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

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Názov lieku: Jardiance 10 mg, Jardiance 25 mg. Zloženie lieku: 10 mg alebo 25 mg empagliflozínu. Lieková forma: filmom obalená tableta. Indikácie: Jardiance je in-
dikovaný na liečbu dospelých s nedostatočne kontrolovaným diabetom mellitus 2. typu ako doplnok k diéte a pohybovej aktivite: ako monoterapia, ak sa metformín 
považuje z dôvodu neznášanlivosti za nevhodný: ako prídavná liečba k iným liekom na liečbu diabetes. Výsledky štúdie týkajúce sa kombinácií, účinkov na kontrolu 
glykémie a kardiovaskulárnych príhod, ako aj skúmaných populácií pozri SPC. Dávkovanie a spôsob podávania: Pozri SPC. Maximálna denná dávka je 25 mg. Kontraindi-
kácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku. Osobitné upozornenia: Diabetická ketoacidóza: boli hlásené zriedkavé prípady diabetickej 
ketoacidózy, pre viac informácií si pozrite SPC lieku. Porucha funkcie obličiek: úprava dávky a sledovanie funkcie obličiek. Poškodenie pečene: hlásené iba v klinických 
štúdiách. Zvýšený hematokrit: pri liečbe bolo pozorované zvýšenie hematokritu. Staršie osoby: zvýšené riziko deplécie objemu. Pacienti s rizikom deplécie objemu: je 
potrebné venovať pozornosť ich príjmu tekutín. Infekcie močových ciest: zvážiť dočasné prerušenie liečby. Nekrotizujúca fasciitída perinea (Fournierova gangréna): po 
uvedení lieku na trh boli hlásené prípady nekrotizujúcej fasciitídy perinea (známej tiež ako Fournierova gangréna). Ide o zriedkavú, ale závažnú a potenciálne život 
ohrozujúcu udalosť, ktorá vyžaduje urgentný chirurgický zákrok a antibiotickú liečbu. Amputácie dolných končatín: počas klinických štúdií s ďalším inhibítorom SGLT2 
sa pozoroval zvýšený počet prípadov amputácií dolných končatín (primárne prsta na nohe). Je dôležité pacientov poučiť o bežnej preventívnej starostlivosti o nohy. 
Zlyhanie srdca: skúsenosti so zlyhaním srdca sú obmedzené. Zníženie kardiovaskulárneho úmrtia u týchto pacientov bolo v súlade s celkovou populáciou v štúdii 
EMPA-REG OUTCOME. Laboratórne vyhodnotenie moču: pozitívny výsledok vyšetrenia glukózy v moči. Laktóza: tablety obsahujú laktózu, možná intolerancia. Liekové in-
terakcie: Farmakodynamické interakcie: diuretiká, inzulín a liečivá podporujúce vylučovanie inzulínu. Farmakokinetické interakcie: účinky iných liekov na empagliflozín: 
probenecid, gemfibrozil, rifampicín, verapamil; účinky empagliflozínu na iné lieky: empagliflozín nemá žiadny klinicky významný účinok na farmakokinetiku metformínu, 
glimepiridu, pioglitazónu, sitagliptínu, linagliptínu, simvastatínu, warfarínu, ramipirilu, digoxínu, diuretík a perorálnych kontraceptív. Nežiaduce účinky: veľmi časté: 
hypoglykémia (pri užívaní so sulfonylmočovinou alebo inzulínom). Uchovávanie: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Držiteľ 
rozhodnutia o registrácii: Boehringer Ingelheim International GmbH, Nemecko. Dátum revízie textu: Jún 2020.
 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili 
akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v SPC, časť 4.8.
Tento liek je na vnútorné použitie. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Určené pre odbornú verejnosť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súhrne charakteris-
tických vlastností lieku, ktorý získate na dole uvedenej adrese. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, 
e-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com 
Dátum schválenia materiálu: október 2020

PC-SK-100902

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

Referencie: 1.  JARDIANCE Súhrn charakteristických vlastností lieku Jún 2020. 2. Zin-
man B, Inzucchi S, Lachin J, et al. EMPA REG OUTCOME™ Rationale, design, and baseli-
ne characteristics of a randomized, placebo-controlled cardiovascular outcome trial 
of empagliflozin. Cardiovasc Diabetol. 2014;13(102):1–8
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ŠTVRTOK 4 .2 .2021
14:30  Otvorenie podujatia IV. Kazuistiky v internej medicíne a kardiológii

14:40 – 15:00
Prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti Boehringer Ingelheim

Černá K.: Vieme ovplyvniť progresiu kardiovaskulárnych ochorení 
u diabetika ?

15:00 – 17:00   
INTERNÁ MEDICÍNA I (hematológia, reumatológia)

Predsedníctvo:  Lazúrová Ivica, Kiňová Soňa

1.   Šimurda T., Žolková J., Loderer D., Kolková Z., Dobrotová M., Škorňová 
I., Hudeček J., Brunclíková M., Lasabová Z., Staško J., Kubisz P. (Martin):  
Vrodená hypofibrinogenémia s trombotickým fenotypom.

2.  Strýčková A., Dobrotová M., Staško J. (Martin): Vrodený deficit faktora VII 
asociovaný s trombo-hemoragickým fenotypom-kazuistika. 

3.  Brunclíková M., Ščúr M., Šimurda T., Lipták P., Michalová R., Hudeček J., 
Hyrdel R., Staško J. (Martin):  Neobvyklé úskalia v diagnostike a liečbe 
hematoonkologického pacienta. 

4.  Dedinská K., Guman T., Lazúrová Z., Plank L., Bellin J. (Košice, Martin): 
Zriedkavý prípad relabujúceho izolovaného myelosarkómu. 

5.  Šimonová R. (Martin):  CAR-T: nádej v liečbe agresívnych lymfómov. 

6.  Tomáš Ľ., Benhatchi K., Spišáková D. (Košice): Trombotická trombocytopenická 
purpura môže byť prvým akútnym prejavom systémového ochorenia spojiva. 

7.  Michalová R. ml., Horná S., Jeseňák M., Beláková G., Makovický P., Galajda P., 
Mokáň M. (Martin): Diferenciálna diagnostika horúčky-jednoduchá záležitosť ?

8.  Holan T., Farkašová A., Demeš M. (Bratislava): Familiárna stredomorská 
horúčka – diagnostické úskalia vzácneho ochorenia. 

9.  Pavúková S., Hrubišková K., Payer J. (Bratislava): Nechcené dedičstvo zo 
Stredomoria. 

10.  Nachtmann S., Jackuliak P., Kovářová M. (Bratislava): Úmyselná otrava 
dusitanom sodným. 

17:00 – 17:10  prestávka



17:10 – 18:35 
INTERNÁ MEDICÍNA II (gastroenterológia, nefrológia)

Predsedníctvo: Kiňová Soňa, Szántová Mária

1.  Sedlák M., Hlavatá T.,  Jakabovičová M., Juríček R., Szántová M. (Bratislava): 
Poliekové poškodenie pečene (DILI) spôsobené kratomom. 

2.  Szamosová M., Faktorová X., Komlósi M., Mojto V., Szántová M. (Bratislava): 
Keď láska hory prenáša...

3.  Vrbová P., Koller T., Payer J. (Bratislava): Liekové poškodenie pečene 
selektívnym modulátorom androgénových receptorov (SARMs)-ligandrol. 

4.  Faktorová X., Horniaková L., Szamosová M., Sedlačko J., Havranová A., 
Martanovič P., Malíková P., Ďurkovičová Z, Mojto V, Szántová M (Bratislava):   
Inaparentná SARS-CoV-2 infekcia u imunosuprimovanej pacientky
 5.  Krivuš J., Dedinská I., Nosáková L., Mokáň M. (Martin): Moderná liečba 
črevného zlyhania. 

6.  Szamosová M., Komlósi M., Faktorová X., Mojto V., Szántová M. (Bratislava): 
Úspešný zvrat nepriaznivej prognózy ovplyvnením mikrobiómu. 

7.  Májek L., Hamilton M., Demeš M. (Bratislava): Poškodenie obličiek asociované 
s HIV: kazuistika. 



PIATOK 5. 2. 2021:

14:30 – 14:50
Prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti Novartis

Čorba A. (Prešov) Ako udržať pacienta s KV ochorením mimo nemocnice 

Prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti Pfizer

14:50 – 17:05  KARDIOLÓGIA 

Predsedníctvo: Goncalvesová Eva, Dúbrava Juraj

1.  Petruš P., Pavlík T., Pokšiva T., Ťažký V., Čambál D. (Trnava): EKG a infekčná 
endokarditída. 

2.   Urban L., Dragula M., Migra M., Samoš M., Kňazeje M. (Martin): Ruptúra steny 
myokardu ako komplikácia STEMI

3.  Tichá L., Papinčák J. (Bratislava): Metronidazolom indukované torsades de 
pointes.

4.  Šimková D., Danková M., Goncalvesová E. (Bratislava): Čo sa skrýva za 
hypertrofiou. 

5.  Lazúrová Z., Palko S., Lazúr J., Stančák B., Dvorožňáková M., Guman T., 
Roecken Ch. (Košice, Kiel): Námahové dyspnoe –„pani doktorka, asi to bude 
vekom“

6. Vysočanský S., Luknár M., Goncalvesová E. (Bratislava): Obrovská aneuryzma 
pľúcnice v kontexte pľúcnej artériovej hypertenzie. 

7.   Grilusová K., Slobodníková V., Péč M. J., Mokáň M. (Martin): Asymptomatická 
artéria lusoria. 

8.  Hrešková R., Gbúr M., Petruš J., Jankajová M., Valočík G. (Košice): Bolesť na 
hrudi v postpartálnom období. 

9.    Chudý M., Šimovičová V., Goncalvesová E. (Bratislava): Neobvyklá príčina 
rezistentného  srdcového zlyhávania u mladého pacienta. 

10. Dokupilová A. (Nitra): Akromegália – čo má spoločné s kardiológiou ?

17:05 – 17:15 prestávka

 

Širila M. (Trenčín): Onkologickí pacienti s venóznym tromboembolizmom 
a NOAK 

Čorba A. (Prešov) Ako udržať pacienta s KV ochorením mimo nemocnice 
(nielen) počas COVID-19.



17:15 –  18:25 
INTERNÁ MEDICÍNA III (endokrinológia, diabetológia)

Predsedníctvo:  Mokáň Marián, Lazúrová Ivica

1. Lejavová J., Hickman D. (L. Mikuláš): Využitie NFI protokolu k liečbe dlhodobo 
zle kompenzovaného diabetika 2. typu. 

2.  Thomková T. (Ľubochňa): Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika u pacienta s 
diabetes mellitus.

3   Michalko D., Sotak Š., Felšöci M., Lazúrová I. (Košice): Rýchlo progredujúca 
kvadruparéza u mladého diabetika. 

4.   Ihnatko M., Sýkora J., Felšöci M., Figurová J., Lazúrová I. (Košice): Závažná 
hyponatriémia u mladého diabetika.

5.  Smaha J., Kužma M., Payer J. (Bratislava): Musíš ju poznať, aby si na ňu 
mohol myslieť. Problematika včasnej diagnostiky akromegálie. 

6.  Figurová J., Felšöci M., Wagnerová H., Brúsiková K., Truchla I. (Košice): 
Karcinoidový syndróm. 

19:00  Vyhlásenie víťazov a ukončenie kongresu



AK BY STE LIEČILI SEBA, 
VOLILI BY STE 

ÚČINNOSŤ ALEBO BEZPEČNOSŤ?

PFIZER Luxembourg SARL, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
tel.: 02/33 55 55 00, fax: 02/33 55 54 99, www.pfizer.sk

Zvoľte ELIQUIS pre oboje - účinnosť aj bezpečnosť 
Eliquis je jediný inhibítor faktora Xa, ktorý u pacientov  
s NVAF preukázal oboje:
• Superioritu v redukcii CMP/ SE vs. warfarín1

• Superioritu v redukcii závažného krvácania vs. warfarín1

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety, Eliquis 5,0 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 2,5  mg alebo 5 mg apixabánu. Charakteristika: Apixabán je silný, perorálny, reverzibilný, 
priamy a vysoko selektívny inhibítor faktora Xa. Farmakoterapeutická skupina: Antitrombotiká, priame inhibítory faktora Xa, ATC 
kód: B01AF02. Indikácie: Prevencia venóznych tromboembolických príhod (VTE) u  dospelých pacientov, ktorí absolvovali elektívny 
chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbua. Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie u dospelých pa-
cientov s  nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF) s  jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, ako napríklad prekonaná cievna 
mozgová príhoda alebo tranzitórny ischemický atak (TIA); vek ≥ 75 rokov; hypertenzia, diabetes mellitus; symptomatické srdcové zlyha-
nie (NYHA trieda ≥ II). Liečba hlbokej venóznej trombózy (DVT) a pľúcnej embólie (PE) a prevencia rekurentnej DVT a PE u dospelých. 
Dávkovanie: Prevencia VTE (VTEp, elektívny chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbu): 2,5 mg apixabánu 
perorálne dvakrát denne, začiatočná dávka sa má užiť 12 až 24 hodín po chirurgickom výkone, dĺžka liečby 32 až 38 dní po náhrade 
bedrového kĺbu a 10 až 14 dní po náhrade kolenného kĺbua. Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie u pacientov s NVAF: od-
porúčaná dávka apixabánu je 5 mg perorálne dvakrát denne. Zníženie dávky: u pacientov s NVAF a s minimálne dvoma nasledujúcimi 
charakteristikami: vek ≥ 80 rokov, telesná hmotnosť ≤ 60 kg alebo sérový kreatinín ≥ 1,5 mg/dl (133 mikromol/l) je odporúčaná dávka 
apixabánu 2,5 mg užívaná perorálne dvakrát denne. Pacienti s klírensom kreatinínu 15-29 ml/min majú dostávať nižšiu dávku apixabánu 
2,5 mg dvakrát denne. Liečba má pokračovať dlhodobo. U pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min alebo u  pacientov podstupujú-
cich dialýzu sa apixabán neodporúča. Liečba DVT, liečba PE a prevencia rekurentnej DVT a PE (VTEt): odporúčaná dávka apixabánu na lieč-
bu akútnej DVT a  liečbu PE je 10 mg užívaných perorálne dvakrát denne počas prvých 7 dní, po  ktorých nasleduje 5 mg užívaných 
perorálne dvakrát denne, minimálne 3 mesiace. Odporúčaná dávka apixabánu na prevenciu rekurentnej DVT a PE je 2,5 mg užívaných 
perorálne dvakrát denne. Ak sa indikuje na prevenciu rekurentnej DVT a PE, dávka 2,5 mg dvakrát denne sa má začať podávať po ukon-
čení 6-mesačnej liečby apixabánom dávkou 5 mg dvakrát denne alebo iným antikoagulantom. Zmena liečby z parenterálnych antikoa-
gulancií na Eliquis (a naopak) sa môže uskutočniť pri ďalšej plánovanej dávke. Tieto lieky sa nemajú podávať súbežne. Zmena liečby 
antagonistom vitamínu K (VKA) na Eliquis: pri zmene liečby z antagonistu vitamínu K (VKA) na Eliquis sa má prerušiť liečba warfarínom 
alebo iná liečba VKA a liečba Eliquisom sa má začať vtedy, keď je medzinárodný normalizovaný index (INR) < 2. Zmena liečby z Eliquisu 
na liečbu VKA: pri zmene liečby z Eliquisu na liečbu VKA sa má pokračovať v podávaní Eliquisu minimálne 2 dni po začatí liečby VKA. 
Po 2 dňoch súčasného podávania Eliquisu s liečbou VKA, sa má vyšetriť INR pred ďalšou plánovanou dávkou Eliquisu. Súbežné podávanie 
Eliquisu a liečby VKA má pokračovať, pokiaľ sa nedosiahne hodnota INR ≥ 2. Apixabán sa môže začať užívať alebo sa v jeho užívaní môže 
pokračovať u pacientov s NVAF, ktorí môžu vyžadovať kardioverziu. Podrobnosti k dávkovaniu apixabánu pri kardioverzii sú uvedené 
v súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC). Existujú len obmedzené skúsenosti s  liečbou apixabánom v odporúčanej dávke pre 
NVAF v kombinácii s protidoštičkovou liečbou u pacientov s ACS a/alebo u pacientov, ktorí podstúpili PCI po dosiahnutí hemostázy. Pod-
robnosti o liečbe apixabánom u pacientov s NVAF a ACS a/alebo PCI sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC). Kon-
traindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne klinicky významné krvácanie. Ochorenie pečene 
spojené s koagulopatiou a klinicky významným rizikom krvácania. Lézia alebo ochorenie, ak sa považuje za významný rizikový faktor zá-
važného krvácania. To môže zahŕňať súčasnú alebo nedávnu gastrointestinálnu ulceráciu, prítomnosť malígnych novotvarov s vysokým 
rizikom krvácania, nedávne poranenie mozgu alebo chrbtice, nedávny chirurgický zákrok na mozgu, mieche alebo očiach, nedávnu intra-
kraniálnu hemorágiu, známe alebo suspektné ezofagové varixy, artériovenózne malformácie, vaskulárne aneuryzmy alebo významné 

