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ŠTVRTOK 6. OKTÓBER 2022
8:30 - 9:00

OTVORENIE

9:00 - 11:15

OBEZITA VERSUS ANOREXIA
Predsedníctvo: Podracká Ľ., Celec P.

• 50-ročný vývoj prevalencie preobezity a obezity
		 v mladej generácii Slovenska
		
Kajaba I., Tichá Ľ., Bzdúch V.
• Metabolické efekty sladených kolových nápojov – medicína založená
		 na dohadoch
		
Celec P., Čonka J.
• Dokáže hnedý tuk spáliť metabolické komplikácie obezity?
		
Balážová L., Štefanička P., Varga L., Ukropcová B., Ukropec J., Baláž M.
• Hypovitaminóza D a dysregulácia serotonínu v patogenéze hypertenzie
		 u obéznych detí
		
Krivošíková K., Krivošíková Z., Wsolová L., Seeman T., Podracká Ľ.
• Obezita & anorexia – dva extrémy hmotnostného spektra
		
Tichá Ľ., Podracká Ľ.
• Mentálna anorexia v svetle nových poznatkov: na rodine založená liečba
		
Paulínyová M., Matzová Z.
• Vplyv anorexie nervosa na QRS elektrokardiogramu
		
Bacharová L., Tichá Ľ., Čagalová A., Karľová K., Podracká Ľ.
• Denzita kostného minerálu u anorektičiek asociuje s počtom
		 cirkulujúcich krvných buniek
		
Čagalová A., Gáal Kovalčíková A., Tichá Ľ., Šebeková K., Podracká Ľ.
11:15 - 11:30 Prestávka
11:30 - 12:45 NADMERNÝ TELESNÝ RAST
Predsedníctvo: Košťalová Ľ., Brennerová K.
• Je marfanoidní habitus typickým projevem homocystinurií?
		
Kožich V. (Praha)
• Diagnostika nadmerného rastu
		
Košťálová Ľ., Vitáriušová E., Pribilincová Z.
• Benígne varianty nadmerného rastu
		
Vitáriušová E., Košťálová Ľ., Čagalová A., Pribilincová Z.
• Hormonálne indukovaný nadmerný rast
		
Pribilincová Z., Košťálová Ľ., Vitáriušová E., Tichá Ľ.

12:45 - 13:30 Obed
13:30 - 14:30 100 ROKOV OD OBJAVU INZULÍNU
Predsedníctvo: Barák Ľ., Podoláková K.
• 100 rokov inzulínu – pohľad z pozície Detského diabetologického centra SR
		
Barák Ľ., Jančová E., Podoláková K., Staník J.
• Mikrobi a diabetes 1. typu
		
Cinek O. (Praha)
• Je liečba diabetu po 100 rokoch jednoduchšia?
		
Podoláková K., Jančová E., Staník J., Lobotková D., Barák Ľ.
14:30 - 15:45 DEDIČNÉ METABOLICKÉ CHOROBY
Predsedníctvo: Bzdúch V., Hlavatá A.
• Reparačné enzýmy a ich úloha v metabolizme
		
Bzdúch V., Brennerová K., Hrčková G., Karľová K., Šebová C.
• Diéta v liečbe dedičných metabolických porúch: kedy a ako?
		
Brennerová K., Martinčeková T., Bzdúch V.
• Fabryho choroba - ako sa zmenila epidemiologická situácia za viac
		 ako 20 rokov špecifickej liečby na Slovensku
		
Juríčková K., Jungová P., Petrovič R., Mattošová S., Hlavatá A.
• Neurolog jako součást multidisciplinárního týmu v péči o pacienty
		 s Fabryho chorobou
		
Reková P. (Praha)
• AGALopatie a Fabryho choroba - Živná M., Barešová V., Sikora J. a spol. (Praha)
15:45 - 16:00 Prestávka
16:00 - 17:00 INOVATÍVNA LIEČBA V PEDIATRII
Predsedníctvo: Pribilincová Z., Goljerová I.
• Závažná sialorea a možnosti liečby - Viestová K.
• Keď na forme záleží (možnosti liečby adrenálnej insuficiencie)
		
Pribilincová Z.
• Využitie lokálnych antibiotík v otolaryngológii - Goljerová I.
• Očná forma toxoplazmózy - Kostolná B., Dická E.
• Interdisciplinárna spolupráca pediatra a čelustného ortopéda - Lysý J.

PIATOK 7. OKTÓBER 2022
DIAGNOSTIKA A LIEČBA PROGRESÍVNYCH NEFROPATIÍ
Predsedníctvo: Podracká Ľ., Seeman T.
		

8:00 - 9:30

• Výsledky transplantácie obličiek u detí na Slovensku
		
Podracká Ľ., Koľvek G., Dluholucký M., Brndiarová M., Antonyová M., Breza J. jr.
• Chirurgické aspekty transplantácie obličiek u detí
		
Breza J. jr., Breza J., Bartoň P., Podracká Ľ.
• Český a slovenský registr s autosomálně-dominantní polycystickou
		 chorobou ledvin (ADPKD)
		
Seeman T., Bláhová K., Flogelová H., Šuláková T., Skálová S., Štarha J., Koľvek G., 		
		 Podracká Ľ. (Praha)
• Český a slovenský register detí s autozómovo-recesívnou polycystickou
		 chorobou obličiek (ARPKD)
		
Hrčková G., Skalická K., Seeman T., Koľvek G., Podracká Ľ.
• Virtuálna realita pri diagnostike závažných anomálii uropoetického traktu
		
Brngal T.

DIAGNOSTIKA A LIEČBA PROGRESÍVNYCH NEFROPATIÍ
Predsedníctvo: Podracká Ľ.
		

9:30 - 10:00

• Gregor Mendel slaví 200 let: ze zahrad augustiniánskeho kláštera
		 v Brně až k diagnostice a léčbě geneticky podmíněných chorob
		
Slabý O. (Brno)
10:00 - 10:15 Prestávka
10:15 - 12:15 MUSKULOSKELETÁLNE OCHORENIA
		
Predsedníctvo: Tichá Ľ., Bayer M.
• Vývoj našich poznatků o vitaminu D
		
Kutílek Š. (Klatovy)
• Rachitis dnešníma očima
		
Bayer M. (Praha)
• Liečba osteoporózy u detí
		
Tichá Ľ., Pribilincová Z ., Čagalová Z., Podracká Ľ.

• Prvý prípad veľmi zriedkavého CODAS syndrómu (Cerebro-okulo-dento		 auriculo-skeletálny syndróm) na Slovensku u chlapca s epifyzeálnou
		 dyspláziou a mnohopočetnými vývojovými anomáliami
		
Skalická K., Janečková L., Krajčovičová V., Bašnáková J., Breza J., Legeňová L.,
		 Babala J., Béder I., Hrčková G., Hamidová O., Podracká Ľ.
• Skríning bedrových kĺbov u detí s neuromuskulárnymi ochoreniami
		
Rendek P., Halás M., Kokavec M.
12:15 - 13:15 Obed
13:15 - 15:00 INFEKCIE A OČKOVANIE / ŠTANDARDNÉ POSTUPY 			
Predsedníctvo: Dallos T., Hrebík M.
• Lymská artritída
		
Dallos T., Balažiová B., Turoňová L.
• 3 vlny PIMS - TS
		
Mišíková D., Balažiová B., Hrebík M., Mičega T., Kollerová A., Záhorec M., Dallos T.
• Očkovanie u detí s reumatickými chorobami
		
Balažiová B., Kuková Z., Mišíková D., Dallos T.
• Aktuálne odporúčania očkovania proti TBC
		
Hricová M., Čižnár P.
• Bolesti na hrudníku z pohľadu pediatrického kardiológa
		
Hrebík M., Szórádová S.
• Diagnostické a liečebné postupy pri nefrokalcinóze
		
Urbanová D., Podracká Ľ.
• Dehydratácia u detí – naše skúsenosti
		
Szórádová S., Staník J., Piteková B., Tarnoková S., Podracká Ľ.
15:00
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Skrátená informácia o lieku: Euthyrox 25 mikrogramov; 50 mikrogramov, 75 mikrogramov; 88 mikrogramov; 100 mikrogramov; 112 mikrogramov; 125 mikrogramov;
137 mikrogramov; 150 mikrogramov; 175 mikrogramov; 200 mikrogramov Indikácie: liečba eutyreoidnej strumy, profylaxia relapsov po operácii eutyreoidnej
strumy, substitučná liečba pri hypotyreóze, supresívna liečba pri rakovine štítnej žľazy, sprievodná liečba v priebehu liečby hypertyreózy antityreoidálnymi liekmi,
diagnostické použitie pri vyšetrení supresie funkcie štítnej žľazy. Dávkovanie a spôsob podávania dávkovanie určí endokrinológ podľa individuálnych potrieb pacienta.
Denná dávka sa môže podať naraz. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok. Neliečená nedostatočnosť nadobličiek, neliečená
nedostatočnosť hypofýzy a neliečená tyreotoxikóza. Liečba Euthyroxom sa nesmie začať pri akútnom infarkte myokardu, akútnej myokarditíde a akútnej pankreatitíde.
Špeciálne upozornenia: Pred začatím liečby Euthyroxom je potrebné vylúčiť alebo liečiť nasledujúce ochorenia: koronárna nedostatočnosť, angína pectoris, artérioskleróza,
hypertenzia, nedostatočnosť funkcie hypofýzy, nedostatočnosť nadobličiek, tyreoidálna autonómia. Interakcie: Antidiabetické lieky: Levotyroxín môže redukovať účinok liečiv,
ktoré znižujú hladinu cukru v krvi. Propyltiouracyl, glukokortikoidy, beta-blokátory, amiodarón a jód obsahujúce kontrastné látky: inhibujú periférnu konverziu T3 na T4. Vzhľadom na svoj vysoký obsah jódu môže amiodarón spôsobiť hypertyreoidizmus aj hypotyreoidizmus. Zvláštna pozornosť sa odporúča v prípade nodulárnej strumy s možnou nerozpoznanou autonómiou. Inhibítory protónovej pumpy (PPI): Súbežné podávanie s PPI môže spôsobiť zníženie absorpcie hormónov štítnej žľazy, doporučuje sa pravidelné sledovanie
s prípadným zvýšením dávky hormónov štítnej žľazy. Používanie v gravidite a počas dojčenia: Liečba hormónmi štítnej žľazy sa má predovšetkým počas tehotnosti a dojčenia
vykonávať veľmi dôsledne. Požiadavky na dávku môžu počas tehotnosti dokonca stúpnuť. Doteraz neboli hlásené žiadne riziká pre plod. Nežiaduce účinky: Po prekročení individuálneho
limitu tolerancie pre sodnú soľ levotyroxínu alebo po predávkovaní, je možný výskyt nasledujúcich klinických príznakov typických pre hypertyreózu, najmä ak sa dávka na začiatku liečby
zvyšovala príliš rýchlo: srdcové arytmie (napr. atriálna fibrilácia a extrasystoly), tachykardia, palpitácie, anginózne ťažkosti, bolesť hlavy, svalová slabosť a kŕče, návaly tepla, horúčka, vracanie,
poruchy menštruácie, pseudotumor cerebri, triaška, nepokoj, nespavosť, zvýšené potenie, úbytok hmotnosti, hnačka. Pred použitím sa oboznámte s kompletnou informáciou v SPC. Výdaj
lieku je viazaný na lekársky predpis. Dátum poslednej revízie textu: 1/2022. Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: MERCK, spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava 16,
Slovensko. Informácie o lieku nájdete v spoločnosti MERCK, spol.
µg s r.o., Slovensko, tel.: 02/49 26 71 11, fax: 02/49 26 77 77.
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TOUJEO® bazálny inzulínový analóg
2. generácie vhodný pre širokú populáciu
pacientov s diabetom vrátane rizikových
pacientov, detí, či seniorov.1-6

Pomáhame vám
nájsť ten správny
inzulín pre vašich
pacientov
Skrátená informácia o lieku
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alebo prípravkami. Prípravok Toujeo a inzulín glargín 100 jednotiek
platia rovnaké princípy ako u dospelých pacientov. Pri prechode
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rokov, pričom platia rovnaké princípy ako u dospelých pacientov.
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Referencie: 1. Rosenstock J et al Diabetes Care 2018;41:2147–2154. 2. Haluzík M et al Diabetes 2019;68(Supplement 1):146-OR. 3. Charbonnel B et al Diabetes 2019;68 (Supplement 1):131-LB. 4. Charbonnel B et al Prezentované ako poster na 79th Scientiﬁ c Sessions of the American Diabetes Association 2019;
Referencie: 1. Rosenstock J et al Diabetes Care 2018;41:2147–2154. 2. Haluzík M et al Diabetes 2019;68(Supplement 1):146-OR. 3. Charbonnel B et
7. – 11. júna; San Francisco, CA, US. 131-LB. 5. Sullivan SD et al Prezentované ako poster na 79th Scientiﬁ c Sessions of the American Diabetes Association
al Diabetes 2019;68 (Supplement 1):131-LB. 4. Charbonnel B et al Prezentované ako poster na 79th Scientifi c Sessions of the American Diabetes
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Viac slobody...
injekčný roztok
v naplnenom pere

Každý týždeň 6 dní bez injekcie
• Dlhodobo pôsobiaci rastový hormón podávaný 1x týždenne*
vďaka CTP technológii1,2

• Viac ako 5 rokov sledovania pediatrických pacientov s deficitom RH3
• Profil účinnosti a bezpečnosti porovnateľný s dennou liečbou RH4

NOVINK
A

* Ngenla je indikovaná na liečbu detí a dospievajúcich od 3 rokov s poruchou rastu zapríčinenou nedostatočnou sekréciou rastového hormónu.1
CTP = C-Terminálny Peptid
REFERENCIE: 1. SPC Ngenla (somatrogon) Súhrn charakteristických vlastností lieku. Marec 2022. https://www.sukl.sk/; navštívené 26.8.2022. 2. Hershkovitz
O et al. In Vitro and in Vivo Characterization of MOD-4023, a Long-Acting Carboxy-Terminal Peptide (CTP)-Modified Human Growth Hormone. Mol Pharm
2016;13(2):631–639. 3. Zadik Z et al. Results From an Open-Label Extension of the Phase 2 Dose Finding Study of Once Weekly Somatrogon vs Daily Genotropin in
Pediatric Patients With Growth Hormone Deficiency (GHD). J Endocr Soc 2021;5(Suppl 1):A684–A685. 4. Deal Ch et al, Efficacy and Safety of Weekly Somatrogon
vs Daily Somatropin in Children With Growth Hormone Deficiency: A Phase 3 Study The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2022, 107, e2717–e2728
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU.
Ngenla 24 mg, Ngenla 60 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Zloženie: Každé naplnené pero obsahuje 24 mg alebo 60 mg somatrogonu v 1,2 ml roztoku. Lieková forma: Injekčný roztok. Charakteristika: Somatrogon sa
viaže na receptor pre rastový hormón (RH) a iniciuje kaskádu prenosu signálu, ktorá kulminuje zmenami v raste a metabolizme. Konzistentne s RH signalizáciou
vedie väzba somatrogonu k aktivácii STAT5b signálnej dráhy a zvyšovaniu sérovej koncentrácie IGF-I. Zistilo sa, že zvyšovanie IGF-I je závislé od dávky somatrogonu, čo čiastočne sprostredkúva klinický účinok. Následkom toho RH a IGF-I stimulujú metabolické zmeny, lineárny rast a zrýchlenie rastu u pediatrických
pacientov s nedostatočnou sekréciou RH. Farmakoterapeutická skupina: Hormóny hypofýzy a hypotalamu a analógy, somatropín a agonisty somatropínu, ATC
kód: H01AC08. Terapeutické indikácie: Ngenla je indikovaná na liečbu detí a dospievajúcich od 3 rokov s poruchou rastu zapríčinenou nedostatočnou sekréciou
rastového hormónu. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka je 0,66 mg/kg telesnej hmotnosti podaná jedenkrát týždenne subkutánnou injekciou. Každé naplnené pero umožňuje nastavenie a podávanie dávky predpísanej lekárom. Dávka sa môže zaokrúhliť smerom nahor alebo nadol na základe
odborného posúdenia individuálnych potrieb pacienta lekárom. Keď je potrebné podanie dávky vyššej ako 30 mg (t. j. telesná hmotnosť >45 kg), musia sa podať
dve injekcie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, potvrdená aktivita nádoru a preukázaný rast nádoru, podpora
rastu u detí s uzavretými epifyzálnymi rastovými štrbinami, vážne akútne ochorenie, komplikácie po otvorenej operácii srdca, operácii brucha, viacnásobnej úrazovej traume, akútnom respiračnom zlyhaní a podobnými stavmi. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Myozitída je veľmi zriedkavá nežiaduca
udalosť, ktorá môže súvisieť s konzervačnou látkou metakrezol. Ak sa objaví závažná hypersenzitívna reakcia, používanie somatrogonu sa musí okamžite ukončiť.
Na základe zverejnených údajov, pacienti liečení denne podávaným RH, ktorí majú alebo u nich existuje riziko vzniku deficiencie hypofyzárneho hormónu(ov),
môžu byť vystavení riziku znížených sérových hladín kortizolu a/alebo nemaskovaného centrálneho hypoadrenalizmu. U pacientov liečených substitučnou glukokortikoidovou terapiou v dôsledku skoršie diagnostikovaného hypoadrenalizmu môže byť po začatí liečby somatrogonom potrebné zvýšenie udržiavacích dávok
alebo dávok potrebných v stresových situáciách. RH zvyšuje extratyroidálnu konverziu T4 na T3 a môže odhaliť začínajúcu hypotyreózu. U všetkých pacientov sa
odporúča sledovať funkciu štítnej žľazy. Liečba RH môže znižovať citlivosť na inzulín a indukovať hyperglykémiu. U pacientov s malígnym ochorením v anamnéze
sa musí venovať osobitná pozornosť prejavom a príznakom relapsu. U malého počtu pacientov liečených RH bola hlásená intrakraniálna hypertenzia (IH) s edémom papily, ataxiou, poruchami zraku, bolesťou hlavy, nevoľnosťou a/alebo vracaním. U pacientov s klinickým alebo fundoskopickým potvrdením IH sa liečba
somatrogonom musí dočasne prerušiť. Ak pacientka užívajúca somatrogon začne alebo ukončí liečbu obsahujúcu perorálny estrogén, musí sa sledovať hodnota
IGF-I, aby sa stanovilo, či sa má upraviť dávka RH tak, aby sa sérové hladiny IGF-I udržiavali v rámci požadovaného rozsahu. U pacientok na perorálnej liečbe
obsahujúcej estrogén môže byť na dosiahnutie liečebného cieľa potrebná vyššia dávka somatrogonu. Liekové a iné interakcie: Súbežná liečba glukokortikoidmi
môže inhibovať rast podporujúce účinky somatrogonu. U pacientov s diabetes mellitus, ktorí vyžadujú medikamentóznu liečbu, môže byť nutná úprava dávky
inzulínu a/alebo perorálnych/injekčne podávaných hypoglykemizujúcich liekov, keď sa u nich začne liečba somatrogonom. Liečba denne podávaným RH môže
odhaliť predtým nediagnostikovanú alebo subklinickú centrálnu hypotyreózu. Môže byť potrebné začať so substitučnou liečbou tyroxínom alebo môže byť potrebné ju upraviť. Somatrogon in vitro indukuje expresiu CYP3A4 mRNA. Klinický význam tohto javu nie je známy. Nežiaduce účinky: Veľmi časté: bolesť hlavy,
reakcie v mieste podania injekcie, horúčka; časté: anémia, eozinofília, hypotyreóza, alergická konjunktivitída, artralgia, bolesť v končatine. Fertilita, gravidita
a laktácia: Neodporúča sa počas gravidity a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu. Nie je známe, či sa somatrogon/metabolity vylučuje/
vylučujú do materského mlieka. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu somatrogonom, sa musí urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre
dieťa a prínosu liečby pre ženu. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Žiadny alebo zanedbateľný vplyv. Uchovávanie: Pred prvým
použitím: uchovávajte v chladničke. Neotvorené naplnené pero sa môže dočasne uchovávať najviac 4 hodiny pri teplotách až do 32 °C. Po prvom použití: uchovávajte v chladničke (2 °C - 8 °C), neuchovávajte v mrazničke, uchovávajte s nasadeným vrchnákom pera na ochranu pred svetlom. Táto skrátená informácia o lieku
je určená pre odbornú verejnosť. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred podaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických
vlastností lieku (SPC). Dátum aktualizovania skrátenej informácie o lieku: jún 2022. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard
de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgicko. Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii: PFIZER Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, tel.: +421 2 3355 5500. Upravené podľa SPC schváleného Európskou agentúrou pre lieky (EMA) dňa 18.3.2022.
▼Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby
hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, 825 08
Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti
Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch, Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/.
PP-NGE-SVK-0010, Dátum prípravy: august 2022

