúcu 
úlohu. Žiadna dietetická stratégia nie je v dlhodobom dôsledku nadradená nad inými. Neexistuje 
„magická strela“ ani na trvalé udržanie zníženej hmotnosti a zachovanie zdravia. Ani jeden 
z predpokladaných predisponujúcich faktorov (napr. genotyp, bazálna inzulínová sekrécia) sa zatiaľ 
nepotvrdili ako užitočný marker pre identifikáciu, ktorý dietetický prístup je vhodný pre konkrétnych 
jednotlivcov. Napriek tomu, že existuje pozoruhodná zhoda v celom spektre metodologických 
usmernení, je povinnosťou všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti participujúcich 
na manažmente obezity, pristupovať k pacientovi individuálne a interpretovať dáta na základe 
skúseností a so zodpovedným klinickým úsudkom. Zdá sa, že základný princíp personalizovanej 
medicíny a personalizovanej výživy – „one size does not fit all“ („jeden spôsob nevyhovuje všetkým“) 
je stále aktuálny a individuálny prístup ku každému pacientovi by mal byť samozrejmosťou.

Limitáciou pri odporúčaniach je tiež obmedzený počet dostatočne veľkých a dlhodobých 
sledovaní efektu rôznych dietetických stratégií na jednotlivé rizikové faktory a hlavne nedostatok 
morbi-mortalitných dát pre choroby asociované s obezitou.

3. pohybová aktivita v manažmente obézneho pacienta / 
physical activity in obese patient management

Belinská M. 1,2

1Lekárska Fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 2Biomedicínske centrum Slovenskej 
Akadémie Vied, Bratislava, Slovenská republika/ 1Faculty of Medicine Comenius University 
Bratislava, 2Biomedical Center of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak 
Republic

Zvýšenie pohybovej aktivity / redukcia sedavého správania sú dôležitou súčasťou prevencie 
a liečby obezity. Sedavé správanie charakterizuje nízky energetický výdaj, ktorý je prakticky zhodný 
s pokojovým energetickým výdajom, ako aj so zvýšenou akumuláciou viscerálneho tukového 
tkaniva a zvýšeným rizikom vzniku metabolického ochorenia. Dôležité je pritom poukazovať nielen 
na význam pravidelnej a dostatočne intenzívnej pohybovej aktivity pre dosiahnutie / udržanie 
optimálnej telesnej hmotnosti, ale zamerať sa aj na zdravotné benefity spojené s vyššou fyzickou 
zdatnosťou, ktoré sú minimálne do určitej miery nezávislé od redukcie telesnej hmotnosti.

K zdravotným benefitom pravidelného cvičenia patrí pozitívny vplyv na kardiovaskulárne rizikové 
faktory (hypertenzia, hypercholesterolémia, hypetriglyceridémia, inzulínová rezistencia) ako aj na 
mozog a kognitívne funkcie, muskuloskeletálny systém, metabolizmus a gastrointestinálny trakt.
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Odporúčaná dávka pohybovej aktivity s cieľom dosiahnuť zdravotné benefity je minimálne 8000-
10000 krokov denne, 30 minút vytrvalostnej fyzickej aktivity strednej intenzity v kombinácii so silovým 
cvičením 2-3x týždenne. Pokiaľ je cieľom redukcia telesnej hmotnosti resp. udržanie hmotnosti 
po schudnutí, odporúčané dávky pohybovej aktivity sú vyššie. Navyše sa odporúča prerušovanie 
sedavého správania každých 30 minút. Vhodné je monitorovanie pohybovej aktivity pomocou 
krokomerov, aplikácie v mobile či akcelerometra. Dôležité je, aby boli ponúkané typy fyzickej aktivity 
vhodné a zábavné, a to z hľadiska vekovej kategórie, individuálnych ale aj rodinných preferencií.

4. faktoRy detskej nadváhy a obezity a ich vplyv na 
ďalší vývin jedinca/ factoRs of oveRweight and obesity 
and theiR effect on the fuRtheR development of the 
individual

Bielik V.1,2

1Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra športovej 
kinantropológie, Slovenská republika/Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical 
Education and Sport, Department of Sport Kinanthropology, Slovak Republic
2Slovenská Asociácia pre Výživu a Prevenciu, Slovenská republika/ Slovak Association for 
Nutrition and Prevention, Slovak Republic

Pokles pravidelnej telesnej aktivity a zhoršenie telesnej zdatnosti populácie je celosvetový 
a celospoločenský problém. Slovensko v porovnaní s inými krajinami v ničom nezaostáva, pričom 
z literatúry vieme, že telesný pohyb tvorí komplexný účelný prostriedok primárnej aj sekundárnej 
prevencie. Hlavnou úlohou športovania a pravidelného telesného pohybu už v detstve je v prvom 
rade podpora zdravého rastu a vývinu organizmu a zníženie rizika nadváhy a obezity v neskoršom 
veku. Absencia telesného pohybu nemá dopad len na športové výkony, telesné zloženie a zdravotný 
stav detí a mládeže. Ovplyvňuje aj duševnú kondíciu a kognitívne schopnosti detí, mládeže a neskôr 
sa prejaví aj v dospelom veku.

5. metabolicko-baRiatRická chiRuRgia a jej vplyv na 
komoRbidity/ metabolic and baRiatRic suRgeRy and its 
impact on comoRbidities

Bohunická L., Keher I.
Chirurgická klinika Fakultná nemocnica Trnava, Slovenská republika / Surgery department 
Faculty hospital in Trnava, Slovak Republic

Úvod: Obezita je chronické ochorenie, vznikajúce v dôsledku energetickej dysbalancie 
medzi príjmom a výdajom energie. Dôležitú úlohu pri rozvoji zohrávajú obezitogénne faktory. 
Celosvetovo má toto ochorenie stúpajúci incidenciu, hovoríme o pandémii obezity. Predstavuje 
nie len zdravotný, ale aj ekonomický problém.
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Cieľ: Cieľom našej práce bolo skúmať vplyv metabolicko-bariatrickej chirurgie na sledované 
komorbidity pacientov hospitalizovaných na Chirurgickej klinike FN Trnava vo vybranom období, 
v rokoch 2016-2018, pričom sme sa zamerali na arteriálnu hypertenziu a zmenu terapie, diabetes 
mellitus 2.typu, spánkové apnoe, hladinu glykémie a HBa1c, psychické problémy.

Súbor a metodika: V našej práci sme sa zamerali na pacientov s obezitou hospitalizovaných 
a operovaných na Chirurgickej klinike v rokoch 2016 - 2018. Retrospektívnym sledovaním nami 
vybraných komorbidít u sledovaných pacientov sme zaznamenávali pri pravidelných kontrolách 
dôležité ukazovatele z NIS MEDEA, zmeny v chronickej terapii a sledovali sme dynamiku 
laboratórnych parametrov. V priebehu rokov 2009-2018 bolo na našej klinike hospitalizovaných 
215 pacientov s obezitou, z toho 100 v rokoch 2016-2018.

Výsledky:Na základe zozbieraných dát sme zistili, že bezprostredne po operačnom výkone 
dochádza k zásadným zmenám pri arteriálnej hypertenzii, hladiách glykémie, HbA1c, znížením 
hmotnosti netrpia váhonosné kĺby, pacienti udávali „šťastnejší život“ a sledovali sme zlepšenie 
psychického stavu pacienta.

Záver: Obezita je závažný medicínsky a socioekonomický problém. Dôležitá je komplexná 
starostlivosť o pacienta. Z našich výsledkov vyplýva, že metabolicko-bariatrická chirurgia je 
dôležitým článkom terapie a z dlhodobého hľadiska je jediný efektívny spôsob terapie.

6. obezita a dedičné kaRcinómy pRsníka. genetická 
diagnostika, monitoRing a pRognózy pacientok 
s vysokým Rizikom kaRcinómu pRsníka/ obesity and 
heReditaRy bReast canceR. genetic diagnostics, 
monitoRing and pRognosis of patients with high Risk of 
bReast canceR

Copáková L.
GenVias – diagnostické centrum lekárskej genetiky, Bratislava, Slovenská republika/ 
GenVias –Medicinal Genetics Diagnostic Center, Bratislava, Slovak Republic

Genetická diagnostika pacientiek so splnenými kritériami pre testovanie dedičného 
karcinómu prsníka v SR sa za posledné obdobie dvoch rokov posunula, od testovania jednotlivých 
vysokopenetrantných génov, k testovaniu veľkého súboru viacerých génov tzv. panelovej diagnostike, 
asociovaných nielen s karcinómom prsníka, ale aj s inými typmi onkologických ochorení.Tento posun 
v diagnostike si vyžiadal fakt, že záchytnosť mutácií v génoch BRCA1, BRCA2 je pomerne nízka. 
Dlhodobo sú známe viaceré vysokorizikové gény asociované s možným vývinom onkologického 
ochorenia prsníkov. Medzi tieto vysokorizikové a vysokopenetrantné gény patria aj gény CDH1, TP53, 
STK11, PTEN, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM. Výstup a výsledok genetickej analýzy panelu 
génov v našom diagnostickom centre lekárskej genetiky je k dispozícii v krátkom časovom rozhraní 
2-3 mesiacov a to aj napriek veľkému rozsahu analyzovaných kódujúcich úsekov DNA.

Monitoring žien s potvrdenou patologickou mutáciou je celoživotný a jeho skladba zahŕňa 
kombináciu zobrazovacích vyšetrení. Popri presne definovanej dispenzarizácii je kľúčové aj využitie 
možnosti profylaktických chirurgických operácií. V prípade mutácie v géne BRCA1 je totiž riziko 
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karcinómu prsníka až 85% a 40% celoživotné riziko pre ovariálny karcinóm. Benefit preventívnych 
operácií u asymptomatických nositeliek patologickej mutácie je vzhľadom na výraznú redukciu 
rizika onkologického ochorenia prsníkov alebo vaječníkov jednoznačný.

V prípade potvrdenej zárodočnej mutácie v rodine platí 50%-ntné riziko prenosu tejto mutácie 
na potomstvo. Ak sa nepotvrdí prenos mutácie na dcéru postihnutej matky, alebo postihnutého 
otca, pristupujeme k výpočtu celoživotného kumulatívneho rizika pre karcinóm prsníka podľa 
Clausových tabuliek. Clausove tabuľky umožňujú rozdelenie a samotnú dispenzarizáciu do troch 
skupín. Sledovanie podľa nízkeho rizika do 10%, sledovanie podľa stredného rizika 10%-20% 
a sledovanie podľa vysokého rizika 20%-30%. Frekvencia a skladba odporúčaných vyšetrení sa 
zintenzívňuje podľa rizikovej skupiny. Genetickú analýzu môže indikovať len špecialista – lekársky 
genetik. Pacienti sú na genetické vyšetrenie odosielaní s výmenným lístkom od všeobecného 
lekára prípadne iných špecialistov.

Aktuálna potreba zvyšovania záchytu rizikových žien, ev. celých rodín a nastavenie špecifického 
celoživotného sledovania u nositeľov mutácie, ako aj žien, ktoré patria do stredného alebo 
vysokého rizika pre karcinóm prsníka vedie k intenzívnej forme interdisciplinárnej spolupráce 
naprieč celým spektrom medicínskych špecializácií. Zvyšovanie záchytu a realizovanie primárnej 
prípadne sekundárnej prevencie, pri rizikových ženách je možné len pri fungujúcej vzájomnej 
medziodborovej spolupráci, ktorá je v našom centre samozrejmosťou.

(english version)
Over the past two years the genetic diagnostics of patients which met the criteria for testing 

of hereditary breast cancer in the Slovak Republic has shifted from the testing of individual high 
penetration genes to testing of a larger set of various genes – a panel diagnostics, not only associated 
with breast cancer, but with other types of oncological diseases as well. This shift in diagnostics was 
necessitated by relatively low identification rates of BRCA1 and BRCA2 gene mutations. Several 
high-risk genes associated with the possible development of oncological breast cancer have been 
known for some time. These high risk and high penetration genes include CDH1, TP53, STK11, 
PTEN, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, and EPCAM genes. Results of a genetic analysis of gene panel 
can be obtained in a short time period (2-3 months) in our Medicinal Genetics Diagnostic Center 
despite the large extent of DNA coding strands analyzed.

Lifelong monitoring of women with a confirmed pathological mutation comprises a combination 
of imaging examinations. In addition to precisely defined dispensarization the utilization of 
prophylactic surgeries is also crucial. In case of BRCA1 gene mutation the risk of breast cancer is 85% 
and the lifelong risk of ovarian cancer is 40%. The benefit of preventive surgery in asymptomatic 
carriers of the pathological mutation is apparent considering the significant reduction in risk 
concerning the occurrence of oncological diseases of breasts and ovaries.

In the case of a confirmed germline mutation in the family a 50% risk of this mutation transmission 
to the offspring applies. If the transfer of the mutation from the affected mother or father to their 
daughter is not confirmed, the lifetime cumulative risk for breast cancer is calculated using Claus 
Tables. Claus Tables enable splitting and dispensarization into three groups. Low risk monitoring (0 
- 10%), moderate risk monitoring (10% - 20%) and high risk monitoring (20% - 30%). The frequency 
and composition of the recommended examinations is adjusted based on the risk group. Genetic 
analysis can only be indicated by a specialist – a medical geneticist. Patients are eligible for genetic 
examination based on recommendations from general practitioners or other specialists.
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The current need to increase identification rates of high risk women (or whole families) and 
setting specific, lifelong monitoring of mutation carriers, including women which are at moderate 
or high risk of breast cancer leads to intensive interdisciplinary collaboration throughout numerous 
medical specializations. Increasing the identification and implementation of primary or secondary 
prevention concerning high risk women is only possible with functioning, mutual interdisciplinary 
collaboration natural to our center.

7. miesto agonistov glp-1 ReceptoRa v liečbe dmt2 
u obéznych pacientov/ the Role of glp-1 ReceptoR 
agonists in the tReatment of dmt2 in obese patients

Dókušová S.
Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa, Slovenská republika/National 
Endocrinology and Diabetology Institute, Ľubochňa, Slovak Republic

Prepojenie medzi diabetom a obezitou je veľmi úzke a počet osôb trpiacich týmito civilizačnými 
ochoreniami každoročne stúpa. Pre týchto pacientov sú vhodnou liečebnou možnosťou 
prípravky, ktoré ovplyvňujú nie len glykemickú kompenzáciu, ale majú tiež pozitívny účinok na 
zníženie hmotnosti. GLP-1 RA tvoria v súčasnej dobe preferovanú skupinu liekov, vzhľadom na 
ich patofyziologické ovplyvnenie diabetu na rôznych úrovniach, ako aj ich mimoglykemické 
účinky. V algoritmoch liečby DMT2 z roku 2018, AACE/ACE odporúča používanie GLP-1 RA vo 
včasných štádiách ochorenia, a to hneď po metformíne. Dulaglutid - dlhodobo pôsobiaci GLP-1 
RA, v klinických štúdiách preukázal signifikantné zníženie HbA1c, lačnej ako aj postprandiálnej 
glykémie, s nízkym rizikom hypoglykémii a váhovým úbytkom počas liečby.

8. baRiatRické a metabolické opeRace v Režimu 
jednodenní chiRuRgie/ baRiatRic and metabolic 
opeRations in the mode of one day suRgeRy

Doležalová K.
OB klinika – Centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění
Praha, Česká republika/ OB Clinic - Center for Treatment of Obesity and Metabolic 
Diseases, Prague, Czech Republic

Jednodenní chirurgie /JPL-Jednodenní Pobyt na Lůžku)/ není stále ještě (alespoň v ČR) 
jednoznačně definovaným pojmem. Jednodenní chirurgie se může odvíjet od:

1. délky (jeden den) pobytu pacienta ve zdravotnickém zařízení (ZZ), tj. nejčastěji péči v režimu: 
a) „ráno příjem, večer propuštění“ (v anglosaské medicíně tzv. „one day surgery“), nebo b) pobyt 
ve ZZ do celkové délky 24hod. (tj. hospitalizace přes noc), nebo c) ambulantní zákroky (pacient 
nepodstupuje algoritmus-příjem-uložení na lůžko-operace-pobyt na lůžku-propuštění).
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2. délky pobytu kratší než bývá obvyklé po specifickém zákroku, (a anglosaské medicíně 
tzv. „Fast Track Surgery“)

3. způsobu úhrady zdravotními pojišťovnami, nejčastěji tzv. „balíčkovou cenou“, (bez ohledu na 
faktickou délku hospitalizace)

Současné možnosti: Bariatrická chirurgie, vzhledem k charakteru nemocných, jejich 
komorbiditám a anesteziologickému riziku, má ve striktně pojaté JPL zatím omezené uplatnění. 
V režimu „one day surgery“ lze provádět některé endoskopické (gastroskopické) zákroky typu 
implantace/odstranění intragastrického balónu či zavedení polyetylénového rukávu (Endo-Barrier). 
V USA v režimu „one day surgery“ laparoskopicky implantují i adjustabilní gastrické bandáže. 
V režimu pobytu ve ZZ do 24 hodin lze i v našich podmínkách provádět laparoskopickou gastrickou 
bandáž. U ZZ majících zkušenosti i personální a technické vybavení odpovídající požadavkům 
„Fast track surgery“, lze v tomto režimu provádět plikaci žaludku, sleeve gastrektomii, či gastrický 
bypass.

Moderní trendy bariatrické a metabolické chirurgie v posledních několika letech vedou k reálné 
možnosti zařadit některé nové, či jinými přístupy provedené operace do režimu krátkodobé 
hospitalizace či přímo JPL.

Trendy v této oblasti chirurgie totiž směřují ke snížení perioperační zátěže pacientů, v duchu 
„výkon ještě méne invazivní než miniinvazivní (laparoskopický)“, dále pak k výkonům sice 
metabolicky účinným, ale co nejméně zasahujícím do integrity GIT, tj. pokud možno potenciálně 
anatomicky vratným, neresekčním. V neposlední řadě, zejména v metabolické oblasti, se pozornost 
obrací k výkonům prováděným u diabetiků s BMI mezi 27 a 40 kg/m2, to znamená u nemocných, 
kteří nejsou primárně tak rizikoví jako pacienti s obezitou III. a vyššího stupně. Z tohoto pohledu 
jsou nadějí pro JPL zejména gastroskopické, endoluminální zákroky, které se v anatomickém 
výsledku přibližují dnešním standardním, laparoskopickým bariatricko-metabolickým operacím. 
Z nejvíce v klinické praxi zkoumaným lze jmenovat endoskopickou plikaci žaludku, či parciální 
jejunální diverzi (bypass).

V následujících letech lze předpokládat nárůst zájmu o málo velmi invazivní možnosti léčby 
některých metabolických onemocnění (zejména diabetiků 2.typu) novými operačními metodami 
i technicky novými přístupy.

9. možnosti neventilačnej liečby pacientov so 
syndRómom spánkového apnoe a obezitou/ possibilities 
of non-ventilatoRy tReatment of patients with sleep 
apnea syndRome and obesity

Donič V.
Ústav lekárskej fyziológie UPJŠ LF, Košice a Spánkové laboratórium, Košice, Slovenská 
republika / Institute of Medical Physiology Faculty of Medicine University of Pavol Jozef 
Šafarik Košice and Sleeping Laboratory, Košice, Slovak Republic

Syndróm obštrukčného spánkového apnoe (OSA) v kombinácii s obezitou predstavuje vážny 
medicínsky problém.
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Na zvieracích modeloch s intermitentnou hypoxiou boli jednoznačne potvrdené patofyziologické 
mechanizmy spánkového apnoe spôsobujúce hypertenziu a predčasnú aterosklerózu. V poslednom 
období boli publikované práce o poškodení mozgovej kôry intermitentnou hypoxiou s hromadením 
amyloidu a zhoršením kognitívnych funkcií. Intermitentná hypoxia a prerušovaný nekvalitný 
spánok tvoria základ patofyziologických mechanizmov. Na poslednom kongrese ERS 2018 
v Paríži bolo konštatované, že aj v roku 2018 liečba pozitívnym tlakom aplikovaným do horných 
dýchacích ciest (CPAP) predstavuje zlatý terapeutický štandard OSA. Zlepšenie kvality života bolo 
preukázané avšak veľké štúdie doposiaľ nepotvrdili predĺženie dĺžky života u pacientov liečených 
CPAP. Pokles krvného tlaku sa dosiahol iba minimálne. Avšak pokiaľ sa CPAP liečba kombinuje 
s poklesom telesnej hmotnosti a liečbou obezity dajú sa dosiahnuť lepšie výsledky. Problémom 
CPAP liečby je nízka tolerancia pacientov. Mnohí používajú CPAP kratšie ako 4 hodiny počas noci. 
Preto sa hľadajú nové neventilačné metódy liečby OSA, ktoré by boli pohodlnejšie a zo strany 
pacientov s lepšou adherenciou ku liečbe. V prednáške uvedieme prehľad a porovnanie najnovších 
neventilačných metód OSA medzi ktoré patria: elektro stimulačné metódy nervus hypoglosus, 
trenažéry polohy, intraorálne aplikátory, bariatrické operácie, a po prvý krát prezentované 
farmakologické ovplyvnenie tonusu svalov dilatujúcich horné dýchacie cesty u ľudí.

V prezentácii predstavíme najnovšie výsledky nami vyvíjanej metódy elektrickej aurikulárnej 
stimulácie EAS pre liečbu spánkového apnoe, ktorá ako jediná spomedzi elektro stimulačných 
metód môže byť účinná aj u spánkového apnoe centrálneho typu.

Arzenál terapeutických metód spánkového apnoe sa neustále rozširuje. Ako perspektívne 
neventilačné metódy liečby OSA u obéznych sa ukazujú elektro stimulačné metódy ako aj ich 
vhodné kombinácie. Štúdium farmakologického ovplyvnenia tonusu svalov dilatujúcich horné 
dýchacie cesty môže viesť k vzniku túžobne očakávanej tabletky proti OSA.

 

10. metabolický syndRóm – fenomén súčasnej doby/ 
metabolic syndRome – a phenomenon of the pResent time

Džurňáková M.
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok, Oddelenie liečebnej výživy, Slovenská 
republika/ Hospital Dr. Vojtech Alexander Kežmarok, Department of Medical Nutrition, 
Slovak Republic

Metabolický syndróm predstavuje súbor rizikových faktorov, ktorých spoločný, nenáhodný 
výskyt priamo zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, diabetu 2. typu a celkovej mortality. 
V našej práci prezentujeme ucelený pohľad na ochorenie, jednotlivé zložky tohto ochorenia 
a možnosti nefarmakologickej liečby. Cieľom našej práce je ukázať možnosti realizácie jednoduchých 
a nenákladných úprav životného štýlu, ktoré v konečnom dôsledku znamenajú podstatné zlepšenie 
zdravotného stavu a zhodnotenie postoja časti populácie k svojmu zdraviu v rámci ovplyvniteľných 
rizikových faktorov. Správne zloženie a množstvo stravy má zásadný význam pri všetkých 
metabolických ochoreniach. Publikované odporúčania fyzickej aktivity a diétnych opatrení, sa však 
nestretávajú u chorých s veľkou odozvou, čo potvrdili aj výsledky našej práce. Najväčším problémom 
je fyzická aktivita, ktorú pravidelne vykonáva len 17,8 % respondentov a vôbec nešportuje 15,6 % 
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respondentov. V oblasti výživy je to hlavne nadmerná spotreba rafinovaného cukru, ktorý využíva až 
60 % respondentov ako hlavný zdroj pri sladení pokrmov, nízka konzumácia rýb, ktoré sú pravidelnou 
súčasťou jedálneho lístka u 10 % respondentov a nedostatočná spotreba zeleniny – pravidelne ju 
konzumuje len 8,9 % respondentov. V práci sme zistili výskyt metabolického syndrómu na úrovni 
23,3 %, čo zodpovedá prevalencii udávanej na Slovensku, ktorá sa podľa odborných štúdií pohybuje 
na úrovni 20,1 %. Zistili sme aj podceňovanie jednotlivých zložiek ochorenia, ktoré podľa našich 
zistení vyplývajú najmä z nedostatku informácií od zodpovedných pracovníkov. Našou prácou sme 
prispeli k objasneniu jednotlivých zdravotných rizík, ktoré so sebou toto ochorenie prináša.

11. sglt2 inhibícia: očakávania a Realita/ sglt2 inhibition: 
eXpectations and Reality

Fábryová Ľ.1,2

1MetabolKLINIK sro, 2Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovenská republika / 
MetabolKLINIK sro, Biomedical Research Center Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 
Slovak Republic

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je chronické, progredujúce ochorenie s epidemickými 
proporciami, s narastajúcim počtom pacientov, ktorí čelia vážnym následkom v zmysle extrémne 
vysokej morbidity a mortality.

Pri liečbe pacientov s DM 2. typu je dôležité dosiahnuť nielen trvalú kontrolu glykemickej 
triády, ale aj zlepšenie v mnohých iných klinických parametrov vrátane hmotnosti, krvného tlaku, 
lipidového metabolizmu s následným poklesom kardiovaskulárnej morbidity a mortality.

Donedávna sme v manažmente diabetikov 2. typu používali liečbu, ktorá síce viedla k zlepšeniu 
glykemickej kompenzácie, ale s vedľajšími efektami ako je prírastok na hmotnosti a zvýšený výskyt 
hypoglykémií, avšak bez vplyvu na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu.

Inhibícia renálneho transportu glukózy vedúca k indukcii glykozúrie je terapeutickým prístupom, 
ktoré sa datuje do obdobia začiatku 80-ych rokov minulého storočia. Avšak až v ostatných rokoch 
s vývojom a skúmaním nových selektívnych inhibítorov glukózových transportérov dochádza 
k renesancii tohto spôsobu liečby.

Využitie glykozúrie v liečbe DM 2. typu prostredníctvom inhibítorov sodíkglukózového 
kotransportéra2 (SGLT2) predstavuje novú cestu v liečbe DM 2. typu. Príťažlivosť novej 
farmakologickej skupiny glukuretík (gliflozínov) spočíva v jednoduchosti a univerzálnosti. Liečba 
účinkuje bez ohľadu na vyvolávajúcu príčinu hyperglykémie, teda bez ohľadu na mieru inzulínovej 
rezistencie či poruchy sekrécie inzulínu.

