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ORGANIZAČNÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR 

Prezidentka kongresu
MUDr. Eva Lacková, PhD.

Organizačný a programový výbor
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MUDr. Pavol Dlhopolček, PhD.
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doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.
prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
MUDr. Zuzana Straussová, PhD.

MUDr. Juraj Šváč, PhD.
 

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Prezidentka kongresu
MUDr. Eva Lacková, PhD.

Nefrologicko-transplantačné oddelenie, II. Interná klinika SZU
FNsP F. D. Roosevelta

Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
E-mail: elackova@nspbb.sk

Prezidentka Slovenskej nefrologickej spoločnosti
prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 833 03 Bratislava
E-mail: viera.spustova@szu.sk

Organizačné zabezpečenie, ubytovanie

Ing. Martina Novosedlíková
FARMI-PROFI, spol. s r. o.

Ivanská cesta 2/C, 821 04 Bratislava
Telefón: +421 2 6446 1555
Mobil: +421 905 993 675

E-mail: novosedlikova@farmi-profi.sk

Registrácia, Slovenská lekárska spoločnosť – kongresové oddelenie
Valéria Petrovičová

Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Telefón: +421 2 5292 2019
Mobil: +421 905 530 372

E-mail: petrovicova@sls.sk

PROGRAM KONGRESU – SÚHRN

Streda 7. 10. 2015

12.00 – 13.30 Zasadnutie výboru Slovenskej nefrologickej spoločnosti
12.30 – 18.00  Registrácia
14.00 – 14.45 Otvorenie
             Pozdravy jubilantom, laudácie
14.45 – 17.50  Odborný program 
19.00        Uvítanie na Radnici, úvodný diskusný večer

Štvrtok 8. 10. 2015

08.00 – 18.00 Registrácia
08.00 – 12.55  Odborný program
13.00 – 14.15 Obed
14.15 – 17.45 Odborný program
18.00 – 18.45  Plenárna schôdza
20.00 Spoločenský večer (hotel Lux), hlavný diskusný večer

Piatok 9. 10. 2015

09.00 – 10.30   Registrácia
09.00 – 11.30 Odborný program
11.30 – 11.45 Záver kongresu
12.00  Obed
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PODROBNÝ PROGRAM

Streda 7. 10. 2015

12.00 – 13.30 Zasadnutie výboru 
14.00 – 14.45 Otvorenie
             Pozdravy jubilantom, laudácie
 
14.45 – 15.15  Nefrologická štatistika za rok 2014 
 Predsedajúci: M. Demeš, D. Kuba

             Nefrologická a dialyzačná aktivita 
             M. Demeš (Bratislava)
             Odberová a transplantačná aktivita 
             D. Kuba (Bratislava)   
            
15.15 – 15.30 Prestávka

15.30 – 17.50 Dialýza a transplantácia I (prednášky 12+3 min)
 Predsedníctvo: J. Boldizsár, E. Lacková

15.30 – 15.50    Imunoadsorpcia (hosťovská prednáška 15+5 min)                                                                                           
                         Z. Lasota (Nový Jičín)   
15.50 – 16.05     Možnosti interpretace výsledků bioimpedanční spektroskopie
                         P. Táborský (Praha)
16.05 – 16.20    Pozice natrium thiosulfatu v léčbe kalcifilaxe
                         F. Švára (Praha)
16.20 – 16.35   Etnicita a CKD, Rómovia na dialýze
                         Z. Straussová  (Nitra)
16.35 – 16.50    Príprava príjemcu k transplantácii obličky
                        I. Dedinská, Ľ. Laca, J. Miklušica, B. Palkoci, D. Osinová (Martin)
16.50 – 17.05    Pseudoporfýria u dialyzovaných pacientov
                         J. Fekete, P. Božek (Bratislava) 
17.05 – 17.20    Aspekty rozhodovania o nezačatí alebo ukončení dialyzačnej liečby.  
 Sú všetci pacienti s ESRD/AKI kandidátmi na RRT?
                         Z. Sekerková, P. Javorský, Z. Otrubová (Banská Bystrica)
17.20 – 17.35   Etické aspekty rozhodovania o nezačatí alebo ukončení dialyzačnej liečby  
 z pohľadu katolíckej bioetiky
                         J. Viglaš (Bratislava)
17.35 – 17.50   Doc. MUDr. Eduard Neubauer, CSc. – prvý nefrológ v Košiciach 
             M. Mydlík, K. Derzsiová (Košice)

19.00        Uvítanie na radnici, úvodný diskusný večer

Štvrtok 8. 10. 2015

08.00 – 09.15 Klinická nefrológia I (á 12+3 min)
 Predsedníctvo: J. Šváč, Ľ. Podracká

08.00 – 08.15 CKD u pacientov s cirhózou heparu
 J. Šváč, Ľ. Skladaný, L. Lipták (Banská Bystrica)
08.15 – 08.30 Efektívnosť rituximabu u detí so steroid-dependentným/rezistentným 
 nefrotickým syndrómom
 Ľ. Podracká, G. Koľvek (Bratislava, Košice)           
08.30 – 08.45 Prevalencia diabetickej nefropatie a jej štádií u diabetikov 2. typu  
 na Slovensku – štúdia NEFRITI
 P. Ponťuch, E. Martinka (Bratislava, Ľubochňa) 
08.45 – 09.00 Non vitamín K-dependentné orálne antikoagulanciá (NOAK) u pacientov  
 s fibriláciou predsiení a rôznym stupňom renálnej insuficiencie
 B. Grandtnerová (Banská Bystrica)
09.00 – 09.15    Minimal change disease – terapeutické možnosti
 M. Čellár, E. Lacková (Banská Bystrica)

09.15 – 09.30 Prestávka

09.30 – 11.06 Kazuistiky (á 9+3 min)
 Predsedníctvo: P. Makovický, Z. Straussová 

09.30 – 09.42     Gitelmanov syndróm – kazuistika
             M. Vojtko (Trstená)
09.42 – 09.54    Pseudoaneuryzma ĽK ako raritná komplikácia u dialyzovaného pacienta  
 po prekonanom akútnom IM a akútnej trombóze
             Ľ. Tomusová, D. Michalko, A. Pavelčíková (Žilina)
09.54 – 10.06   Kryoglobulinémia asociovaná a chronickou hepatitídou C – kazuistika
             P. Makovický, R. Michalová (Martin)
10.06 – 10.18   Zákernosti lítiovej liečby – lítiová nefropatia
  A. Oroszová (Kráľovský Chlmec)
10.18 – 10.30   Hantavírusová nefropatia – kazuistika
             G. Koľvek, Ľ. Podracká (Košice, Bratislava)
10.30 – 10.42   Granulomatóza s polyangitídou (Wegenerova granulomatóza)  
 a imunoadsorpcia
  A. Mazúchová (Banská Bystrica)
10.42 – 10.54   CMV kolitída u pacientky po transplantácii obličky
            M. Konkoľová, E. Lacková (Banská Bystrica)
10.54 – 11.06   Syndróm zjavného nadbytku mineralokortikoidov: kazuistika
             M. Dluholucký, J. Oravec, L. Vaníková (Banská Bystrica) 

11.06 – 11.20  Prestávka

11.20 – 12.20  Sympózium z edukačného grantu spoločnosti Abbvie
 “Kľúč k pacientovi s diabetickou nefropatiou.“
 1. Ako komunikácia môže ovplyvniť môj kredit ako lekára 
 M. Dubjel (Bratislava)
 2. Ako vnímajú nefrológovia spoluprácu s diabetológmi? 
 J. Rosenberger (Košice)
 3. Diabetická nefropatia. Spolu a efektívnejšie 
 Ľ. Tomusová (Žilina)
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12.20 – 12.55  Diskusia pri posteroch (á 5 min)
 Predsedníctvo: P. Ponťuch, P. Dlhopolček

 Typický primárny pľúcny karcinoid – raritná príčina hypokaliémie                 
             G. Berlecká, D. Flochová, M. Bieleková (Zvolen)
 Syndróm malnutrícia-inflamácia-ateroskleróza a chronická choroba obličiek
            G. Karasová (Bratislava)
 Peritonitída, infekčná komplikácia peritoneálnej dialýzy 
             J. Kalatová (Bratislava)
 Vplyv suplementácie vitamínom D3 na purinergné P2X7 receptory 
 u pacientov s chronickým ochorením obličiek
 I. Lajdová, V. Spustová, A. Okša, D. Chorvát, A. Marček Chorvátová (Bratislava)
 Sportovní klub dialyzovaných a transplantovaných – 20 let
             L. Svoboda, M. Dušek (Praha)
 Fitnescentrá – nový zdroj pacientov s chronickým ochorením obličiek  
 a pravidelného dialyzačného programu?
             T. Sedlák (Bratislava)
 Prevalencia CKD a dispenzarizovanosť CKD v populácii nad 60 rokov
             B. Grandtnerová, S. Goliášová, M. Vodická, M. Šinská (Banská Bystrica)

13.00 – 14.15 Obed

14.15 – 15.45  Memoriál Prof. MUDr. A. Kováča, DrSc.
             Obličky a gravidita (á 12+3 min)
 Predsedníctvo: M. Demeš, E. Lacková 

14.15 – 14.30  Fyziologické zmeny funkcie obličiek v gravidite
            M. Demeš (Bratislava)
14.30 – 14.45   Infekcie močových ciest v gravidite
             Z. Straussová (Nitra)
14.45 – 15.00  Manažment tehotnej so systémovou chorobou
 A. Farkašová (Bratislava)
15.00 – 15.15   Artériová hypertenzia v gravidite
            J. Šváč, A. Mazúchová (Banská Bystrica)
15.15 – 15.30   Dialyzačná liečba a gravidita
             Ľ. Maňovská (Martin)
15.30 – 15.45   Gravidita po transplantácii obličky
             E. Lacková (Banská Bystrica)    
 
15.45 – 16.00 Prestávka

16.00 – 17.45 Dialýza a transplantácia II (á 12+3 min)
 Predsedníctvo: J. Rosenberger, Z. Žilinská            

16.00 – 16.15   Cievny prístup ako prognostický faktor prežívania hemodialyzovanej populácie
             M. Majerníková, J. Rosenberger, R. Roland (Košice)
16.15 – 16.30   Skríning Fabryho choroby na dialyzačných pracoviskách – priebežné výsledky
             J. Rosenberger (Košice)
16.30 – 16.45   Sekundárna hyperparatyreóza po transplantácii obličky
             E. Lacková, J. Šváč, G. Krajčovičová, M. Čellár (Banská Bystrica)

16.45 – 17.00   Diabetes mellitus po trasplantácii obličky
             I. Dedinská, Ľ. Laca, J. Miklušica, B. Palkoci, P. Makovický, A. Ježíková,  
 P. Galajda, M. Mokáň (Martin)
17.00 – 17.15  Vplyv indukcie na infekčné komplikácie po transplantácii obličky
            Z. Žilinská, M. Chrastina, M. Sersenová, M. Juhásová (Bratislava, Nové Zámky)
17.15 – 17.30  Stenózy centrálnych žíl u hemodialyzovaných pacientov
            R. Necpal, O. Kováč (Banská Bystrica)
17.30 – 17.45  Endovaskulárna liečba nematurovaných AV fistúl 
  A. Klepanec, J. Haršány (Trnava)

17.45 – 18.00  Prestávka

18.00 – 18.45  Plenárna schôdza

20.00 Spoločenský večer (hotel Lux), hlavný diskusný večer

Piatok 9. 10. 2015

09.00 – 09.40    Nové odporúčania ERBP (á 15+5 min)
 Predsedníctvo: P. Ponťuch, A. Okša

09.00 – 09.20 Hyponatriémia 
 P. Ponťuch (Bratislava)
09.20 – 09.40     Diabetes a CKD 3b a viac
 A. Okša (Bratislava)

09.40 – 10.00 Prestávka

10.00 – 11.30 Klinická nefrológia II (á 12+3 min)
 Predsedníctvo: L. Kovács, J. Šváč 

10.00 – 10.15   Nový prístup v molekulovej diagnostike autozómovo-dominantnej  
             polycystickej choroby obličiek (ADPKD)            
 K. Hlinková, G. Nagyová, M. Čižmárová, L. Kovács (Bratislava)
10.15 – 10.30  ADPKD – renálna a extrarenálna symptomatológia a jej vzťah 
  k renálnemu zlyhaniu
           G. Nagyová, J. Rosenberger, K. Hlinková, L. Kovács (Bratislava, Košice)
10.30 – 10.45  Šance a možnosti molekulovej genetiky hereditárnych nefropatií
            L. Kovács, G. Nagyová, K. Hlinková (Bratislava)
10.45 – 11.00  Nefrológia onkologických ochorení
            B. Grandtnerová, M. Hrnčár, A. Švidraňová, E. Pritzová (Banská Bystrica)
11.00 – 11.15  Nová éra liečby hepatitídy C u pacientov s chronickým ochorením obličiek
            Ľ. Skladaný, S. Adamcová-Selčanová, J. Šváč (Banská Bystrica)
11.15 – 11.30  Vplyv kompletnej hladovky a regeneračnej diéty na funkciu obličiek
            V. Mojto, J. Kucharská, J. Mišianik, Z. Rausová, M. Kolcunová,  
 A. Gvozdjáková, J. Valuch (Bratislava)   

11.30 – 11.45 Záver

12.00  Obed



37. KONGRES SLOVENSKEJ NEFROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
7. – 9. október 2015    Banská Bystrica

9

 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Registračný poplatok

Členovia Slovenskej nefrologickej spoločnosti 50,– €
Nečlenovia Slovenskej nefrologickej spoločnosti 70,– €

Prví autori do 35 rokov zdarma.

Registračný poplatok je potrebné uhradiť na účet
Slovenská lekárska spoločnosť

Cukrová 3, 813 22 Bratislava
VÚB Bratislava

Číslo účtu: 4 532 012 / 0200
IBAN: SK36 0200 000 000 0453 2012

Swift code: SUBASKBX
Variabilný symbol: 15 1097 030

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko
Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku si prosím starostlivo uchovajte 

a v prípade potreby predložte pri registrácii.
Registračný poplatok je nevratný.

Sprievodné podujatia a stravovanie

Obedy
Dátum a miesto konania

8. 10. 2015 (štvrtok od 13.00 hod.), Hotel Lux
9. 10. 2015 (piatok od 12.00 hod.), Hotel Lux

Cena: 7,– €/obed

Uvítanie na Radnici, úvodný diskusný večer
Dátum a miesto konania

7. 10. 2015 (streda 19.00 hod.), Radnica mesta Banská Bystrica

Adresa: historická Radnica mesta Banská Bystrica, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

Vstupné: 20,– €
Obmedzená kapacita 160 účastníkov.

Spoločenský večer, hlavný diskusný večer
Dátum a miesto konania

8. 10. 2015 (štvrtok 20.00 hod.), Hotel Lux

Vstupné: 15,– €
Obmedzená kapacita 170 účastníkov.

Predaj vstupeniek
Lístky na sprievodné podujatia a obedy si môžete zakúpiť  

v hotovosti na mieste pri registrácii.

poskytuje rýchlu a trvalú redukciu PTH u HD 
a PD pacientov s minimálnym vplyvom na Ca a P1 
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Bli šie informácie mô ete získa  na adrese: AbbVie s. r. o., CBC II, Karad i ova 10, 821 08 Bratislava 2 
tel.: 02/50 50 07 77, fax: 02/50 50 07 99, www.abbvie.sk

1 Ross et al.: Oral Paricalcitol for the Treatment of Secondary Hyperpathyroidism in Patients on Hemodialysis or 
Peritoneal Dialysis, Am J Nephrol, 2008, 28: 97-106

Skrátená informácia o lieku
Názov lieku: Zemplar 1 μg; Zemplar 2 μg; Zemplar 4 μg. Zlo nie: parikalcitol 1 μg, 2 μg, resp. 4 μg v 1 mäkkej kapsule. 
Terapeutické indikácie: prevencia a  sekundárneho hyperparatyreoidizmu u pacientov s chronickou  
nedostato no ou a chronickým ovým zlyhaním na hemodialýze  peritoneálnej dialýze. Dávkovanie a spôsob 
podávania: úvodná dávka sa íta pod a východiskových koncentrácií intaktného parathormónu (iPTH). Dávkovanie sa
upravuje individuálne v 2-  4-tý ých intervaloch, s monitorovaním sérového vápnika a fosforu.Kontraindikácie: 
toxicita vitamínu D, hyperkalciémia, precitliveno na parikalcitol  akúk vekpomocnú látku. Špeciálne upozornenia:
parikalcitol je, na rozdiel od kalcitriolu, selektívny aktivátor receptora pre vitamín D (VDR). Supresia parathormónu  
ma a následok zvýšenie sérových koncentrácií vápnika a mô e vie nízkemu kostnému tu. Liekové a iné interakcie: 
ketokonazol, srdcové glykozidy, fosfáty, lieky  vitamínu D, vysoké dávky liekov s sahom vápnika  tiazidových 
diuretík, lieky s  íka a hliníka. Pou ívanie v gravidite a po  laktácie:  v nevyhnutných prípadoch. Ovplyvnenie
schopnosti vies motorové vozidlá a obsluhova stroje: predpokladá sa z t ý vplyv. Ne aduce ú inky: asté alúdo ná
nevo , , gastroezofageálny reflux, porucha chuti, závrat, hlavy, vyrá ka, akné, pruritus, stivo prsníka,
hypoparatyreoidizmus, hyperkalciémia, hypokalciémia, hyperfosfatémia, zní  c  do jedla. Balenie: 28 kapsúl. Dr  
rozhodnutia o registrácii: A Vie s.r.o., Bratislava, Slovenská . Dátum poslednej revízie textu:  2012.
Tento text nenahrádza úplnú  informáciu o lieku. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Úplná informácia o lieku
je dostupná na vy adanie.
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Skrátená informácia o lieku
Názov lieku: Zemplar 1 µg kapsuly; Zemplar 2 µg kapsuly. Zloženie: parikalcitol 1 µg, resp. 2 µg v 1 mäkkej kapsule. 
Terapeutické indikácie: prevencia a liečba sekundárneho hyperparatyreoidizmu u pacientov s chronickou obličko-
vou nedostatočnosťou a chronickým obličkovým zlyhaním na hemodialýze alebo peritoneálnej dialýze. Dávkovanie 
a spôsob podávania: úvodná dávka sa vypočíta podľa východiskových koncentrácií intaktného parathormónu (iPTH). 
Dávkovanie sa upravuje individuálne v 2- až 4-týždňových intervaloch, s monitorovaním sérového vápnika a fosforu. 
Kontraindikácie: toxicita vitamínu D, hyperkalciémia, precitlivenosť na parikalcitol alebo akúkoľvek pomocnú látku. 
Špeciálne upozornenia: parikalcitol je, na rozdiel od kalcitriolu, selektívny aktivátor receptora pre vitamín D (VDR). 
Supresia parathormónu môže mať za následok zvýšenie sérových koncentrácií vápnika a môže viesť k nízkemu kostné-
mu obratu. Liekové a iné interakcie: ketokonazol, srdcové glykozidy, fosfáty, lieky podobné vitamínu D, vysoké dávky 
liekov s obsahom vápnika alebo tiazidových diuretík, lieky s obsahom horčíka a hliníka. Používanie v gravidite a počas 
laktácie: iba v nevyhnutných prípadoch. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje: 
predpokladá sa zanedbateľný vplyv. Nežiaduce účinky: časté: žalúdočná nevoľnosť, hnačka, gastroezofageálny reflux, 
porucha chuti, závrat, bolesť hlavy, vyrážka, akné, pruritus, bolestivosť prsníka, hypoparatyreoidizmus, hyperkalciémia, 
hypokalciémia, hyperfosfatémia, znížená chuť do jedla. Balenie: 28 kapsúl. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: AbbVie 
s.r.o., Bratislava, Slovenská republika. Dátum poslednej revízie textu: október 2014. Tento text nenahrádza úplnú od-
bornú informáciu o lieku. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Úplná informácia o lieku je dostupná na vyžiadanie.