PFIZER Luxembourg SARL, o.z.,
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, tel.: 02/33 55 55 00,
www.pfizer.sk

PARALEN®
Tradičný liek pre všetky generácie
• znižuje horúčku
• tlmí bolesť
• vracia úsmev

Skrátená informácia o lieku
Názov lieku: PARALEN SUS. Lieková forma: perorálna suspenzia. Zloženie: 5 ml suspenzie obsahuje 120 mg paracetamolu. Terapeutické indikácie: Liečba horúčky, najmä pri akútnych bakteriálnych
a vírusových infekciách, bolesti zubov (vrátane bolesti pri prerezávaní zúbkov), bolesti hlavy, neuralgie, bolesti svalov alebo kĺbov nezápalovej etiológie. Liek je určený pre deti od 3 mes. a s min.
tel. hm. 5 kg. Dávkovanie a spôsob podávania: U detí od 3 mes. sa pri liečbe horúčky používa jednotlivá dávka 10-15 mg paracetamolu/kg tel. hm. Podáva sa podľa potreby v 6-hod. intervaloch,
interval možno skrátiť na 4 hod., pričom sa nesmie prekročiť celková denná dávka. Nepodávajú sa viac ako 4 dávky počas 24 h. Celková denná dávka nesmie presiahnuť 60 mg/kg tel. hm. u detí do
6 r., 1 500 mg u detí od 6 do 12 r. s tel. hm. 21-25 kg a 2 000 mg pri tel. hm. 26-40 kg. Pri závažnej poruche funkcie obličiek musí byť interval medzi jednotlivými dávkami najmenej 8 h. Pacientom
s poruchou funkcie pečene sa nemajú podávať maximálne dávky a interval medzi jednotlivými dávkami má byť najmenej 6 h. Pomocou dávkovača s piestom je možné presne odmerať dávku. Pred
odobratím dávky treba suspenziu veľmi dobre pretrepať. Suspenziu zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Kontraindikácie: Precitlivenosť na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok,
závažná hemolytická anémia, závažná formy hepatálnej insuficiencie, akútna hepatitída. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Zvýšená opatrnosť je potrebná pri podávaní pacientom
s deficitom glukózo-6-fosfátdehydrogenázy, hemolytickou anémiou a pri súbežnom podaní liekov atakujúcich pečeň. Pri poruche funkcie obličiek sa odporúča predĺžiť dávkovací interval. Pri dlhodobej
liečbe nemožno vylúčiť možnosť poškodenia obličiek. U pacientov so zmenami pečeňových funkcií a u pacientov dlhodobo (viac ako 10 dní) užívajúcich vyššie dávky paracetamolu sa odporúča
pravidelná kontrola pečeňových testov. U pacientov s ochorením pečene je vyššie nebezpečenstvo predávkovania. Užívanie vyšších ako odporúčaných dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia
pečene. Tento liek sa nesmie bez odporúčania lekára podávať deťom, ktoré trpia ochorením pečene a/alebo užívajú akékoľvek iné lieky obsahujúce paracetamol. Hepatotoxicita paracetamolu sa
môže vyskytnúť aj pri použití terapeutických dávok, pri krátkodobom použití a u pacientov bez predchádzajúcej poruchy funkcie pečene. Poškodenie pečene sa však môže vyvinúť pri nižších
dávkach, ak spolupôsobí alkohol, induktory pečeňových enzýmov alebo iné hepatotoxické lieky. Dlhodobá konzumácia alkoholu významne zvyšuje riziko hepatotoxicity paracetamolu. Počas liečby
sa nesmú piť alkoholické nápoje. Počas terapie perorálnymi antikoagulanciami a pri súbežnom dlhodobom podávaní vyšších dávok paracetamolu, najmä v kombinácii s dextropropoxyfénom či
kodeínom, je nutná kontrola protrombínového času. Opatrnosť sa odporúča u pacientov so zvýšenou citlivosťou na kys. acetylsalicylovú a/alebo NSAID. Pri užívaní liekov s obsahom paracetamolu boli
hlásené život ohrozujúce kožné reakcie Stevensov-Johnsonov sy., toxická epidermálna nekrolýza a akútna generalizovaná exantematózna pustulóza. Liek neobsahuje sacharidy ani alkohol, obsahuje
sorbitol. Liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v 5 ml perorálnej suspenzie, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie
fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek. Liekové a iné interakcie: Hepatotoxické látky môžu zvyšovať možnosť kumulácie
a predávkovania paracetamolu. Paracetamol zvyšuje hladinu kyseliny acetylsalicylovej a chloramfenikolu v plazme. Súbežné užívanie paracetamolu s chloramfenikolom môže významne spomaľovať
elimináciu chloramfenikolu a zvyšovať tak riziko nežiaducich účinkov. Súbežné dlhodobé podávanie paracetamolu a NSAID (predovšetkým kys. acetylsalicylovej) vo vyšších dávkach zvyšuje riziko
analgetickej nefropatie a ďalších renálnych nežiaducich účinkov. Riziko toxicity paracetamolu môže byť zvýšené u pacientov liečených ďalšími potenciálne hepatotoxickými liekmi alebo liekmi, ktoré
indukujú pečeňové mikrozomálne enzýmy, ako sú antiepileptiká (napr. glutetimid, fenobarbital, fenytoín, primidón, karbamazepín, topiramát), rifampicín a alkohol. Pri súbežnom užívaní s barbiturátmi,
inhibítormi MAO, tricyklickými antidepresívami, ľubovníkom bodkovaným môžu inak neškodné dávky paracetamolu spôsobiť poruchy funkcie pečene. Absorpcia paracetamolu po p.o. podaní sa môže
urýchliť podaním metoklopramidu alebo domperidónu a môže byť spomalená kolestyramínom. Probenecid ovplyvňuje vylučovanie a plazmatickú koncentráciu paracetamolu. Pri súbežnom užívaní
paracetamolu a zidovudínu sa pozoruje zvýšený sklon k rozvoju neutropénie a hepatotoxicity. Tento liek preto má byť súbežne so zidovudínom používaný len po starostlivom zvážení prínosu a rizika
liečby. Pri súbežnom podávaní paracetamolu a lamotrigínu bolo zistené zníženie účinnosti lamotrigínu pri zvýšení jeho pečeňového klírensu. Súbežné dlhodobé, pravidelné podávanie paracetamolu
môže zvýšiť riziko krvácania u pacientov užívajúcich warfarín a iné antagonisty vitamínu K. Pacienti užívajúci paracetamol a antagonisty vitamínu K majú byť monitorovaní. Pri súbežnom podávaní
flukloxacilínu s paracetamolom bol pozorovaný rozvoj metabolickej acidózy, najmä u starších pacientov s prítomnosťou rizikových faktorov deplécie glutatiónu, ako je sepsa, podvýživa alebo chronický
alkoholizmus. P.o. kontraceptíva môžu zvýšiť rýchlosť klírensu paracetamolu. Súbežné užívanie liekov, ktoré spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka, ako napr. propantelín, môže viesť k spomaleniu
absorpcie a oneskoreniu účinku paracetamolu. Izoniazid môže zvyšovať hepatotoxický potenciál paracetamolu. Gravidita a laktácia: Paracetamol sa môže podávať počas tehotenstva, avšak má byť
použitá minimálna účinná dávka po čo najkratšiu dobu a s najnižšiu možnou frekvenciou. Počas krátkodobej liečby nie je potrebné prerušiť dojčenie za predpokladu starostlivého sledovania dojčaťa.
Nežiaduce účinky: zriedkavé: kožné alergické reakcie, vyrážka. Ďalšie informácie o nežiaducich účinkoch (veľmi zriedkavé, neznáme) viď v úplnom znení SPC. Predávkovanie: Predávkovanie môže mať
za následok závažné poškodenie pečene a niekedy akútnu renálnu tubulárnu nekrózu. Do 24 hodín sa môže objaviť nauzea, vracanie, anorexia, bledosť, letargia a potenie. Môže vzniknúť pečeňová
cytolýza, ktorá môže viesť k zlyhaniu pečene, gastrointestinálnemu krvácaniu, encefalopatii, diseminovanej intravaskulárnej koagulácii, kóme až smrti. Aj napriek absencii výrazných skorých príznakov
majú byť pacienti neodkladne prevezení do nemocnice na poskytnutie okamžitej lekárskej pomoci. Použitie aktívneho uhlia je potrebné zvážiť do hodiny po predávkovaní. N-acetylcysteín môže
byť použitý do 24 po požití paracetamolu. Uchovávanie: Pri teplote do 25 °C v dôkladne uzatvorenej fľaštičke na ochranu pred svetlom a vlhkosťou. Veľkosť balenia: 100 ml perorálnej suspenzie.
Registračné číslo: 07/0337/01-S. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Opella Healthcare Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis. Pred odporúčaním
alebo vydaním lieku pacientom sa oboznámte s úplným znením SPC. Dátum poslednej revízie textu SPC: júl 2021
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Alpha D3® 1 μg

Slnko na každý deň.
alfakalcidol

Takmer 50% zdravých
premenopauzálnych
slovenských žien má
nízku hladinu aktívneho
D-hormónu¹
•
•
•
•

optimalizuje hladinu aktívneho D-hormónu v organizme 3,4
zvyšuje absorpciu vápnika a fosfátov z čreva 3,4
podporuje mineralizáciu kostí 4
redukuje osteoklastickú resorpciu kosti 3,4

Nedostatočná hladina
aktívneho D-hormónu
• znižuje absorpciu vápnika
z tenkého čreva1,2
• zvyšuje odbúravanie
vápnika z kostí1,2

Skrátená informácia o lieku
Názov lieku: ALPHA D3 0,25 µg /0,5 µg /1 µg. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie: Alfakalcidol, 0,25 µg /0,5 µg /1 µg. Lieková forma: Mäkké kapsuly. Liekové indikácie: Renálna osteodystrofia so
zníženou absorpciou vápnika, osteomalácia, osteoporóza, najmä postmenopoauzálna, senilná a osteoporóza spôsobená liečbou glukokortikoidmi, prídavná liečba pri hypoparatyreóze, hypofosfatemickej
rachitíde/osteomalácii. Dávkovanie a spôsob podávania: Počiatočná denná dávka pre dospelých a deti s telesnou hmotnosťou vyššou ako 20kg je 1µg alfakalcidolu, pri dlhodobej liečbe sa má dávka
znižovať v závislosti od zlepšovania klinického stavu. Pacienti so závažnými prejavmi kostného ochorenia potrebujú a tolerujú vyššie dávky: 1 - 3µg alfakalcidolu denne. Jednorazová denná dávka sa podáva
perorálne, je vhodné užiť večer. Ak je dávka rozdelená na dve čiastkové dávky, užíva sa ráno a večer. Kapsuly sa užívajú nerozhryzené a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutín. Kontraindikácie:
precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok, manifestná intoxikácia vitamínom D, hyperkalciémia, hypermagneziémia, alergia na arašidy alebo sóju. U dialyzovaných pacientov sa musí
vylúčiť možnosť prieniku vápnika z dialyzačného roztoku. U pacientov s obličkovými kameňmi a sarkoidózou v anamnéze je pri užívaní lieku vyššie riziko. Osobitné upozornenia: Počas terapie pravidelne
monitorovať hladinu vápnika a fosfátov v krvi v týždenných alebo mesačných intervaloch Liekové a iné interakcie: súbežne sa nemá podávať vitamín D a jeho deriváty. Zmena dávkovania ALPHA D3 je pri
súbežnej liečbe barbiturátmi alebo antikonvulzívami indukujúcimi pečeňové enzýmy, difenylhydantoín môže celkom inhibovať účinok alfakalcidolu. Glukokortikoidy, tiež lieky, ktoré obsahujú cholestyramín,
sukralfát alebo antacidá a estrogény môžu ovplyvňovať účinok alfakalcidolu. Pacienti užívajúci súčasne digitalis a ALPHA D3 majú byť pod zvýšeným dohľadom lekára. Pri súbežnej liečbe prípravkami
obsahujúcimi vápnik alebo tiazidy je zvýšené riziko hyperkalciémie. Gravidita a laktácia: V období gravidity a laktácie používať liek len v nevyhnutých prípadoch. Nežiaduce účinky: Pri hyperkalciémii sa
môže vyskytnúť únava, gastrointestinálne symptómy, smäd, svrbenie. Počas terapie alfakalcidolom sa len zriedka objavilo mierne a dočasné zvýšenie hladín fosfátov v krvi. Držiteľ rozhodnutia o
registrácii: Theramex Ireland Limited, 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1, D01YE64, Írsko. Dátum poslednej revízie textu: Február 2019. Výdaj lieku je viazaný na lekársky
predpis. Prípravok je čiastočne hradený z prostredkov verejného poistenia. Pred predpísaním lieku sa zoznámte s úplnou informáciou o lieku, ktorá je k dispozícii v Súhrne charakteristických vlastností lieku
na http://www.sukl.sk, alebo ju získate na adrese: THERAMEX Slovakia s.r.o., Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, tel.: +421 911085330, http://www.theramex.com.
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VÝVOJ PREVALENCIE PREOBEZITY A OBEZITY
V MLADEJ GENERÁCII SLOVENSKA POČAS 50-TICH ROKOV (1964 – 2014)
Kajaba I.2, Tichá Ľ.1, Bzdúch V.1, Hybenová E.2, Staruch L.2, Podracká, Ľ.1
1
2

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Ústav potravinárstva a výživy, FCHPT STU, Bratislava

Obezita je definovaná, ako chronický chorobný stav s abnormálne nahromadeným množstvom tuku v tele a s ním
iniciovanými 200 závažnými klinickými zdravotnými komplikáciami. Presná diagnóza oboch stavov – preobezity
a obezity - si tým vyžaduje možnosť stanovenia množstva telesného tuku, ako aj disponovať kritériami, ktoré v tejto forme
umožňujú ich určenie. Pre tento prístup sme vytvorili podmienky už v predchádzajúcom, ako pri epidemiologických
štúdiách, tak aj v klinickej praxi. Ide pritom o uplatnenie metódy kaliperometrie, merania hrúbky rias podkožného tuku
na 10 miestach: tvári, trupu a končatín, s následným využitím údajov z hydrodenzitometrického stanovenia recipročných
údajov o špecifickej hmotnosti tela a obsahu tuku. Umožňujú to Pařízkovou vypracované nomogramy, diferencované
podľa pohlavia a veku, určujúce množstvo telesného tuku a nami vypracované kritéria pre diagnostiku preobezity
a obezity podľa abnormálneho množstva telesného tuku (Kajaba, Grunt, 1972). Dôležité je to hlavne pre stanovenie
preobezity, ktorá je najvýznamnejšia z hľadiska včasných profylaktických opatrení, pokiaľ obezitu, tú často posúdime
už vizuálne. Uvedený diagnostický postup sme premiérovo uplatnili pri epidemiologických výskumoch stavu výživy
mladej generácie na začiatku 60-tych rokov minulého storočia na Východnom Slovensku v oblasti VSŽ, okrese Trebišov,
Sniny a Ubľa-Ulič.. Prezentujeme v referáte aj potvrdený štatisticky významný pohlavný rozdiel v obsahu telesného
tuku u 7 až 18 ročných jedincov, jeho vyšším fyziologickým údajom u dievčat oproti chlapcom, ktorý prediktívne platí
i pre celé obdobie dospelosti. Sledovaný 20 ročný vývoj preobezity a obezity v r. 1964 – 1984 u 7 - 18 ročných dievčat
a chlapcov potvrdzuje ich častejší výskyt u dievčat v porovnaní s chlapcami a u oboch pohlaví častejšiu prevalenciu
preobezity, ako obezity. Pri 20 ročnom vývoji nezaznamenaná je zmena prevalencie preobezity okolo 6 %, ale nevýrazný
vzostup obezity z 3,1 % na 5,2 %. Pre umožnenie 50 ročného vývoja dynamiky trendu prevalencie preobezity a obezity
u mladej generácie, uvádzame údaje z celoštátnych antropometrických výskumov v SR a publikovaných v r. 2007
a 2014. Zaznamenaný je pritom vzostup preobezity zo 7 % na 10,9 % a obezity opäť nevýrazne zo 6,3 % na 8,1 %.
Dodávame ešte údaj z r. 2019, ktorý potvrdzuje plateau oboch foriem zmeny stavu výživy detí a mládeže, čo sa vzťahuje
aj na dospelú časť populácie SR. Celkove možno hodnotiť, že vzostup prevalencie obezity v mladej generácii počas
5 desaťročí iba o 5 %, predstavuje v medzinárodnom porovnaní ojedinelých údaj, nakoľko v mnohých štátoch v priebehu
1 desaťročia dochádza k 7 – 10 % vzostupu prevalenci obezity. Nemožno sa však uspokojiť s uvedeným pozitívnym údajom
a potrebné je tak aj naďalej aktívne uplatňovať preventívne opatrenia prevalencie obezity a to hlavne v postcovidovom
období, v ktorom sa uvádza vzostup prevalencie obezity vo viacerých populáciách a to snáď i vrátane našej.
A teraz už definitívne A M E N !
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METABOLICKÉ EFEKTY SLADENÝCH KOLOVÝCH NÁPOJOV – MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA
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Celec P., Čonka J. et al.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK Bratislava
Asociačné štúdie a „logické úvahy“ vedú niekedy k praktickým záverom, ktoré nemajú želaný

METABOLICKÉ EFEKTY SLADENÝCH KOLOVÝCH NÁPOJOV
– MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DOHADOCH
Celec P., Čonka J. et al.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK Bratislava
Asociačné štúdie a „logické úvahy“ vedú niekedy k praktickým záverom, ktoré nemajú želaný efekt. Sladené kolové
nápoje obsahujú veľa cukru a preto je zrejmé, že ich príjem vedie k obezite, metabolickému syndrómu a diabetu,
prípadne ďalším chorobám. Obsahujú ale aj kofeín, o ktorom sa vie, že mierne, ale predsa znižuje riziko obezity,
metabolického syndrómu atď. Skutočných experimentov testujúcich účinky kolových nápojov je v publikovanej
literatúre prekvapivo málo.
V sérii animálnych experimentov sme ukázali, že ani 6 mesiacov trvajúca expozícii kolovému nápoju ako jedinému
zdroju tekutín neviedla k obezite, či jej metabolickým komplikáciám. Ukázali sme, že kalorický príjem z príjmu koly je
kompenzovaný zníženým príjmom potravy. Navyše, sa v experimentálnych skupinách potvrdilo zvýšenie lokomočnej
aktivity. To môže vysvetľovať dokonca mierny pokles hmotnosti a zlepšenie metabolizmu glukózy v závislosti od
pohlavia a prijímanej potravy.
Žiadne z našich výsledkov nemožno aplikovať priamo do klinickej praxe. Prinášajú ale argument pre experimentálne
overovanie všeobecne platných dogiem, ktoré navyše v reálne praxi prevencie, resp. liečby obezity neviedli k žiadnym
relevantným dlhodobým zlepšeniam.