intraspinálne alebo intracerebrálne vaskulárne abnormality. Súbežná liečba s akoukoľvek inou antikoagulačnou látkou, napr. nefrakcio-
novaným heparínom (UFH), heparínmi s nízkou molekulárnou hmotnosťou (enoxaparín, dalteparín atď.), derivátmi heparínu (fondapa-
rín atď), perorálnymi antikoagulanciami (warfarín, rivaroxabán, dabigatrán atď.) okrem špecifických okolností vyžadujúcich zmenu 
antikoagulačnej liečby alebo keď sa UFH podáva v dávkach potrebných na udržanie priechodného centrálneho žilového alebo arteriálne-
ho katétra alebo keď sa UFH podáva počas katetrizačnej ablácie z dôvodu atriálnej fibrilácie. Osobitné upozornenia: Riziko krvácania: 
pri podávaní Eliquisu je potrebné pacientov pozorne sledovať pre príznaky krvácania. V prípadoch, kde je zvýšené riziko krvácania sa od-
porúča opatrnosť. Ak sa objaví závažné krvácanie, podávanie Eliquisu sa má prerušiť. Hoci si liečba apixabánom nevyžaduje pravidelné 
monitorovanie expozície, kalibrovaný kvantitatívny test na anti-faktor Xa môže byť užitočný vo výnimočných situáciách, kedy znalosť 
expozície apixabánu môže pomôcť kvalifikovanému klinickému rozhodnutiu. Z  dôvodu zvýšeného rizika krvácania je súbežná liečba 
inými antikoagulanciami kontraindikovaná. Súbežné používanie Eliquisu s protidoštičkovými liečivami zvyšuje riziko krvácania. Opatr-
nosť je nutná, ak sú pacienti súbežne liečení selektívnymi inhibítormi spätného vychytávania sérotonínu (SSRIs) alebo inhibítormi spät-
ného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRIs), alebo nesteroidnými antiflogistikami (NSAIDs), vrátane kyseliny acetylsalicylovej. 
Hemodialýza nie je účinný prostriedok pri liečbe predávkovania apixabánom. Po chirurgickom zákroku sa neodporúča použiť iné inhibí-
tory agregácie krvných doštičiek súbežne s Eliquisom. U pacientov s atriálnou fibriláciou a ochoreniami, ktoré si vyžadujú protidoštičkovú 
liečbu jedným alebo dvoma liečivami, sa majú starostlivo posúdiť potenciáne prínosy a potenciálne riziká pred kombinovaním tejto liečby 
s Eliquisom. Použitie Eliquisu sa neodporúča u pacientov s protetickými srdcovými chlopňami. Priame perorálne antikoagulanciá, ako je 
apixabán, sa neodporúčajú pacientom s trombózou v anamnéze, u ktorých je diagnostikovaný antifosfolipidový syndróm. Interakcie: 
Použitie Eliquisu sa neodporúča u pacientov, ktorým sa súbežne podáva systémová liečba silnými inhibítormi CYP3A4 a Pgp, ako azolové 
antimykotiká a inhibítory HIV proteáz. Súbežné používanie apixabánu so silnými induktormi CYP3A4 a P-gp môže viesť k zníženiu plaz-
matických koncentrácií apixabánu, nevyžaduje sa úprava dávky apixabánu, avšak tieto lieky sa majú podávať s opatrnosťou. Antikoagu-
lanciá, inhibítory agregácie trombocytov, SSRIs/SNRIs a  NSAIDs: z  dôvodu zvýšeného rizika krvácania je súbežná liečba inými 
antikoagulanciami kontraindikovaná. Po kombinovanom podaní enoxaparínu (v jednorazovej dávke 40 mg) s apixabánom (v jednorazo-
vej dávke 5 mg) sa pozoroval aditívny účinok na aktivitu antifaktora Xa. Lieky spájané s ťažkým krvácaním sa neodporúčajú užívať súbež-
ne s Eliquisom: trombolytiká, antagonisty receptora GPIIb/IIIa, tienopyridíny (napr. klopidogrel), dipyridamol, dextrán a sulfinpyrazón. 
Fertilita, gravidita a laktácia: Neodporúča sa užívať apixabán počas gravidity. Nie je známe, či sa apixabán alebo jeho metabolity 
vylučujú do materského mlieka u ľudí. Musí sa rozhodnúť, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu apixabánom. Nežiaduce 
účinky: časté: anémia, epistaxa, kontúzia, hematúria, hematóm, krvácanie do oka, nauzea, rektálne, gingiválne a gastrointestinálne 
krvácanie, trombocytopénia, hypotenzia, krvácanie z úst, zvýšená gamma-glutamyltransferáza, zvýšená alanínaminotransferáza, kožná 
vyrážka, abnormálne vaginálne krvácania, urogenitálne krvácanie. Dátum aktualizácie skrátenej informácie o lieku: Máj 2020. 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Plaza 254, Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, D15 T867, 
Írsko. Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii: PFIZER Luxembourg SARL, o.z., tel.: +42123355 5500. Upravené 
podľa SPC schváleného Európskou agentúrou pre lieky (EMA) dňa 23. apríla 2020.
atýka sa iba Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety,  *Všimnite si, prosím, zmenu v súhrne charakteristických vlastností lieku. Táto skrátená 
informácia o lieku je určená pre odbornú verejnosť

Literatúra: 1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992.
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 INTERNÁ MEDICÍNA I 
 (hematológia, reumatológia) 

VRODENÁ HYPOFIBRINOGENÉMIA 
S TROMBOTICKÝM FENOTYPOM

Šimurda T.1, Žolková J.1, Loderer D.2, Kolková Z.2, 
Dobrotová M.1, Škorňová I.1, Hudeček J.1,
Brunclíková M.1, Lasabová Z.3, Staško J.1, Kubisz P.1

1Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika 
hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
2Martinské biomedicínske centrum, JLF UK Martin
3Ústav molekulovej biológie a genomiky JLF UK Martin

Vrodené poruchy fibrinogénu sa primárne považujú za krvá-
cavé poruchy, ktoré môžu byť spojené s vyšším rizikom trombo-
tických komplikácií. Manažment týchto pacientov s trombózou je 
veľmi náročný, pretože antikoagulačná liečba môže zhoršiť rizi-
ko krvácania. Z dôvodu nízkej prevalencie existuje len málo in-
formácií o patofyziológií alebo optimálnom manažmente liečby 
trombózy u týchto pacientov. V literatúre je celkovo popísaných 
približne 130 prípadov pacientov s vrodenou poruchou fibrino-
génu a trombózou. V približne polovici prípadov boli trombó-
zy spontánne, zatiaľ čo v ostatných prípadoch k riziku prispela 
trauma, chirurgický zákrok alebo pôrod. Skutočný mechaniz-
mus vzniku trombózy je potrebné objasniť. My sme sa zamera-
li na dvoch pacientov s vrodenou hypofibrinogenémiou a trom-
botickým fenotypom, u ktorých boli identifikované nové mutácie 
v géne pre molekulu fibrinogénu neskôr popísané ako Fibrino-
gén Martin II a Fibrinogén Martin III. Na liečbu alebo prevenciu 
trombózy sa používa celý rad antikoagulačnej terapie, niekedy 
so súčasnou substitučnou terapiou fibrinogénu. Záverom je po-
trebné zdôrazniť nutnosť individualizovaného manažmentu pa-
cientov s hypofibrinogenémiou, berúc do úvahy riziká krváca-
nia a trombózy.

Poďakovanie: Práca bola podporená projektmi: Grant VE-
GA 1/0187/17, Grant Univerzity Komenského (UK/64/2018), 
APVV-16-0020.

VRODENÝ DEFICIT FAKTORA VII ASOCIOVANÝ
S TROMBO-HEMORAGICKÝM FENOTYPOM

Strýčková A., Dobrotová M., Staško J.
Národné centrum trombózy a hemostázy, Klinika 
hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska 
fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, 
Univerzitná nemocnica Martin, Martin

Úvod: Vrodený deficit faktora VII je najčastejšia zriedkavá 
vrodená porucha koagulácie s autozómovo recesívnou dedič-
nosťou. Klinické prejavy ochorenia sú veľmi variabilné, pričom 
nebola pozorovaná jednoznačná súvislosť medzi závažnosťou 
krvácavých prejavov a reziduálnou aktivitou faktora VII. Klinic-
ká heterogenita siaha od závažných až letálnych po mierne ale-
bo dokonca asymptomatické formy. Najčastejšie sa u pacientov 
s deficitom FVII vyskytujú mierne mukokutánne krvácavé preja-
vy. Avšak v posledných rokoch bol pri deficite FVII zaznamena-
ný aj zdanlivo paradoxný zvýšený výskyt zrážanlivosti (trombó-
za). Tieto trombózy môžu byť arteriálne alebo žilové a môžu sa 
objaviť spontánne alebo v spojení s liečbou.

Cieľ: Priblížiť klinický obraz a jeho heterogenitu, laboratór-
nu diagnostiku ako i samotnú liečbu s prezentáciou kazuistiky 
z nášho pracoviska. Tiež chceme poukázať na súčasný výskyt 
závažných hemoragických ako i trombotických komplikácií u pa-
cientky so závažným deficitom faktora VII.

Materiál a metodika: Opis celoživotného klinického priebe-
hu u 70-ročnej pacientky so závažným deficitom faktora VII s po-
četnými trombo-hemoragickými komplikáciami.

Záver: Hoci sa ochorenie najčastejšie manifestuje miernymi 
krvácavými prejavmi, vyskytujú sa i závažné prejavy ochorenia 
ktoré môžu byť letálne. Napriek tomu, že krvácavé komplikácie 
sú najbežnejším klinickým prejavom, u pacientov s dedičnou ne-
dostatočnosťou FVII sa môžu súčasne vyvinúť aj závažné trom-
botické príznaky, ako je to znázornené v našej kazuistike.

Kľúčové slová: vrodený deficit faktora VII, krvácanie, trombóza
Poďakovanie: Práca bola podporená projektom VEGA 

1/0187/17

NEOBVYKLÉ ÚSKALIA V DIAGNOSTIKE A LIEČBE 
HEMATOONKOLOGICKÉHO PACIENTA

Brunclíková M.1, Ščúr M.2, Šimurda T.1, Lipták P.2, 
Michalová R.2, Hudeček J.1, Hyrdel R.2, Staško J.1

1Klinika hematológie a transfúziológie, 2Interná klinika 
gastroenterologická, Jesseniova lekárska fakulta 
v Martine, Univerzitná nemocnica Martin

Napriek neustálemu pokroku v medicíne, novým technológi-
ám v diagnostickom a aj v terapeutickom procese, používaniu 
inovatívnych metód, testov, ktoré nám často umožňujú potvrdiť 
prítomnosť ochorenia skôr, ako dôjde k jeho klinickej manifestá-
cií, aj tak sa občas stretávame s prípadmi pacientov, u ktorých 
stanovenie správnej diagnózy a jej liečba sú náročné.