  1. Ross et al.: Oral Paricalcitol for the Treatment of Secondary Hyperpathyroidism in Patients on Hemodialysis or 
Peritoneal Dialysis, Am J Nephrol, 2008, 28: 97-106
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1 Ross et al.: Oral Paricalcitol for the Treatment of Secondary Hyperpathyroidism in Patients on Hemodialysis or 
Peritoneal Dialysis, Am J Nephrol, 2008, 28: 97-106

Skrátená informácia o lieku
Názov lieku: Zemplar 1 μg; Zemplar 2 μg; Zemplar 4 μg. Zlo nie: parikalcitol 1 μg, 2 μg, resp. 4 μg v 1 mäkkej kapsule. 
Terapeutické indikácie: prevencia a  sekundárneho hyperparatyreoidizmu u pacientov s chronickou  
nedostato no ou a chronickým ovým zlyhaním na hemodialýze  peritoneálnej dialýze. Dávkovanie a spôsob 
podávania: úvodná dávka sa íta pod a východiskových koncentrácií intaktného parathormónu (iPTH). Dávkovanie sa
upravuje individuálne v 2-  4-tý ých intervaloch, s monitorovaním sérového vápnika a fosforu.Kontraindikácie: 
toxicita vitamínu D, hyperkalciémia, precitliveno na parikalcitol  akúk vekpomocnú látku. Špeciálne upozornenia:
parikalcitol je, na rozdiel od kalcitriolu, selektívny aktivátor receptora pre vitamín D (VDR). Supresia parathormónu  
ma a následok zvýšenie sérových koncentrácií vápnika a mô e vie nízkemu kostnému tu. Liekové a iné interakcie: 
ketokonazol, srdcové glykozidy, fosfáty, lieky  vitamínu D, vysoké dávky liekov s sahom vápnika  tiazidových 
diuretík, lieky s  íka a hliníka. Pou ívanie v gravidite a po  laktácie:  v nevyhnutných prípadoch. Ovplyvnenie
schopnosti vies motorové vozidlá a obsluhova stroje: predpokladá sa z t ý vplyv. Ne aduce ú inky: asté alúdo ná
nevo , , gastroezofageálny reflux, porucha chuti, závrat, hlavy, vyrá ka, akné, pruritus, stivo prsníka,
hypoparatyreoidizmus, hyperkalciémia, hypokalciémia, hyperfosfatémia, zní  c  do jedla. Balenie: 28 kapsúl. Dr  
rozhodnutia o registrácii: A Vie s.r.o., Bratislava, Slovenská . Dátum poslednej revízie textu:  2012.
Tento text nenahrádza úplnú  informáciu o lieku. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Úplná informácia o lieku
je dostupná na vy adanie.
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Skrátená informácia o lieku
Názov lieku: Zemplar 1 µg kapsuly; Zemplar 2 µg kapsuly. Zloženie: parikalcitol 1 µg, resp. 2 µg v 1 mäkkej kapsule. 
Terapeutické indikácie: prevencia a liečba sekundárneho hyperparatyreoidizmu u pacientov s chronickou obličko-
vou nedostatočnosťou a chronickým obličkovým zlyhaním na hemodialýze alebo peritoneálnej dialýze. Dávkovanie 
a spôsob podávania: úvodná dávka sa vypočíta podľa východiskových koncentrácií intaktného parathormónu (iPTH). 
Dávkovanie sa upravuje individuálne v 2- až 4-týždňových intervaloch, s monitorovaním sérového vápnika a fosforu. 
Kontraindikácie: toxicita vitamínu D, hyperkalciémia, precitlivenosť na parikalcitol alebo akúkoľvek pomocnú látku. 
Špeciálne upozornenia: parikalcitol je, na rozdiel od kalcitriolu, selektívny aktivátor receptora pre vitamín D (VDR). 
Supresia parathormónu môže mať za následok zvýšenie sérových koncentrácií vápnika a môže viesť k nízkemu kostné-
mu obratu. Liekové a iné interakcie: ketokonazol, srdcové glykozidy, fosfáty, lieky podobné vitamínu D, vysoké dávky 
liekov s obsahom vápnika alebo tiazidových diuretík, lieky s obsahom horčíka a hliníka. Používanie v gravidite a počas 
laktácie: iba v nevyhnutných prípadoch. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje: 
predpokladá sa zanedbateľný vplyv. Nežiaduce účinky: časté: žalúdočná nevoľnosť, hnačka, gastroezofageálny reflux, 
porucha chuti, závrat, bolesť hlavy, vyrážka, akné, pruritus, bolestivosť prsníka, hypoparatyreoidizmus, hyperkalciémia, 
hypokalciémia, hyperfosfatémia, znížená chuť do jedla. Balenie: 28 kapsúl. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: AbbVie 
s.r.o., Bratislava, Slovenská republika. Dátum poslednej revízie textu: október 2014. Tento text nenahrádza úplnú od-
bornú informáciu o lieku. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Úplná informácia o lieku je dostupná na vyžiadanie.

  1. Ross et al.: Oral Paricalcitol for the Treatment of Secondary Hyperpathyroidism in Patients on Hemodialysis or 
Peritoneal Dialysis, Am J Nephrol, 2008, 28: 97-106

Bližšie informácie môžete získať na adrese: AbbVie s. r. o., CBC II, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava 2
tel.: 02/50 50 07 77, fax: 02/50 50 07 99, www.abbvie.sk
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SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Mimpara 30, 60, 90 mg filmom obalené tablety.
Zloženie: Každá filmom obalená tableta obsahuje 30, 60 alebo 90 mg cinakalcetu (vo forme hydrochloridu). Indikácie:
Liečba sekundárnej hyperparatyreózy (SHPT) u pacientov s konečným štádiom renálneho ochorenia (ESRD) na udržia -
vacej dialyzačnej liečbe. Redukcia hyperkalciémie u pacientov s paratyreoidným karcinómom a s primárnou hyper-
paratyreózou (PHPT), pre ktorých by bola indikovaná paratyreoidektómia na základe sérových hladín vápnika (ako
je definované príslušnou liečebnou schémou), ale u ktorých paratyreoidektómia nie je klinicky vhodná alebo je kon-
traindikovaná. Dávkovanie a spôsob podávania: Na perorálne použitie. Odporúča sa, aby sa Mimpara užívala s jed-
lom alebo krátko po jedle. SHPT: Odporúčaná úvodná dávka u dospelých pacientov je 30 mg raz denne. Dávka sa
má titrovať každé 2 až 4 týždne po maximálnu dávku 180 mg raz denne, pokým sa nedosiahne cieľová hladina
parathormónu (iPTH) u dialyzovaných pacientov medzi 15,9-31,8 pmol/l (150-300 pg/ml). Hodnota PTH má byť
stanovená 1 až 4 týždne po zahájení liečby alebo úprave dávky Mimpary. PTH sa má monitorovať približne každé 
1-3 mesiace počas udržiavacej liečby. Paratyreoidný karcinóm a PHPT: Odporúčaná úvodná dávka u dospelých pa-
cientov je 30 mg dvakrát denne. Dávka sa má titrovať každé 2 až 4 týždne po následných dávkach 30 mg dvakrát
denne, 60 mg dvakrát denne, 90 mg dvakrát denne a 90 mg tri alebo štyrikrát denne podľa potreby na zníženie kon-
centrácie sérového vápnika k hornej hranici normálnej koncentrácie alebo pod túto hranicu. Sérová hladina vápnika
má byť stanovená do 1 týždňa po zahájení liečby alebo úprave dávky Mimpary. Po stanovení udržiavacej dávky sa
má hladina sérového vápnika stanovovať každé 2 až 3 mesiace. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na
niektorú z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Sérový vápnik: Liečba Mimparou
sa nemá zahájiť u pacientov s hodnotou sérového vápnika (prepočítaného na albumín) pod dolnú hranicu normál-
nych hodnôt. U dospelých a pediatrických pacientov liečených Mimparou sa zaznamenali život ohrozujúce udalosti
a fatálne následky súvisiace s hypokalciémiou. Prejavy hypokalciémie môžu zahŕňať parestézie, myalgie, kŕčovité
sťahy, tetaniu a kŕče. Pokles sérového vápnika môže tiež predĺžiť interval QT, čo môže viesť ku komorovej arytmii
sekundárne pri hypokalciémii. U pacientov liečených cinakalcetom boli hlásené prípady predĺženia QT intervalu
a komorová arytmia. Opatrnosť sa odporúča u pacientov s ďalšími rizikovými faktormi pre predĺženie QT intervalu,
ako napríklad u pacientov so známym vrodeným syndrómom dlhého QT intervalu alebo u pacientov užívajúcich
lieky, ktoré spôsobujú predĺženie QT intervalu. Keďže cinakalcet znižuje sérovú hladinu vápnika, pacienti majú byť
starostlivo monitorovaní na výskyt hypokalciémie. Sérový vápnik sa má merať v priebehu 1 týždňa po začatí liečby
Mimparou alebo po úprave dávky. Po stanovení udržiavacej dávky sa má sérový vápnik merať približne raz mesačne.
V prípade, že hladiny sérového vápnika klesnú pod 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) a/alebo sa objavia príznaky hypokalciémie,
sa odporúča nasledujúci manažment:

Sérová hodnota vápnika alebo Odporúčania
klinické príznaky hypokalciémie 
< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) a >7,5 mg/dl (1,9 mmol/l), Na základe klinického posúdenia sa na zvýšenie
alebo v prítomnosti klinických príznakov sérovej hladiny vápnika môžu použiť viazače fosfátov
hypokalciémie obsahujúce vápnik, steroly vitamínu D a/alebo úprava

koncentrácie vápnika v dialyzačnom roztoku.
< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) a > 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l) Znížte alebo prerušte podávanie Mimpary.
alebo ak príznaky hypokalciémie pretrvávajú aj  
napriek snahe o zvýšenie hladiny sérového vápnika

Sérová hodnota vápnika alebo Odporúčania
klinické príznaky hypokalciémie 
≤ 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l) alebo ak príznaky Prerušte podávanie Mimpary, až kým sérové 
hypokalciémie pretrvávajú a dávku hladiny vápnika nedosiahnu 8,0 mg/dl (2,0 mmol/l)
vitamínu D nie je možné zvýšiť a/alebo kým neustúpia príznaky hypokalciémie. 

Liečba sa má opätovne nasadiť za použitia
nasledujúcej najnižšej dávky Mimpary.

Záchvaty: V klinických štúdiách sa záchvaty pozorovali u 1,4 % pacientov liečených Mimparou a u 0,7 % pacientov,
ktorým sa podávalo placebo. Hypotenzia a/alebo zhoršenie srdcového zlyhania: V sledovaní bezpečnosti po uvedení
lieku na trh boli hlásené izolované, idiosynkratické prípady hypotenzie a/alebo zhoršenia srdcového zlyhania u pa-
cientov s poruchou srdcovej funkcie, u ktorých sa kauzálny vzťah s cinakalcetom nedá úplne vylúčiť a môžu byť
sprostredkované znížením sérových koncentrácií vápnika. Porucha funkcie pečene: U pacientov so stredne závažnou
až závažnou poruchou funkcie pečene sa má Mimpara podávať s opatrnosťou a liečba sa má monitorovať. Laktóza:
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, deficitu Lapp laktázy alebo glukózo-galak-
tózovej malabsorbcie nemajú užívať tento liek. Liekové a iné interakcie: Cinakalcet je čiastočne metabolizovaný
enzýmom CYP3A4. Súbežné podávanie ketokonazolu, silného inhibítora CYP3A4, 200 mg dvakrát denne spôsobilo
približne 2¬násobné zvýšenie hladín cinakalcetu. Môže byť potrebné upraviť dávku Mimpary, ak pacient užívajúci
Mimparu má začať alebo prerušiť liečbu silným inhibítorom (napr. ketokonazol, itrakonazol, telitromycín, vorikonazol,
ritonavir) alebo induktorom tohto enzýmu (napr. rifampicín). Úprava dávky môže byť nevyhnutná, ak pacient začne
alebo skončí s fajčením, alebo ak bola zahájená alebo ukončená súčasná liečba silnými inhibítormi CYP1A2 (napr.
fluvoxamín, ciprofloxacín). Úprava dávky súbežne podávaných liekov môže byť potrebná, ak sa Mimpara podáva
s individuálne titrovanými látkami s úzkym terapeutickým indexom, ktoré sa metabolizujú predovšetkým prostred-
níctvom CYP 2D6 (napr. flekainid, propafenón, metoprolol, dezipramín, nortriptylín, klomipramín). Fertilita, gra-
vidita a laktácia: Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o používaní cinakalcetu u gravidných žien. Mimpara sa
má použiť počas gravidity, len ak potenciálny úžitok z liečby prevyšuje možné riziko pre plod. Nie je známe, či sa
cinakalcet vylučuje do materského mlieka u ľudí. Po dôkladnom zvážení pomeru prínosu a rizika sa treba rozhodnúť,
či prerušiť dojčenie alebo liečbu Mimparou. Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje týkajúce sa účinku cinakalcetu
na fertilitu. V štúdiách u zvierat sa nepozorovali žiadne účinky na fertilitu. Nežiaduce účinky*: Veľmi časté: nauzea,
vracanie. Časté: hypersenzitívne reakcie, anorexia, znížená chuť do jedla, kŕče, závrat, parestézia, bolesť hlavy, hy-
potenzia, infekcia horných dýchacích ciest, dyspnoe, kašeľ, dyspepsia, hnačka, bolesť brucha, bolesť brucha – v hornej
časti, zápcha, vyrážka, myalgia, svalové spazmy, bolesť chrbta, asténia, hypokalciémia, hyperkaliémia, znížená hladina
testosterónu. Frekvencia neznáma: zhoršenie srdcového zlyhania,  predĺženie QT intervalu a ventrikulárna arytmia
sekundárne pri hypokalciémii. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne
podmienky na uchovávanie. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, 4817 ZK Breda,
Holandsko. Registračné čísla: EU/1/04/292/002, /006, /010. Dátum poslednej revízie textu: júl 2014. 
Poznámka: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania.
Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte Súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na adrese: Amgen
Slovakia s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, www.amgen.sk; tel.: +421 33 321 13 22, fax: +421 33 321 13 60.
* Všimnite si, prosím, zmenu(y) v Súhrne charakteristických vlastností lieku.

Amgen Slovakia s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, www.amgen.sk

cinakalcet

Riešenie 
komplikácií SHPT
Sme presvedčení, že liečba SHPT u pacientov 
s CKD je umenie.
Súčasným znížením troch kľúčových biochemických 
parametrov (PTH, Ca a P)1,2 Mimpara zlepšuje kontrolu
SHPT a pomáha vám vytvárať pre vašich pacientov 
život s menším počtom komplikácií.3-5

Nefrológia

Zvyšuje kontrolu, znižuje komplikácie

Literatúra: 1. Messa P et al. Clin J Am Soc Nephrol 2008;3(1): 36 – 45. 2. Frazão JM et al. Clin Nephrol 2011; 76(3):233 – 243.
3. Ureña-Torres PA et al. Nephrol Dial Transplant 2013;28(1):146 – 152. 4. The EVOLVE trial investigators. N Engl J Med
2012;367(26):2482 – 2494. 5. Block G et al. Kidney Int. 2010;78:578 – 589.M
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SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Mimpara 30, 60, 90 mg filmom obalené tablety.
Zloženie: Každá filmom obalená tableta obsahuje 30, 60 alebo 90 mg cinakalcetu (vo forme hydrochloridu). Indikácie:
Liečba sekundárnej hyperparatyreózy (SHPT) u pacientov s konečným štádiom renálneho ochorenia (ESRD) na udržia -
vacej dialyzačnej liečbe. Redukcia hyperkalciémie u pacientov s paratyreoidným karcinómom a s primárnou hyper-
paratyreózou (PHPT), pre ktorých by bola indikovaná paratyreoidektómia na základe sérových hladín vápnika (ako
je definované príslušnou liečebnou schémou), ale u ktorých paratyreoidektómia nie je klinicky vhodná alebo je kon-
traindikovaná. Dávkovanie a spôsob podávania: Na perorálne použitie. Odporúča sa, aby sa Mimpara užívala s jed-
lom alebo krátko po jedle. SHPT: Odporúčaná úvodná dávka u dospelých pacientov je 30 mg raz denne. Dávka sa
má titrovať každé 2 až 4 týždne po maximálnu dávku 180 mg raz denne, pokým sa nedosiahne cieľová hladina
parathormónu (iPTH) u dialyzovaných pacientov medzi 15,9-31,8 pmol/l (150-300 pg/ml). Hodnota PTH má byť
stanovená 1 až 4 týždne po zahájení liečby alebo úprave dávky Mimpary. PTH sa má monitorovať približne každé 
1-3 mesiace počas udržiavacej liečby. Paratyreoidný karcinóm a PHPT: Odporúčaná úvodná dávka u dospelých pa-
cientov je 30 mg dvakrát denne. Dávka sa má titrovať každé 2 až 4 týždne po následných dávkach 30 mg dvakrát
denne, 60 mg dvakrát denne, 90 mg dvakrát denne a 90 mg tri alebo štyrikrát denne podľa potreby na zníženie kon-
centrácie sérového vápnika k hornej hranici normálnej koncentrácie alebo pod túto hranicu. Sérová hladina vápnika
má byť stanovená do 1 týždňa po zahájení liečby alebo úprave dávky Mimpary. Po stanovení udržiavacej dávky sa
má hladina sérového vápnika stanovovať každé 2 až 3 mesiace. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na
niektorú z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Sérový vápnik: Liečba Mimparou
sa nemá zahájiť u pacientov s hodnotou sérového vápnika (prepočítaného na albumín) pod dolnú hranicu normál-
nych hodnôt. U dospelých a pediatrických pacientov liečených Mimparou sa zaznamenali život ohrozujúce udalosti
a fatálne následky súvisiace s hypokalciémiou. Prejavy hypokalciémie môžu zahŕňať parestézie, myalgie, kŕčovité
sťahy, tetaniu a kŕče. Pokles sérového vápnika môže tiež predĺžiť interval QT, čo môže viesť ku komorovej arytmii
sekundárne pri hypokalciémii. U pacientov liečených cinakalcetom boli hlásené prípady predĺženia QT intervalu
a komorová arytmia. Opatrnosť sa odporúča u pacientov s ďalšími rizikovými faktormi pre predĺženie QT intervalu,
ako napríklad u pacientov so známym vrodeným syndrómom dlhého QT intervalu alebo u pacientov užívajúcich
lieky, ktoré spôsobujú predĺženie QT intervalu. Keďže cinakalcet znižuje sérovú hladinu vápnika, pacienti majú byť
starostlivo monitorovaní na výskyt hypokalciémie. Sérový vápnik sa má merať v priebehu 1 týždňa po začatí liečby
Mimparou alebo po úprave dávky. Po stanovení udržiavacej dávky sa má sérový vápnik merať približne raz mesačne.
V prípade, že hladiny sérového vápnika klesnú pod 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) a/alebo sa objavia príznaky hypokalciémie,
sa odporúča nasledujúci manažment:

Sérová hodnota vápnika alebo Odporúčania
klinické príznaky hypokalciémie 
< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) a >7,5 mg/dl (1,9 mmol/l), Na základe klinického posúdenia sa na zvýšenie
alebo v prítomnosti klinických príznakov sérovej hladiny vápnika môžu použiť viazače fosfátov
hypokalciémie obsahujúce vápnik, steroly vitamínu D a/alebo úprava

koncentrácie vápnika v dialyzačnom roztoku.
< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) a > 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l) Znížte alebo prerušte podávanie Mimpary.
alebo ak príznaky hypokalciémie pretrvávajú aj  
napriek snahe o zvýšenie hladiny sérového vápnika

Sérová hodnota vápnika alebo Odporúčania
klinické príznaky hypokalciémie 
≤ 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l) alebo ak príznaky Prerušte podávanie Mimpary, až kým sérové 
hypokalciémie pretrvávajú a dávku hladiny vápnika nedosiahnu 8,0 mg/dl (2,0 mmol/l)
vitamínu D nie je možné zvýšiť a/alebo kým neustúpia príznaky hypokalciémie. 