DOKÁŽE HNEDÝ TUK SPÁLIŤ METABOLICKÉ KOMPLIKÁCIE OBEZITY?
Balážová L.1, Štefanička P.2, Varga L.2, Ukropcová B.1, Ukropec J.1, Baláž M.1
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Oddelenie výskumu porúch metabolizmu, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovensko
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UN Bratislava, Slovensko

Hnedý tuk je vysoko metabolicky aktívne tkanivo, ktoré uvoľňuje energiu vo forme tepla. Jeho primárnou funkciou u
novorodencov je termoregulácia a hoci u dospelého jedinca je jeho množstvo limitované, možnosti jeho aktivácie sú
perspektívnou stratégiou pre dizajn farmakoterapie v manažmente metabolických ochorení. Chlad je prirodzeným
aktivátorom hnedého tuku vzhľadom na jeho fyziologickú funkciu. V našej retrospektívnej štúdii sme ukázali vzťah
medzi ročným obdobím počatia, prítomnosťou hnedého tukového tkaniva a BMI u človeka, čo súvisí s epigenetickým
programovaním spermií. Aktivita hnedého tukového tkaniva je negatívne ovplyvnená užívaním statínov, čiže
inhibíciou mevalonátovej dráhy, ako sme demonštrovali prostredníctvom série funkčných experimentov vrátane
prospektívnej klinickej štúdie. Pomocou technológie RNA sekvenovania na úrovni jednotlivých buniek sme
identifikovali novú subpopuláciu adipocytov v ľudskom tukovom tkanive, ktorá inhibuje termogénnu kapacitu
okolitých tukových buniek prostredníctvom acetátu. Na jednoduché stanovenie obsahu termogénnych adipocytov
v komplexnej vzorke biopsie tukového tkaniva sme vyvinuli algoritmus na princípe dekonvolúcie, pričom táto
platforma BATLAS je dostupná online. Pomocou transkriptomickej analýzy ľudského bieleho a hnedého tukového
tkaniva sme identifikovali receptor GPR180, ktorého funkciu sme experimentálne adresovali a zároveň identifikovali
jeho ligand CTHRC1. Cirkulujúce hladiny tohto hormónu sú pozitívne asociované s lepším metabolickým profilom
jedincov a preto dráha CTHRC1/GPR180 je atraktívnym kandidátom pre dizajn novej farmakoterapie. Potenciál
aktívneho hnedého tukového tkaniva nespočíva v masívnej redukcii hmotnosti ale v eliminácii sprievodnej gluko/
lipotoxicity, keďže energiu získanú z týchto metabolitov uvoľní do prostredia.

HYPOVITAMINÓZA D A DYSREGULÁCIA SEROTONÍNU V PATOGENÉZE HYPERTENZIE
U OBÉZNYCH DETÍ
Krivošíková K.1, Krivošíková Z.2, Wsolová L.3, Seeman T.4,5, Podracká Ľ.1
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Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, LF SZU, Bratislava
Oddelenie biofyziky, informatiky a bioštatistiky, FVZ SZU, Bratislava
Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika
Pediatrická klinika, Detská fakultná nemocnica Dr. von Haunera, LMU univerzita v Mníchove, Nemecko

Úvod: Prevalencia primárnej hypertenzie v pediatrickej populácii sa neustále zvyšuje, najmä v dôsledku zvýšeného
výskytu obezity a jej metabolických komplikácií u detí. Hypertenzia u detí, predovšetkým v spojení s obezitou,
predstavuje hlavný prediktor hypertenzie v dospelosti, čo prispieva k zvyšovaniu rizika kardiovaskulárnej úmrtnosti.
Predpokladá sa, že arteriálna hypertenzia súvisí s deficitom vitamínu D. Moduláciou syntázy oxidu dusnatého môže
serotonín ovplyvňovať reguláciu krvného tlaku. Nedávno bol tiež opísaný biologický mechanizmus, ktorým vitamín
D špecificky reguluje syntézu serotonínu. Cieľom tejto práce bolo skúmať súvislosti medzi krvným tlakom, vitamínom
D a serotonínom u obéznych detí.
Metódy: Do prospektívnej prierezovej štúdie sme zaradili 171 detí. Deti boli rozdelené do dvoch skupín podľa indexu
telesnej hmotnosti na obézne (BMI ≥ 95. percentil; n=120) a neobézne (n=51). Všetky deti absolvovali jednorázové
meranie tlaku krvi a 24-hodinové meranie tlaku krvi, mali vyšetrené koncentrácie vitamínu D a serotonínu. Údaje
o glukóze nalačno, inzulíne, HOMA, kyseline močovej a kompletnom lipidovom profile sa získali u obéznych detí.
Projekt bol schválený Etickou komisiou NÚDCH (č. schválenia: EK:05/2018 NÚDCH). Všetci zákonní zástupcovia
pacientov boli poučení o štúdii a podpísali informovaný súhlas. Na štatistické vyhodnotenie sme použili štatistický
softvér IBM SPSS v. 23.0.
Výsledky: Hypertenzia bola zistená len v skupine obéznych detí. V porovnaní s kontrolnou skupinou mali obézne
deti najmä v zime nižšiu koncentráciu vitamínu D a serotonínu. Sezonalita vitamínu D a BMI-SDS sa ukázali ako
najvýznamnejšie prediktory zmien systolického krvného tlaku, zatiaľ čo diastolický krvný tlak bol predikovaný najmä
inzulínom a serotonínom. Prítomnosť prehypertenzie a hypertenzie u obéznych detí najvýraznejšie ovplyvnil
nedostatok vitamínu D a zvýšené BMI-SDS.
Záver: Obezita u detí je spojená so zníženými koncentráciami serotonínu, ako aj vitamínu D. Najmä nedostatok
vitamínu D a nízka hladina serotonínu v sére sa ukázali ako významné rizikové faktory arteriálnej hypertenzie
u obéznych detí. Dysregulácia týchto metabolických hormónov môže predstavovať riziko vzniku a rozvoja hypertenzie
u obéznych detí; preto ich optimalizácia prostredníctvom svojich potenciálnych priaznivých účinkov na krvný tlak
môže mať primárnu preventívnu úlohu pri zlepšovaní dlhodobého kardiovaskulárneho zdravia týchto detí.
Kľúčové slová: obezita, hypertenzia, vitamín D, serotonín
Práca bola podporená grantom VEGA No.1/0202/17 a realizáciou projektu "Centrum excelentnosti environmentálneho
zdravia", ITMS č. 26240120033, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj, financovaného z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.

OBEZITA & ANOREXIA – DVA EXTRÉMY HMOTNOSTNÉHO SPEKTRA
Tichá Ľ., Podracká Ľ.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Úvod: Telesná hmotnosť je výsledkom interakcie genetickej predispozície, vonkajšieho prostredia a snahy
o sebakontrolu v stravovaní. Vo fylogenéze sa silnejšie vyvinuli mechanizmy inhibujúce redukciu hmotnosti ako
mechanizmy inhibujúce jej nárast. Adaptačné hormonálne mechanizmy pri hladovaní nastupujú oveľa skôr, ako pri
obezite. Kým 30- percentný deficit hmotnosti sa považuje za kritický, nadhmotnosť 30 % sa definuje len ako „ľahká“
obezita. Snaha po neprimerane extrémnej štíhlosti ako ideálu ženskej postavy vedie k vzniku mentálnej anorexie,

ktorá postihuje takmer 1 % dievčat. Naopak, nadmerná ponuka energeticky bohatej a chuťovo atraktívnej stravy
spôsobila vznik pandémie obezity, ktorá postihuje 15 – 20 % detí.
Cieľom našej práce bolo zhodnotiť pacientov s dvoma extrémnymi hmotnostnými spektrami – mentálnou anorexiou
a obezitou.
Pacienti a metódy: za ostatných 30 rokov sme hospitalizovali 625 pacientov s mentálnou anorexiou, z toho bolo
588 dievčat a 37 chlapcov (15,5:1) vo veku od 9 - 19 rokov. U všetkých anorektických pacientov sme analyzovali
auxologické a endokrinné parametre. Výskyt obezity a jej predispozičných faktorov sme hodnotili v rámci WHO COSI
štúdie, ktorej hlavným riešiteľom v SR je DK LF UK a NÚDCH od roku 2015. Aktuálne prebieha 6. kolo zberu klinických
dát v kohorte viac ako 6000 detí vo veku 7 - 9 rokov, ktoré vyhodnocuje vplyv pandémie COVID 19 na výskyt obezít
v pediatrickej populácií.
Výsledky: U pacientiek s AM sme zistili nízke koncentrácie trijódtyronínu (T3) (1,36 ± 0,09 nmol/l), ako aj signifikantne
pozitívnu koreláciu medzi T3 a hmotnosťou (r = 0,52, p < 0,05). Napriek zvýšeniu koncentrácie gonadotropínov (LH a
FSH) po zlepšení klinického stavu pretrvávala amenorea. Priemerná hmotnosť, pri ktorej sa obnovila menštruácia bola
51,96 ± 4,63 kg, čo bolo o 25,78 ± 4,11 % viac, ako v úvode diagnostikovania ochorenia.
V rámci WHO COSI štúdie sme zistili nasledovné údaje: nadhmotnosť u chlapcov 32,1 %, u dievčat 27,9 %, obezita
u 16,8 % u chlapcov a u 17,5 % dievčat. Naopak, nízka hmotnosť sa vyskytovala nasledovane: štíhlosť – 11,1 % u chlapcov, 12,3 %
u dievčat, podváha 2,4 % u chlapcov a 2,5 % u dievčat, hypotrofia u 1,1 % chlapcov a 0,5 % dievčat.
Záver: Dlhodobá systematická zmena životného štýlu rodiny a rodinných zvyklostí, školy a správna výživa dieťaťa sú
nevyhnutným predpokladom úspešného telesného a somatického vývoja dieťaťa.

MENTÁLNA ANOREXIA VO SVETLE NOVÝCH POZNATKOV: NA RODINE ZALOŽENÁ LIEČBA
Paulinyová M., Matzova Z.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH
Poruchy príjmu potravy - mentálna anorexia, mentálna bulímia a ich atypické formy sú závažné duševné ochorenia
s následkami na somatické zdravie a vývoj dieťaťa. Pandémia infekcie COVID 19 zasiahla do života všetkých detí
a dospievajúcich, ich vynútenou izoláciou v domácom prostredí prispela aj k zvýšeniu incidencie porúch príjmu
potravy.
V našom príspevku prinášame nový pohľad na etiologiu vzniku mentálnej anorexie ako aj nové postupy v liečbe.
Doterajšie skúseností a publikované práce potvrdzujú prínos multidisciplinárneho a multimodálneho prístupu, ktorý
zohľadňuje, zdravotné, psychologické ako aj výživové potreby jednotlivca.
Podľa európskych štandárd je liečbou voľby pre detské aj adolescentné pacientky rodinná terapia, predovšetkým
„Na rodine založená liečba“ (Family focused therapy – FF-T), alebo aj „Maudsley prístup“. Vychádza z prác zakladateľa
rodinnej terapie Minuchina. Považuje rodinu pacienta za nevyhnutný zdroj pre uzdravenie.
Mení paradigmu liečby, lebo tým, kto superviduje a kontroluje stravovanie sú rodičia. Rodičia sú spoločne s pacientkou
edukovaní a informovaní o PPP a vedení k úprave a obnove stravovacích návykov. Rodina, vedená odborníkom spoločne
čelí ochoreniu a učí sa separovať poruchu a osobnosť dieťaťa. Spoločne hľadajú spôsob, ako ju odstrániť. Rodičia
nedostávajú špecifické riešenia, objavujú ich vlastné, najviac prijateľné riešenia. Terapia je výrazne nedogmatická.
V UK ako aj v ďaľších krajinách je považovaná za dobre zavedenú a osvedčenú liečbu.
Predstavíme naše skúsenosti s uvedeným prístupom.

VPLYV ANOREXIA NERVOSA NA KOMPLEX QRS ELEKTROKARDIOGRAMU
Bachárová Ľ.1, Tichá Ľ.2, Karľová K.2, Hrebík M.2, Čagalová A.2, Podracká Ľ.2
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Medzinárodné laserová centrum CVTI
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava

Závažnosť anorexia nervosa je zdôraznená vysokou úmrtnosťou pacientov, pričom až tretina úmrtí je spôsobená
kardiálnymi príčinami, predovšetkým náhlou srdcovou smrťou. Zmeny na myokarde sú v krátkodobom sledovaní
čiastočne reverzibilné, avšak počas prvých dní re-alimentácie sa môže vyskytnúť tzv. „refeeding syndrome“ (RFS),
ktorý môže vyústiť do zvýšeného rizika život ohrozujúcich kardiálnych komplikácií. V našej práci sme sa zamerali na
hodnotenie krátkodobých zmien EKG.
Do štúdie sme zaradili 49 konsekutívnych pacientiek s diagnózou anorexia nervosa hospitalizovaných na Detskej
klinike NCDCH, vo veku od 12 do 19 rokov (priemerný vek 15.7 rokov). U všetkých anrektičiek sa registroval EKG pri
prijatí a po týždni hospitalizácie. EKG pri prijatí: rytmus sinusový, bradykardia u 49 % pacientiek, blokáda pravého
Tawarovho ramienka alebo nešpecifické poruchy vnútrokomorového vedenia u 20 % anorektičiek, priemerná
frekvencia srdca 58/min (± 11,9/min), nízka amplitúda komplexov QRS (veľkosť maximálneho vektora QRS 15.3 ±5.1
mm). Hodnoty frekvencie srdca sa počas krátkodobého sledovania signifikantne zvýšili na 60.6/min ± 10/min, ostatné
sledované EKG parametre sa nezmenili.
Naša štúdia potvrdila zmeny EKG u signifikantnej časti anorektičiek.

DENZITA KOSTNÉHO MINERÁLU ASOCIUJE S POČTOM CIRKULUJÚCICH KRVNÝCH BUNIEK
Čagalová A., Gaál Kovalčíková A., Tichá Ľ., Šebeková K., Podracká Ľ.
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Mentálna anorexia (AN) je závažné psychosomatické ochorenie, ktoré sa rozvíja najmä v adolescentnom veku.
Nutričná deprivácia a výrazný pokles telesnej hmotnosti vedie k celkovej alterácii organizmu vrátane poruchy
hematopoézy a kostného metabolizmu. Cieľom tejto práce bolo zistiť potenciálny vzájomný vzťah medzi poruchou
hematopoézy a zníženým kostným metabolizmom u dievčat s mentálnou anorexiou.
Metodika: Do štúdie bolo zahrnutých 43 dievčat s AN (priemerný vek 15,3 ± 1,4 rokov) a 20 zdravých dievčat
s normálnou hmotnosťou (priemerný vek 15,7 ± 1,7 rokov). Krvný obraz a markery kostného metabolizmu boli vyšetrené
štandardnými metódami. Denzita kostného minerálu bola vyšetrená duálnou röntgenovou absorpciometriou (DXA).
Výsledky: Pacientky s AN mali významne nižšie zastúpenie cirkulujúcich krvných elementov (leukocytov, erytrocytov,
trombocytov) a hodnoty markerov kostného metabolizmu (ALP, P1NP, osteokalcín) v porovnaní so zdravými kontrolami
(p ≤ 0,001). Anorektičky mali významne nižší obsah (p ≤ 0,01) a denzitu kostného minerálu (BMD Z-skóre) v proximálnej časti
ľavého femuru (p ≤ 0,001) ako zdravé dievčatá. Markery kostného metabolizmu (P1NP, osteokalcín) pozitívne korelovali
s počtom leukocytov, erytrocytov a trombocytov (p ≤ 0,001). Počet lymfocytov koreloval s BMD Z-skóre a BMC
v jednotlivých oblastiach merania.
Záver: Naša práca naznačuje vzájomný pozitívny vzťah medzi poruchou hematopoézy a kostného metabolizmu
u pacientiek s AN. Zníženie množstva osteoblastov, ktoré vytvárajú podporné mikroprostredie pre hematopoetické
kmeňové bunky vedie k zníženiu počtu všetkých analyzovaných krvných buniek u dievčat s AN.