Obličky hrajú významnú úlohu v metabolizme glukózy. Zaisťujú asi 20 % glukoneogenézy 
a za deň prefiltrujú a reabsorbujú asi 180 gramov glukózy. Približne 90 % reabsorbcie prebieha 
v proximálnom tubule obličky, a to v segmentoch 1 a 2. Uskutočňuje sa to pomocou SGLT2. 
Ostatných 10 % glukózy sa reabsorbuje v segmente 3 proximálneho tubulu pomocou SGLT1. 
SGLT2 sa nachádza iba v proximálnom obličkovom tubule, na rozdiel do SGLT1 (myokard, mozog, 
tenké črevo). U diabetikov 2. typu je zvýšená reabsorbcia glukózy v proximálnom tubule obličky 
v dôsledku toho, že dochádza k zmnoženiu počtu SGLT2 v epitelových bunkách tubulov. Je to 
adaptácia na zvýšenú ponuku glukózy v primárnom ultrafiltráte.
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Inhibítory sodíka-glukózového kotransportéra 2 vedú k redukcii hyperglykémie u diabetikov 2. 
typu tým, že znižujú reabsorpciu glukózy v obličkách, čím zvyšujú exkréciu glukózy v moči.

Empagliflozín je jedným zo selektívnych inhibítorov SGLT2, ktoré máme k dispozícii v súčasnej 
klinickej praxi. Ako v monoterapii, tak aj v kombinovanej liečbe empagliflozín v klinických štúdiách 
u diabetikov 2. typu, vrátane pacientov s chronickým ochorením obličiek (2 alebo 3a štádium) viedol 
k zníženiu hladiny glykovaného hemoglobínu, k úbytku hmotnosti, k zníženiu krvného tlaku bez zvýšenia 
srdcovej frekvencie. Empagliflozín mal tiež priaznivé účinky na markery arteriálnej tuhosti, vaskulárnej 
rezistencie, viscerálnej adipozity, na funkciu srdca a spotrebu kyslíka myokardom (pri absencii aktivácie 
sympatika), má taktiež kardiorenálne účinky (redukcia albuminúrie a kyseliny močovej). Z výpočtu 
priaznivých účinkov empagliflozínu vyplýva, že jeho kardiovaskulárne benefity sú multidimenzionálne.

12. potRebujeme nové diagnostické kRitéRiá pRe 
klasifikáciu obezity? / do we need new diagnostic 
cRiteRia foR obesity classification?

Fábryová Ľ.1,2

1MetabolKLINIK sro, 2Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovenská republika / 
MetabolKLINIK sro, Biomedical Research Center Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 
Slovak Republic

Obezita je komplexná choroba, ktorá má u väčšiny pacientov multifaktoriálnu etiológiu. Iba 
u veľmi nízkeho percenta pacientov (2-4 %) môžeme obezitu pripísať jedinému etiologickému 
(genetickému) faktoru. V súčasnosti sa obezita vyskytuje u viac ako 20-30 % dospelej populácie 
a jej prevalencia neustále narastá, nevynímajúc deti a adolescentov.

Súčasné možnosti definovania (klasifikácie) obezity neodrážajú naše aktuálne vedomosti 
o tejto chorobe. Môže to viesť k tomu, že obezita nie je diagnostikovaná a/alebo je považovaná 
klinicky irelevantnú, čím sa znižuje šanca pacienta na riešenie obezity a jej komplikácií ako choroby.

Svetová zdravotnícka organizácia definuje obezitu ako „stav abnormálnej alebo excesívnej 
akumulácie tuku v tukovom tkanive, do takej miery, že môže dôjsť k poškodeniu zdravia “. A práve 
táto definícia spájajúca abnormálne /excesívne nahromadenie tuku s (potenciálnym) poškodením 
zdravia sa stáva jadrom neistoty v diagnostike a klasifikácii obezity. Abnormálne /excesívne 
nahromadenie tuku predstavuje relatívne nedostatočne špecifikovaný a kvantifikovaný pojem. Tak 
isto aj pojmy tuk a tukové tkanivo vytvárajú dojem uniformnej masy. Avšak v súčasnosti vieme, 
že adipocyty v rôznych oblastiach sú rozdielne regulované a plnia rôzne funkcie (biele vs hnedé 
adipocyty, ektopické a neektopické, viscerálne vs subkutánne tukové tkanivo). Ďalšími dôležitými 
faktormi ovplyvňujúcimi komplexnosť problematiky sú vek, pohlavie, etnicita, individuálne 
genetické a enviromentálne faktory. Táto definícia sa taktiež nezaoberá posúdením súvislosti 
medzi abnormálnym /excesívnym nahromadením tuku a možnosťou poškodenia zdravia.

Klasifikácia obezity, ktorú používame v súčasnej klinickej praxi neodpovedá na tieto veľmi 
dôležité otázky. Veľmi netrpezlivo preto očakávame v súčasnosti navrhovanú novú klasifikáciu 
vychádzajúcu zo súčasných poznatkov o špecifických mechanizmoch vedúcich k rozvoju obezity 
so zameraním na etiológiu, stupeň adipozity, ako aj z toho vyplývajúce zdravotné riziko.
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13. špecifiká hypolipidemickej liečby u obéznych pacientov/ 
specifity of hypolipidemic theRapy in obese patients

Fábryová Ľ.1,2

1MetabolKLINIK sro, 2Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovenská republika / 
MetabolKLINIK sro, Biomedical Research Center Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 
Slovak Republic

Adipozopatická (aterogénna) dyslipidémia je najčastejšou komorbiditou asociovanou so širokou 
škálou indexu telesnej hmotnosti (BMI), jej prevalencia stúpa s nárastom hmotnosti. Predstavuje 
kluster kvantitatívnych a kvalitatívnych abnormalít v metabolizme lipidov a lipoproteínov. Zvýšený 
počet veľkých VLDL častíc iniciuje sekvenciu zmien, ktoré vedú ku generovaniu aterogénnych 
remnantných častíc, malých denzných LDL a HDL častíc. Tieto abnormality nie sú izolované, ale 
veľmi úzko navzájom prepojené. Ako LDL, tak aj HDL častice vykazujú zmeny v zložení, čo vedie 
k zmene ich funkčnosti.

Adipozopatická dyslipidémia je charakterizovaná zvýšenou koncentráciou triacylglycerolov 
a VLDL častíc bohatých na apoC-III, koncentrácie celkového a LDL cholesterolu bývajú vo 
všeobecnosti normálne, avšak s prítomnosťou modifikovaných malých denzných LDL častíc 
(so zvýšenými koncentráciami apoB), s poklesom kardioprotektivity HDL častíc, so zvýšenou 
koncentráciou remnantných lipoproteínov a prítomnosťou postprandiálnej lipémie.

Každá zložka popísanej aterogénnej/adipozopatickej dyslipidémie môže prispieť mnohými 
ďalšími faktormi k rozvoju aterosklerózy. Kombinácia týchto lipidových abnormalít predstavuje 
významný rizikový faktor rozvoja kardio-cerebrovaskulárnych ochorení.

V manažmente adipozopatickej dyslipidémie môžeme v súčasnosti využiť dva postupy: tradičný 
a netradičný.

Tradičný postup predstavuje zameranie sa na manažment komplikácie obezity – adipozopatickej 
dyslipidémie (kombinačná hypolipidemická liečba: statín, ezetimib, fenofibrát, v blízkej budúcnosti 
selektívne PPARα modulátory, omega 3-mastné kyseliny).

Napriek obrovským úspechom dosiahnutých konvenčnou i intenzifikovanou terapiou statínmi 
pri redukcii LDL-C (primárny cieľ) spolu so znížením kardio-cerebrovaskulárnej morbidity 
a mortality, riziko kardiovaskulárneho ochorenia zostáva stále vysoké. Je to dané nárastom 
obezity, nárastom diabetes mellitus 2. typu (diabezity), metabolického syndrómu, čo sú všetko 
stavy sprevádzané adipozopatickou dyslipidémiou. Práve v týchto prípadoch je potrebné využiť 
v manažmente kombináciu statínov s nestatínovými hypolipidemikami, ktoré vedú k ďalšej redukcii 
kardiovaskulárneho rizika komplexnejším ovplyvnením dyslipidémie u obéznych jedincov.

Netradičný postup v sebe zahŕňa v prvom rade snahu o redukciu hmotnosti (o konverziu 
z dysfunkčného tukového tkaniva na funkčné tukové tkanivo) kombináciou diétnych a režimových 
opatrení, behaviorálnej terapie, antiobezitíckej liečby, bariatrickej/metabolickej chirurgie 
(endokrinologickej bariatrie).

V klinickej praxi však najlepšie výsledky v manažmente obéznych pacientov dosahujeme práve 
využitím kombinácie tradičných a netradičných postupov.

Dyslipidemický stav (aterogénna dyslipidémia), ktorý sa často pozoruje u pacientov 
s viscerálnou obezitou, je kľúčovým prvkom zhlukovacích abnormalít metabolického syndrómu. 
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Aterogénna dyslipidémia je charakterizovaná skupinou kvantitatívnych a kvalitatívnych zmien 
v metabolizme lipidov a lipoproteínov, čo vedie k zvýšeniu aterogénnosti plazmy: zvýšená 
koncentrácia triglyceridov a VLDL častíc bohatých na apoC-III, celkové a hladiny LDL cholesterolu sú 
vo všeobecnosti normálny rozsah s modifikovanými malými hustými časticami LDL, kvantitatívnymi 
a kvalitatívnymi zmenami častíc HDL-C so stratou kardioprotektívnej aktivity, zvýšenou 
koncentráciou zvyškových častíc lipoporoteínu a prítomnosťou postprandiálnej hyperlipidémie. 
V typickom klinickom nastavení budú preto hypertriglyceridémia a nízky HDL 
cholesterol dva hlavné detegovateľné abnormality krvi súvisiace s viscerálnou obezitou. 
TObesity sa stalo hlavným celosvetovým zdravotným problémom. V každej krajine na svete sa výskyt 
obezity neustále zvyšuje, a preto sa očakáva aj nárast súvisiacej chorobnosti, úmrtnosti a zdravotných 
aj ekonomických nákladov. Väčšina týchto komplikácií súvisí s komorbidnými stavmi, ktoré 
zahŕňajú ochorenie koronárnych artérií, hypertenziu, diabetes mellitus typu 2, respiračné poruchy 
a dyslipidémiu. Obezita zvyšuje kardiovaskulárne riziko prostredníctvom rizikových faktorov, ako sú 
zvýšené triglyceridy plazmy nalačno, vysoký LDL cholesterol, nízky HDL cholesterol, zvýšená hladina 
glukózy v krvi a inzulínu a vysoký krvný tlak. Nové metabolické rizikové faktory súvisiace s obezitou, 
závislé od lipidov, sú prítomnosť malého hustého LDL fenotypu, postprandiálnej hyperlipidémie 
s akumuláciou aterogénnych zvyškov a nadmernej produkcie lipoproteínov obsahujúcich apoB 
v pečeni. Všetky tieto lipidové abnormality sú typickými znakmi metabolického syndrómu a môžu byť 
spojené s prozápalovým gradientom, ktorý môže čiastočne pochádzať z samotného tukového tkaniva 
a priamo ovplyvňovať endotel. Dôležitým prepojením medzi obezitou, metabolickým syndrómom 
a dyslipidémiou sa zdá byť vývoj rezistencie na inzulín v periférnych tkanivách, čo vedie k zvýšenému 
toku pečene z mastných kyselín z potravinových zdrojov, intravaskulárnej lipolýze a z tukových 
tkanív rezistentných na antilipolytické účinky inzulínu. Súčasná revízia sa zameria na tieto aspekty 
metabolizmu lipidov pri obezite a možných intervenciách na liečbu dyslipidémie súvisiacej s obezitou.

14. faRmakoteRapia obezity – čo potRebujeme vedieť?/ 
phaRmacotheRapy of obesity – what we have to know?

Fábryová Ľ.1,2

1MetabolKLINIK sro, 2Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovenská republika / 
1MetabolKLINIK sro, 2Biomedical Research Center Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 
Slovak Republic

Diétne, režimové opatrenia a behaviorálna terapia by vždy mali byť prvým preventívnym 
(u osôb s rizikom rozvoja nadhmotnosti a obezity) a liečebným (u obéznych jedincov) prístupom. 
Tento postup je dôležitý, aj keď sa zdá, že u veľkého počtu pacientov nie je efektívny z dlhodobého 
hľadiska (opätovný nárast hmotnosti po jej redukcii). Na opačnom konci terapeutického kontinua 
stojí bariatrická/metabolická chirurgia. Je efektívnou alternatívou pre osoby so závažnou obezitou, 
avšak otázna je jej dostupnosť, cena, asociácia s rizikami a komplikáciami.

Farmakoterapia antiobezitikami spolu s diétnymi, režimovými a behaviorálnymi opatreniami 
má potenciál vyplniť terapeutickú medzeru a posilniť výraznejšie dosiahnutie, ako aj udržanie 
poklesu hmotnosti.
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Situácia na trhu antiobezitík sa mení. V súčasnosti je v USA na dlhodobú chronickú liečbu 
obezity schválených FDA päť liekov: orlistat (1997), lorcaserín, phentermín/topiramát ER (2012), 
naltrexón SR/bupropión SR (2014) a liraglutid 3.0 mg (2014). V EÚ máme momentálne schválené 
3 lieky na chronickú liečbu obezity: orlistat (1997), kombináciu naltrexón SR/bupropión SR (marec 
2015) a liraglutid 3.0 mg (2015).

Od októbra 2016 máme na chronickú liečbu obezity na Slovensku k dispozícii centrálne 
pôsobiace antiobezitikum s duálnym účinkom, ktoré obsahuje dve účinné látky: naltrexón SR 
a bupropión SR (sustained release).

Kombinácia naltrexón SR/ bupropión SR prináša dvojitý mechanizmus účinku, ktorý ovplyvňuje 
v centrálnom nervovom systéme dráhy súvisiace s reguláciou pocitu hladu a sýtosti a pocitu 
uspokojenia. Synergizmus kombinácie naltrexón SR (angtagonista opioidných receptorov) 
a bupropión SR (mierny inhibítor spätného vychytávania dopamínu/noradrenalínu v dopamínových 
oblastiach mozgu) vedie k potlačeniu chuti a potreby sa najesť. Súčasne ovplyvňuje aj zvýšenie 
výdaja energie. Ovplyvnenie centier odmeny vedie k zníženiu túžby dať si niečo dobrého. Zatiaľ čo 
bupropión SR vedie k miernemu poklesu hmotnosti, naltrexón SR pridaný k bupropiónu zvyšuje 
pokles hmotnosti.

Kombinácia naltrexón SR/bupropión SR je určená ako nadstavba ku nízkokalorickej diéte 
v kombinácii so zvýšenou pohybovou aktivitou pre dospelých pacientov starších ako 18 rokov 
s BMI ≥ 30 kg/m2 alebo pre dospelých pacientov s BMI ≥ 27 kg/m2 s prítomnosťou cukrovky 2. typu, 
poruchami metabolizmu tukov alebo s prítomnou dobre kontrolovanou artériovou hypertenziou.

Maximálna dávka 4 tbl denne sa dosiahne postupným titrovaním v priebehu 4 týždňov. Po 4 
mesiacoch by sa mal prehodnotiť efekt liečby. Môžu existovať aj osoby, ktoré na liečbu nereagujú, 
liečbu v tomto prípade vysadzujeme. Ak je však liečba úspešná (pokles hmotnosti je ≥ 5 %, 
u diabetikov 2. typu ≥ 3 %) v liečbe pokračujeme a ďalšie prehodnotenie sa vykonáva po roku. 
Liečbu kombináciou naltrexón SR/ bupropión SR indikuje lekár, ale nie je hradená z verejného 
zdravotného poistenia, čiže ju plne hradí pacient.

15. bolesti v dutině břišní po baRiatRických výkonech/ 
pain in abdominal cavity afteR baRiatRic suRgeRy

Fried M., Doležalová K.
OB Klinika – Centrum pro léčbu obesity a metabolických onemocnění, Praha, Česká 
republika/ OB Clinic - Center for Treatment of Obesity and Metabolic Diseases, Prague, 
Czech Republic

úvod: Rostoucí počet každoročně prováděných bariatrických a metabolických operací je přímo 
úměrně provázen i zvyšující se frekvencí výskytu některých komplikací. Bolesti v břišní dutině 
mohou být důležitým příznakem možných závažných pooperačních komplikací (náhlé příhody 
břišní-NPB) po jakémkoliv výkonu v peritoneální oblasti. U post-bariatrických pacientů však bývá 
často tento jinak závažný příznak výrazně mitigovaný, či obtížněji diagnostikovatelný, zejména 
vzhledem k tlouštce stěny břišní a k celkově obtížné vyšetřitelnosti nemocného. Nebývá výjimečné, 
že u některých pooperačních komplikací, jako například u tzv. leaků v oblasti resekční linie na GIT, 
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nebo u anastomóz na trávicím traktu bývá klinický nález velmi chudý na příznaky, a i přes rozvinutou 
peritonitidu může být břišní stěna zcela měkká a bez resistence.

materiál: U obézních pacientů po bariatrických a metabolických operacích bývá příčina 
pooperačních bolestí v dutině břišní i frekvence výskytu různých klinických příznaků s tím spojených 
odlišná od neobézní populace.

Z rozsáhlých publikovaných statistických rozborů příčin bolestí v břišní dutině a NPB vyplývá, 
že nejčastější příčinou NPB (spojené s nejvyšším výskytem morbidity a mortality) jsou „leaky/
netěsnosti“ v místech anastomóz či resekčních liniích na zažívacím traktu (1%-5%), vnitřní kýly 
(1%) a intraluminální či intraperitoneální krvácení (1%).

Méně časté příčiny NPB bývají zapřičiněny vředovými lézemi v oblasti anastomóz (zejména 
gastro-entero), či strikturami až uzávěrem lumen anastomóz, nebo uzávěrem zúžení žaludku 
v oblasti kde je umístěna bandáž. Nepříliš často mohou bolesti v oblasti břišní dutiny být příznakem 
i jiných onemocnění a stavů, jako například plicní embolizace, těžce dekompenzovaného diabetu, 
závažných pooperačních nutričních deficitů a pod.

Bolesti v břišní dutině bývají u obézních, postbariatrických pacientů klinicky výrazně méně 
vyjádřené, či mohou být pouze intermitentní, což je často v nesouhlasu se skutečným následným 
intraperitoneálním nálezem. Proto důležitými podpůrnými diagnostickými kroky ke stanovení 
diagnózy NPB bývají výsledky nespecifických vyšetření, jako například nález tachykardie, 
leukocytóza, zvýšená teplota/horečka, zvýšení CRP, procalcitoninu, oligurie, celkový nedobrý 
a zhoršující se stav nemocného, zvracení, pocení a pocit žízně. Důležitost těchto vyšetření podtrhuje 
i fakt, že na rozdíl od nich bývají výsledky zobrazovacích metod často falešně negativní, a to 
i u závažných stavů a NPB (až 20% CT vyšetření břicha je negativních v případě vnitřních kýl, apod.).

závěr: Z velké části lze dramatickým stavům v souvislosti s NPB a mortalitě s nimi spojené 
u postbariatrických pacientů předcházet. Bolesti břišní dutiny jsou zejména u obézních pacientů 
„podpůrným příznakem“, nikoliv tím který by, při jeho „nejasné průkaznosti“ měl oddálit operační 
revizi. Ta by měla být indikována časně a neměla by být odkládána ordinováním dalších a dalších 
vyšetření. Jen tak lze snížit morbiditu a mortalitu jinak spojenou s pozdní diagnostikou a léčbou 
NPB obecně, a u obézních, postbariatrických pacientů, obzvlášť.

16. přehled vývoje baRiatRické a metabolické chiRuRgie
v posledních desetiletích / oveRview of the development 
of baRiatRic and metabolic suRgeRy in Recent decades

Fried M.
OB klinika – Centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění, Praha, Česká 
Republika/ OB Clinic - Center for Treatment of Obesity and Metabolic Diseases, Prague, 
Czech Republic

Česká republika se díky dlouhodobé a silné tradici úzké spolupráce obezitologů a chirurgů řadí 
na přední evropské příčky v poskytování vysoce kvalitní, komplexní, mezioborové péče nemocným 
obezitou a s ní souvisejících metabolických onemocnění.

Ve vývoji české obezitologie a bariatrické chirurgie byla a dosud je velmi přínosnou úzká 
spolupráce mezi obezitology a chirurgy zabývajícími se operační léčbou obezity.           
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Mezi velké úspěchy a uznání české bariatrie patří některá mezinárodní prvenství, a obecně, 
postavení české bariatrie v mezinárodním kontextu. Lze zmínit například celosvětově prioritní 
laparoskopickou  implantaci neadjustabilní gastrické bandáže (Fried, Pešková,1993) na 1. 
chirurgické klinice VFN a 1. LFUK v Praze, založení, dnes největší světové organizace sdružující 
bariatrické chirurgy, International Federation for the Surgery of Obesity /IFSO/, kde ČR byla 
jedním ze sedmi zakládajících členů (Fried, 1995), uspořádání prvního světového kongresu IFSO 
v Praze (1996), založení Evropské sekce IFSO v Praze (2004), světově první implantace adjustabilní 
gastrické bandáže /typu SAGB VC/ (Fried, Doležalová, 2007), pořádání prvního Evropského 
edukačního worshopu pro nově zaváděnou bariatricko-metabolickou operaci /plikaci žaludku/ 
(Fried, Doležalová, 2010), vedoucí autorství Interdisciplinárních evropských závazných doporučení 
pro metabolickou a bariatrickou chirurgii (Fried 2006 a 2013), a řady dalších.

Ve svých historických začátcích měla chirurgické léčba obezity za prakticky jediný terapeutický 
cíl, a to zajistit výrazné váhové úbytky u vysoce obézních pacientů, u kterých nedošlo ke snížení 
hmotnosti konzervativní léčbou (zejména dietním a pohybovým režimem).  Profilovala se indikačně 
tedy jako  „bariatrická“ chirurgie, kde hlavním (a v podstatě jediným) kritériem úspěchu léčby bylo 
absolutní množství redukovaných kilogramů, resp. redukované nadváhy, eventuálně změny v tzv. 
Body Mass Indexu (BMI).                                                                                                                                                      

Na přelomu tisíciletí se začala rychle prosazovat zcela nová koncepce chirurgických intervencí u 
různých stupňů obezity, tak zvaná metabolická chirurgie.

Tím získávají na důležitosti  indikace k chirurgickému zákroku s primárním cílem zlepšit, či 
dovést do úplné remise některá (často s obezitou spojená, nebo obezitou způsobená) metabolická 
onemocnění, zejména diabetes 2. typu. Kritériem léčebného úspěchu je nikoliv již pouhá váhová 
redukce, ale efektivní ovlivnění metabolického onemocnění, a to prakticky u všech stupňů obezity, 
a v individuálně indikovaných případech i u pacientů s pouhou nadváhou.

Klasickými představiteli metabolických operací jsou například žaludeční bypass (a jeho 
modifikace), sleeve gastrektomie, biliopankreatická diverze (a její modifikace).

Spolu s tímto trendem se objevuje celá řada nových operačních postupů, které lze rozdělit do 
dvou skupin. V první z nich jsou operace jejichž terapeutická účinnost se projevuje synchronně jak v 
signifikantní redukci váhy nemocného, tak i ve zlepšení či úplné remisi diabetu. Do druhé lze zařadit 
operace, které jsou primárně zaměřeny na zlepšení metabolického onemocnění, a váhové úbytky 
jimi vyvolané jsou jen mírné, nebo téměř žádné.

Kromě výrazného posunu bariatrické směrem k metabolické chirurgii, získává v posledním 
desetiletí na zásadní důležitosti i hledisko šetrnosti zákroku (od “miniinvazivních, laparoskopických”, 
k ještě méně invazivním výkonům), ať již z hlediska perioperační zátěže pacienta, tak i důrazem na 
provádění anatomicky co nejšetrnějších, co nejméně „nevratných operací.

Objevují se tak nové operační postupy jak v dnes již klasické, laparoskopické bariatricko-
metabolické, operativě, např. plikace žaludku, parciální jejunální diverzi (při níž se spojí stranou ke 
straně orální a aborální části tenkého střeva tak, že část potravy prochází nově vytvořeným zkratem 
rychleji do aborální části ilea a zbývající část potravy prochází původní délkou tenkého střeva) a 
dalších, tak i posunem k čistě endoskopickým, endoluminálním výkonům. 

Standardy poskytované péče o obézní nemocné jsou v ČR příkladné, a to zejména díky po 
desetiletí trvající, úzké součinnosti a multidisciplinární spolupráci a přístupu k léčbě onemocnění 
obezitou, zejména v rovině internistů-obezitologů, diabetologů a bariatrických chirurgů a také 
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v akceptaci obeztolocké a bariatricko-metabolické léčby ze strany zdravotních pojišťoven. Tato 
spolupráce pokračuje i na poli relativně mladého podoboru - metabolické chirurgie.

17. je lgcp vhodná opeRácia? analýza 7 Ročných 
skúseností / is lgcp an appRopRiate opeRation? analysis 
of 7 yeaRs of eXpeRience.