Liečba sa má opätovne nasadiť za použitia
nasledujúcej najnižšej dávky Mimpary.

Záchvaty: V klinických štúdiách sa záchvaty pozorovali u 1,4 % pacientov liečených Mimparou a u 0,7 % pacientov,
ktorým sa podávalo placebo. Hypotenzia a/alebo zhoršenie srdcového zlyhania: V sledovaní bezpečnosti po uvedení
lieku na trh boli hlásené izolované, idiosynkratické prípady hypotenzie a/alebo zhoršenia srdcového zlyhania u pa-
cientov s poruchou srdcovej funkcie, u ktorých sa kauzálny vzťah s cinakalcetom nedá úplne vylúčiť a môžu byť
sprostredkované znížením sérových koncentrácií vápnika. Porucha funkcie pečene: U pacientov so stredne závažnou
až závažnou poruchou funkcie pečene sa má Mimpara podávať s opatrnosťou a liečba sa má monitorovať. Laktóza:
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, deficitu Lapp laktázy alebo glukózo-galak-
tózovej malabsorbcie nemajú užívať tento liek. Liekové a iné interakcie: Cinakalcet je čiastočne metabolizovaný
enzýmom CYP3A4. Súbežné podávanie ketokonazolu, silného inhibítora CYP3A4, 200 mg dvakrát denne spôsobilo
približne 2¬násobné zvýšenie hladín cinakalcetu. Môže byť potrebné upraviť dávku Mimpary, ak pacient užívajúci
Mimparu má začať alebo prerušiť liečbu silným inhibítorom (napr. ketokonazol, itrakonazol, telitromycín, vorikonazol,
ritonavir) alebo induktorom tohto enzýmu (napr. rifampicín). Úprava dávky môže byť nevyhnutná, ak pacient začne
alebo skončí s fajčením, alebo ak bola zahájená alebo ukončená súčasná liečba silnými inhibítormi CYP1A2 (napr.
fluvoxamín, ciprofloxacín). Úprava dávky súbežne podávaných liekov môže byť potrebná, ak sa Mimpara podáva
s individuálne titrovanými látkami s úzkym terapeutickým indexom, ktoré sa metabolizujú predovšetkým prostred-
níctvom CYP 2D6 (napr. flekainid, propafenón, metoprolol, dezipramín, nortriptylín, klomipramín). Fertilita, gra-
vidita a laktácia: Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o používaní cinakalcetu u gravidných žien. Mimpara sa
má použiť počas gravidity, len ak potenciálny úžitok z liečby prevyšuje možné riziko pre plod. Nie je známe, či sa
cinakalcet vylučuje do materského mlieka u ľudí. Po dôkladnom zvážení pomeru prínosu a rizika sa treba rozhodnúť,
či prerušiť dojčenie alebo liečbu Mimparou. Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje týkajúce sa účinku cinakalcetu
na fertilitu. V štúdiách u zvierat sa nepozorovali žiadne účinky na fertilitu. Nežiaduce účinky*: Veľmi časté: nauzea,
vracanie. Časté: hypersenzitívne reakcie, anorexia, znížená chuť do jedla, kŕče, závrat, parestézia, bolesť hlavy, hy-
potenzia, infekcia horných dýchacích ciest, dyspnoe, kašeľ, dyspepsia, hnačka, bolesť brucha, bolesť brucha – v hornej
časti, zápcha, vyrážka, myalgia, svalové spazmy, bolesť chrbta, asténia, hypokalciémia, hyperkaliémia, znížená hladina
testosterónu. Frekvencia neznáma: zhoršenie srdcového zlyhania,  predĺženie QT intervalu a ventrikulárna arytmia
sekundárne pri hypokalciémii. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne
podmienky na uchovávanie. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, 4817 ZK Breda,
Holandsko. Registračné čísla: EU/1/04/292/002, /006, /010. Dátum poslednej revízie textu: júl 2014. 
Poznámka: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania.
Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte Súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na adrese: Amgen
Slovakia s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, www.amgen.sk; tel.: +421 33 321 13 22, fax: +421 33 321 13 60.
* Všimnite si, prosím, zmenu(y) v Súhrne charakteristických vlastností lieku.

Amgen Slovakia s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, www.amgen.sk

cinakalcet

Riešenie 
komplikácií SHPT
Sme presvedčení, že liečba SHPT u pacientov 
s CKD je umenie.
Súčasným znížením troch kľúčových biochemických 
parametrov (PTH, Ca a P)1,2 Mimpara zlepšuje kontrolu
SHPT a pomáha vám vytvárať pre vašich pacientov 
život s menším počtom komplikácií.3-5

Nefrológia

Zvyšuje kontrolu, znižuje komplikácie

Literatúra: 1. Messa P et al. Clin J Am Soc Nephrol 2008;3(1): 36 – 45. 2. Frazão JM et al. Clin Nephrol 2011; 76(3):233 – 243.
3. Ureña-Torres PA et al. Nephrol Dial Transplant 2013;28(1):146 – 152. 4. The EVOLVE trial investigators. N Engl J Med
2012;367(26):2482 – 2494. 5. Block G et al. Kidney Int. 2010;78:578 – 589.M
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Jednoduchá 
ochrana 
pred cytalomegavírusmi

Skrátená informácia o lieku Valdamin 450 mg filmom obalené tablety.
Liečivo: Každá filmom obalená tableta obsahuje 496,3 mg valganciklovíriumchloridu, čo zodpovedá 450 mg valgancikloviru (ako voľnej bázy). Indikácie: Indukčná 
a udržiavacia liečba cytomegalovírusovej (CMV) retinitídy u pacientov so získaným syndrómom imunodeficiencie (AIDS). Prevencia CMV ochorenia u CMV-negatívnych 
pacientov, ktorí dostali transplantát solídneho orgánu od CMV-pozitívneho darcu. Dávkovanie: Upozornenie - nevyhnutné je prísne dodržiavanie odporúčaných 
dávok, aby sa predišlo predávkovaniu.  Indukčná liečba CMV retinitídy: U pacientov s aktívnou CMV retinitídou sa odporúča dávka 900 mg valgancikloviru (dve 450 mg 
tablety Valdaminu) dvakrát denne počas 21 dní, pričom vždy, keď je to možné, má sa užiť spolu s jedlom. Predĺženie indukčnej liečby môže zvýšiť riziko toxicity na kostnú 
dreň. Udržiavacia liečba CMV retinitídy: Po indukčnej liečbe alebo u pacientov s inaktívnou CMV retinitídou sa odporúča dávka 900 mg valgancikloviru (dve 450 mg tablety 
Valdaminu) jedenkrát denne, pričom vždy, keď je to možné, má sa užiť spolu s jedlom. U pacientov, u ktorých sa retinitída zhorší, môže sa indukčná liečba zopakovať. 
V takýchto prípadoch sa má však uvažovať aj o možnosti vírusovej rezistencie na dané liečivo. Prevencia CMV ochorenia pri transplantácii solídneho orgánu: Pre pacientov 
po transplantácii obličky sa odporúča dávka 900 mg (dve 450 mg tablety Valdaminu) raz denne, pričom liečba sa začína v priebehu 10 dní po transplantácii a v podávaní 
sa pokračuje do 100 dní po transplantácii. V profylaxii možno pokračovať až do 200 dní po transplantácii. Pre pacientov, ktorí dostali transplantát iného solídneho orgánu 
ako sú obličky, je odporúčaná dávka 900 mg (dve 450 mg tablety Valdaminu) raz denne. Liečba má začať v priebehu 10 dní po transplantácii a pokračovať do 100 dní 
po transplantácii. Kontraindikácie: Precitlivenosť na valganciklovir, ganciklovir alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Precitlivenosť na aciklovir a valaciklovir. Laktácia. 
Nežiaduce účinky: Najčastejšími hlásenými nežiaducimi reakciami po podaní valgancikloviru u dospelých sú neutropénia, anémia a hnačka. Veľkosť balenia: 60 tabliet. 
Dátum poslednej revízie textu: Január 2015. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte Súhrn charakteristických vlastností 
lieku. Úplná informácia o lieku na vyžiadanie. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: EGIS Pharmaceuticals PLC, Maďarsko. EGIS SLOVAKIA spol. s r.o. Apollo BC II, blok 
E, Prievozská 4D, 821 09 Bratislava. Tel.: 02/3240 9422, fax: 02/3214 4900, e-mail: sekretariat@egis.sk; www.egis.sk.

EGIS SLOVAKIA, spol. s r. o.
Apollo Business Centrum II, Blok E, Prievozská 4 D, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 3240 9422, fax: +421 2 3214 4900
sekretariat@egis.sk, www.egis.sk
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ABSTRACTASkrátená informácia o lieku 
EQUORAL. Zloženie: kapsuly EQUORAL: 25 mg, 50 mg alebo 100 mg cyklosporínu v jednej kapsule. Roztok EQUORAL: 
100 mg cyklosporínu v 1 ml roztoku. Indikácie: Transplantácie parenchymatóznych orgánov - obličky, pečeň, srdce, 
pľúca, pankreas. Transplantácie kostnej drene. Netransplantačné indikácie - endogénna uveitída, nefrotický syndróm, 
reumatoidná artritída, psoriáza, atopická dermatitída. Equoral roztok je vhodnejší pre mladšie deti. Dávkovanie: Závisí 
od indikácie (pozri úplný Súhrn charakteristických vlastností lieku). Denné dávky Equoralu sa majú podávať rozdelené na 
dve dávky, rovnomerne rozložené počas dňa. Odporúča sa, aby sa Equoral podával podľa pravidelného plánu vzhľadom 
na dennú dobu a jedlá. Kontraindikácie: Precitlivenosť na cyklosporín alebo niektorú z pomocných látok. Kombinácia s 
liekmi, ktoré obsahujú Hypericum perforatum, kombinácia so substrátmi glykoproteínu P, efluxného transportéra mnohých 
liečiv, alebo bielkovinových transportérov organických aniónov (OATP), ktorých zvýšené koncentrácie v plazme sa spájajú 
so závažnými a/alebo život ohrozujúcimi udalosťami. Upozornenia: Equoral majú predpisovať iba lekári, ktorí majú 
skúsenosti s liečbou imunosupresívami a ktorí môžu zaistiť primerané následné sledovanie pacienta, vrátane pravidelného 
celkového vyšetrenia, merania krvného tlaku a kontroly laboratórnych parametrov bezpečnosti. Pacientov po transplantácii, 
ktorí dostávajú tento liek je potrebné sledovať v zariadeniach s náležitým laboratórnym a ďalším zdravotníckym vybavením. 
Lekár zodpovedný za udržiavaciu liečbu má dostať kompletnú informáciu potrebnú pri ďalšej starostlivosti o pacienta. 
Interakcie: Z mnohých liekov, pri ktorých sa zaznamenali interakcie s cyklosporínom sa považujú za klinický významné 
tie, ktoré zvyšujú alebo znižujú koncentráciu cyklosporínu. Gravidita a laktácia: Equoral sa nemá použiť v gravidite, 
ak možný prínos liečby pre matku nevyváži možné riziko pre plod. Cyklosporín prechádza do materského mlieka, matky 
liečené Equoralom preto nemajú dojčiť. Nežiaduce účinky: Sú väčšinou závislé od dávky a reagujú priaznivo na jej 
zníženie. Medzi najčastejšie patria hyperlipidémia, hyperglykémia, hyperurikémia, hyperkaliémia, hypomagneziémia, 
anorexia, tremor, bolesť hlavy, kŕče, parestézia, hypertenzia, návaly horúčavy, nauzea, vracanie, nepríjemné pocity/
bolesť brucha, hnačka, hyperplázia ďasien, peptický vred, abnormálna funkcia pečene, hirzutizmus, hypertrichóza, 
svalové kŕče, myalgia, dysfunkcia obličiek, pyrexia, únava leukopénia. Držiteľ rozhodnutia o registrácií: Teva Czech 
Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika. Dátum poslednej revízie textu: pre EQUORAL: 
25 mg, 50 mg alebo 100 mg kapsuly - jún 2014; pre EQUORAL roztok - júl 2014. Poznámka: Výdaj lieku je viazaný na 
lekársky predpis a hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Úplná informácia o lieku je k dispozícii v 
Súhrne charakteristických vlastností lieku, alebo ju získate na adrese: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26,  
821 02 Bratislava, tel.: +421 2 5726 7911, fax: +421 2 5726 7919, www.teva.sk, www.tevatxteam.com.

... povedzte svoje áno!

Teva Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o.
Teslova 26, 821 02 Bratislava
www.teva.sk   -  www.tevatxteam.com Here to stay.
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Imunoadsorpce

Zenon Lasota, Miroslav Kobsa 

Pracoviště aferézy a adsorpce 
Hematologicko-transfuzní oddělení 
Pediatrické oddělení 
Komplexní onkologické centrum  
Nemocnice Nový Jičín a.s., člen skupiny Agel

Prezentujeme naše zkušenosti z více než 150 sezení pacientů na proceduře technologie aktivní 
imunoadsorpce Therasorb Life 18 z použitím kolon IgE a Rheo. Jedná se o aktivní adsorpční 
technologii pro imunoglobulín IgE a Fibrinogen. Prezentujeme pohled klinického imunologa, 
odlišný od  pohledu technologie dialýzy. Zdůrazňujeme aktivní vazbu selektivního antigénu 
adsorpcí a imunomodulační aspekty aferetických léčebných procesů obecně, imunomodulace 
navozené aferetickou in vitro technologií a vlivu in vitro fyzikálního stresu, jako vliv biomateriálu, 
biofilmu, agregace a adheze v podmínkách separačního toku, mechanizmy očesání antigenního 
repertoáru, oxidační dysbalance a polarizace. Lymfokinové interakce, enzymatické opracování 
antigenních povrchů a regulaci apoptotických procesů. Náš soubor zahrnuje zejména pacienty 
s  těžkým průběhem atopické erytrodermie a  zkušenosti s  použitím adsorpce u  věkem 
podmíněné makulární degenerace. V prezentaci demonstrujeme nejmladšího pacienta ročník 
2005 a nejstaršího ročník 1938. Poukazujeme na zkušenosti se samotným provedením separace 
a srovnání objektivních technologických hodnot průběhu adsorpcí. Zajímavá jsou data průběhu 
procedury u nejstaršího pacienta a dvou školaček.

Závěrem konstatujeme pozitivní klinický přínos pro všechny separované pacienty a  data 
objektivní, laboratorní, místy překvapivá. 

Poukazujeme a  široké spektrum použití technologie zejména v  transplantologii a  onkologii.   

Etnicita a CKD, Rómovia na dialýze

Zuzana Straussová

FMC – dialyzačné služby, spol s r.o., FMC – dialyzačné služby, spol. s r.o., Nitra

Je známe, že existujú rasovo a etnicky podmienené odlišnosti v morbidite a mortalite, i v účin-
nosti liečiv. Z tohto pohľadu je na Slovensku najzaujímavejším, no najmenej preštudovaným, 
rómske etnikum. 

Cieľom práce bolo podať najdôležitejšie charakteristiky rómskeho etnika na Slovensku vo vzťa-
hu k chorobnosti, so špeciálnym zameraním na výskyt nefropatií a zmapovať situáciu v skupine 
dialyzovaných pacientov.

Materiál a metódy: Štúdia bola vykonaná ako prierezová k 31.06.2015 na 20 dialyzačných stre-
diskách FMC – dialyzačné služby, spol. s r.o. v Slovenskej republike. Predmetom štatistického 
zisťovania bol podiel Rómov na jednotlivých strediskách z celkového počtu dialyzovaných pa-
cientov (HD+PD), ich veková štruktúra, klasifikácia podľa diagnóz (základná nefropatia) a dĺžka 
pobytu pacienta na dialýze. Súčasťou štúdie bolo zisťovanie najdôležitejších charakteristík róm-
skeho etnika vo vzťahu k morbidite.

Výsledky: V sledovanom súbore dialyzovaných pacientov tvorili Rómovia 9,75 % z celkového 
počtu, ich priemerný vek bol 51,48 r. Veková štruktúra dialyzovaných Rómov sa líšila od vekovej 
štruktúry nerómov a potvrdzovala progresívny typ vekovej štruktúry tohto etnika. Najväčší po-
diel Rómov z celkového počtu dialyzovaných pacientov mali dialyzačné strediská Spišská Nová 
Ves, Krompachy, Poprad, Rožňava a Komárno. V rozpore s literárnymi údajmi nebol zistený šta-
tisticky významný rozdiel vo výskyte polycystickej choroby dospelých, v porovnaní s celkovou 
populáciou bol zaznamenaný vyšší výskyt chron. glomerulonefritíd, nižší výskyt chronických 
pyelonefritíd, Alportov syndróm ako príčina CKD bol uvádzaný u 7 % dialyzovaných Rómov.

Záver: Štúdia poukázala na niektoré rozdiely vo výskyte nefropatií u Rómov. Na zmapovanie 
situácie rómskeho etnika v  oblati nefrológie by bol potrebný komplexný a  plošný výskum. 
Výskum medzi Rómami naráža na rôzne úskalia a  celkovo je považovaný za nepopulárny.  
Etnické zvyklosti a charakteristiky rómskeho etnika na druhej strane sťažujú prácu zdravotníc-
kym pracovníkom.
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Príprava príjemcu k transplantácii obličky

Ivana Dedinská1, Ľudovít Laca1, Juraj Miklušica1, Blažej Palkoci1, Denisa Osinová2

1Chirurgická klinika a Transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica Martin  
a Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin 
2Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Univerzitná nemocnica Martin  
a Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin

Transplantácia obličky predstavuje jednu z možností liečby pacientov so zlyhaním obličiek a je 
spojená s dlhším prežívaním pacientov v porovnaní s dialyzačnými metódami. Čakateľom na 
obličku sa stáva ten pacient s chronickým zlyhaním obličiek, ktorý s  transplantáciou súhlasí, 
a u ktorého je transplantácia medicínsky možná. Podmienkou je zdravotný stav, ktorý umožňu-
je, aby pacient zvládol transplantáciu a potransplantačné obdobie.