JE MARFANOIDNÍ HABITUS TYPICKÝM PROJEVEM HOMOCYSTINURIÍ?
Kožich V.
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1.LF UK a VFN. Praha 2
Homocystinurie jsou etiologicky rozmanitou skupinou několika desítek geneticky podmíněných nemocí, u nichž
dochází k hromadění homocysteinu a jeho zvýšenému vylučování v moči. Velká podskupina remethylačních
homocystinurií je způsobena primárně poruchami metabolismu vitaminu B12 či folátů a nevede k postižení pojivové
tkáně.
Nejdéle známým a nejčastějším typem homocystinurie je deficit cystathionin β-synthasy (CBS), enzymu
v transsulfurační dráze homocysteinu. Klasická homocystinurie byla poprvé popsána v 60.letech 20.století u pacientů
s některými marfanoidními rysy, thromboemboliemi a kognitivními poruchami. Velká studie 629 osob prokázala
v roce 1985 výskyt marfanoidních rysů u 37 % a subluxaci/luxaci oční čočky u 86 % pacientů s deficitem CBS; výskyt
aneurysmatu aorty byl velmi nízký.
V roce 2021 analyzovalo konsorcium E-HOD fenotyp u 328 pacientů s deficitem CBS a různými stupni odpovědi na
léčbu pyridoxinem (pyridoxin non-responsivní, částečně responsivní, responsivní a extrémně responsivní). U pacientů
diagnostikovaných klinicky se výskyt komplikací pojivové tkáně významně lišil podle stupně odpovědi na pyridoxin.
Na jedné straně spektra (tj. u pacientů s nejtěžší nonresponsivní formou nemoci) byla v době diagnosy dislokace
oční čočky přítomna u 79 % a poruchy skeletu (marfanoidní habitus, genua valga, kyfoskoliosa) u 60 % pacientů. Na
opačné straně klinické závažnosti (tj. u pacientů s extrémně responsivní formou nemoci) byla dislokace oční čočky
přítomna u 18 % a poruchy skeletu u 27% pacientů. Ve souboru všech pacientů byly abnormality aorty a postižení
mitrální chlopně přítomné pouze u 7 % osob.
Marfanoidní rysy jsou tradovány jako typická známka homocystinurie. Recentní studie fenotypu pacientů však
prokázaly, že luxace čoček, marfanoidní rysy a postižení kořene aorty nejsou u podstatné části pacientů s mírnými
formami deficitu CBS přítomné a ukazují, že marfanoidní habitus není spolehlivou známkou pro klinickou diagnostiku
klasické homocystinurie.
Práce byla podpořena grantem AZV ČR (NV19-01-0030), institucionální podpora byla poskytnuta z projektů RVO-VFN
64165 a Cooperatio-Metabolic Disorders.

DIAGNOSTIKA NADMERNÉHO RASTU
Košťálová Ľ., Vitáriušová E., Pribilincová Z.
Detská klinika, LF UK a NÚDCH, Bratislava
Vysoký rast je definovaný ako výška nad 2 smerodajné odchýlky (2SD) od priemernej výšky pre vek a pohlavie. Nadmerný
rast dieťaťa vidieť najlepšie na rastovej krivke, kde sa zobrazí ako rast nad predikovanú krivku rastu podľa výšky rodičov. Pre
nadmerný rast je dôležité sledovať jeho dynamiku, či s vekom je jeho dynamika stacionárna, pacient rastie v tom istom
rastovom pásme, alebo sa zrýchľuje a rastie na stále vyššom percentile. Najčastejšie vysoký rast vidíme u detí z rodín, kde
sú vysokí rodičia (familiárne podmienený vysoký rast). Pediater pri hodnotení nadmerného rastu potrebuje identifikovať
2 základné skupiny pacientov. Prvú skupinu tvora pacienti, ktorí sú len vysokí, lebo majú vysokých rodičov. Druhá,
menšia skupina, zahŕňa deti, kde zrýchlenie rastu je súčasťou iného, prebiehajúceho ochorenia. Pri vyšetrení pacientov
s nadmerným rastom si všímame okrem antropometrických paramentrov vzhľad dieťaťa, či nadmerný rast začal už
prenatálne alebo postnatálne, aká je proporcionalita tela, či dieťa nemá dysmorfické rysy, či má známky počínajúcej
puberty, ako vyzerá trofika dieťaťa, lebo obézne deti môžu lepšie rásť a ísť skôr do puberty. Prenatálna začiatok
nadmerné rastu býva napr. u Beckwithovho-Wiedemannovho syndrómu a Sotosovho syndrómu, postnatálne
sa stretávame s nadmerným rastom napr. pri adenómoch hypofýzy produkujúcich rastový hormón, Marfanovom
syndróme, homocystinúrii, Klinefelterovom syndróme a rôznych formách hypogonadizmu. Ak je nadmerný
rast súčasťou základného ochorenia, riešime toto ochorenie, napr. predčasnú pubertu, kongenitálnu adrenálnu

hyperpláziu, hypogonadizmus, a príde aj k úprave rastu. Väčšina detí s nadmerným rastom však liečbu nevyžaduje.
Ak ide o familárne zrýchlený rast a očakávaná konečná výška je spoločensky pre rodinu a pacienta neakceptovateľná
(u dievčat výška nad 184 cm), endokrinológ môže u týchto detí hormonálne indukovať skorší začiatok puberty.

BENÍGNE VARIANTY NADMERNÉHO RASTU
Vitáriušová E., Košťálová Ľ., Čagalová A., Pribilincová Z.
Detská klinika LF UK a NUDCH, Bratislava
Nadmerný rast môže byť fenotypovým vyjadrením geneticky podmienených syndrómov ako aj ochorení
endokrinného systému. V bežnej praxi detského endokrinológa sa však stretávame aj s benígnymi formami
nadmerného rastu rôznej etiológie, ktoré prezentujeme v prednáške. Autori zdôrazňujú význam posudzovania
celkového klinického obrazu pacienta, etnika, výšky rodičov, či prítomnosť stigmatizácie.
Prvý prípad opisuje 13- ročnú obéznu pacientku s pokročilou pubertou, ktorá rástla nad 97. percentilom. Dievča
sme podrobili orálno glukózo - tolerančnému testu s vyšetrením koncentrácií rastového hormónu, ktorý potvrdil
supresibilnú sekréciu rastového hormónu. Kazuistika demonštruje, že obezita môže u detí potenciovať rast
a urýchľovať celkové zrenie dieťaťa. V druhom prípade sme vyšetrovali od útleho predškolského veku dievča
hispánskeho pôvodu, ktoré javilo známky predčasného adrenarché, ako aj nadmerného rastu. Nedokázali sme
nadmernú produkciu nadobličkých androgénov, ani rastového hormónu. V poslednej kazuistike dokumentujeme
prípad 8,5 ročnej pacientky s včasnejším nástupom centrálnej puberty, ako aj rastom mimo prediktívneho pásma.
Vzhľadom na pokročilé somatické a laboratórne známky centrálnej puberty sme nepristúpili k jej blokáde.
V ostatnom čase sa s akcentovaným rastom pri včasnejšom nástupe puberty stretávame čoraz častejšie, pričom veľmi
opatrne zvažujeme liečbu versus ponechanie spontánneho priebehu puberty po dôkladnom vyšetrení pacienta
a rozhovore s rodičmi.
Na základe súčasných poznatkov aj prezentovaných kazuistík poukazujeme na potrebu komplexnej analýzy
anamnézy, genetických vplyvov, klinického a laboratórneho obrazu pri diferenciálnej diagnostike nadmerného rastu
a interpretácii jeho benígnych a patologických foriem.

HORMONÁLNE INDUKOVANÝ NADMERNÝ RAST
Pribilincová Z., Košťálová Ľ., Vitáriušová E., Tichá Ľ.
Detská klinika NÚDCH a LF UK, Bratislava
Rast človeka predstavuje komplex fyziologických procesov v tele jedinca, ktoré sú podmienené genetickými,
hormonálnymi, výživovými a environmentálnymi faktormi. Poruchy rastu v oboch smeroch predstavujú štatisticky
podobný výskyt v populácii, ale vzhľadom k spoločenským konvenciám je celosvetový trend pátrať častejšie po
príčine nízkeho ako vysokého vzrastu. Endokrinné príčiny vysokého vzrastu sú v predpubertálnom období spojené
s náhlym zrýchlením rastovej rýchlosti, čím sa líšia od konštitučne urýchleného rastu alebo familiárne vysokého
vzrastu. Etiológia hormónami indukovaného nadmerného rastu spočíva v: 1. stimulácii IGF1 – rastového faktora 1,
ktorý priamo pôsobí na rastovú platničku (nadprodukcia rastového hormónu pri gigantizme, pôsobenie tyroxínu
pri tyreotoxikóze, synergia s hladinami sexuálnych steroidov, hyperinzulinizmus pri obezite). 2. chýbanie faktorov
uzatvárajúcich rastové štrbiny (hypokorticizmus, rezistencia na estrogény a deficit aromatázy) - tieto sú však
extrémne zriedkavé. Prvá skupina je frekventnejšia a prestavuje náhly odklon od predchádzajúcej rastovej krivky
urýchlením rastovej rýchlosti bez prítomnosti dysmorfných čŕt, môžu byť prítomné špecifické príznaky príslušného
ochorenia. Somatické vyšetrenie pacienta so zameraním na známky puberty, proporcionalitu a objektivizácia kostnej
a zubnej zrelosti tvoria základ vyšetrenia a môžu odhaliť najčastejšiu príčinu - predčasné vylučovanie
sexuálnych steroidov, ktoré vedie k známkam predčasnej puberty alebo pseudopuberty. V prednáške
uvedieme kazuistiky s typickým klinickým obrazom pacientov s kongenitálnou adrenálnou hyperpláziou

z deficitu 21 hydroxylázy (CAH), kde neskorá diagnostika vedie k predčasnému uzavretiu rastových štrbín,
podobne ako u pravej centrálnej predčasnej puberty a konečná výška u týchto pacientov môže byť preto
znížená. Zriedkavejším zdrojom androgénov aj estrogénov môžu byť tumory pohlavných žliaz, zriedkavo aj
testotoxikóza. Preto je nevyhnutné vyšetrovanie genitálu pri preventívnych prehliadkach počas celého detstva
a poučenie o samovyšetrení v adolescencii.
Tyreotoxikóza je autoimunitné ochorenie štítnej žľazy na podklade aktivácie stimulujúcich protilátok proti TSH receptoru.
Zvýšená tvorba tyroxínu (T4) a jeho konverzia na trijódtyronín (T3) zvyšuje hladiny IGF1 a pôsobí aj priamo na proliferáciu
tkanív. Sprevádzajú ju aj iné príznaky, ktoré sú však nešpecifické a najmä v úvode ťažšie kvantifikovateľné (roztržitosť,
nepokoj, zvýšená chuť do jedla, pokles hmotnosti, potenie, intolerancia tepla). Diagnostika primárnej hypertyreózy
je možná aj v prvej línii stanovením hladín TSH. Uvedieme aj príklad v detstve zriedkavej hypersekrécie rastového
hormónu na podklade rozsiahleho adenómu hypofýzy, kde pre radosť z výšky indikoval endokrinné vyšetrenie až
ortopéd. Obézne deti s inzulínovou rezistenciou majú tendenciu urýchliť rastovú rýchlosť, ale tiež sa u nich urýchľuje
puberta a preto nemusia dosiahnuť prediktívnu konečnú výšku. Pri preventívnych prehliadkach je preto nevyhnutné
venovať pozornosť aj pozitívnym odchýlkam v rastových grafoch, najmä ak sú zmeny náhle, neprimerané rodičovskej
predikcii alebo sú spojené s inou patológiou.

100 ROKOV INZULÍNU- POHĽAD Z POZÍCIE DETSKÉHO DIABETOLOGICKÉHO CENTRA SR
Barák Ľ., Jančová E., Staník J., Podoláková K.
Detské diabetologické centrum SR pri Detskej klinike NÚDCH Bratislava
Diabetes bol známy už starovekom Egypte, obrovské poznatky o tomto ochorení urobil v antickom Grécku Aretaios
z Kapadocie, ktorý ako prvý prišiel na to, že stav spojený s vylučovaním sladkého moču, ktorý pomenoval diabetom,
je liečiteľný. Vytvoril nesladkú stravu, neskôr nazvanú diabetickou diétou. Avšak takýmto opatrením sa zlepšili iba
výsledky tých pacientov, ktorí mali podľa súčasných vedomostí diabetes 2. typu. Deti a mladí dospelí aj pri takomto
liečebnom postupe naďalej zomierali. A táto situácia trvala až do roku 1921, kedy v kanadskom Toronte, pôvodne
chirurg Dr. Frederic Grant Banting a študent 3. ročníka tamojšej lekárskej fakulty Charles Best objavili látku, ktorá
v nasledujúcich rokoch zachránila milióny ľudských životov, najmä tej najzraniteľnejšej vekovej skupiny – teda detí. Pri
ich objave zohrali úlohu ešte dvaja ľudia – prof. John MacLeod, na pracovisku ktorého sa objav uskutočnil a druhým
veľmi významným človekom bol Dr. J.B.Collip, biochemik, ktorý objavenú látku dokázal natoľko „prečistiť“, že mohla
byť použitá pre človeka.
Zrodil sa inzulín.
11. januára 1922 bol inzulín po prvýkrát aplikovaný 13 a pol ročnému chlapcovi Leonardovi Thompsonovi v Hospital
for Sick Children v kanadskom Toronte. Bol extrahovaný z hovädzieho pankreasu a jedna jednotka tohto inzulínu
upravila hladinu cukru v krvi (glykémiu) o cca 7 mmol/l. Avšak po prvých dvoch injekciách sa vytvorili u pacienta
výrazné abscesy a jeho zdravotný stav sa zhoršil. Preto Dr. Collip ešte dôkladnejšie prečistil preparát a od 23.1.1922
sa začala úspešná éra inzulínu. Podávanie inzulínu nielen vrátilo chlapcovi stav plného vedomia, ale postupne mu
dalo silu rovnať sa so svojimi rovesníkmi. Krátko po tomto objave sa inzulín začal vyrábať priemyslovo – najskôr v USA
v spoločnosti Eli Lilly, o rok neskôr v dvoch európskych štátoch – Dánsku, Nemecku a rok po nich aj v Československu.
Po prvých inzulínoch z pankreasu psa sa ukázalo, že svojim zložením je ľudskému inzulínu podstatne bližší výťažok
prasačích alebo hovädzích pankreasov. Tak prišla éra bovínnych (zvieracích) inzulínov.
Prvé ľudské inzulíny boli vyrobené z kadaveróznych pankreasov. Semisyntetické ľudské inzulíny boli pripravované
zložitým čistením zvieracích Génové inžinierstvo však prinieslo novú nádej a postupne boli vyrobené tzv. humánne,
teda ľudské inzulíny, a to buď pomocou baktérií, resp. pomocou kvasiniek. A hoci dnes používame mnohé nové druhy
inzulínov, resp. inzulínových analógov, či už aplikovaných pomocou inzulínových pier alebo stále sa skvalitňujúcich
inzulínových púmp, je princíp podávania inzulínu stále základom liečby diabetu 1. typu.
Od rigidnej inzulinoterapie, ktorá znamenala veľmi prísny životný režim, totálne prispôsobený diabetu, sme sa dostali
k inzulínovým preparátom a inzulínovým režimom, ktoré napĺňajú krédo diabetológie – prispôsobenie cukrovky
životu a nie naopak.

JE LIEČBA DIABETU PO 100 ROKOCH JEDNODUCHŠIA?
Podoláková K.1, Jančová E.1, Staník J.1,2, Lobotková D.1, Barák Ľ.1
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2

Detské diabetologické centrum Slovenskej republiky pri Detskej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave
DIABGENE, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

Celosvetovo pozorovaný nárast diabetu u detí je každoročne sprevádzaný aj veľkým technickým pokrokom.
Zavedenie nových možností monitoringu glykémií a podanie inzulínu novými typmi inzulínovej pumpy zlepšujú
metabolickú kompenzáciu diabetu, znižujú variabilitu glykémií, skracujú epizódy hypoglykémií, predchádzajú stavom
ťažkej hypoglykémie s poruchou vedomia a výrazne uľahčujú každodenný život rodín s diabetom. Spolu s rozšírenými
možnosťami monitoringu a liečby celosvetovo platia prísnejšie kritéria hodnotenia kompenzácie diabetu.
V prednáške autori uvádzajú praktický prehľad spektra technických možností monitoringu glykémií a liečby diabetu
využívaných v Detskom diabetologickom centre SR (rôzne typy monitoringu glykémií, nové typy prandiálnych aj
bazálnych inzulínových analógov, inzulínové pumpy s hybridným uzavretým okruhom a možnosti online konzultácií
a korigovania liečby v domácom prostredí).
Ani po 100 rokoch od objavenia inzulínu diabetes nie je možné vyliečiť. Pre detských pacientov je však v dnešnej
dobe život podstatne jednoduchší ako kedysi. Možnosti liečby posunuli každodenné obmedzenia až na hranicu
veľmi blízku deťom bez diabetu a výrazne tak zlepšili kvalitu života detských pacientov aj ich rodín. Pre detského
diabetológa je liečba diabetu naopak z roka na rok zložitejšia. Neustále dopĺňanie technických zručností, využitie
telemedicíny a nanotechnológií je nevyhnutnou súčasťou každodennej praxe. Našim spoločným cieľom naďalej
zostáva dlhodobé udržanie čo najlepšej metabolickej kompenzácie, prevencia akútnych aj chronických komplikácií
spolu so zlepšením kvality života našich pacientov.