Holéczy P. 1,2, Bužga M.3, Macháčková J.3, Bolek M.1, Foltys A.1

1Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice, a. s., Ostrava-Vítkovice, Česká republika/ 
Surgical Department, Vítkovice Hospital, a. s., Ostrava-Vítkovice, Czech Republic
2Katedra chirurgických oborů, LF OSU, Ostrava/ Department of Surgery, Faculty of 
Medicine University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic
3Katedra fyziologie a patofyziologie, LF OSU, Ostrava, Česká republika/ Department of 
Physiology and Pathophysiology, Faculty of Medicine University of Ostrava, Ostrava, Czech 
Republic

úvod: V bariatrickej / metabolickej chirurgii sa v súčasnosti využívajú najčastejšie gastrický 
bypass a tubulizácia žaludku. V Českej republike jetiež populárna LGCP (plikácia žalúdka). Cieľom 
našej práce je zhodnotiť výsledky za 7 rokov z pohľadu redukcie hmotnosti a výskytu komplikácií.

materiál a metódy: Ide o analýzu súboru 281 pacientov (45 mužov, 236 žien), operovaných od 
1. 1. 2011 do 31. 12. 2017. Priemerný vek mužov bol 46 rokov, žien 44 rokov, priemerná hmotnosť 
pred operáciou bola 137 kg u mužov a 113 kg u žien, priemerný BMI u mužov bol 43,1 kg / m2, u žien 
40,9 kg / m2. Najčastejšie komorbiditou bola esenciálna hypertenzia u 52% pacientov, diabetes 
mellitus II. typu sme zaznamenali u 19,2 % pacientov.

výsledky: Z celkového počtu výkonov sme zaznamenali 53 komplikácií (18,86%), najčastejšou 
bolo uvoľnenie plikácie alebo jej dilatácia, ktoré viedli k reoperácii (16,7%). Akútnu reoperáciu sme 
vykonali štyrikrát, (dvakrát perforácia žalúdka (0,71%), dvakrát krvácanie v brušnej dutine (0,71%)). 
Jednu reoperáciu podstúpilo 22,41% pacientov, dve reoperácie 6,4% a tri reoperácie 1,78% pac. 
Druhá a tretia reoperácia boli indikované pre nedostatočný efekt plikácie. Úbytok hmotnosti 
u mužov bol 27,7 kg za dva roky (20,21% celkovej hmotnosti) a 13,2 kg (9,6% celkovej hmotnosti) za 
tri roky od operácie. U žien bol efekt za dva roky porovnateľný 22,4 kg (19,8% celkovej hmotnosti). 
Za tri roky bol prakticky dvojnásobný v porovnaní s mužmi: 19,4 kg (17,1% celkovej hmotnosti). 
Výsledky v dlhšom sledovaní sú limitované malým počtom pacientov (najmä mužov) aj kvôli strate 
zo sledovania po troch rokoch.

záver: Aj na základe našich výsledkov možno konštatovať, že LGCP je z pohľadu redukcie 
hmotnosti dostatočne efektívna v horizonte dvoch rokov. Percento nedostatočne efektívnych 
výkonov vyžadujúcich reoperáciu je ale dosť vysoké. Na dôslednejšie posúdenie významu LGCP 
bude potrebné vykonať priame porovnanie s najčastejšie vykonávanými výkonmi.
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18. paRciálna jejunálna diveRzia (pjd) – nový postup 
v metabolickej chiRuRgii – technický aspekt a pRedbežné 
výsledky/ paRtial jejunal diveRsion (pjd) - a new 
method in metabolic suRgeRy – technical aspects and 
pReliminaRy Results.

Holéczy P. 1,2, Bužga M.3,4, Macháčková J.3,4 Bolek M.2

1Katedra chirurgických oborů, LF OSU, Ostrava, Česká republika/ Department of Surgery, 
Faculty of Medicine University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic
2Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice, a. s., Ostrava-Vítkovice, Česká republika/ 
Surgical Department, Vítkovice Hospital, a. s., Ostrava-Vítkovice, Czech Republic
3Katedra fyziologie a patofyziologie, LF OSU, Ostrava, Česká republika/ Department of 
Physiology and Pathophysiology, Faculty of Medicine University of Ostrava, Ostrava, Czech 
Republic
4Centrum obezity, LF, Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika/ Obesity Center, 
Faculty of Medicine University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic

úvod: Metabolická chirurgia je najefektívnejšou liečbou ťažkej obezity. Nový postup publikovaný 
Machytkom a spol. je nazvaný čiastočná jejunálna diverzia (PJD) pomocou magnetických krúžkov. 
Na porovnanie výsledkov s endoskopickým postupom sme zahájili štúdiu s PJD vykonaným 
laparoskopicky. Cieľom je uviesť technické detaily postupu a predbežné výsledky našej skupiny.

materiál a metódy: Od septembra 2016 do februára 2018 bolo vykonaných spolu 14 PJD. 
V súbore bolo 8 žien a 6 mužov, vek od 30 do 58 rokov (47,3), BMI od 32,89 do 47,6 kg / m2 (43). 
Štyria pacienti boli diabetici typu 2. Používali sme štyri trokary. Anastomózu jejúna a ilea side-to 
side sme vytvorili pomocou stapleru dĺžky 45 mm. Bola umiestnená 40 cm od lig. Treitzi a 40 cm 
od ileoceokálneho spojenia. Mezenterický priestor sme neuzatvárali.

výsledky: U ôsmich pacientov, ktorí absolvovali jeden rok sledovania činil úbytok hmotnosti 
v priemere takmer 20 kg. Priemerný BMI klesol zo 43,5 na 36,4 kg / m2. U všetkých pacientov došlo 
k významnému zlepšenie metabolizmu glukózy. Pre vnútornú herniu a ileus tenkého čreva sme 
museli dvakrát reoperovať.

záver: Dlhodobé účinky štandardných metabolických operácií sú dobre zdokumentované. 
Predbežné výsledky našej štúdie potvrdzujú významnú redukciu hmotnosti a výrazné zlepšenie 
metabolizmu glukózy. Výsledky sú veľmi podobné skupine Machytkovej magnetickej PJD. Aby sme 
mohli robiť plauzibilnejši záver o tomto novom postupe, bude potrebné dlhšie sledovanie vo väčšej 
kohorte.
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19. syndRom obstRukční spánkové apnoe (osa) – změny 
tělesného složení po nutRiční inteRvenci / obstRuctive 
sleep apnea syndRom (osa) – changes of the body 
composition afteR nutRitional inteRvention

Horká V.1, Skalná M.1, Macháčková J.1, Bužga M.1, Novák V.2, Štembírek J.3

1 Výzkumné obezitologické centrum, Ústav fyziologie a patofyziologie, Lékařská 
fakulta, Ostravská univerzita, Česká republika / Research Obesitology Center, Institute 
of Physiology and Pathophysiology, Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech 
Republic
2 Oddělení dětské neurologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Česká republika / Department 
of Pediatric Neurology, Faculty Hospital Ostrava, Czech Republic
3 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské 
fakulty Ostravské univerzity, Česká republika / Department of Otorhinolaryngology and 
Head and Neck Surgery of the Faculty Hospital Ostrava and the Faculty of Medicine of the 
University of Ostrava, Czech Republic

Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) je v poslední době stále častější diagnózou 
související jak s narůstající prevalencí obezity v populaci (39% rok 2016), tak se zvyšující se kvalitou 
diagnostické techniky. OSA postihuje 23% žen a 49% mužů středního věku. Obezita představuje 
hlavní rizikový faktor vzniku OSA. OSA zvyšuje morbiditu a mortalitu postižených osob zejména na 
kardiovaskulární onemocnění. Redukce hmotnosti významně zlepšuje prognózu v progresi OSA.

Cílem práce je poukázat na souvislost mezi OSA a zvýšeným množstvím tukové tkáně zejména 
v oblasti krku. Hlavním záměrem této práce bylo posoudit, nakolik redukce celkové hmotnosti 
a redukce tukové tkáně v oblasti krku vede ke zmírnění příznaků OSA.

Výzkum byl koncipován jako prospektivní studie dospělých mužů a žen (n=27) ve věku 46,2 
(±10,7) let s OSA střední nebo těžkou (AHI >15) a s nadváhou či obezitou, tj. BMI 35,5 (±4,2). 
Pacienti absolvovali klinické ORL vyšetření a polygrafii, dále komplexní vyšetření za hospitalizace 
ve spánkové laboratoři. U pacientů s nadváhou / obezitou a prokázanou OSA, proběhla nutriční 
intervence. Bylo sledováno složení těla metodou denzitometrie (Hologic) před a po nutriční 
intervenci. Ti, kteří redukovali celkovou hmotnost >5%, absolvovali kontrolní vyšetření ve spánkové 
laboratoři. Naměřená data byla zpracována systémem dvojitého vkládání v programu EpiData 
Entry.

Pacienti, redukující >5% své původní celkové hmotnosti významně redukovali % tuku v oblasti 
krku (p=0,001) a horních cest dýchacích (p=0,002), navíc významně navýšili celkové % svalové 
hmoty (p=0,005). Průměrná hodnota AHI u nich klesla, normy však dosaženo nebylo.

Stejně jako jiné obdobné výzkumy výsledky této práce potvrdily významný pozitivní vliv redukce 
hmotnosti (jak celkové, tak v oblasti krku) v léčbě a progresi OSA. Snaha o změnu tělesného složení 
u pacientů s OSA a navíc s nadváhou či obezitou by měla být součástí komplexní péče o pacienta.



55

16. SLOVENSKÉ OBEZITOLOGICKÉ DNI S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU/
16Th SLOVAK CONGRESS ON OBESITy WITh INTERNATIONAL pARTICIpATION

20. vplyv obezity na klinický pRiebeh a pRognózu 
kaRcinómu pRsníka/ obesity and its impact on clinical 
outcome and pRognosis of bReast canceR

Jurišová S.
Národný onkologický ústav, Bratislava, Slovenská republika /National Cancer Institute, 
Bratislava, Slovak Republic

V priemere 39% dospelej populácie trpí obezitou alebo nadváhou. Toto číslo celosvetovo 
narastá a obezita predstavuje veľký zdravotný problém. Karcinóm prsníka je najčastejšie nádorové 
ochorenie u žien. Pozitívna asociácia medzi obezitou a rizikom vzniku karcinómu prsníka u post-
menopauzálnych žien bola potvrdená vo viacerých epidemiologických štúdiách. Vyšší body mass 
index (BMI) u pre-menopauzálnych pacientie, môže chrániť pred vznikom karcinómu u tejto 
skupiny žien, netýka sa to však triple negatívneho karcinómu prsníka. Prognóza obéznych 
pacientiek s karcinómom prsníka je horšia, či už sa jedná o skupinu pre-menopauzálnych alebo post-
menopauzálnych žien. Narastajúce dôkazy nasvedčujú tomu, že táto asociácia sa spája s pohlavnými 
hormónmi, inzulínom a s adipocytokínmi. Inzulín má v dôsledku svojho metabolického účinku 
dôležitú mitogénnu/antiapoptotickú aktivitu. Veľká väčšina nádorov prsníka exprimuje vysoký 
počet inzulínových receptorov (IR)-A izoformu. Užívanie metformínu a ostatných antidiabetík, 
ktoré znižujú hladiny inzulinémie bolo asociované so zníženým výskytom karcinómu prsníka 
u pacientiek s diabetes mellitus (DM). Viacero klinických štúdií potvrdilo vyšší počet dosiahnutých 
patologických kompletných odpovedí u pacientiek s DM užívajúcich metformín. Vo vzťahu ku 
klinickému priebehu a prognózy karcinómu prsníka bol skúmaný aj efekt zmien v životnom štýle. 
Niekoľko klinických štúdií demonštrovalo, že strata hmotnosti, zvýšená fyzická aktivita a zmena 
stravovacích návykov môže byť prospešná u pacientiek po stanovení diagnózy karcinómu prsníka.

21. obezita a jej komplikácie na bezlepkovej diéte/ 
obesity and its complications on gluten fRee diet

Kabátová J. 1,2,3

1Odborná detská ambulancia, s. r. o., Piešťany, Slovenská republika / Pediatric ambulance, 
Piešťany, Slovak Republic
2Gastroenterologicko- Hepatologické centrum THALION, Bratislava, Slovenská republika / 
Gastroenterological- Hepatology Center THALION, Bratislava, Slovak Republic
3EndoCorp, s. r. o., Trnava, Slovenská republika / EndoCorp, s. r. o., Trnava, Slovak Republic

úvod a metóda: Celiakia (CD) je tradične spájaná so zníženou telesnou hmotnosťou až 
malnutríciou. Prísna a celoživotná GFD predstavuje jedinú liečbu u pacientov s CD. Od zavedenia 
GFD do bežnej klinickej praxe sa jej vnímanie v spoločnosti výrazne zmenilo. Štúdie poukazujú 
na vyšši výskytu nadváhy/obezity u pacientov s CD či už v čase diagnostiky (8-20%/0,5-6%) alebo 
po nastavení GFD. Novým fenoménom je vnímane GFD ako módneho hitu, ktorého príčinou je 
nesprávne chápaný mýtus prípadnej redukcie hmotnosti či zvyšovania výkonnosti. Celosvetovo 
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počet ľudí na GFD výrazne prevyšuje počet všetkých s CD, IgE-mediovanou alergiou na pšenicu 
a neceliakálnou gluténovou intoleranciou (NCGS).

výsledky: V našej analýze 60 pacientov (38 detí/adolescentov, 22 dospelých), až takmer 
polovica (44%) bola na GFD napriek vylúčeniu všetkých imunoalergických ochorení asociovaných 
s konzumáciou lepku. Posledné štúdie potvrdzujú, že GFD môže viesť ku karencii vlákniny, 
bielkovín, Fe, vit. B12 či Zn. Častý je výskyt porúch kostného metabolizmu pre deficit Ca, P či vit. 
D, v dôsledku laktózovej intolerancie a neskoršej diagnostiky CD. Vzhľadom na zmeny stravovania 
a absorpčnej funkcie tenkého čreva na GFD treba rátať s významnými zmenami BMI. Nárast 
celiatikov s nadváhou či obezitou môže súvisieť s depistážou príbuzných, skorším záchytom 
asymptomatických pacientov a pacientov s extraintestinálnymi prejavmi. Vzostup počtu obéznych 
a rizika ICHS, koronárneho ochorenia či steatózy pečene môže byť z časti dôsledkom vyššieho 
glykemického indexu v bezlepkových výrobkoch. Uvedené vyvracia mýtus, že GFD je vhodnou 
alternatívou redukčných diét.

záver: Edukácia celiatikov v oblasti udržiavania si telesnej hmotnosti a racionálneho stravovania 
s cieľom zabránenia karencie niektorých mikro- a makro-nutrientov ako aj prevencie zvyšovania 
BMI na GFD by mala byť súčasťou dietologického poradenstva so zameraním sa na preferenciu 
prirodzene bezlepkových potravín a sledovania zloženia hotových bezlepkových výrobkov.

22. kedy indikovať ReopeRáciu pRe zlyhanie metódy 
v metabolickej chiRuRgii?/ when to indicate ReopeRation 
foR method failuRe in metabolic suRgeRy?

Keher I., Bohunická L., Dobrovodský A.
Chirurgická klinika FN Trnava, Slovenská republika/ Department of Surgery, Faculty 
Hospital Trnava, Slovak Republic

cieľ práce: Retrospektívne zhodnotenie vhodnosti a účinnosti revíznych operácií bariatricko-
metabolickej chirurgie po zlyhaní predchádzajúcej operačnej metódy. Asi u 20% operovaných 
pacientov je napriek úspešne vykonanej operácii nedostatočný efekt redukcie hmotnosti 
a zlepšenia komorbiditíd. Všeobecne sa za zlyhanie považuje EWL menej ako 50% za 18 mesiacov.

materiál a metodika: Analyzujeme efekt reoperácie u viac ako 200 operovaných, ktorí následne 
podstúpili revízne M-B výkony, pre zlyhanie s nedostatočným úbytkom EWL.

záver: Metabolicko - bariatrická chirurgia z dlhodobého hľadiska jedinou účinnou metódou 
liečby morbídnej obezity a sprevádzajúcich ochorení. Za zlyhanie primárnej metódy sa všeobecne 
považuje z dlhodobého hľadiska nedostatočný úbytok nadváhy resp. postupné priberanie 
hmotnosti. Revízne operácie M-B chirurgie prinášajú efektívne zlepšenie nedostatočnej redukcie 
hmotnosti, potrebné je však stanoviť jednotné algoritmy v indikáciách.
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23. špecifiká výživy dieťaťa s diabetes mellitus i. typu/ 
diabetes-specific nutRition in childRen with type 1 
diabetes mellitus

Kerstenová S.
Národný ústav detských chorôb Bratislava, Slovenská republika/National Institute of 
Children’s Diseases Bratislava, Slovak Republic

Strava detí s diabetes mellitus I. typu je naozaj špecifická. Koľko sacharidových jednotiek 
má dieťa prijať za deň? Pohybová aktivita, hypoglykémia, hyperglykémia, pridať alebo ubrať na 
sacharidových jednotkách? Detský DM I. typus má veľa nástrah, ale aj hranice a pravidlá V prednáške 
sa poslucháčom pokúsim priblížiť ako pracovať so sacharidovými jednotkami v uvedených 
situáciách tak, aby deti s DM I. typu boli dobre kompenzované a dokázali sme predchádzať rozvoju 
akútnych i chronických komplikácií.

24. základy klinickej výživy a diétoteRapie obézneho 
pacienta/ basic of clinical nutRition and dietotheRapy 
in obese patients

Kissová V.
Interná klinika Fakultná nemocnica Nitra, Slovenská republika/ Internal Clinic of Faculty 
Hospital Nitra, Slovak Republic

V edukačnom príspevku prehľadne uvádzame základy energetického metabolizmu 
a jednotlivých živín. Podrobne sa prezentuje úlohu makronutientov a ich vzájomného pomeru 
v skladbe diéty. Analyzuje sa úloha bazálneho metabolizmu a možnosti jeho merania.

Špeciálna pozornosť sa venuje energetickým požiadavkám obézneho pacienta, kalkulácii jeho 
energetickej potreby.

Uvádzajú sa poznatky jednotlivých druhov metabolizmu pri jednoduchom energetickom 
deficite (hladovanie) a pri deficite sprevádzanom metabolickým stresom ochorenia (katabolizujúce 
ochorenie).

Prehľadne sa prezentuje energetická spotreba pri jednotlivých pohybových aktivitách, a celková 
kalkulácia energetickej potreby s ohľadom na možné chronické komorbidity.

25. diétna liečba diabetika podľa ebm/ dietaRy tReatment 
of diabetic patients by ebm

Kissová V.
Interná klinika Fakultná nemocnica Nitra, Slovenská republika/ Internal Clinic of Faculty 
Hospital Nitra, Slovak Republic
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V príspevku uvádzame prehľad diabetickej diéty od základných princípov jej tvorby až po 
posledné „up to date“ informácie podľa medicíny dôkazov (EBM).

Prehľadne sa prezentuje úloha jednotlivých makronutrienov so zameraním sa na sacharidy, 
úloha sacharidových jednotiek, nálože sacharidov a možnosti úpravy celkového pomeru sacharidov 
v diéte.

Bielkoviny sa uvádzajú s ohľadom na diabetickú nefropatiu, potrebné množstvá pri jednotlivých 
štádiách chronického obličkového zlyhávania (CKD) a ich klasifikácia.

Tuky sa prezentujú s ohľadom na kardiovaskulárnu morbiditu a zameraním na výživové doplnku 
tohto druhu.

Záverečná časť je venovaná tzv. „lekárskemu“ predpisu diétneho režimu diabetikovi s potrebou 
intervencie diétnej sestry a zostavenie tzv. personalizovaného jedálnička diabetika so zameraním 
na energetický obsah a nálož sacharidov. Podkladom je úzka spolupráca lekára diabetológa 
a asistenta výživy v ambulantnej praxi.

 

26. naše dvojRočné skúsenosti s použitím antiobezitickej 
liečby v kompleXnom manažmente obezity / ouR 2-yeaR 
eXpeRience with the use of anti-obesity tReatment in 
compleX obesity management

Kissová V.
Interná klinika Fakultná nemocnica Nitra, Slovenská republika/ Internal Clinic of Faculty 
Hospital Nitra, Slovak Republic

V práci prezentujeme naše 2 ročné skúsenosti s použitím naltexon/bupropionu v ambulantnom 
manažmente obéznych pacientov

Za sledované obdobie bola po 3mesačnom režime diétnych a režimových postupov zaradená 
do manažmentu obezity liečba prípravkom s obsahom naltexon/bupropion (Mysimba). Bolo 
sledované obdobie titrácie dávky prípravku a jeho tolerancia so zameraním na spektrum vedľajších 
resp. nežiadúcich účinkov. Bola sledovaná dĺžka liečby a jej účinnosť na pokles TH.

27. zmeny glykémie, inzulínu a hoRmonálnych maRkeRov 
pRi plávaní v ľadovej vode/changes in glycemia, insulin 
and hoRmonal maRkeRs associated with ice-wateR 
swimming

Kovaničová Z. 1,2, Kurdiová T.2, Krumpolec P. 2, Ukropcová B.2,1,3, Ukropec J.2

1Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava; 
2Biomedicínske centrum, Ústav experimentálnej endokrinológie, Slovenská akadémia vied, 
Bratislava;
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3Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika 
/1Instutute of Pathophysiology, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava; 
2Biomedical Research Center, Institute of Experimental Endocrinology, Slovak Academy 
of Sciences, Bratislava; 3Faculty of Physical Education and Sports, Comenius University in 
Bratislava, Slovak Republic.

úvod: Chlad je účinný prostriedok aktivácie hnedého tuku, ktorý by svojou vysokou metabolickou 
aktivitou mohol priaznivo ovplyvňovať energetický metabolizmus aj pri obezite.

cieľ práce: Preskúmať zmeny v sérových markeroch pri akútnej a sezónnej expozícii ľadovej 
vode.

súbor a metodika: 15 otužilcov (13M/2Ž, 48.7±9.0 rokov) podstúpilo odber krvi pred a po 
10-15min plávaní v 2,6 °C vode a nalačno v zime a lete. V zime a lete sme stanovili zloženie tela 
(Omron BF511), tlak krvi (Omron 907) a substrátovú preferenciu (nepriama kalorimetria).

výsledky: Akútne po plávaní v ľadovej vode bola v sére zvýšená glykémia (p<0,05), tyreotropín 
(p<0,001), celkový tyroxín (T4, p<0,05) aj PTH (p<0,001) a znížili sa hladiny inzulínu (p<0,01) 
a voľného T4 (p<0,01). V zime boli vyššie hladiny PTH a nižšie hladiny alanín aminotransferázy ako 
v lete (p<0,05). Hladiny PTH po plávaní negatívne korelovali s viscerálnym tukom (n=12; p<0,05; 
r=-0,58) a zmena voľného T4 s frekvenciou plávania v studenej vode počas sezóny (n=12; p<0,05; 
r=-0,60). 

záver: Novoobjavené zmeny v PTH po plávaní v ľadovej vode ako aj vzťah s adipozitou podporujú 
jeho úlohu v termogenéze a metabolickej aktivácii tuku u človeka.

grant: VEGA 2/0096/17

28. obezita a psychiatRia / obesity and psychiatRy

Králová M.
Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava, Slovenská republika / Psychiatric Clinic of 
Medical Faculty Comenius University and University Hospital Bratislava, Slovak Republic

Zvyšujúca sa prevalencia nadváhy a obezity je dnes závažným celospoločenským problémom, 
a to nielen vo vyspelých krajinách. Dopad obezity na zdravie je významný, nie je len rizikovým 
faktorom pre mnohé telesné ochorenia, no zvyšuje aj riziko vzniku mnohých častých psychických 
porúch, najmä depresie a anxióznych porúch. Vyšší výskyt psychických porúch u obéznych 
oproti všeobecnej populácii ovplyvňujú mnohé faktory. Obezita ako psychologický stresor môže 
u disponovanej osobnosti vyvolať psychoreaktívnu poruchu, ale vo väčšine prípadov sú prítomné 
aj biologické spojitosti. Psychické poruchy, najmä afektívne a anxiózne, sa u obéznych vyskytujú 
až dvojnásobne častejšie ako vo všeobecnej populácii.

Vzťah medzi psychickými poruchami a obezitou je obojsmerný. Riziko obezity zvyšujú niektoré 
jadrové psychopatologické prejavy porúch, sociálne dôsledky porúch a životný štýl, ale aj spoločné 
patofyziologické mechanizmy. Osobitou kapitolou je vplyv liečby psychofarmakami na hmotnosť 
pacientov. Výsledkom súčinnosti týchto faktorov je, že zvýšená hmotnosť sa vyskytuje u pacientov 
s psychickými poruchami dva až trikrát častejšie ako v celkovej populácii. Obezita predstavuje pre 
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každého psychicky chorého človeka ďalšiu záťaž. Môže fungovať ako „spúšťač“ novej fázy či ataku 
ochorenia. V rámci prebiehajúcej fázy depresie či pri anxióznej poruche môže viesť k zníženému 
sebavedomiu a tým k posilňovaniu základných psychopatologických prejavov. Vo všeobecnej 
rovine prispieva k stigmatizácii pacientov s akýmikoľvek psychickými poruchami, čo v konečnom 
dôsledku znamená horší výsledok liečby oboch chorobných stavov. Obezita a s ňou spojený 
metabolický syndróm znižujú kvalitu života pacientov so schizofréniou, ale pravdepodobne sa 
rozhodujúcou mierou podieľajú aj na skrátení očakávanej dĺžky života. Výskyt metabolického 
syndrómu u pacientov so schizofréniou je až dvojnásobne vyšší ako v bežnej populácii, v niektorých 
súboroch bol prítomný až takmer u polovice pacientov.

Osobitným problémom je nárast hmotnosti pri liečbe psychofarmakami, ktorý je pomerne 
častým nežiaducim účinkom. Z hľadiska prognózy psychickej poruchy predstavuje závažný problém, 
pretože často vedie k nonadherencii a k prerušeniu psychofarmakologickej liečby, aj keď je účinná, 
čo vystavuje pacienta riziku relapsu či recidívy. Okrem toho obezita nie je pre psychicky chorého len 
psychologickou záťažou, ale niekoľkonásobne zvyšuje riziko vzniku a rozvoja závažných telesných 
ochorení, ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľajú na predčasnej úmrtnosti psychicky chorých.