Prezentujeme kazuistiku 56 ročného podnikateľa s veľmi 
pestrou cestovateľskou anamnézou, ktorý bol k nám odosla-
ný za účelom diferenciálnej diagnostiky polymorfných ťažkos-
ti, v popredí s chronickým dolným dyspeptickým syndrómom 
s výrazným váhovým úbytkom 40 kg v priebehu trištvrte roka 
a recidivujúcimi synkopami ortostatickej genézy. V spádovej 
nemocnici absolvoval širokú škálu vyšetrení vrátane komplex-
ného endoskopického vyšetrenia GITu, PET CT s fluorode-
oxyglukózou, PET CT s gáliom, reumatologického vyšetrenia, 
komplexného infektologického konzília so zameraním na tkani-
vové parazity a rôzne cudzokrajné infekcie, bez nálezu, ktorý by 
vysvetľoval pacientove ťažkosti. V laboratórnych výsledkoch bo-
la v popredí hyperkalcémia, ktorá nás - aj vzhľadom na znížený 
PTH - nasmerovala k doplneniu vyšetrenia imunofixácie bielko-
vín a kappa/lambda kvocientu v sére, ktoré boli patologické. Na 
scintigrafii skeletu bol nález svedčiaci pre aktiváciu kostnej dre-
ne (KD), alebo presun hematopoézy do periférie. Histológiou KD 
bol potvrdený mnohopočetný myelóm (MM) a zo vzoriek tkani-
va odobratých pri kolonoskopii verifikovaná amyloidóza termi-
nálneho ilea a hrubého čreva. Ďalšími vyšetreniami bola zistená 
aj hypertrofická kardiomyopatia, v.s. pri amyloidóze myokardu. 
V klinickom obraze tohto polymorbídneho hematoonkologické-
ho pacienta napriek opakovanej polychemoterapii pre MM do-
minovali naďalej malnutrícia, profúzne hnačky a retencia tekutín 
s masívnymi bilaterálnymi edémami. Stav pacienta sa kompliko-
val po podaní 4. kúry chemoterapie VCD rozvojom septického 
šoku, ktorý bol zvládnutý komplexnou p.e. liečbou. Avšak v te-
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réne kritického kombinovaného imunodeficitu ťažkého stupňa 
došlo k vzniku bilaterálnej BRPN s pozitivitou na infekciu SARS 
CoV 19. Zdravotný stav pacienta sa napriek intenzívnej liečbe 
zhoršoval a pacient exitoval.

ZRIEDKAVÝ PRÍPAD RELABUJÚCEHO 
IZOLOVANÉHO MYELOSARKÓMU

Dedinská K., Guman T., Lazúrová Z., Plank L., Bellin J.
Klinika hematológie a onkohematológie, LF UPJŠ a UNLP, 
Košice
IV. Interná klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
Ústav patologickej anatómie, UN Martin

Myelosarkóm (MS) alebo granulocytárny sarkóm je vzácny 
extramedulárny tumor, vznikajúci nádorovou proliferáciou ne-
zrelých myeloidných buniek. Je unikátnou klinickou prezentá-
ciou akútnej myeloblastovej leukémie a môže sa manifestovať 
súčasne s ňou alebo pri akcelerácii progresii ochorenia alebo 
zriedkavo izolovane. Môže sa to objaviť de novo alebo transfor-
mácia z predchádzajúceho onkohematologického ochorenia – 
myeloproliferatívne ochorenia, myelodysplastický syndróm ale-
bo chronická myelocytová leukémia.

V tejto kazuistike opisujeme prípad 77-ročnej pacientky, kto-
rá bola odoslaná na hematologickú konzultáciu pre nález mye-
loidného sarkómu na predkolení a evaluáciu kostnej drene. Po 
obdržaní výsledkov sa určil ďalší terapeutický postup u izolova-
nej formy myeloidného sarkómu. Napriek lokalizovanému ocho-
reniu a rádioterapií v prvej línií, agresivita ochorenia bola jed-
noznačná, dosiahnutá remisia u pacientky netrvala dlho. Preto 
sa zvolila systémová liečba napriek izolovanej forme MS, ale na-
priek agresívnej liečbe nastal tretí relaps ochorenia.

Pri agresívnych malignitách je nutný multidisciplinárny prí-
stup radiačného onkológa, hematológa ako aj skúseného pa-
tológa aby sa poskytla najlepšia starostlivosť. Naša pacient-
ka podstúpila rádioterapiu, ale pre opakované lokálne recidívy 
ochorenia bola indikovaná na systémovú cytostatickú liečbu na-
priek izolovanej formy myeloidného sarkómu.

CAR-T: NÁDEJ V LIEČBE AGRESÍVNYCH 
LYMFÓMOV

Šimonová R.1, Pytlík R.2,3,4, Chudej J.1, J. Hudeček J.1, 
Sokol J.1, Rahmatová Š.3, Gašová Z.5, Otáhal P.6, 
Vydra J.2, Soukup P.2, Trněný M.4

1Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzitná 
nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta 
v Martine Univerzity Komenského v Bratislave
2Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuse, 
Praha
3Oddělení buněčné terapie, Ústav hematologie a krevní 
transfuse, Praha
41. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. 
lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
5Aferetické oddělení, Ústav hematologie a krevní 
transfuse, Praha
6Oddělení imunoterapie, Ústav hematologie a krevní 
transfuse, Praha

Úvod: CAR-T terapia (liečba pomocou T-lymfocytov s chi-
mérickým antigenovým receptorom) patrí medzi najnovšie tera-
peutické postupy v hematoonkológii. Metóda využíva geneticky 
modifikované autológne T-lymfocyty, ktoré v organizme pacienta 
dokážu identifikovať cieľové nádorové bunky a zneškodniť ich. 
Anti-CD19 CAR-T liečba je v súčasnosti indikovaná u detských 
a mladých dospelých pacientov s relabujúcou alebo refraktér-
nou (R/R) B-akútnou lymfoblastovou leukémiou a dospelých pa-
cientov s R/R difúznym veľkobunkovým B-lymfómom (DLBCL) 
alebo primárnym mediastinálnym veľkobunkovým B-lymfómom 
(PMBCL) po dvoch alebo viacerých líniách systémovej liečby. 
V práci prezentujeme kazuistiku pacienta s refraktérnym DLB-
CL, u ktorého bola po zlyhaní predchádzajúcich línií protiná-
dorovej liečby úspešne využitá CAR-T terapia.

Kazuistika: U 52-ročného pacienta bol v auguste 2019 diag-
nostikovaný rozsiahly tumor v oblasti mezenteria, s okolitou 
lymfadenopatiou (LAP), infiltráciou peritonea, veľkoobjemovým 
ascitom. Z laparoskopickej biopsie nádorového ložiska bol his-
tologicky potvrdený blastický B-NHL zo spektra DLBCL, NOS 
s GCB fenotypom, bcl-2+, bcl-6+, c-myc-, klinické štádium IV.A, 
E; R-IPI 2, ECOG 1-2. Kostná dreň bola histologicky negatív-
na. Od septembra 2019 bola začatá chemoterapeutická liečba 
podľa protokolu R-CHOP, opakovane boli realizované odľahčo-
vacie punkcie a drenáž peritoneálnej dutiny. Po štyroch cykloch 
liečby perzistoval tumor mezenteria v nezmenenom rozsahu, 
pribudlo naviac ložisko v brušnej stene v pravom mezogastriu. 
Po 1. cykle R-DHAP II. línie liečby došlo k ďalšej progresii ná-
lezu v dutine brušnej. Následne bol pacient liečený protokolom 
R-ENAP (III. línia) bez efektu na rozsah nádoru. Pre refraktérny 
charakter ochorenia bola indikovaná CAR-T liečba. Vzhľadom 
k aktuálnej nedostupnosti liečby v Slovenskej republike, bol pa-
cient liečený na Ústave hematologie a krevní transfuze, Praha, 
ČR. V marci 2020 bol realizovaný zber periférnych buniek pre 
prípravu CAR-T lieku. V tomto období bola pre progresiu ocho-
renia (pribudla infiltrácia pleury, hrudnej steny, mediastinálnych 
a axilárnych uzlín) podaná premosťovacia liečba gemcitabinom 
a realizovaná rádioterapia na tumor mezenteria a brušnej ste-
ny. V máji 2020 bol pacientovi po lymfodeplečnej liečbe podaný 
CAR-T preparát tisagenlekleucel. Rozvinuli sa príznaky akútnej 
toxicity liečby: syndróm uvolnenia cytokínov III. stupňa, zvládnu-
tý liečbou tocilizumabom a komplexnou podpornou intenzívnou 
liečbou, a akútna neurotoxicita I. stupňa, zvládnutá symptoma-
tickou liečbou. Pre ťažké infekčné komplikácie bola podávaná 
širokospektrálna antiinfekčná liečba. Po CAR-T liečbe došlo ku 
kompletnej regresii nádorových ložísk v dutine brušnej aj v hrud-
níku, čo potvrdilo PET-CT vyšetrenie, pacient je ďalej ambulant-
ne sledovaný.

Záver: CAR-T liečba predstavuje novú nádej pre pacientov 
s agresívnymi hematologickými malignitami, kde predchádzajú-
ce terapeutické postupy zlyhali.

TROMBOTICKÁ TROMBOCYTOPENICKÁ PURPURA 
MÔŽE BYŤ PRVÝM AKÚTNYM PREJAVOM 
SYSTÉMOVÉHO OCHORENIA SPOJIVA

Tomáš Ľ., Benhatchi K., Spišáková D.
I. interná klinika UN L. Pasteura a UPJŠ Lekárskej 
fakulty v Košiciach

Trombotická trombocytopenická purpura je raritné ochorenie 
so závažnou prognózou. Vzhľadom na nešpecifické, variabil-



IV. KAZUISTIKY V INTERNEJ MEDICÍNE A KARDIOLÓGII

INTERNÁ MEDICÍNAS1/2021 11

né a zdanlivo nesúvisiace príznaky je jej diagnostika náročná 
a často oneskorená, čo môže mať pre pacienta fatálne násled-
ky. Podstatou ochorenia je nadmerná tvorba intravaskulárnych 
mikrotrombov pozostávajúcich hlavne z trombocytov naviaza-
ných na vysokomolekulárnych formách vonWillebrandovho fak-
tora. Príčinou vzniku týchto vysokomolekulárnych foriem je zvy-
čajne blokovanie štiepiacich enzýmov ADAMTS13 špecifickými 
inhibičnými faktormi protilátkovej povahy. Ich tvorba je vyvolaná 
patologickou imunitnou reakciou pri nádorových ochoreniach, 
infekciách, účinku liekov, či ako súčasť systémového ochorenia 
spojiva. Prezentujeme prípad 75-ročnej pacientky bez význam-
ného interného predchorobia, ktorá bola akútne hospitalizova-
ná pre celkovú slabosť s opakovanými pádmi a slabosť ľavých 
končatín. V klinickom obraze boli prítomné nešpecifické znaky 
encefalopatie s dezorientáciou a ľahkou dehydratáciou, bez ne-
urologického obrazu typického pre náhlu cievnu mozgovú prí-
hodu. Zobrazovacími metódami boli zachytené malé pleurálne 
výpotky obojstranne. Laboratórne sme zistili ťažkú trombocyto-
péniu a znaky intravaskulárnej hemolýzy s pozitívnymi schis-
tocytmi. Dodatočne sme potvrdili zníženú aktivitu ADAMTS-13 
s vysokou hladinou jeho inhibítora. Napriek efektívnej liečbe he-
molytickej anémie a trombocytopénie plazmaferézami a pulzami 
kortikoidov, v priebehu hospitalizácie došlo k vývoju imúnnej leu-
kopénie (neutropénie a lymfopénie) a vzniku ťažkej senzo-moto-
rickej polyneuropatie dolných končatín až charakteru paraparé-
zy. V spojitosti s pozitivitou vyššie uvedených nálezov a ENA 
autoprotilátok sme predpokladali vývoj zmiešaného ochorenia 
spojiva a pristúpili k intenzifikácii imunosupresívnej liečby cyk-
lofosfamidom. Pri tom sme dosiahli čiastočný klinický a labo-
ratórny efekt, avšak so sprievodnými komplikáciami imunosu-
presívnej liečby a dlhodobej imobilizácie. Zvažovali sme ďalšiu 
potenciáciu imunosupresie imunoglobulínmi, ktorá však pre ná-
hle úmrtie pacientky nebola realizovaná.

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA HORÚČKY – 
JEDNODUCHÁ ZÁLEŽITOSŤ?

Michalová R. ml.1, Horná S.1, Jeseňák M.2,  
Beláková G.3, Makovický P.1, Galajda P.1, Mokáň M. st.1

1I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta 
Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica 
Martin, Slovensko
2Centrum pre periodické horúčky, Klinika detí a dorastu 
a Klinika pneumológie a ftizeológie Jesseniova 
lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná 
nemocnica Martin, Slovensko
3Reumatologická ambulancia Martin, MEDMAN s.r.o.

Úvod: Horúčka nejasného pôvodu patrí k častým diferenci-
álne diagnostickým problémom, s ktorým sa internisti stretáva-
jú vo svojej klinickej praxi. Aj keď medzi jej najčastejšie príči-
ny stále patrí tzv. veľká triáda: infekcie, tumory a autoimunitné 
ochorenia, do diagnostického algoritmu sa v súčasnosti začleni-
li aj skupina autoinflamačných ochorení (tzv. syndrómov period-
ických horúčok). Ide o geneticky heterogénnu, ale klinicky vzá-
jomne podobnú skupinu charakterizovanú opakovanými atakmi 
zápalu, v rámci ktorých môže, ale nemusí, byť prítomná horúč-
ka, kožný výsev, serozitída, lymfadenopatia a potihnutie musku-
lokletálneho systému.

Kazuistika: 28-ročná pacientka bola prijatá na internú kli-
niku pre vyše roka pretrvávajúci febrilný stav s výstupmi teplôt 
do 39-40 °C za účelom jeho diferenciálnej diagnostiky. Pacient-
ka bola komplexne vyšetrovaná početnými špecialistami ako 
aj laboratórnymi a zobrazovacími metódami. Na PET/CT bo-
la popísaná zvýšená akumulácia fluórodeoxyglukózy v oblasti 
oboch podnebných mandlí, sliznice orofaryngu, oboch ramen-
ných a bedrových kĺbov a prítomnosť krčnej lymfadenopatie. Or-
topedickým, otorhinolaryngologickým vyšetrením ako aj biop-
siou krčnej lymfatickej uzliny ale nebola potvrdená jednoznačná 
príčina klinického stavu. Podobne klinický obraz jednoznač-
ne nespĺňal presne definovanú nozologickú jednotku zo skupi-
ny autoinflamatórnych ochorení. Vzhľadom na vylúčenie iných 
príčin horúčok bolo vyslovené podozrenie na nediferencovaný 
typ systémového ochorenia spojiva a zahájená empirická lieč-
ba prednizónom s parciálnym efektom. Ambulantným genetic-
kým vyšetrením bol následne potvrdený patogénny variant v gé-
ne TNFRSF1A a stav hodnotený ako autoinflamačný periodický 
syndróm asociovaný s receptorom pre TNF-α. U pacientky bo-
la následne zahájená liečba kanakinumabom – monoklonálnou 
protilátkou proti IL-1β.

Záver: Napriek zlepšujúcemu sa povedomiu o autoinflamač-
ných ochoreniach je rozpoznávanie postihnutých jedincov stá-
le problematické a doba od prvých príznakov k stanoveniu diag-
nózy je až niekoľko rokov, prípadne desaťročie.