REPARAČNÉ ENZÝMY A ICH ÚLOHA V METABOLIZME
Bzdúch V., Brennerová K., Hrčková G., Karľová K., Šebová C.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Oddelenie Laboratórnej medicíny NÚDCH, Bratislava
Úvod: Stovky klasických enzýmov sa v bunke zúčastňujú metabolických procesov v úzkej súčinnosti. Tieto enzýmy
majú pomerne vysokú špecificitu, ale napriek fyziologickým podmienkam môžu pôsobiť aj na iné substráty
a metabolity a vytvárať potenciálne toxické produkty pre organizmus (substrátová promiskuita).
Za posledných 15 rokov bolo odhalených viac ako 15 enzýmov , ktoré eliminujú potenciálne toxické metabolity,
alebo ich menia na fyziologické metabolity. Tieto enzýmy, ktoré dokážu eliminovať toxické účinky na metabolity
nazývame „metabolické reparačné enzýmy“ alebo „čistiace enzýmy“. Niektoré z nich majú dokonca centrálnu úlohu
v bunkovom metabolizmea a ich deficit môže viesť k závažným poruchám metabolizmu. Defekty reparačných
enzýmov sa ťažko identifikujú, pretože sú to neklasické enzýmy, ktoré účinkujú na neklasické metabolity.
Pacienti: Príkladom poruchy reparačných enzýmov je vznik neutropénie pri glykogenóze 1b (GSD1b) u 4 našich pacientov
s dokázanými mutáciami v géne SLC37A4, ktorý kóduje glukóza-6-P-transportér (G6PT). Pri GSD1b je porucha
na úrovni G6PT. Títo pacienti majú okrem príznakov typických pre klasickú glykogenózu typu Ia aj neutropéniu
s rekurentnými pyogénnymi infekciami a sú liečení rastovým faktorom granulocytov (G-CSF).
Záver: Aká je úloha reparačných enzýmov pri GSD1b? Hexokinázy uskutočňujú prvý krok glykolýzy fosforyláciu glukózy
na glukóza-6-fosfát. Okrem fyziologického substrátu glukózy, fosforylujú aj ďalšie cukry s omnoho nižšou efektivitou,
napr. glukózový analóg 1,5 anhydroglucitol (1,5AG). Fosforylovaný 1,5AG (1,5AG6P) je transportovaný do lumenu
endoplazmatického retikula, kde je defosforylovaný. Deficit G6PT u pacientov s GSD1b vedie k akumulácii 1,5AG6P
v neutrofiloch, ktorý je za fyziologických pomerov eliminovaný správnou funkciou reparačných enzýmov, glukóza-6fosfatázou 3 v kooperácii s G6PT. Akumulácia 1,5AG6P inhibuje fosforyláciu glukózy a tým aj glykolýzu, dôležitý energetický
zdroj zrelých neutrofilov. Týmto mechanizmom je vysvetlená dysfunkciu neutrofilov a ich apoptóza pri GSD1b.

DIÉTA V LIEČBE DEDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORÚCH: KEDY A AKO?
Brennerová K., Martinkovičová T., Bzdúch V.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Úvod: Liečba diétou je najstarší spôsob terapie dedičných metabolických porúch (DMP). Diéty, využívané na liečbu
týchto ochorení, sa líšia najmä v zložke potravy, ktorá sa pri príprave stravy obmedzuje (aminokyselina, špecifický
sacharid alebo tuk), princíp ich zostavovania je však rovnaký. Teória môže vyzerať jednoducho, ale jej uvedenie do
praxe je komplikované dostupnosťou špeciálnych dietetík a toleranciou pripravenej diéty samotným pacientom.
Pacienti a výsledky: V metabolickej ambulancii DK sú sledovaní viacerí pacienti s aminoacidopatiou (homocystinúria
(n=10), tyrozinémia (n=2), glutároivá acidúria typ I (n=2)), s poruchou ß-oxidácie dlhých mastných kyselín (n=3),
s poruchou metabolizmu sacharidov (hereditárna intolerancia fruktózy (n=2), galaktozémia (n=2), deficit
glukózového transportéru GLUT1 (n=3)), s leucinózou (n=3), organickými acidúriami a poruchou cyklu močoviny
(n=15). Od stanovenia diagnózy okrem farmakoterapie sú pacienti s uvedenými DMP nastavení na liečbu diétou
špecifickou pre konkrétne ochorenie. V protiklade k terapeutickému efektu stoja aj možné komplikácie diétnej
liečby: neprospievanie, porucha rastu, nefrolitiáza, deficit makro- a mikrunutrientov (deficit kalcia, vitamínov, zinku,
selénu,deficit nenasýtených mastných kyselín).
V práci autori na konkrétnych prípadoch prezentujú využitie rôznych typov diéty, jej riziká a spôsob kontroly správneho
nastavenia liečby, najčastejšie komplikácie a možnosti náhradného riešenia pri zlyhaní tohto terapeutického prístupu.
Záver: V súčasnom období rozvoja enzýmovej substitučnej liečby a génovej liečby zostáva u časti dedičných
metabolických porúch najvýznamnejším spôsobom terapie špecifická diéta. Pokrok v medicíne však prináša nádej
aj pacientom s fenylketonúriou a homocystinúriou v podobe enzýmovej liečby, nahradzujúcej prísne diétne
obmedzenia.

FABRYHO CHOROBA: AKO SA NA SLOVENSKU ZMENILA EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA
ZA VIAC AKO 20 ROKOVŠPECIFICKEJ LIEČBY
Juríčková K.1, Jungová P.2, Petrovič R.2, Mattošová S.2, Hlavatá A.1
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Detská klinika LF UK a NÚDCH, Centrum dedičných metabolických porúch NÚDCH, Bratislava, Slovensko
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Bratislava, Slovensko

Príbeh Fabryho choroby (z angl.Fabry disease – FD) sa na Slovensku začal v roku 1999, keď bol diagnostikovaný prvý
pacient. Išlo vtedy o 20-ročného mladého muža, ktorý bol od 14 rokov sledovaný pre proteinúriu. V histologickom
náleze biopsie obličky, ktorá bola u pacienta realizovaná z dôvodu zhoršujúcich sa renálnych parametrov, bol obraz
typický pre Fabryho chorobu. Následné vyšetrenie deficitnej enzýmovej aktivity potvrdilo predpokladanú diagnózu.
V tom istom roku bola diagnóza potvrdená aj pacientovej matke, ktorá mala kardiologické ťažkosti. Mladý muž bol
v roku 2003 zaradený do štúdie s enzýmovou
substitučnou liečbou (ERT), čo bola prvá špecifická liečba pre dané ochorenie. Neskôr bolo diagnostikovaných
niekoľko pacientov, aj vďaka rodinnému skríningu pacienta diagnostikovaného v ČR. Situácia sa však podstatnejšie
zmenila dostupnosťou diagnostického vyšetrenia pomocou skríningovej metódy: vyšetrenie enzýmovej aktivity
pomocou suchej kvapky krvi. Vzhľadom na možnosť liečiteľnosti ochorenia sme od roku 2008 na Slovensku realizovali
viaceré skríningové projekty cielené na kardiologických, nefrologických a neurologických pacientov. Projekty sa
zameriavali na najčastejšie
klinické príznaky pri FD, ako je hypertrofia ľavej komory srdca, hypertrofická kardiomyopatia, renálne postihnutie nejasnej
príčiny (dializovaní, predializovaní,transplantovaní pacienti), cievna mozgová príhoda u mladých ľudí, sclerosis multiplex
s nejasným obrazom. Tak ako aj v iných krajinách, aj u nás projekty aktívneho vyhľadávania okrem zvýšenia počtu
diagnostikovaných pacientov s FD priniesli tiež záchyt pacientov s mutáciami nejasného významu, čo celosvetovo

predstavuje aktívnu diskusiu. Doteraz bolo na Slovensku zachytených 48 pacientov – 21 mužov a 27 žien. Z toho
9 detí bolo diagnostikovaných prostredníctvom rodinného skríningu. Doteraz sme s ERT liečili 14 pacientov. Autori
prezentujú epidemiologické dáta súboru pacientov s FD sledovaných v Centre dedičných metabolických porúch
NÚDCH.

NEUROLOG JAKO SOUČÁST MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU V PÉČI O PACIENTY
S FABRYHO CHOROBOU
Reková P.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
Fabryho choroba je dědičné onemocnění vázané na X chromozóm. Některé mutace GLA genu vedou
k patofyziologickým mechanismům jejichž konečným důsledkem je různě vyjádřené spektrum orgánového
postižení, Fabryho choroba. Vzhledem k tomu, že neurologické projevy Fabryho choroby jsou velmi časté, je úloha
neurologa v multidisciplinárním přístupu při péči o pacienty s Fabryho chorobou nezastupitelná.
Přednáška provede posluchače indikacemi neurologického vyšetření a možnými nálezy při vyšetření pacientů
s mutacemi genu GLA. Rozebere strukturovanou anamnézu, klinické vyšetření, neurosonologické vyšetření,
magnetickou rezonanci mozku, nálezy z mozkomíšního moku. Struktura vyšetření reflektuje hlavní neurologické
projevy Fabryho choroby, se kterými rovněž přednáška posluchače seznamuje. V závěru jsou shrnuty specifické
a symptomatické terapeutické přístupy s důrazem na léčbu projevů z oblasti nervového systému. Prezentace je navíc
doplněna bohatou obrazovou dokumentací z klinické praxe autorky.

AGALOPATIE A FABRYHO CHOROBA
Živná M.1, Barešová V.1, Sikora J.1, Mušálková D.1, Dostálová G.2, Hodaňová K.1, Kuchař L.1, Asfaw B.1, Poupětová H.1,
Vlášková H.3, Kmochová T.1, Vyleťal P.1, Hůlková H.1, Hartmannová H.1, Stránecký V.1, Steiner-Mrázová L.1, Hnízda A.4,
Sovová J.1, Trešlová H.1, Stolnaja L.3, Kidd K.1,5, Roblová L.2, Honsová E.6, Rychlík I.7, Linhart A.2, Bleyer A.1,5, Kmoch S.1,5
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Laboratoř pro výzkum vzácných nemocí, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu, 1. LF UK a VFN v Praze
II. interní klinika - kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK, Centrum pro Fabryho nemoc;
Laboratoř DNA diagnostiky dědičných metabolických poruch, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu,
1. LF UK a VFN v Praze ;
Biocev Vestec;
Section on Nephrology, Wake Forest School of Medicine, Winston- Salem, NC, USA;
Pracoviště klinické a transplantační patologie, IKEM, Praha;
I. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Fabryho choroba (FD; OMIM 301500) je progredující X-vázané onemocnění podmíněné mutacemi v genu GLA
kódujícího enzym α-galactosidáza A (AGAL, EC 3.2.1.22). Mutace v GLA vedou ke snížení enzymatické aktivity AGAL,
lysozomálnímu střádání glykosfingolipidů, hlavně globotriaosylceramidů (Gb3Cer), v buňkách řady tkání, především
srdce, ledvin, centrálního nervového systému a kůže.
Klasická forma FD (FD typ 1) je často podmíněna variantami v GLA vedoucími k předčasnému stop kodonu. U mužů
s FD typ 1 dochází ve 3. - 4. dekádě života k rozvoji kardiomyopatie, chronického selhání ledvin, angiokeratomů
a častým tranzientním ischemickým atakám. Charakteristická je nulová enzymatická aktivita AGAL v leukocytech
a plazmě, zvýšené Gb3Cer v plazmě a jeho lysozomální střádání především v postižených tkáních. V rodinách s FD typ
1 mohou být v mírnější formě postiženy i ženy.
V rámci systematického screeningu novorozenců, skupin pacientů s klinickými příznaky FD a jejich příbuzných
jsou stále častěji nalézány případy s variantou v AGAL a pozdním nástupem onemocnění (FD typ 2). FD typ 2 bývá
podmíněna variantami v GLA vedoucími k aminokyselinové záměně. K rozvoji klinických obtíží dochází u pacientů

ve 4. – 5. dekádě života. FD typ 2 obvykle postihuje dominantně jeden orgán, nejčastěji buď srdce nebo ledviny.
Charakteristická je reziduální enzymatická aktivita AGAL >10 % a mírně zvýšené Gb3Cer v plazmě a moči. Střádání
v lysozomech postižených tkání je buď minimální nebo zcela nedetekovatelné. V rodinách postihuje FD typ 2 ve
stejné míře muže i ženy. Muži mají mírnější průběh onemocnění, oproti tomu ženy s FD typ 2 mají závažnější průběh
než ženy s FD typ 1.
V rámci přednášky budou prezentovány výsledky charakterizace varianty GLA c.1181T>C (p.L394P) klasifikované
jako varianta nejasného významu. Varianta byla nalezena u šesti nepříbuzných pacientů v rámci celonárodního
screeningu variant v GLA u dialyzovaných pacientů a následně, v rámci genetického vyšetření v rodinách, u dalších
19 příbuzných. Celkem bylo sledováno 25 jedinců (13 mužů/12 žen). Muži mají reziduální aktivitu AGAL v plazmě
přibližně 30 % a ženy v rozpětí referenčních hodnot. Tomu odpovídají buď mírně zvýšené nebo normální hodnoty
Gb3Cer v plazmě. V ledvinných biopsiích dvou pacientů (muži) z různých rodin nebylo prokázáno střádání lysoGb3Cer. V rodinách dominuje chronické selhání ledvin s časným nástupem (3. dekáda života) a navzdory vysoké
nebo nezměněné aktivitě AGAL se u všech nositelů varianty objevují v mírnější formě všechny symptomy FD typ
1. Naše studie prokázala molekulární mechanismy odpovědné za rozvoj FD nezávislé na deficitu enzymové aktivity
a lysozomálním střádání. Souhrnně lze důsledky buněčných mechanismů spuštěných variantami v AGAL nazvat
AGALopatie.

ZÁVAŽNÁ SIALOREA A MOŽNOSTI LIEČBY
Viestová K.
Detská klinika LF UK a NÚDCH
Sialorea, známa tiež ako hypersalivácia, sa vyznačuje nadmernou produkciou slín, ktoré sa môžu hromadiť v ústach
a vytekať z nich.
Príčinou nadmernej produkcie slín nemusí byť len ochorenie. V prezentácii sa však budem venovať možnostiam
liečby pri patologickej hypersalivácii, vzhľadom na to, že táto môže mať somatické i psychosociálne komplikácie.
V Európe neexistuje manažment štandardnej starostlivosti o deti so sialoreou.
Liečba, resp. ovplyvnenie tohto symptómu , závisí od závažnosti slintania.
Existujú dva prístupy: 1. neinvazívna liečba
2. invazívna liečba
V mojej prezentácii vás zoznámim s prípravkom glycopyrronium bromid, ktorý redukuje sialoreu. V EÚ je registrovaný
od 9/2016, na Slovensku zatiaľ nie je kategorizovaný.
Na základe realizovaných klinických štúdií v Európe sa tento prípravok javí ako dobrá terapeutická možnosť na
zvládnutie hypersalivácie a tým skvalitnenie života detí s uvedeným problémom.

KEĎ NA FORME ZÁLEŽÍ (MOŽNOSTI LIEČBY ADRENÁLNEJ INSUFICIENCIE)
Pribilincová Z.
Detská klinika NÚDCH a LF UK, Bratislava
Endogénne kortikoidy sú látky steroidnej povahy, ktoré sa tvoria v kôre nadobličiek a majú charakter hormónov.
Sú nevyhnutné pre udržanie homeostázy cukrov, lipidov, minerálov, ovplyvňujú metabolizmus bielkovín, pôsobia
na imunitný systém, kostnú hmotu, ovplyvňujú centrálny aj periférny nervový systém. Udržiavanie základných
fyziologických dejov v pokoji a najmä včasná reakcia na záťaž ich predurčuje za látky nevyhnutné pre prežitie
najmä v záťažových situáciách. Pacienti s nedostatočnou tvorbou kortikoidov boli do 50. rokov 20. storočia
odsúdení na predčasné úmrtie. Objav kortizolu a jeho farmakologické použitie zmenili fatálne ochorenie na

liečiteľné. U dospelých pacientov predstavujú najväčšiu skupinu ľudia s Addisonovou chorobou na autoimunitnom
podklade. U detí je uvedené ochorenie zriedkavé, často ako súčasť vrodených porúch imunity ako Autoimunitné
polyglandulárne syndrómy. Zriedkavé sú vrodené poruchy v embryogenéze nadobličiek na podklade mutácií
v transkripčných faktoroch, adrenoleukodystrofia, Smith -Lemli -Opitz syndróm, či rezistencia na ACTH, zriedka
už vidíme adrenálne zlyhanie pri sepse, meningitíde alebo tuberkulózu nadobličky. Krvácanie do nadobličiek
u novorodenca, odstránenie nadobličiek pre nádor môžu viesť k primárnej nedostatočnosti nadobličiek. Sekundárna
a terciárna adrenálna insuficiencia vzniká pri poruche v stimulácii kôry nadobličky pri poruche hypotalamohypofýzovej
osi. Zvláštnou kapitolou je kongenitálna adrenálna hyperplázia, ktorej ťažká forma sa vyskytuje u 1 z 11 000 novorodencov
v SR, kde pre blok v steroidogenéze dochádza spätnou väzbou k nadbytku androgénov a preto liečba
glukokortikoidmi a mineralkortikoidmi je síce substitučná, ale je nevyhnutné zároveň účinne potláčať androgény
nad enzýmovým blokom a pri tom nepredávkovať pacienta do príznakov Cushingovho syndrómu. Po objavení
kortizolu sa farmaceutický výskum zameral najmä na vývoj kortikoidov na liečbu autoimunitných ochorení a využitie
antiproliferačného účinku v onkológii, vznikli dlhoúčinkujúce formy, topické steroidy a iné. V substitučnej liečbe sa
používa telu najbližší derivát Hydrocortison, a pre mineralokortikoidy Fludrocortison. Nevýhoda Hydrocortisonu je
veľmi krátky polčas, ktorý vyžaduje podávanie 3 až 4 x denne. Dostupnosť len relatívne vysokej gramáže znamená
pre novorodencov a dojčatá nutnosť vyrábať prášky s obsahom desatiny tabletky, čo zhoršuje presnosť dávkovania
v tejto vekovej skupine. Navýšenie lieku pri ochorení, či úraze môže zachrániť život najmä u malých detí. Adherencia
k liečbe pri uvedených schémach liečby klesá po 3. roku podávania, sú nutné opakované edukácie, zapájania
pacientov k aktívnemu prístupu k liečbe. Po 70 rokoch sa zlepšila perspektíva nielen prežitia, ale možnosti zlepšiť
efekt liečby podávaním Hydrocortisonu s prolongovaným uvoľňovaním. Podobne sa dostávajú na trh prípravky
s nižšou gramážou účinnej látky pre podávanie v rannom veku. V prezentácii uvedieme príklady pacientov z jednej rodiny
s identickým ochorením, kde pre odlišnú compliance došlo k evidentne odlišným výsledkom liečby s dopadom na
konečnú výšku a iné komplikácie. Objasníme vplyv kolísania hladín androgénov u dievčat s CAH na ich reprodukčné
zdravie a nové možnosti substitučnej liečby.

