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S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

HOTEL PATRIA, ŠTRBSKÉ PLESO

11:05 – 12:15

19. 9. 2021

PSYCHOLOGICKÉ, PSYCHIATRICKÉ
A SOCIÁLNE PROBLÉMY PACIENTA S DM
Predsedníctvo: Schroner Z., Barák Ľ.

KONGRESOVÁ SÁLA
10:00 – 10:15

PROGRAM 19. 9. 2021 KONGRESOVÁ SÁLA

OTVORENIE KONGRESU, PRÍHOVORY
Predsedníctvo: Rašlová K., Doničová V., Schroner Z.,
Korecová M.
Za partnerské organizácie:
Zväz diabetikov Slovenska: Borovka J.
Slovenská diabetologická asociácia: Martinka E.
Diador: Barák Ľ.

11:05 – 11:25

Psychologické aspekty technologií v diabetologii
Lacigová S. (Plzeň)

11:25 – 11:45

Obvyklé a méně známé poruchy příjmu potravy
v kontextu onemocnění DM1 a DM2
Hrachovinová T. (Praha)

11:45 – 12:00

V čom je situácia u detí iná
Barák Ľ. (Bratislava)

12:00 – 12:15

Sociálne dôsledky diabetes mellitus a možnosti ich ovplyvnenia
Bukovská A. (Martin)

12:15 – 13:15

OBEDNÁ PRESTÁVKA

13:15 – 14:15

ČO NOVÉ NÁM ODHALILA GENETIKA V DIAGNOSTIKE A LIEČBE
Predsedníctvo: Gašperíková D., Rašlová K.

10:15 – 10:45

SLÁVNOSTNÁ PREDNÁŠKA LAUREÁTA KORECOVEJ CENY:
Časné markery cévních komplikací diabetu
Škrha J. (Praha)

10:45 – 11:05

RÁZUSOVA PREDNÁŠKA:
Diabetes mellitus, dyslipoproteinémie
a kardiovaskulárne riziko
Vohnout B. (Bratislava)
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13:15 – 13:30

Genetické rizikové skóre diabetu 1. typu:
prostriedok na rozlíšenie monogénového diabetu
od diabetu 1. typu
Gašperíková D., Škopková M., Karhánek M., Staník J. (Bratislava)

13:30 – 13:45

Funkčná analýza HNF1A variantov nájdených
u pacientov s HNF1A-MODY na Slovensku
Škopková M., Dobiašová Z., Valkovičová T., Staník J.,
Gašperíková D. (Bratislava)

13:45 – 14:00

Genetic score as a potential predictor of T2DM
in Czech population
Hubáček J. A., Dlouhá L., Dlouhá D., Adámková V.,
Veleba J., Pelikánová T. (Praha)

14:00 – 14:15

Pokrok v molekulárnej genetike a nové možnosti liečby
závažných ochorení
Rašlová K. (Bratislava)
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14:15 – 15:00

16:30 – 17:15

S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

HOTEL PATRIA, ŠTRBSKÉ PLESO

MAKROVASKULÁRNE A/ALEBO MIKROVASKULÁRNE
KOMPLIKÁCIE?

Satelitné sympózium podporené spoločnosťou Viatris

Predsedníctvo: Rašlová K.
14:15 – 14:27

KOMPLEXNÁ LIEČBA PACIENTA S DM
Predsedníctvo: Rašlová K., Schroner Z.

Ako môže zvýšená hladina LDL cholesterolu ovplyvniť KVR
u rizikových pacientov
Bugáňová I. (Žilina)

Liečba inzulínom na Slovensku: súčasnosť a perspektívy
Schroner Z. (Košice)
Nanotechnológia v prospech medicíny
Rašlová K. (Bratislava)

(Prednáška podporená spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.)

14:27 – 14:39		
Zdravé oči – spoločný cieľ diabetológa a oftalmológa
Javorská L. (Poprad)

Nutraceutikum vo svetle EBM
Zoboková B. (Bratislava)

(Prednáška podporená spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.)

14:39 – 14:45		Moderovanú diskusiu vedie: Rašlová K.
14:45 – 15:00

Intenzifikácia orálnej liečby DM 2. typu
Schroner Z. (Košice)

17:15 – 18:00

Predsedníctvo: Suchožová K., Némethyová Z.

(Prednáška podporená spoločnosťou Servier Slovensko spol. s r.o.)

15:00 – 15:15

PRESTÁVKA

15:15 – 16:30

ČO EŠTE VIEME UROBIŤ PRE NAŠICH PACIENTOV

17:15 – 17:30

Limitácie a možná prídavná hodnota štúdií
z reálnej klinickej praxe v porovnaní
s klinickými randomizovanými štúdiami
Tkáč I. (Košice)

17:30 – 17:45

Gliflozíny sa stávajú základnou liečbou
systolického srdcového zlyhávania
Murín J. (Bratislava)

17:45 – 18:00

Elekrofyziologické odpovede na hypoglykémiu
u ľudí s diabetom 1. typu a syndrómom neuvedomovania
si hypoglykémie
Novodvorský P. (Trenčín)

18:10 – 19:10

ČLENSKÁ/PLENÁRNA SCHÔDZA
SLOVENSKEJ DIABETOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
SPOJENÁ S UDEĽOVANÍM CIEN ZA VEDECKÉ PRÁCE
A S POZDRAVMI JUBILANTOM

Predsedníctvo: Macko M., Uličiansky V.
15:15 – 15:30

Pohyb ako liek: pohybová aktivita v manažmente DM 2. typu
Ukropcová B. (Bratislava)

15:30 – 15:45

NFI protokol a jeho efekt na kompenzáciu
diabetika 2. typu na inzulínovej liečbe
Lejavová J., Hickman D. (Liptovský Mikuláš, Londýn)

15:45 – 16:00

Multifaktoriálny benefit stravovania podľa NFI protokolu
Martinka E. (Ľubochňa)

16:00 – 16:15

Bariatrická chirurgie a bariatrická endoskopie
v léčbě obezity a diabetu
Haluzík M. (Praha)

16:15 – 16:30

Pilotný projekt alternatívnych konzultácií
v diabetologických ambulanciách
Mužik R., Tulejová H., Rašlová K., Nováková K., Melo M.
(Bratislava, Praha)
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MEDICÍNA DÔKAZOV V DIABETOLÓGII

(Prednáška podporená spoločnosťou AstraZeneca)
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PROGRAM 19. 9. 2021 SÁLA VATRA

SÁLA VATRA

14:15 - 15:15

S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

13:15 – 14:10

HOTEL PATRIA, ŠTRBSKÉ PLESO

POKROK V MEDICÍNE
= INDIVIDUALIZOVANÝ PRÍSTUP K PACIENTOVI

Predsedníctvo: Šumník Z., Barák Ľ., Kuricová M.
14:15 - 14:35

SGLT2 inhibítory už aj na liečbu srdcového zlyhávania
Vachulová A. (Bratislava)

Prospektivní národní registr dětí s diabetem
a jeho význam pro optimalizaci glykemické kontroly
na populační úrovni
Šumník Z. (Praha)