FAMILIÁLNA STREDOMORSKÁ HORÚČKA – 
DIAGNOSTICKÉ ÚSKALIA VZÁCNEHO 
OCHORENIA

 
Holan T., Farkašová A., Demeš M.
I. Interná klinika SZU a UNB, Bratislava

Úvod: Familálna stredomorská horúčka je autoinflamačné 
ochorenie charakterizované periodickými atakmi horúčok, sero-
zitídami, zápalovou aktivitou. Najzávažnejšou komplikáciou ne-
liečeného ochorenia je amyloidóza. Ochorenie je spôsobené ge-
netickou mutáciou v géne MEFV na chromozóme 16 kódujúcom 
pyrin/marenostrin proteín., ktorá sa vyskytuje najmä v populácii 
pochádzajúcej z oblasti Stredozemného mora a Blízkeho výcho-
du. Výskyt na Slovensku je zriedkavý

Popis prípadu: Pezentujeme prípad 23-ročného pacienta. 
Z anamnézy vyplývalo, že pacient trpel od 7. mesiaca života 
opakovanými febrilitami bez známej príčiny. V ďalších rokoch sa 
objavila aj iná symptomatológia. Od veku 20 rokov sa pacientov 
stav začal zhoršovať. Bol opakovane hospitalizovaný pre febri-
lity, zápalový syndróm, komplikácie. Podávaná bola ATB a aj 
imunosupresívna liečba. V priebehu 2 rokov sa u pacienta roz-
vinul nefrotický syndróm, bola vykonaná renálna biopsia s nále-
zom AA amyloidózy. Suponované bolo bližšie neurčené reuma-
tologické ochorenie, nakoľko dostupné genetické vyšetrenie na 
autoinflamačné choroby bolo nepriekazné. Na našu kliniku bol 
prijatý v anasarke pre dýchavicu a celkovú slabosť. Počas hos-
pitalizácie u nás boli u pacienta prítomné opakujúce sa horúčky, 
sprevádzané vzostupom proteínov akútnej fázy. Bola diagnosti-
kovaná amyloidóza hrubého čreva, nešpecifický zápal tenkého 
čreva, susp. amyloidóza myokardu. Prítomný bol fluidothorax, 
ascites a fluidoperikard. Na základe klinických kritérii bola v sp-
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lupráci s Centrom pre periodické horúčky definitívne stanovená 
diagnóza familiálnej stredomorskej horúčky. Vzhľadom na zlú 
toleranciu a nedostatočnú terapeutickú odpoveď redukovaných 
dávok kolchicínu bola začatá biologická liečba kanakinumabom.

Záver: Prezentáciou uvedeného prípadu sme chceli pou-
kázať na výskyt Familárnej stredomorskej horúčky ako raritnej 
choroby, jej variabilný priebeh a dlhý čas od objavenia sa prvých 
príznakov do určenia diagnózy a liečby.

NECHCENÉ DEDIČSTVO ZO STREDOMORIA

Pavúková S., Hrubišková K., Payer J.
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava

V staršej literatúre sa familiárna stredomorská horúčka za-
raďuje medzi raritné ochorenia postihujúce obyvateľstvo v oko-
lí Stredozemného mora. Pri zlepšených možnostiach genetickej 
diagnostiky zachytávame týchto pacientov aj medzi obyvateľmi 
strednej Európy. Autoinflamačné ochorenia, kam familiárna stre-
domorská horúčka patrí, sa stávajú dôležitým bodom v diferen-
ciálnej diagnostike febrilných stavov. Predkladáme opis priebe-
hu ochorenia mladej ženy s recidivujúcimi pleuroperikarditídami, 
u ktorej sme FMF potvrdili a blokádou IL-1 beta výrazne zlepšili 
kvalitu života pacientky. Súčasne prikladáme strukčný prehľad 
symptómov a diagnostiky.

ÚMYSELNÁ OTRAVA DUSITANOM SODNÝM
 
Nachtmann S., Jackuliak P., Kovářová M.
V. Interná klinika LF UK a UNB – Nemocnica Ružinov

Dusitan sodný je látka, ktorá pri požití toxickej dávky spôso-
buje metheboglobinémiu, teda funkčnú anémiu. Úmyselná into-
xikácia dusitanom sodným je v poslednej dekáde na vzostupe 
pravdepodobne ako dôsledok jednoduchej dostupnosti informá-
cii a návodom k uskutočneniu samovraždy na internete. Jeho 
ľahká dostupnosť a charakter toxicity z neho vytvára stále čas-
tejší nástroj na ukončenie vlastného života. V našej kazuistike 
sa zameriavame na 19 ročného psychiatrického pacienta, ktorý 
sa pokúsil o samovraždu kvôli hlasom, ktoré počul v hlave. Za-
robil si koncentrovaný roztok dusitanu sodného, z ktorého vďaka 
výraznej slanosti vypil iba jeden hlt, okrem dusitanu sodného užil 
aj 1 tabletu Neurolu. Pri príchode RZP bol pacient hyposaturo-
vaný, kontaktované Národné toxikologické informačné centrum 
odporúčilo monitoring. Pri odovzdaní pacienta na CPO do na-
šej nemocnice bol hyposaturovaný, pulzovo a tlakovo stabilizo-
vaný, cyanotický. Laboratórne bola zistená methemoglobinémia 
a pacient bol prijatý na ARO v stave JIS V. internej kliniky LF UK 
a UNB. Bola mu podaná metylénová modrá, hydratačná terapia 
a oxygenoterapia s chronickou liečbou. Po liečbe došlo k výraz-
nej úprave zdravotného stavu až bol umožnený preklad na Psy-
chiatrickú kliniku pre dekompenzovanú paranoidnú schizofréniu.

 INTERNÁ MEDICÍNA II 
 (gastroenterológia, nefrológia) 

POLIEKOVÉ POŠKODENIE PEČENE (DILI) 
SPÔSOBENÉ KRATOMOM

Sedlák M., Hlavatá T., Jakabovičová M., Juríček R., 
Szántová M.
III. interná klinika LF UK a UNB, nem. akad. L. Dérera, 
Limbová 5, Bratislava

Pečeň ako najväčšia exokrinná žľaza v ľudskom tele má rôz-
ne dôležité funkcie. Jednou z nich je metabolizmus, detoxikácia 
rôznych xenobiotík pomocou konjugácie s polárnymi molekula-
mi a exkrécia pomocou žlče. Medzi takto metabolizované xeno-
biotiká patria aj liečivá a látky s rôznymi farmakologicky význam-
nými vlastnosťami. V rámci tohto komplexného procesu môže 
v niektorých prípadoch dôjsť k toxickému poškodeniu pečene, 
známemu ako poliekové poškodenie (z. angl. drug – induced li-
ver injury, DILI). V predkladanej kazuistike popisujeme prípad 
pacienta hospitalizovaného na III. internej klinike LF UK a UNB 
pre DILI spôsobeného látkou kratom. Kratom je botanický ex-
trakt listov stálozelenej tropickej dreviny (Mitragyna speciosa) 
zo skupiny kávovitých a pochádza z Thajska, Malajzie a Mjan-
marska. V juhovýchodnej Ázii sa používa desaťročia v prírod-
nej medicíne. Listy obsahujú psychoaktívne alkaloidy s účinkom 
podobným opiátom. Nástup hepatotoxicity sa objavuje od 1-8 
týždňov od požitia únavou, nauzeou, pruritom, tmavým močom 
a ikterom. Ikterus je typicky cholestatický alebo zmiešaný, môže 
sa pridružiť renálne zlyhanie a myelotoxicita. Cholestáza býva 
prolongovaná a zvyčajne odoznieva spontánne. Rastúca ponu-
ka online dostupných (i neschválených) herbálnych produktov je 
príčinou vzrastajúceho trendu herbálnej toxicity. Cielená anam-
néza je kľúčovým bodom určenia správnej diagnózy. Kazuistika 
popisuje diferenciálno–diagnostický postup vedúci k stanoveniu 
diagnózy oddiferencovaním DILI od iných hepatopatií a na vyu-
žitie Roussel Uclaf Causality Assessment Method (RUCAM skó-
re) pri poukázaní na potenciálnu príčinnú súvislosť medzi ofen-
zívnym faktorom (liečivom) a následkom v podobe pečeňového 
poškodenia. V kazuistike sa tiež venujeme sa tiež možnému kli-
nickému využitiu hepatoprotektív v manažmente DILI.

KEĎ LÁSKA HORY PRENÁŠA…

Szamosová M., Faktorová X., Komlósi M., Mojto V., 
Szántová M.
III. interná klinika LFUK a UNB Bratislava, Slovenská 
republika

Popisujeme prípad 26-ročnej pacientky, poukázanej k hepa-
tológovi v 9/2018 pre 14-násobky transamináz s anamnézou 
5-ročného abúzu alkoholu, po opakovaných epi-paroxyzmoch 
v poslednom roku a liečbou noretisteronom pre metrorágie 
a amenoreu. V 4-6/2019 tri hospitalizácie v rajónnom internom 
oddelení pre hematemézy s vaskulárnou a metabolickou de-
kompenzáciou cirhózy (predčasne ukončené pre noncomplian-
ce pacientky). V júni 2019 prijatá na III. internú kliniku s akútnou 
alkoholovou hepatitídou Maddrey index 54 b. a cirhózou MELD 
29 b. v štádiu hepatálneho zlyhania CLIF skóre 10 b. V pred-
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chorobí závislosť na alkohole a analgetikách (Novalgin, ben-
zodiazepíny), protrahovaná zmiešaná depresívne-anxiózna po-
rucha s paranoidnými bludmi. Subjektívne pri prijatí progresia 
celkovej slabosti až adynamia s imobilitou a anorexia. Objektív-
ne prítomný ikterus, psoriáza, kachexia, hepatálna encefalopa-
tia s bradypsychizmom a imobilita s pasívnou polohou na lôž-
ku - pacientka neschopná sebaobsluhy, uchopenia, posadenia, 
vertikalizácie so syndrómom krehkosti (Liver Frailty Index 6b). 
Laboratórne pri prijatí leukocytóza (22 tis.), anémia, význam-
ná hyperbilirubinémia (466/335 umol/l), ťažká hypoprotrombi-
némia, 5- násobky transamináz, s prevahou AST, 3-násobok 
cholestatických enzýmov, hyperamonémia, hyponatrémia. Ul-
trasonografickým vyšetrením zistená hepatosplenomegalia 
s ascitom. Neurológ zistil veľmi ťažkú senzomotorickú polyneu-
ropatiu potvrdenú EMG vyšetrením s fixovanými kontraktúrami 
prstov rúk. Pacientke sme nasadili liečbu Pentoxyfilinom, hepa-
toprotektívami, nutritívami, albumínom, cielenú ATB liečbu uro-
infektu (E. faecalis a C. Tropicalis) a rifaximinom s laktulózou pre 
známky hepatálnej encefalopatie. Následne sme započali korti-
kosteroidnú liečbu (Medrol 40 mg po dobu 28 dní) pre pozitívny 
efekt (Lille skóre) v kombinácii s fyziatricko rehablitačnou lieč-
bou s aplikáciou ortéz na prsty rúk a suplementáciou vitamínmi 
B a kyselinu tioktovou a motivačnými rozhovormi. Po 40 dňovom 
pobyte na internej klinike a zlepšení laboratórnych parametrov 
sme pacientku preložili na Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie 
a ODCH za účelom pokračovania v rehabilitácii. Pacientka bo-
la po celkovo 67 dňoch prepustená domov imobilná, s ortézami 
na rukách, na vozíku, s pokračovaním v rehabilitácii v domácom 
prostredí. Po roku a pol intenzívnej rehabilitácie s významnou 
oporou rodiny sa mobilita upravila ad integrum, pacientka abs-
tinuje, cirhóza je v št. Child Pugh A, MELD 7 b. Vzhľadom na 
rozsah úvodného postihnutia šťastný návrat do života prekvapil 
a povzbudil i všetkých z nás.

LIEKOVÉ POŠKODENIE PEČENE SELEKTÍVNYM 
MODULÁTOROM ANDROGÉNOVÝCH 
RECEPTOROV (SARMs) - LIGANDROL

Vrbová P., Koller T., Payer J.
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava

Ligandrol patrí medzi selektívne modulátory androgénových 
receptorov (SARMs). V súčasnosti je považovaný za experi-
mentálny liek a nie je vo väčšine krajín úradmi pre kontrolu lie-
čiv povolený. To však nevylučuje jeho ilegálny internetový predaj 
pod označením doplnku výživy. Svoju obľubu má predovšetkým 
v oblasti kulturistiky a fitness pre jeho priaznivý účinok na bu-
dovanie svalstva. V kazuistike prezentujeme prípad 19-ročného 
pacienta s liekovým poškodením pečene po užívaní ligandro-
lu za účelom zvýšenia svalovej hmoty. Vylúčením vírusových, 
autoimunitných a metabolických chorôb pečene potvrdzujeme 
biopsiou nález kanalikulárnej poliekovej cholestázy s obrazom 
hepatitídy s mierne vyznačenou fibrózou. Po vysadení ligandro-
lu konštatujeme v priebehu troch mesiacoch priaznivý priebeh 
s normalizáciou hepatálnych laboratórnych parametrov. Danou 
kazuistikou chceme poukázať na hepatotoxický vplyv ligandro-
lu, ktorý môže jeho neuváženým užívaním skončiť život ohrozu-
júcim stavom.

INAPARENTNÁ SARS-CoV-2 INFEKCIA 
U IMUNOSUPRIMOVANEJ PACIENTKY

Faktorová X.1, Horniaková L.1, Szamosová M.1, 
Sedlačko J.1, Havranová A.2, Martanovič P. 3,  
Malíková P. 3 Ďurkovičová Z. 1, Mojto V1, Szántová M.1

1III. interná klinika LFUK a UN, Bratislava
2I. Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN, Bratislava
3Pracovisko patologickej anatómie ÚDZS, Nemocnica 
Antolská, Bratislava

33-ročná pacientka s anamnézou ulceróznej kolitídy na imu-
nosupresívnej liečbe Azatioprinom, po neúspešnej in vitro ferti-
lizácii (IVF) týždeň pred objavením symptómov bola hospitalizo-
vaná pre dva týždne trvajúci kašeľ s bolesťami hrdla a febrilitami 
do 40°C. Laboratórne pri prijatí sme zaznamenali vysoké CRP 
(149mg/l), 2,5-násobok transamináz, pancytopéniu ľahkého 
stupňa s lymfopéniou a pozitívny D-dimér. RTG snímka hrud-
níka pri prijatí ako i sérologické vyšetrenia (SARS-CoV-2, RS, 
Adenovírus, Vírusy chrípky A, B, Chlamýdia a Mykoplazma pne-
umoniae) boli negatívne. Kultivačné vyšetrenia z nosa a moču 
potvrdili Candidu albicans, tampón tonzíl bol negatívny.