VYUŽITIE LOKÁLNYCH ANTIBIOTÍK V OTORINOLARYNGOLÓGII
Goljerová I.
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
Autorka uvádza v prezentácii prehľad opatrení potrebných pre účinnú, bezpečnú a nákladovo efektívnu lokálnu
antibiotickú liečbu vybraných ORL chorôb. Najčastejšie sa jedná o neomycín, tobramycín, bacitracín, mupirocín,
ofloxacín, kyselinu fusidovú a gentamycín. Liečba spočíva v miestnej aplikácii antibiotík, prípadne ich kombinácií
s kortikoidmi a antimykotikami, vo forme mastí, krémov, roztokov alebo sprejov na kožu a/alebo sliznicu ucha, nosa,
prinosových dutín, ústnej dutiny, hrtana, hltana, tváre, ušníc alebo krku. Priame pôsobenie lieku v mieste patologickej
afekcie prináša pacientovi úľavu a eliminuje systémové nežiadúce účinky.
Mimoriadnu pozornosť autorka upriamuje na boj proti antimikrobiálnej rezistencii. Treba dbať na obmedzenie
rizika nevhodne alebo chybne indikovanej antibiotickej liečby, nesprávneho dávkovania antibiotika, prípadne
nesprávnej dĺžky aplikácie. Špecifickou indikáciou je využitie lokálnej ATB liečby mupirocínom pri nutnosti eradikácie
nosičstva MRSA na sliznici nosovej dutiny. Týka sa nielen pacientov, ale aj zdravotníckych pracovníkov predovšetkým
v nemocničných zariadeniach. Od 12 rokov veku je indikovaná 5-dňová liečba mupirocínom, ktorý je potrebné
aplikovať do nosovej dutiny 2xdenne.
Autorka sa opiera o materiály Svetovej zdravotníckej organizácie (Global Action Plan on Antimicrobial Resistance – WHO
2015), štandardné diagnostické a terapeutické postupy niektorých vyspelých krajín (S2K-Leitlinie Antibiotikatherapie
bei HNO-Infektionen AWMF-register 017/66, 2021 Antibiotic Stewardship Guidebook, ENT Infection Management
Guidance NHS 2021) a odporúčania ďalších autorít (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control
Strategies and Action Plans on AMR – AMR Surveillance in Europe 2022).

OČNÁ FORMA TOXOPLAZMÓZY U DETÍ
Kostolná B.,1 Dická E.2
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Klinika Detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

Toxoplazmóza je infekčné ochorenie vyvolané vnútrobunkovým parazitom Toxoplazma gondií. Celosvetovo
je prevalencia toxoplazmovej infekcie 20 – 30 %. Ochorenie patrí medzi zoonózy, kde hostiteľom je mačka
a mačkovité šelmy. Z hľadiska prenosu a vzniku infekcie rozlišujeme prenatálne a postnatálne získanú formu
ochorenia. Infekcia sa môže prenášať priamym kontaktom od infikovanej mačky alebo nepriamo konzumáciou
nedostatočne tepelne upraveného mäsa iných zvierat-napr. králik, ošípané, pri manipulácií so surovým mäsom
a mäsovými výrobkami. Známy je aj prenos nepasterizovaným mliekom, transplantáciou, či transfúziou. Pri
vrodených formách sa ochorenie prenáša transplacentárne. Podľa demografických údajov z Európy a Spojených
štátoch je asymptomatických 80 až 90 % infikovaných osôb. Asi u 2 % z nich sa vyvinie očná forma. Vplyv na priebeh
ochorenia má imunitný stav jedinca. Symptomatický priebeh je zriedkavý, zvyčajne prebieha ako uzlinová forma
s flu-like chrípkovým syndrómom, ktorá môže byť sprevádzaná hepatopatiou. Komplikovaný klinický priebeh
s postihnutím srdca, pľúc, či mozogu je vzácny. Očná forma sa môže prejaviť kedykoľvek v priebehu života. Môže
byť neskorou manifestáciou vrodenej ale aj získanej formy. Toxoplazmová retinochoroiditída je najčastejšou formou
zadných uveitíd. Pri tejto forme ochorenia sa stretávame s reaktiváciou vrodenej infekcie, vzácnejšie so získanou
infekciou - primoinfektom. Diagnóza je možná hlavne z klinického obrazu ako pri vrodenej, recidivujúcej aj získanej
forme. Sérológia, stanovenie titra protilátok v komorovom moku a sklovci má svoje miesto najmä pri nejasnom
klinickom obraze. Prínosom v stanovení diagnózy, sledovaní a odpovedi na liečbu sú zobrazovacie metódy, ktoré
pomáhajú aj pri stanovení komplikácií napr. vznik choroidálnej neovaskurizácie. Liečba sa riadi podľa lokality a aktivity
ochorenia, jej snahou je zachovanie čo najlepšej zrakovej ostrosti. Vždy je indikovaná pri aktívnej fáze ochorenia,
typickom lokálnom náleze, séropozitivita protilátok nemusí byť vždy jednoznačne výpovedná, trvá minimálne 4 - 6
týždňov, niekedy aj viac podľa lokálneho nálezu. Liečba závisí od lokálneho nálezu a individuálnej tolerancie jedinca.
V terapii sa používajú antibiotiká (spiramicín, klindamycín, azitromycín, trimetoprim + sulfametoxazol) v kombinácií
kortikoidmi, antipyrazitikom (pyrimethamin) a kyselinou listovou.
Autori v prednáške analyzujú súbor detí s očnou formou toxoplazmózy. V období od 01/2015 do 08/2022 sme
na Klinike detskej oftalmológie NÚDCH – LF UK vyšetrili 17 pacientov (19 očí) so suponovanou toxoplazmovou
retinochoroiditídou. Vyšetrením sme aktívnu fázu ochorenia potvrdili u 11 pacientov (12 očí), nález jazvy po
prekonanej kongenitálnej infekcii sme zdokumentovali na 7 očiach. U všetkých liečených pacientov sa ochorenie
dostalo po liečbe do inaktívnej fázy.
Prognóza je variabilná a závisí od viacerých faktorov vrátane imunitného stavu jedinca. Pri včasnej diagnostike
a cielenej liečbe je prognóza očnej formy toxoplazmózy priaznivá.

TRANSPLANTÁCIE OBLIČIEK U DETÍ NA SLOVENSKU
Podracká Ľ.1, Koľvek G.2, Antonyová E.3, Dluholucký M.4, Breza J. Jr.5
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Klinika detskej urológie LFUK a NÚDCH, Bratislava

Podľa národného epidemiologického prieskumu je na Slovensku priemerná ročná incidencia RRT (dialýza a
transplantácia) u detí (do 15 rokov) 0,9/pmp resp. 5,5/pmc a prevalencia 3,9/pmp resp. 25,3/pmc. Optimálnou
liečbou koncového zlyhania obličiek (ESRD) je transplantácia obličiek.

Autori analyzujú demografické a klinické údaje o pediatrických transplantáciách obličiek na Slovensku za ostatných
30 rokov. V priebehu rokov 1990 - 2021 sa transplantovalo 119 detí (106 kadaveróznych a 21 živých darcov z toho 2x
preemptívne). 6 detí podstúpilo 2. transplantáciu obličky. Priemerný vek v čase transplantácie bol 9.8 (4.1 - 17.5) rokov.
Najčastejšou príčinou renálneho zlyhania boli kongenitálne anomálie (36 %), cystické ochorenia obličiek vrátane PKD
(24 %) a hereditárne nefritídy (13 %). 4 - ročné dievčatko podstúpilo kombinovanú transplantáciu pečene a obličiek.
U 2 chlapcov vo veku 11 a 12 rokov (r. 2020 a r. 2021) sa vykonala preemptívna transplantácia od živého darcu.
5-ročné prežívanie pacientov bolo 95.1 % a 5-ročné prežívanie štepov 70.1 %. Deti s CAKUT mali signifikantne lepšie
prežívanie štepov ako pacienti s ostatnými nefropatiami (p<0.05). Z celej kohorty zomrelo 9 detí (4x sepsa, 4x kardiálne
zlyhanie, 1x neznáma príčina). U 2 detí došlo k rekurencii primárnej nefropatie (1xFSGS, 1xDDD), u ďalších 2 pacientov
sa vyvinula humorálna rejekcia a u 1 pacientky po 11-tich rokoch stabilnej funkcie štepu subklinická kombinovaná
celulárna a humorálna rejekcia. Imunosupresívna liečba pozostáva v drvivej väčšine zo štandarnej trojkombinácie
(steroidy, CNI a MMF). Pre liekovú toxicitu sa u 4 detí zamenil CNI za sirolimus. Z dlhodobých komplikácií sa najčastejšie
vyskytuje hypertenzia (63 % transplantovaných detí) a abnormálna geometria srdca (31 %).
Záver: Transplantácia obličiek je najefektívnejšia liečebná modalita u detí s ESRD. Longitudinálne prežívanie štepov
u slovenských detí je porovnateľné s ostatnými krajinami. Kardiovaskulárna komorbidita u transplantovaných detí je
vysoká.

ČESKÝ A SLOVENSKÝ REGISTR DĚTÍ S AUTZOMÁLNĚ - DOMINANTNÍ POLYCYSTICKOU
CHOROBOU LEDVIN (ADPKD)
Seeman T., Bláhová K., Flögelová H.1, Šuláková T.2, Skálová S.3, Štarha J.4, Koľvek G.5, Podracká Ľ.6
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Úvod: Registr dětských pacientů s ADPKD byl založen v roce 1992. Eviduje pacienty z celé ČR a od r. 2021 i ze
Slovenska.
Výsledky: k 1. 4. 2022 bylo v registru evidováno celkem 351 dětí s ADPKD. U všech dětí s ADPKD s výjimkou 9 případů
byla glomerulární filtrace normální (99 %). Naopak koncentrační schopnost ledvin je u ½ snížená. Děti s mutacemi v
PKD1 genu mají závažnější postižení než děti s mutacemi v genu PKD2. U většiny dětí se vyskytují léčitelné komplikace,
zejména arteriální hypertenze (35 % dětí) nebo proteinurie/albuminurie (20 - 30 % dětí).
Aktuální ultrazvuková diagnostická kritéria pro ADPKD u dětí z r. 2009 jsou u dítěte z rodiny s ADPKD bez znalosti typu
mutovaného genu přítomnost 3 nebo více cyst v jedné ledvině, u dítěte z rodiny s mutací PKD1 genu stačí přítomnost
2 cyst. U dětí s ADPKD není, na rozdíl od syndromu renálních cyst a diabetu (RCAD), přítomna hypomagnezémie.
Závěr: U 20 - 40 % pacientů s ADPKD se vyskytují léčitelné komplikace jako hypertenze a proteinurie, které vyžadují
léčbu ACE-inhibitory.

ČESKÝ A SLOVENSKÝ REGISTER DETÍ S AUTOZÓMOVO RECESÍVNOU POLYCYSTICKOU
CHOROBOU OBLIČIEK
Hrčková G.1, Skalická K.1, Koľvek G.2, Bláhová K.3, Fencl F.3, Seeman T.3, 4, Podracká Ľ.1
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Pediatrická klinika Univerzity Karlovy Praha, 2.lékařská fakulta, ČR
Dětská klinika Ludwig-Maxmilianovy Univerzity Mnichov, SRN

Úvod a cieľ: Autozómovo recesívna polycystická choroba obličiek (ARPKD) je závažné dedičné ochorenie obličiek
s vysokou morbiditou aj mortalitou. Cieľom práce bolo charakterizovať súbor pacientov s ARPKD na Slovensku
a v Česku.
Metódy: Do restrospektívnej štúdie boli zaradení pacienti s ARPKD sledovaní v detských nefrologických centrách
v Česku a na Slovensku v rokoch 1993 – 2021. Diagnóza bola stanovená na základe typického ultrasonografického
nálezu obličiek a negatívneho ultrasonografického nálezu obličiek u oboch rodičov. U 44 pacientov sa diagnóza
potvrdila aj genetickým vyšetrením s nálezom bialelických patogénnych variantov v géne PKHD1. Údaje pacientov
boli zaznamenané z lekárskej dokumentácie (anamnestické údaje, ultrasonografia obličiek a pečene, funkcia obličiek
a pečene, krvný tlak).
Výsledky: Spolu bolo do štúdie zaradených 72 pacientov (44 z ČR a 28 zo SR, 40 chlapcov a 32 dievčat). Diagnóza ARPKD
bola stanovená pre- a perinatálne u 40 detí (55 %), v dojčenskom veku u 15 detí (21 %) a vo veku >1 rok u 17 detí (24 %).
U 16 detí (22 %) bol prenatálne zistený oligo-anhydramnion, 9 detí (12,5 %) vyžadovalo v perinatálnom období umelú
pľúcnu ventiláciu. 93 % detí malo zväčšené obličky. Jednostranná nefrektómia (z dôvodu priestorovej a respiračnej
insuficiencie) bola uskutočnená u 4 detí. Artériová hypertenzia a pozitívna lieková anamnéza užívania antihypertenzív
bola prítomná u 48 dětí (67 %). Ezofágové varixy boli zistené u 22 detí (31 %), s ezofágovým krvácaním u 8 z nich
(11 %). Transplantáciu pečene nevyžadovalo žiadne dieťa.
Priemerný vek detí pri poslednom vyšetrení bol 9,2 rokov (0,1 – 18,6 rokov). 38 detí (53 %) malo normálnu funkciu
obličiek, 22 detí (31 %) malo chronickú chorobu obličiek (CKD) 2.-4. štádia a 12 detí (17 %) bolo v 5. štádiu CKD,
z ktorých 4 boli po transplantácii obličky a 6 boli dialyzovaní. Priemerný vek pri začiatku chronického zlyhania obličiek
(5. štádium CKD) bol 8,3 rokov (0,7 - 17,7). 13 detí (18 %) zomrelo vo veku 0 -1 4,8 rokov.
Záver: Prvé výsledky spoločnej česko-slovenskej štúdie potvrdzujú, že ARPKD je ochorením s veľmi závažným
postihnutím obličiek a pečene, s vysokou kardiovaskulárnou morbiditou a tiež vysokou mortalitou už v detskom veku.

GREGOR MENDEL SLAVÍ 200 LET: ZE ZAHRAD AUGUSTINIÁNSKEHO KLÁŠTERA V BRNĚ
AŽ K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ GENETICKY PODMÍNĚNÝCH CHOROB
Slabý O.
Biologický ústav, Lékařska fakulta, Masarykova univerzita Brno
Letos slavíme 200. výročí od narození Gregora Mendela. Za svoji vědeckou práci nebyl Mendel za svého života oceněn.
Jeho dílo bylo znovuobjeveno až 16 let po jeho smrti, aby položilo základy nového oboru – genetiky. Zajímavé je,
že Mendelovou motivací nebyla snaha o rozšíření lidského poznání. Mendela zajímaly principy dědičnosti, aby mohl
šlechtit lepší a kvalitnější okrasné rostliny. Pokud je Gregor Mendel otcem genetiky, za jednoho z otců oboru lékařská
genetika je právem považován Victor McKusick. Nejvýznamnějším dílem McKusicka je encyklopedie Mendelian
Inheritance in Man (MIM), což je katalog lidských genů, nemocí a znaků. Dnes je dostupná on-line verze tohoto
katalogu, která obsahuje téměř 9 000 různých fenotypů a 16 000 genů. Kdysi se možná McKusickova myšlenka, že
k většině dědičných chorob najdeme kauzální gen, jevila jako utopická. Dnes je to již víceméně realita, samozřejmě
ne pro všechny choroby, nová vzácná dědičná onemocnění jsou stále objevována a informace o nich ukládána
do McKusickova katalogu. Dostupnost těchto informací umožňuje lékařům po celém světě stanovení diagnózy

a pacientům se vzácnými chorobami následně lepší kvalitu života. Diagnózou dnes ovšem příběh pacientů s vzácnými
chorobami nekončí. Probíhají stovky klinických hodnocení s léčivými přípravky pro genovou terapii a každoročně
přibývají také jejich nové registrace. Postupně se tak kauzální léčba chorob s mendelistickou dědičností stává pro
pacienty s těmito chorobami více dostupnou, a to je jistě nejkrásnější dárek, jaký mohl Mendel ke svému 200letému
výročí dostat.

VÝVOJ NAŠICH POZNATKŮ O VITAMINU D
Kutílek Š.
Dětské oddělení Klatovské nemocnice a. s., Česká republika
Vitamin D má nezastupitelnou úlohu v živých organismech. Presentace s týká vývoje našich poznatků o vitaminu D
a jeho fyziologických funkcích od v podstatě náhodných pozorování až po medicínu založenou na důkazech.
První část je věnována přínosu významných vědců a lékařů na tomto poli (D. Whistler, F. Glisson, J. Sniadecki, A.
Trousseau, E. Mellanby, E. McCollum, K. Huldschinsky, H. Steenbock, F. Albright, A. Norman, H. deLuca, M.Holick)
a nenahraditelné úloze vitaminu D v oblasti kostního a minerálního metabolismu. Druhá část je věnována vlivu
vitaminu D na mnoho dalších biochemických a fysiologických pochodů v lidském organismu. V současné době
se hovoří o epidemii až pandemii deficitu vitaminu D, která bývá spojována s řadou chorobných stavů (diabetes
mellitus, hypertense, srdeční selhání, nádorová onemocnění, imunodeficience, neuropsychiatrická onemocnění).
Avšak pouze u onemocnění skeletu a poruch Ca/P metabolismu existuje jasná korelace s hladinou vitaminu
D. S výjimkou onemocnění skeletu a poruch Ca/P metabolismu neexistuje chorobný stav, u kterého bychom
mohli jasně definovat závislost mezi hladinou D-vitaminu a klinickou závažností a z toho vyplývající konkrétní
terapeutickou dávkou D-vit aminu vedoucí ku zlepšení stavu. Vitamin D nejspíše ovlivňuje řadu systémů
a fysiologických pochodů, ale ne všechny chorobné stavy v medicíně jsou vyvolány deficitem vitaminu D.

RACHITIS DNEŠNÍMA OČIMA
Bayer M.
Klinika dětí a dorostu, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
Křivice jsou generalizovaná onemocnění skeletu, pro něž je typická nedostatečná mineralizace kostní tkáně, vedoucí
k nahromadění osteoidu u rostoucího organismu. Mineralizace osteoidu je porušena jak v oblasti růstové ploténky, tak
v nově vytvářené trabekulární i kortikální kosti. Důsledkem jsou deformace metafyz a postupné patologické zakřivení
zejména dlouhých kostí. Křivice mohou být získané nebo vrozené, na genetickém podkladě. Podle dysbalance
minerálů je lze rozlišit na hypokalcemické a hypofosfatemické. Nejčastější je klasická získaná deficitní křivice při
nedostatku vitaminu D a/nebo vápníku. Je nepochybně stará jako lidstvo samo. Zmínky o ní máme již ze začátku
letopočtu. Více se o takovou chorobu zajímal koncem šestnáctého století německý lékař Reusner a v roce 1645
o rachitidě vydal svoji disertační práci Daniel Whistler studující na univerzitě v Leydenu. Detailní a přesnější popis
posléze vyšel až z pera Francise Glissona v roce 1650. Rozvoj průmyslové revoluce, nárůst městských aglomerací,
podvýživa a dětská práce způsobily, že na konci 19.století byla deficitní křivice v dětské populaci zcela běžným nálezem.
Objev vitaminu D a studium jeho metabolismu v prvé polovině 20.století přineslo poznatky umožňující příčinnou
léčbu těchto stavů. Neznamená to však, že bychom se s klasickou deficitní křivicí již setkat nemohli. Její diagnostika
a léčba by měla být v rukou praktického lékaře pro děti a dorost. Dnes už také máme řadu recentních znalostí
i o mnohem vzácnějších, vrozených rachitidách. Molekulární genetika již dokázala lokalizovat patologii genetického
materiálu v případě poruchy hydroxylace vitaminu D na pozici 1-alfa (vitamin D- dependentní křivice typu 1A); na
pozici 25 (typ 1B); při resistenci cílové tkáně (typ 2); nebo nepřiměřeně zvýšenou degradaci jinak funkčního vitaminu
D (typ 3). V posledních letech byl zájem odborné veřejnosti též upřen na křivice charakterizované hypofosfatemií
a na metabolizmus regulačních mechanimů pro fosfor v organizmu v čele s růstovým faktorem fibroblastů 23 - FGF23.
Závažné stavy při sice vzácných, ale kvalitu života velmi snižujících poruchách vedoucích k nadbytku FGF23 se všemi

nepříznivými důsledky vedly k vývoji biologické léčby monoklonální protilátkou proti tomuto faktoru - burosumabu.
Terapie na rozdíl od dosavadní konvenční léčby vede k normalizaci fosfatémie, omezení kostních deformit a zlepšení
růstu postavy. Dosavadní provedené studie přinesly u rostoucího dětského organismu velmi slibné výsledky, terapie
je lékovou agenturou v zemích EU schválena a zkušeností s ní přibývá.