29. diétny Režim ako význaný faktoR dobRej kompenzácie 
pRi diabete v tehotenstve / diet mode as a significant 
factoR of good compensation in diabetes in pRedgnancy

Krempaská J.
Nemocnica Poprad, a. s. Slovenská republika/ Hospital Poprad, a. s., Slovak Republic

Práca ponúka náhľad do celkovej problematiky z hľadiska výsledkov NCZI.
Cieľom je poukázať na diétne opatrenia pri gestačnej cukrovke.
Súbor a metodika práce bližšie špecifikuje IDF a podľa údajov z tejto federácie už 150 000 

pacientov je v zatiaľ nepoznanej alebo jestvujúcej forme prediabetických syndrómov. Výsledky 
poukazujú na fakt, že je dôležité venovať pozornosť práve prevencii. Tá zahŕňa opatrenia ako 
vypracovať konkrétny plán, stanoviť diétny režim v princípe vyváženej a odporúčanej racionálnej 
stravy a fyzickej aktivity. Tehotenská cukrovka sa objavuje počas tehotenstva a po pôrode 
spontánne ustúpi. Liečba spočíva v úprave životosprávy a výživy. Neliečená gestačná cukrovka 
môže spôsobiť radu ďalších komplikácií a je veľkým rizikom pre dieťa. Preto je dôležité venovať 
pozornosť stravovaciemu režimu u tehotných žien. Je vysoko pravdepodobné, že ak žena mala 
potvrdenú cukrovku v tehotenstve, diabetes sa jej zopakuje aj pri ďalších tehotenstvách. Tieto ženy 
trpiace na gestačnú cukrovku sú častejšie ohrozené cukrovkou typu 2 v neskoršom veku. Účinnou 
prevenciu je pravidelný pohyb a vyvážená strava, ktorá prispieva k celkovej premene cukrov.

V závere môžeme zhodnotiť, že zmenou životného štýlu a stravovacích návykov môžeme 
v neskoršom veku predísť diabetu vyššieho stupňa.
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30. nadváha a obezita a Rozložení tukové tkáně u 
sedmiletých dětí (studie cosi). / oveRweight/ obesity 
and fat distRibution in seven-yeaR-old childRen (cosi 
pRoject) 

Kunešová M.,1,2 Braunerová R.,1 Zamrazilová H.,1 Procházka B.,3Vignerová J.,4 Metelcová T.,1 
Vodrážková N.,1 Pařízková J.,1 Hill M.,1Brabec B.,4 Šteflová A.5

1Obezitologické centrum, Endokrinologický ústav, 24 interní klinika 1. LF UK, Praha, 
3Pediatrická ambulance Kolín, 4 Státní zdravotní ústav, Praha, 5Regionální kancelář WHO, 
Praha, Česká republika/ Obesitology Center, Institute of Endocrinology, 24th Department of 
Internal Medicine, 1st Medical Faculty of Charles University, Prague, 3Pediatric Outpatient 
Clinic Kolín, 4State Medical Institute, Prague, 5WHO Regional Office, Prague, Czech 
Republic 

úvod: Rozložení tukové tkáně je jedním z faktorů, které ovlivňují vznik kardiometabolických 
onemocnění spojených s nadváhou a obezitou u dospělých. Do jaké miry se shoduje obvod pasu a 
poměr pas/výška, jako ukazatele rozložení tukové tkáně, s diagnostikou nadváhy a obezity  pomocí 
BMI u sedmiletých dětí bylo předmětem naší studie.

Studie byla provedena v rámci projektu WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), 
na kterém se ČR podílí od jeho vzniku v roce 2007.   

metody: U reprezentativního souboru českých dětí (n=1719) byl v roce 2016 změřen obvod 
pasu, hmotnost a výška, bylo spočítáno BMI a poměr pas/výška (waist/height ratio, WHtR). 
Výsledky byly srovnány s hodnotami z předchozích tří kol studie (v letech 2008, 2010 a 2013). Dále 
jsme srovnávali tyto údaje u souborů dětí z celkem 10 zemí, ve kterých byl obvod pasu v rámci 
COSI měřen (Španělsko,  Řecko, Makedonie, Bulharsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Norsko, Švédsko 
a ČR), (n=38975). 

výsledky: U českých dětí jsme zjistili významné prodloužení délky obvodu pasu a poměru pas/
výška v letech 2008 až 2016 (p<0,001). Za rizikovou hodnotu poměru pas/výška je považováno 
WHtR>0,5 (McCarthym Ashwell 2006). Při srovnání s kategoriemi BMI byla v souboru z roku 2016 
riziková hodnotu WHtR zjištěna v 76 procentech u dětí s nadváhou a obezitou, ve 24 procentech u 
dětí s BMI v pásmu normální hmotnosti (hodnoceno dle českých referenčních údajů). 

Při srovnání délky obvodu pasu a WHtR v 10 evropských zemích byly zjištěny významné 
rozdíly mezi zeměmi jižní Evropy (Španělsko, Řecko, Makedonie), kromě Bulharska, a ostatními 
evropskými zeměmi (Irsko, Litva, Lotyšsko, Norsko, Švédsko a ČR). Jihoevropské země měly 
významně vyšší prevalenci rizikového WHtR (p<0,001) ve srovnání s ostatními. Tento výsledek 
odpovídá vyšší prevalenci nadváhy a obezity u dětí ve věku 6-9 let v těchto zemích (Wijnhoven et 
al. 2014).

závěr: Obvod pasu a poměr pas/výška představují ukazatel umožňující zachytit děti se zvýšeným 
rizikem, které mají normální BMI. Měření obvodu pasu by bylo vhodné zařadit k vyšetřením 
standardně prováděným při preventivních prohlídkách dětí.

Podpořeno granty MZ ČR - DRO 00023761 a MZ ČR AZV 17-31670A 
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31. sRdcové zlyhávanie, obezita a dm 2. typu – čo je pRe 
pacienta väčšia hRozba?/ heaRt failuRe, obesity and type 
2 dm - which is a gReateR thReat to the patient?

Letavay P. 1,2

1Lekárska fakulta SZU Bratislava, 2Dolnooravská NsP Interné oddelenie Dolný Kubín, 
Slovenská republika /1Faculty of Medicine, Slovak Medical University in Bratislava, 
2Dolnooravská NsP Internal Department, Dolný Kubín, Slovak Republic

Srdcové zlyhávanie je klinický syndróm, s typickými príznakmi a znakmi, spôsobený poruchou 
štruktúry alebo funkcie srdca, ktoré vedie k zníženiu srdcového výdaja a/alebo zvýšeniu 
vnútrosrdcového tlaku v pokoji alebo počas záťaže. Približne 1-2% dospelej populácie vo vyspelých 
krajinách má srdcové zlyhávanie, pričom jeho prevalencia stúpa s vekom. Srdcové zlyhávanie je 
veľmi závažné chorenie, jeho 5-ročná mortalita po hospitalizácii pre akútnu dekompenzáciu 
je 42,3%. Je to progredujúce ochorenie prebiehajúce vo forme opakujúcich sa dekompenzácií, 
ktoré často vyžadujú hospitalizáciu, pričom každá dekompenzácia vedie k zhoršovaniu funkcie 
ľavej komory srdca ako aj kvality života. Nátriuretické peptidy poskytnú zlyhávajúcemu srdcu 
ochranu. Sacubitril/Valsartan pôsobí ako inhibítor neprilizínu, čím zosilňuje systém nátriuretických 
peptidov, súčasne potláča renín-angiotenzín-aldosterónový systém tým, že blokuje AT1 receptory. 
Priaznivý účinok Sacubitril/Valsartanu u pacientov so srdcovým zlyhávaním bol preukázaný v štúdií 
PARADIGM HF. Na základe výsledkov tejto štúdie je Sakubitril/Valsartan odporúčaný ako náhrada 
ACEi na zníženie rizika hospitalizácie pre srdové zlyhávanie a zníženie mortality u ambulantných 
pacientov so srdcovým zlyhávaním s redukovanou ejekčnou frakciou ľavej komory. Osoby sdiabetes 
mellitus majú 2-3 násobne vyššie riziko, že sa u nich vyvinie srdcové zlyhávanie. Diabetici so 
srdcovým zlyhávaním majú zlú prognózu (výrazne horšiu ako nediabetici), preto je u nich potrebné 
včasné rozpoznanie príznakov srdcového zlyhávania a intenzívna liečba. Diabetes mellitus sa 
často spája s obezitou a metabolickým syndrómom. Koexistencia týchto ochorení u pacientov so 
srdcovým zlyhávaním výrazne negatívne ovplyvňuje ich prognózu.

32. vplyv val66met polymoRfizmu v géne pRe bdnf na 
ciRkulujúce bdnf, telesné zloženie a kogníciu senioRov/ 
influence of val66met polymoRphism in bdnf gene on 
ciRculating bdnf, body composition and cognition in 
eldeRly

Máderová D.1, Mašindová I.1, Slobodová L.1,2, Krumpolec P. 1, Tirpáková V.4,Vajda M.3, Mitková 
A.1, Sedliak M.3, Gašperíková D.1, Ukropec J.1, Ukropcová B.1,2,3

1Biomedicínske centrum SAV, Ústav experimentálnej endokrinológie, Bratislava, Slovenská 
republika / Biomedical Research Center SAS, Institute of Experimental Endocrinology, 
Bratislava, Slovak Republic
2Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 
Slovenská republika / Institute of Pathological Physiology, Faculty of Medicine, Comenius 
University, Bratislava, Slovak Republic
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3Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika 
/ Faculty of Physical Education and Sports, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic
4Ústav telovýchovného lekárstva a telesnej výchovy, Lekárska fakulta, Slovenská 
zdravotnícka univerzita, Bratislava, Slovenská republika / Institute of Sports Medicine, 
Faculty of Medicine, Slovak Medical University Bratislava, Slovak Republic

úvod: Mozgový neurotrofický faktor (BDNF) je dôležitý pre vývin a plasticitu CNS. 
Polymorfizmus Val66Met charakterizuje porucha intracelulárneho transportu a regulovanej 
sekrécie BDNF. Najčastejšie sa spája s poruchami pamäte či s výskytom niektorých psychiatrických 
a neurologických ochorení.

cieľ: Posúdiť vplyv Val66Met polymorfizmu v géne BDNF na kognitívne schopnosti, telesné 
zloženie a cirkulujúce BDNF u seniorov v odpovedi na 3-mesačný tréning a akútne cvičenie.

súbor a metodika: 28 seniorov (70±7 rokov, BMI 27.0±3.3 kg/m2) podstúpilo 3-mesačný 
silovo-aeróbny tréning (3x1h týždenne). Akútne cvičenie strednej intenzity (40min., 70% HRmax, 
stacionárny bicykel) a kognitívne testovanie (ACE-R) sa uskutočnilo pred/po tréningovom 
programe. Polymorfizmus rs6265 sme stanovili pomocou qPCR, BDNF v plazme/sére pomocou 
ELISA, index inzulínovej rezistencie (HOMA-IR) pomocou lačnej glykémie a inzulinémie, a telesné 
zloženie sme merali kvadrupedálnou bioimpedanciou.

výsledky: U seniorov bez Val66Met polymorfizmu (Met-, n=15) sa na rozdiel od seniorov 
s polymorfizmom (Met+, n=7) prechodne zvýšila sérová koncentrácia BDNF po akútnom cvičení 
(p=0.01), s návratom na bazálnu úroveň po 60 min. od ukončenia záťaže (p<0.001). Navyše sa po 
3-mesačnom tréningu zvýšila koncentrácia BDNF a HDL-cholesterolu iba v sére Met- jedincov 
(p=0.04, p=0.002). Met+ mali tendenciu k zníženej plazmatickej koncentrácii BDNF v pokoji 
(p=0.08), boli štíhlejší (pás p=0.01, BMI p=0.001, % telesného tuku p=0.05) a mali nižšiu HOMA-IR 
(p=0.04) ako Met- jedinci. Kognitívnymi schopnosťami sa Met+ od Met- jedincov nelíšili (p>0.05), 
tréning však viedol ku zlepšeniu iba u Met- seniorov (n=18, p=0.02).

záver: Odpoveď sérového a plazmatického BDNF na cvičenie sa výrazne líšila u seniorov s/bez 
BDNF polymorfizmu. Seniori s BDNF polymorfizmom sa navyše vyznačovali štíhlejším fenotypom, 
a tréning významne nemenil ich telesné zloženie ani kogníciu.

grantová podpora: SAV-MOST Taiwan 2013/17; VEGA 2/0107/18; APVV 15/0253

33. „syndRóm falošnej nádeje“ ako pRíčina jo-jo efektu/
„false hope syndRome“ as the cause of the jo-jo effect

Majerčák I.
I. Interná klinika UPJŠ Lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice Luisa Pasteura, Košice, 
Centrum pre liečbu obezity, Košice, Slovenská republika/Internal Clinic of UPJŠ Faculty of 
Medicine and University Hospital Luisa Pasteura, Košice, Center for Treatment of Obesity, 
Košice, Slovak Republic

Zmena životného štýlu je podstatnou súčasťou komplexného prístupu ku liečbe obezity. Jedine 
dlhodobá zmena životného štýlu zabezpečí udržanie hmotnostného úbytku pri liečbe obezity.
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Obézni pacienti sa o pozitívnu zmenu svojho správania pokúšajú, avšak veľmi často neúspešne. 
Prečo pokusy o vlastnú zmenu zlyhávajú? pacient si často myslí, že je to nedostatok pevnej vôle, 
príčinou je však skôr obezitogénne prostredie,

genetické faktory a z psychologického hľadiska tzv. syndróm „falošnej nádeje“. Všetky tieto 
dôvody sú spojené s nerealistickými očakávaniami o vlastnej zmene. Nereálne predstavy sa týkajú 
hlavne množstva a rýchlosti zníženia hmotnosti,

obézni pacienti veria, že sa dokážu zmeniť viac než je to reálne možné, často predpokladajú, že 
sa môžu zmeniť rýchlejšie a ľahšie a veria, že zmena hmotnosti ovplyvní pozitívne celý ich život viac, 
než je rozumné očakávať. Veria, že nielen schudnú,

ale aj získajú lepšie zamestnanie alebo sa im zlepší partnerský vzťah. Veria, že sa zmení ich obraz 
od nezdržanlivého, lenivého, či dokonca nezodpovedného a nemorálneho človeka na človeka, 
ktorý sa vie kontrolovať, tvrdo pracuje, je ambiciózny a úspešný v živote.

V našej kultúre je hlboko zakorenená predstava, že schudnutie vylepší človeku život. Nereálne 
ciele vyčerpávajú mentálnu kapacitu, ktorá je potrebná pre bežný život. „Syndróm falošnej nádeje“ 
predstavuje cyklus zlyhania, chybnej interpretácie a opätovnej snahy.

Pre diétu je typické úvodné nadšenie a začiatočný zvýšený úbytok na váhe, ktorý sa neskôr 
spomalí a dodržiavať diétu je čoraz problematickejšie. Obézni pacienti ale nemenia iné aspekty 
svojho správania, nemenia svoj spôsob života. Preto sú diéty úspešné len krátkodobo.

Zlyhanie je preto často typickým výsledkom diétneho pokusu. Predtým, než diéta zlyhá je aspoň 
čiastočne úspešná. Tento začiatočný dočasný úspech mnohých snáh o vlastnú zmenu a nerealistické 
ciele založené na prehnaných očakávaniach o účinku diét prispievajú významne

ku psychológii falošných nádejí. Na úspešnú liečbu a následné udržanie hmotnostného úbytku 
má vplyv spôsob a forma komunikácie lekára s obéznym pacientom. Zmena životného štýlu 
pozostáva z niekoľkých štádií : prekontemplačné štádium, kontemplácia, prípravné štádium,

štádium zmeny, prevencia relapsu a prípadný relaps. V prekontemplačnom štádium si pacient 
nepripúšťa, že by mal problém a ani neuvažuje o zmene. Nie je to tak, že by títo ľudia nevideli 
riešenie. Oni nevidia problém.

Intervencia zameraná na zmenu stravovacích a pohybových návykov je v tomto štádiu 
kontraproduktívna. Pacient potrebuje informácie, že obezita je choroba, ktorá sa dá liečiť. Potrebuje 
informácie o komplikáciách a následkoch obezity, aby začal uvažovať o zmene.

Počas prekontemplácie sa obézni ľudia o problém zaujímajú málo, málo prehodnocujú samých 
seba, málo negatívne prežívajú svoj problém. Nie sú otvorení ani voči ostatným ľuďom vo svojom 
okolí. Málo sa snažia zmeniť svoju pozornosť či prostredie, aby problém prekonali.

Z psychologické hľadiska hovoríme o nich, že sú v odpore alebo obrane. Kontemplačné štádium 
je obdobie kedy pacient začína uvažovať o zmene životného štýlu. Uvedomuje si problém, vážne 
sa zoberá tým ako ho zvládnuť, ale ešte sa nerozhodol ho riešiť. Vie kam chce ísť, ale ešte na to nie 
je pripravený.

Po fáze úvah o zmene sa pacient dostáva po prípravného štádia : Pacient sa odhodlá urobiť 
zmenu, niečo robí, ale nie je to účinná akcia. Preto často „spadne späť“ do štádia úvah. V tomto 
štádiu zmeny si pacient potrebuje stanoviť ciele, priority a plán zmeny životného štýlu.

Ciele musia byť reálne, dosiahnuteľné a prijateľné. Už v prípravnom štádiu je preto potrebné 
dosiahnuť zmeny v myslení a prežívaní vo vzťahu k problematickému správaniu a hodnoteniu 
vlastného problematického životného štýlu obézneho pacienta. Počas prípravy na zmenu je 
dôležité, aby jednali na základe pocitu vlastnej slobody a autonómie. Dôležitá je komunikácia 
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venovaná uvedomeniu si vlastnej zdatnosti. Štádium ZMENY : pacient mení svoje správanie, 
prežívanie alebo prostredie tak, aby problém prekonal a dosiahol stanovený cieľ. Zmení svoj 
životný štýl. V udržiavacom štádiu je dôležitá intervencia podľa už predtým stanovených cieľov 
a prevencia relapsu.

Zmena životného štýlu je možná len vtedy, ak je pacient pripravený na zmenu, prebieha 
u pacienta cyklicky, striedajú sa štádiá zmien a udržiavacie štádiá, vyžaduje diferencovaný prístup 
podľa stupňa zmeny v ktorom sa pacient práve nachádza a je dosiahnuteľná udržateľná pri dodržaní 
pravidiel manažmentu zmeny.

34. nové přístupy v kognitivně-behavioRální teRapii 
obezity/ new appRoaches in cognitive behavioRal 
theRapy of obesity

Málková I.
STOB, Praha, Česká republika/ STOB, Prague, Czech Republic

úvod: V terapii obezity se rozvíjejí nové psychologické přístupy, které berou v úvahu, že velkým 
problémem je nejen redukce váhy, ale zejména udržení váhových úbytků.

cíl: Společnost STOB (STop OBezitě) vytváří již 30 let programy, které vedou lidi k dlouhodobé 
změně stravovacích a pohybových návyků. Cílem intervence není jen edukace, ale také převedení 
teoretických poznatků do praktického života.

metodika: Pro trvalou redukci váhy zejména pro pacienty s nadváhou nebo mírným stupněm 
obezity se ukazuje jako jeden z nejefektivnějších přístupů kognitivně- behaviorální terapie (KBT) 
a nově všímavost (mindfulness). Při terapii obezity se u „chronických dietářů“ nestačí zabývat 
pouze množstvím přijaté energie a kvalitou jídelníčku, ale je třeba rozebrat příčiny tzv. jídla navíc. 
Spouštěčem bývá toxické prostředí a pak vlastní napodmiňované návyky, při nichž jídlo spouštějí 
nevhodné myšlenky a emoce. STOB vytvořil metodiku vycházející z principů KBT a uplatňuje ji 
v mnoha oblastech. Stěžejním programem byly po celou dobu skupinové kurzy rozumného 
hubnutí. Pro lékaře jsme vypracovali metodiku rychlé intervence pacientů. Dalším krokem je vývoj 
internetových programů - rozvíjí se ICBT (Internet Cognitive Behavior Therapy). Z těchto principů 
vychází i každoroční programy STOBu - v loňském roce se zúčastnilo projektu Prožij rok zdravě 
80 000 uživatelů, v letošním roce probíhá na www.stobklub.cz projekt Výzva 52. Lékaři mohou 
tyto programy využít nejen pro edukaci pacientů, ale i při udržování motivace vytrvat v nově 
vybudovaných návycích.

závěr: KBT, která je v dnešní době obohacena o nový přístup mindfulness, je efektivní pro 
udržení změny v návycích, a tím pomáhá i v udržení váhových úbytků. Dalším trendem je rozšíření 
využití principů KBT a mindfulness i na internetu, kdy se dá ovlivnit při menších nákladech vyšší 
počet pacientů.

http://www.stobklub.cz


Ži pozitívne, 
mysli preventívne
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35. manažment diabetu so zohľadnením hmotnosti 
pacienta/ management of diabetes with consideRation of 
patient weight

Martinka E.
Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa, Slovenská republika/ National 
Endocrinology and Diabetology Institute, Ľubochňa, Slovak Republic

Diabetes mellitus 2 typu (DM2T) a obezita (OB) sú navzájom sa ovplyvňujúce ochorenia. Podľa 
štúdie DiaSTATUS (2017) na populácii slovenských pacientov s nedávno diagnostikovaným DM2T 
malo podľa BMI nadváhu alebo OB > 90% a OB > 60% pacientov. Podľa obvodu pása malo 83% 
mužov a 94% žien centrálnu OB. Prítomnosť OB sa u DM2T spája s horšou kardiometabolickou 
kontrolou a horšou morbiditno mortalitnou prognózou. Paradoxne, mnohé antidiabetiká 
(sulfonylurea, glinidy, inzulín, glitazóny) zvyšujú telesnú hmotnosť (TH). Farmakami s neutrálnym 
vplyvom na TH sú metformín a inhibítory DPP4 (iDPP4). TH redukujú agonisty GLP-1 receptorov 
(aGLP-1R) a SGLT-2 inhibítory. V prípade iDPP4 a aGLP-1R je hlavným mechanizmom účinku 
na glykémiu zvýšenie inkretínového účinku, ktorý je u OB pacientov s DM2T znížený. Inkretíny 
ako GLP-1, GIP stimulujú glukozodependentnú sekréciu inzulínu po prijme potravy a potláčajú 
glukagón. Majú však aj celý rad ďalších účinkov, ktoré by svojim významom mohli prevyšovať 
samotný efekt na glykémiu. Týmito sú antiinflamačný, vaskuloprotektívny, efekt na krvný tlak, 
funkciu myokardu, či nefroprotektívny efekt. Zvyšujú tiež pocit nasýtenia, znižujú príjem potravy 
a spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka. Efekt GLP-1 a GP eliminuje serínová proteáza DPP4, ktorá 
štiepi a inaktivuje aj ďalšie významné pôsobky (SDF-11a, BNP, NPY, PYY, Meprin-b). Viacerי prבce 
ukבzali, ~e DPP4 zrejme zohrבva dפle~itת תlohu aj pri OB a jej dפsledkoch. Cirkulujתce hladiny, 
ako aj expresia DPP4 sת pri OB zvaenי najmה vaak vo viscerálnom tukovom tkanive a korelujú 
s veľkosťou adipocytov a zápalom tukového tkaniva. Cirkulujúca DPP4 prostredníctvom MAPK 
a NFkB indukuje v bunkבch hladkej svaloviny ciev (BHSC) zבpal, a v adipocytoch a kostrovom 
svalstve zhorauje inzulםnovת signalizáciu a indukujú inzulínovú rezistenciu (IR). Naopak, 
inhibícia DPP4 má antiinflamačný efekt a vedie k zlepšeniu odpovede adipocytov na inzulín. OB 
je charakterizovaná aj ako stav chronického subklinického zápalu alebo tzv. „low grade“ zápalu, 
ktorý je nálezom aj u pacientov s IR, DM2T, artériovou hypertenziou a ďalšími ochoreniami, 
a zahŕňa aj mechanizmy ako oxidačný stres, neovaskularizácia, apoptóza a bunková proliferácia. 
Zohráva dôležitú úlohu v rozvoji mikrovaskulárnych aj makrovaskulárnych komplikácii diabetu. 
Receptory pre GLP-1 sú exprimované v mnohých tkanivách ako endotel, hladké svalstvo ciev, 
monocyty, makrofágy, lymfocyty a spomedzi rôznych účinkov GLP-1 je jedným z dôležitých práve 
redukcia zápalu (redukcia hladín zápalových mediátorov, zníženie: adhézie monocytov, proliferácie 
makrofágov a vzniku makrofágových penových buniek či proliferácie BHSC. iDPP4 a aGLP-1R 
znižujú oxidačný stres, mikrovaskulárnu endotelovú dysfunkciu a markery zápalu. iDPP4 ako je 
napr. sitagliptín okrem iných účinkov redukuje aj prejavy vaskulárneho a adipogénneho zápalu. 
iDPP4 vedú k miernemu ale spoľahlivému prídavnému efektu na úpravu glykémií a HbA1c pri 
všetkých terapeutických kombináciách vrátane kombinácie s inzulínom, s minimálnym rizikom 
hypoglykémie. Naviac, poskytujú celý rad významných extraglykemických benefitov. Keďže 
aktuálna „filozofia“ výberu účinných látok je založená na dôkaze ich morbiditno-mortalitného ale 
aj patofyziologického benefitu pre konkrétneho pacienta, komplexný extraglykemický efekt týchto 
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farmák by sa mohol uplatňovať práve v základných patogénnych mechanizmoch indukovaných 
obezitou, sekrečnou (endokrinnou) a imunitnou dysbalanciou tukového tkaniva a chronickým 
subklinickým adipogénnym zápalom, ktoré vytvárajú akúsi „živnú pôdu“ pre rozvoj komorbidít 
a komplikácií. Táto skutočnosť preferuje iDPP4 do včasných línií liečby DM2T s nadváhou či miernou 
až stredne ťažkou obezitou, vrátane inciálnej liečby, ako aj základ kombinovanej liečby v neskorších 
štádiách. Preferovaným farmakom podľa odporúčaní SDS a SDiA je sitagliptín, ktorý má potvrdený 
celý rad benefitov, vrátane kardiovaskulárnej bezpečnosti.