U pacientky sme započali parenterálnu empirickú antibiotic-
kú a antimykotickú terapiu (Cefuroxim, Fluconazol) s rehydratá-
ciou, bronchodilatanciami a kortikoidmi. Na 5. deň hospitalizácie 
CT hrudníka potvrdilo bilaterálnu pleuropneumóniu s malým flui-
dotoraxom, perikardiálnym a mediastinálnym výpotkom a ľahkou 
hepatosplenomegáliou. Tri PCR testy (dva zo sterov z nosohlta-
na a jeden z bronchoalveolárnej laváže vrátane dvoch antigéno-
vých a protilátkových testov) boli negatívne na Covid-19. V prie-
behu týždňa došlo k výraznému vzostupu CRP, transamináz (10x) 
i cholestatických enzýmov (4x) i bilirubínu s prehĺbením pancyto-
pénie na ťažký stupeň. Pre progresiu slabosti a dušnosti s desa-
turáciou bola nutná vysokopretlaková oxygenoterapia a násled-
ne umelá pľúcna ventilácia s vazopresorickou podporou. Napriek 
komplexnej liečbe, infektológom riadenej ATB terapii a interdisci-
plinárnej spolupráci došlo ku progresii multiorgánového zlyhania 
a na 14. deň hospitalizácie pacientka exitovala na respiračné zly-
hanie a septicko-toxický šok.

Histologické vyšetrenie post mortem preukázalo koronavírus 
v pľúcnom parenchýme. Negativitu testov si vysvetľujeme za-
chytením pacientky v čase diagnostického okna medzi pozitív-
nym PCR testom a vytvorením protilátok a vplyvom imunosupre-
sie. Lymfopénia, vysoké CRP pri prijatí s pozitívnym D-dimérom 
boli včasnými prediktormi nepriaznivej prognózy. Pancytopénia 
bola podmienená multifaktoriálne (Azatioprin, Linezolid, imu-
nosupresia vírusom SARS-CoV-2). Kazuistika pripomína, že 
kritický priebeh Covid-19 sa nevyhýba ani mladým, najmä pri 
kumulácii zdanlivo nevýznamných faktorov (imunosupresia, he-
patotoxicita steroidov pred IVF potencovaná Fluconazolom a ví-
rusom SARS-CoV-2).

MODERNÁ LIEČBA ČREVNÉHO ZLYHANIA

Krivuš J., Dedinská I., Nosáková L., Mokáň M.
I. Interná klinika UNM a JLF UK
Interná klinika gastroenterologická UNM a JLF UK

Syndróm krátkeho čreva (SBS) patrí medzi raritné diagnózy. 
SBS je charakterizovaný funkčnou alebo anatomickou príčinou, 
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ktorá vedie k nedostatočnej resorbcii živín tráviacim traktom. 
SBS môže viesť k črevnému zlyhaniu, keď ani pomocou nutrič-
ných suplementov nie je možný adekvátny prívod živín tkani-
vám vzhľadom na ich metabolickú potrebu a je nutné pacientom 
podávať parenterálnu výživu a hydratáciu. Doteraz boli pacien-
ti v Slovenskej republike odkázaní na zabezpečenie výživy ces-
tou domácej parenterálnej výživy (DPV), ktorá však prináša aj 
napriek kvalitnej starostlivosti celý rad komplikácií. Významný 
pokrok a zmenu v manažmente pacientov s SBS priniesla lieč-
ba GLP-2 analógom, teduglutidom. Liečba GLP- 2 analógom pri 
správnej indikácii vedie buď k úplnému odpojeniu pacienta od 
DPV, alebo výraznej redukcii objemu parenterálnej výživy a re-
hydratačnej liečby. V kazuistike prezentujeme prvú pacientku 
v SR liečenú GLP- 2 analógom s dokumetovaním efektu liečby 
črevného zlyhania.

Kľúčové slová : GLP – 2 analóg., črevné zlyhanie, teduglutid.

ÚSPEŠNÝ ZVRAT NEPRIAZNIVEJ PROGNÓZY 
OVPLYVNENÍM MIKROBIÓMU

Szamosová M., Komlósi M. Faktorová X., Mojto V., 
Szántová M.
III. interná klinika LFUK a UNB Bratislava, Slovenská 
republika

Pozadie problému: Alkoholová choroba pečene je najčastej-
ším ochorením pečene. Alkohol je po tabaku a hypertenzii na 3. 
mieste v rebríčku rizikových faktorov v Európe, Slovensko ne-
vynímajúc. Podľa EASL odporúčaní neexistuje bezpečná denná 
dávka alkoholu. Už denná konzumácia 25 g alkoholu zvyšuje ri-
ziko vzniku cirhózy. Z prognostických markerov pri voľbe kortiko-
idnej liečby využívame Maddreyho index alebo Glasgow skóre. 
Transplantácia pečene je poslednou možnosťou, ktorá prichá-
dza do úvahy až po 6-mesačnej abstinencii s predpokladom jej 
dlhodobého udržania. Kazuistika: 34 ročný pacient s cirhózou 
pečene Child Pugh C so syndrómom závislosti od alkoholu bol 
prijatý v septembri 2020 na III. internú kliniku pre závažnú alko-
holovú hepatitídu Maddrey 80 bodov, MELD 30 bodov. Subjek-
tívne ťažkosti pacienta zahŕňali ikterus kože, necielené chud-
nutie a bolesti brucha. Objektívne prítomný ikterus, palpačná 
citlivosť pod pravým rebrovým oblúkom s hepatomegáliou. Pa-
cientovi sme nasadili komplexnú hepatoprotektívnu a podpor-
nú nutričnú liečbu, vrátane rifaximinu, laktulózy a substitúcie 
albumínom. Po stanovení Maddrey skóre 80 bodov (vstupný bi-
lirubín celk/konj. 734 / 368 umol/L) sme u pacienta zahájili kor-
tikoidnú liečbu Medrolom v kombinácii s Pentoxifylínom. Podľa 
Lille skóre bol pacient responderom na kortikoidnú liečbu, v kto-
rej sme pokračovali počas 28 dní. Avšak napriek tomu stav prog-
redoval s opätovným vzostupom hyperbilirubinémie. Vzhľadom 
na nepriaznivú prognózu ochorenia a vyčerpanie štandardných 
terapeutických možností sme po konzultácii hepatológa a infek-
tológa pristúpili k fekálnej mikrobiálnej transplantácii (FMT). Cel-
kovo bolo pacientovi podaných 150 ml fekálneho transplantá-
tu od zdravého darcu prostredníctvom rektálneho katétra. Po 
troch dňoch od výkonu došlo k výraznému zlepšeniu klinického 
stavu pacienta s podstatnou regresiou hyperbilirubinémie o 200 
umol/L. Tri mesiace po liečbe je pacient bez klinických ťažkostí 
so stabilizáciou cirhózy pečene na úrovni Child Pugh A. FMT bo-
la v tomto prípade život zachraňujúcim liečebným výkonom. Zá-
ver: Fekálna mikrobiálna transplantácia je novinkou posledných 

dvoch rokov, ktorá nám dáva šancu zachrániť život nonrespon-
derom na kortikoidnú liečbu u pacientov s veľmi ťažkou akútnou 
alkoholovou hepatitídou.

POŠKODENIE OBLIČIEK ASOCIOVANÉ S HIV

Májek L., Hamilton M., Demeš M.
I. Interná klinika SZU a UNB, Nem. Akad. L. Dérera, 
Bratislava, Slovenská republika

Úvod: Poškodenie obličiek je častou komplikáciou infekcie 
HIV. Obličky môžu byť postihnuté buď priamo v súvislosti s in-
fekciou, pri systémovej imunitnej odpovedi, alebo pri samotnej 
liečbe HIV infekcie. Vďaka antiretrovírusovej liečbe sa z HIV sta-
lo chronické ochorenie, došlo aj k zmene typu aj závažnosti HIV 
asociovaných ochorení obličiek. Potlačená replikáciu vírusu mô-
že viesť k chronickému zápalu, predčasnému starnutiu a me-
tabolickým ochoreniam obličiek. K diagnóze je často potrebná 
biopsia obličky. Nefropatia asociovaná s HIV postihuje všetky 
renálne kompartmenty, glomeruly, tubuly aj interstícium. Typic-
kou manifestáciou je kolabujúca forma fokálnej segmentálnej 
glomerulosklerózy.

Kazuistika: 39 ročného pacienta s chronickou HIV infekciou 
na dlhodobej antiretrovírusovej liečbe od roku 2008 sme pri-
jali pre zhoršenie renálnych funkcii, subfebrility, chudnutie. La-
boratórne sme zaznamenali retenciu dusíkatých látok, v moči 
erytrocytúriu, leukocytúriu, stredne veľkú kompletnú tubulárnu 
a neselektívnu glomerulárnu proteinúriu (2g/24hodín). V sono-
grafickom obraze sme zaznamenali zväčšené obličky s hype-
rechogénnym parenchýmom. V rámci diferenciálnej diagostiky 
sme realizovali biopsiu pravej obličky pod sonografickou kon-
trolou. Histologický obraz preukázal HIV asociovanú nefropatiu.

Záver: Cieľom tejto kazuistiky je poukázať na HIV asociova-
nú nefropatiu ako na zaujímavú príčinu postihnutia obličiek a zá-
roveň ukázať miesto renálnej biopsie v rámci diferenciálnej diag-
nostiky obličkových ochorení.

 KARDIOLÓGIA 

EKG A INFEKČNÁ ENDOKARDITÍDA
 
Petruš P.1, Pavlík T.1, Pokšiva T.,1 Ťažký V.1, 
Čambál D.1,2

1FN Trnava
2Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Abstrakt: Infekčná endokarditída je závažné ochorenie, kto-
ré nezriedka končí fatálne. V práci opisujeme prípad 57-roč-
ného muža prijatého na Kliniku vnútorného lekárstva fakultnej 
nemocnice. Dôvodom prijatia bol zápalový syndróm. Echokar-
diografickým vyšetrením sme zistili vegetácie na aortálnej chlop-
ni a v kontexte pozitívneho mikrobiologického nález sme stav 
uzavreli ako infekčná endokarditída natívnej aortálnej chlopne. 
Pôvodcom ochorenia bol staphylococcus aureus. Zahájili sme 
liečbu kombináciou cielených antibiotík. Počas hospitalizácie 
sme registrovali viaceré poruchy srdcového rytmu. Postupne 
sme registrovali prehlbujúcu sa prevodovú poruchu. Zaujíma-
vým nálezom bolo aberantné vedenie navodení bradykardiou, 
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ktoré postupne progredovalo až do kompletnej AV blokády. Pa-
cientovi sme z vitálnej indikácie implantovali dočasnú stimulač-
nú elektródu. Následne sa u pacienta objavili komorové tachy-
kardie s prechodom do komorovej fibrilácie. Napriek adekvátnej 
resuscitačnej starostlivosti pacient exitoval. Pitvou boli zistené 
početné abscesy v myokarde, ktoré boli s veľkou pravdepodob-
nosťou príčinou heterogénnych porúch rytmu. Prácou chceme 
poukázať na rytmologické komplikácie infekčnej endokarditídy 
a odprezentovať aj dokumentované EKG nálezy na vlastnom 
súbore pacientov s infekčnou endokarditídou.

RUPTÚRA STENY MYOKARDU AKO KOMPLIKÁCIA 
STEMI

Urban L., Dragula M., Migra M., Samoš M., Kňazeje M.
Kardiologické oddelenie UN Martin

Ruptúra voľnej steny myokardu je zriedkavá komplikácia STE-
MI vedúca vo väčšine prípadov k smrti pacienta. V tejto kazuis-
tike popisujeme prípad 64 ročnej pacientky s predným STEMI 
s prolongovanou dobou ischémie a pretrvávajúcimi stenokardia-
mi ošetreným urgentnou PCI RIA. Po zákroku došlo k náhlemu 
rozvoju kardiogénneho šoku iresponzívneho na vazomotorickú 
a inotropnú podporu. Echokardiograficky sme diagnostikovali 
ruptúru voľnej steny myokardu v oblasti apexu. Kardiochirurg 
neindikoval operačný zákrok a preklad na ich pracovisko vzhľa-
dom na infaustnú prognózu. Vďaka okamžitej perikardiocentéze 
a zavedeniu intraaortálnej balónikovej kontrapulzácie s násled-
nou EVVH sa nám však podarilo zvrátiť nepriaznivý vývoj stavu 
pacientky. Po troch týždňoch v našej starostlivosti bola schopná 
návratu do bežného života vo funkčnej triede NYHA II.

METRONIDAZOLOM INDUKOVANÉ TORSADES DE 
POINTES

Tichá L., Papinčák J.
Interná klinika SZU, Univerzitná nemocnica – 
Nemocnica sv. Michala, a.s.

V praxi bežne indikujeme liečivá predlžujúce QT interval, čo 
predstavuje signifikantné riziko vzniku torsades de pointes – zá-
važnej, život ohrozujúcej arytmie. Okrem antiarytmík, niektorých 
antipsychotík a antimykotík je potrebné na predĺženie QT inter-
valu myslieť aj pri indikovaní antibiotík. V kazuistike opisujeme 
prípad 68-ročného pacienta s viacerými komorbiditami, ktorému 
sme podávali intravenózny metronidazol. Pacienta sme na našu 
kliniku prijali pre dehydratáciu a hypotenziu pri protrahovaných 
hnačkách so súčasným akútne dekompenzovaným srdcovým 
zlyhávaním. Na EKG sme zachytili flutter predsiení 2:1 s rých-
lym prevodom na komory. Zahájili sme rehydratačnú a diuretickú 
liečbu so substitúciou minerálov, pre hypotenziu s oligúriou sme 
podávali vazopresory. Vzhľadom na hnačky s potvrdenou pozi-
tivitou toxínu na Clostridium difficile sme do liečby pridali pero-
rálny vankomycin. Po neúspešnom pokuse o medikamentóznu 
verziu amiodaronom sme predsieňovú arytmiu terminovali syn-
chrónnym bifázickým elektrickým výbojom o energii 100 J. Pre 
pokračujúce profúzne hnačky sme k vankomycínu pridali intra-
venózny metronidazol v štandardnej dávke. Na EKG sme po je-
ho pridaní zachytili predĺženie QT intervalu s prítomnosťou po-
četných komplexných komorových arytmií. Po piatich dávkach 

metronidazolu došlo u pacienta k vzniku torsades de pointes, 
ktoré sme úspešne terminovali defibrilačným výbojom s nasto-
lením sínusového rytmu. Po vysadení metronidazolu z liečby sa 
dĺžka QT intervalu upravila a súčasne došlo k vymiznutiu kom-
plexných komorových arytmií.