LIEČBA OSTEOPORÓZY U DETÍ
Tichá Ľ., Pribilincová Z., Čagalová A., Podracká Ľ.
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Úvod: Osteoporóza je systémové metabolické ochorenie skeletu, charakterizované poruchou mechanickej odolnosti
kosti a zvýšeným rizikom zlomenín. Kým u dospelých diagnostikujeme osteoporózu pri poklese denzity kostného minerálu
v porovnaní so zdravými mladými dospelými pod mínus 2 (T skóre≤ -2,0), u detí sa osteoporóza definuje ako pokles
denzity kostného minerálu pod mínus 2 (Z-skóre ≤ -2,0) adjustované na vek, pohlavie a výšku a zároveň prítomnosť
klinicky významných 2 fraktúr dlhých kostí do 10 rokov alebo 3 fraktúr dlhých kostí do 19 rokov, alebo prítomnosť
kompresívnych fraktúry stavcov.
Liečba osteoporózy v detskom veku si vyžaduje koordinovaný multidisciplinárny tímový prístup. Pozostáva z fyzikálnej
terapie, chirurgickej intervencie a farmakoterapie.
Antiresorpčná liečba bisfosfonátmi je indikovaná u pacientov s vysokým rizikom zlomeniny. Bisfosfonáty (BS)
antiresorpčnými mechanizmami znižujú kostné straty, optimalizujú denzitu kostného minerálu (BMD) a významne
znižujú riziko osteoporotických fraktúr. Kým u dospelých sa BS používajú takmer 50 rokov a predstavujú najčastejšiu
farmakologickú liečbu osteoporózy, klinické skúsenosti v pediatrickej populácií sú iba limitované. BS perzistujú
v kostnom tkanive dlhodobo a ich inhibičný efekt na osteoklasty môže pretrvávať aj po ukončení terapie. Preto sa
BS zavádzajú do pediatrickej praxe opatrnejšie, obavy vyvoláva najmä neznámy longitudinálny efekt na lineárny rast
kosti.
Pacienti a metódy: Za ostatných 5 rokov sme na DK LF UK a NÚDCH liečili viac ako 40 pediatrických pacientov
s osteporózou vo veku 0 - 19 rokov. Z nich 35 detí užívalo antiresorpčnú liečbu BS. Diagnózu osteoporózy sme
stanovili na základe anamnézy a denzitometrického vyšetrenia dieťaťa. Denzitometrické vyšetrenie je indikované
v rizikových skupinách detí s primárnym kostným ochorením, ale aj u detí so sekundárnymi príčinami metabolickej
osteopatie (bolesti chrbta s rontgenologicky potvrdenou atraumatickou zlomeninou stavcov, opakované zlomeniny,
dlhodobá kortikoterapia, ochorenia asociované s osteoporózou, chronické užívanie liekov s toxickým vplyvom na
kostný metabolizmus - antikoagulanciá, antiepileptiká, tyroidálne hormóny, imunosupresíva, cytostatiká). Pacienti
dobre tolerovali liečbu, 4 deti mali flu like syndróm s promptnou odpoveďou na antipyretiká. BS nemali negatívny
vplyv na lineárny rast dieťaťa (Z- skóre výšky -0,61 vs. -0,69 ns). Za najdôležitejšie zistenie považujeme signifikantný
nárast denzity kostného minerálu v lumbálnej oblasti (Z-skóre BMD -3,11 ±2,4 vs. -1,76 ±2,04, p≤0,05) a významný
pokles kalciúrie (index Ca/kreatinín v moči 4,26 vs. 0,73, p≤0,01) aj pri navýšení perorálneho príjmu vápnika.
Záver: BS sú jednoznačne indikované u detí s primárnou osteoporózou. Liečba BS u našich pacientov so sekundárnou
osteoporózou spolu s terapiou základného ochorenia viedla k zlepšeniu kostnej denzity kostného minerálu. Rozhodnutie
o liečbe BS u detí patrí do rúk špecialistom v centrách, určených na liečbu osteoporózy u detí.
Práca bola podporená grantom VEGA V-17–016–00 a MZ SR 2018/36-LFUK-10

PRVÝ PRÍPAD VEĽMI ZRIEDKAVÉHO CODAS SYNDRÓMU (CEREBRO-OKULO-DENTOAURICULO-SKELETÁLNY SYNDRÓM) NA SLOVENSKU U CHLAPCA S EPIFYZEÁLNOU
DYSPLÁZIOU A MNOHOPOČETNÝMI VRODENÝMI ANOMÁLIAMI
Skalická K.1, Janečková L.1, Krajčovičová V.1, Bašnáková J.2, Breza J.2, Jursová M.3, Babala J.3, Beder I.3, Hrčková G.4,
Hamidová O.4, Podracká Ľ.4
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Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky Detskej kliniky LF UK a NÚDCH
Klinika pediatrickej urológie NÚDCH
Klinika detskej chirurgie NÚDCH
Detská klinika LF UK a NÚDCH

Úvod: CODAS syndróm bol prvýkrát popísaný v roku 1991 Souheilom a kolektívom u jedného pacienta s vývojovým
oneskorením, kataraktou, abnormálnym vývojom dentície, malformáciami vonkajšieho ucha a spondyloepifyzeálnou
dyspláziou. Hoci toto spojenie výrazných anatomických anomálií je predpokladom ľahkého rozpoznania, do
dnešného sú celosvetovo popísaní iba 18 jedinci s daným syndrómom.
Materiál a metódy: Cieľom prezentácie je priblížiť prvý prípad CODAS syndrómu na Slovensku identifikovaný
u 8 ročného chlapca s epifyzeálnou dyspláziou v spojitosti s viacerými vývojovými anomáliami zahŕňajúcimi atréziu anu
a rekta, retenciu testes a hypospádiu, kožný defekt na kostrči, hypotonus, vývojové oneskorenie, znížený rast, dyspláziu ľavej
ušnice a kraniofaciálne deformity. Indikované bolo vyšetrenie génov asociovaných s epifyzárnou dyspláziou metódou
celoexómového sekvenovania.
Výsledky: Virtuálny panel 471 génov asociovaných so vznikom skeletálnych dysplázií odhalil prítomnosť dvoch doteraz
nepopísaných patogénnych variantov v heterozygotnom stave v géne LONP1 (p.Arg705Cys, p.Gly683Asp). Segregačná
analýza potvrdila, že chlapec zdedil varianty od rodičov, ktorí sú bezpríznakovými nositeľmi jedného variantu. Tento
gén kóduje mitochondriálnu proteázu zabezpečujúcu selektívnu degradáciu nesprávne poškodených polypeptidov
v mitochondriálnej matrici, reguláciu expresie mitochondriálnej DNA a udržiavanie integrity mitochondriálneho
genómu. Inaktivácia daného génu vedie k vzniku CODAS syndrómu.
Záver: Komplexná genetická diagnostika metódou celoexómového sekvenovania je kľúčovým nástrojom pre
stanovenie diagnózy zriedkavých ochorení u pacientov s nejednoznačnou syndromologickou jednotkou.

SKRÍNING BEDROVÝCH KĹBOV U DETÍ S NEUROMUSKULÁRNYMI OCHORENIAMI
Rendek P., Halas M., Kokavec M.
Ortopedická klinika LF UK v Bratislave a NÚDCH
Deti s neuromuskulárnymi ochoreniami sú ohrozené postupnou luxáciou bedrového kĺbu. Prevalencia je pri
detskej mozgovej obrne (DMO) od 7 % u chodiacich detí, ale až 60 % pri kvadruparetickom postihnutí. Dislokácia
bedrového kĺbu je spojená s bolesťou, kontraktúrami, problémami so sedením, či chôdzou, zošikmením panvy
a následným vývojom skoliózy. V prípade zanedbanej, dlho trvajúcej luxácie bedrového kĺbu je potrebné vykonať
náročné chirurgické ošetrenie, alebo paliatívne operačné zákroky zaťažené vyššou pooperačnou morbiditou a nízkou
úspešnosťou zlepšenia mobility a úľavy od bolesti.
V krajinách so zavedeným systematickým skríningom bedrových kĺbov detí s neuromuskulárnym postihnutím sa
signifikantne znížil počet luxácií bedrového kĺbu. Skríning umožnil vykonať preventívne konzervatívne opatrenia
alebo chirurgické zákroky, ktoré pomáhajú udržať správnu centráciu bedrových kĺbov.
Cieľom prednášky je informovať širšiu odbornú verejnosť o dôležitosti, možnostiach a priebehu skríningového
vyšetrenia bedrových kĺbov u detí s neuromuskulárnymi ochoreniami.
Kľúčové slová: bedrové kĺby, luxácia, neuromuskulárne ochorenia, detská mozgová obrna, skríning

INTERDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA PEDIATRA A ČEĽUSTNÉHO ORTOPÉDA
Lysý J., Pintešová S., Kelecsényiová N., Sirotková M.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK v Bratislave a Onkologický ústav sv. Alžbety
Úvod: Čeľustno-ortopedické anomálie sú v našej populácii veľmi časté. Aj keď nejde o život-ohrozujúce stavy,
v mnohých prípadoch pacientov hendikepujú po funkčnej alebo estetickej stránke. Európske štatistiky píšu, že po
funkčnej a estetickej stránke intaktný chrup má asi len 2 - 5 % detí, približne 50 % má estetické anomálie bez vplyvu na
funkciu a u zvyšku detí má odchýlka nielen estetický ale aj funkčný dosah. Pod funkčným dosahom rozumieme najmä
negatívny vplyv na spracovanie stravy, zvýšené zaťaženie temporomandibulárneho kĺbu a problematickú výslovnosť
niektorých hlások. Ani estetický rozmer odchýlky nie je zanedbateľný. Pri veľkom rozsahu, ktorý sa premieta do výzoru
dieťaťa, môže byť príčinou psychických problémov z dôvodu výsmechu v kolektíve alebo negatívneho vnímania
vlastného výzoru. A pritom je vzniku mnohých odchýlok možné zabrániť vhodnými preventívnymi opatreniami, ako
je napríklad odstránenie chronického dýchania cez ústa alebo pretrvávajúcich sacích zlozvykov. Detský vek je unikátny
tým, že v istých obdobiach dokážeme čeľustno-ortopedickou liečbou dosiahnuť nielen úpravu polohy zubov, čo
je možné aj u dospelých pacientov, ale aj rastu čeľustí. A práve v prevencii a včasnej diagnostike ortodontických
anomálii je popri zubnom lekárovi dôležitý najmä pediater, ktorý ako lekár prvého kontaktu má možnosť pacienta
odoslať na špecializované vyšetrenie k čeľustnému ortopédovi. Taktiež je nezastupiteľná jeho úloha v manažmente
chronického dýchania cez ústa ako jedného z najčastejších získaných etiologických faktorov.
Obsah: V rámci prednášky budú prezentované základné charakteristiky správneho usporiadania chrupu a jeho
fyziologického vývoja. Bude sa venovať najdôležitejším získaným etiologickým faktorom, u ktorých včasná diagnostika
a liečba je zásadná pre úspešnosť liečby a názorným spôsobom budú demonštrované súčasné možnosti terapie.
Záver: Detský lekár je často lekárom prvého kontaktu pre detského pacienta s rozvíjajúcou sa čeľustno-ortopedickou
anomáliou. Skorým záchytom a odoslaním môže zásadným spôsobom prispieť k úspešnej liečbe. Z tohto dôvodu
je potrebné, aby aj pediater mal základné poznatky o pravidelnom usporiadaní chrupu a vedel identifikovať ich
odchýlky ako aj prispieť k prevencii ich vzniku manažmentom niektorých funkčných porúch a zlozvykov.
Kľúčové slová: ortodontická anomália, zlozvyk, detský lekár, interdisciplinárna spolupráca, prevencia

LYMSKÁ ARTRITÍDA
Dallos T.1, Balažiová B.1, Turoňová L.2
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Detská klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a NÚDCH
Klinika detí a dorastu, Jesseniova Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a UNM

V dôsledku vysokého výskytu kliešťov rodu Ixodes, ktoré slúžia ako vektor pre spirochéty Borrelia spp., je
v stredoeurópskom regióne lymská borelióza (LB) pomerne časté ochorenie (incidencia 35-40/100 000 obyvateľov/
rok). Popri typickom postihnutí kože v prvom štádiu (erythema chronicum migrans), patrí k ďalším prejavom
tohto multisystémového ochorenia aj postihnutie nervového systému (aseptická meningitída, paréza n. VII),
muskuloskeletálneho systému (artritída) a zriedkavo aj srdca (myokarditída).
Lymská artritída (LA) je prejavom včasného disseminovaného alebo chronického štádia LB. Často sa preto prejaví až
niekoľko mesiacov po nakazení hostiteľa, a teda nezriedka v zimných mesiacoch. Charakteristická je monoartritída
kolenného kĺbu (90 %) s veľkým výpotkom, pričom je len málo bolestivá a relatívne málo obmedzuje rozsah
pohyblivosti postihnutého kĺbu. Zvýšená telesná teplota nie je pre toto štádium ochorenia typická. Kvôli dlhému
časovému odstupu od nákazy, možnosti prenosu viacerými vývojovými štádiami kliešťa ev. aj iným hmyzom,
negatívna anamnéza pre infestáciu kliešťom nevylučuje LA. Pri pretrvávajúcom opuchu resp. veľkom, nebolestivom
výpotku v kolene, ktorý sa nedá vysvetliť úrazom, je vždy indikované sérologické vyšetrenie protilátok proti Borrelia
burdorferi (ELISA). Keďže pri LA spravidla nejde o skoré štádium LB, na rozdiel od iných infekcií, očakávame pri jej
manifestácii už vysokú pozitivitu protilátok v triede IgG, protilátky v triede IgM môžu ešte byť slabo pozitívne ale

väčšinou už nie sú prítomné. Za signifikantnú sa považuje pozitivita IgG voči viacerým spirochetálnym antigénom
potvrdená Western-blotom. Vysoký titer protilátok v triede IgG pretrváva dlho a nie je ovplyvnený liečbou, preto nie
sú jeho kontroly po liečbe akejkoľvek formy LB indikované.
Z dostupných antibiotických terapeutických režimov, bola najvyššia účinnosť preukázaná pre liečbu doxycyklínom (4
mg/kg/deň, maximálne 2x100 mg/deň, 28 dní). Jej použitie je limitované toxicitou tohto tetracyklínového antibiotika
u detí mladších ako 8 rokov, u ktorých sa odporúča liečba amoxicilínom (50 mg/kg/deň v troch dávkach, maximálne
3x500 mg). Liečba makrolidovými antibiotikami, často používaná na Slovensku, nie je súčasťou odporúčaných
terapeutických režimov. Súčasne je vhodná protizápalová liečba nesteroidovým antiflogistikom. Pri nedostatočnom
efekte antiinfekčnej liečby, je indikované reumatologické vyšetrenie a ev. aj imunosupresívna liečba vrátane
intraartikulárnej kortikoterapie. Uvedené odporúčania sú súčasťou štandardného diagnostického terapeutického
postupu MZ SR.
U pacienta s nebolestivou artritídou kolena s pozitívnym výsledkom IgG Borrelia brugdorferi potvrdeným WB,
môže byť začatá veku primeraná antibiotická liečba spolu s liečbou NSA. Pri jej nedostatočnom efekte je vhodné
reumatologické vyšetrenie.
Kľúčové slová: lymská borelióza, artritída, diagnostika, sérológia, Western-blot, liečba

3 VLNY PIMS-TS
Mišíková D.1, Balažiová B.1, Hrebík M.1, Mičega T.1,2, Kollerová A.3, Záhorec M.4, Dallos T.1
1
2
3
4

Detská klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a NÚDCH
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) NÚDCH, Bratislava
Detské kardiocentrum, NÚSCH, Bratislava

Úvod: V súvislosti s pandémiou COVID19 boli v apríli 2020 v Európe aj v USA zaznamenané prvé prípady detí so
systémovým zápalovým ochorením PIMS-TS resp. MIS-C.
Cieľ: Analyzovať prípady detí s PIMS-TS, ktoré boli počas 3 vĺn COVID19 hospitalizované a sú naďalej v sledovaní
Detskej kliniky NÚDCH v Bratislave.
Výsledky: V čase 6/2020 - 8/2022 bolo v NÚDCH hospitalizovaných 36 detí vo veku od 2,5 do 17 rokov (medián
7) s PIMS-TS, s manifestáciou 18-60 dní (medián 28 dní) od prekonaného ochorenia COVID19. Hlavnými príznakmi
boli: horúčka trvajúca 1-14 dní (medián 5), exantém (n=28), bolesti brucha (n=22) sprevádzané hnačkou (n=17)
a vracaním (n=20), suchá konjunktivitída (n=26) a bolesti hlavy (n=17). Až 9 detí malo pozitívne meningeálne príznaky.
Takmer všetky deti (n=32) mali tachykardiu, u 19 sa rozvinula arteriálna hypotenzia, 10 detí vyžadovalo hospitalizáciu
na DKAIM.
Laboratórne (medián; min-max) boli zvýšené zápalové parametre - CRP (180,1; 43,9-427,9 mg/l) IL6 (321,6; 1,9-2597,0 pg/
ml) aj PCT (4,28; 0,41-109,14 ug/l), feritín (597; 122,5-2871,7 ug/l), fibrinogén (5,05; 3,3-9,0 g/l). 31 detí malo lymfopéniu
(0,85; 0,17-2,44.109/l), u 18 detí sa vyskytla trombocytopénia. U 28 pacientov sa rozvinula hypoalbuminémia (25,7;
20-43,9 g/l). V úvode bola častá hyponatrémia (n=22, 133; 126-140 mmol/l). Z kardiomarkerov bolo u 33 pacientov
zvýšené NTproBNP (4933; 105-42855 ng/l), u 19 zvýšený troponín (21,8; 0-454 ng/l). Echokardiograficky sme u 4
pacientov zistili prechodnú dysfunkciu myokardu a dilatáciu koronárnych artérií. Pacienti dostali imunosupresívnu
liečbu IVIG 1-2g/kg (n=32), kortikoidy (n=28). 6 detí vyžadovalo inotropnú podporu a 4 neinvazívnu pľúcnu ventiláciu.
Napriek výrazne patologickému laboratórnemu obrazu, závažnému priebehu a zisteným patologickým nálezom na
srdci u niektorých detí, sa všetky deti zotavili bez klinicky zjavných trvalých následkov.
Záver: PIMS-TS je závažná komplikácia po prekonanej infekcii SARS-CoV2, ktorá môže vyžadovať intenzívnu lekársku
starostlivosť, v strednodobom horizonte však má dobrú prognózu.
Kľúčové slová: COVID19, PIMS-TS, MIS-C, liečba, prognóza