Materiál a  metódy: V  transplantačnom centre Martin (Chirurgická klinika a Transplantačné 
centrum Univerzitnej nemocnice Martin a Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenské-
ho) bolo v roku 2014 uskutočnených 24 primárnych transplantácií obličiek od mŕtveho darcu. 
V tomto súbore pacientov po transplantácii obličky sme vyhodnotili vek v čase transplantácie, 
vek v čase zaradenia na čakaciu listinu, vek v čase zaradenia do dialyzačného programu (a typ 
dialýzy), čas čakania na transplantáciu (dni) a čas nutný k príprave príjemcu na čakaciu listinu 
(mesiace). 

Výsledky: Čas potrebný na prípravu pacienta k zaradeniu na čakaciu listinu bol 17 mesiacov 
± 17,5. V súbore pacientov, u ktorých bolo nutné zrealizovať len základné vyšetrenia bol čas 
nutný na prípravu pacienta k  zaradeniu na čakaciu listinu 17,5 mesiaca ± 18,8. U  pacientov, 
ktorým boli doplnené aj rozšírené vyšetrenia to bolo 16,5 mesiaca ± 17 (0,8924). Dokázali sme 
koreláciu medzi vekom príjemcu a nutnosťou realizovať rozšírené vyšetrenia [r = 0,6669 (95%CI 
0,3604-0,8434), P = 0,0004]. Taktiež sme dokázali koreláciu medzi diabetes mellitus a nutnosťou 
realizovať rozšírené vyšetrenia [r = 0,4114 (95%CI 0,009560-0,6988), P = 0,0458].

Záver: Aby sme dosiali čo najlepšie prežívanie tak pacientov ako aj štepu, je nutné dôsledné 
vyšetrenie pacienta v predtransplantačnej príprave.

Pseudoporfýria u dialyzovaných pacientov

Jozef Fekete1, Peter Božek2

1FMC dialyzačné služby, s.r.o., Bratislava 
2NsP sv Michala, Bratislava

Chronické ochorenie obličiek má dosah na globálne narušenie metabolických procesov v ľud-
skom organizme – niektoré viac zreteľné a typické u väčšiny takto postihnutých osôb, iné menej 
časté z nejasnou príčinu demaskovania u postihnutých jedincov. Získaná porucha metaboliz-
mu porfyrínov zostáva často poddiagnostikovaná. Niekedy sú zrejmé len kožné ulcerácie, ktoré 
sa dávajú do súvislosti s fragilitou kože, svrbením a následným zinfikovaním rán. Problém diag-
nostiky porfýrie u  nefrológa je komplikovaný aj legislatívnymi podmienkami a  nariadeniami 
zdravotných poisťovní. V  práci poukazujeme na kazuistiku 3 chronicky hemodialyzovaných 
pacientov s laboratórne stanovenou diagnózou pseudoporfýrie. 
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Aspekty rozhodovania o nezačatí alebo ukončení dialyzačnej liečby.  
Sú všetci pacienti s ESRD/AKI kandidátmi na RRT?

Zuzana Sekerková1, Peter Javorský1, Zuzana Otrubová2

 
1Dialyzačné pracovisko, FMC – dialyzačné služby, Banská Bystrica 
2Hospic, Dom Božieho milosrdenstva, Banská Bystrica

CKD postihuje cca 10-12 % dospelej populácie. S vekom sa prevalencia CKD exponenciálne zvy-
šuje. Pred 35 rokmi bolo na Slovensku 5 dialyzačných centier, dnes ich je viac ako 60. Kedysi 
pacienti dochádzali za liečbou viac ako sto kilometrov, v súčasnosti je to v priemere do 30 km. 
Vtedy znela otázka: „Kto by mal byť dialyzovaný?“ Dnes je situácia úplne odlišná a otázka skôr 
znie: „ Kto by nemal byť dialyzovaný?“ Otázka sa stáva aktuálnou u pacientov s vyšším vekom, 
závažným kognitívnym deficitom, komorbiditou. Oproti sebe stojí benefit pacienta vs. breme-
no z dialyzačnej liečby (bolesť, depresia, sociálna, spoločenská strata...). Každý pacient s ESRD/
AKI má právo byť dialyzovaný, pokiaľ je to jeho slobodné rozhodnutie. Našou úlohou je pomôcť 
mu správne sa rozhodnúť. Odporúčania pre klinickú prax, z r. 2010, ktoré by sme chceli komu-
nikovať zahŕňajú: 1.) Zdieľané rozhodovanie – vytvorenie vzťahu: nefrologický tím – pacient – 
príbuzní. 2.) Poskytnutie dostatočného množstva informácií. 3.) Odhadnúť prognózu, charak-
terizovať očakávanú dĺžku a  kvalitu života (využitie kalkulátorov pre identifikáciu rizikových 
pacientov). 4.) Riešenie konfliktov. 5.) Nezačať/ukončiť dialyzačnú liečbu v presne definovaných 
situáciách (vedomé rozhodnutie pacienta). 6.) Nezačať/ukončiť dialyzačnú liečbu u pacientov, 
u ktorých nemôže byť liečba poskytnutá bezpečne (závažná demencia, hypotenzia...). 7.) Ča-
sovo vymedzená „skúšobná“ verzia dialýzy. 8.) Efektívna paliatívna starostlivosť. 9.) Nepretržitá 
komunikácia o diagnóze, prognóze, liečbe. Prehodnotenie rozhodnutia pacienta pri akejkoľvek 
zmene zdravotného stavu, minimálne 1 x ročne 10.) U pacientov, ktorí nie sú podľa medicín-
skych kritérií „ blízko smrti“, a napriek tomu uvažujú o ukončení dialyzačnej liečby je potrebné 
vylúčiť nediagnostikovanú depresívnu poruchu, sociálnu problematiku, odstrániť, alebo aspoň 
zmierniť komplikácie súvisiace priamo s dialyzačnou procedúrou. 

Etické aspekty rozhodovania o nezačatí alebo ukončení dialyzačnej liečby 
z pohľadu katolíckej bioetiky

Ján Viglaš

Teologický inštitút v Badíne, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity 
Komenského, Bratislava

Vzhľadom na negatívny postoj Katolíckej cirkvi k eutanázii neraz prevláda u veriacich pacien-
tov alebo ich príbuzných presvedčenie, že chorému treba poskytovať liečbu tak dlho, ako je to 
možné. Toto presvedčenie vyplýva najčastejšie z jednoduchej schémy uvažovania, podľa ktorej 
ak má veriaci človek (osobitne lekár) stáť vždy na strane života, je jeho morálnou povinnosťou 
predlžovať život pacienta s pomocou akejkoľvek dostupnej liečby. Oficiálna doktrína Katolíckej 
cirkvi však ani v  minulosti nezastávala postoj liečby za každú cenu. Táto pozícia bola najmä 
v 20. storočí niekoľkokrát spresnená, osobitne vďaka pápežom Piovi XII. a Jánovi Pavlovi II. Cie-
ľom príspevku je aplikovať na dialyzačnú liečbu postoj cirkvi vyjadrený v článku 2278 Katechiz-
mu Katolíckej cirkvi, ktorý znie: „Prerušenie nákladných, nebezpečných, mimoriadnych alebo 
vzhľadom na očakávané výsledky neúmerných liečebných procedúr môže byť oprávnené. Je 
to odmietnutie liečby za každú cenu. Nechce sa tým spôsobiť smrť, iba sa prijme, že jej nemož-
no zabrániť. Rozhodnutie má urobiť chorý, ak je na to oprávnený a  je toho schopný; v  inom 
prípade tí, ktorí sú na to oprávnení podľa zákona, pričom majú vždy rešpektovať rozumnú vôľu 
a oprávnené záujmy chorého.“ Základné etické rozlíšenie spočíva v tom, že z pohľadu katolíckej 
morálky (aj legislatívy) je neprípustné prerušiť alebo nezačať dialyzačnú liečbu s úmyslom skrá-
tiť pacientovi život. Takisto môže byť užitočné poukázať v príspevku na možnú terminologickú 
nezrovnalosť používanú v katolíckej morálnej teológii a bioetike vzhľadom na terminológiu po-
užívanú v klinickej medicínskej praxi - napríklad pojmy ako riadne a mimoriadne prostriedky, 
proporcionálna a disproporcionálna liečba, adekvátne a neadekvátne prostriedky.
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Docent MUDr. Eduard Neubauer, CSc. – prvý nefrológ v Košiciach

Miroslav Mydlík1, Katarína Derzsiová1,2

1 IV. interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice 
2 IV. interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

Cieľom našej práce bolo predstaviť prvého nefrológa v Košiciach. Eduard Neubauer sa naro-
dil 24.10.1910 v Nitre. Lekársku fakultu vyštudoval v Bratislave na Komenského Univerzite, kde 
promoval r. 1935. Prvého decembra 1945 nastúpil na Interné oddelenie profesora Póra v Štátnej 
nemocnici v Košiciach. Po získaní kvalifikácie z vnútorného lekárstva r. 1948 sa začal intenzív-
nejšie zaoberať chorobami obličiek, ako prvý nielen v Košiciach, ale aj na Slovensku. Prvú prácu 
z nefrológie napísal už r. 1946: „Tonzilektómia u chronických glomerulonefritíd“.

Absolvoval stáže v  nefrologickom laboratóriu profesora Broda v  Prahe r. 1950, 1956 a  1957.  
Tieto pobyty ho inšpirovali k vytvoreniu Nefrologického laboratória na Internej klinike Fakultnej 
nemocnice v Košiciach. Zavádzal nové metódy, rozširoval paletu vyšetrení v rámci funkčného 
vyšetrenia obličiek, najmä klírensové metódy. Do r.1965 publikoval viac ako 55 prác v domácich 
a zahraničných časopisoch, čo na tú dobu bol úctyhodný počet.

Od r. 1961 až do jeho odchodu do Kanady koncom r. 1964 bol prvý autor jeho spolupracovní-
kom. Počas jeho spolupráce s ním vznikli dve publikácie, jedna z nich je: „Neubauer E., Klvaňová 
H., Mydlík M. Elektrolytové zloženie priečne pruhovaného svalu pri chronickej renálnej insufi-
ciencii po podaní alkalizujúcej a acidifikujúcej látky“ v časopise Vnitř Lék 1962. Zaoberal sa aj 
hypertenziou a jej vplyvu na funkciu obličiek. 

Na konci r. 1964 odišiel s manželkou Helenou na návštevu do Kanady a odtiaľ sa nevrátili. V súvis-
losti s poškodením jeho vnútorného ucha Neomycínom, ktoré pretrvávalo aj po jeho emigrácii, 
bol hendikepovaný ako klinický pracovník, napriek tomu pôsobil ako internista v psychiatrickej 
liečebni v Brocktone. Doc. MUDr. Eduard Neubauer, CSc., zostal naším vzorom až do súčasnej 
doby ako klinický-vedecký pracovník v  jednej osobe, ktorý položil základy nefrológie v Koši-
ciach a rozvíjal ju na úrovni doby. Po odchode do dôchodku žil v Ottawe, kde aj zomrel r. 1983. 

CKD u pacientov s Ci heparu

Juraj Šváč, Ľubomír Skladaný, Lukáš Lipták
 
II. Interná klinika SZU, FNsP. F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Cieľ práce: Zistiť výskyt CKD u  pacientov (pt.) s  cirhózou heparu (CI) hospitalizovaných na  
II. Internej klinike SZU v Banskej Bystrici v priebehu roku 2013 a jej vplyv na výskyt komplikácií 
a mortalitu.

Materiál a metódy: Retrospektívna kohortová štúdia Do súboru bolo zaradených 326 pacien-
tov (203 mužov, 123 žien) Priemerný vek 54 rokov (19–85), s priemerným CHTP skóre 8 (0-14), 
a  MELD skóre 16 (6-37). Najčastejšou príčinou CI bala ALD 55 %, NAFLD 22 %, NASH 13,5 %, 
ostatné 9,5 %. 

Výsledky: Bez CKD bolo 240 pt. (74 %). S CKD2 bolo 18 %, CKD 3 – 6 %, CKD 4 – 2 %, CKD 5–0,1 % 
pt. Výskyt komplikácií bol 17% CKD G1-2 vs. 35 % CKD G3-5 (p=0,03). Hospitalizačná mortalita 
bola 6% CKD G1-2 vs. 29 % CKD G3-5 (p=0,00001). Riziko AKI bolo 24% CKD G1-2 vs. 46% CKD 
G3-5 (p=0,009). 

Záver: Výskyt CKD u pacientov hospitalizovaných na II. Internej klinike SZU kvôli CI je vyšší, než 
je uvádzaný v doterajšej lieteratúre. – CKD 3–5 má vyššie riziko AKI a komplikácií – CKD 3–5 má 
vyššiu mortalitu 
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Efektívnosť rituximabu u detí so steroid-dependentným/rezistentným 
nefrotickým syndrómom

Ľudmila Podracká 1, Gabriel Koľvek 2

11. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava 
2Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice

Prvou líniou liečby idiopatického nefrotického syndrómu (NS) v detskom veku sú kortikosteroi-
dy. Terapeutická dilema vyvstáva u chorých s častými relapsami a kortikodependentným (SDNS) 
a/alebo kortikorezistentným nefrotickým syndrómom (SRNS). V druhej línii sa odporúčajú cyto-
toxické imunosupresíva a/alebo alkylujúce látky (cyklosporín A, cyklofosfamid, levamizol a iné). 
U časti chorých si však udržanie remisie vyžaduje dlhoročné podávanie kortikosteroidov a opa-
kovanú aplikáciu rôznych imunosupresív, čo prináša vysoké riziko liekovej toxicity (renálna fib-
róza, porucha rastu, osteoporóza, obezita, hirzutismus atď). V ostatných rokoch sa terapeutický 
arzenál rozšíril o rituximab (anti-CD 20), ktorý sa skúšal u detí s torpídnymi SR a tiež so SDNS. Ra-
cionálny podklad pre indikáciu RTX vychádza z hypotézy, že imunitné poškodenie podocytov 
môže byť vyvolané B-bunkami sprostredkovaným patomechanizmom. Antiproteinurický efekt 
sa vysvetľuje priamym účinkom RTX na intracelulárne signálne cesty a cytoskeleton podocytov. 
Opierajúc sa o experimentálne dáta sa očakáva, že rituximab (RTX) navodí longitudinálnu remi-
siu NS a umožní významne znížiť či dokonca vynechať imunosupresíva. 

Autori prezentujú vlastné skúsenosti s liečbou RTX u detí so SD a SR nefrotickým syndrómom.

Materiál a  metódy: V  nefrologickej ambulancii DFN sme v  rokoch 2011-2014 sledovali  
74 detí s NS. RTX sme indikovali u 8 pacientov, z nich sme do retrospektívnej štúdie zaradili 6 detí  
(3 SRNS/3 SDNS), ktoré boli sledované minimálne 12 mesiacov po ukončení RTX. RTX sme indiko-
vali až po zlyhaní a/alebo nedostatočnej odpovedi na cyklofosfamid, cyklosporín, event. tacroli-
mus či mykofenolát mofetilu. U 2 pacientov išlo o primárne SRNS (histolog. FSGS), 3 deti mali sil-
nú dependenciu na steroidy a cyklosporín (histolog. malé abnormality glomerulov) a 1 chlapec 
s primárnou kortikorezistenciou (histolog. malé abnormality glomerulov) prekonal v predcho-
robí Hodgkinov lymfóm. SDNS sa iniciálne manifestoval v nižšom veku ako SRNS (x=2,3 resp. 
11,6 roka; p<0.01), pričom ochorenie trvalo  pred liečbou RTX významne dlhšie v porovnaní 
so SRNS (x=10.3 resp. 1.8 rokov; p=0.03). RTX v dávke 375mg/m2 sme podávali v  intervaloch  
1 týždeň až 1 mesiac v počte 2-6 dávok/pacient. 

Výsledky: U 2 detí so SRNS RTX neovplyvnil výšku proteinúrie napriek deplécií CD19 buniek 
(CD19+ 0%; u-biel:8.4g/d resp. 11.4g/d). U 10-ročného dievčatka s FSGS došlo k rapídnej de-
teriorácií renálnych funkcií a do dvoch rokov po RTX dospelo na chronickú dialýzu. Naopak, 
u chlapca s prekonaným Hodgkinovým lymfómom navodila už 1. dávka RTX promptnú kon-
tinuálnu remisiu (u-biel 24g/d resp. 0.2g/d; p < 0.01) trvajúcu dlhšie ako 2 roky. To poukazuje 

na rozdielne patomechanizmy SRNS pri FSGS a NS asociovaným s malignitou. RTX u 2 detí so 
SDNS indukoval dlhodobú remisiu, ktorá sa udržiava viac ako 12 mesiacov. Liečba umožnila 
vynechanie steroidov a zníženie dávky imunosupresív. K relapsu nedošlo ani po návrate CD19+ 
lymfocytov k  norme. 1 chlapec so SDNS zrelaboval do 6. mesiacov od poslednej dávky RTX 
(CD19 +12%).

Záver: Naše predbežné výsledky na malom počte pacientov sú v zhode s literatúrou a podpo-
rujú efektívnosť rituximabu pri SDNS. U detí so SRNS na podklade FSGS je liečba len čiastočne 
účinná a nedokáže zabrániť progresii renálneho poškodenia. 
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Prevalencia diabetickej nefropatie a jej štádií u diabetikov  
2. typu na slovensku – štúdia nefriti

Peter Ponťuch1, Emil Martinka2

 
1IV. interná klinika LFUK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava 
2Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa

Cieľ práce: Zistiť výskyt diabetickej nefropatie a jej štádií podľa klasifikácie chronickej obličko-
vej choroby (CKD) u diabetikov 2. typu vo viacerých diabetologických centrách na Slovensku.

Materiál a metódy: Do štúdie bolo zaradených v 62 diabetologických ambulanciách v rôznych 
regiónoch Slovenska 1 831 diabetikov 2. typu vo veku 64±9 (priemer±SD) rokov, zastúpenie 
žien 53,5%, trvanie diabetu 9,3±7 rokov, HbA1c 7,5±1,6%. Albumín v rannej vzorke moču bol 
stanovený turbidimetricky u  1  402 pacientov, albuminúria bola vyjadrená ako pomer u-al-
bumín/u-kreatinín. Odhad glomerulovej filtrácie (eGFR) sme vypočítali pomocou rovnice CKD-
EPI u 1 780 pacientov, štádiá CKD sme určili podľa klasifikácie KDIGO. 