36. mobilné medicínske aplikácie – ideálna pomôcka 
pRi kontRole telesnej hmotnosti/ mobile medical 
applications - an ideal tool foR contRolling body weight

Minárik P. 1, Fábryová Ľ2., Belovičová M.3, Mináriková D4.
1Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Slovenská republika / St. Elisabeth 
University of Health and Social Work, Slovak Republic
1Onkologický ústav sv. Alžbety, II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Slovenská republika /
St. Elisabeth’s Cancer Institute, II. Radiology Department, Slovak Republic
2Metabol KLINIK sro Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, 
Lipidologická klinika, Slovenská republika / Metabol KLINIK sro. Department for diabetology 
and metabolic disorders, Lipid Clinic, Slovak Republic
2 Biomedicínske centrum SAV Bratislava, Slovenská republika / Biomedical Research Center 
Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic
3Interná abulancia so zameraním na diagnostiku a liečbu chorôb pečene, Remedium, s. r. o., 
Slovenská republika / Internal outpatients’ department focused on the diagnosis and 
treatment of liver diseases, Remedium, s. r. o., Slovak Republic
3Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, pracovisko Prešov 
a Michalovce, Slovenská republika / St. Elisabeth University of Health and Social Work, 
Workplace in Prešov and Michalovce, Slovak Republic
4Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia 
farmácie, Slovenská republika / Comenius University, Faculty of Pharmacy, Department of 
Organisation and Management of Pharmacy, Slovak Republic

Telesná inaktivita a nezdravá výživa sú hlavnými zodpovednými faktormi závažných chronických 
„civilizačných“ ochorení u ľudí. Jedná sa pritom o preventabilné faktory, ktoré ľudia môžu zmeniť vo 
svoj prospech. K tomu potrebujú mať správne informácie („awareness“) a navyše musia žiť v žičlivom 
prostredí, ktoré ich motivuje iniciovať a udržiavať pozitívne zmeny v ich životospráve. Správnu 
motiváciu majú poskytnúť predovšetkým ľudia, z blízkeho i vzdialeného okolia. V podmienkach 
súčasného „digitálneho“ a „virtuálneho“ sveta s takmer neobmedzenými možnosťami poskytovanými 
v rámci globálnych sietí a veľkého množstva špeciálnych aplikácií sa v posledných rokoch naskytli 
úplne nové možnosti mobilných aplikácií, poskytujúce motiváciu, edukáciu, „self-monitoring“ 
a podporu pozitívnych kognitívne behaviorálnych zmien. Niekoľko intervenčných štúdií otestovalo 
mobilné aplikácie zamerané na podporu racionálneho stravovania a zdravej výživy, ako aj zvýšenia 
telesnej aktivity. Predbežné výsledky potvrdili, že nové mobilné aplikácie v inteligentných telefónoch 
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(smartfónoch) dokážu nielen poučiť a informovať o „evidence-based“ faktoch a správnych postupoch, 
ale aj dlhodobo motivovať pre pozitívne zmeny, a sú užitočnými pomocníkmi pri vlastnej kontrole 
a analýze účinnosti zavedených opatrení („self-control“). Takéto aplikácie môžu byť výborným 
a osožným asistentom podporujúcim zdravie a kondíciu ich užívateľov. Môžu ich využívať zdraví 
jedinci v rámci primárnej prevencie, ako aj chronicky chorí pacienti, ktorí chcú pozitívnymi zmenami 
svojej životosprávy prispieť k liečebným výsledkom svojich chorôb a porúch zdravia. Veľkou výhodou 
aplikácií v smartfónoch je fakt, že tieto „inteligentné“ telefóny nosia ľudia takmer vždy a všade so 
sebou a má ich dnes už väčšina ľudí v mladom i strednom produktívnom veku.

V prednáške sa budeme venovať mobilným aplikáciám, ktoré podporujú zdravie a kontrolu 
telesnej hmotnosti s významným potenciálom ich využitia pri praktickom manažmente obezity.

37. stRava, výživa, obezita a kaRcinóm pRsníka/ diet, 
nutRition, obesity and bReast canceR

Minárik P. 1, Belovičová M.2, Mináriková D.3

1Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Slovenská republika / St. Elisabeth 
University of Health and Social Work, Slovak Republic
1Onkologický ústav sv. Alžbety, II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava, Slovenská 
republika /St. Elisabeth’s Cancer Institute, II. Radiology Department Bratislava, Slovak Republic
2Interná ambulancia so zameraním na diagnostiku a liečbu chorôb pečene, Remedium, s. r. o., 
Bardejov, Slovenská republika / Internal outpatients’ department focused on the diagnosis and 
treatment of liver diseases, Remedium, s. r. o., Bardejov, Slovak Republic
2Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, pracovisko Prešov 
a Michalovce Slovenská republika / St. Elisabeth University of Health and Social Work, 
Workplace in Prešov and Michalovce, Slovak Republic
3Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia 
farmácie, Slovenská republika / Comenius University, Faculty of Pharmacy, Department of 
Organisation and Management of Pharmacy, Slovak Republic

Karcinóm prsníka je celosvetovo jedným z najčastejších zhubných nádorov u žien. V roku 2012 
sa vo svete zaznamenalo 1,7 milióna nových prípadov karcinómu prsníka, čo predstavovalo 25 % zo 
všetkých nových diagnóz zhubných nádorov u žien. Riziko karcinómu prsníka sa u žien až do nástupu 
menopauzy s každou nasledujúcou dekádou zdvojnásobuje. Najvyšší výskyt karcinómu prsníka je 
u žien po menopauze. Karcinóm prsníka je heterogénnym ochorením a vlastnosti tumorov prsníka 
sa odlišujú podľa toho, či sa nádory diagnostikovali u žien v období pred menopauzou alebo po 
menopauze. Tieto rozdiely môžu byť dôsledkom toho, že u žien pred a po menopauze sa môže jednať 
o rôzne typy tumorov. Dané odlišnosti môžu byť aj vďaka rozličným účinkom nutričných faktorov 
na hormóny v závislosti od toho, či sa žena nachádza pred menopauzou alebo po nej. Vzhľadom na 
rozličný charakter nádorov prsníka v závislosti od stavu menopauzy v čase stanovenia diagnózy, 
začali experti z oblasti nádorovej epidemiológie vzťahy medzi faktormi výživy, telesnej hmotnosti 
a fyzickej aktivity smerom k nádorom prsníka sledovať osobitne pre karcinómy prsníka, ktoré 
vznikli pred menopauzou a pre tie, ktoré vznikli až po menopauze. Témou prednášky bude prehľad 
rizikových a protektívnych faktorov premenopauzálnych a postmenopauzálnych karcinómov 
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prsníka s osobitným dôrazom na zvláštne postavenie obezity. Existujú nové vedecké dôkazy, ktoré 
potvrdzujú fakt, že obezita u mladých žien vo veku 18 – 30 rokov znižuje riziko premenopauzálneho 
karcinómu prsníka a znižuje aj riziko postmenopauzálneho karcinómu prsníka. Na druhej strane 
obezita u žien v dospelom veku pred menopauzou zvyšuje riziko postmenopauzálneho karcinómu 
prsníka. Riziko postmenopauzálneho karcinómu prsníka zvyšuje aj nárast telesnej hmotnosti počas 
dospelosti.

Prednáška prinesie aj prehľad najdôležitejších potravín a nutrientov, pre ktoré existujú dôkazy 
o tom, že zvyšujú, alebo naopak znižujú riziko karcinómu prsníka, ako aj odporúčania pre verejnosť.

38. pRevencia alzheimeRovej demencie? / pRevention of 
alzheimeR’s dementia?

Minárik P.
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Slovenská republika
/ Philippe Pinel Psychiatric hospital Pezinok, Slovak Republic

Alzheimerova demencia patrí medzi najzávažnejšie ochorenia našej doby, preto vyvstáva 
zásadná otázka možnej prevencie. Otázka prevencie sa chápe ako prevencia vzniku samotného 
ochorenia a/alebo „aspoň“ oddialenia klinickej manifestácie daného ochorenia. Medzi známe 
významné rizikové faktory patrí napríklad obezita, hypertenzia, fyzická neaktivita, diabetes 
a podobne. Existuje niekoľko študovaných postupov, ktoré by mohli viesť k prevencii, napr. 
fyzická aktivita/cvičenie, kognitívny tréning, výživa. Aj keď jednotlivé štúdie ukazujú istú sľubnú 
cestu, celkový efekt je malý. Na druhej strane iné štúdie nepotvrdili uvedené skutočnosti. Súhrnné 
meta-analýzy dávajú skôr skeptické výsledky. Hľadanie správnej cesty tiež komplikuje skutočnosť 
u ktorých jedincov a kedy začať s preventívnymi programami, alebo pristupovať plošne k riešeniu 
celého problému. Máme sa zamerať len na jednotlivcov s vysokým genetickým rizikom, alebo ako 
zohľadniť vplyv pohlavia na vznik ochorenia. Niektorí autori sa domnievajú, že základom úspechu 
bude začať s preventívnymi programami minimálne už v strednom veku.

39. pRevencia alzheimeRovej demencie – výživa? / pRevention 
of alzheimeR’s dissease – food?

Minárik P.
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Slovenská republika/ Philippe Pinel 
Psychiatric hospital Pezinok

Jednou z ciest možnej prevencie Alzheimerovej demencie je vhodná výživa. Samozrejme nejde 
o izolovanú cestu, ale ako súčasť komplexného prístupu k problematike. Na jednej strane je tu 
smerovanie zamerané na riešenie obezity ako jedného z významných rizikových faktorov vzniku 
tohto ochorenia. Na druhej strane vplyv rôznych zložiek potravy, napr. polyfenoly, stopové prvky, 
antioxidanty všeobecne. Práve v polyfenoloch môže napríklad ležať možný úspech mediteriánskej 
stravy v možnej prevencii Alzheimerovej demencie, táto totiž kombinuje potraviny bohaté 
na polyfenoly, ako ukázali niektoré štúdie. Problémom v tejto oblasti je absencia dlhodobých 
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kvalitných štúdii. Aj keď treba tiež dodať, že už existujú aj v tejto oblasti takéto štúdie, napr. 
Three-City (3C) Study, Mediterranean-Dietary Approach to Stop Hypertension Intervention for 
Neurodegenerative Delay (MIND) Study alebo the Rush Memory and Aging Project. K výsledkom 
aj keď vyzerajú sľubne musíme pristupovať opatrne, spomeňme si koľko „zaručených“ prístupov 
v oblasti rôznych diétnych odporúčaní tu bolo už v minulosti.

40. testosteRón u mužov s obštRukčným typom 
syndRómu spánkového apnoe a vplyv cpap liečby na 
hladinu testosteRónu/ testosteRone in men with an 
obstRuctive sleep apnea syndRome and the effect of 
cpap tReatment on testosteRone levels

Mucska I.¹, Mucska M. ² Klobučníková K.³, Celec P. 4, Hodosy J.4

¹Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica 
Staré mesto, Bratislava, Slovesnká republika/Outopatien clinic for Sleep Disorders of 
Breathing, University Hospital Bratislava, Old Town Hospital, Bratislava, Slovak Republic
²Katedra preventívnej a klinickej medicíny, Fakulta verejného zdravotníctva, Bratislava, 
Slovenská republika/ Department of Preventive and Clinical Medicine, Faculty of Public 
Health, Bratislava, Slovak Republic
³I.Neurologická klinika UNB a LFUK, Nemocnica Staré mesto, Bratislava, Slovenská republika/ 
Ist Neurological Clinic of UNB and LFUK, Old Town Hospital, Brartislava, Slovak Republic
4Oddelenie molekulárnej biomedicíny, Univerzita Komenského Bratislava, Slovenská republika/ 
Department of molecular biomedicine, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic

úvod: Obštrukčný syndróm spánkového apnoe (OSAS) má závažné kardiovaskulárne 
a metabolické následky. Je asiociovaný aj s endokrinnou dysfunkciou ako u mužov tak aj u žien. U mužov 
s OSAS môže spôsobovať zníženú hladinu testosterónu. Známy je súvis poklesu testosterónu u OSAS 
s vekom. Liečba CPAP môže priaznivo vplývať aj na endokrinné funkcie a hladinu testosterónu.

metodika: V prvej časti štúdie sme sledovali hodnotu hladiny ranného testosterónu (TST) 
u pacientov vyšetrených polysomnograficky v Spánkovom laboratóriu I. Neurologickej kliniky LFUK 
a UNB v rokoch 2014-2016 u 524 mužov s priemerným vekom 53,6±12,9 r., s BMI 23,5±5,9 kg/m2, 
apnoicko-hypopnoickým indexom (AHI) 40,9±25,2/hod. s desaturačným indexom (ODI) 37,9±27,9 
hod/spánku, s priemernou hodnotou testosterónu (TST) 13,1±5,8 nmol/l.

V druhej časti štúdie sme v súbore 67 mužov s AHI 54,4±16,6/hod. spánku s priemerným vekom 
56,2±9,4 r., BMI 33,7±4,3 kg/m2, najnižšou hodnotou saturácie O2 69,4±10,7% sledovali hodnoty 
testosterónu stanovené vo venóznej krvi odobranej ráno pred CPAP liečbou, po mesačnej a 6- 
mesačnej liečbe CPAP prístrojom. Norma pre hodnotu testosterónu u mužov je 7-34 nmol/l.

výsledky: Štatisticky významná závislosť bola potvrdená medzi AHI a BMI. hladiny tst 
u pacientov s osas štatisticky významne ovplyvňuje len bmi. Pri podrobnejšje analýze a rozložení 
závažnosti OSAS štatisticky významný pokles hodnoty TST je u pacientov s AHI 30,0 - 44,9/hod. spánku 
a u pacientov s AHI nad 60,0/hod. spánku oproti pacientom s AHI 5,0- 14,9/hod. spánku. Pacienti 
s AHI 30,0 - 44,9/hod. spánku majú 3x a s AHI nad 60,0/hod. spánku 3,6x väčšiu pravdepodobnosť 
patologických hodnôt TST. Neboli zistené štatisticky signifikantné zmeny v hodnotách hladiny 
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testosterónu v sledovanom súbore po mesačnej, aj po 6-mesačnej CPAP liečbe. Bazálna hodnota 
testosterónu bola u mužov 20,7±0,82 nmol/l. Po mesačnej liečbe bola koncentrácia testosterónu 
u mužov 21,0±8,40 nmol/l, po 6-mesačnej liečbe CPAP 20,1±7,32 nmol/l.

záver: Hladiny TST u pacientov s OSAS štatisticky významne ovplyvňuje len BMI. Avšak 
u závažného stupňa OSAS u pacientov s AHI 30,0 - 44,9/hod. spánku je 3x väčšiu pravdepodobnosť 
a s AHI nad 60,0/ hod. spánku je 3,6x väčšiu pravdepodobnosť patologických hodnôt TST. Nepotvrdili 
sa zmeny v hodnotách testosterónu u pacientov s OSAS po mesačnej aj 6-mesačnej CPAP liečbe.

41. výživa po baRiatRických opeRacích/nutRition afteR 
baRiatRic suRgeRy

Müllerová D.
Ústav hygieny a preventivní medicíny LF UK v Plzni a Obezitologická ambulance 1. 
Interní kliniky FN v Plzni, Česká republika / Department of Public Health and Preventive 
Medicine & 1st Medical Department, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, 
Plzen, Czech Republic

Bariatrická a metabolická chirurgie je nejúčinnější metodou v léčbě obezity a jejích komplikací. Je 
nejúčinnější metodou z hlediska dlouhodobého dopadu. Nicméně její efektivita je dána komplexní 
péčí o takto ošetřeného pacienta, vyžadující multidisciplinární tým. V něm významné místo hraje 
nutriční terapeut a internista, kontrolující optimální výživu a zejména prevenci a včasnou léčbu 
případných nutričních deficitů, jejichž přítomnost může vest k vážným klinickým dopadům. 
V přednášce budou prezentovány algoritmy sledování pacientů po jednotlivých bariatricko-
metabolických typech operací, jejich načasování, struktura a náplň vyšetření včetně laboratoře, 
postupy pro zavádění diety, vývoj jejího kvalitativního i kvantitativního složení, případnou 
preventivní či léčebnou doplňující nutriční intervenci. V přehledu budou uvedeny i doporučované 
dávky bílkovin, mikronutrientů podle jednotlivých typů výkonů. Zmíněny budou i nejčastější či 
nejzávažnější mikronutrientní deficity či specializovaná postbariatrická péče o ženy ve fertilním 
věku a těhotné.

42. pRavidelný aeRóbne-silový tRéning moduluje 
funkčný stav mitochondRií kostRového svalu 
u senioRov./ RegulaR aeRobic-stRength tRaining 
modulates functional state of skeletal muscle 
mitochondRia in senioRs.

Nemec M.1, Maderová D.1, Krumpolec P. 1, Sedliak M.2, Cvečka J.2, Tirpáková V.3, Slobodová L.4, 
Schön M.4, Kovaničová Z.4, Sumbalová Z.5, Ukropcová B.1,2,4, Ukropec J.1

1Biomedicínske Centrum, Slovenská Akadémia vied, Bratislava, 2Fakulta telesnej výchovy 
a športu, Univerzita Komenského, Bratislava; 3Ústav telovýchovného lekárstva, Slovenská 
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zdravotnícka univerzita, Bratislava; 4Ústav patologickej fyziológie & 5Farmakobiochemické 
Laboratórium, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika.
/1Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, Bratislava; 2Faculty of Physical 
Education and Sport, Comenius University, Bratislava; 3Inst. of Sports Medicine, Slovak 
Medical University, Bratislava; 4Inst. of Pathological Physiology & 5Pharmacobiochemical 
Laboratory, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic.

úvod a cieľ práce: Sedavý životný štýl zvyšuje riziko neurodegeneratívnych a metabolických 
ochorení, a zvýšenie pohybovej aktivity by malo reguláciou energetického metabolizmu zlepšiť 
prognózu pacientov vo včasných štádiách neurodegeneratívnych ochorení. Cieľom práce bolo 
sledovať účinky trojmesačného kombinovaného aeróbne-silového tréningu (n=23) a strečingu 
(aktívna kontrola, n=10) na funkčný stav mitochondrií kostrového svalu u seniorov (vek 66.5±4.3 
rokov; 27Ž/6M; BMI 26.4±4.0 kg.m-2).

metodika: Vzorku svalu sme získali perkutánnou svalovou biopsiou (m. vastus lateralis) 
Bergströmovou ihlou za aseptických podmienok a v lokálnej anestézii. Parametre funkčného stavu 
mitochondrií sa merali v saponínom permeabilizovaných svalových vláknach pomocou vysoko-
citlivej respirometrie (O2k-Respirometer, Oroboros, Austria). Spotreba kyslíka sa-merala v pmol 
za sekundu na mg hmotnosti svalu.

výsledky: Tri mesiace aeróbne-silového tréningu zvýšili bazálnu (LEAK; NL) respiráciu 
mitochondrií kostrového svalu za prítomnosti pyruvátu a malátu (aktivácia komplexu I respiračného 
reťazca, p<0.003) ako aj sukcinátom stimulovanú respiráciu (aktivácia komplexu II, p<0.001) 
v porovnaní s kontrolnou skupinou. Avšak 3-mesačný aeróbne-silový tréning nemal vplyv na 
LEAK respiráciu ak bola substrátom krátko-reťazcová mastná kyselina (oktanoyl+malát; FL), a to 
aj napriek tomu, že aeróbne-silový tréning mal pozitívny efekt na respiráciu spojenú s oxidáciou 
mastných kyselín za prítomnosti sukcinátu (aktivácie komplexu II) (FNSE; p=0.003). Efekt strečingu 
na FNSE bol menej výrazný (p=0.014).

záver: Naše výsledky jednoznačne ukázali, že aeróbne-silový tréning u seniorov špecificky 
zlepšuje funkčný stavu mitochondrií kostrového svalu na úrovni komplexu II (sukcinát 
dehydrogenázy).

grantová podpora: VEGA 2/0107/18; APVV-15-0253, COST CA15203.

43. manažment eXtRémne obéznych pacientov 
pRostRedníctvom modifikácie životného štýlu 
(skúsenosti zo slovenska) / management of eXtRemely 
obese patients thRough lifestyle modification 
(eXpeRiences fRom slovakia)

Penesová A.1,2, Páleník M.2,3, Havranová A.1, Vlček M.1, Bajer B.1, Imrich R. 1, Rádiková Ž. 1

1Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum, Slovenská Akadémia 
Vied, Bratislava, Slovenská republika/ Institute of Clinical and Translational Research, 
Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic
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2Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu/ Slovak Association for Nutrition and 
Prevention, 
3PLANEAT s.r.o, Bratislava, Slovenská republika / PLANEAT s.r.o, Bratislava, Slovak Republic

Manažment obezity (OB), najmä morbídnej (MO) si vyžaduje multidisciplinárny prístup 
k liečbe. Cieľ liečby nemá byť zameraný „len“ na zníženie telesnej hmotnosti a BMI (indexu telesnej 
hmotnosti; http://easo.org/education-portal/guidelines/), ale na zlepšenie parametrov ako je 
obvod pásu, zloženia tela, zníženie objemu tukovej hmoty a teda v neposlednom rade zlepšenie 
kardiometabolického rizika. Okrem toho sa manažment obezity zameriava aj na komplexnú liečbu 
komorbidít a zlepšovanie kvality života OB pacientov. Bariatrická chirurgia je považovaná za jedinú 
terapeutickú alternatívu pre morbídnu obezitu a jej komorbidity, čo ale prináša aj vysoké riziko. Pre 
zníženie postoperačnej morbidity sa u pacientov so super morbídnou obezitou (SO, BMI> 50 kg/
m2) pred chirurgickým zákrokom odporúča redukcia hmotnosti aspoň o 10%.

ciele: Cieľom našej štúdie je monitorovať účinok intenzívnej zmeny životného štýlu (diéty 
a pohybovej aktivity) u pacientov s MO a SO.

súbor a metodika: Doteraz máme v sledovaní viac ako 14 SO (s priemerným vekom 33,1 ± 7,5 r., 
s počiatočnou hmotnosťou 105 - 276 kg), 14 MO (s priemerným vekom 35,4 ± 3.2 r., s počiatočnou 
hmotnosťou 115-276 kg a taktiež 4 deti s MO (priemerným vekom 15,0 ± 1,0 r., počiatočnou 
telesnou hmotnosťou 87-147 kg) Intervencia životného štýlu pozostáva z 1-6 individuálnych 
poradenských sedení počas prvých 4 týždňov. V rámci manažmentu po vstupnom komplexnom 
vyšetrení dostal každý pacient individualizovaný stravovací plán a taktiež plán telesnej aktivity, 
ktorá prebiehala pod dohľadom erudovaného trénera.

výsledky: Po 1 roku sledovania/intervencie pacienti zmenou životosprávy dosiahli redukciu 
hmotnosti o 5-167 kg z pôvodnej telesnej hmotnosti. Došlo k významnej úprave mnohých 
kardiometabolických parametrov ako je hladina krvného tlaku, hladina cholesterolu, hepatálnych 
parametrov, atď.

záver: Predbežné výsledky našej štúdie potvrdzujú pozitívny vplyv zmeny životného štýlu 
na zníženie telesnej hmotnosti aj u morbídných a super morbídnych obéznych pacientov. Je 
však nevyhnutné dlhodobé sledovanie, dispenzarizácia MO a SO pacientov a včasná indikácia 
k bariatrickému chirurgickému zákroku. K tomu by malo prispieť aj budujúce sa centrum pre 
manažment obezity (CMO) v Biomedicínskom centre SAV.

Podporené grantom APVV 17-0099; VEGA 2/0161/16, VEGA 2/0072/18

44. zmeny svalových a tukových kompaRtmentov po 
baRiatRickom zákRoku – kľúčová úloha fyzickej aktivity/ 
changes of muscle mass and fat compaRtments afteR 
baRiatRic suRgeRy – the key Role of physical activity

Prídavková D., Zelníková A., Mokáň M.
I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK, Univerzitná Nemocnica Martin, Slovenská 
republika/ Clinic of Internal Medicine I., Jessenius Faculty of Medicine UC, University 
Hospital Martin, Slovak Republic
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úvod: Jednou z najviac efektívnych možností liečby obezity je bariatricko-metabolická 
chirurgia, s očakávaným poklesom telesnej hmotnosti viac ako 20 %. Odhaduje sa, že u cca polovice 
operovaných pacientov dochádza v priebehu 2 rokov k nárastu telesnej hmotnosti o cca 5 %. 
Jedným z dôvodov je aj insuficientná fyzická aktivita s nízkym energetickým výdajom.

cieľ práce: použitím bioelektrickej impendancie dokumentovať priaznivé zmeny svalového, 
tukového tkaniva a metabolického stavu u fyzicky aktívnej pacientky po rukávovej „sleeve“ resekcii 
žalúdka.

výsledky: u pacientky po „sleeve“ resekcii žalúdka došlo v priebehu 2 rokov k poklesu telesnej 
hmotnosti zo 158 kg na 80 kg, celkového telesného tuku z 54 % na 26,5 %, viscerálneho tuku 
z 204 cm2 na 60 cm2. Svalová hmota vzrástla pomerne k hmotnosti z úvodných 25 % na 39,6 %. 
Pacientka športuje po väčšinu dní v týždni v rozsahu od stredne intenzívnej záťaže po vysoko 
intenzívnu aktivitu, s využívaním kondičných a rezistenčných tréningov.

záver: kritickým faktorom pre udržanie telesnej hmotnosti po bariatrickej operácii je okrem 
diétnej adherencie aj pravidelná fyzická aktivita s cieľom budovania, resp. udržania svalovej hmoty, 
ideálne ako kombinácia aeróbnych a silových tréningov. Pre pacientov po bariatrickom zákroku 
sa odporúča aeróbna fyzická aktivita od strednej intenzity 3,0-5,9 METs (metabolický ekvivalent), 
minimálne 150 min. v týždni (s cieľom 300 min. v týždni) s pridaním rezistenčnej záťaže 2-3× 
v týždni. Pravidelným cvičením dochádza okrem zvýšenia svalovej masy aj k 2-násobnej redukcii 
viscerálneho a intramuskulárneho tuku ako len v prípade diéty, a to pri podobnom energetickom 
deficite.