OČKOVANIE U DETÍ S REUMATICKÝMI CHOROBAMI
Balažiová B., Kuková Z., Mišíková D., Dallos T.
Detská klinika LFUK a NÚDCH Bratislava
Úvod: Miera implementácie medzinárodných odporúčaní vakcinácie pediatrických pacientov s reumatickými
chorobami do praxe je málo známa.
Ciele: Stanoviť preočkovanosť detí s reumatickými chorobami povinnými aj nepovinnými vakcínami a zistiť dôvody
nekompletného očkovacieho statusu.
Metódy: Vyhodnotenie očkovacieho statusu vzhľadom k očkovaciemu kalendáru SR. Intervenčná kampaň za
očkovanie proti chrípke (leták, mail). COVID-19 a očkovanie proti SARS-CoV-2 v reumatologickej praxi.
Výsledky: Zo 156 zaradených pacientov (cca. 50 % sledovaných v Reumatologickej ambulancii DK LF UK a NÚDCH) bolo
117 (75 %) plne povinne očkovaných, 2 (1 %) deťom nebola z dôvodov nesúvisiacich s reumatickým ochorením podaná
žiadna vakcína. Zvyšným 37 pacientom (24 %) chýbalo spolu 48 povinných očkovaní. U vyše polovice (n=28, 58 %) sme
nezistili relevantné dôvody neočkovania. Iba 20 povinných očkovaní (18 živých atenuovaných, 2 neživé vakcíny) bolo
kontraindikovaných kvôli prebiehajúcej imunosupresívnej terapii alebo aktivite základného ochorenia. Pacienti vo veku
11-14 rokov boli častejšie neúplne očkovaní v porovnaní s inými vekovými skupinami (48,8 % vs. 15,9 %, p<0,001),
a to najmä pre chýbajúcu MMR booster vakcínu. Systémová imunosupresívna terapia bola signifikantným prediktorom
nekompletného očkovacieho statusu (p=0,03).
V dvoch sezónach (2019/20 a 2020/21) sme v rámci medzinárodnej štúdie analyzovali preočkovanosť detí
s reumatickými chorobami proti chrípke, pričom v sezóne 2020/21 prebehla v Reumatologickej ambulancii
cielená informačná intervencia na podporu tohto očkovania. V sezóne 2020/21 došlo v porovnaní s predošlou
k signifikantnému nárastu preočkovanosti: z 18,6 % na 23,2 % (p<0,05) v medzinárodnom súbore (n=655) a z 4,1 % na
32,9 % (p<0,001) v slovenskom súbore (n=73).
Počas 4. vlny pandémie COVID-19 (apríl 2022) sme u detí s reumatickým ochorením vyhodnotili percento doteraz
nakazených, priebeh infekcie COVID-19 a zaočkovanosť proti SARS-CoV-2. Infekciu COVID-19 v tom čase prekonala vyše
polovica sledovaných detí (n=145, 51 %), dominantne s miernymi/žiadnymi príznakmi. U 3 pacientov bol priebeh infekcie
závažný. Spomedzi detí nad 5 rokov (dostupnosť vakcinácie proti SARS-CoV-2) bolo zaočkovaných 25 % (n=61). Žiadne
zo zaočkovaných detí nemalo závažný priebeh infekcie COVID-19.
Záver: Preočkovanosť povinnými aj voliteľnými vakcínami je u pacientov s reumatickými chorobami nedostatočná,
dôvody neočkovania často nie sú adekvátne. Pravidelné vyhodnocovanie očkovacieho statusu, individuálne
plánovanie a cielené informovanie sú účinné nástroje na zlepšenie preočkovanosti.
Kľúčové slová: očkovanie, reumatické ochorenia, MMR, chrípka, COVID19

AKTUÁLNE ODPORÚČANIA OČKOVANIA PROTI TBC
Hricová M., Čižnár P.
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Povinné očkovanie proti tuberkulóze sa na Slovensku začalo v r. 1953. Hlavným cieľom bolo zabrániť vzniku ťažkých,
generalizovaných foriem ochorenia, akými sú miliárna tuberkulóza pľúc alebo TBC meningitída. Po prehodnotení
nežiadúcich komplikácií BCG vakcíny a vďaka priaznivému vývoju epidemiologickej situácie bolo 1. januára 2012 v SR
zrušené povinné očkovanie proti tuberkulóze.
24. marec je od r. 1982 Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásený za Svetový deň boja proti tuberkulóze.
Cieľom je informovať verejnosť o aktuálnej situácii a súčasne o boji proti tejto závažnej chorobe na celom svete. Téma
tuberkulózy sa v ostatných rokoch znovu dostáva do popredia najmä vďaka masívnej migrácii obyvateľstva a v tomto
roku rezonuje najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Incidencia tuberkulózy sa v jednotlivých regiónoch sveta výrazne

líši a každá krajina má „národné“ schémy očkovania. Ukrajina patrí ku krajinám s vysokým výskytom tuberkulózy, s
nárastom obávanej multirezistentnej tuberkulózy a súčasne s vysokým výskytom koinfekcie tuberkulózy a HIV infekcie.
ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) odporúča pokračovať v BCG vakcinácii podľa očkovacích
schém danej krajiny. V SR sa aktuálne očkujú známe kontakty osôb s aktívnou formou TBC, deti v oblasti s významnou
epidemiologickou situáciou z pohľadu TBC a očkovanie na žiadosť rodičov. Očkovanie kontaktov a očkovanie detí
z oblasti s významnou epidemiologickou situáciou sa vykonáva okamžite, očkovanie na žiadosť rodičov sa odporúča po
ukončenom kompletnom základnom očkovaní. V súčasnosti je platná vyhláška MZ SR 585/2008, ktorá ustanovuje podrobnosti
o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Proti tuberkulóze sa očkujú tuberkulín negatívne osoby, teda samotnému
očkovaniu predchádza tuberkulínová skúška. V prípade negativity (po 72 hodinách) je možné podstúpiť očkovanie.
Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť SLS v súlade s odporúčaniami ECDC a WHO neodporúča
u utečencov vykonávať plošnú primovakcináciu proti tuberkulóze u novorodencov a ani revakcináciu u dospelých.
Očkovacie proti TBC sa pre cudzincov a migrantov z iných krajín rovnako ako aj pre občanov SR odporúča len u detí
z rizikových skupín obyvateľstva a vo všeobecnosti sa u dospelých neodporúča.

DIAGNOSTICKÝ ALGORITMUS BOLESTÍ NA HRUDNÍKU
U DETÍ Z POHĽADU DETSKÉHO KARDIOLÓGA
Hrebík M. , Szórádová S.
Detská klinika, LF UK a NÚDCH v Bratislave
Bolesť je nepríjemný senzorický a emocionálny zážitok vznikajúci pri skutočnom alebo možnom poškodení, alebo sa
ako taký opisuje. Spúšťa neurohumorálne deje. Má behaviorálnu a fyziologickú zložku.
Bolesti na hrudníku u detí sú jedným z najčastejších dôvodov neplánovanej návštevy ordinácie lekára primárnej
starostlivosti a oddelenia urgentného príjmu. A preto sú deti posielané na vyšetrenie k detskému kardiológovi.
Bolesť na hrudníku je druhá najčastejšia príčina vyšetrenia, po šeleste, v kardiologickej ambulancii. U detí s bolesťami
na hrudníku sú závažné organické patológie zriedkavé, avšak pre väčšinu detí a ich rodín je bolesť na hrudníku
vnímaná ako „bolesť srdca“ a môže byť fyzicky a emocionálne znepokojujúcim príznakom. Väčšinou vyvolávajú strach
u detí a ich rodičov z vážneho ochorenia, často dominuje predstava o kardiálnej etiológii bolestí. Mnohými štúdiami,
ktoré hodnotili etiológiu bolestí na hrudníku u detí vyšetrených na kardiologických ambulanciách, detí vyšetrených
na urgentnom príjme alebo vyšetrených pre bolesti vo vzťahu s fyzickou aktivitou, sa poukázalo na prevažnú väčšinu
nekardiálnej etiológie bolestí na hrudníku. Napriek tomu, v diferenciálnej diagnostike je vždy treba myslieť na možnú
kardiologickú etiológiu bolestí, ktoré síce predstavujú skupinu najmenej pravdepodobnú, ale zároveň najzávažnejšiu
vzhľadom na možné potenciálne riziko ohrozenia života.
Základom diferenciálnej diagnostiky zostáva dôkladná anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, EKG a racionálne ordinované
pomocné a laboratórne vyšetrenia. Základné vyšetrovacie metódy, ako dobre odobratá anamnéza a fyzikálne
vyšetrenie, predstavujú 90 % úspechu na ceste k správnej diagnóze.
Na základe rizikových údajov v anamnéze, patologických nálezov pri fyzikálnom vyšetrení a EKG vyšetrenia je možné určiť
pacientov s podozrením na kardiologickú etiológiu ťažkostí. Na druhej strane existencia raritných ochorení vyskytujúcich sa
i v detskom veku núti zamyslieť sa ošetrujúceho lekára nad pacientom. I po vylúčení kardiologickej etiológie bolestí
na hrudníku je potrebná snaha o objasnenie príčiny zdravotných ťažkostí dieťaťa. Napriek tomu veľa pacientov
zostáva nedoriešených..
Na základe algoritmov používaných v zahraničí, bolo vhodné vypracovanie doporučených postupov diferenciálnej
diagnostiky bolestí na hrudníku v detskom veku v Slovenskej republike.
Cieľom prezentácie je popísať možnosti diferenciálnej diagnostiky bolestí na hrudníku u detí a podať ucelený prehľad
o ochoreniach, ktorých spoločným a mnohokrát jediným príznakom je bolesť na hrudníku.
Navrhli sme postup, algoritmus, pre pediatra pre diferenciálnu diagnostiku kardiologických a nekardiologických
príčin, ktoré by viedlo k urgentnému kardiologickému vyšetreniu.

Odporučenie pediatrovi pre diferenciálnu diagnostiku bolesti na hrudníku

Rizikové údaje pre srdcové ochorenie
bolesť v suvislosti s fyzickou aktivitou, s
palpitáciami, so synkopou, anginózne bolesti,
bolesť vyžarujúca do chrbta a ramena, srdcové
ochorenie, ochorenie spojiva, trombofilný stav,
M.Kawasaki, drogy, náhle úmrtie v rodine, PH,
kardiomyopatia, hypercholesterolémia, patolog.
,fyzikálny nález na srdci, tachydyspnoe

áno

RTG, EKG, kardiológ
hs cTnI, NT-proBNP

nie
áno

RTG, EKG,ECHO, CT angio, JIS/OAIM

Rizikové údaje pre pľúcnu embóliu

EKG : S1Q3T3 : - Dominantné S v I zvode,
- Q kmit v III zvode,
- Negatívne T v III zvode

nie
áno
Respiračné príznaky

RTG, liečba podľa nálezu

nie
áno

gastroenterológ

Bolesti brucha, bolesť súvisiaca s jedlom

nie
áno

myoskeletálna etio, ortopéd

Bolesť súvisiaca s pohybom, palpačná bolesť

nie
áno

psychiater, psychológ

Rizikové faktory pre psychiatrické ochorenie

nie
áno
Psychosomatická alebo nediferencovaná bolesť

psychológ,
kontroly pediatrom

DIAGNOSTICKÉ A LIEČEBNÉ POSTUPY PRI NEFROKALCINÓZE
Urbanová D., Podracká Ľ.
Národný ústav detských chorôb, Detská klinika, Bratislava
Nefrokalcinóza vzniká ukladaním kalciových depozít v renálnom parenchýme. Najčastejšie sa vyskytujú kalciumoxalátové, zriedkavejšie kalcium-fosfátové depozity. Podľa miesta postihnutia rozlišujeme medulárnu, kortikálnu a
difúznu formu nefrokalcinózy. Klinicky býva často asymptomatická bez alterácie obličkových funkcií. V niektorých
prípadoch môže mať progresívny charakter s postupným renálnym zlyhávaním a nepriaznivou prognózou. Etiológia
zahŕňa široké spektrum patologických mechanizmov. Hyperkalciúria a/alebo hyperfosfatúria a/alebo hyperoxalúria
patria k najdôležitejším predisponujúcim faktorom nefrokalcinózy. Vzhľadom k tomu, že citráty pôsobia ako
inhibítory kryštalizácie, k akcelerácii stavu môže prispievať aj hypocitratúria. Najčastejšou príčinou hyperkalciúrie
asociovanej s hyperkalcémiou je primárna hyperparatyreóza. Pri rozličných geneticky podmienených poruchách
tubulárneho transportu sa hyperkalciúria vedúca k nefrokalcinóze môže vyskytovať aj bez elevácie sérového vápnika.
U predčasne narodených detí má vznik nefrokalcinózy multifaktoriálnu etiológiu.
Ultrasonografia je zlatým štandardom pri diagnostike nefrokalcinózy. Podľa nálezu rozlišujeme štyri stupne závažnosti
postihnutia obličkového parenchýmu. K vyšetreniu pacienta s nefrokalcinózou patrí komplexné vyšetrenie moču,
obličkových funkcií, hematologických a biochemických parametrov. V rámci diferenciálnej diagnostiky kľúčovým je
posúdenie parametrov acidobázickej rovnováhy v korelácii s hladinami základných elektrolytov, stanovenie aniónovej
medzery v sére aj v moči. Hyperchloremická metabolická acidóza môže poukazovať na distálnu renálnu tubulárnu
acidózu, hypocholremická hypokalemická metabolická alkalóza na zriedkavý Bartterov syndróm. Cennou informáciou
je stanovenie odpadu bielkovín močom. Nálezom triády príznakov nízkomolekulová proteinúria, hyperkalciúria,
nefrokalcinóza môžeme suponovať Dentovu chorobu. Pri zvýšenej exkrécii oxalátov je nevyhnuté stanovenie
metabolitov priárnych hyperoxalúrií. Primárna hyperoxalúria patrí k závažným, život ohrozujúcim dedičným
metabolickým ochoreniam s renálnou ako aj systémovom manifestáciou. V praxi sa však častejšie stretávame so
sekundárnou hyperoxalúriou ako príčinou nefrokalcinózy. Definitívnu diagnózu hereditárne podmienených nefropatií
asociovaných s nefrokalcinózou poskytne molekulovo-genetická analýza.
Nefrokalcinóza môže, ale nemusí mať reverzibilný charakter. Najúčinnejšia je liečba základného ochorenia.
Symptomatická terapia má za cieľ znížiť exkréciu kalcia močom (diétny režim, tiazidové diuretiká a ďalšie) a súčasne
zvýšiť rozpustnosť kalciových depozitov v obličkách (dostatok tekutín, alkalizačná liečba a ďalšie).

DEHYDRATÁCIA U DETÍ – NAŠE SKÚSENOSTI
Szórádová S.1, Staník J.1, Piteková B.2, Tarnoková S.3 , Podracká Ľ.1
1
2
3

Detská klinika LF UK a NUDCH, Bratislava
Oddelenie urgentného príjmu NUDCH, Bratislava
Oddelenie laboratórnej medicíny NUDCH, Bratislava

Hyponatriémia je najčastejšia elektrolytová porucha u hospitalizovaných detí a často sa vyskytuje pri dehydratácii a vracaní
s obmedzeným per os príjmom. Jej presný výskyt v našej populácii však nie je známy. Cieľom práce bola retrospektívna
analýza pacientov hospitalizovaných pre vracanie s dehydratáciou, u ktorých sme zisťovali prevalenciu porúch natriémie
a rizikové faktory pre jej rozvoj. Do štúdie sme zahrnuli 470 pacientov, ktorí boli hospitalizovaní na DK LFUK a NÚDCH v
rokoch 2014 až 2020 kvôli dehydratácii. Hlavné inklúzne kritériá boli vracanie, odmietanie per os príjmu a klinické príznaky
dehydratácie. Zaznamenali sme antropometrické parametre, počet epizód a dĺžku vracania, stupeň dehydratácie,
hodnoty venózneho ionogramu a acidobázickej rovnováhy. Zisťovali sme výskyt a rizikové faktory hyponatriémie.
V našom súbore sa najčastejšie vyskytovala dehydratácia ľahkého stupňa (54,9 %), nasledovaná strednou (43,6 %) a
ťažkou dehydratáciou (1,5 %). Väčšina pacientov mala izonatriémickú dehydratáciu (78,1 %), hyponatriémickú malo
20,6 % a hypernatriémickú len 1,3 % pacientov. So stúpajúcou závažnosťou dehydratácie sme pozorovali zvyšujúcu

sa frekvenciu hyponatriémie: 16,7 % pri miernej dehydratácii, 25,4 % pri strednej a 28,6 % pri ťažkej dehydratácii (p =
0,021). Výskyt hyponatriémie sa asocioval s vekom (p < 0,001), pričom najvyšší výskyt bol v skupine 5-ročných detí.
Výskyt hyponatriémie pozitívne koreloval aj s dĺžkou času bez per os príjmu (p = 0,004). Priemerná hodnota pH bola
7,39 ± 0,07. Kým hypernatriémia bola v našej štúdii zriedkavá, hyponatriémia bola častou elektrolytovou poruchou u
detí s dehydratáciou. Treba na ňu myslieť najmä u pacientov v predškolskom veku, vyšším stupňom dehydratácie a
dlhšom čase bez per os príjmu. Napriek vracaniu sa u detí nerozvinula metabolická alkalóza.
Kľúčové slová: dehydratácia, vracanie, hyponatriémia, hypernatriémia
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