14:35 - 14:55

Hodnotenie efektivity inzulínovej liečby z pohľadu
rizika hypoglykémie vo vzťahu k cene inzulínových
prípravkov na farmaceutickom trhu v SR
Fraenkel E. (Košice)

Ovplyvniteľné faktory optimalizácie
glykemickej kontroly DM1 z pohľadu
detského endokrinológa
Kuricová M., Tužáková J., Poddaná J., Tóthová G.,
Mendelová E., Černochová D. (Ľubochňa, Martin)

14:55 - 15:15

Stanovenie stresového profilu a možnosti jeho ovplyvnenia
vo vzťahu k psychogénnym faktorom pri DM1
Tonhajzerová I., Kuricová M., Višňovcová Z.,
Ferencová N., Bóna Olexová L., Ondrejka I. (Martin, Ľubochňa)

15:25 - 15:55

MODEROVANÁ DISKUSIA PRI POSTEROCH

Predsedníctvo: Merčiaková M., Vachulová A.
13:15 – 13:30

(Prednáška podporená spoločnosťou Boehringer Ingelheim)

13:30 - 13:40

13:40 - 13:55

Kardiorenálna prevencia v liečbe diabetu 2. typu
Schroner Z. (Košice)
(Prednáška podporená spoločnosťou AstraZeneca)

13:55 - 14:10

Uzavřený okruh: tipy, triky, návody
Šoupal J. (Praha)

Moderuje: Schroner Z., Kolény D.

(Prednáška podporená spoločnosťou A.IMPORT.SK)

14:10 - 14:15

BLOK PEDIATRICKEJ DIABETOLÓGIE
OPTIMALIZÁCIA GLYKEMICKEJ KONTROLY DETÍ S DM1

PRESTÁVKA

15:25 - 15:35

Aj ja to dokážem, ale až na dôchodku – kazuistika
Buková L. (Banská Bystrica)

15:35 - 15:45

Novodiagnostikovaný DM2 a syndróm multifaktoriálne
podmienenej chylomikronémie po kapecitabíne (kazuistika)
Penesová A., Havranová A., Szantová M.,
Gašperíková D., Vohnout B. (Bratislava)

15:45 - 15:55

Extrémna laktátová acidóza po intoxikácii
34 g metformínu v suicidálnom úmysle
Kozelová Z., Kozárová M., Javorský M., Tkáč I.,
kolektív IV. IK, I. IK a KAIM UPJŠ LF a UNLP Košice
a Fressenius Košice (Košice)

15:55 - 16:00

PRESTÁVKA

SATELITNÉ SYMPÓZIUM SPOLOČNOSTI ROCHE SLOVENSKO, s.r.o.
Manažment diabetu podporený moderným
personalizovaným systémom.
		MUDr. Merčiaková M. (Sabinov)

16:00 - 16:15

(Prednáška podporená spoločnosťou Roche Slovensko, s.r.o.)
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20. 9. 2021

11:15 – 11:30

PRESTÁVKA

11:30 – 12:30

ČO VŠETKO DOKÁŽU GLP-1 AGONISTY
NA CESTE PACIENTA S DM2T
Satelitné sympózium podporené spoločnosťou
Novo Nordisk Slovakia s.r.o.

S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

7:15 – 8:15

HOTEL PATRIA, ŠTRBSKÉ PLESO

POĎME PACIENTOM PRÍKLADOM:
Beh alebo chôdza okolo Štrbského plesa

KONGRESOVÁ SÁLA
9:00 – 9:45

Predsedníctvo: Rašlová K., Schroner Z.
GLP1 agonisty v manažmente glykémie u pacienta s DM2T
Haluzík M. (Praha)
Videokazuistiky: Tomášová L. (Lučenec), Novodvorský P. (Trenčín)

MODERNÉ TRENDY V LIEČBE DIABETU
Satelitné sympózium podporené spoločnosťou
sanofi-aventis Slovakia, s.r.o.

GLP1 agonisty v manažmente telesnej hmotnosti
u pacienta s DM2T
Doničová V. (Košice)
Videokazuistiky: Kurčová I. (Žilina), Gabrišová A. (Trenčín)

Predsedníctvo: Schroner Z.
Nové technológie a nové údaje vo svete bazálnych inzulínov
Novodvorský P. (Trenčín)

GLP1 agonisty v manažmente kardiovaskulárneho rizika
u pacienta s DM2T
Tkáč I. (Košice)
Videokazuistiky: Jackuliak P. (Bratislava), Javorský M. (Košice)

Benefity fixnej kombinácie inzulínu a GLP-1 agonistu
pre rôzne typy pacientov
Doničová V. (Košice)

GLP1 agonisty a compliance pacienta s DM2T
Martinka E. (Ľubochňa)
Videokazuistiky: Železníková V. (Tornaľa), Merčiaková M. (Sabinov)

Simplifikácia inzulínovej liečby – možnosť ako zlepšiť
život pacientom s diabetom 2. typu
Šošovec D. (Rožňava)
10:00 – 11:15

DIABETES MELLITUS A INFEKCIE
Predsedníctvo: Doničová V., Kuricová M.

10:00 – 10:20

Najčastejšie infekcie kože a slizníc u pacienta
s diabetes mellitus
Fedorcová P., Urbanček S. (Banská Bystrica)

10:20 – 10:40

Infekcie urogenitálneho traktu pri diabetes mellitus
Lachváč Ľ. (Košice)

10:40 – 11:00

Diabetes mellitus pohledem infektologa
Šmahel P., Chmelař J., Prášil P. (Hradec Králové)

11:00 – 11:15		
Diabetes a Covid-19
Novodvorský P., Korecová M. (Trenčín)
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12:30 – 13:30

OBEDNÁ PRESTÁVKA

13:30 - 14:30

NÁSTRAHY DNEŠNEJ DOBY V DIABETOLOGICKEJ AMBULANCII
Satelitné sympózium podporené spoločnosťou
Boehringer Ingelheim
Panelová diskusia odborníkov
(diabetológia, kardiológia, psychológia)
Predsedníctvo: Rašlová K., Doničová V.
Diskutujúci: Schroner Z. (Košice), Vachulová A. (Bratislava),
Ferenčíková P. (Bratislava), Martinka E. (Ľubochňa),
Skripová D. (Trebišov)
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HOTEL PATRIA, ŠTRBSKÉ PLESO

14:30-14:35

PRESTÁVKA

14:35 – 15:35

BLOK ČESKEJ DIABETOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

PROGRAM 20. 9. 2021 KONGRESOVÁ SÁLA
16:45 – 17:30		
DIA ŠTAFETA
#SMEROM-K-LEPSEJ-KOMPENZACII
Satelitné sympózium podporené spoločnosťou
Eli-Lilly Slovakia, s.r.o.
Od účinnosti až po preukázanú KV protektivitu
Martinka E. (Ľubochňa)

Predsedníctvo: Škrha J., Prázný M.
14:35 – 14:55

Fyzická aktivita v doporučení pro diabetiky
Horová E. (Praha)

14:55 – 15:15

Zapojení nelékařského zdravotního personálu
do komplexní péče o pacienty s diabetem
Prázný M. (Praha)

15:15 – 15:35

T3c diabetes mellitus
Škrha J. (Praha)

Príbeh pacienta s DM1
#znizenie-PPG #flexibilita #menej-hypoglykemii
Novodvorský P. (Trenčín)

15:35 – 15:40

PRESTÁVKA

Príbeh pacienta s DM2
#priamo-k-jedlu #lepsia-kontrola-PPG
Merčiaková M. (Sabinov)

15:40 – 16:40

BLOK LIPIDOLOGICKEJ SEKCIE SDS
DIABETES A LIPIDY – OSUDOVÁ PRÍŤAŽLIVOSŤ
Predsedníctvo: Rašlová K., Bugáňová I.