ČO SA SKRÝVA ZA HYPERTROFIOU

Šimková D., Danková M., Goncalvesová E.
Kardiologická klinika LFUK a NÚSCH a.s., Bratislava

Úvod: Amyloidová kardiomyopatia je charakterizovaná uk-
ladaním patologicky modifikovaného proteínu v myokarde, čo 
sa často zamieňa za hypetrofiu. Ide o ochorenie s nepriaznivou 
krátkodobou prognózou. Štádium, v ktorom je iniciovaná lieč-
ba, určuje jej úspešnosť, preto je potrebná včasná diagnostika.

Kazuistika: 79 ročného pacienta sme prijali pre dýchavicu vo 
funkčnej triede NYHA IV, kongesciu v oboch obehoch. Pacient 
bol dlhodobo sledovaný kardiológom pre predsieňové poruchy 
rytmu a mal implantovaný 2D kardiostimulátor v režime VVI pre 
binodálnu poruchu. Bol 5 rokov sledovaný pre hypertrofickú 
kardiomyopatiu bez obštrukcie výtokového traktu ľavej komory 
(LVOT). Anamnesticky bol opakovane operovaný pre syndróm 
karpálneho tunela obojstranne, diskopatiu so syndrómom cau-
da equina. Na pokojovom EKG bol stimulovaný rytmus v režime 
VVI, na EKG spred implantácie kardiostimulátora bola prítomna 
bradyfibrilácia predsiení, nižšia voltáž v končatinových zvodoch 
a patologický QS kmit vo zvodoch III, V1-V3. Echokardiografic-
ky sa potvrdila koncentrická hypertrofia ľavej komory, bez ob-
štrukcie LVOT so zachovanou EFĽK, bez závažných valvulopa-
tií, hodnoty GLS svedčali pre systolickú dysfunkciu ĽK. Vyslovili 
sme podozrenie na nesarkomérovú kardiomyopatiu a realizo-
vali endomyokardiálnu biopsiu, čím bola potvrdená transtyretí-
nová amyloidová kardiomyopatia. Keďže genetické vyšetrenie 
nepotvrdilo hereditárnu formu, išlo o tzv. divoký typ amyloido-
vej kardiomyopatie.

Záver: Pri vzniku hypertrofie myokardu u starších osôb s ne-
gatívnou anamnézou nedostatočne liečenej artériovej hyperten-
zie, či familiárnom výskyte je potrebné pátrať aj po inej príčine, 
ktorou môže byť amyloidová kardiomyopatia. Včasná diag-
nostika je kľúčová pre podávanie špecifickej liečby.

Kľúčové slová: amyloidová kardiomyopatia - transtyretín

NÁMAHOVÉ DYSPNOE – „PANI DOKTORKA, ASI 
TO BUDE VEKOM…“

Lazúrová Z.1, Palko S.1, Lazúr J.1, Stančák B.2, 
Dvorožňáková M.3, Guman T.4, Roecken CH.5

1 IV. interná klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice
2I. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, Košice
3II. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, Košice
4Klinika hematológie UPJŠ LF a UNLP, Košice
5Institut Pathologie, Universität Kiel, Nemecko

Kazuistika prezentuje prípad 50-ročnej pacientky bez vý-
znamnejšieho predchorobia, ktorá bola hospitalizovaná pre no-
vozistené obojkomorové srdcové zlyhávanie. Echokardiografic-
ké vyšetrenie suponovalo reštrikčnú kardiomyopatiu s nálezom 
granulárnej štruktúry myokardu. Na základe tohto nálezu sme 
vyslovili podozrenie na amyloidózu. Elektroforéza bielkovín sé-
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ra a moča bola negatívna, avšak imunofixácia potvrdila prítom-
nosť diskrétneho množstva monoklonových ľahkých reťazcov 
lambda. Histologické vyšetrenie kostnej drene bolo v medziach 
normy, bez prítomnosti amyloidu a počet plazmatických buniek 
nebol zvýšený. Na MRI srdca bol popísaný obraz patognomic-
ký pre infiltráciu myokardu amyloidom. Pre potvrdenie diag-
nózy bola nutná histologická verifikácia, preto v prvom kroku 
bola pacientke realizovaná biopsia podkožného tuku ako naj-
menej invazívna možnosť, pri ktorej sa ale nepreukázala prí-
tomnosť amyloidu. Technéciová scintigrafia dokumentovala 
zvýšenú akumuláciu rádiofarmaka v srdci a difúzne v mäkkých 
tkanivách trupu. Pre tento nález netypický pre suponovaný AL 
typ amyloidózy sme doplnili genetické vyšetrenie, ktoré vylú-
čilo transtyretínovú amyloidózu. Pacientka napokon podstúpi-
la endomyokardiálnu biopsiu, ktorá potvrdila difúznu infiltráciu 
myokardu amyloidom. Imunohistochemicky bol verifikovaný AL 
typ amylodiózy z ukladania lambda reťazcov. Pacientka násled-
ne absolvovala 9 cyklov onkohematologickej liečby (dexameta-
zón v kombinácii s bortezomibom), pri ktorej došlo k navodeniu 
parciálnej remisie. V ďalšom postupe je zvažovaná autológna 
transplantácia kostnej drene.

Kazuistika prezentuje prípad pacientky so zriedkavou izolo-
vanou AL amyloidózou srdca, bez postihnutia ďalších orgánov.

OBROVSKÁ ANEURYZMA PĽÚCNICE V KONTEXTE 
PĽÚCNEJ ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE

Vysočanský S., Luknár M., Goncalvesová E.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., 
Bratislava

Úvod: Pľúcna artériová hypertenzia je vzácne ochorenie so 
zlou prognózou. Vazokonstrikcia a proliferatívne zmeny v pľúc-
nej vaskulatúre spôsobujú tlakové preťaženie a zlyhanie pra-
vej komory. Aneuryzma pľúcnice v kontexte PAH je zriedkavá 
a jej manažment nie je jasný. Predkladáme kazuistiku pacientky 
s idiopatickou PAH a obrovskou aneuryzmou pľúcnice.

Kazuistika. U pacientky narodenej v roku 1959 sa vo ve-
ku 24 rokov počas gravidity objavila dýchavica a hemoptýza. 
Diagnostický postup vrátane katetrizácie odhalil ťažkú idiopatic-
kú („primárnu“) pľúcnu artériovú hypertenziu. Stav bol násled-
ne dlhodobo stabilizovaný. V roku 2011 sa objavila hemoptýza 
a na počítačovej tomografii (CT) sa zistila výrazná dilatácia pra-
vej vetvy pľúcnice. Stav bol riešený konzervatívne. V roku 2017 
podstúpila komplexnú reevaluáciu stavu v centre pre pľúcnu ar-
tériovú hypertenziu. Subjektívne udávala dýchavicu pri malej 
námahe a suchý kašeľ. Na elektrokardiograme bol obraz hyper-
trofie pravej komory. Echokardiografický nález svedčil pre ťaž-
kú pľúcnu hypertenziu a dilatáciu pravej komory. Ľavú predsieň 
deformoval cirkulárny útvar s pulzáciou krvi. Na röntgenograme 
hrudníka dominoval obraz rozsiahlej expanzie v oblasti pravé-
ho pľúcneho hilu. CT pulmoangiografia odhalila obrovskú ane-
uryzmu pravej vetvy pľúcnice s trombotickou výstelkou endote-
lu. Pulmoangiografia nedokázala chronický tromboembolizmus. 
Katetrizačne pretrvávala ťažká prekapilárna pľúcna hypertenzia. 
Konzultované torakochirurgické pracovisko neodporúčalo chi-
rurgické riešenie aneuryzmy pre vysoké riziko výkonu. Do liečby 
sme pridali sildenafil, ambrisentan, furosemid a kyslík. V ďalšom 
období sme zaznamenali opakované epizódy hemoptýzy, ktoré 
viedli k anemizácii a vyžiadali si opakované transfúzie erytrocy-

tov. Funkčný stav pacientky, rozmer aneuryzmy pľúcnice a uka-
zovatele funkcie pravej komory ostávajú stacionárne.

Záver: Predstavujeme prípad pacientky s dlhoročnou pľúc-
nou artériovou hypertenziou a pridruženou obrovskou aneury-
zmou pľúcnice. Hlavným symptómom je dýchavica a epizódy 
hemoptýzy s následnou anemizáciou. Terapeutické možnosti sú 
limitované. Prognóza je neistá a jej hlavným determinantom je 
riziko ruptúry aneuryzmy.

„ASYMPTOMATICKÁ ARTÉRIA LUSORIA“
 
Grilusová K., Slobodníková V., Péč M. J., Samoš M., 
Mokáň M.
I. interná klinika UNM, Jesseniova lekárska fakulta 
Univerzity Komenského

Obligátnou abnormalitou aortálneho oblúka je prítomnosť ar-
térie lusorie, ktorá sa vyskytuje u 0,5-2,5% jedincov. Artéria lu-
soria odstupuje ako posledná vetva aortálneho oblúku za ľa-
vostrannou a. subclaviou. Pri zastúpení aberantnej artérie, 
truncus brachiocephalicus chýba, z oblúka aorty vychádzajú 
štyri veľké tepny, okrem spomínanej aberantnej (artéria carotis 
communis dextra, artéria carotis communis sinistra, artéria sub-
clavia sinistra). Ak je symptomatická, vyvoláva dysfágiu, dýcha-
vicu a chronický kašeľ, ktoré vedú často k odoslaniu pacienta 
na endoskopické vyšetrenie, pre vylúčenie onkologického pro-
cesu. Diagnóza a diferenciálna diagnostika je založená na zo-
brazovacích vyšetreniach, nálezoch pri rádiografii a CT hrudní-
ka. Liečba je indikovaná na symptomatické zmiernenie dysfágie 
a na prevenciu komplikácií v dôsledku aneuryzmatickej dilatá-
cie. O konvenčnej chirurgickej alebo endovaskulárnej liečbe sa 
v literatúre stále intenzívne diskutuje. V súčasnosti pokrok endo-
vaskulárnych techník viedol k hybridnej alternatíve s kombino-
vanou otvorenou chirurgickou a endovaskulárnou terapiou, ces-
tou endovaskulárnej embolizácie.

V našej kazuistike popisujeme prípad zriedkavého nálezu 
asymptomatickej artérie lusorie u 84- ročnej pacientky, po inter-
venčnom riešení aplikáciou stentgraftu a embolizácii.

BOLESŤ NA HRUDI V POSTPARTÁLNOM OBDOBÍ

Hrešková R., Gbúr M., Petruš J., Jankajová M.,  
Valočík G.
I. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH a.s., Košice, 
Slovenská republika

Úvod: Diferenciálna diagnostika bolesti na hrudi počas gra-
vidity a postpartálneho obdobia zahŕňa niekoľko akútnych kar-
diologických stavov: akútny koronárny syndróm, disekciu aorty, 
pľúcnu embóliu. Zriedkavou príčinou akútneho infarktu myo-
kardu (AIM) je spontánna disekcia koronárnej artérie (SCAD), 
pre ktorú je gravidita a postpartálne obdobie predisponujúcim 
faktorom.

Kazuistika: Prezentujeme prípad 31- ročnej pacientky, kto-
rá bola 2 týždne po pôrode hospitalizovaná pre niekoľkodňové 
stupňujúce sa retrosternálne bolesti. Poukazujeme na diferenci-
álno diagnostický postup, ktorý až po vylúčení iných príčin viedol 
k stanoveniu diagnózy AIM na podklade SCAD. Stav pacientky 
si v akútnom štádiu vyžiadal kardiochirurgickú revaskularizáciu. 
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Rekoronarografia po roku pre recidívu bolestí na hrudi ukázala 
funkčný bypass a koronárne tepny bez stenóz.

Záver: Včasná diagnostika a liečba AIM na podklade SCAD 
v peripartálnom období je kľúčová. Tento stav je nutné brať na 
vedomie pri manažmente žien, ktoré prichádzajú s bolesťou na 
hrudi počas tehotenstva alebo puerpéria, a to aj napriek neprí-
tomnosti rizikových faktorov koronárnej choroby srdca.

NEOBVYKLÁ PRÍČINA REZISTENTNÉHO 
SRDCOVÉHO ZLYHÁVANIA U MLADÉHO 
PACIENTA

Chudý M., Šimovičová V., Goncalvesová E.
Kardiologická klinika LFUK a NÚSCH a.s., Bratislava

Konstriktívna perikarditída je forma chronickej perikarditídy. 
Chronický zápal v perikarde spôsobuje fibrotizáciu, zhrubnutie 
a kalcifikáciu, čo narušuje jeho elasticitu a stáva sa rigídnym. 
Tieto patologické procesy vedú k poruche diastolického plnenia 
komôr a k prejavom srdcového zlyhávania.

V kazuistike opisujeme prípad 22-ročného pacienta do aprí-
la 2020 neliečeného na žiadne chronické ochorenia, ktorý bol 
za krátke obdobie opakovane hospitalizovaný pre progredujú-
cu dýchavicu a prejavy kongescie vo veľkom obehu. Búšenie 
srdca a stenokardie nikdy nemal, jedenkrát mal presynkopál-
ny stav. Recentne prekonal opakované infekcie horných dý-
chacích ciest, anamnesticky boli prítomné pozitívne protilátky 
v triede IgG špecifické pre parvovírus B19, adenovírusy a vírus 
chrípky. Na echokardiografii sa popisovala hraničná systolická 
funkcia ľavej komory, paradoxný pohyb septa a dilatácia pra-
vostranných oddielov a ľavej predsiene. Realizované bolo kon-
trastné CT vyšetrenie bez zmien na koronárnych artériach. Stav 
bol zhodnotený ako dilatačná kardiomyopatia a započatá bo-
la liečba SZ. Napriek tomu pretrvávali prejavy dominantne veľ-
koobehovej kongescie. Pri prehodnotení CT vyšetrenia sa zis-
tili plošné kalcifikáty v perikarde. Bolo vyslovené podozrenie na 
konstriktívnu perikarditídu, ktoré sa potvrdilo cieleným echokar-
diografickým aj katetrizačným vyšetrením. Pacient bol indikova-
ný na perikardiektómiu. Na kontrole 3 mesiace po perikardiektó-
mii sa subjektívne pacient cítil výrazne lepšie, toleroval aj väčšiu 
fyzickú záťaž, avšak pretrvávali echokardiografické znaky kon-
striktívnej fyziológie.

AKROMEGÁLIA - ČO MÁ SPOLOČNÉ 
S KARDIOLÓGIOU?