45. fyzická aktivita a nafld/ physical activity and nafld.

Rác M.1, 2, Skladaný Ľ.3

1 Hepatologická ambulancia Internej kliniky FN Nitra, Slovenská republika / Department of 
Internal Medicine, Teaching Hospital, Nitra, Slovakia, Slovak Republic 
2 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika 
/ St. Elizabeth University of Health and Social Work, Bratislava, Slovak Republic, 
3Hepatologické - gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. internej kliniky SZU 
a FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Slovenská republika / 2nd Department of Internal 
Medicine, Hepatology, Gastroenterology and Liver transplantation unit - HEGITO, F.D. 
Roosevelt University Hospital, Banská Bystrica, Slovak Republic

Obezita dosahuje rozmery globálnej epidémie. Priamo prispieva k nárastu prevalencie 
systémových ochorení asociovaných s obezitou. Nealkoholová tuková choroba pečene sa stala 
najčastejším chronickým pečeňovým ochorením. Je považovaná za pečeňovú manifestáciu 
metabolického syndrómu. Postihuje cca 30% dospelej populácie. V skupine pacientov s vysokým 
kardiometabolickým rizikom je prevalencia NAFLD výrazne vyššia. U obéznych diabetikov dosahuje 
až 92%. Významná časť rizikových pacientov s NAFLD bude trpieť progresívnou formou ochorenia – 
nealkoholovou steatohepatitídou (NASH), ktorá sa spája s rozvojom pokročilej pečeňovej fibrózy, 
cirhózy a jej komplikácií. Nepriaznivý epidemiologický trend naznačuje, že v nasledujúcej dekáde 
bude najčastejším dôvodom transplantácie pečene NASH. Analogicky je zaznamenaný nárast 
počtu prípadov hepatocelulárneho karcinómu v kauzálnej súvislosti s NASH. Správanie definované 
ako „fenotyp 3 behaviorálnych úderov“ sa spája s NAFLD/NASH, pečeňovou a celkovou mortalitou. 



PORAĎTE SI 
S OBEZITOU
VYUŽITE LIEČEBNO PREVENTÍVNY PROGRAM VšZP2018

Všeobecná zdravotná poisťovňa v spolupráci 
s viacerými slovenskými kúpeľmi ponúka nový 

liečebno-preventívny program zameraný na 
pomoc ľuďom  s obezitou. Vyskúšajte desaťdňové  

liečebno-preventívne pobyty, ktoré sa zameria-
vajú na správne stravovanie, pohybovú aktivitu 

a včasnú intervenciu rizík kardiovaskulárnych 
ochorení. Už od 1. júla a za výhodných cenových 

podmienok. Viac info nájdete na www.vszp.sk
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PORAĎTE SI 
S OBEZITOU
VYUŽITE LIEČEBNO PREVENTÍVNY PROGRAM VšZP2018

Všeobecná zdravotná poisťovňa v spolupráci 
s viacerými slovenskými kúpeľmi ponúka nový 

liečebno-preventívny program zameraný na 
pomoc ľuďom  s obezitou. Vyskúšajte desaťdňové  

liečebno-preventívne pobyty, ktoré sa zameria-
vajú na správne stravovanie, pohybovú aktivitu 

a včasnú intervenciu rizík kardiovaskulárnych 
ochorení. Už od 1. júla a za výhodných cenových 

podmienok. Viac info nájdete na www.vszp.sk

Pozostáva zo sedavého spôsobu života, nedostatku fyzickej aktivity a nesprávnej diéty. Klinické dôkazy 
preukázateľne podporujú úlohu nefarmakologickej liečby ako primárnej intervencie pri NAFLD/NASH. 
Zmena životného štýlu je overenou a účinnou liečebnou stratégiou. Pokles telesnej hmotnosti pri 
zvýšenej fyzickej aktivite a diéte predstavujú liečebnú metódu prvej voľby. Pokles telesnej hmotnosti 
o 10% sa spája s univerzálnym zlepšením priebehu choroby, s rezolúciou NASH a regresiou fibrózy. 
Fyzická aktivita sa spája s redukciou obsahu tuku v pečeni nezávisle na poklese hmotnosti. Aeróbna 
aktivita, rezistenčný tréning a vysoko intenzívny intervalový aeróbny tréning (HIIT) sú rovnako efektívne 
pri redukciu intrahepatálneho tuku. Avšak HIIT ako jediný preukázal zlepšenie elasticity parenchýmu 
pečene, ktorá predstavuje najvýznamnejší prognostický marker pečeňovej mortality.

46. fyzická aktivita v manažmente hypogonadálnych 
pacientov/ physical activity in the management of 
hypogonadal patients 

Sedliak M.
(Bratislava)

Abstrakt nedodaný.

47. psychologické aspekty teRapie nadváhy a obezity 
u dětí/psychological aspects of the tReatment of 
oveRweight and obesity in childRen

Slabá Š.1, Divoká J.2

1GPK 1.LF UK a VFN Praha, Česká republika /Department of Obstetrics and Gynecology, 
Charles University, 1st Faculty of Medicine and The General University Hospital in Prague, 
Czech Republic
2STOB, Praha, Česká republika/ STOB, Prague, Czech Republic

Současná civilizovaná společnost vytváří stále ještě klima negativního postoje k obézním, proto 
obezita ztěžuje dítěti život již od útlého věku. Obezita se tak negativně odráží nejen na zdravotním 
stavu dítěte, ale i na jeho psychice. S přibývajícím věkem se zvyšuje pravděpodobnost, že obézní 
dítě zůstane obézním i v dospělosti.

Léčba dětské obezity je částečně odlišná od dospělých a závisí na věku dítěte i na motivaci 
jednotlivých členů rodiny k léčbě. Dítě jistě nebude motivovat ke změnám současného životního 
stylu perspektiva možných závažných onemocnění v dospělosti. Jeho motivací však může být to, 
že se postupně při pohybových aktivitách vyrovnává výkonům svým vrstevníků, snáze naváže 
přátelství a také je pro něho jednodušší třeba výběr oblečení. Základem léčby je tedy především 
změna myšlení rodiny i dítěte. Léčba se opírá o různé psychologické přístupy, nejčastěji využívá 
metod kognitivně behaviorální psychoterapie. Další součástí léčby je pak změna životního stylu 
dítěte a celé rodiny, tedy úprava stravovacích návyků a zvýšení podílu pohybové aktivity.
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Aby léčba obezity byla co nejvíce efektivní, musí se do ní zapojit opravdu všichni rodinní 
příslušníci. Smysl terapie je působit na obézní děti a jejich rodinu nikoli s cílem „naučit se zhubnout“, 
ale vhodnými metodami a individuální cestou přivést ke změně životního stylu, která jim vydrží co 
možná nejdéle.

48. kognitívno-behavioRálny pRístup v skupinovej 
teRapii obezity vo vúsch, a.s., košice/ cognitive-
behavioRal appRoach in gRoup theRapy foR obesity 
tReatment in vúsch, a.s., košice

Slovenská E., Dietzová S., Kapraľová M.
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice, Slovenská republika/ 
East Slovakian Institute of Cardiovascular Diseases in Košice, Slovak Republic

úvod: Kardiovaskulárne a kardiometabolické riziká obezity sú všeobecne známe. Zvýšený 
obsah tuku v tele pacienta výrazne limituje možnosti liečby, aj možnosti intervencií v liečbe srdcovo-
cievneho ochorenia. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet pacientov-čakateľov napr. na katétrové 
ablácie arytmogénneho substrátu, vznikla snaha pomôcť im s redukciou hmotnosti. Prvé skupiny 
preto tvorili hlavne pacienti z Arytmologického oddelenia.

cieľ práce: Priblížiť teoretické základy kognitívno-behaviorálneho prístupu v terapii obezity 
a prezentovať praktické skúsenosti a výsledky z kurzov STOB-u u pacientov s kardiovaskulárnym 
ochorením. Pomocou kazuistík porovnať pacientov, ktorým sa darilo redukovať váhu a ktorí boli 
neúspešní.

súbor a metodika: STOB Ivy Málkovej aplikovaná u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením 
vo VÚSCH, a. s.

záver: Redukcia hmotnosti u obézneho človeka vedie k benefitom v liečbe jeho 
kardiovaskulárneho ochorenia. Skupinová terapia s využitím metodiky STOB a sily skupinovej 
dynamiky umožní a pomôže nielen naštartovať zmenu životného štýlu, ale počas 12 týždňov ho aj 
ukotví a dáva možnosť k psychologickým zmenám a zmenám postojov.

49. skRíning Rizikových faktoRov životného štýlu 
(nadváha, obezita, etanol) v hepatologických 
ambulanciách a u študentov/ scReening of life 
style Risk factoRs (oveRweight, obesity, ethanol) in 
hepatology outpatient depaRtments and in students

Szántová M.1, PS-ALDSHS, Hlavatá T.1, Jakabovičová M.1, Szántová M.jr²., Chládeková A.1, 
Mojto V.1

ps-aldshs : pracovná skupina pre Alkoholovú chorobu pečene pri Slov. hepatologickej 
spoločnosti: Ĺ. Skladaný, M. Oltman, S. Adamcová-Selčanová, M. Janičko, M. Rác, M. Zima, 
M. Belovičová, Z. Mészárosová, S. Dražilová, T. Koller, V. Kupčová, P. Jarčuška
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1 III. Interná klinika Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského Bratislava a Univerzitná 
nemocnica Bratislava, Slovenská republika/ III. Internal Clinic Faculty of Medicine Comenius 
University Bratislava and University Hospital Bratislava, Slovak Republic
² Fyziatricko rehabilitačné oddelenie UNB, Slovenská republika/Rehabilitation Department 
University Hospital Bratislava, Slovak Republic

úvod: Nadváha/obezita (N/Ob) dnes postihujú až 2/3 slovenskej populácie. Dôsledkami sú 
nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD), nealkoholová steatohepatitída (NASH), s rizikom 
prechodu do cirhózy pečene, až hepatocelulárneho karcinómu. Alkohol spolu s N/ob významne 
zvyšuje riziko predčasnej mortality. Oba rizikové faktory sú preventabilné.

cieľ práce: Zistenie rizikových faktorov (RF) NAFLD a alkoholovej choroby pečene (ALD) 
v súboroch pacientov hepatologických ambulancií a študentov stredných a vysokých škôl.

súbor a metodika: 1385 osôb - 923 dospelých pacientov (vekový priemer 52 rokov) 
hepatologických ambulancií z celého Slovenska z 13 centier a 462 študentov stredných a vysokých 
škôl (vekový priemer 20,4) sme realizovali prieskum rizikových faktorov správania vo vzťahu k riziku 
vzniku NAFLD a ALD pomocou anonymného „Dotazníka rizikových faktorov životného štýlu“ 
(d-Rfžš). Zisťovali sme: BMI, vek, pohlavie, vzdelanie, fajčenie, mieru fyzickej aktivity, konzumáciu 
ovocia, zeleniny, rýb, alkoholu a kávy. Na zistenie rizikovej konzumácie alkoholu sme použili 
skrátený dotazník AUDIT C (podľa WHO).

výsledky: Nadváhu a obezitu sme zistili u 59% pacientov, nedostatočný konzum vlákniny 
u 87%, nedostatočný konzum rýb u 85% a nedostatok fyzickej aktivity u 68% pacientov. Rizikový 
konzum alkoholu pacienti priznali v 64% a nárazové pitie v 40%. U študentov malo nadváhu 10%, 
obezitu 2%, nedostatočný konzum vlákniny 93%, nedostatočný konzum rýb 85%, fyzickú inaktivitu 
40%, konzumácia alkoholu 33%, 45% študentov stredných škôl a 55% študentov vysokej školy. 
Riziko NAFLD bolo 3× častejšie u chlapcov ako u dievčat.

záver: Navrhujeme rozšíriť uvedený skríning do ambulancií praktických lekárov. D-RFžš umožní 
odhaliť pacientov s rizikom NAFLD a ALD. Rizikové skóre pre NAFLD≥10 bodov svedčí pre riziko 
NAFLD v 5-ročnom intervale, skóre pre ALD³4 body je spojené s rizikom ALD. Indikované je 
doplnenie vyšetrení a stratifikácia rizika s riešením u špecialistov.

50. pRavidelná pohybová aktivita zlepšuje zánětlivé 
a metabolické chaRakteRistiky tukové tkáně u senioRŮ /
RegulaR physical activity impRoves inflammatoRy state and 
metabolism of adipose tissue in eldeRly

Šiklová M. 1,2, Štěpán M.2,3, Čížková T.2, Gojda J.3, Varaliová Z.2, Svobodová B.2, Koc M.1,2, 
Krauzová E.1,2, Štich V.1,2,3, Rossmeislová L1,2

1Česko-Francouzská Laboratoř Klinického Výzkumu Obesity, 3. Lékařská Fakulta, Praha 
a INSERM, Toulouse/ 1Franco-Czech Laboratory for Clinical Research on Obesity, Third 
Faculty of Medicine, Prague, and INSERM, Toulouse



80

16. SLOVENSKÉ OBEZITOLOGICKÉ DNI S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU/
16Th SLOVAK CONGRESS ON OBESITy WITh INTERNATIONAL pARTICIpATION

2Ústav Patofyziologie, 3.Lékařská Fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika / 

2Department of Pathophysiology, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, 
Czech Republic;
3II. Interní klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika / 32nd 
Internal Medicine Department, University Hospital Kralovske Vinohrady, Prague, Czech 
Republic

aim: Aging is associated with development of metabolic disturbances and with systemic pro-
inflammatory state. These characteristics may be improved by physical activity, however, the 
knowledge of the mechanisms in target organs (e.g. muscle, liver, or adipose tissue) is rather 
limited. We aimed in this study to investigate if the beneficial effects of regular physical activity 
on metabolic status in elderly individuals are associated with adipose tissue (AT) metabolic and 
immune characteristics.

subjects and methods: Two groups of elderly women (71 ± 4 years, BMI 25.2 ± 2.5) were 
recruited for the study: 1) „trained“ subjects - with regular physical activity 4 times a week for at 
least 5 years; 2) „nontrained“ subjects - without regular physical activity. Physical performance 
level was evaluated by a bicycle spiroergometry and senior fitness tests; insulin sensitivity was 
determined by hyperinsulineamic-isoglycemic clamp. Samples of AT obtained by needle biopsy 
were analyzed for gene expression of 96 genes included in metabolism, inflammation, fibrosis, 
transport etc.

Results: As expected, increased insulin sensitivity (MFFM: 9.9 vs 8.1 mg/kg/min; p<0.01) and 
physical performance (VO2: 29.0 vs 16.5 ml O2/kg/min; p<0.001) was observed in group of trained 
women compared to non-trained. In the trained group the decreased levels of genes involved in 
inflammation (e.g. CD14, CD206, CD25, IL-6, TLR4) and fibrosis (LOX, TIMP1, TGFb1) were found; 
several genes associated with mitochondrial biogenesis and energy metabolism (e.g. PGC1a, 
CIDEA, Sirt 1) were increased. Expression of these genes in AT correlated to MFFM and VO2.

conclusion: Regular physical activity has beneficial effects on insulin sensitivity and physical 
performance, which is associated with decrease in AT inflammation and fibrosis, and changes in 
energy metabolism in AT. The changes in AT characteristics induced by physical exercise might 
contribute to improved metabolic status of elderly.

ackonwledgement: The study was supported by grant AZV 16-29182 A of Ministry of Health 
of Czech Republic.

51. slglt2 inhibítoR – len antidiabetikum?/sglt2 inhibitoR – 
a simple antidiabetic?

Tkáč I.
IV. interná klinika UPJŠ LF a UN LP, Košice, Slovenská republika/ Clinic of Internal 
Medicine IV., UPJŠ LF and UNLP Košice, Slovak Republic

Od výsledkov štúdie UKPDS publikovaných v roku 1998, ktorá zistila priaznivý efekt metforímu 
na výskyt infarktu a celkovú mortality, sú inhibítory SGLT2 druhou skupinou antidiabetík, ktoré 
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majú dokázaný preventívny efekt na kardiovaskulárnu a celkovú mortalitu u pacientov s diabetom 
2. typu.

V roku 2015 publikovaná štúdia EMPA-REG OUTCOME ukázala, že pridanie empagliflozínu 
k predchádzajúcej antidiabetickej liečbe v porovnaní s placebom nielen signifikantne znížilo 
primárny kombinovaný kardiovaskulárny výsledok štúdie, ale aj kardiovaskulárnu a celkovú 
mortalitu. Z ďalších výsledkov prekvapil účinok empagliflozínu na signifikantné zníženie 
hospitalizácií pre zlyhávanie srdca a na progresiu chronickej obličkovej choroby pri diabete.

Do štúdia CANVAS s kanaglifozínom boli zaradení o niečo menej rizikoví pacienti v porovnaní 
s EMPA-REG OUTCOME. Napriek tomu boli v štúdii CANVAS replikované priaznivé účinky 
kanagliflozínu na primárny kombinovaný kardiovaskulárny výsledok, hospitalizáciu pre zlyhávanie 
srdca a progresiu chronickej obličkovej choroby, pričom zníženie celkovej mortality pri liečbe 
kanagliflozínom bolo na hranici štatistickej významnosti.

Z uvedeného vyplýva, že inhibítory SGLT2 majú okrem účinkov antidiabetických zvyčajne 
vyjadrovaných znížením hodnoty HbA1c a ďalších systémových účinkov, ktoré sa prejavujú 
znížením hmotnosti a systolického tlaku krvi, majú aj priame účinky na cieľové orgány. Tieto sa 
prejavujú znížením počtu hospitalizácií pre zlyhávanie srdca, ktoré sa odráža v znížení krátkodobej 
kardiovaskulárnej mortality u najrizikovejších pacientov. Spomalenie progresie chronickej 
obličkovej choroby sa pravdepodobne odrazí na znížení kardiovaskulárnej mortality v dlhšom 
časovom horozinte ako bolo trvanie doteraz vykonaných štúdií.

52. modeRné Redukčné diéty z pohľadu nutRičnej 
teRapeutky/ modeRn weight-loss diets fRom the 
peRspective of a RegisteRed dietitian

Tkáčová J.
Stredná zdravotnícka škola Košice, Slovenská republika/ Secondary vocational medical 
school Košice, Slovak Republic

Obezita je chronické metabolické ochorenie, charakterizované zmnožením tukového tkaniva. 
Sprevádza ju celé spektrum ďalších ochorení, vrátane diabetu, hypertenzie, dyslipidémie či dny. Aj 
to je jeden z dôvodov, prečo by terapia obezity mala patriť do rúk zdravotníka – lekára špecialistu, 
asistenta výživy alebo nutričného terapeuta. Ešte skôr, než sa pacient odhodlá vyhľadať pomoc 
odborníka, dostáva sa do kontaktu s početným množstvom informácií a rád na internete. Denne 
sme konfrontovaní s článkami odporúčajúcimi tie najmodernejšie diétne postupy, od delenej 
stravy, cez ketogénnu diétu až po diétu podľa krvných skupín. Zatiaľ čo niektoré z týchto diét 
nemajú žiadnu oporu v štúdiách a chýba im vedecký podklad, iné nachádzajú využitie aj v medicíne.

Aby sme vedeli správne posúdiť vhodnosť daného diétneho postupu, jeho pozitíva aj prípadné 
riziká, musíme sa najprv oboznámiť s úlohou základných živín, bielkovín sacharidov a tukov, v ľudskom 
organizme. Neznalosť metabolizmu sacharidov často ústi do ich démonizovania a následného 
odporúčania nízkosacharidových diét, ktoré v súčasnosti patria medzi tie najrozšírenejšie. Hoci 
štúdie popisujú ich účinok na redukciu tukového tkaniva, zároveň je popisovaný aj častý spätný 
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nárast hmotnosti na pôvodnú až vyššiu hodnotu, tzv. jojo efekt. Jo-jo efekt je možné vysvetliť ako 
metabolický jav a čiastočne aj ako psychologický dôsledok príliš reštrikčnej a dlhotrvajúcej diéty.

Je nevyhnutné zdôrazniť význam energetickej bilancie a kalorického deficitu ako základnej 
podmienky redukcie hmotnosti. Pri rozhodovaní v procese výberu vhodného diétneho postupu 
je potrebné zvážiť rôzne faktory ako sú vek pacienta, jeho zdravotný stav, fyzická aktivita aj 
stravovacie zvyklosti. Striktné vyradenie niektorej zo základných živín (najmä u rizikových skupín 
ako sú deti, starí či chorí ľudia) bez predchádzajúcej porady s lekárom alebo nutričným terapeutom 
je neakceptovateľné, napriek tomu sa v praxi jedná o častý jav. Zdravotníctvo by preto malo 
pacientom ponúknuť dostatok kvalifikovaných odborníkov na výživu s vedomosťami v oblasti 
ľudského metabolizmu, zloženia stravy a základmi v každej oblasti medicíny ako alternatívu 
k radám z internetu, sociálnych sietí a populárnej literatúry.

53. poRucha pRíjmu potRavy viazaná na spánok / sleep 
Related eating disoRdeR

Tormašiová M.
Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice, Slovenská republika / Department of 
Neurology UPJŠ LF and UNLP Košice, Slovak Republic

Porucha príjmu potravy viazaná na spánok /SRED/ patrí medzi parasomnie v NREM spánku. 
Prejavuje sa opakovanými epizódami neovládateľnej konzumácie jedla bez pocitu hladu, počas 
disociovaného prebudenia, prevažne z hlbokého spánku. Požívané jedlo a jeho kombinácie sú 
neobvyklé, nejedlé alebo toxické, príprava pokrmu môže byť zložitá a spojená s rizikom poranenia. 
Opakované epizódy nočného jedenia vedú k nepriaznivým zdravotným dôsledkom /obezita, 
hypercholesterolémia, diabetes mellitus, sek. depresia, fragmentácia spánku, denná únava/ a sú 
spojené s úplnou alebo čiastočnou rannou amnéziou na stav.

Etiopatogenéza SRED je neznáma, často sa spája s inými poruchami spánku najmä so 
somnambulizmom, syndrómom nepokojných nôh, obštrukčným spánkovým apnoe, narkolepsiou, 
poruchami cirkadiánného rytmu alebo s postraumatickou stresovou poruchou a veľkou depresiou. 
Môže byť navodená niektorými liekmi napr. zolpidemom, antidepresívami, antipsychotikami, 
anticholinergikami, užívaním návykových látok. SRED najčastejšie začína medzi 20.-30. rokom 
života, postihuje asi 4% bežnej populácie s výraznou prevahou žien.

V diferenciálnej diagnostike je potrebné rozlišovať syndróm nočného jedenia /nocturnal eating 
syndrome – NES/. Pre NES sú typické epizódy hyperfagie stráviteľnej potravy pred zaspaním alebo 
počas úplného prebudenia najčastejšie z plytkého nočného spánku, bez následnej amnézie. Spája 
sa s ranným nechutenstvom, nadváhou a poruchou nálady. Vzťah medzi týmito dvomi poruchami 
nie je presne známy, môže sa jednať o dve samostatné jednotky alebo poruchy navzájom 
nadväzujúce s možnou spoločnou patofyziológiou. Pri NES bola zistená nízka nočná hladina 
melatoninu a leptinu.

V liečbe SRED sa s rôznym efektom aplikujú SSRI, topiramát, clonazepam, dopaminergné 
preparáty, trazodon a melatonín.

Cieľom je priblížiť opomínanú problematiku SRED a NES ako možné príčiny nadváhy a obezity.
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54. obezita zvyšuje Riziko aRytmií u samíc potkanov – 
benefity aplikácie omega-3 mastných kyselín a melatonínu 
/ incReased aRRhythmia Risk of obese female Rats – 
benefits of omega-3 fatty acids and melatonín application

Tribulová N., Egan Beňová T., Szeiffová Bačová B., Knezl V.
1 CEM SAV Ústav pre výskum srdca Bratislava, Slovenská republika/CEM SAS, Institute for 
Heart Research, Slovak Republic
1CEM SAV Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Bratislava, Slovenská 
republika /Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology, Slovak Republic

Obezita je jedným z hlavných rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení vyvolaných 
nýcených s nezdravým životným štýlom. zikových faktorov vyniku nezdravým životným štýlom. 
Je sprevádzaná nedostatočnou tvorbou melatonínu, oxidačným stresom, a chronickým meta-
zápalom. Tieto faktory zvyšujú riziko vzniku porúch srdcového rytmu a náhlej kardiálnej smrti.

Cieĺom našej štúdie bolo preskúmať či nadmerný príjem sacharidov u samíc potkanov vyvolá 
metabolické zmeny a či ovplyvní funkciu srdca a jeho citlivosť voči malígnym arytmiám. Okrem toho 
nás zaujímal kardioprotektívny potenciál suplementácie omega-3 polynenasýtenými mastnými 
kyselinami (Omacor, 25 g/kg of rat chow) and melatoninom (40 µg/ml/day).

Výsledky ukázali, že 8-týždňová denná konzumácia 30% roztoku sacharózy zvyšovala 
cholesterol a triglyceridy, ale nie glukoźu v krvnom sere, zvyšovala tiež hmonosť tela a srdca ako 
i retroperitoneálneho a epikardiálneho tukového tkaniva. Tieto zmeny boli sprevádzané zníženou 
expresiou srdcového connexinu-43 (Cx43), proteínu medzi-bunkových kanálov v srdci, zodpovených 
ze elektrický coupling a prenos elektrických a molekulárnych signálov medzi kardiomyocytmi. Diéta 
tiež ovlyvnila expresiu PKC miR-1 and miR-30a v srdci. Uvedené zmeny neovplyvnili významne funkciu 
srdca, ale znižovali prah na vyvolanie malígnej komorovej fibrilácie. 8-týždňová supplementácia samíc 
potkanov na sacharózovej diéte Omacorom alebo melatonínom významné zabránila abnormalitám 
sledovaných parametrov a mala antiarytmické účinky. Tieto by sa mohli vysvetliť zlepšením expresie 
a tým funkcie srdcového Cx43 ako i zmiernením abnormalít v expresii PKC, miR-1 a miR-30a.