15:40 – 16:00

16:00 – 16:20
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Cesta od výberu lieku k úspešnej liečbe
Skripová D. (Trebišov)

17:30 – 18:30

BLOK OBEZITOLOGICKEJ SEKCIE SDS
DIABEZITA: REÁLNY PROBLÉM NAŠEJ KLINICKEJ PRAXE
Predsedníctvo: Fábryová Ľ., Kissová V., Ukropcová B., Minárik P.

Zůstává LDL-cholesterol nepřítelem číslo jedna
i u pacientů s diabetem?
Vrablík M. (Praha)

17:30 – 17:45

Prečo potrebujeme riešiť obezitu multidisciplinárne?
Fábryová Ľ. (Bratislava)

Hypertriglyceridémia – starý problém, nové možnosti
Vohnout B. (Bratislava)

17:45 – 18:00

Ktorý diétny vzorec je v liečbe diabezity optimálny?
Kissová V. (Nitra)

18:00 – 18:15

Dištančné obezitologické programy: úspešné príklady
zo zahraničia a iniciálne skúsenosti
v Biomedicínskom centre SAV
Minárik P., Penesová A., Ukropcová B. (Bratislava)

18:15 – 18:30

Hnednutie tukového tkaniva: mechanizmy regulujúce
energetický metabolizmus človeka
Ukropec J. (Bratislava)

16:20 – 16:40		
Kazuistiky z reálnej praxe
Uličiansky V., Bugáňová I. (Košice, Žilina)
16:40 – 16:45

Čo môžeme urobiť pre spomalenie progresie aterosklerózy
Šošovec D. (Rožňava)

PRESTÁVKA
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21. 9. 2021

11:00 – 12:45

S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

HOTEL PATRIA, ŠTRBSKÉ PLESO

KONGRESOVÁ SÁLA
8:45 – 9:45
METFORMÍN – STÁLE LIEK PRVEJ VOĽBY
		U PACIENTOV S DM 2. TYPU?

Predsedníctvo: Plášil R., Uličiansky V.
11:00 – 11:15

Quo vadis diabetológia?
Uličiansky V. (Košice)

11:15 – 11:30

Podiel úmrtí pacientov s diabetes mellitus
počas pandémie COVID-19 významne stúpol
Lacka J., Martinka E., Mužik R., Ištokovičová P.
(Trnava, Ľubochňa, Bratislava)

11:30 – 11:45

Metformín v srdci odporúčaní odborných spoločností,
miesto metformínu v liečbe diabetického pacienta v roku 2021
Doničová V. (Košice)

11:45 – 12:00

Benefity kanagliflozínu pre špecifické populácie pacientov
vo svetle najnovších poznatkov
Novodvorský P. (Trenčín)

Panelová diskusia
Moderátor: Schroner Z.
Členovia panelu:
Rašlová K. (Bratislava), Šoošová I. (Bratislava),
Doničová V. (Košice), Jackuliak P. (Bratislava),
Galajda P. (Martin)
9:45 – 10:45

BLOK SPD SDS
Predsedníctvo: Macko M.

9:45 – 10:00

Aká je úloha a postavenie Kategorizačnej komisie
pre lieky v diabetológii
Černá K. (Bratislava)

10:15 – 10:30

Spolupráca so zdravotnými poisťovňami
Lacka J. (Trnava)

10:30 – 10:45

Skúsenosti s ambulantným nastavovaním
na liečbu inzulínovou pumpou: kazuistika
Macko M. (Prešov)

10:45 – 11:00

PRESTÁVKA

12

(Prednáška podporená spoločnosťou Mundipharma)

12:00 – 12:15

Liečba diabetes mellitus u pacienta
s ťažkým priebehom COVID-19: kazuistika
Kubincová Ľ. (Púchov)

10:00 – 10:15

EXISTUJE V DNEŠNEJ MEDICÍNE MIESTO
BEZ DIABETOLÓGIE?

Odporúčania ESC/EAS 2019 pre dyslipidémiu
v reálnej klinickej praxi – výsledky observačnej
štúdie Da Vinci
Rašlová K. (Bratislava)

(Prednáška podporená spoločnosťou Amgen Slovakia, s.r.o.)

12:15 – 12:45

Použitie DPP4 inhibítorov u starších a fragilných pacientov
vo svetle najnovších poznatkov
Schroner Z. (Košice)

(Odborná prednáška podporená spoločnosťou Merck Sharp & Dohme, s.r.o.)
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ABSTRAKTY

DIABETES MELLITUS, DYSLIPOPROTEINÉMIE
A KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY TECHNOLÓGIÍ V DIABETOLÓGII

S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

HOTEL PATRIA, ŠTRBSKÉ PLESO

Autor:
Vohnout B.
Pracovisko: Ústav výživy, FOaZOŠ a Koordinačné centrum pre familiárne hyperlipoproteinémie, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Ústav epidemiológie,
Lekárska fakulta univerzity Komenského, Bratislava Diabetologická ambulancia,
Diabeda s.r.o., Bratislava

Inzulín má významnú úlohu v regulácií metabolizmu plazmatických lipoproteínov a preto neprekvapuje, že pri DM je veľmi vysoký výskyt dyslipoproteinémie (DLP).
DLP a DM predstavujú dva závažné nezávislé rizikové faktory aterosklerózy, ktorých
súčasný vplyv exponenciálne zvyšuje riziko kardiovaskulárnych (KV) príhod a úmrtí.
Abnormálny profil plazmatických lipoproteínov sa vyskytuje oveľa častejšie u diabetikov s ischemickou chorobou srdca (ICHS) ako u diabetikov, ktorí ICHS nemajú. Je
preto logické, že diagnostika a liečba DLP patrí k základným postupom v prevencií
diabetickej makroangiopatie, ktorá je príčinou niekoľkonásobne vyššej kardiovaskulárnej mortality u pacientov s DM 1 aj DM2. Prospektívne randomizované placebom
kontrolované štúdie ukázali, že hypolipemická liečba významne znižuje riziko kardiovaskulárnej mortality a morbidity u pacientov s DM v primárnej aj sekundárnej prevencií. Kardioprotektívny efekt sa potvrdil u statínov, ezetimibe, fibrátov i inhibítorov
PCSK9. Prednáška sa venuje vzťahu DM a DLP a ich vplyvu na kardiovaskulárne riziko
a špecifikám menežmentu DLP u pacientov s DM.
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Autor:
Lacigová S.
Pracovisko: I. interní klinika FN Plzeň