Výsledky: Prevalencia rôznych stupňov albuminúrie bola nasledovná: normoalbuminúria 68%, 
mikroalbuminúria 27%, makroalbuminúria (klinická albuminúria) 5%. Diabetická retinopatia 
sa zistila len u 26 % mikroalbuminurických a 56 % makroalbuminurických pacientov. Zastúpe-
nie diabetikov 2. typu v jednotlivých štádiách CKD bolo nasledovné: štádium 1– 43 %, štádium  
2– 43 %, štádium 3a – 9 %, štádium 3b – 3,3 %, štádium 4 – 1,2 %, štádium 5 – 0,4 %.

Záver: Mikroalbuminúriu sme zistili u 27 % diabetikov 2. typu, avšak len štvrtina z nich mala 
diabetickú retinopatiu. Pri makroalbuminúrii bola retinopatia prítomná len u  niečo viac ako 
polovice diabetikov 2. typu. Neprítomnosť retinopatie robí diagnózu diabetickej nefropatie 
menej pravdepodobnou. Zníženú glomerulovú filtráciu pod 60 ml/min/1,73 m2, čo zodpovedá 
štádiám 3a až 5, sme zistili u 14,3 % diabetikov 2. typu. Údaje z tejto štúdie budú v prednáške 
porovnané s údajmi NCZI z ročných výkazov nefrologických a diabetologických ambulancií za 
rok 2014. 

Non vitamín k-dependentné orálne antikoagulanciá (noak) u pacientov  
s fibriláciou predsiení (fp) a rôznym stupňom renálnej insuficiencie 

Barbara Grandtnerová

Nemocnica Zelený sen s.r.o., Banská Bystrica

Cieľ práce: Poskytnúť pohľad nefrológa na uplatnenie NOAK v jednotlivých štádiách chronické-
ho ochorenia obličiek a pri akútnom poškodení obličiek.

Jednotlivé NOAK sa navzájom líšia biologickou dostupnosťou, rozsahom obličkovej eliminácie 
a liekovými interakciami (cytochróm P-450 a p-glykoproteín).

Práca podáva prehľad doterajších štúdií s NOAK z pohľadu nefrológa. 1. Všetky tri základné štú-
die s NOAK (RE-LY s dabigatranom, ROCKET-AF s rivaroxabanom, ARISTOTLE s apixabanom) po-
tvrdili lepšiu účinnosť NOAK v sekundárnej prevencii cievnych mozgových príhod/ systémovej 
embolizácie (CMP/SE) voči warfarínu. Vzhľadom na najobávanejší vedľajší účinok, krvácanie, 
metaanalýza týchto štúdií potvrdila, že zníženie rizika krvácania v porovnaní s warfarínom je 
nepriamo úmerné rozsahu eliminácie obličkami. Obličkami sa vylučuje 27 % absorbovanej dáv-
ky apixabanu, 35 % rivaroxabanu a 80 % dabigatranu. Jedine apixaban s najnižším renálnym 
klírensom vykázal signifikantné, 50%-né zníženie rizika krvácania v porovnaní s warfarínom pri 
súčasnom znížení rizika CMP/SE. V súčastnosti je apixaban a rivaroxaban schválený pre pacien-
tov s CrCl ≥ 15 ml/min, dabigatran je pri CrCl ≤ 30 ml/min kontraindikovaný. 2. Obličkové funk-
cie sa môžu v priebehu liečby zhoršovať, funkciu obličiek je dôležité priebežne monitorovať. 
Akútne ochorenia, ktoré ovplyvňujú obličkové funkcie sú dôvodom na prehodnotenie vhod-
nosti/ dávky NOAK. 3. Tretím dôvodom vstupu nefrológa do problematiky NOAK je plánovanie 
pacienta na operačný výkon. Polčas eliminácie sa odvíja od obličkovej nedostatočnosti- NOAK 
je potrebné vysadzovať pred elektívnym chirurgickým výkonom v závislosti od hodnoty CrCl 
a operačného rizika. 

Záver: Populácia pacientov s FP a CKD neustále narastá, tzn. narastá počet pacientov ohroze-
ných CMP ale i krvácaním pri antikoagulačnej liečbe. Pri indikovaní NOAK je potrebné myslieť 
na ich renálny klírens a možnosť kumulácie, čím sa otvára veľký priestor na spoluprácu nefroló-
ga a kardiológa, resp. nefrológa a neurológa. 
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Minimal change disease – naše skúsenosti

Marcel Čellár, Eva Lacková
 
Nefrologicko-transplantačné oddelenie, FNsP FDR, Banská Bystrica

Úvod: Minimal change disease (MCD) – minimálne abnormality glomerulov sú druhou naj-
častejšou príčinou primárneho nefrotického syndrómu. Ich výskyt je okolo 15-20%. Pri histo-
logickom vyšetrení je prítomný veľmi diskrétny nález v  zmysle splynutia pedicel podocytov. 
Ochorenie často vznikne po bežnej infekcii, hlavne dýchacích ciest. Laboratórne dominuje veľ-
ká proteinúria selektívneho charakteru. Podla literatúry erytrocytúria nebýva prítomná. Ocho-
renie veľmi dobre reaguje na liečbu steroidmi (KS), dosiahnutie remisie pri liečbe KS sa popisuje 
behom 8 týždňov okolo 50-60%, pri predlžení liečby na 6 mesiacov na 80%. Relaps nefrotického 
syndrómu u dospelých sa popisuje okolo 30 – 50%.

Cieľ: Retrospektívnou analýzou liečby MCD sme zisťovali možnosť dosiahnutia remisie. Ako 
druhotný cieľ sme sledovali prítomnosť erytrocytúrie.

Materiál a metódy: V období od 1.1.2010 do 28.2.2015 bolo na našom pracovisku realizova-
ných 83 biopsií natívnych obličiek. Celkový počet bioptovaných pacientov bol 80. U 12 pacien-
tov sme verifikovali diagnózu MCD, čo predstavovalo 15%. Jednalo sa o  druhú najčastejšiu 
diagnózu. Pacientom bola aplikovaná liečba kortikosteroidmi, cyclosporínom (CyA) a cyclofo-
sfamidom (Cyclo).

Výsledky: Z  12 pacientov 9 dosiahlo remisiu na liečbe KS, 1 pacient bez remisie na KS, ale, 
kompletná remisia po CyA, 2 pacienti bez liečby KS, ale u 1 pacientky z nich Cyclo navodil kom-
pletnú remisiu a  u  druhej navodil remisiu CyA. U  4 pacientov došlo k  relapsu po znížení KS 
priemerne na 15 mg, z nich KS opätovne remisiu nenavodili, preto aplikovaný u 3 pacientov CyA 
s dobrým efektom, u 1 pacientky ani aplikácia Cyclo a CyA nebola účinná, preto indikovaná re-
biopsia so záverom fokálne-segmentálna glomeruloskleróza. Okrem proteinúrie U 7 pacientov 
zistená aj mikroskopická erytrocytúria. 

Záver: V našom súbore sme kompletnú remisiu do 6 mesiacov dosiahli u 100 % pacientov, po 
redukcii KS 67% pacientov v trvalej remisii, v 33 % nastal relaps ochorenia. V prípade neúčin-
nosti KS možno podľa doporučení dosiahnuť remisiu liečbou Cyclo alebo CyA. Ak je uvedená 
imunosupresia neúčinná, doporučujeme rebiopsiu obličky. Erytrocytúria napriek údajom v lite-
ratúre bola v našom súbore v čase stanovenia diagnózy prítomna u 58 % pacientov.

Gitelmanov syndróm – kazuistika

Marian Vojtko, Denisa Kadlecová

Nefrologická ambulancia, B. Braun Avitum s.r.o., Trstená

Prezentácia pacientky so vzácne sa vyskytujúcim Gitelmanovým syndrómom v rámci diferen- 
ciálnej diagnostiky hypokaliémií. Diagnostika, prognóza a liečba tohoto ochorenia.

Kazuistika z ambulantnej praxe. 36-ročná pacientka s familiárnou hypokaliémiou, hypomagne-
ziémiou, metabolickou alkalózou a nízkou exkréciou kalcia močom.

Na pomerne charakteristickom priebehu ochorenia poukazujem na príčiny neskorej diagnosti-
ky, prehliadanie nevýraznej - necharakteristickej symptomatológie ev. zámenu symptómov za 
príznaky iných ochorení, kedy vyšetrujúci lekári na minerálovú disbalanciu, ako príčinu ťažkostí 
pacienta nemyslia.

Záver: Pacienti s týmto ochorením vyžadujú dispenzarizáciu nefrológom, ich prognóza je dob-
rá, časť asymptomatických pacientov dokonca nemusí brať žiadnu liečbu. U  zvyšnej, väčšej 
časti pacientov sa odporúča doživotná suplementácia magnézia, suplementácia draslíka podľa 
kaliémie, pri výskyte srdcových dysrytmií ev. aj sledovanie kardiológom. V liečbe nájdu niekedy 
svoje uplatnenie aj kálium šetriace diuretiká a ACE inhibítory. Potrebná je edukácia pacientov 
o strave bohatej na draslík.
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Pseudoaneuryzma ĽK ako raritná komplikácia u dialyzovaného pacienta  
po prekonanom akútnom IM a akútnej borelióze

Ľubomíra Tomusová, Dušan Michalko, Adriana Pavelčíková

FMC DS s.r.o., Dialyzačné stredisko, Žilina

Cieľ práce: Priblížiť neobvyklé komplikácie, ktoré môžu postihnúť dialyzovaného pacienta. 
Prezentovaná problematika má poukázať na dôležitosť rozšírenej diferenciálnej diagnostiky aj 
u inak „klinicky jasných“ diagnóz.

Materiál a metódy: V kazuistike približujem 62-ročného muža – J. V., zaradeného do dialyzač-
ného programu v roku 2009 pre DM NP. Obézny diabetik, fajčiar s početnými diabetickými kom-
plikáciami. Kľúčovým momentom bol rok 2005, kedy pacient absolvoval 4-násobný koronárny 
bypas pre ťažké AS zmeny cievneho riečiska.V apríli 2014 pacient absolvoval amputáciu haluxu 
vľavo pre diabetickú gangrénu.Vývoj cievnych komplikácií pokračoval o  6 týždňov vznikom 
akútneho IM. Posledná dialýza pred manifestáciou ochorenia prebehla bez akýchkoľvek kom-
plikácií. Na nasledujúcu HD pacienta priviezli už imobilného. Predkolenie vpravo bolo mierne 
začervenalé až charakteru flegmóny tiahnúcej sa na halux. Febrílie vystúpili do 39,9 st. C. 

Výsledky: Z laboratórneho vyšetrenia hladina CRP bola cez 360, CIK 127, leukocyty 6,78.Z he-
mokultúr bola potvrdená 2x pozitivita Staphylococcus aureus,sérologická pozitivita Borélia 
IgM-poškodzujúce agens bolo atypické, pozitivita Chlamýdia pneumoniae v triede IgM. Kon-
zultovaný infektológ stav zhodnotil ako akútnu boréliovú infekciu so septickou artritídou l. dx. 
Boli indikované cielene ATB – Klimicin 1200mg denne,Augmentin 1800mg denne, Flukonazol 
100mg denne + 100mg po HD. Diagnostika samotnej pseudoaneuryzmy ĽK bola viacmenej 
náhodná.V rámci diff.dg.BE. Počas TEE bola po prvýkrát diagnostikovaná pseudoaneuryzma ĽK 
5x9cm. 

Záver: Pacient bol ponechaný na konzervatívne sledovanie.Došlo k 40% regresii veľkosti ane-
uryzmy a EF sa vrátila na pôvodnú hodnotu ako pred danou príhodou a trombus nebol dete-
kovaný. Z  pohľadu dialyzačného lekára nebolo nutné priebeh dialyzačnej liečby nijak zvlášť 
korigovať. V apríli 2015 došlo k recidíve diafragmálneho STEMI s exitom.

Kryoglobulinémia asociovaná s chronickou hepatitídou C – kazuistika

Pavel Makovický, Renáta Michalová

I. interná klinika, Univerzitná nemocnica Martin

Kryoglobulinémie sú zriedkavé ochorenia, prejavujúce sa najčastejšie medzi 42.-52. rokom ži-
vota, 3-krát častejšie postihujú ženy. Známa je silná asociácia zmiešanej kryoglobulinemickej 
vaskulitídy s infekciou vírusom hepatitídy C. Klinický obraz kryoglobulinémie je veľmi pestrý, 
od miernych prejavov ako purpura a artralgia po ťažké až život ohrozujúce komplikácie. Sta-
novenie diagnózy kryoglobulinémie si vyžaduje rozsiahle laboratórne testovanie aj keď je 
stanovenie kryoglobulínov jednoduché. Liečba s hepatitídou C asociovanej kryoglobulinémie 
môže byť zameraná na vírusový spúšťač (vírus hepatitídy C) alebo B bunkami mediovanú au-
toimunitnú odpoveď. V práci prezentujeme prípad 49-ročnej pacientky s kryoglobulinémiou 
asociovanou s hepatitídou C s akútnym obličkovým poškodením, atypickými kožnými prejavmi 
a negatívnymi chladovými protilátkami. Diagnóza bola stanovená na základe biopsie obličky, 
indikovanej pre diferenciálnu diagnostiku nefritídy s pretrvávajúcou proteinúriou. Po zahájení 
terapie kortikoidmi došlo ku klinickému zlepšeniu so znížením proteinúrie. 
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Zákernosti lítiovej liečby – lítiová nefroptia

Anikó Oroszová

Nefrologická ambulancia, B. Braun Avitum, Kráľovský Chlmec

Cieľom práce je poskytnúť pohľad do problematiky liečby lítiom so zvláštnym zreteľom na 
nefropatiu, za účelom prekonania komunikačnej bariéry medzi všeobecnými lekármi, nefrológ-
mi a psychiatrami. Práca sa zaoberá výskytom, patogenézou, diagnostikou a liečbou orgáno-
vých postihnutí dlhodobej lítiovej liečby, porovná zahraničné a tuzemské metodické usmerne-
nia a poskytne konkrétne kontrolné a terapeutické odporúčania.

Materiál a metódy: Náhľad do publikácií svetovej odbornej literatúry + kazuistika vlastného 
pacienta

Výsledky: 1. Výskyt ESRD je 6-krát vyšší v populácii lítiom liečených pacientov ako v bežnej 
populácii. 2. Prevalencia lítiovej nefropatie medzi dialyzovanými pacientmi je približne 1:100.  
3. Hlavným terčom toxického účinku lítia sú epitelové bunky zberných kanálikov. 4. Najčastej-
ším prejavom lítiového postihnutia obličiek je nefrogénny diabetes insipidus. 5. Liečebne sa 
uplatňuje najmä amilorid blokádou vstupnej brány lítia 6. Z mimoobličkových vedľajších účin-
kov lítiovej liečby sú najdôležitejšie thyreopatie a primárna hyperparathyreóza.

Záver: Od roku 1970 sa lítium stalo najužívanejším liekom bipolárnej afektívnej psychózy. Jeho 
dlhodobé užívanie má ale celé spektrum orgánových komplikácií. Pre zníženie rizika poško-
denia pacientov a zabezpečenie adekvátneho účinku lieku je nevyhnutný pravidelný monito-
ring hladiny lítia, obličkových funkcií, elektrolytov, thyreoidálneho profilu a parathormonu. Na 
prekonanie komunikačnej bariéry medzi psychiatrami, všeobecnými lekármi a nefrológmi sa 
odporúča do praxe zaviesť tzv. záznamník plánu a kontroly lítiovej liečby.

Hantavírusová nefropatia – kazuistika

Gabriel Koľvek1, Ľudmila Podracká2

1Klinika detí a dorastu, UPJŠ a DFN Košice 
21. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava

7-ročný chlapec bol po krátkej anamnéze teplôt, bolestí brucha a vracania hospitalizovaný za 
príznakov dehydratácie v okresnej nemocnici. Zvýšenú pozornosť vzbudili už úvodné klinické 
a laboratórne vyšetrenia. Pacient bol pre pancytopéniu a hepatomegáliu odoslaný na detské 
onkologické oddelenie. Punkcia kostnej drene a imunofenotypizácia hemoblastózu nepotvrdili 
a pre náhly rozvoj oligúrie a nefrotickej proteinúrie pacienta preložili na detskú kliniku. Opa-
kované vyšetrenia moču boli prekvapivo negatívne, avšak prudko stúpala kreatinémia a roz-
víjala sa polyúria. Pridružená elevácia aminotransferáz a  rýchla úprava hodnôt trombocytov 
ako aj elementov červenej a bielej krvnej rady naznačovali možnú vírusovú etiológiu procesu. 
Naše podozrenie na vzácne ochorenie potvrdilo sérologické vyšetrenie. Pôvodcom ochorenia 
bol Hantavírus. Doplňujúce mikrobiologické vyšetrenia určili konkrétny rod – Dobrava-Belgrad, 
ktorý je obvykle zodpovedný za závažné neraz smrteľné priebehy. V prípade nášho pacienta je 
zaujímavosťou relatívne benígny priebeh a úprava klinického stavu ad integrum.
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Granulomatóza s polyangitídou (Wegenerova granulomatóza)  
a imunoadsorpcia

Alena Mazúchová

Nefrologicko-transplantačné oddelenie, II. interná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta,  
Banská Bystrica

Wegenerova granulomatóza je definovaná ako chronické multisystémové ochorenie, ktoré je 
charakterizované nekrózami, tvorbou granulómov, vaskulitídou horných a dolných dýchacích 
ciest a nekrotizujúcou glomerulonefritídou. Incidencia sa odhaduje na 8,5/1 mil.obyvateľov.

Kazuistika: 34 r. muž s anamnézou psoriázy. 4/2015 artralgie, uroinfekt, pozitivita HLA B 27. 
Stav hodnotený ako psoriatická artritída, nasadená liečba metothrexát + sulfasalazin. 5/2015 
artralgie, úbytok hmotnosti, hematúria, febrility, hemoptýza, pneumónia, AKI 3. s kreatinínom 
1500 umol/l, pozitivita cANCA, CT pľúc s nálezom: rozsiahle infiltráty v oboch pľúcnych krídlach – 
intraalveolárne hemorágie. Stanovená dg: Wegenerova granulomatóza. Liečba KS, pulz cyklo-
fosfamidu, 7x imunoadsorpcia, hemodialýza.Priebeh ochorenia - výrazné zlepšenie klinického 
stavu už po 2. imunoadsorpcii – ústup artralgií, respiračných ťažkostí (zlepšený objektívny aus-
kultačný nález na pľúcach, regresia nálezu na RTG snímku pľúc), nástup diurézy, ale bez nástupu 
filtrácie, s potrebou pokračovania HD. 

Záver: Liečbou KS, cyklofosfamidom a imunoadsorpciou sme u pacienta dosiahli výrazné zlep-
šenie klinického stavu, aj keď bez obnovenia funkcie obličiek. Imunoadsorpcia, novozavedená 
mimotelová eliminačná metóda na Slovensku, bola pacientom dobre tolerovaná, zaznamenali 
sme rýchly pokles autoprotilátok, neboli prítomné žiadne nežiaduce účinky.