Štúdia priniesla nové poznatky o tom, že nadmerný príjem cukrov u samíc potkanov vyvolá 
akumuláciu viscerálneho aj epikardiálneho tuku spojenú so zníženou expresiou kľúčového proteínu 
v srdci zabezpečujúceho jeho synchronnu cinnosť. Omacor a melatonín majú významne antiobézne 
a kardioprotektívne účinky.

Štúdia bola finančne podporená v rámci projektov VEGA 2/0076/16, 2/0167/15 and SKS

55. psychologické aspekty obezity u detí 
a dospievajúcich / psychological aspects of obesity in 
childRen and adolescents

Trošoková A.
Ambulancie klinickej psychológie, Nemocnica Poprad, a. s., Slovenská republika/ 
Ambulance of Clinical Psychology, Hospital Poprad a.s, Slovak Republic
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Cieľom príspevku je podeliť sa o skúsenosti s prácou s obéznymi deťmi a mládežou v rámci ambulancie 
klinickej psychológie u detí a adolescentov, poukázať na psychogénne príčiny obezity, spadajúce do 
obdobia raného detstva, udržiavacích faktorov obezity u detí a dospievajúcich. Z hľadiska liečebnej 
starostlivosti o deti a mládež s obezitou je nevyhnutné venovať pozornosť aj psychologickým faktorom 
(rodinná anamnéza, vzťahové väzby, situačné pozadie, osobnostný vývin dieťaťa a pod.). Konkrétne 
symptómy a ťažkosti dieťaťa je potrebné dať do kontextu konkrétneho vývinového obdobia, rodinného 
systému, širšieho sociálneho prostredia, v ktorom dieťa žije. Rodina je najsilnejším modelom pre dieťa 
v stravovacích aj v pohybových návykoch. Pokiaľ sa medzi členmi rodiny stáva jedlo formou prejavovania 
emócií, fixuje sa takáto forma aj u dieťaťa. V takýchto rodinách vyrastajú často deti, neskôr aj dospelí 
so sklonom k poruchám príjmu potravy – na jednej strane obezita, na druhej strane mentálna anorexia 
alebo bulímia. Medzi obéznymi deťmi a adolescentmi sa vo vyššej miere stretávame s komorbiditami 
z oblasti psychických porúch – depresívne prežívanie, pocity izolácie, úzkostné poruchy, prejavy 
sebapoškodzovania. Jedlo sa pre ne stáva náhradou iných hodnôt (sociálne vzťahy, sebahodnotenie). 
Vplyvom jedla dochádza k upokojeniu dieťaťa, zníženiu strachu, úzkosti, prežívanému smútku.

56. odpoRúčania pohybovej aktivity v manažmente 
obezity / Recommendations of physical activity in 
obesity management

Ukropcová B.1,2,3, Sedliak M.3, Ukropec J.1, Hamar D3.
1 Biomedicínske centrum SAV, Ústav experimentálnej endokrinológie, Bratislava, Slovenská 
republika / Biomedical Research Center SAS, Institute of Experimental Endocrinology, 
Bratislava, Slovak Republic
2 Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 
Slovenská republika/ Institute of Pathophysiology, Faculty of Medicine, Comenius 
University, Bratislava, Slovak Republic
3 Fakulta Telesnej Výchovy a Športu, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika/ 
Faculty of Physical Education and Sports, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic

úvod: Pravidelná, dostatočne intenzívna pohybová aktivita a redukcia sedavého správania 
predstavujú dôležitú súčasť prevencie a liečby obezity. Dôležité je pritom nielen snažiť sa o redukciu 
telesnej hmotnosti, ale zamerať sa aj na pozitívne zmeny telesného zloženia a zdravotné benefity 
spojené s vyššou fyzickou zdatnosťou.

cieľ: Špecifikovať odporúčania pohybovej aktivity pre pacientov s nadhmotnosťou a obezitou, 
s cieľom redukcie telesnej hmotnosti, zvýšenia fyzickej zdatnosti a funkčnej kapacity ako aj s cieľom 
udržania telesnej hmotnosti po schudnutí.

súbor a metodika: Intervenčné programy s fyzickou aktivitou a úpravou stravy majú značný 
potenciál redukovať telesnú hmotnosť a pozitívne ovplyvniť metabolizmus ako aj ďalšie fyziologické 
funkcie. Fyzický tréning vedie k poklesu celkovej a abdominálnej adipozity a bráni poklesu objemu 
a funkčnej kapacity kostrového svalstva počas kalorickej reštrikcie. Pravidelná fyzická aktivita je 
dôležitá pre udržanie optimálnej hmotnosti po schudnutí.

výsledky: K zdravotným benefitom pravidelného cvičenia patrí pozitívny vplyv na 
kardiovaskulárne rizikové faktory (hypertenzia, hypercholesterolémia, hypetriglyceridémia, 
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inzulínová rezistencia) ale aj na kognitívne funkcie. Odporúčaná preskripcia pohybovej aktivity 
za účelom redukcie telesnej hmotnosti zahŕňa najmä aeróbnu pohybovú aktivitu so strednou 
intenzitou, optimálne v kombinácii s aktivitou vysokej intenzity (cieľ: zvýšenie zdatnosti) a so 
silovým tréningom (cieľ: zvýšenie svalovej hmoty a sily). Cieľom je postupne zvýšiť dávku cvičenia 
na ≥60 min stredne intenzívnej aktivity/deň. Pohybová aktivita s vysokou intenzitou je pritom 
efektívnejšia ako aktivita so strednou intenzitou. Vzhľadom na komorbidity obéznych pacientov 
ako aj na zabezpečenie správnej realizácie cvičení sa odporúča individualizovaná preskripcia, 
a minimálne v úvodnej fáze cvičenie pod dohľadom skúseného trénera. Udržanie redukovanej 
hmotnosti si spravidla vyžaduje vyššie dávky pohybovej aktivity (60-90 minút denne).

záver: Pri individualizovanej preskripcii pohybovej aktivity je dôležité, aby boli ponúkané 
aktivity vhodné a zábavné, a to z hľadiska vekovej kategórie, individuálnych ale aj rodinných 
preferencií. Dôležité je aj pravidelné monitorovanie bežnej dennej pohybovej aktivity pomocou 
krokomerov, akcelerometrov či aplikácií v mobiloch, ako aj sledovanie efektivity intervencie 
(napríklad monitorovanie telesného zloženia bioimpedanciou). Edukácia a dlhodobé sledovanie 
zohrávajú významnú úlohu pre udržanie motivácie a adherencie k modifikácii životného štýlu.

grantová podpora: VEGA 2/0107/18, APVV15/0253

57. pohybová aktivita v manažmente kaRcinómu pRsníka/ 
physical activity in bReast canceR management

Ukropcová B.1,2,3, Sedliak M3, Ukropec J1

1Biomedicínske centrum SAV, Ústav experimentálnej endokrinológie, Bratislava, Slovenská 
republika / Biomedical Research Center SAS, Institute of Experimental Endocrinology, 
Bratislava, Slovak Republic, 
2Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 
Slovenská republika /Institute of Pathophysiology, Faculty of Medicine, Comenius 
University, Bratislava, Slovak Republic 
3 Fakulta Telesnej Výchovy a Športu, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika/ 
Faculty of Physical Education and Sports, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic

úvod: Pravidelná, dostatočne intenzívna pohybová aktivita a redukcia sedavého správania 
predstavujú dôležitú súčasť prevencie a liečby obezity a chronických ochorení asociovaných 
s obezitou, ku ktorým patria kardiovaskulárne, metabolické, neurodegeneratívne aj niektoré 
onkologické ochorenia, vrátane postmenopauzálneho karcinómu prsníka (PKP).

cieľ: (i) charakterizovať úlohu sedavého životného štýlu v patogenéze PKP ako aj (ii) účinky 
a mechanizmy účinkov pohybovej aktivity u pacientiek s nadhmotnosťou a obeziotu PKP; (iii) 
špecifikovať odporúčania pohybovej aktivity pre pacientky s nadhmotnosťou a obezitou v rámci 
primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie karcinómu prsníka.

súbor a metodika: Obezita a sedavý životný štýl zvyšujú riziko postmenopauzálneho karcinómu 
prsníka. Na druhej strane pravidelná pohybová aktivita redukuje riziko vzniku PKP a intervenčné 
programy s fyzickým tréningom majú značný potenciál redukovať telesnú hmotnosť a pozitívne 
ovplyvniť metabolizmus ako aj ďalšie fyziologické funkcie u pacientiek s PKP.

výsledky: Cvičenie paralelne aktivuje spektrum mechanizmov, ktoré sprostredkujú početné 
zdravotné benefity. Patrí sem aktivácia protizápalových a antioxidačných mechanizmov, indukcia 
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tvorby a funkčnej kapacity mitochondrií a zlepšenie celotelového energetického metabolizmu so 
zlepšením biologického účinku inzulínu. K pozitívnym zmenám patria zmeny telesného zloženia, 
najmä redukcia viscerálneho a ektopického tuku a zvýšenie objemu a zlepšenie funkčnej kapacity 
kostrového svalstva. Za fyziologických okolností je orgán pohybu – kostrový sval - našim najväčším 
orgánom, kľúčovým z hľadiska udržania celotelovej metabolickej homeostázy. Navyše množstvo 
dôkazov poukazuje na to, že sval zohráva kľúčovú úlohu v koordinácii adaptačnej odpovede na 
cvičenie, a to prostredníctvom bioaktívnych molekúl, ktoré sa z neho uvoľňujú v odpovedi na 
svalovú kontrakciu. Odporúčaná preskripcia pohybovej aktivity zahŕňa najmä aeróbnu pohybovú 
aktivitu so strednou intenzitou, optimálne v kombinácii s aktivitou vysokej intenzity a so silovým 
tréningom. Vzhľadom na komorbidity ako aj na zabezpečenie správnej realizácie cvičení sa odporúča 
individualizovaná preskripcia, a minimálne v úvodnej fáze cvičenie pod dohľadom fyziatra – 
rehabilitačného lekára a/alebo skúseného trénera.

záver: Pravidelné cvičenie a zvyšovanie fyzickej zdatnosti predlžujú prežívanie a zlepšujú 
kvalitu života u cancer survivors. Zvýšenie fyzickej zdatnosti spolu s redukciu telesnej hmotnosti 
a dlhodobými zmenami telesného zloženia jednoznačne prinášajú množstvo zdravotných 
benefitov u pacientiek s postmenopauzálnym karcinómom prsníka.

 grantová podpora: VEGA 2/0107/18, APVV 15/0086

58. vplyv metfoRmínu na metabolizmus tukového 
tkaniva/the influence of metfoRmin on adipose tissue 
metabolism

Vaník V.1, Pytliak M.2

1Diabetologická ambulancia, Nemocnica arm. gen. L.Svobodu, Svet Zdravia, Svidník, 
Slovenská republika / Diabetology office, Hospital of army gen. L. Svoboda, Svet Zdravia, 
Svidník, Slovak Republic
2Interné oddelenie, Nemocnica arm. gen. L.Svobodu, Svet Zdravia, Svidník, Slovenská 
republika / Dept.of Internal medicine, Hospital of army gen. L. Svoboda, Svet Zdravia, 
Svidník, Slovak Republic

Obezita a nadváha je výsledkom nadmernej alebo abnormálnej akumulácie tukového tkaniva 
s negatívnym vplyvom na ľudské zdravie. Obezita zapríčiňuje významné zvýšenie chorobnosti, invalidity 
a úmrtnosti a zhoršuje kvalitu života. Predstavuje vedúcu preventabilnú príčinu smrti v celosvetovom 
meradle s narastajúcou incidenciou u dospelých ako aj u detí. Podľa štatistiky WHO z roku 2016 sa 
výskyt obezity v populácii od roku 1975 skoro strojnásobil. Nadváha postihuje v súčasnosti okolo 39% 
dospelých. Globálne bolo v roku 2016 okolo 13% celosvetovej dospelej populácie obéznej.

Napriek súčasnému pokroku v komplexnej liečbe obezity rastie jej prevalencia, čo vyvoláva 
potrebu preventívnych a intervenčných stratégií na individuálnej, komunálnej a populačnej 
úrovni. Medzi fundamentálne prístupy v liečbe obezity patrí úprava energetického nepomeru 
medzi kalorickým príjmom a výdajom jedinca redukciou kalorického príjmu a individualizovanou 
úpravou stravovacích návykov. Nevyhnutná je aj pravidelná fyzická alebo športová aktivita. Pri 
liečbe obezity možno využiť tiež poznatky z kognitívno-behaviorálnej terapie, psychológie ako 
aj možnosti farmakoterapie a bariatrickej chirurgie. Cieľom liečby je okrem samotného zníženia 
telesnej hmotnosti aj redukcia zdravotných rizík a manažment komplikácii obezity.
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Tukové tkanivo predstavuje vysoko endokrinne aktívny komplex zložený z adipocytov, 
spojovacej matrix, nervového tkaniva, stromovaskulárnych a imunitných buniek. V tele je zastúpený 
v forme ako biele a hnedé tukové tkanivo. Okrem reakcie tukového tkaniva na aferentné signály 
z hormonálnych systémov a CNS je tiež zdrojom početných faktorov s dôležitými endokrinnými 
funkciami. Medzi najdôležitejšie patrí leptín, TNFα, inteleukín 6, MCP-1, PAI-1, adiponektín, 
rezistín a mnohé ďalšie. V tukovom tkanive sa tiež produkujú niektoré proteíny klasického renín-
angiotenzín-aldosterónového systému. Exprimuje tiež enzýmy pre interkonverziu a aktiváciu 
steroidných hormónov a špecificky reguluje aj metabolizmus glukokortikoidov, primárne enzýmom 
11βHSD1 (11β hydroxysteroid-dehydrogenáza typ1)

Nadmerná akumulácia tuku v organizme, hlavne viscerálnej zložky, je asociovaná s inzulínovou 
rezistenciou, hyperglykémiou, dyslipidémiou, hypertenziou a jej výsledkom je protrombotický 
a proinflamačný stav. Nadváha a obezita, spolu s inzulínovou rezistenciou je rizikovým aj kauzálnym 
faktorom u pacientov s diabetes mellitus 2.typu

Medzi plejádou farmák v liečbe diabetes mellitus 2.typu patrí nezastúpiteľné miesto metformínu. 
Metformín zlepšuje inzulínovú senzitivitu znížením hepatálnej produkcie glukózy, ako aj zvýšením 
inzulínom stimulovaného vychytávania a utilizáce glukózy periférnymi tkanivami. Jeho komplexné 
pôsobenie v organizme nie je však pravdepodobne známe do detailov. Metformín pôsobí 
mechanizmami dependentnými od AMP-aktivovanej proteinkinázy, ako aj independentnými, 
inhibíciou mitochondriálneho respiračného reťazca, pravdepodobne inhibíciou mitochondriálnej 
glycerofosfátdehydrogenázy a mechanizmami na úrovni lyzozómov.

Metformín je komplexná molekula s viacerými miestami pôsobenia a početnými, doteraz nie 
celkom presne preskúmanými a popísanými molekulárnymi mechanizmami. V poslednej dobe sa 
pozornosť sústreďuje na jeho ďalšie možné efekty v organizme.

V animálnych modeloch, na myšiach s indukovaným T2DM, metformín účinne ovplyvňuje 
sérové hladiny žlčových kyselín. Predpokladá sa že zvýšené hladiny žlčových kyselín majú potenciál 
zvýšiť cirkulujúce hladiny GLP-1, čo prispieva ku hypoglykemizujúcemu účinku metformínu.

Komponenty extracelulárnej matrix ako kolagény a fibronektín predstavujú mechanickú oporu 
tukového tkaniva. Ako progreduje nárast tukového tkaniva, dochádza ku remodelácii normálnej 
architektúry tukového tkaniva. Metformín inhibuje excesívne hromadenie extracelulárnej matrix 
v bielom tukovom tkanive cestou zníženej fibrogénnej a inflamačnej odpovede u obéznych myší, 
čím môže prispievať k redistribúcii viscerálneho tuku do subkutánneho.

Pozitívny vplyv na lipidový metabolizmus môže súvisieť s úpravou zvýšených hladín MTP 
(microsomal triglyceride transfer protein), ktoré boli pozorované v pečeni obéznych laboratórnych 
myší.

V experimentoch na myšiach metformínom indukované zvýšenie lipidovej a glukózovej 
utilizácie v hnedom tukovom tkanive prispieva ku zníženiu hmotnosti. Taktiež môže ovplyvňovať 
pomer medzi bielym a hnedým tukovým tkanivom, indukuje diferenciáciou hnedého tukového 
tkaniva zvýšením hladín FGF 21 (fibroblast growth factor 21).

Efekt metformínu na starnutie v súvislosti s epigenómom a epigenetickými mechanizmami 
ostáva stálne nejasný. Metformín ovplyvňuje jednak epigenetické enzýmy, ktoré sú zodpovedné aj 
za zvýšenie, aj za zníženie stupňa acetylácie histónov, metylácie DNA a histónov a expresiu génov.
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liečby Entrestom. Porucha funkcie obličiek: U pacientov s ľahkou a stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek je vyššie riziko vzniku hypotenzie. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sú veľmi obmedzené klinické skúsenosti. Zhoršenie funkcie obličiek: Užívanie Entresta sa môže spájať so znížením funkcie obličiek. Titrácia nadol sa má zvážiť u pacientov, u ktorých sa vyskytne klinicky významný pokles 
funkcie obličiek. Hyperkaliémia: Liečba sa nemá začať, ak je koncentrácia draslíka v sére >5,4 mmol/l. Odporúča sa sledovať koncentráciu draslíka v sére, hlavne u pacientov s rizikovými faktormi, napr. poruchou funkcie obličiek, diabetes mellitus či hypoaldosteronizmom, u pacientov s vysokým príjmom draslíka v strave alebo počas liečby antagonistami mineralokortikoidov. Ak sa u pacientov vyvinie klinicky 
závažná hyperkaliémia, odporúča sa úprava dávkovania súbežne užívaných liekov, alebo dočasná titrácia nadol alebo ukončenie podávania Entresta. Angioedém: Ak sa objaví angioedém, podávanie Entresta sa má okamžite ukončiť a má sa podať vhodná liečba a zabezpečiť sledovanie až do úplného a trvalého vymiznutia prejavov a príznakov. Liek sa nesmie znovu podať. Pacienti s angioedémom v anamnéze sa 
nesledovali. Keďže u nich môže byť vyššie riziko angioedému, odporúča sa opatrnosť, ak sa Entresto používa u takýchto pacientov. Entresto je kontraindikované u pacientov so známymi údajmi o angioedéme súvisiacom s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE alebo ARB v anamnéze, alebo s dedičným alebo idiopatickým angioedémom. Pacienti so stenózou obličkových artérií: U pacientov so stenózou oblič-
kovej artérie je potrebná opatrnosť a odporúča sa sledovanie funkcie obličiek. Pacienti s funkčnou triedou IV podľa klasifikácie NYHA: Opatrnosť je potrebná na začiatku liečby Entrestom u týchto pacientov vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti u tejto populácie. Pacienti s poruchou funkcie pečene: Klinické skúsenosti sú obmedzené u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene. U týchto pacientov 
sa môže zvýšiť expozícia a bezpečnosť nie je stanovená, preto sa odporúča opatrnosť. Interakcie: Súbežné používanie je kontraindikované: Súbežné užívanie Entresta a inhibítorov ACE je kontraindikované. Liečba Entrestom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín od užitia poslednej dávky inhibítora ACE. Liečba inhibítorom ACE sa nesmie začať skôr ako 36 hodín od poslednej dávky Entresta. Súbežné užívanie Entresta 
a liekov obsahujúcich aliskiren je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Súbežné použitie sa neodporúča: Entresto obsahuje valsartan, preto sa nemá podávať súbežne s iným liekom obsahujúcim ARB. Interakcie vyžadujúce opatrnosť: Opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní so statínmi, sildenafilom, diuretikami šetriacimi draslík (triamteren, amilorid), 
antagonistami mineralokortikoidov (napr. spironolaktón, eplerenón), doplnkami draslíka, náhradami soli obsahujúcimi draslík, nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2 (COX-2), lítiom, inhibítormi OATP1B1, OATP1B3, OAT3 (napr. rifampicín, cyklosporín), OAT1 (napr. tenofovir, cidofovir) alebo MRP2 (napr. ritonavir) a metformínom (pozri súhrn charakteristických 
vlastností lieku). Fertilita, gravidita a laktácia: Nie sú dostupné žiadne údaje o účinku Entresta na fertilitu ľudí. Použitie Entresta sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity a je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity. Keď sa diagnostikuje gravidita, liečba Entrestom sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba. Nie je známe, či sa Entresto vylučuje do 
ľudského mlieka. Pre možné riziko nežiaducich reakcií u dojčených novorodencov/dojčiat sa používanie Entresta neodporúča počas dojčenia. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie počas liečby Entrestom boli hypotenzia, hyperkaliémia a porucha funkcie obličiek. U pacientov liečených Entrestom sa zaznamenal angioedém. Úplný zoznam nežiaducich reakcií, ako aj popis vybraných nežiaducich 
reakcií je uvedený v súhrne charakteristických vlastností lieku. Balenie: 14, 20, 28, 56, 168 alebo 196 filmom obalených tabliet. Registračné čísla: EU/1/15/1058/001-017 Dátum
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Začnite liečbu ENTRESTOM
 ešte dnes 

u svojich NYHA II pacientov so SZ REF
1 

a udržujte ich na správnej ceste!

Entresto pom
áha pacientom

 
dlhšie žiť, cítiť sa lepšie 
a byť m

im
o nem

ocnice. 1-3
ČÍM

 SKÔR, TÝM
 LEPŠIE

Referencie: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Entresto, 06/2018, www.sukl.sk. 2. Claggett B, et al. Estimating the Long-Term Treatment Benefits of Sacubitril–Valsartan. N Engl J Med. 2015 dec; 373(23):2289-2290. 3. Lewis EF, et al. Health-Related Quality of Life Outcomes in PARADIGM-HF. Circ Heart Fail. 2017 aug; 10(8):e003430. 