Diabetes mellitus je onemocnění, kde výsledek léčby zásadně záleží
v nasazení nemocného. Kvalita i kvantita tohoto osobního nasazení pacienta záleží
na řadě faktorů. Tyto faktory se vyvíjejí, mění a vzájemně ovlivňují. Patří k nim již
premorbidní osobnost, jeho postoj k chronickému onemocnění, jeho přijetí nemoci,
deprese a emoce, které jsou u diabetu časté. Záleží ale i na osobnosti, vzdělanosti
personálu, na jejich schopnosti dobře provést nemocného všemi nástrahami léčby.
Do tohoto složitého soukolí „pacient-personál- nemoc“ v poslední době stále
více zasahují moderní technologie, především kontinuální senzory a „smart pumpy“.
Zdálo by se, že již není co řešit! Opak je pravdou. Vyvstávají nové otázky: „ jsou technologie pro každého?“. Jde o ekonomicky velmi drahou součást léčby. Kdo
z technologií profituje? Komu naopak škodí? Lze předem vytipovat vhodného adepta,
abychom neplýtvali finance. Jak můžeme zlepšit efektivitu technologií v léčbě
diabetu?
Přednáška je souhrnem literárních a osobních poznatků v daném tématu.
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Autor:
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Poruchy příjmu potravy (PPP) patří k závažným onemocněním, která se vyskytují od dětství až do dospělosti a to nejen u dívek a mladých žen, ale i u chlapců
a mužů. V posledních letech se počátek onemocnění PPP stále více posouvá
do mladších věkových skupin, chronický průběh se prodlužuje do dospělosti.
Pozorujeme rozšiřující se spektrum diagnóz a narůstání atypických forem.
Složitý a patrně reciproční vztah je zkoumán mezi diabetem a PPP. Diabetes
(výrazněji DM1) zvyšuje riziko rozvoje jídelní patologie a přítomnost PPP navyšuje
riziko vzniku DM2.
Závažná je především manipulace s inzulinem ve směru redukce dávek
inzulinu za účelem snížení hmotnosti. U pacientů s DM a PPP je přítomna horší
kompenzace diabetu a častější výskyt pozdních komplikací. Léčba této poměrně
časté komorbidity vyžaduje interdisciplinární přístup a tým, často však v praxi
naráží na obtíže při stanovení diagnózy - na straně pacienta chybění náhledu
a tajení jídelní patologie, u zdravotníků (diabetologů) menší povědomí o projevech
PPP a zkušenost s jejich diagnostikou. U těchto nemocných je typicky slabá, spíše
žádná motivace k léčbě. V neposlední řadě je problémem kapacita a dostupnost
odborné psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické péče. V přednášce budou
zmíněny obě základní diagnózy mentální anorexie a mentální bulimie, dále záchvatovité přejídání (binge eating), ortorexie, drunkorexie, bigorexie a některé příklady
u osob s diabetem z praxe.

Diabetológia je jedným z najvýraznejšie sa rozvíjajúcich medicínskych odborov. Najmä liečba 2. typu diabetu sa nedá porovnať so situáciou pred dvomi, tromi
desaťročiami. Množstvo nových liekov a skupín liečiv prinieslo cesty pre výrazné
skvalitnenie úrovne kompenzácie diabetu.
V detskej diabetológii, ktorá sa zaoberá najmä diabetom 1. typu k takým prevratným zmenám nedošlo, ale tiež sme svedkami zmien, ktoré vyžadujú iný prístup
a tiež iné legislatívne kroky. Technologický pokrok posledných rokov robí z liečby
1. typu diabetu odbor, v ktorom bez počítačovej gramotnosti takmer nebude možné
dosiahnutie stanovených cieľov.
Ide však skutočne všetko ruka v ruke s týmto technickým pokrokom? A tu je
odpoveďou jednoznačné – „NIE“. Pri liečbe cez počítač často zabúdame na osobný
kontakt, riadime sa viac schémami a naháňame sa za číslami. Menej prenikáme do
psychiky pacienta a často neberieme do úvahy jeho aktuálnu situáciu doma, v škole,
problémy v láske, partnerskom vzťahu, a pod. Zabúdame na intenzívnejšiu spoluprácu s klinickými psychológmi, ktorí už pomaly prestávajú byť členmi ošetrovateľského
tímu. Preto neprekvapuje, že stále viac a viac pacientov a ešte výraznejšie ich rodičov
trpí psychickými ťažkosťami, ktoré musia byť liečené rôznymi psychofarmakami a sú
pod kuratelou psychiatrov.
Pre budúcnosť je preto nutné nájsť rovnováhu medzi jednotlivými oblasťami
liečby a vrátiť medicíne, resp, diabetológii humánny charakter.
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Diabetes mellitus ako závažná metabolická neprenosná chronická choroba
s dlhodobým priebehom predstavuje veľký problém pre verejné zdravie. Negatívne
vplýva nielen na kvalitu každodenného života diabetikov, ale aj na ekonomiku štátov
a sociálny rozvoj. Sociálne dôsledky predstavujú znevýhodnenia, ktoré majú diabetici z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) v porovnaní s fyzickými osobami
bez zdravotného postihnutia rovnakého pohlavia, veku a za rovnakých podmienok
a ktoré nie sú schopní z dôvodu ŤZP prekonať bez vhodnej pomoci. Preto si liečba
diabetes mellitus vyžaduje dôsledný manažment, ktorého súčasťou je koexistencia
zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti a aktívna účasť diabetikov ako pacientov, klientov, občanov a spotrebiteľov. Sociálne dôsledky diabetes mellitus často
pozorujeme v oblasti pracovnej činnosti, rodinného života a trávenia voľného času.
S pomocou štátu ich ovplyvňujeme v oblasti komunikácie, mobility a orientácie,
sebaobsluhy a zvýšených výdavkov.

Gašperíková D.1, Škopková M.1, Dobiašová Z.1, Karhánek M. 1, Jančová E. 2,
Barák Ľ. 2, Staník J.1,2
Pracovisko: 1Diabgene a Oddelenie výskumu porúch metabolizmu,
Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum
Slovenskej Akadémie vied, Bratislava
2
Detská klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského
a Národný ústav detských chorôb, Bratislava

Autor:

V ostatných rokoch viedli informácie z veľkých genómových asociačných štúdií
(GWAS) k vypracovaniu rôznych skóre genetického rizika pre niekoľko polygénových porúch vrátane diabetes mellitus 1. typu (DM1). Pre DM1 sú genetické asociácie
najsilnejšie v regióne HLA triedy II, ale sú známe aj ďalšie asociácie s viac ako 60
lokusmi v celom genóme. Genetické rizikové skóre (GRS) je metóda, ktorá hodnotí
prítomnosť alel, ktoré významne zvyšujú alebo znižujú riziko ochorenia. GRS pre DM1
je v súčasnosti skúmané ako pomocný nástroj na odlíšenie DM1 od monogénového
diabetu, polygénového diabetu 2.typu (DM2) prípadne na identifikáciu rizikových
jedincov v populácii. Pre DM1 boli navrhnuté GRS počítajúce s rôznymi počtami polymorfizmov – 10 (GRS1) alebo až 67 SNP (GRS2), ktorý má aj najlepšiu diskrimináciu.
V našom laboratóriu sa dlhodobo venujeme diagnostike monogénového
diabetu. V tejto práci sme sa rozhodli využiť GRS pre DM1 ako nástroj na vyhľadávanie monogénového diabetu medzi novo zistenými diabetikmi v detskej populácii.
V súčasnej dobe je v našej biobanke >950 vzoriek krvi a plazmy od detí s DM diagnostikovaných v rokoch 2008-2021. V prvom slede sme vybrali 444 pacientov a 118
kontrolných subjektov (pacienti s už diagnostikovaným monogénovým diabetom a
zdravé kontroly staršie ako 40 rokov), ktorých DNA bolo analyzovaná pomocou SNP
microarray (Infinium Global Screening Array, Illumina) obsahujúca ~ 700 000 SNP. Z
nej sme v rámci pilotnej štúdie vybrali informácie o genotypoch a vypočítali GRS1
pre DM1 vychádzajúci z 10 polymorfizmov.
Hodnoty GRS1 pre DM1 sa pohybovali v rozmedzí 6,06 – 13,88 v kontrolnej skupine a 6,31-15,37 v skupine diabetikov. Medián mal v kontrolnej skupine hodnotu 9,87
(IQR 1,63; 95CI 9,6-10,16), zatiaľ čo v skupine detí s novozisteným diabetom bol medián 11,91 (IQR 1,99; 95CI 11,8-12,08). Medzi skupinami bol štatisticky významný rozdiel
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(p<0.001, Wilcoxon rank sum test).
V ďalšom kroku plánujeme výpočet GRS2 pre DM1, ktorý nám bude slúžiť pri
výbere pacientov s podozrením na monogénovú príčinu vzniku diabetu. Pacienti
s vysokým GRS2 pre DM1 a pozitívnymi protilátkami budú klasifikovaní ako polygénový autoimunitný DM1. U pacientov s nízkym GRS2 pre DM1 bude algoritmus testovania rôzny. V prípade neprítomnosti autoprotilátok u pacienta sa uskutoční DNA
analýza monogénových foriem DM sekvenovaním panelu 69 génov na prístroji iSEQ,
prípadne sekvenovanie celého exómu v prípade negatívneho výsledku. U pacientov
s nízkym GRS2 pre DM1 a pozitívnymi autoprotilátkami, skorým nástupom DM a výskytom aj iných autoimunitných chorôb sa vykoná priamo WES, pretože monogénový
autoimunitný diabetes je nový typ diabetu a je predpoklad, že existujú nové gény,
ktoré ho zapríčiňujú.
Skóre genetického rizika pre DM1 by mohlo byť, popri v súčasnosti používaných klinických kritériách, ďalším užitočným nástrojom pri identifikácii pacientov
s monogénovým diabetom.
Podporené z grantu MinZdrav 2019/20-LFUK-8 a VEGA 0131/21.
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Detská klinika, Národný ústav detských chorôb
a Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

HNF1A-MODY je typ monogénového diabetu spôsobený patogénnymi variantami v géne pre transkripčný faktor HNF1α. Patogenitu variantu je potrebné vyhodnotiť
na základe dostupných informácií, ako sú frekvencia v populácii, in silico predpokladaný dopad na funkciu proteínu alebo kosegregácia variantu s diabetom v rodine.
V prípade nových alebo extrémne zriedkavých variantov však ani na základe týchto
dát nie je možné stanoviť ich patogenitu. Dodatočné informácie je možné získať aj
experimentálne pomocou funkčnej charakterizácie variantov.
Za 17 rokov, počas ktorých sa zaoberáme diagnostikou diabetu typu MODY,
sme identifikovali u 46 rodín 33 rôznych variantov v géne HNF1A, ktoré sme vyhodnotili ako patogénne, pravdepodobne patogénne alebo s neznámym významom. Z nich
je 13 variantov doteraz nepublikovaných. Na funkčnú analýzu sme vybrali 8 missense
variantov s neznámym významom. Pripravili sme plazmidy nesúce HNF1A gén
s danými variantmi, ktoré boli použité na stanovenie celkovej transaktivačnej aktivity HNF1α (luciferázová esej), na stanovenie schopnosti väzby HNF1α na DNA (EMSA –
„electromobility shift assay“) a na overenie správnej lokalizácie HNF1α transkripčného faktora v jadre pomocou imunofluorescencie. Výsledky boli porovnávané s HNF1α
divého typu („wild-type“, WT) a s dvoma pozitívnymi (známe patogénne varianty)
a dvoma negatívnymi (známe polymorfizmy) kontrolami.
Výsledky luciferázovej eseje potvrdili zníženú aktivitu (< 40 %) mutovaného
HNF1α v 4 prípadoch (Tyr163Asn, Pro224Leu, Leu232Pro a Asn270Ser), v 3 prípadoch
(His469Tyr, His483Arg, Gln541His) bola aktivita porovnateľná s divým typom (> 80 %)
a v jednom prípade (Asn140Asp) bola aktivita znížená len na ~60 % v porovnaní s WT.
U všetkých variantov so zníženou aktivitou bola znížená väzba HNF1α na DNA (< 40
%) potvrdená pomocou EMSA testu, okrem variantu Pro224Leu, kde bola väzba na
úrovni 100 %. Všetkých 8 testovaných variantov bolo správne lokalizovaných v jadre.
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Introduction: Type 2 diabetes (T2DM) results from the interaction between
genetic factors and unhealthy lifestyle. T2DM is primarily a polygenic disease, the
development of which involves a number of polymorphisms with a relatively low risk
(an increase up to tens of percent). We analyzed whether and how common variants
within fourteen genes (selected on the basis of GWAS screening) affect the risk of
T2DM in the Czech population.
Methods: We genotyped selected variants in FTO, CDKN2A/2B, THADA, IRS1,
IGF2BP2, MAEA, JAZF1, CDKAL1, TCF7L2, ARAP1, TLE4, ADCY5, ZMIZ1 and KCNJ11 genes in
855 (18 - 86 years; 65% of men) T2DM patients and 2339 adult controls (26-65 years;
46% of men; post-MONICA study) without diabetes.
Results: The frequencies of many, but not all, genotypes differed significantly
between patients and controls. The development of T2DM was associated with variants in the genes for (unadjusted results, male and female combined; OR, 95% CI
calculated for „risk genotype“ vs. „carriers of at least one protective allele“) - FTO
[P<0.0001; 1.86 (1.49-2.23)]; THADA [P<0.03; 1.25 (1.03-1.52)]; IGF2BP2 [P<0.005; 1.46
(1.25-1.71)]; TCF7L2 [P<0.0005; 1.50 (1.29-1.74)] and ARAP1 [P<0.0001; 1.43 (1.20-1.70)].
Significant cumulation of T2DM-associated alleles was also observed in patients
(P=0.001). On the contrary, variants in the genes for CDKN2A/2B, IRS1, CDKAL1, TLE4,
ADCY5, ZMIZ1 and KCNJ11 do not appear to be significant genetic determinants of
T2DM development in the Czech population.
Conclusion: We confirmed the relationship of some, but not all of the analyzed variants, with the development of T2DM. Optimization of gene and genotype
selection, analysis of higher number of SNPs and calculation of population-specific
genetic risk score are future ways to the use of genetic information in personalized
medicine.