CMV kolitída u pacientky po transplantácii obličky

Martina Konkoľová, Eva Lacková

Nefrologicko-transplantačné oddelenie, II. interná klinika SZU, FNsP FDR,  
Banská Bystrica

Úvod: CMV infekcia patrí medzi najčastejšie komplikácie po transplantácii solídnych orgánov, 
ktorá významne zvyšuje morbiditu a mortalitu pacientov. Obvykle sa vyskytuje 1 – 4 mesia-
ce po transplantácii. CMV infekciou môže byť zasiahnutý ktorýkoľvek orgán vrátane gastroin-
testinálneho traktu s klinickým obrazom bolesti brucha, hnačky, enterorágie a nešpecifickými 
symptómami ako teplota, slabosť a váhový úbytok. Faktory, ktoré predisponujú hrubé črevo 
k CMV infekcii nie sú známe. 

Kazuistika: 25-ročná pacientka s  Alportovým syndrómom dňa 7.5.2015 podstúpila en bloc 
transplantáciu obličiek od detského darcu. Darca aj príjemca boli anti CMV IgG pozitívni.  
Vo včasnom potransplantačnom období sa u pacientky objavili intenzívne bolesti brucha s ma-
sívnou enterorágiou s potrebou opakovanej hemosubstitúcie. Iniciovaná liečba ganciklovirom. 
Realizovaná kolonoskopia s nálezom veľkého množstva koagúl od rekta po colon tranzverzum, 
pre závažnosť stavu vyšetrenie nebolo možné dokončiť. Indikovaná urgentná subtotálna ko-
lektomia s vyvedením terminálnej ileostomie. Histologicky potvrdená CMV kolitída. Následne 
pacientkin stav stabilizovaný, po 3 mesiacoch ileostomia zanorená. Počas celého obdobia boli 
renálne funkcie stabilizované. 

Záver: CMV kolitída sa vyskytuje asi u 5 – 10 % pacientov po transplantácii obličky. V tejto kazu-
istike prezentujeme závažný priebeh CMV kolitídy s nutnosťou resekcie čreva.
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Syndróm zjavného nadbytku mineralokortikoidov: kazuistika

Martin Dluholucký, Juraj Oravec, Lucia Vaníková

II. Detská klinika SZU, DFNsP, Banská Bystrica

Autori prezentujú kazuistiku 14-ročného pacienta prijatého s anamnézou bolestí hlavy, inten-
zívnych bolestí očí s poruchou zraku bez lézie farbocitu a známok infektu. Pri očnom vyšetrení 
zistené známky bilaterálneho edému papíl zrakového nervu chronického charakteru, edému 
makula lutea a cievne zmeny. Pri príjme závažná hypertenzia bez renálneho a kardiálneho zly-
hania. MR mozgu s angiografiou bez patológie, potvrdený bilaterálny edém optického nervu 
a  nešpecifické mapovité lézie periventrikulárne. V  laboratórnych vyšetreniach bez azotémie, 
zápalovej a imunologickej aktivity, prítomná metabolická alkalóza so závažnou hypokaliémiou, 
USG obličiek, CT Ag renálnych ciev, USG a CT nadobličiek v norme, na ECHOkg znížená EF na  
40 – 50 %, bez inej patológie. Na úseku JIS medikácia hypertenzie – i.v. urapidil, enalapril, amlo-
dipin a rilmenidín s i.v. substitúciou kália. Plazmatická renínová aktivita je zvýšená, aldosterón, 
kortizol, TSH, fT4 sú v  norme. Suponovaný syndróm zjavného nadbytku mineralortikoidov, 
do liečby pridávaný spironolaktón. Postupne dochádza k normalizácii krvného tlaku, úprave 
kaliémie a acidobázickej rovnováhy s možnosťou redukcie hypotenzív. Molekulárne-genetic-
ké vyšetrenie nepotvrdilo mutáciu génu HSD11B2, v dodatočnej anamnéze údaj o dlhodobej 
konzumácii „pendrekov“. Pre riziko poškodenia vízusu indikovaný kortikoid so zhoršením kom-
penzácie hypertenzie – úprava medikácie s dobrým efektom, homeostáza v norme. Dávka kor-
tikoidu pozvoľne znižovaná s možnosťou zníženia spironolaktónu, pacient prepustený domov 
v upravenom stave. Počas sledovania je klinický stav pacienta, parametre homeostázy, renál-
nych funkcií a USG obličiek v norme, upravený očný nález s vysadením kortikoidu. Pokračujeme 
v liečbe spironolaktónom, pozvoľne redukujeme antihypertenzíva.

Záver: Touto kazuistikou chceme poukázať na možnosť výskytu raritných foriem artériovej 
hypertenzie, medzi ktoré Syndróm zjavného nadbytku mineralokortikoidov („Apparent Mine-
ralocorticoid Excess“) určite patrí. 

Typický primárny pľúcny karcinoid – raritná príčina hypokalémie

Gabriela Berlecká, Dáša Flochová, Marcela Bieleková

B. Braun Avitum s.r.o., Dialyzačné stredisko, Zvolen

Minerálové dysbalancie sú častou príčinou vyšetrenia pacienta v  nefrologickej ambulancii.  
Pre variabilný klinický obraz, je presná diagnóza stanovovaná s výrazným časovým oneskore-
ním. Je nutné poukázať na dôležitosť vyšetrenia 24-hodinového renálneho vylučovania iónov, 
ktorého poruchy bývajú príčinou /spolupríčinou/ iónových dysbalancií.

Popis kazuistiky pacienta z ambulantnej praxe.

37-ročný pacient bol opakovane prešetrovaný pre závažné hypokalémie, s pestrým klinickým 
obrazom – respiračné zlyhanie, únavový syndróm, obraz prechodnej akútnej psychózy, arteri-
álna hypertenzia a s časovým odstupom plne rozvinutým Cushingovým syndrómom. Labora-
tórnymi vyšetreniami bola opakovane potvrdená ťažká hypokalémia /2,7...2,86...3,00 mmol/l/, 
metabolická alkalóza, fyziologické sérové koncentrácie urey a kreatinínu a vysoké odpady ká-
lia do moču za 24 hod /178.35...81.4 mmol/24 hod/. Stanovením hormonálneho profilu bola 
u pacienta dokázaná nadprodukcia ACTH a kortizolu. Zobrazovacím vyšetrením /PET–CT/ bolo 
diagnostikované solitárne ložisko v pľúcnom segmente S1 vpravo, s nepatrnou metabolickou 
aktivitou. Histologicky potvrdený primárny pľúcny typický karcinoid, ako príčina ektopickej 
nadprodukcie ACTH. Po chirurgickej liečbe došlo k ústupu klinických ťažkostí a úplnej normali-
zácii laboratórnych parametrov. 

Záver: Uvedenou kazuistikou sa snažíme zdôrazniť nutnosť medziodborovej spolupráce pri di-
ferenciálnej diagnostike iónových dysbalancií /internista-nefrológ-endokrinológ/. Je dôležité 
myslieť aj na možné raritné diagnózy ako príčiny závažnej hypokalémie. U  daného pacienta 
stanovenie diagnózy trvalo 5 rokov, avšak po úspešnej chirurgickej intervencii došlo k jeho vy-
liečeniu ad integrum.
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Syndróm malnutrícia-inflamácia-ateroskleróza a chronická choroba obličiek

Gabriela Karasová

B. Braun Avitum spol. s.r.o, Dialyzačné stredisko, Bratislava

U pacientov s chronickou chorobou obličiek (CKD) je vysoký výskyt tradičných rizikových fakto-
rov pre KV ochorenia, napriek tomu je mortalita na KV ochorenia u týchto pacientov vyššia ako 
v bežnej populácii. Výrazný nárast KV mortality býva asociovaný s prítomnosťou chronického 
zápalu a proteínovo-energetickej malnutrície (PEM) v teréne urémie. Spojenie malnutrície, zá-
palu a zvýšenej KV mortality, pomenované ako syndróm Malnutrície-Inflamácie-Aterosklerózy 
(syndróm MIA) prvýkrát popísal v roku 1999 Dr. P. Stenvinkel. Medicínsky najzávažnejšími dô-
sledkami syndrómu MIA u pacientov s CKD je vysoká morbidita a KV mortalita, nedostatočná 
odpoveď na liečbu erytropoetínom a znížená kvalita života pacienta.

Cieľ práce: V  sledovanom súbore dialyzovaných pacientov bolo mojím cieľom identifikovať 
pacientov s  pravdepodobným syndrómom MIA, vyhodnotiť morbiditu a  vybrané parametre 
v súvislosti s prítomnosťou syndrómu MIA.

Výsledky: U 29,4 % pacientov bol prítomný chronický zápal, 21 % pacientov bolo malnutrič-
ných a  u  5,8 % pacientov možno predpokladať prítomnosť syndrómu MIA. Morbidita v  tejto 
skupine dialyzovaných pacientov bola najvyššia a predstavovala 1,8 hospitalizácií na 1 pacienta 
ročne. 

Záver: U pacientov so syndrómom MIA je prítomný druhý typ malnutrície, ťažko ovplyvniteľný 
nutričnými opatreniami. Preto v záujme zlepšenia prognózy a kvality života týchto pacientov je 
potrebné zamerať sa na liečbu chronického zápalu a komorbidít. Odporúčaná štandardizovaná 
stratégia liečby chronického zápalu pacientov s CKD neexistuje, musíme vychádzať z možností 
v bežnej praxi používaných liekov s protizápalovým účinkom, perspektívne v budúcnosti pri-
chádza do úvahy cielená anticytokínová liečba. Samotná dialyzačná liečba môže stimulovať 
aktiváciu zápalu a  nesie so sebou riziká vedúce k  rozvoju alebo zhoršeniu už preexistujúcej 
PEM, čo nás núti venovať pozornosť správnemu manažmentu dialyzačnej liečby s ohľadom na 
biokompatibilitu a čo najdlhšie zachovanie reziduálnej renálnej funkcie.

Peritonitída, infekčná komplikácia peritoneálnej dialýzy 

Jana Kalatová

B. Braun Avitum spol. s.r.o., Dialyzačné stredisko, Bratislava 

Úvod: Najčastejšia a vo svojich dôsledkoch najzávažnejšia komplikácia peritoneálnej dialýzy 
je infekcia pobrušnice. Opakovaný zápal pobrušnice je tiež najčastejším dôvodom prevedenia 
pacienta na hemodialýzu. Výskyt sa udáva počtom epizód na jedného pacienta za rok, alebo re-
cipročne, počtom mesiacov liečby pripadajúcich na jednu epizódu peritonitídy. Asi dve tretiny 
zápalov pobrušnice vyvolávajú grampozitívne koky, predovšetkým stafylokoky. Do peritoneál-
nej dutiny sa patogénny mikrób dostáva intraluminálne, periluminálne, transmurálne, hemato-
génne, a vzácne transvaginálne. Pre diagnózu peritonitídy a zahájenie liečby antibiotikami je 
nutná prítomnosť 3 zo 4 uvedených príznakov: skalený dialyzát, počet leukocytov v dialyzáte 
nad 100/ul, pozitívny kultivačný nález, celkové príznaky zápalu pobrušnice. 

Materiál a metódy: V prezentácii uvádzame prehľad pacientov nášho strediska liečených pe-
ritoneálnou dialýzou od roku 2008, výskyt peritonitídy, vyvolávajúce patogény a klinické vý-
sledky. 

Výsledky: Zo 14 sledovaných pacientov 5 neprekonali peritonitídu, u  9 z  nich sme liečili  
17 prípadov peritonitídy. Takmer 2/3 spôsobili grampozitívne baktérie, najčastejšie koaguláza 
negatívne stafylokoky. Viac ako tretinu pacientov sme v dôsledku peritonitídy trvale previedli 
na hemodialýzu. 

Záver: Napriek tomu, že vačšina prípadov peritonitídy má pomerne benígny priebeh, ak je lie-
čená vhodnými antibiotikami, niektoré prípady sú komplikované hospitalizáciou a dočasnou 
alebo trvalou stratou peritonálneho katétra. Ťažká a dlhotrvajúca peritonitída pravdepodobne 
vedie k zlyhaniu peritoneálnej membrány a teda k nutnosti ukončenia PD a prevedenia pacien-
ta na hemodialýzu. Liečba peritonitídy usiluje o rýchle riešenie zápalu a udržanie funkcie peri-
toneálnej membrány. Aj keď menej ako 4 % prípadov peritonitídy končí smrťou, peritonitída je 
prispievajúcim faktorom k smrti u 16 % pacientov na PD. Prevencia peritonitídy a optimalizácia 
jej liečenia sú preto dôležité ciele pri starostlivosti o pacientov liečených PD. 
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Vplyv suplementácie vitamínom D3 na purinergné P2X7 receptory  
u pacientov s chronickým ochorením obličiek

Ingrid Lajdová1, Viera Spustová1, Adrián Okša1, Dušan Chorvát2, Alžbeta Marček Chorvátová2

1Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Bratislava 
2Medzinárodné laserové centrum, Bratislava

Chronické ochorenie obličiek (CKD) je spojené so signifikantným zvýšením koncentrácie voľ-
ného cytosolového vápnika ([Ca2+]i), ktoré je pre bunky toxické. Naše predchádzajúce štúdie 
objasňujú patofyziologické mechanizmy, podieľajúce sa na zmenenej bunkovej homeostáze 
vápnika. Už v  skorých štádiách CKD je [Ca2+]i aj koncentrácia intracelulárnych vápnikových 
rezerv signifikantne zvýšená. Na tomto zvýšení sa podieľajú mechanizmy vstupu vápnika do 
bunky a jeho odčerpávania z bunky. Dôležitým katiónovým kanálom, ktorý má patofyziologic-
ký význam pri rozvoji renálnych ochorení je P2X7 receptor. 

Cieľom štúdie bolo zistiť účinok suplementácie vitamínom D3 na funkčnosť a expresiu P2X7 
receptorov v periférnych mononukleárnych bunkách (PBMC) pacientov s CKD. 

Materiál a metódy: Do štúdie bolo zaradených 16 nediabetických pacientov s CKD stupeň 2-3. 
Pacienti boli suplementovaní cholekalciferolom 7000 – 14000 IU/týždeň po dobu 6 mesiacov. 
[Ca2+]i v PBMC bola meraná fluorescenčnou spektroskopiou. Funkčnosť P2X7 receptorov bola 
sledovaná použitím selektívneho antagonistu a agonistu. Expresia P2X7 receptorov bola mera-
ná prietokovou cytometriou s použitím anti P2X7 (extracellular)-FITC.

Výsledky: Suplementácia vitamínom D3 znižuje účinok agonistu P2X7 receptora a pôsobí ako 
antagonista týchto receptorov, čo vedie k signifikantnému zníženiu [Ca2+]i u CKD pacientov. 
Suplementácia vitamínom D3 znižuje aj expresiu P2X7 receptorov o 55%.

Záver: Vitamín D3 znižuje [Ca2+]i na čom sa podieľa nielen znížený vstup vápnika prostredníc-
tvom P2X7 kanálov, ale aj zníženie expresie P2X7 receptorov. Zvýšený vstup vápnika cez tieto 
receptory má proinflamačný účinok. Ovplyvnenie funkcie a expresie P2X7 receptorov vitamí-
nom D3 sa môže podieľať nielen na antiinflamačnom, ale aj imunoregulačnom účinku vitamínu 
D3 u CKD pacientov.

Podporené grantom: „Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia“ (ITMS 26240120033), 
SK-FR-2013-0020

Sportovní klub dialyzovaných a transplantovaných – 20let

Lukáš Svoboda, Michal Dušek

DC B. Braun-Avitum, Nemocnice Na Homolce, Praha 5

Cieľ práce: Sportovní klub dialyzovaných a  transplantovaných ČSTV byl založen po krátké 
zkušenosti s pořádáním sportovních her v roce 2015. Cílem bylo proagovat aktivní životní styl 
a ověřit dílčí efekty pravidelné pohybové aktivity dialyzovaných a transplantovaných na zdraví 
a celkovou kvalitu života ve všech jeho doménách (Health related Quality of Life). 

Materiál a metódy: SK DaT má 183 členů ze všech míst ČR, aktivit se účastní i řada slovenských 
pacientů. Pokud se nám správně podařilo sečít všechny kdo se kdy účastnili letní, zimních a za-
hraničních her a rehabilitačních pobytů, vychází nám číslo 1 893, mnozí opakovaně. Sportov-
ní klub historicky tvořil základnu pro nyní samostatně pracující Český tým transplantovaných 
sportovců. Spolupracovali jsme a spolupracujeme na výzkumných úkolech s Fakultou tělesné 
výchovy a sportu UK (Dr. A. Mahrova) a ve studiích zaměřených na kvalitu života s Filosofickou 
fakultou UK Praha (Dr. Dragomirecká). 

Výsledky: Potvrdili jsme pozitivní vliv na fyzickou, psychickou i  sociální komponentu zdraví. 
Potvrdili jsme zásadní vliv soběstačnosti (pohyblivosti) na kvalitu života hemodialyzovaných 
(dotazník WHOQoL Bref, soubor 1053 HD pacientů!) a  posléze peritoneálně dialyzovaných 
pacientů (dotazník WHOQoL Bref + DIS modul, 94 pacientů). Pro geografickou roztříštěnost 
je pořádání pravidelného cvičení svízelné, ale daří se ve spolupráci s Kardiokluby, které jsou 
součástí naší zastřešující organizace – Svazu vnitřně postižených sportovců. Proč a jak se po-
hybovat tedy vysvětlujeme při hrách, které jsou vlastně propagačními a edukačními pobyty. 

Záver: SK DaT byl založen 1995, má nyní 183 členů po celé ČR. Pravidelná pohybová aktivita 
má být součástí léčby – propagovat myšlenku jsme se rozhodli během pravidelných týden-
ních letních, zimních her a  rehabilitačních převážně zahraničních pobytů. Létos proběhl XXII 
ročník – zimní týdenní Stříbrnice, jarní týdenní Menorca, XXII letní Beskydy a týdenní podzimní 
Chorvatsko. Akce jsou otevřeny pro slovenské klienty, sledujte www.skdat.cz 
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Fitnescentrá – nový zdroj pacientov s chronickým ochorením obličiek  
a pravidelného dialyzačného programu?

Tibor Sedlák

V. Interná klinika, UNB – Ružinov, Bratislava

Vplyv obezity, zvýšeného príjmu bielkovín na funkciu glomerulov je dobre známy. Konečným 
patologickým podkladom poškodenia glomerulov a  postupného zhoršovania obličkových 
funkcií je hyperfiltrácia. Fitnes centrá navštevujú prevažne mladí, zdraví ľudia, ktorí chcú byť 
ešte zdravší a lepšie vyzerať. V rámci návštevy týchto zariadení reklama v nich a osobní tréne-
ri doporučujú vysoko bielkovinovú stravu s pravidelným pridávaním proteínových prípravkov 
ešte navyše. 

Materiál a metódy: Súbor 9 mladých zdravých ľudí, navštevujúcich fitnes centrá s cieľom zlep-
šiť, udržať svoju fyzickú kondíciu a alebo zlepšiť vonkajší vzhľad. Laboratórne výsledky boli zís-
kané z odberov krvi a moču v rámci UNB.