Dokupilová A.
Kardiologická klinika FN Nitra
 

Úvod: Akromegália je ochorenie spôsobené adenómom hy-
pofýzy s nadprodukciou rastového hormónu, ktorého periférny 
efekt je mediovaný prostredníctom IGF-I. Je asociovaná so zvý-
šenou kardiovaskulárnou aj celkovou mortalitou. Rastový hor-
món aj IGF-I majú priamy efekt na kontraktilitu myokardu, sti-
mulujú rast kardiomyocytov, influx kalcia do myocytov, redukujú 
systémovú vaskulárnu rezistenciu. U pacientov s akromegáliou 
sa často pozoruje výskyt artériovej hypertenzie (36%), valvu-
lárnych defektov, dysrytmií, endotelovej dysfunkcie, srdcového 

zlyhávania, abnormalít lipidového spektra a koronárnej AS cho-
roby.

Kazuistika. Pacient M.Z.1977, bez závažného predchoro-
bia, bývalý športovec, sledovaný kardiológom od 04/2019 pre 
palpitácie, záchyt bigeminicky viazaných KES pri internom pre-
doperačnom vyšetrení, asi 5-6 rokov pocit opúchania členkov 
a prstov rúk. Na bazálnom EKG záchyt bigeminicky viazaných 
monomorfných KES v dif.dg. z RVOT. ECHOkg. vyš. s nálezom 
redukovanej systolickej funkcie EFĽK 45-50%, hypokinézy sep-
ta a spodnej steny. Laboratórne prítomná hyperglykémia, hyper-
cholesterolémia, hypertriglyceridémia, zvýšený LDL_choleste-
rol. Kardiológom stav záverovaný ako dilatačná kardiomyopatia 
(KMP) v dif.dg. tachykardiou indukovaná KMP z ARVC. Do lieč-
by pridaný BB v nízkej dávke. V rámci dif.dg. doplnený EKG 
Holter so záverom: trvale prítomného SR s početnou komoro-
vou extrasystóliou (24% QRS komplexov) a sínusovej brady-
kardie. Následne opakovane vyšetrený v NÚSCH Bratislava, 
stav záverovaný ako chronické srdcové zlyhávanie so zacho-
vanou EFĽK v.s.neischemickej etiológie v dif.dg.biventrikulár-
na KMP. Absolvoval MRI srdca so záverom systolickej dysfunk-
cie EFĽK 38%, EFPK 37%, obraz dilatácie oboch komôr. CT 
koronarografia s nálezom bez jednoznačných aterosklerotic-
kých zmien, Pre diskrepanciu nálezov ECHOkg. a MR vyšet-
renia zvažovaná indikácia elektroimpulzoterapie. Pre supresiu 
TSH odoslaný na endokrinologické vyš. V USG obraze nodóz-
na struma istmu, na rozhraní istmu a pravého laloka uzlík veľko-
sti 8x3x7 mm s hyperechogénnym kalcifikovaným lemom, TSH 
0,126 (NH 0,55-4,78 uIU/l), aTPO viac ako 1300 IU/l, TRAK 1,7 
(norma 0-1,8 IU/l).V klinickom obraze však jednoznačné znám-
ky akromegálie - akromegaloidné akrá - nos, brada, rúrkovité 
prsty. Doplnená laboratórna diagnostika s nálezom nesuprimo-
vanej hodnoty IGF-I 774 (NH 58,2-219 ugl), dľa MR hypofýzy 
nález cysticky degenerovaného makroadenómu hypofýzy veľ-
kosti 9x10x10 mm. Na základe vyššie uvedeného vyslovené po-
dozrenie na kardiovaskulárne dopady akromegálie. U pacienta 
dňa 3. 3. 2020 vykonaná úspešná transnasálna radikálna resek-
cia mikroadenómu hypofýzy, hist. so záverom denzne granulo-
vaného somatotrofného adenómu hypofýzy. Následne pretesto-
vané tropné funkcie hypofýzy v NEDÚ Ľubochňa, konštatované 
zachované tropné funkcie hypofýzy a remisia hypersomatotro-
pizmu. Po operácii regresia opuchov rúk aj nôh, subjektívny 
ústup ťažkostí, dľa EKG Holtera trvale prítomný SR s priemer-
nou TF 66/min., ojedinelé SVES. Po roku kontrolné ECHOkg. 
s EFĽK 55-60%, nevýznamná MR. Kontrolné MR vyš. srdca so 
záverom zachovanej funkcie oboch komôr, splnené veľké krité-
riá pre ARVC.

Záver: U pacienta úspešná liečba akromegálie viedla k regre-
sii kardiovaskulárnych zmien, normalizácii EFĽK a ústupu počet-
ných bigeminicky viazaných KES. V rámci dif.dg. neischemickej 
kardiomyopatie treba myslieť aj na nekardiálne/endokrinné prí-
činy samozrejme v kontexte klinického obrazu.
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(5 mg) denne, môže sa užívať s  jedlom. Chronické srdcové zlyhanie: 1,25 mg nebivololu sa má zvýšiť na 2,5 mg nebivololu 1x denne, potom 5 mg nebivololu 1x denne, následne 10 mg nebivololu  
1x denne. Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg nebivololu 1 x denne. Intervaly medzi zvyšovaním dávky sú 1-2 týždne. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek pomocnú  
látku, insuficiencia pečene alebo poškodenie funkcie pečene, gravidita a laktácia, akútne srdcové zlyhanie, kardiogénny šok alebo dekompenzácia pri srdcovom zlyhaní vyžadujúca intravenóznu inotrópnu  
terapiu, syndróm sínusového uzla vrátane sino-atriálnej blokády, druhý  a tretí stupeň srdcovej blokády (bez kardiostimulátora), bronchospazmus a bronchiálna astma v  anamnéze, neliečený feochro-
mocytóm, metabolická acidóza, bradykardia (pulz menej ako 60 úderov za minútu pred začiatkom terapie), hypotenzia (systolický krvný tlak < 90 mm Hg), ťažká periférna cirkulačná porucha. Liekové  
a iné interakcie: Kombinácie, ktoré nie sú odporúčané: antiarytmiká I. triedy (chinidín, hydrochinidín, flekainid, disopyramid, lidokaín, mexiletín, propafenon), antagonisti vápnika verapamil/dil-
tiazemového typu, centrálne pôsobiace antihypertenzíva (klonidín, guanfacín, moxonidín, metyldopa, rilmenidín). Kombinácie používané s  opatrnosťou: antiarytmiká III. triedy (amiodaron), 
anestetiká - prchavé halogenáty, inzulín a  perorálne antidiabetiká: napriek tomu, že Nebilet® 5 mg neovplyvňuje hladinu glukózy, môže maskovať niektoré symptómy hypoglykémie (palpitá-
cia, tachykardia). Kombinácie, ktorým je treba venovať pozornosť: digitálisové glykozidy,  antagonisti kalcia dihydropyridínového typu (amlodipín, felodipín, lacidipín, nifedipín, nikardipín,  
nimodipín, nitrendipín),  antipsychotiká, antidepresíva (tricyklické, barbituráty, fenotiazíny), nesteroidové protizápalové lieky (NSAID),sympatomimetiká, baklofen (antispastikum), amifostín (antineo-
plastická prídavná liečba). Farmakokinetické interakcie. Vzhľadom na to, že nebivolol je metabolizovaný CYP2D6 izoenzýmom, súčasné podanie látok inhibujúcich tento enzým, najmä paroxetínu,  
fluoxetínu, tioridazínu a  chinidínu, môže zvýšiť plazmatické hladiny nebivololu so zvýšeným rizikom excesívnej bradykardie a  nežiaducich príhod. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá  
a obsluhovať stroje: Nebilet® 5 mg neovplyvňuje psychomotorické funkcie. Počas  vedenia automobilov alebo obsluhy strojov treba vziať do úvahy možnosť vzniku závratov a únavy. Nežiaduce účinky: 
časté: bolesť hlavy, závraty, parestézie, dyspnoe, obstipácia, nauzea, hnačka, únava, edémy. Menej časté: nočné mory, poruchy videnia, bradykardia, srdcové zlyhanie, spomalené vedenie AV, AV blok, hypoten-
zia, intermitentná klaudikácia, bronchospazmus, dyspepsia, flatulencia, vracanie, pruritus, erytém, impotencia, depresie. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Berlin Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 
Berlín, Nemecko Spôsob výdaja lieku: na lekársky predpis.  Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v  Súhrne charakteristických vlastností lieku. Posledná 
revízia textu: júl 2019. Dátum výroby materiálu: august 2020. Kód materiálu: SK_NEB-15-2020-v01_Digital. Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o., Galvaniho 17/B, 
821 04 Bratislava, tel.: 02/ 544 30 730, fax: 02/544 30 724, e-mail: slovakia@berlin-chemie.com.
Tento materiál je určený pre odbornú verejnosť a interné účely spoločnosti.
*informácia sa vzťahuje na účinnú látku nebivolol.

1. Sahana G. N. et al.; Int J BiolMed Res 2011; (2): 577-580
2. Tobili J. E. et al.; Vasc Health Risk Manag 2012; 8: 151-160
3. SPC Nebilet 07/2019

Liečba stabilného mierneho a stredne 
ťažkého chronického srdcového zlyhania 
(CHSZ) ako aditívna terapia ku štandardnej 
terapii u starších pacientov vo veku  
≥ 70 rokov3

Liečba esenciálnej  
hypertenzie u dospelých3
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 INTERNÁ MEDICÍNA III  
 (endokrinológia, diabetológia) 

VYUŽITIE NFI PROTOKOLU K LIEČBE DLHODOBO 
ZLE KOMPENZOVANÉHO DIABETIKA 2. TYPU

Lejavová J.1, Hickman D.2

1 Diabetologická ambulancia, Liptovský Mikuláš
2 NFI, Liptovský Mikuláš

Úvod: V súčasnosti máme čoraz širšie možnosti farmako-
logickej liečby diabetikov 2. typu, zohľadňujúc najnovšie gui-
deliny i individualitu každého pacienta. Nové molekuly okrem 
hypoglykemického účinku prinášajú aj ďalšie extraglykemické 
efekty. Nefarmakologické postupy (úprava diéty, zmena životné-
ho štýlu a primeraná fyzická aktivita) sú často zo strany pacienta 
nedocenené. Natural Food Interaction (NFI) protokol predstavu-
je individualizovaný stravovací plán, s cieleným využitím che-
mických reakcií medzi jednotlivými použitými potravinami. Jeho 
hlavným cieľom je dosiahnuť pre- i postprandiálne euglykémie, 
čo sa odrazí na úprave HbA1c, pri súčasne výrazne redukova-
nej alebo ukončenej antidiabetickej liečbe. Vedľajším efektom je 
výrazný pokles telesnej hmotnosti.

Cieľ: Cieľom práce je predstaviť kazuistiku prvého pacienta 
liečeného NFI protokolom na Slovensku.

Výsledky: NFI protokol bol použitý v liečbe 63-ročného pa-
cienta s 29-ročnou anamnézou diabetu 2. typu, ktorý bol cca 12 
rokov liečený inzulínom v režime bazál-bolus v kombinácii s me-
tformínom a napriek tomu bol dlhodobo neuspokojivo kompen-
zovaný. Po 19 týždňoch na NFI protokole bol pacient metabolic-
ky dobre kompenzovaný, s úplne ukončenou liečbou cukrovky 
(vysadený metformin i inzulín). Hodnota HbA1c sa znížila (8,6% 
DCCT 6/2018, 6,9% DCCT 10/18, 6,7% DCCT 12/2018, 6,4% 
DCCT 1/19). Bolo nevyhnutné redukovať antihypertenzívnu 
a hypolipidemickú liečbu. Počas NFI protokolu pacient reduko-
val telesnú hmotnosť o 33 kg za 23 týždňov. Pacient je aktuálne 
viac ako 2 roky po skončení NFI protokolu naďalej hmotnost-
ne stabilizovaný na redukovanej hmotnosti, metabolicky dobre 
kompenzovaný. 14 mesiacov bol bez antidiabetickej liečby, pre 
nedostatočnú endogénnu sekréciu inzulínu s poklesom C-pep-
tidu bola po 14 mesiacoch pridaná malá dávka bazálneho ana-
lógu. Pacient sa stravuje podľa vlastných preferencií s dôrazom 
na príjem celorastlinnej stravy.

Závery: U dlhodobo neuspokojivo kompenzovaného diabeti-
ka 2. typu viedol NFI protokol

k radikálnemu zlepšeniu biochemických ukazovateľov, ako 
aj klinického stavu. Efekt NFI protokolu pretrváva dlhodobo. Po-
dobné výsledky sa následne potvrdili aj na väčšom súbore pa-
cientov.

STRATIFIKÁCIA KARDIOVASKULÁRNEHO RIZIKA 
U PACIENTA S DIABETES MELLITUS

Thomková T.
Diabetologické oddelenie, NEDÚ n.o. Ľubochňa

Táto kazuistika opisuje prípad 61-ročného pacienta s diabe-
tes mellitus 2.typu (dg.r.2006) s neproliferatívnou diabetickou 
retinopatiou, artériovou hypertenziou 1.st., obezitou 1.st., dysli-

pidémiou zmiešaného typu, s nealkoholovou steatohepatitídou 
a dlhodobo pretrvávajúcou neuspokojivou kompenzáciou DM. 
Podľa stratifikácie kardiovaskulárneho (KVS) rizika sme pacien-
ta zaradili do skupiny s veľmi vysokým KVS rizikom (orgánové 
poškodenie pri DM, pozit. RA na KVS ochorenia, vek, art. hyper-
tenzia, dyslipidémia, obezita). Pridaním empagliflozínu do liečby 
sme dosiahli viaceré glykemicko-metabolické efekty, a to dlho-
dobé zlepšenie glykemickej kontroly, vyhli sme sa intenzifikova-
nému inzulínovému režimu, dosiahli sme trvalý pokles krvného 
tlaku do pásma normotenzie, úpravu lipidového profilu a pokles 
telesnej hmotnosti z pásma obezity 1.stupňa do pásma nadvá-
hy. Liečba empagliflozínom bola pacientom dobre tolerovaná 
a nebola sprevádzaná nežiadúcimi účinkami (hypoglykémie, zá-
paly močových ciest).