Rýchly rozvoj a pokroky v medicíne tesne súvisia s rozvojom biologických
odborov
a významne k tomu prispievajú poznatky z molekulárnej genetiky.
Desaťročia je známe, že genetická informácia je zakódovaná v DNA chromozómov. Koncom 20-teho storočia boli identifikované gény, ktoré túto informáciu prenášajú cez mRNA do proteinov. Ukázalo sa, že človek má asi 20 500 génov, čo predstavuje iba 3% z celej DNA a 80% genomu tvorí nekodujúca DNA. Jej kod sa prepisuje do
RNA, ktorá zohráva významnú úlohu v regulácií expresie génov. V mojej prednáške
sa budem venovať siRNA ( small intefering RNA), ktorá vykonáva posttranskripčný
silencing génu tak, že sa naviaže na komplementárnu časť konkrétnej mRNA
a spôsobí jej štiepenie. Takto sa zastaví translácia genetickej informácie do proteínu. Je to jeden zo spôsobov ako dokážu rôzne bunky robiť toľko rôznych vecí, aj keď
všetky majú úplne rovnakú DNA. Výskum, ktorý úspešne pokračuje v súčasnosti je
zameraný na to, aby sa použila siRNA na silencing génov, ktoré sú príčinou vážnych
ochorení. Lieky, ktorých mechanizmus účinku spočíva práve na tomto princípe sú
dnes registrovanou liečbou pre dve monogénovo podmienené familiárne hyperlipoproteinémie. Inclisiran je siRNA, ktorá blokuje syntézu PCSK9 a o 50% znižuje hladinu
LDL-cholesterolu u familiárnej hypercholesterolémie. Volanesorsen robí posttranskripčný silencing apo C-III, čím dokáže znížiť o 70% hladinu triglyceridov u familiárnej chylomikronémie a tým redukovať riziko akútnej pankreatitidy. Dá sa predpokladať, že bude stále viac možností úplne cielenej liečby pre ďalšie a ďalšie ochorenia.

The study was supported by Ministry of Health of the Czech Republic, grant nr.
NV18-01-00046, all rights reserved.
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Cieľom prezentácie je poukázať na významnosť LDL-C ako rizikového faktora
pre rozvoj KV ochorení. Celoživotné vystavenie organizmu vyšším koncentráciám
LDL-C vedie k skoršiemu výskytu akútnych koronárnych syndrómov. Znižovanie LDL-C
je integrálnou súčasťou najnovších odporúčaní AHA/ACC a ESC/EAS pre primárnu a
sekundárnu prevenciu ASKVO. Súčasťou prezentácie je aj retrospektívna analýza dát
z reálnej klinickej praxe o hodnotách laboratórnych vyšetrení LDL-C na Slovensku.

Cieľom prednášky je upozorniť na dôležitosť skorej diagnostiky patologických
oftalmologických zmien pri diabete a na vzájomnú spoluprácu diabetológa a oftalmológa. Diabetes a jeho komplikácie predstavujú vo vyspelých krajinách najčastejšiu príčinu slepoty vo vekovej skupine pacientov 18-64 rokov. Najčastejšie klinické
jednotky spojené s diabetom v oftalmológii sú diabetická retinopatia, diabetický
edém makuly, neovaskulárny glaukóm, komplikovaná katarakta a ďalšie. Dobre
načasovaná terapia sa odvíja od včasnej a správnej diagnostiky, čo bez dobrej interdisciplinárnej spolupráce nie je možné. Prednáška sa venuje najčastejším diagnózam diabetického oka, ktoré je možné ovplyvniť antiVEGF terapiou.