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. Entresto 24 m
g/26 m

g, Entresto 49 m
g/51 m

g, Entresto 97 m
g/103 m

g, Prezentácia: Filmom obalené tablety obsahujúce 24,3 mg sakubitrilu a 25,7 mg valsartanu, 48,6 mg sakubitrilu a 51,4 mg valsartanu, alebo 97,2 mg sakubitrilu a 102,8 mg valsartanu (ako komplex sodných solí sakubitrilu a valsartanu). Indikácie: Entresto je indikované 
dospelým pacientom na liečbu symptomatického chronického zlyhávania srdca so zníženou ejekčnou frakciou. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná začiatočná dávka Entresta je jedna tableta 49 mg/51 mg dvakrát denne. Dávka sa má zdvojnásobiť po 2-4 týždňoch na cieľovú dávku jednej tablety 97 mg/103 mg dvakrát denne, podľa toho, ako pacient znáša liečbu. U pacientov, ktorí v súčasnosti 
neužívajú inhibítor ACE alebo ARB, alebo užívajú nízke dávky týchto liekov, sa odporúča začiatočná dávka 24 mg/26 mg dvakrát denne a pomalá titrácia dávky (zdvojnásobenie každé 3-4 týždne). Staršia populácia: Dávka sa má upraviť podľa funkcie obličiek staršieho pacienta. Porucha funkcie obličiek: Nie je potrebná úprava dávky u pacientov s ľahkou poruchou funkcie obličiek. U pacientov so stredne ťažkou 
poruchou funkcie obličiek sa má zvážiť začiatočná dávka 24 mg/26 mg dvakrát denne. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa má Entresto používať s opatrnosťou a odporúča sa začiatočná dávka 24 mg/26 mg dvakrát denne. Porucha funkcie pečene: U pacientov s ľahkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky. U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa má Entresto 
používať s opatrnosťou a odporúčaná začiatočná dávka u nich je 24 mg/26 mg dvakrát denne. Entresto je kontraindikované u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene, biliárnou cirhózou alebo cholestázou. Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť Entresta u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov neboli stanovené. Spôsob podávania: Entresto sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla. 
Kontraindikácie:  Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.  Súbežné užívanie s inhibítormi ACE.  Údaj o angioedéme súvisiacom s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE alebo ARB v anamnéze.  Dedičný alebo idiopatický angioedém.  Súbežné užívanie s liekmi obsahujúcimi aliskiren u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek (eGFR <60 ml/
min/1,73 m

2).  Ťažká porucha funkcie pečene, biliárna cirhóza a cholestáza.  Druhý a tretí trimester gravidity. Upozornenia/Varovania: Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): Kombinácia Entresta s inhibítorom ACE je kontraindikovaná pre zvýšené riziko angioedému. Entresto sa nesmie začať podávať skôr ako 36 hodín od užitia poslednej dávky pri liečbe inhibítorom ACE. Ak sa liečba 
Entrestom ukončí, liečba inhibítorom ACE sa nesmie začať skôr ako 36 hodín od poslednej dávky Entresta. Kombinácia Entresta s priamymi inhibítormi renínu, napr. aliskirenom, sa neodporúča. Kombinácia Entresta s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikovaná u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Entresto sa nemá podávať súbežne s iným liekom obsahujúcim ARB. 
Hypotenzia: Liečba sa nemá začať, ak STK nie je ≥100 mmHg. Na začiatku liečby alebo počas titrácie dávky Entresta sa má rutinne kontrolovať tlak krvi. Ak sa objaví hypotenzia, odporúča sa dočasná titrácia nadol alebo ukončenie podávania Entresta. Má sa uvážiť úprava dávky diuretík, súbežne užívaných antihypertenzív a liečba iných príčin hypotenzie. Deplécia sodíka a/alebo objemu sa má upraviť pred začiatkom 
liečby Entrestom. Porucha funkcie obličiek: U pacientov s ľahkou a stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek je vyššie riziko vzniku hypotenzie. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sú veľmi obmedzené klinické skúsenosti. Zhoršenie funkcie obličiek: Užívanie Entresta sa môže spájať so znížením funkcie obličiek. Titrácia nadol sa má zvážiť u pacientov, u ktorých sa vyskytne klinicky významný pokles 
funkcie obličiek. Hyperkaliémia: Liečba sa nemá začať, ak je koncentrácia draslíka v sére >5,4 mmol/l. Odporúča sa sledovať koncentráciu draslíka v sére, hlavne u pacientov s rizikovými faktormi, napr. poruchou funkcie obličiek, diabetes mellitus či hypoaldosteronizmom, u pacientov s vysokým príjmom draslíka v strave alebo počas liečby antagonistami mineralokortikoidov. Ak sa u pacientov vyvinie klinicky 
závažná hyperkaliémia, odporúča sa úprava dávkovania súbežne užívaných liekov, alebo dočasná titrácia nadol alebo ukončenie podávania Entresta. Angioedém: Ak sa objaví angioedém, podávanie Entresta sa má okamžite ukončiť a má sa podať vhodná liečba a zabezpečiť sledovanie až do úplného a trvalého vymiznutia prejavov a príznakov. Liek sa nesmie znovu podať. Pacienti s angioedémom v anamnéze sa 
nesledovali. Keďže u nich môže byť vyššie riziko angioedému, odporúča sa opatrnosť, ak sa Entresto používa u takýchto pacientov. Entresto je kontraindikované u pacientov so známymi údajmi o angioedéme súvisiacom s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE alebo ARB v anamnéze, alebo s dedičným alebo idiopatickým angioedémom. Pacienti so stenózou obličkových artérií: U pacientov so stenózou oblič-
kovej artérie je potrebná opatrnosť a odporúča sa sledovanie funkcie obličiek. Pacienti s funkčnou triedou IV podľa klasifikácie NYHA: Opatrnosť je potrebná na začiatku liečby Entrestom u týchto pacientov vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti u tejto populácie. Pacienti s poruchou funkcie pečene: Klinické skúsenosti sú obmedzené u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene. U týchto pacientov 
sa môže zvýšiť expozícia a bezpečnosť nie je stanovená, preto sa odporúča opatrnosť. Interakcie: Súbežné používanie je kontraindikované: Súbežné užívanie Entresta a inhibítorov ACE je kontraindikované. Liečba Entrestom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín od užitia poslednej dávky inhibítora ACE. Liečba inhibítorom ACE sa nesmie začať skôr ako 36 hodín od poslednej dávky Entresta. Súbežné užívanie Entresta 
a liekov obsahujúcich aliskiren je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Súbežné použitie sa neodporúča: Entresto obsahuje valsartan, preto sa nemá podávať súbežne s iným liekom obsahujúcim ARB. Interakcie vyžadujúce opatrnosť: Opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní so statínmi, sildenafilom, diuretikami šetriacimi draslík (triamteren, amilorid), 
antagonistami mineralokortikoidov (napr. spironolaktón, eplerenón), doplnkami draslíka, náhradami soli obsahujúcimi draslík, nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2 (COX-2), lítiom, inhibítormi OATP1B1, OATP1B3, OAT3 (napr. rifampicín, cyklosporín), OAT1 (napr. tenofovir, cidofovir) alebo MRP2 (napr. ritonavir) a metformínom (pozri súhrn charakteristických 
vlastností lieku). Fertilita, gravidita a laktácia: Nie sú dostupné žiadne údaje o účinku Entresta na fertilitu ľudí. Použitie Entresta sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity a je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity. Keď sa diagnostikuje gravidita, liečba Entrestom sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba. Nie je známe, či sa Entresto vylučuje do 
ľudského mlieka. Pre možné riziko nežiaducich reakcií u dojčených novorodencov/dojčiat sa používanie Entresta neodporúča počas dojčenia. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie počas liečby Entrestom boli hypotenzia, hyperkaliémia a porucha funkcie obličiek. U pacientov liečených Entrestom sa zaznamenal angioedém. Úplný zoznam nežiaducich reakcií, ako aj popis vybraných nežiaducich 
reakcií je uvedený v súhrne charakteristických vlastností lieku. Balenie: 14, 20, 28, 56, 168 alebo 196 filmom obalených tabliet. Registračné čísla: EU/1/15/1058/001-017 Dátum
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Registračný poplatok
Člen Obezitologickej sekcie SDS: 20 €
Nečlen Obezitologickej sekcie SDS  30 €
Sestry, asistenti výživy  10 €
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

Iné poplatky – platba v hotovosti pri registrácii
Obed 26.10.  15 €
Večera 26.10.  30 €
Obed 27.10.  15 €

Bankové spojenie na zaplatenie registračného poplatku
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 19.10. 2018)
– v hotovosti pri registrácii
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 271018
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

Abstrakty
Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný mailom na: 
lfabryova@metabolklinik.sk, steiningerova@amedi.sk. 

Vzor abstraktu: 
1. Formát: • Program: MS Word • Font: Times New Roman • Veľkosť písma: 12 bodov • 
Riadkovanie: jednoduché • Zarovnať na oba okraje; 
2. Štruktúra abstraktu • Názov práce (veľkými písmenami, boldom) • Mená autorov(meno a 
priezvisko) a ich pracovisko; názov abstraktu, mená autorov a ich pracovisko v slovenskom aj 
anglickom jazyku • Úvod • Cieľ práce • Súbor a metodika • Výsledky • Záver; 
3. Rozsah abstraktu maximálne 2 000 znakov vrátane medzier; 
4. Vzor záhlavia abstraktu: 
METABOLICKÁ ACIDÓZA – HRANICE PREŽITIA/ METABOLIC 
ACIDOSIS – THE EDGE OF SURVIVAL
Daruľová S.1, Krivuš J.1, Galajda P.1, Mokáň M.1 
1 I. interná klinika Univerzitná Nemocnica Martin/ I. Dept.of Internal 
Medicine University Hospital Martin

Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky. Abstrakty nespĺňajúce 
podmienky nebudú posudzované. 

Abstrakty 
posielajte do 
30. 9. 2018.

Registrácia
piatok (26.10.) 
7:30 – 18:00

sobota (27.10.) 
7:30 – 12:00

mailto:lfabryova@metabolklinik.sk


Rokovacie jazyky: 
slovenský, český, anglický

Potvrdenie o účasti
Podujatie je zaradené do kreditného systému. Potvrdenie o účasti obdržíte po 
absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť
26. 10. 2018  .........................................................................................8  kreditov
27. 10. 2018  .........................................................................................4  kredity

Aktívna účasť
domáci autor prednášky  ................................................................... 10  kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja)  ........................................5  kreditov
zahraničný autor prednášky  ............................................................. 15  kreditov
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja)  ............................... 10  kreditov

HlAvní pArtneri

pArtneri

mediÁlni pArtneri
Interná Medicína Via Practica FAMA Facta Medica Lekárske Listy

Ubytovanie - zabezpečuje sa individuálne: 
Hotel Holiday Inn Žilina, Športová 2, 010 01 Žilina 
Rezervácia ubytovania najneskôr do 01.10.2018. 
Kontakt:
tel.: +421 041/5050120, e-mail: reservations@holidayinn-zilina.sk, 
Heslo: SOD 2018, www.holidayinn-zilina.sk

pArtner pitnéHO režimU
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Skrátená informácia o lieku JANUMET®:

Zloženie: Každá tableta obsahuje monohydrát sitagliptíniumfosfátu, čo zodpovedá 50 mg sitagliptínu a 850 mg, resp. 1000 mg metformíniumchloridu. Terapeutické indikácie: Dospelým pacientom s diabetes mellitus 2. typu: Liek Janumet je indikovaný ako doplnok k diéte a cvičeniu na zlepšenie kontroly glykémie pacientom 
nedostatočne kontrolovaným ich maximálnou tolerovanou dávkou samotného metformínu alebo pacientom, ktorí už sú liečení kombináciou sitagliptínu a metformínu. Liek Janumet je indikovaný v kombinácii so sulfonylureou (t.j. trojkombinačná liečba) ako doplnok k diéte a cvičeniu pacientom nedostatočne kontrolovaným 
ich maximálnou tolerovanou dávkou metformínu a sulfonylureou. Liek Janumet je indikovaný ako trojkombinačná liečba s agonistom gama receptora aktivovaného proliferátorom peroxizómu (PPARγ) (t.j. tiazolidíndiónom) ako doplnok k diéte a cvičeniu pacientom nedostatočne kontrolovaným ich maximálnou tolerovanou 
dávkou metformínu a PPARγ agonistu. Liek Janumet je tiež indikovaný ako prídavná liečba k inzulínu (t.j. trojkombinačná liečba) ako doplnok k diéte a cvičeniu na zlepšenie kontroly glykémie pacientom, u ktorých stabilná dávka inzulínu a metformínu samotná nezabezpečí dostatočnú kontrolu glykémie. Dávkovanie:
Dávka antihyperglykemickej liečby liekom Janumet má byť individualizovaná na základe súčasného režimu pacienta, účinnosti a znášanlivosti, pričom sa neprekročí maximálna odporúčaná denná dávka 100 mg sitagliptínu. Dospelí s normálnou funkciou obličiek (GFR ≥ 90 ml/min)* Kontraindikácie: Liek Janumet je 
kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1, akýmkoľvek typom akútnej metabolickej acidózy (ako napríklad laktátová acidóza, diabetická ketoacidóza); diabetickou prekómou; závažným zlyhaním obličiek (GFR < 30 ml/min) (pozri časť 4.4); akútnymi 
stavmi, ktoré môžu zmeniť funkciu obličiek, ako je: dehydratácia, ťažká infekcia, šok, intravaskulárne podanie jódovaných kontrastných látok, akútnym alebo chronickým ochorením, ktoré môže spôsobiť hypoxiu tkaniva, ako je: zlyhanie srdca alebo dýchania, nedávny infarkt myokardu, šok; poruchou funkcie pečene; akútnou 
otravou alkoholom, alkoholizmom; Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Janumet sa nemá používať u pacientov s diabetom 1. typu a nesmie sa používať na liečbu diabetickej ketoacidózy. Použitie inhibítorov DPP-4 bolo spojené s rizikom vzniku akútnej pankreatitídy. Pacienti majú byť informovaní o typickom 
príznaku akútnej pankreatitídy: pretrvávajúca silná bolesť brucha. Po vysadení sitagliptínu (s podpornou liečbou alebo bez nej) sa pozoroval ústup pankreatitídy, boli však hlásené veľmi zriedkavé prípady nekrotizujúcej alebo hemoragickej pankreatitídy a/alebo úmrtie. Ak existuje podozrenie na pankreatitídu, Janumet a 
ostatné potenciálne podozrivé lieky sa majú vysadiť. Laktátová acidóza, veľmi zriedkavá, ale závažná metabolická komplikácia, sa najčastejšie vyskytuje pri akútnom zhoršení funkcie obličiek alebo pri kardiorespiračnom ochorení či sepse. Akumulácia metformínu sa objavuje pri akútnom zhoršení funkcie obličiek a zvyšuje 
riziko laktátovej acidózy. V prípade dehydratácie (závažná hnačka, vracanie, horúčka alebo znížený príjem tekutín) je potrebné dočasne prerušiť podávanie metformínu a odporúča sa kontaktovať zdravotníckeho pracovníka. Lieky, ktoré môžu akútne narušiť funkciu obličiek (ako napríklad antihypertenzíva, diuretiká a NSAID) 
sa majú u pacientov liečených metformínom začať podávať s opatrnosťou. Ďalšie rizikové faktory laktátovej acidózy sú nadmerné požívanie alkoholu, hepatálna insuficiencia, nedostatočne kontrolovaný diabetes mellitus, ketóza, dlhotrvajúce hladovanie a akékoľvek stavy spojené s hypoxiou, ako aj súbežné používanie 
liekov, ktoré môžu spôsobiť laktátovú acidózu (pozri časti 4.3 a 4.5). Pacienti a/alebo ošetrovatelia musia byť informovaní o riziku laktátovej acidózy. Laktátová acidóza je charakterizovaná acidotickým dyspnoe, bolesťou brucha, svalovými kŕčmi, asténiou a hypotermiou, po ktorých nasleduje kóma. V prípade podozrenia na 
výskyt príznakov musí pacient prestať užívať metformín a vyhľadať okamžité lekárske ošetrenie. Diagnostickými laboratórnymi nálezmi sú znížená hodnota pH krvi (< 7,35), zvýšené plazmatické hladiny laktátu (>5 mmol/l) a zvýšená aniónová medzera a pomer laktátu/pyruvátu. Funkcia obličiek: GFR je potrebné vyhodnotiť 
pred začiatkom liečby a pravidelne po ňom (pozri časť 4.2). Liek Janumet je kontraindikovaný u pacientov s GFR < 30 ml/min a v prípade výskytu stavov, pri ktorých dochádza k zmene funkcie obličiek, je potrebné ho dočasne prestať podávať (pozri časť 4.3). Hypoglykémia: Pacienti dostávajúci liek Janumet v kombinácii so 
sulfonylureou alebo s inzulínom môžu mať riziko hypoglykémie. Z tohto dôvodu môže byť potrebné zníženie dávky sulfonylurey alebo inzulínu. Reakcie z precitlivenosti: U pacientov liečených sitagliptínom boli po uvedení lieku na trh hlásené správy o závažných reakciách z precitlivenosti. Tieto reakcie zahŕňajú anafylaxiu, 
angioedém a exfoliatívne kožné choroby vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu. Nástup týchto reakcií sa objavil v priebehu prvých 3 mesiacov po nasadení liečby sitagliptínom, pričom niektoré hlásenia sa vyskytli po prvej dávke. Ak je podozrenie na reakciu z precitlivenosti, Janumet sa má vysadiť, majú sa vyhodnotiť 
iné možné príčiny udalosti a má sa nasadiť alternatívna liečba diabetu (pozri časť 4.8). Chirurgický zákrok: Liek Janumet sa musí vysadiť v čase chirurgického zákroku s celkovou, spinálnou alebo epidurálnou anestéziou. Liečba sa nesmie opätovne nasadiť skôr ako 48 hodín po chirurgickom zákroku alebo po obnovení 
perorálnej výživy a za predpokladu, že došlo k opätovnému vyhodnoteniu funkcie obličiek a pri zistení, že je stabilná. Podanie jódovej kontrastnej látky: Intravaskulárne podávanie jódových kontrastných látok môže viesť k nefropatii vyvolanej kontrastnou látkou, čo spôsobuje akumuláciu metformínu a zvýšené riziko laktátovej 
acidózy. Pred alebo v čase zobrazovacieho vyšetrenia je potrebné prerušiť podávanie lieku Janumet a v podávaní pokračujte nie skôr ako po uplynutí minimálne 48 hodín, za predpokladu, že funkcia obličiek bola opätovne posúdená a považovaná za stabilnú (pozrite časti 4.2 a 4.5). Zmena klinického stavu pacientov s doteraz 
kontrolovaným diabetom 2. Typu: Pacienta s doteraz dobre kontrolovaným diabetom 2. typu pomocou lieku Janumet, u ktorého sa objavia laboratórne abnormality alebo klinické ochorenie (obzvlášť nejasné a ťažko definovateľné ochorenie), je potrebné urýchlene vyšetriť na dôkaz ketoacidózy alebo laktátovej acidózy. Vyšetrenie 
má zahŕňať elektrolyty a ketóny v sére, glukózu v krvi a ak je indikované, pH krvi, hladiny laktátu, pyruvátu a metformínu. Ak sa vyskytne ktorákoľvek forma acidózy, liečba sa musí okamžite ukončiť a začať s ďalšími primeranými nápravnými opatreniami. Bulózny pemfigoid: U pacientov užívajúcich inhibítory DPP-4 vrátane 
sitagliptínu, boli po uvedení lieku na trh hlásené prípady bulózneho pemfigoidu. Ak je podozrenie na bulózny pemfigoid, liečba liekom Janumet sa má ukončiť. Osobitné skupiny pacientov:Porucha funkcie obličiek: U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek (rýchlosť glomerulárnej filtrácie [GFR] ≥ 60 ml/min) nie je 
potrebná žiadna úprava dávkovania. Pred začatím liečby liekmi obsahujúcimi metformín a minimálne raz ročne po jej začatí je potrebné vyhodnotiť GFR. U pacientov so zvýšeným rizikom ďalšej progresie poruchy funkcie obličiek a u starších osôb je potrebné funkciu obličiek hodnotiť častejšie, napr. každé 3-6 mesiacov.
Maximálnu dennú dávku metformínu je optimálne potrebné rozdeliť na 2-3 denné dávky. Pred zvážením začiatku liečby metformínom u pacientov s GFR < 60 ml/min je potrebné posúdiť faktory, ktoré by mohli zvyšovať riziko laktátovej acidózy. Ak nie je dostupná príslušná sila lieku Janumet, namiesto kombinácie fixnej 
dávky použite jednotlivé monozložky.

GFR ml/min Metformín Sitagliptín
60-89 Maximálna denná dávka je 3 000 mg. Je možné zvážiť zníženie dávky vzhľadom na pokles funkcie obličiek. Maximálna denná dávka je 100 mg.
45-59 Maximálna denná dávka je 2 000 mg. Úvodná dávka je nanajvýš polovica z maximálnej dávky. Maximálna denná dávka je 100 mg.
30-44 Maximálna denná dávka je 1 000 mg. Úvodná dávka je nanajvýš polovica z maximálnej dávky. Maximálna denná dávka je 50 mg.
< 30 Metformín je kontraindikovaný. Maximálna denná dávka je 25 mg.

Porucha funkcie pečene: Janumet sa nesmie používať u pacientov s poruchou funkcie pečene. Starší pacienti: Vzhľadom na to, že metformín a sitagliptín sa vylučujú obličkami, Janumet sa má so stúpajúcim vekom používať s opatrnosťou. Monitorovanie funkcie obličiek je potrebné na to, aby napomohlo zabrániť laktátovej 
acidóze spojenej s metformínom, obzvlášť u starších pacientov.*Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť lieku Janumet u detí a dospievajúcich vo veku od narodenia do < 18 rokov neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje. Liekové interakcie: Súbežné používanie, ktoré sa neodporúča: Alkohol: Intoxikácia 
alkoholom je spojená so zvýšeným rizikom laktátovej acidózy najmä v prípadoch hladovania, nedostatočnej výživy alebo poškodenia funkcie pečene. Jódové kontrastné látky: Pred zobrazovacím vyšetrením alebo v čase zobrazovacieho vyšetrenia sa liek Janumet musí vysadiť a nesmie sa opätovne nasadiť, kým neuplynie 
minimálne 48 hodín, za predpokladu, že došlo k opätovnému vyhodnoteniu funkcie obličiek a zistilo sa, že je stabilná (pozri časti 4.2 a 4.4). Kombinácie vyžadujúce opatrnosť pri používaní: Niektoré lieky môžu nežiaduco ovplyvňovať funkciu obličiek, čo môže zvýšiť riziko laktátovej acidózy, napr. NSAID vrátane selektívnych 
inhibítorov cyklooxygenázy II (COX), inhibítorov ACE, antagonistov receptora angiotenzínu II a diuretík, obzvlášť kľučkových diuretík. Ak sa začína používať alebo používa takýto liek v kombinácii s metformínom, je potrebné dôkladné monitorovanie funkcie obličiek.. Katiónové látky, ktoré sa eliminujú renálnou tubulárnou 
sekréciou (napr. cimetidín), môžu interagovať s metformínom kompetíciou o spoločné renálne tubulárne transportné systémy. Preto sa má pri súbežnom podávaní s katiónovými látkami, ktoré sa eliminujú renálnou tubulárnou sekréciou, zvážiť dôkladné sledovanie glykemickej kontroly, úprava dávky v rámci odporúčaného 
dávkovania a zmeny v liečbe diabetu. Nežiaduce účinky: Frekvencie nežiaducich účinkov sú definované ako: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). Časté nežiaduce účinky: 
hypoglykémia, nauzea, plynatosť, vracanie. Menej časté nežiaduce účinky: somnolencia, hnačka, zápcha, bolesť v hornej časti brucha, pruritus. Zriedkavé:  trombocytopénia. Frekvencia nežiaducej reakcie neznáma: reakcie z precitlivenosti vrátane anafylaktických odpovedí,  intersticiálne ochorenie pľúc, akútna pankreatitída, 
hemoragická a nekrotizujúca pankreatitída s fatálnym koncom alebo bez neho, angioedém, vyrážka, urtikária, kožná vaskulitída, exfoliatívne kožné ochorenia vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, artralgia, myalgia, bolesť končatiny, bolesť chrbta, porucha funkcie obličiek, akútne zlyhanie obličiek, artropatia, bulózny 
pemfigoid. Sitagliptín: V štúdiách monoterapie so 100 mg samotného sitagliptínu raz denne v porovnaní s placebom boli ako nežiaduce reakcie hlásené bolesť hlavy, hypoglykémia, zápcha a závrat. Nežiaduce udalosti hlásené bez ohľadu na kauzálnu súvislosť s liekom vyskytujúce sa medzi týmito pacientmi najmenej 
v 5 % zahŕňali infekciu horných dýchacích ciest a nazofaryngitídu. Okrem toho, s frekvenciou výskytu menej časté boli hlásené osteoartritída a bolesť v končatine (> 0,5 % vyššia medzi pacientmi užívajúcimi sitagliptín ako u pacientov v kontrolnej skupine). Metformín: V klinických štúdiách a pri používaní metformínu po 
jeho uvedení na trh boli veľmi často hlásené gastrointestinálne príznaky. Gastrointestinálne príznaky, ako sú nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha a strata chuti do jedla. Medzi ďalšie nežiaduce reakcie spojené s metformínom patrí kovová pachuť (časté); laktátová acidóza, poruchy funkcie pečene, hepatitída, urtikária, 
erytém a pruritus (veľmi zriedkavé). Ďalšie  údaje  o nežiaducich účinkoch nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku. Štúdia kardiovaskulárnej bezpečnosti TECOS: Skúšanie hodnotiace kardiovaskulárne výsledky pri sitagliptíne (The Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin, TECOS) zahŕňalo 7 332 
pacientov liečených sitagliptínom, 100 mg denne (alebo 50 mg denne ak východisková eGFR bola ≥ 30 a < 50 ml/min/1,73 m2) a 7 339 pacientov, ktorí užívali placebo v populácii podľa liečebného zámeru (intention-to-treat). Obidve liečby sa pridali k bežnej starostlivosti zameranej na regionálne štandardy pre HbA1c a KV 
rizikové faktory. Celkový výskyt závažných nežiaducich udalostí u pacientov užívajúcich sitagliptín bol podobný ako u pacientov užívajúcich placebo. V populácii podľa liečebného zámeru (intention-to-treat) bol medzi pacientmi, ktorí na začiatku používali inzulín a/alebo sulfonylureu, výskyt ťažkej hypoglykémie u pacientov 
užívajúcich sitagliptín 2,7 % a u pacientov užívajúcich placebo 2,5 %; medzi pacientmi, ktorí na začiatku nepoužívali inzulín a/alebo sulfonylureu bol výskyt ťažkej hypoglykémie u pacientov užívajúcich sitagliptín 1,0 % a u pacientov užívajúcich placebo 0,7 %. Výskyt potvrdených udalostí pankreatitídy bol u pacientov 
užívajúcich sitagliptín 0,3 % a u pacientov užívajúcich placebo 0,2 %.Klinická účinnosť a bezpečnosť: TECOS bola randomizovaná štúdia u 14 671 pacientov v populácii podľa liečebného zámeru (intention-to-treat) s HbA1c ≥ 6,5 až 8,0 % so stanoveným KV ochorením, ktorí dostávali sitagliptín (7 332) 100 mg denne 
(alebo 50 mg denne ak východisková eGFR bola ≥ 30 a < 50 ml/min/1,73 m2) alebo placebo (7 339) pridané k bežnej starostlivosti zameranej na regionálne štandardy pre HbA1c a KV rizikové faktory. Do štúdie neboli zaradení pacienti s eGFR < 30 ml/min/1,73 m2. Populácia štúdie zahŕňala 2 004 pacientov vo veku ≥ 75 
rokov a 3 324 pacientov s poruchou funkcie obličiek (eGFR < 60 ml/min/1,73 m2). Počas trvania štúdie bol celkový odhadovaný priemerný (SD) rozdiel v HbA1c medzi skupinou užívajúcou sitagliptín a skupinou užívajúcou placebo 0,29 % (0,01), 95 % IS (−0,32; −0,27); p < 0,001. Primárny kardiovaskulárny cieľový ukazovateľ 
bol zložený z prvého výskytu kardiovaskulárneho úmrtia, nefatálneho infarktu myokardu, nefatálnej cievnej mozgovej príhody alebo hospitalizácie z dôvodu nestabilnej angíny pectoris. Sekundárne kardiovaskulárne cieľové ukazovatele zahŕňali prvý výskyt kardiovaskulárneho úmrtia, nefatálneho infarktu myokardu alebo 
nefatálnej cievnej mozgovej príhody; prvý výskyt jednotlivých zložiek primárnej kombinácie; úmrtnosť z akejkoľvek príčiny; a hospitalizáciu z dôvodu kongestívneho zlyhania srdca. Po mediáne sledovania 3 roky, sitagliptín pridaný k bežnej starostlivosti, nezvýšil riziko hlavných kardiovaskulárnych nežiaducich udalostí alebo 
riziko hospitalizácie z dôvodu zlyhania srdca v porovnaní s bežnou starostlivosťou bez sitagliptínu u pacientov s diabetom 2. Typu. *Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Holandsko Dátum revízie textu: Jún 2018. Pred predpísaním si prosím preštudujte úplnú 
informáciu o lieku. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

*Venujte prosím pozornosť zmenám v Súhrne charakteristických vlastností lieku