Kazuistika: 61-ročný muž C.L., diabetik 2. typu, majiteľ au-
toservisu, rozvedený
nepravidelná pohybová aktivita, nepravidelný stravovací režim

Osobná anamnéza:
• Diabetes mellitus 2. typu v sledovaní od r.2005 (trvanie 

15 rokov), t.č. v št. rozvoja chron. komplikácií pri DM:
• diabet. rethinopatia neproliferatívna o.u.
• Artériová hypertenzia 1. st. ESC/ESH, neliečená
• Obezita 1. st.
• Dyslipidémia, zmiešaný typ, na kombinovanej th  

(fibrát+statín)
• Nealkoholová steatohepatitída

V 8/2019 pacient prichádza na diabetologické oddelenie na 
kombinovanej antidiabetickej liečbe (IdegLira 44 j.i.s.c. 1xdenne 
+ metformín 1000mg 1-0-1 tbl.+ glimepirid 60 mg 2-0-0 tbl.), s dl-
hodobo pretrvávajúcou neuspokojivou metabolickou kompen-
záciou DM (HbA1c 10,8% DCCT z 8/2019, HbA1c 9,7% DCCT 
z 12/2018), ďalej bola prítomná neliečená artériová hyperten-
zia 1. st. (TK 140/85-145/95 mmHg), zmiešaná dyslipidémia 
(Trig 4,78 mmol/l, cChol 4,78 mmol/l, HDL 0,79 mmol/l, LDL 
3,45 mmol/l) na kombinovanej hypolipidemickej liečbe (fenofib-
rát 145 mg 1xdenne, simvastatín 20 mg 1xdenne) a obezita 1.st 
s BMI 31,3 kg/m2 (TH:97 kg, TV: 176 cm). Vzhľadom na veľ-
mi zlú metabolickú kompenzáciu DM, prítomnosť neliečenej art. 
hypertenzie, vysoké KVS riziko a negatívny postoj k intenzifi-
kácii inzulínovej liečby zo strany pacienta, sme antidiabetickú 
liečbu upravili nasledovne. Vysadili sme kombinovaný reparát 
IdegLira, zahájili sme liečbu empagliflozínom 10 mg 1xdenne, 
ponechali sme liečbu bazálnym inzulínom (inz. detemir v dvoch 
dávkach 14-0-0-26 j.i.s.c.), v liečbe sme ponechali metformín 
1000mg 2xdenne. V čase ukončenia hospitalizácie sme sledo-
vali úpravu glykemickej kontroly (glykémie polohované v rozme-
dzí od 5,6 do 9,3 mmol/l), stabilizáciu hodnôt krvného tlaku do 
rozmedzia normotenzie (125/70-135/75 mmHg) bez potreby za-
hájenia antihypertenzívej liečby. Pri ambulantnej kontrole po 3 
mesiacoch v 11/2019 bolo prítomné výrazné zlepšenie metabo-
lickej kompenzácie DM (pokles HbA1c na 8,4% DCCT z pôvod-
ných 10,8 % DCCT), pokles telesnej hmotnosti o 3 kg (z 97 kg na 
94 kg), pri stabilizovaných hodnotách krvného tlaku. Pri kontro-
le po 6 mesiacoch v 2/2020 sa kompenzácia DM nezhoršila, bol 
ale prítomný pokles telesnej hmotnosti o ďalšie 2 kg (z 94 kg na 
92 kg). Pri ambulantnej kontrole po 12 mesiacoch v 6/2020 na 
liečbe empagliflozínom pretrvávala stabilná metabolická kom-
penzácia DM (HbA1c 8,5% DCCT), stabilná telesná hmotnosť 
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92 kg (BMI 29,7 kg/m2), stabilné hodnoty krvného tlaku v pás-
me normotenzie, úprava lipidového spektra pri nezmenenej hy-
polipidemickej liečbe (Trig 2,82 mmol/l, cChol 3,68 mmol/l, HDL 
0,80 mmol/l, LDL 2,2 mmol/l). Pacient liečbu empagliflozínom 
toleroval bez akýchkoľvek NÚ (uroinfekcie), bez hypoglykémií, 
vzhľadom na hraničnú metabolickú kompenzáciu DM sme u pa-
cienta navýšili dávku empagiflozínu na 25 mg denne. Pacienta 
očakávame na kontrolnú hospitalizáciu na našom oddelení v ja-
nuári 2021, počas ktorej plánujeme realizovať aj kardiologické 
vyšetrenie, ktoré doposiaľ, aj napriek odporúčaniam pre vysoké 
KVS riziko, nemal realizované.

RÝCHLO PROGREDUJÚCA KVADRUPARÉZA 
U MLADÉHO DIABETIKA
 
Michalko D., Sotak Š., Felšőci M., Lazúrová I.
I. Interná klinika UNLP a LF UPJŠ v Košiciach

27- ročný pacient s negatívnym predchorobím bol primárne 
prijatý na interné oddelenie v Bardejove pre novozistený dia-
betes mellitus 1. typu s ketoacidózou a hyponatriémiu ťažkého 
stupňa. Počas hospitalizácie došlo u pacienta navyše k postup-
nému rozvoju kvadruparézy a imobilizačného syndrómu, neu-
rológom bol suponovaný Guillan-Barrého syndróm, preto zača-
tá liečba intravenóznymi imunoglobulínmi, ktorá však bola bez 
efektu. Za účelom ďalšieho doriešenia bol pacient preložený na 
naše pracovisko. V laboratórnej sfére pretrvávala závažná hy-
ponatriémia, diabetes pritom bol už dobre kompenzovaný, bez 
ketoacidózy. Vedľajším nálezom bola novozistená primárna hy-
potyreóza na podklade autoimunitnej tyreoiditídy. V rámci širšej 
dif. dg. hyponatriémie sme realizovali aj zber moču na porfyríny, 
a to s pozitívnym nálezom. Stav sme preto zhodnotili ako novo-
zistená akútna intermitentná porfýria, ktorej spúšťačom bol ka-
tabolizmus pri novozistenom DM 1. typu.

ZÁVAŽNÁ HYPONATRÉMIA U MLADÉHO 
DIABETIKA
Ihnatko M., Sýkora J., Felšőci M., Figurová J., 
Lazúrová I.
I. Interná klinika UNLP a LF UPJŠ v Košiciach

Úvod: Hyponatrémia je najčastejšia porucha elektrolytového 
metabolizmu, pričom syndróm neprimeranej sekrécie antidiure-
tického hormónu (SIADH) predstavuje jednu z jej najčastejších 
príčin. SIADH sa vyskytuje u najrôznejších malígnych a nema-
lígnych ochorení a pozoruje sa tiež u periférnych neuropatií vrá-
tane Guillain-Barrého syndrómu a akútnej autonómnej a senzo-
rickej neuropatie. Prípady chronickej zápalovej demyelinizačnej 
polyneuropatie (CIDP) komplikovanej SIADH sú však výnimoč-
né, pričom patofyziologický mechanizmus nie je dodnes úplne 
objasnený. Prevalencia CIDP je podľa niektorých štúdii vyššia 
u pacientov s diabetes mellitus.

Kazuistika: Prezentujeme prípad 25-ročného pacienta s dia-
betes mellitus 1. typu iniciálne hospitalizovaného pre diabetickú 
ketoacidózu a nastaveného na intenzifikovanú inzulinoterapiu. 
Počas hospitalizácie stav komplikovaný uroinfekciou s katétro-
vou sepsou a euvolemickou hypoosmolálnou hyponatrémiou 
ťažkého stupňa s rozvojom neurologickej symptomatológie (bi-
laterálna lézia nervus facialis a chabá kvadruparéza s akcentom 
na dolných končatinách). U pacienta sme aplikovali rezervné 

ATB podľa citlivosti s laboratórne zaznamenaným poklesom zá-
palovej aktivity, pretrváva sklon k hyponatrémii ťažkého stupňa, 
možná endokrinologická a paraneoplastická príčina hyponatrié-
mie nepotvrdená. V rámci neurologickej diferenciálnej diagnos-
tiky pri lumbálnej punkcii neuroinfekcia nepotvrdená. Neurológ 
vzhľadom na dynamiku klinických ťažkostí, pretrvávajúcu protei-
nocytologickú disociáciu v kontrolnom cerebrospinálnom likvore 
a progresiu EMG nálezu zmiešanej polyneuropatie stav hodnotí 
ako chronickú zápalovú demyelinizačnú polyneuropatiu. Apliku-
jeme intravenózne imunoglobulíny s parciálnym ústupom klinic-
kých ťažkostí. Z interného hľadiska pretrvávajúcu hyponatrémiu 
dávame do súvisu s prebiehajúcim neurologickým ochorením 
a korigujeme ju tabletami NaCl magistraliter, perspektívne ako 
ultimum refugium zvažovaná terapia tolvaptanom. Pacienta sme 
v zlepšenom klinickom stave prepustili do ambulantnej starost-
livosti.

Záver: SIADH vyvolaný CIDP u pacientov s diabetes mellitus 
je zriedkavý. CIPD je v porovnaní s diabetickou polyneuropatiou 
relatívne dobre liečiteľná neuropatia (kortikoidy, imunoglobulíny 
a cystostatiká), pri správnej diagnostike a včasne ordinovanej 
imunoterapii je prognóza 85 – 90 % pacientov priaznivá.

MUSÍŠ JU POZNAŤ, ABY SI NA ŇU MOHOL 
MYSLIEŤ. PROBLEMATIKA VČASNEJ 
DIAGNOSTIKY AKROMEGÁLIE

Smaha J., Kužma M., Payer J.
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava

Akromegália je napriek typickým príznakom často nerozpo-
znaným a poddiagnostikovaným ochorením. S predlžujúcim 
sa intervalom neliečenej akromegálie sa zvyšuje riziko rozvoja 
komplikácií, ktoré sú hlavnou príčinou morbidity a mortality pa-
cientov s týmto ochorením. S dĺžkou trvania ochorenia je asocio-
vaná aj veľkosť nádoru adenohypofýzy. Veľkosť nádoru je dôvo-
dom náročnejšej liečby, komplikovanejšieho operačného výkonu 
a horšej prognózy v zmysle kuratívneho operačného zákroku. 
Adekvátna a včasná liečba pritom vedie k zníženiu morbidity 
a mortality u pacientov s akromegáliou takmer na úroveň bežnej 
populácie. Predpokladom adekvátnej liečby je správna a včas-
ná diagnostika, ktorú často komplikuje pozvoľný nástup typickej 
symptomatológie. Interval od objavenia sa symptómov po sta-
novenie správnej diagnózy je napriek pokrokom v diagnostike 
a liečbe akromegálie stále neakceptovateľne dlhý. Predklada-
ná kazuistika dokumentuje prípad 42-ročného muža, u ktoré-
ho po mnohých rokoch trvania ochorenia až (ne)šťastná náho-
da viedla k stanoveniu správnej diagnózy. V čase stanovenia 
diagnózy v klinickom obraze u pacienta už dominovali chronic-
ké komplikácie akormegálie, akými sú artériová hypertenzia, ob-
štrukčné spánkové apnoe a poruchy metabolizmu glukózy. Pa-
cient po stanovení diagnózy podstúpil transsfenoidálnu resekciu 
tumorózneho tkaniva hypofýzy. Vzhľadom k prítomnosti rezidu-
álneho tumorózneho tkaniva po operácii je nutná aj adjuvantná 
farmakoterapia.

Našou kazuistikou chceme poukázať hlavne na fakt, že akro-
megália je skôr zriedkavým, než vyslovene raritným ochorením, 
a mnoho lekárov rôznych špecializácií má reálnu šancu sa s ta-
kýmito pacientmi v praxi stretnúť. Zlepšením povedomia širšej 
odbornej verejnosti s dôrazom na lekárov prvého kontaktu – vše-
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obecných lekárov, stomatológov, gynekológov a lekárov urgent-
ných príjmov je možné skrátiť interval do stanovenia správnej 
diagnózy a zabezpečiť zahájenie včasnej liečby s cieľom výraz-
ne zlepšiť kvalitu života a prognózu pacientov s akromegáliou.

KARCINOIDOVÝ SYNDRÓM

Figurová J., Felšőci M., Wagnerová H., Brúsiková K., 
Truchla I.
I. interná klinika UN LP a LF UPJŠ v Košiciach

Ide o kazuistiku 50-ročného pacienta po resekcii ilea a čas-
ti jejuna s jejuno-céko anastomózou pre histologicky dobre di-
ferencovaný neuroendokrinný tumor, po metastazektómii 5. 
segmentu pečene pred 10 rokmi, ktorý následne svojvoľne vy-
nechal pravidelné endokrinologické kontroly po dobu 10 rokov. 
Pacient bol prijatý na naše pracovisko pre akútne obličkové po-
škodenie pri plne rozvinutom karcinoidovom syndróme pri sus-
pektnej recidíve malígneho karcinoidu. Subjektívne dominujú 
hnačky, progresívna slabosť, chudnutie, objektívne flush, se-
kundárna pellagra, hypoproteinemické opuchy dolných konča-
tín, spomalené psychomotorické tempo, sklon k hypotenzii. La-
boratórnymi vyšetreniami dokazujeme eleváciu chromogranínu 
A a vysoké odpady kyseliny hydroxyindoloctovej močom. Ga – 

DOTATOC PET CT verifikujeme recidívu ochorenia s mnohopo-
četnými MTS ložiskami v pečeni. Iniciálne aplikujeme parente-
rálnu rehydračtanú liečbu, surogujeme závažnú hypokaliémiu, 
aplikujeme preparáty s obsahom vitamínu B a niacínu, po verifi-
kácii recidívy ochorenia aplikujeme analóg somatostatínu octre-
otid v kontinuálnej intravenóznej infúzii, čím dochádza k ústupu 
hnačiek. V ďalšom priebehu dochádza k progresii trombocyto-
pénie s pozitivitou viazaných antitrombocytových protiltok a roz-
voju disseminovanej intravaskulárnej koagulopatie s prejavmi di-
fúzneho slizničného gastrointestinálneho krvácania. Aplikujeme 
kompletnú hemostatickú a hemosubstitučnú liečbu, pre progre-
siu akútneho obličkového poškodenia inicializujeme mimotelo-
vú eliminačnú liečbu. Napriek komplexnej liečbe stav pacienta 
ďalej deterioruje, dochádza k rozvoju obojstrannej bronchopne-
umónie s obrazom sepsy a vyčerpaniu somatických rezerv. Po 
3 týždňoch intenzívnej liečby konštatujeme exitus letalis. Pre-
zentovanou kazuistikou chceme demonštrovať, že dlhodobé en-
dokrinologické sledovanie je dôležitou súčasťou manažmentu 
pacientov s neuroendokrinnými tumormi a prispieva k včasnej 
detekcii recidívy ochorenia. Včasnou diagnostikou a liečbou re-
cidívy ochorenia je možné zabezpečiť niekoľkoročné prežívanie 
pacientov. Plne rozvinutý karcinoidový syndróm je často aj na-
priek adekvátnej a plne vyťaženej liečbe asociovaný k kompli-
káciami, ktoré môžu viesť k zvýšenej mortalite pacientov s neu-
roendokrinnými tumormi.

Abstrakty neprešli jazykovou korektúrou.
Za obsah abstraktov zodpovedajú autori.