S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
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Glykemická kontrola stále zostáva v jadre manažmentu diabetes mellitus
(DM) 2. typu. Vzťah medzi dlhodobou hyperglykémiou a mikroangiopatickými komplikáciami DM 2. typu sa považuje za dokázaný. Farmakologická liečba má byť od
začiatku účinná, s cielenou titráciou dávky a s postupným dlhodobým dosiahnutím
individuálnych cieľových hladín HbA1c. Dobrá glykemická kompenzácia je jedným
zo štyroch kľúčových pilierov ovplyvnenia kardiovaskulárneho (KV) rizika pri liečbe
DM 2. typu. Intenzívna liečba hyperglykémie z dlhodobého hľadiska má najväčší prínos: v začiatočnom štádiu ochorenia, s krátkou dĺžkou trvania DM 2. typu, s včasným
začiatkom liečby. Efekt je najvýraznejší u pacientov bez prítomnosti vaskulárnych
komplikácií alebo v štádiu menej rozvinutých manifestácií aterosklerózy. Včasná
intenzívna glykemická kompenzácia vytvára tzv. „pozitívnu metabolickú pamäť“. DM
zhoršuje priebeh ochorenia COVID-19 a naopak ochorenie COVID-19 zhoršuje priebeh DM a jeho metabolickú kompenzáciu. Pre pacientov s DM 2. typu a ochorením
COVID-19 je dobrá glykemická kontrola základom úspechu Prezentovaná kazuistika
ukazuje, že včasná intenzifikácia liečby SU derivátom - gliklazidom MR je nielen
účinná, ale aj bezpečná. Dôvod preferencie gliklazidu MR zo skupiny SU derivátov
je: efektivita na pokles glykémie a HbA1c, šetriaci efekt na B-bunky pankreasu,
hmotnostná neutralita. Liečba týmto preparátom je asociovaná s nízkym rizikom
hypoglykémie, výhodou je aj jeho dokázaná kardiovaskulárna neutralita a nefroprotektivita.
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Jednorazová intenzívna pohybová aktivita vyvoláva energetický deficit, stimuluje mobilizáciu a oxidáciu energeticky významných substrátov a funkciu kardiovaskulárneho systému. Pravidelné dostatočne intenzívne cvičenie vedie k systémovej
adaptačnej odpovedi organizmu, a spája sa so zvýšením fyzickej zdatnosti a zlepšením energetického metabolizmu. Fyzický tréning zlepšuje glykemickú kontrolu u
pacientov s diabetom 2. typu, stimuluje mitochondriálnu biogenézu, oxidáciu lipidov,
inzulínovú senzitivitu a metabolickú flexibilitu. Intervenčné štúdie s cvičením popisujú pozitívne účinky aeróbneho alebo silového tréningu, pričom ako najefektívnejšia
sa javí ich vzájomná kombinácia. V rámci pohybového režimu pacienta s diabetom
2. typu zohráva špecifickú úlohu aj prerušovanie sedavého správania. Zvýšenie pohybovej aktivity je jednou zo základných zložiek komplexných programov, ktorých
cieľom je dlhodobo udržateľná zmena životného štýlu, redukcia telesnej hmotnosti,
zvýšenie fyzickej zdatnosti, zlepšenie zdravotného stavu a kvality života pacientov s
obezitou a diabetom 2. typu.
Grantová podpora: VEGA 2/0107/18; SAS-NSC JRC 2018/10; VEGA 2/0164/20,
IMTS: 313011V344, co-financed by the European Regional Development Fund.
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BARIATRICKÁ CHIRURGIE A BARIATRICKÁ ENDOSKOPIE
V LÉČBĚ OBEZITY A DIABETU
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Úvod: NFI protokol je individualizovaný stravovací plán, ktorý využíva špecifické chemické reakcie medzi zložkami potravín. Hlavným cieľom týchto chemických
reakcií je na viacerých úrovniach zlepšiť metabolizmus glukózy v ľudskom organizme. Cez zníženie saturácie tukov v tele sa ovplyvňuje subklinický zápal, výsledným
efektom je dosiahnutie euglykémií pre- i postprandiálne s úpravou HbA1c, signifikantný pokles sérových lipidov, často tiež úprava hepatálnych markerov v prípade
steatózy heparu. Normalizácia glykémií umožňuje postupné znižovanie a často až
úplné ukončenie liečby diabetu. Veľmi často je nutné redukovať aj hypotenzívnu
terapiu, redukovať liečbu hypolipidemikami. Sekundárnym efektom je väčšinou
výrazný hmotnostný úbytok, často až normalizácia BMI. U časti pacientov sme zaznamenali zmiernenie klinických prejavov niektorých chronických komplikácií diabetu,
predovšetkým zmiernenie neuropatických bolestí.
NFI protokol sa na Slovensku využíva k liečbe diabetikov 2. typu od júna 2018,
kedy bol na protokol nastavený prvý pacient. Od roku 2019 je NFI protokol využívaný
v mnohých diabetologických ambulanciách po celom Slovensku.
Cieľom práce je zhodnotiť efekt NFI protokolu na metabolickú kompenzáciu
diabetikov 2. typu liečených inzulínom a telesnú hmotnosť.
Metodika: Metabolickú kompenzáciu hodnotíme na základe glykémie nalačno
a HbA1c, posudzujeme tiež parametre lipidového spektra, zmenu telesnej hmotnosti.
Záver: Po 3 mesiacoch stravovania podľa NFI protokolu došlo k štatisticky
významnému poklesu HbA1c i ďalších ukazovateľov metabolickej kompenzácie. Súčasne bolo potrebné redukovať dávky inzulínu. Zdokumentovaný tiež výrazný pokles
telesnej hmotnosti.
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Bariatrická chirurgie je neúčinnější metodou léčby jak obesity, tak I diabetu 2.
typu. Pro velmi významný efekt na diabetes, který je u řady operací do značné míry
nezávislý na snížení hmotnosti, je bariatrická chirurgie často označována jako metabolická chirurgie. ¨
Prvním typem prováděných operací jsou čistě restriktivní výkony jako je
gastrická bandáž nebo plikace žaludku, které mechanicky (zmenšením objemu žaludku) omezují množství přijaté potravy, snižují energetický příjem a vedou tak k poklesu hmotnosti a následnému zlepšení diabetu a dalších metabolických komplikací.
Komplikovanější výkony kombinující zmenšení žaludku s vynecháním části tenkého
střeva (například gastrický bypass) vedou ke zlepšení kompenzace diabetu i efekty
nezávislými na ovlivnění hmotnosti, především ovlivněním sekrece střevních hormonů. Na pomezí obou typů výkonů je dnes nejčastěji používaná operace – sleeve
gastrektomie, která má kromě restrikce objemu žaludku zřejmě také vliv na sekreci
gastrointestinálních hormonů. V poslední době se stále více rozvíjejí endoskopické
výkony, jejichž cílem je částečně nahradit nutnost operace, a přitom dobře napodobit efekty bariatrické chirurgie. Rutinně dostupná je v České republice z této skupiny
nyní pouze endoskopicky provedená plikace žaludku.
Bariatrické operace vedou k výraznému poklesu hmotnosti v řádu až několika
desítek kilogramů a výraznému zlepšení kompenzaci nebo často až k remisi diabetu.
Pro jejich dlouhodobý efekt je nutná kvalitní edukace pacienta a jeho pravidelné
sledování, které může výrazně zlepšit compliance a dlouhodobé výsledky operační
léčby diabetu i obezity.
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PILOTNÝ PROJEKT ALTERNATÍVNYCH KONZULTÁCIÍ
V DIABETOLOGICKÝCH AMBULANCIÁCH
Autor:
Mužik R., Tulejová H., Rašlová K., Nováková K., Melo M.
Pracovisko: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava;
2
Advance Healthcare Management Institute, Praha;
3
Metabolické centrum MUDr. Kataríny Rašlovej s.r.o., Bratislava

ABSTRAKTY
osobné vyšetrenie. Alternatívne konzultácie sú dominantne poskytované pacientom
s kompenzovaným diabetom bez ohľadu na formu liečby (83%, n=19) a pacientom
liečených diétou (52%, n=12).
Záver: Nakoľko v čase odovzdania abstraktu projekt prebieha, nie je možné
jeho vyhodnotenie. Prvotné závery od respondentov v oblasti výberu pacientov, prínosov či bariér korešpondujú so zisteniami publikovanými v zahraničnej literatúre.

Cieľ: Cieľom projektu je vyhodnotiť atribúty poskytovania zdravotnej starostlivosti formou alternatívnych konzultácií pacientom s diagnózou diabetes mellitus.
Ako alternatívne konzultácie sú v projekte označované konzultácie s pacientom
formou telefónu, emailu alebo videohovoru, ktoré nahrádzajú osobné vyšetrenie
pacienta.
Materiál a metódy: Protokol štúdie vytvorila zdravotná poisťovňa Dôvera v
spolupráci so Slovenskou diabetologickou spoločnosťou a odborníkmi v oblasti diabetológie. Na jeho základe prebiehajú alternatívne konzultácie v diabetologických
ambulanciách s pomocou štruktúrovaného dotazníka pre pacienta, ktorý slúži na
jeho kvalitnú prípravu na alternatívnu konzultáciu. Očakávaná veľkosť vzorky je 400
pacientov. V rámci projektu sú vyhodnocované údaje od (1) zapojených diabetologických ambulancií; (2) pacientov a (3) údajov od zdravotnej poisťovne. Štúdia prebieha
od februára 2021 s očakávaným ukončením v máji 2021. V rámci tohto príspevku
prezentujeme zistenia z prvého dotazníka, ktorý v termíne 26.1.-16.2.2021 vyplnilo 23
diabetológov odzrkadľujúce ich doterajšie skúsenosti s poskytovaním alternatívnych
konzultácií.
Výsledky: Respondenti uvádzajú, že v súčasnosti je formou alternatívnych konzultácií vyriešených v priemere 24% pacientov. 58% pacientov je poskytnuté osobné
vyšetrenie a 18% poskytnutá iba drobná telefonická rada. Medzi odpoveďami respondentov však evidujeme značnú variabilitu. Za prínos alternatívnych konzultácií
považuje 100% (n=23) respondentov zabezpečenie dostupnosti starostlivosti a zníženie rizika nákazy infekčným ochorením a 96% (n=22) časovú úsporu pre pacientov,
pretože nemusia cestovať k lekárovi. Za bariéry pri poskytovaní alternatívnych konzultácií uvádza 91% (n=21) respondentov ich nedostatočnú úhradu vzhľadom na ich
časovú náročnosť a 87% (n=20) uvádza nedostupnosť alternatívnych konzultácií pre
starších pacientov bez internetu alebo telefónu. Paradoxne, len 4,35% (n=1) respondentov považuje alternatívne konzultácie za dlhšie ako osobné vyšetrenie a 43,48%
(n=10) za rovnako dlhé ako osobné vyšetrenie. Za výrazne kratšie ako osobné vyšetrenie ich vníma 4,35% (n=1) respondentov a 47,83% (n=11) ich považuje za kratšie ako
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LIMITÁCIE A MOŽNÁ PRÍDAVNÁ HODNOTA ŠTÚDIÍ
Z REÁLNEJ KLINICKEJ PRAXE V POROVNANÍ
S KLINICKÝMI RANDOMIZOVANÝMI ŠTÚDIAMI