Výsledky: V súbore denná konzumácia bielkovín na gram hmotnosti sa pohybovala medzi 2,5 
až 4,5 g B / kg / deň. Celý súbor mal zvýšené hodnoty krs, zvýšené odpady urey, kreatinínu, 
niektorí členovia mali aj albuminúriu. eGF bola vo funkčnom pásme G2 – 1. Po znížení príjmu 
bielkovín dochádza ku poklesu krs, zníženiu odpadu kreatinínu a urey močom, zvýšeniu eGF. 
Po oboznámení s výsledkami a poučení o škodlivosti hyperbielkovinového konzumu iba jedi-
ný člen súboru (jediná žena v súbore – matka 2 detí) bola schopná znížiť príjem a udržať na  
0,85 g B / kg / deň. U ostatných príjem bielkovín po redukcii prísunu bielkovín neklesol pod 
1,29 g / kg / deň. 

Záver: Mladí „športovci“ aj bez pridávania proteínových prípravkov prekračujú doporučované 
dávky a  v  kombinácii s  proteínovými preparátmi presahujú 2,5 až 4,5-násobne doporučený 
denný príjem bielkovín, ktorý viedol k patologickým zmenám v laboratórnom obraze. Iba jedna 
členka súboru dokázala znížiť a udržať príjem bielkovín pod 1 g /kg/deň. 

Prevalencia ckd a dispenzarizovanosť ckd v populácii nad 60 rokov 

Barbara Grandtnerová, Silvia Goliášová, Martina Vodická, Markéta Šinská

Nemocnica Zelený sen, s.r.o., Banská Bystrica

Chronická choroba obličiek je jednou z početných komorbidít vyššieho veku. 

Cieľ práce: stanoviť prevalenciu suspektného chronického ochorenia obličiek (CKD) u pacien-
tov nad 60 rokov a zistiť percento ich nefrologickej kontrolovanosti.

Materiál a metódy: 357 pac prijatých na naše pracovisko od 1.1.2015 s cieľom rehabilitácie. 
Predpoklad zaradenia do súboru: stabilné obličkové funkcie, exklúzne kritériá: febrilný stav, de-
hydratácia, obehová instabilita. Súbor: 114 mužov a 243 žien, medián veku 79 rokov (60-98), 
muži boli signif mladší 76±9.3 r (priem±SD), ženy 80±7.9 r, p=0,0002. 

Výsledky: Prevalencia eGFR < 60 ml/min/1.73m2 (CKD-EPI) v celom súbore bola 107/357 (30%), 
u mužov 23/114 (20%), u žien 84/243 (35%) (p = 0.0063). Rozdelenie podľa štádií KDIGO, m-ž: 
CKD G3a 12,3% - 22,2%, G3b 6% - 8,2%, G4 1,7% - 2,5%, G5 0 - 1,6%. V nefrologickom sledovaní 
alebo aspoň s dg chronická nefropatia v dokumentácii bolo 33/107 pac (31%), u 69% pacien-
tov obličkové parametre neboli viac rokov dozadu vyšetrované alebo patologické výsledky 
neboli komentované. „Novozachytené“ nefropatie (n=74) patrili do štádia G3a- 55/74 (74%), 
G3b – 15/74 (20%) a G4–4/74 (6%). U 100% pacientov s „novozachytenou“ nefropatiou sa v rôz-
nej kombinácii vyskytovala hypertenzia, diabetes mellitus, prekonaný infarkt myokardu alebo 
NCPM, čo svedčí skôr pre chronickú nefropatiu ako starnutie obličky. Hoci 12/74 (16%) pac pat-
rilo do kategórie s vysokým rizikom progresie CKD, hlavným problémom bola kardiovaskulárna 
mortalita, od 1.1.2015 exitovalo už 16/107 pac s CKD (15%). 

Záver: Napriek vysokej prevalencii CKD u pac nad 60 rokov veku je len 1/3 v starostlivosti nefro-
lóga alebo aspoň so stanovenou dg chronického ochorenia obličiek, 2/3 chronických nefropatií 
sú nepodchytené. Dispenzarizácia, obzvlásť nad 75 r veku je veľmi problematická, v dôsledku 
početných komorbidít a sociálnej viazanosti sa na objednanú kontrolu na „ďalšej“ ambulancii 
dostaví necelých 40% pac. Hlavným problémom seniorov je kvalita života (kognitívne a fyzické 
funkcie). 
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Cievny prístup ako prognostický faktor prežívania hemodialyzovanej populácie

Mária Majerníková, Jaroslav Rosenberger, Robert Roland

Nefrologické a dialyzačné centrum, FMC – dialyzačné služby s.r.o., Košice

So stúpajúcim štádiom chronickej obličkovej choroby (CKD) priamo úmerne narastá nielen rizi-
kový faktor chorobnosti, ale aj úmrtia postihnutej populácie. Piate štádium CKD zvyšuje pomer 
šancí niekoľkonásobne oproti zdravým jedincom. Voľbou liečby v tomto štádiu je eliminačná 
terapia alebo preemptívna transplantácia. V  našej zemepisnej šírke je percentuálne najviac  
zastúpená hemodialýza.

Cieľom práce je overenie vplyvu cievneho prístupu na prežívanie hemodialyzovanej populácie.

Materiál a metódy: Retrospektívna epidemiologická kohorta pozostávajúca z 960 pacientov 
v rámci 18 FMC dialyzačných centier Slovenska bola monitorovaná 54 mesiacov (v období od 
1.8.2008 do 31.1.2013). Priemerný vek v súbore bol 62±14 rokov, z toho bolo 55% mužov. Coxo-
va regresia bola použitá k identifikácii prediktorov prežívania.

Výsledky: Neprítomnosť diabetu (HR 0,74; 95%CI 0,62;0,88) a srdcovej slabosti (HR 0,76;95%CI 
0,64;0,9), kratšia doba dialyzačného programu (HR 1,00; 95%CI 1,00;1,00) a  artério-venózna 
fistula (HR 1,43;95%CI 1,2;1,71) štatisticky významne prispeli do Coxovho regresného modelu 
prežívania.

Záver: Artério-venózna fistula je prediktorom prežívania v  hemodialyzovanej populácii, ne-
závisle nielen od socio-demografických parametrov, ale aj od závažných komorbidít v zmysle 
diabetu a srdcovej slabosti. Pacienti dialyzovaní cestou artério-venóznej spojky majú oproti res-
pondentom s centrálnym žilovým katétrom o 43 % vyššiu šancu prežitia už rok po zaradení do 
pravidelnej dialyzačnej liečby. Táto skutočnosť, ak nie sú prítomné iné závažné kontraindikácie, 
by mala byť súčasťou rozhodnutia pri voľbe dlhodobého cievneho prístupu v hemodialyzova-
nej populácii.

Skríning Fabryho choroby na dialyzačných pracoviskách – priebežné výsledky

Jaroslav Rosenberger

FMC – dialyzačné služby s.r.o., Piešťany

Fabryho choroba je zriedkavé genetické ochorenie viazané na chromozóm X spôsobené de-
fektom v géne pre lyzozómovú α-galaktozidázu A, následkom ktorého sa hromadí trihexozyl-
ceramid v lyzozómoch väčšiny buniek, vrátane obličiek. Progresia ochorenia vedie k chronickej 
obličkovej chorobe a potrebe liečby nahradzujúcej funkciu obličiek. V súčasnosti je k dispozícii 
terapia vo forme enzýmovej substitúcie, čo dáva zmysel diagnostike ochorenia. 

Cieľom práce je realizovať a  vyhodnotiť celonárodný skríning dialyzovaných pacientov na  
deficit α-galaktozidázy A s následným genetickým vyšetrením a prípadnou cielenou liečbou 
pacientov, resp. ich príbuzných.

Materiál a metódy: Skríning bol ponúknutý všetkým dialyzačným pracoviskám na Slovensku 
a prebehol v období od apríla do augusta 2015. Diagnostický odber bol realizovaný suchou 
kvapkou krvi. Samotné vyšetrenie α-galaktozidázy A a genetickej analýzy génu GLA bolo usku-
točnené Univerzitou v Hamburgu. Vyšetrenie bolo financované grantom od spoločnosti Gen-
zyme.

Výsledky: Celkovo bolo realizovaných 2 044 odberov vzoriek, z toho 145 je ešte na analýzach. 
Deficit α-galaktozidázy A bol zistený u 31 respondentov (1,5%), z toho bolo 27 žien. Genetické 
vyšetrenie bolo doteraz vykonané u 11 pacientov, z toho bolo 9 žien. Doteraz bol vo všetkých 
prípadoch výsledok negatívny.

Záver: Národné skríningy v iných krajinách zistili prevalenciu deficitu α-galaktozidázy A medzi 
dialyzovanými pacientmi okolo 3,5%. V našom skríningu sme dospeli k polovičnému výskytu. 
Prevalencia Fabryho choroby v dialyzovanej mužskej populácii je medzi 0,16 a 0,33%, u žien do 
0,05%. V našej dialyzovanej vzorke sme očakávali nález 3-5 pacientov, avšak zatiaľ sme u žiad-
neho z nich pozitívny výsledok nepotvrdil, avšak testovanie vzoriek ešte nie je ukončené.
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Sekundárna hyperparathyreóza po transplantácii obličky

Eva Lacková, Juraj Šváč, Gabriela Krajčovičová, Marcel Čellár

Nefrologicko-transplantačné oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Sekundárna HPT je častá komplikácia u pacientov s CKD a mnohokrát perzistuje po transplan-
tácii obličky. Okrem hyperkalciemie a hypofosfatémie je zapojená do patogenézy dysfunkcie 
allograftu, progresie vaskulárnych kalcifikácií a kostnej choroby u pacientov po renálnej trans-
plantácii. Podobne ako u  netransplantovaných pacientov aj u  transplantovaných, CKD-MBD 
má negatívny dopad na mortalitu a morbiditu. PTH v sére síce klesá prvých 3-6 mesiacov po 
transplantácii, ale u 15-50 % perzistuje aj rok. Niektorí pacienti pre perzistujúcu HPT vyžadujú 
parathyreoidectomiu. Zmenu v prístupe HPT priniesli calcimimetiká a selektívny vitamín D re-
ceptorový aktivátor. 

Cieľ práce:  
1. zistiť zmeny PTH u pacientov v priebehu prvého roku po transplantácii obličky. 
2. zistiť zmeny hladín Ca a P u pacientov v priebehu prvého roku po transplantácii obličky. 
3. zistiť efekt Paricalcitolu na HPT u pacientov po transplantácii obličky. 

Materiál a  metódy: Retrospektívna kohortová štúdia, trvanie od 31.12.2012 do 24.5.2015.  
Zaradených 19 pacientov, 8 mužov, 11 žien, s vekovým priemerom 43,2 r. (26-56). 

Výsledky: PTH klesol priebehu 12 mesiacov z priemernej hodnoty 257pg/ml na 123,4 pg/ml 
(p=0,003), najvýznamneší pokles prvé 3 mes. Z 257,3 na 188 pg/ml (p=0,025). Calcium stúplo 
z 2,43 na 2,57 (p=0,002), fosfor z bazálnej hladiny 0,86 na 1,1 (p=0,005). U 4 pacientov podávaný 
Paricalcitol, PTH znížený v priemere z 303pg/ml na 241,5pg/ml.

Záver: Hyperparathyreóza sa u pacientov po transplantácii obličky spontánne upravila u 74 % 
pacientov v priebehu prvých 12 mesiacov, u 26 % perzistovala. U 4 pacientov aplikovaný Pari-
calcitol s pozitívnym efektom na pokles PTH. U 2 liečený Paricalcitolom sme zaznamenali hyper-
kalciemiu. Získané výsledky sú v súlade s literatúrou. V akom časovom intervale od transplantá-
cie obličky indikovať liečbu HPT?

Diabetes mellitus po trasplantácii obličky

Ivana Dedinská1, Ľudovít Laca1, Juraj Miklušica1, Blažej Palkoci1, Pavel Makovický2, Alena Ježíková2, 
Peter Galajda2, Marián Mokáň2

1Chirurgická klinika a Transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica Martin  
a Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin 
2I. Interná klinika, Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta  
Univerzity Komenského, Martin

Novodiagnostikovaný diabetes mellitus po transplantácii (NODAT) je závažná a častá kompli-
kácia transplantácie solídnych orgánov. NODAT vedie k 2-3 násobne vyššej kardiovaskulárnej 
morbidite a mortalite. 

Materiál a metódy: V súbore 167 pacientov po primárnej transplantácii obličky (TO) sme retro-
spektívne zhodnotili vybrané rizikové faktory NODAT. Súbor sme rozdelili na kontrolnú skupinu 
a skupinu s vývojom NODAT v sledovanom období. Obe skupiny boli homogénne z hľadiska 
užívanej imunosupresie a  jednotlivé sledované parametre neboli skreslené užívanou imuno-
supresiou.

Výsledky: V 12-mesačnej analýze identifikovali tieto nezávislé rizikové faktory pre NODAT: vek 
v  čase TO 50-59 rokov [HR = 1,1376 (95%CI 1,0437-1,2399), P = 0,0034]; vek v  čase TO ≥ 60 
rokov [HR = 2,5038 (95%CI 1,7179-3,6492), P < 0,0001]; pozitívna rodinná anamnéza pre diabe-
tes mellitus 2. typu [HR = 6,3972 (95%CI 3,3032-12,3890), P < 0,0001]; BMI v čase TO ≥ 30 kg/
m2 [HR = 1,5986 (95%CI 1,0650-2,3997), P = 0,0236]; prediabetes pred TO [HR = 4,5018 (95%CI 
1,8669-10,8553), P =, 0,0009]; proteinúria > 0,15 g/deň [HR = 3,0785 (95%CI 1,6946-5,5927), P = 
0,0002]. V 5 ročnej analýze (kontrolná skupina n = 64 a NODAT skupina n = 53) sme identifikovali 
pacientov, ktorým bol NODAT diagnostikovaný až po 1. roku po TO (n = 9). U týchto pacientov 
sme identifikovali nasledujúce nezávislé rizikové faktory pre NODAT: vek v čase TO 50-59 rokov 
[HR = 1,0179 (95%CI 0,2339-4,4287), P = 0,0236]; vek v čase TO ≥ 60 rokov [HR = 4,0625 (95%CI 
1,2541-13,1598), P = 0,0194]. 5 – ročné prežívanie štepu (cenzorované na smrť pacienta) bolo 
92,3 %, v kontrolnej skupine 93,8 % a v skupine NODAT 90,6 % (P = 0,5235). 5 - ročné prežívanie 
pacientov bolo 94 %, v kontrolnej skupine 95,3 % a v skupine NODAT 92,5 % (P= 0,5090).

Záver: Skríning rizikových faktorov pre NODAT pred TO uľahčí identifikáciu rizikových pacien-
tov, u ktorých je možné optimalizovať imunosupresívny režim.
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Vplyv indukcie na infekčné komplikácie po transplantácii obličky

Zuzana Žilinská1, Martin Chrastina1, Miroslava Sersenová1, Martina Juhásová2

1Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek, Univerzitná nemocnica Bratislava  
2Interná klinika, FNsP, Nové Zámky

Cieľ práce: V našej práci sme retrospektívne sledovali výskyt infekčných komplikácií (IK) u pa-
cientov po transplantácii obličky (TO) vo vzťahu k použitej indukcii a ich vplyv na funkciu štepu. 
Hodnotili sme výskyt IK v čase po TO ako aj vzťah infekcie k funkcii štepov.

Materiál a metódy: Retrospektívne sme analyzovali súbor 161 pacientov (53 žien, 108 mužov) 
vo veku 14 – 71 r., ktorí podstúpili TO na Urologickej klinike UNB v období 1.1.2010 – 31.12.2014. 
Indukciu biologickým preparátom sme nepodali 45 pacientom, basiliximab sme indikovali  
u 98 pacientov, 18 pac. dostalo antitymocytový globulín (ATG). Funkciu štepov sme hodnotili 
najneskôr 2 roky po TO.

Výsledky: V  sledovanom období sme zaznamenali 297 prípadov IK (1,8 inf./1 pac.), z  toho  
89 (1,9) v súbore bez indukcie, 180 (1,8) v basilix. skupine a 28 (1,6) v skupine ATG (ns rozdiel). 
Infekciu sme zaznamenali celkovo u 138 pac. (86%), z toho bez indukcie u 40 pac. (89%), v ba-
silix. sk. u 84 pac. (86%), po ATG u 14 pac. (78%); rozdiel ns. V čase po transplantácii výskyt IK 
klesal v celom súbore (p=0,0002) ako aj v jednotlivých skupinách (p=0,04; 0,002; 0,05). Sledovali 
sme výskyt močových, ranových, respiračných, iných baktériových, mykotických a vírusových 
infekcií v celom súbore ako aj vo vzťahu k  indukcii. Významne vyšší bol len výskyt ranových 
infekcií po podaní ATG (p=0,01). Medzi najčastejších pôvodcov infekcií patrili E. coli, Klebsiella 
pn. (ESBL) a Ent. faecalis. Funkcia štepov sa na konci hodnoteného obdobia medzi jednotlivými 
skupinami nelíšila (s-kreat.: 116,1; 117,2; 113,9 umol/l).

Záver: Najviac infekcií sme zaznamenali v prvom mesiaci po TO, nasledoval pokles incidencie 
v čase. Celkový počet infekčných komplikácií medzi skupinami sa významne nelíšil, len infekcie 
rán boli významne častejšie v skupine s ATG. Infekcia nezhoršila funkciu štepu hodnotenú na 
konci sledovaného obdobia, zhoršenie funkcie sme zaznamenali len vo vzťahu k rejekcii v sku-
pine bez indukcie a s basiliximabom. Pacienti s ATG mali stabilizovanú funkciu štepu v sledova-
nom období. 

Stenózy centrálnych žíl u hemodialyzovaných pacientov 

Roman Necpal, Ondrej Kováč

Oddelenie cievnej chirurgie, NsP FDR Banská Bystrica

Ochorenia centrálnych žíl v hrudníku (vena cava superior, vena brachiocephalica, vena subcla-
via) sú stále častejšou komplikáciou u hemodialyzovaných pacientov. Ich incidencia je 5-20%. 
a stúpa s rastúcim počtom a vyšším vekom dialyzovaných pacientov. V bežnej praxi sa na túto 
komplikáciu často nemyslí.

Autori v prednáške rozoberajú klinický obraz, diagnostiku a liečbu tohto ochorenia so zamera-
ním sa na indikačné kritériá liečby. 

Klinický obraz ochorenia nemusí byť výrazný (diskrétny opuch končatiny), ale na druhej strane 
môže dojsť až k rozvoju trofických defektov na končatine. Endovaskulárna liečba je považovaná 
za metódu voľby. Dlhodobé výsledky nie sú optimálne a sú potrebné opakované intervencie. 
Preto by k liečbe mali byť indikované len symptomatické stenózy alebo oklúzie centrálnych žíl. 

Hlavným etiologickým faktorom vzniku tejto stenózy/oklúzie je implantácia centrálneho ve-
nózneho katétra (CVK). Zatiaľ čo pri implantácii CVK do vena jugularis interna (VJI) je incidencia 
stenózy 10%, prudko stúpa pri umiestnení CVK do vena subclavia (42-50%). Preto by používanie 
CVK u hemodialyzovaných pacientov malo byť čo najkratšie a v prípade nutnosti je metódou 
voľby implantácia CVK do VJI (ak nie sú kontraindikácie, tak vpravo). Napriek tomu je počet pa-
cientov, u ktorých je v anamnéze údaj o kanylácii vena subclavia hemodialyzačným katéterom, 
pomerne veľký. Rizikovými faktormi sú subklaviálna poloha katétra, opakovaná kanylácia, pro-
longované použitie a infekcia katétra. V mieste stenózy dochádza k vzniku perivenóznej fibró-
zy, ale aj myointimálnej hyperplázie. Vývoj stenózy je potencovaný vytvorením funkčného HD 
prístupu na ipsilaterálnej končatine. Pri oklúzii centrálnej žily je v budúcnosti takmer nemožné 
vytvoriť dobre funkčný a nekomplikovaný HD prístup vrátane permanentného CVK. Ošetrujúci 
lekár by pri plánovaní dialyzačného katétra u pacienta mal vždy myslieť na túto komplikáciu 
a zvážiť riziko/benefit výkonu. 
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Endovaskulárna liečba nematurovaných AV fistúl 

Andrej Klepanec, Ján Haršány

Rádiologická klinika, Fakultná nemocnica Trnava 

Zlyhanie maturácie AV fistuly predstavuje stále narastajúci problém. Medzi príčiny nematurá-
cie AV fistúl sa zaraďujú problémy na arteriálnej strane, venóznej strane alebo prítomnosť ak-
cesórnych vén. U pacientov s nematurovanými AV fistulami použitie perkutánnych endovasku-
lárnych techník umožnuje napomôcť k maturácii AV fistuly a tým k zachráneniu dialyzačného 
prístupu. 

Cieľom prezentácie je poskytnúť prehľad o klinických ako aj ultrazvukových kritériách maturá-
cie AV fistuly, jednotlivých perkutánnych endovaskulárnych možnostiach v liečbe nematurova-
ných AV fistúl ako aj prezentovať prvé skúsenosti s endovaskulárnou liečbou nematurovaných 
AV fistúl na našom pracovisku.

Nový prístup v molekulovej diagnostike autozómovo-dominantnej  
polycystickej choroby obličiek (ADPKD)

Katarína Hlinková, Gabriela Nagyová, Michaela Čižmárová, László Kovács

Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LFUK a DFNsP, Detská fakultná 
nemocnica s poliklinikou, Bratislava

Molekulová diagnostika autozómovo-dominantnej polycystickej choroby obličiek (ADPKD) je 
založená na metóde sekvenačnej analýzy génov PKD1 a PKD2. Táto metóda je dlhodobo pova-
žovaná za zlatý štandard v diagnostike hereditárnych ochorení, avšak pre rutinnú diagnostiku 
ADPKD nie je dostatočne efektívna. Dôvodom je časová a finančná náročnosť vyšetrenia spô-
sobená rozsahom génov, alelovou heterogenitou, ako aj prítomnosťou 6 pseudogénov génu 
PKD1. Navyše klinická manifestácia ADPKD sa môže prekrývať s inými typmi cystických ocho-
rení obličiek, čo vedie k potrebe komplexnej diferenciálnej diagnostiky vyžadujúcej genetické 
vyšetrenie viacerých génov. Molekulová diagnostika dedičných cystických ochorení obličiek 
tak vyžaduje nový komplexný prístup spočívajúci v integrácií metódy sekvenovania novej ge-
nerácie (NGS) do rutinnej praxe. 

Cieľom nášho príspevku je poukázať na aktuálnu problematiku genetickej diagnostiky poly-
cystických obličiek, ako aj predstaviť naše prvé skúsenosti v rutinnej praxi. 

Materiál a  metódy: V  Laboratóriu klinickej a  molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LFUK 
a  DFNsP je od roku 2011 evidovaných 92 žiadostí o  genetické vyšetrenie ADPKD. Molekulo-
vá analýza metódou štandardnej formy sekvenačnej analýzy bola zavedená do rutinnej praxe 
v roku 2014. 

Výsledky: Z celkového počtu žiadostí sme doposiaľ uskutočnili molekulovú diagnostiku ADP-
KD u 20 pacientov. Zárodočné mutácie v géne PKD1 boli identifikované v 15 a v géne PKD2  
v 5 prípadoch. Vzhľadom k časovej náročnosti molekulovej analýzy sme navrhli stratégiu vyšet-
renia pomocou metódy NGS, ktorá výrazne skráti dĺžku vyšetrenia o viac ako polovicu. Rovnako 
sme navrhli diagnostický prístup umožňujúci komplexnú diferenciálnu diagnostiku pacientov, 
u ktorých nebola potvrdená prítomnosť zárodočnej mutácie v génoch PKD1 a PKD2. 

Záver: Implementácia metódy NGS do klinickej praxe výrazne zefektívni diagnostiku polycys-
tických obličiek a  prispeje tak k  zlepšeniu klinického manažmentu pacientov s  ADPKD a  ich 
rodín. 
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ADPKD– renálna a extrarenálna symptomatológia a jej vzťah  
k renálnemu zlyhaniu

Gabriela Nagyová1, Jaroslav Rosenberger2, Katarína Hlinková1, László Kovács1

12. detská klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Detská fakultná nemocnica  
s poliklinikou, Bratislava 
2Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. , Košice

Autozómovo dominantná polycystická choroba obličiek (ADPKD) sa vyznačuje početnými re-
nálnymi a extrarenálnymi symptómami. 

Cieľom práce bolo hodnotenie prítomnosti jednotlivých príznakov a ich vzťahu k potrebe dia-
lýzy v priebehu života.

Materiál a metódy: Z klinického registra pacientov s ADPKD sme hodnotili výskyt s ochorením 
asociovaných príznakov a ich vplyv na progresiu choroby. Na štatistické vyhodnotenie sme po-
užili Fisherov test, kvalitatívne premenné sme vyjadrili v percentách a kvantitatívne ako medián.

Výsledky: V súbore 253 pacientov (211 dospelých, 42 detí) malo 81% pozitívnu rodinnú anam-
nézu ADPKD, napriek tomu len u 45% bola diagnóza stanovená na základe cieleného vyšetre-
nia. Z príznakov asociovaných s ochorením sa najčastejšie vyskytovala artériová hypertenzia 
(59% dospelých s  mediánom veku začatia liečby 35 rokov, 5% detí), bolesť (43% dospelých, 
2% detí), infekcie močových ciest (36% dospelých, 12% detí), hematúria (30% dospelých, 5% 
detí), hernia (12% pacientov celkovo), nefrolitiáza (16% dospelých) a hepatálne cysty (39% do-
spelých). Anamnéza náhlej cievnej mozgovej príhody bola pozitívna u 13% dospelých. Do štá-
dia terminálneho renálneho zlyhania (ESRD) dospelo 55 pacientov s mediánom veku 52 rokov, 
pričom medián veku ESRD v 5-ročných intervaloch v období rokov 1996-2015 bol 53, 48, 50 
respektíve 51 rokov. Pravdepodobnosť renálneho zlyhania sa zvyšovala s počtom symptómov 
a prítomnosť 3 a viacerých znakov štatisticky významne zhoršovala prognózu ADPKD.

Záver: V priebehu rokov 1996-2015 sme nezistili tendenciu k neskoršiemu nástupu ESRD. Vyšší 
počet s ochorením asociovaných príznakov sa však spájal s vyšším rizikom ESRD, preto predpo-
kladáme benefit vyšetrenia u všetkých prvostupňových príbuzných pacienta s ADPKD s cieľom 
včasnej diagnostiky ochorenia, preventívneho sledovania a včasnej liečby manifestácií, ktorá, 
predpokladáme, v budúcnosti pomôže zamedziť renálnemu zlyhaniu. Práca bola podporená 
grantom MZSR s registračným číslom 2012/5-UKBA-5 a grantom APVV-14-0234. 

Šance a možnosti molekulovej genetiky hereditárnych nefropatií

Kovács L., Nagyová G., Hlinková K.

2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice v Brati-
slave, Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LFUK a DFNsP v Bratislave

Cieľ: V ostatných rokoch sa dosiahol nevídaný pokrok v skúmaní ľudského genómu, ktorý má 
priamy dopad aj na klinickú medicínu. Bola identifikovaná genetická príčina množstva mono-
génových chorôb obličiek, vrátane polycystických obličiek (AD a  AR), aspoň 17 genetických 
typov nefronoftýzy, viac ako 80 tubulárnych porúch a séria chorôb s primárnym postihnutím 
glomerulov, vrátane Alportovho syndrómu, kongenitálneho nefrotického syndrómu, familiár-
nej hematúrie a IgA glomerulonefritídy. Vďaka pokroku došlo ku zmene etiologickej klasifikácie 
mnohých nefrologických stavov a vytvorili sa nové nozologické pojmy, ako sú „cíliopatie“, „po-
docytopatie“, „mitochondriálne cytopatie“ a „CAKUT“ („congenital animalies of kidney and uri-
nary tract“). Cieľom daného príspevku je poukázať na súčasné možnosti a limitácie molekulovej 
diagnostiky dedičných nefrologických chorôb na Slovensku, konkrétne v Laboratóriu klinickej 
a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LFUK a DFNsP v Bratislave.

Metódy a  výsledky: Laboratórium klinickej a  molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LFUK 
a  DFNsP v  Bratislave sa preferenčne venuje klinickej a  molekulovej diagnostike dedičných 
chorôb obličiek. Za ostatné roky sa zaviedli metódy diagnostiky mnohých genetických chorôb, 
ktoré sú zazmluvnené zdravotnými poisťovňami resp. sú hradené z  vedeckých grantových 
zdrojov (VEGA, APVV, MZSR). Zároveň sa vytvoril register hereditárnych obličkových chorôb na 
Slovensku. Laboratórium disponuje metódami genetického testovania u pacientov s autozó-
movo-dominantnou (553 pacientov vrátane 61 detí) aj autozómovo-recesívnou formou poly-
cystických obličiek (24 pacientov), nefronoftýzou (4 pacienti), rôznymi glomerulopatiami vráta-
ne dedičných foriem nefrotického syndrómu (4 prípady) aj vybranými tubulopatiami (Bartterov 
syndróm, Gitelmanov syndróm, hereditárny nefrogénny aj neurogénny diabetes insipidus, 
Dentov syndróm, deficit karboanhydrázy typ 2, Bardet-Biedlov syndróm, atď.).

Záver: V súčasnosti sú šance a možnosti molekulovej genetiky v oblasti humánnej medicíny 
vrátane klinickej nefrológie takmer neobmedzené. To je však v príkrom kontraste s existujúcimi 
limitáciami, vrátane dostupných financií, kapacity sekvenovania, ľudských rezerv, komplexnosti 
ľudského genómu a tiež etických úvah. 
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Nefrológia onkologických ochorení

Barbara Grandtnerová1, Matej Hrnčár2, Anna Švidraňová2, Eva Pritzová2

1Nemocnica Zelený sen sro, Banska Bystrica 
2Onkologická klinika SZU, NsP F. D. Roosevelta, Banska Bystrica

Cieľ práce: Predstaviť onko-nefrológiu ako mladú dynamickú časť nefrológie, ktorá bez-
prostredne súvisí s rozvojom liečebných možností onkológie. 

Okruhy práce onkonefrológa: 1.) Obličkové ochorenia ako dôsledok nádoru alebo jeho liečby 
(paraneoplastické glomerulonefritídy, mikroangiopatia po transplantácii kmeňových buniek, 
poškodenie obličiek pri graft-versus-host chorobe etc.) 2.) Akútna a chronická toxicita chemo-
terapie, prejavujúca sa na jednotlivých štruktúrach obličky (s  použitím anti-VEGF prípravkov 
ako bevacizumab je spojená hypertenzia, proteinúria, prípadne až vznik CKD; cisplatina a ifo-
sfamid môžu spôsobovať tubulopatie charakteru Fanconiho syndrómu, stratu soli, magnézia 
alebo nefrogénny diabetes insipidus, sorafenib a sunitinib môžu zapríčiniť akútnu intersticiálnu 
nefritídu, metotrexát kryštálovú nefropatiu, mitomycín C alebo gemcitabín potenciálne indu-
kujú HUS; s antracyklínmi sa môže spájať kardiomyopatia a kardiorenálny syndróm). Volumová 
deplécia spojená s chemoterapiou, malnutríciou a akútnym poškodením obličiek sa považujú 
za jednu z najčastejších foriem paraneoplastického syndrómu. 3.) Prispôsobenie dávok chemo-
terapeutík v prípade renálnej dysfunkcie či u pacientov na jednotlivých typoch mimotelovej eli-
minačnej liečby 4.) Optimálne meranie GFR; ani cystatín nie je u onkologických ochorení vždy 
prínosom, pretože môže byť zvýšený aj v dôsledku základného ochorenia. 

Prácu dopĺňajú kazuistiky vybraných prípadov nefrotoxicity a  uplatnenia eGFR počítanej 
z cystatínu C. 

Záver: Zníženie mortality na nádorové ochorenia v dôsledku dostupnosti modernej liečby, včí-
tane biologickej terapie a  liečby kmeňovými bunkami prinieslo vyšší počet prežívajúcich pa-
cientov, z ktorých časť trpí na akútne alebo chronické obličkové ochorenie v dôsledku nádoru 
samotného alebo jeho liečby. Onko-nefrológia sa rozvíja na základe úzkej medziodborovej spo-
lupráce a v rámci vzdelávania v odbore sa jej na zahraničných podujatiach venuje stále väčšia 
pozornosť.

Nová éra liečby hepatitídy c u pacientov s chronickým ochorením obličiek

Ľubomír Skladaný1, Svetlana Adamcová-Selčanová1, Juraj Šváč2

1HEGITO / II. Interná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica 
2NTO / II. Interná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Vzťahy medzi hepatitídou C, chronickým ochorením obličiek (CKD) a ich liečbami sú mnohora-
ké. Napríklad hepatitída C je rizikový faktor CKD, prekážka transplantácie obličky (RTx) a rizikový 
faktor úmrtia po RTx; hemodialýza (HD) je rizikový faktor hepatitídy C a prekážka jej liečby; RTx 
je prekážka liečby hepatitídy C. Hoci vo vývoji po kvantitatívnej stránke (napr. výrazné oslabe-
nie HD ako rizikového faktora pre hepatitídu C), pravidlá pre pohyby po trajektóriách týchto 
vzťahov (guidelines) nebolo treba zásadne meniť mnoho rokov. V podstate až doteraz. Okol-
nosťou, ktorá pravdepodobne nenechá vo vyššie-uvedených súvislostiach kameň na kameni, 
je zavedenie do praxe nových liečebných režimov na hepatitídu C: bez interferónového základu 
(IFN-free), založených zatiaľ na štyroch nových skupinách molekúl – tzv. priamo pôsobiacich 
antivirotík (DAA). Prvá vlna klinického výskumu IFN-free/DAA liečebných režimov poukázala 
na možné úskalia liečby hepatitídy C u pacientov s CKD, najmä pri niektorých molekulách; skú-
mali sa preto najprv na menej rizikových kohortách. V súčasnosti sa do praxe po registračných 
štúdiách prebíjajú režimy, ktoré konkrétne adresujú liečbu hepatitídy C u pacientov s rôznymi 
štádiami CKD a po RTx. Spomedzi tých IFN-free režimov, ktoré sú už na Slovensku registrované 
a dostupné, sa pre pacientov s CKD očakáva úspešné zavŕšenie skrutínia kombinácie ombita-
sviru, paritapreviru/ritonaviru s dasabuvirom (tzv. 3D Combo) s, alebo bez nízkodávkovaného 
ribavirínu (200mg) podľa subtypu genotypu 1 (RUBY-1). Trojmesačná liečba viedla v kohorte 
s CKD a 65% výskytom HD k trvalej virologickej odpovedi u 77% pacientov. U pacientov po RTx 
so zachovanou funkciou štepu sa črtá viacero liečebných alternatív. Ak sa predpoklady potvrdia 
v ďalších kontrolovaných štúdiách, hepatitída C môže prestať figurovať medzi kontraindikácia-
mi RTx a stav po RTx medzi kontraindikáciami liečby hepatitídy C. 
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Vplyv kompletnej hladovky a regeneračnej diéty na funkciu obličiek

Viliam Mojto1, Jarmila Kucharská2, Ján Mišianik3, Zuzana Rausová4, Martina Kolcunová5, 
Anna Gvozdjáková2, Jozef Valuch6

1III. interná klinika, LFUK a UNB, Bratislava 
2Farmakobiochemické laboratórium pri III. internej klinike, LFUK, Bratislava 
3Laboratórium radioimunoassay, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava 
4Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojnícka fakulta STU, Bratislava 
5I. interná klinika, LFUK a UNB, Bratislava 
6Ústav súdneho lekárstva, LFUK, Bratislava

Existujú rôzne názory o vplyve hladovky na zdravý a chorý organizmus. Na jednej strane posilní 
zdravie, ale na druhej strane predstavuje záťaž pre jednotlivé orgány. 

Cieľom práce bolo zistiť vplyv 11-dňovej kompletnej hladovky a regeneračnej diéty na funkciu 
obličiek, hmotnosť tela, tlak krvi, oxidačný stres a antioxidanty u ľudí. 

Materiál a metódy: V súbore bolo 10 ľudí, ktorí kompletne hladovali, pili iba vodu. 5 mužov  
(31 – 58 rokov), priemerný vek 46,4 rokov a 5 žien (44 – 63 rokov), priemerný vek 53,6 rokov.  
Regeneračná diéta trvala 11 dní. Všetky lieky boli vysadené. Denne prešli 6 – 10 km, plávali a ab-
solvovali masáže. Pred hladovkou, po hladovke a po regeneračnej diéte sa stanovila GFR, kyseli-
na močová, urea, glukóza, hmotnosť, TK, α – tokoferol, gama – tokoferol, koenzým Q10 – TOTAL 
a peroxidácia lipidov. Antioxidanty boli stanovené s HPLC, peroxidácia lipidov spektrofotomet-
ricky, lipidy kolorimetrickou metódou. Na štatistickú analýzu sme použili mnohorozmernú jed-
nocestnú analýzu (ANOVA) s Bonferoniho korekciou. 

Výsledky: Po kompletnej hladovke sa zaznamenal vzostup kreatinínu z 45,5 ± 2,87 na 73,8 ± 
3,63 μmol/l (p < 0,0002), kyseliny močovej z 295,48 ± 28,2 na 821,88 ± 39,7 μmol/l (p < 0,0001). 
Po regeneračnej diéte hodnoty poklesli na úroveň pred hladovkou. Koncentrácia urey sa vý-
znamne nezmenila. GFR sa znížila a vrátila sa na pôvodnú hodnotu po regeneračnej diéte. Hla-
dovka znížila hmotnosť, glykémiu, TK (p < 0,05), peroxidáciu lipidov a koncentráciu γ – tokofe-
rolu. α – tokoferol a koenzýmu Q10 – Total po regeneračnej diéte zostali znížené. 

Záver: Po 11-dňovej hladovke sa znížila funkcia obličiek, zvýšila sa koncentrácia kreatinínu 
a  znížila sa schopnosť obličiek vylúčiť kyselinu močovú. Počas hladovky sa odporúča zabez-
pečiť dostatočnú hydratáciu a kontrolu diurézy. Pozitívny efekt hladovky sa prejavil v znížení 
oxidačného stresu, znížení glykémie, hmotnosti a tlaku krvi. 
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