ELEKTROFYZIOLOGICKÉ ODPOVEDE NA HYPOGLYKÉMIU
U ĽUDÍ S DIABETOM 1. TYPU A SYNDRÓMOM
NEUVEDOMOVANIA SI HYPOGLYKÉMIE
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Výsledky klinických randomizovaných štúdií (CRT) sú zlatým štandardom potrebným na schválenie nových liekov a nových indikácií liečby. Ich limitáciou je, že
nereflektujú úplne populáciu všetkých pacientov v reálnej klinickej praxi vzhľadom
na obmedzenia prítomné v inklúznych a exklúznych kritériách. Na druhej strane
proces randomizácie zabezpečuje takmer úplnú rovnováhu medzi známymi a neznámymi faktormi, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok štúdie. V posledných rokoch sú
čoraz viac publikované štúdie analyzujúce pacientov z reálnej klinickej praxe (RWS),
ktorých cieľom je analyzovať širšie definované populácie pacientov ako boli testované v CRT. Navyše, tieto nevyžadujú na vykonanie dlhšie časové obdobie, keďže ide o
retrospektívne analýzy založené na databázach elektronických záznamov pacientov,
údajoch poisťovní a iných registrov pacientov. Proces randomizácie sa nahradzuje
štatistickou metódou párovania na základe podobnosti (propensity score matching).
Táto metóda má svoje obmedzenia, keďže faktory, ktoré sú zobrané do úvahy pri vytváraní podobných dvojíc pacientov sú definované investigátormi na základe vedomostí o známych zavádzajúcich faktoroch, teda tých faktoroch, ktoré môžu ovplyvniť
výsledok štúdie. Na rozdiel od CRT tak RWS nie sú schopné rozdeliť skúmanú populáciu aj podľa doteraz neznámych zavádzajúcich faktorov. Výsledky viacerých RWS
neboli neskôr potvrdené CRT. Taktiež RWS vykonané po CRT, ktoré boli vykonané na
menej rizikovej populácii ako v CRT, pozorovali často väčší efekt sledovaného lieku
ako v CRT. To odporuje všeobecne známemu pozorovaniu, že efekt lieku je tým vyšší,
čím rizikovejšia je populácia, v ktorej sa skúma. Z toho vyplýva, že dáta získané takýmito štúdiami je možno považovať za komplementárne k dátam získaným v CRT. Ich
prídavná hodnota môže byť pri zdôvodnení novej indikácie lieku, zmene dávky lieku
alebo spôsobu podávania, ako aj použitia lieku v novej populácii pacientov. RWS nie
sú vhodné na dôkaz účinku alebo bezpečnosti nového lieku, ani na porovnávanie
jednotlivých skupín liekov vo vzťahu k preddefinovaným výsledkom štúdií.
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Úvod/ciele: Hypoglykémia vedie k abnormalitám v kardiálnej repolarizácii
a je proarytmogénna, čo je do značnej miery spôsobené sympatoadrenálnou aktiváciou s vyplavením katecholamínov. Nepriame dôkazy naznačujú spojitosť medzi
náhlymi nočnými úmrtiami mladých ľudí s diabetom 1. typu (T1D), tzv. “dead-in-bed”
syndrómom a nočnou hypoglykémiou vyvolanými kardiálnymi arytmiami. Rizikové
faktory pre vznik takýchto arytmí ale nepoznáme. Vyslovili sme hypotézu, že pacienti
so syndrómom neuvedomovania si hypoglykémie môžu byť paradoxne chránení pred
proarytmogénnymi účinkami hypoglykémie, keďže je u nich prítomná znížená sympatoadrenálna odpoveď na hypoglykémiu. Za účelom povtrdenia takejto hypotézy
sme skúmali elektrofyziologické odpovede, variabilitu srdcovej frekvencie (heart rate
variability - HRV) a výskyt kardiálnych arytmí počas hypoglykémie u dospelých ľudí
s T1D a syndrómom neuvedomovania si hypoglykémie.
Metodika: Ľudia s T1D (vek ≤55 rokov, dĺžka trvania diabetu ≥4 rokov) a syndrómom neuvedomovania si hypoglykémie (Gold skóre ≥4) podstúpili 96 hodín
simultánneho monitorovania EKG pomocou Holteru a zaslepeného monitorovania
glykémie pomocou technológie CGM (Dexcom G6). Parametre HRV a kardiálnej repolarizácie - dĺžka trvania intervalu QT korigovaná pre tepovú frekvenciu (QTc), dĺžka
trvania intervalu TpTend a symetria vlny T (Tsym) boli sledované počas hypoglykemickej epizódy (glykémia ≤3.5 mmol/l, trvanie ≥20 min) a porovnávané s normoglykémiou (glykémia 5–10 mmol/l) v rovnakom čase iného dňa alebo noci u tej istej
osoby. Dáta pre deň a noc (23.00–7.00) boli analyzované separátne. Určili sme indi-

33

XXXI.DIABETOLOGICKÉ DNI 2021 19.-21. september
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

HOTEL PATRIA, ŠTRBSKÉ PLESO

viduálne riziko výskytu kardiálnych arytmí. Účastníci boli vyzvaní zaznamenávať si
symptomatické hypoglykémie.
Výsledky: Do štúdie sme zahrnuli 14 účastníkov (10 žien), s priemerným vekom
39 (rozpätie 26–55) rokov and priemerným (SD) trvaním T1D 24 (9) rokov. Za sledované obdobie sa u 8 účastníkov vyskytlo 35 hypoglykemických epizód (13 v noci), z
ktorých 27 (77%) bolo asymptomatických. 14 denných a 12 nočných hypoglykemických
epizód s existujúcou korešpondujúcou normoglykémiou bolo analyzovaných vo
vzťahu k elektrofyziologickým charakteristikám a HRV. Počas dennej hypoglykémie
vs normoglykémie bola priemerná (SD) dĺžka QTc intervalu predĺžená: 443 (38) vs
422 (27) ms, p = 0.027, priemerná (SD) dĺžka TpTend intervalu predĺžená: 93 (18) vs 76
(9) ms, p = 0.001 a Tsym znížená: 1.19 (0.38) vs 1.39 (0.24), p = 0.014. Počas nočnej hypoglykémie neboli zaznamenané žiadne signifikantné zmeny v týchto parametroch.
Z hľadiska HRV bola high frequency (HF) power, ktorá indikuje tonus parasympatiku,
počas dennej hypoglykémie vs normoglykémie znížená: 1.66 (0.40) vs 1.92 (0.52), p =
0.037. Výskyt kardiálnych arytmí bol minimálny a bez klinického významu.
Záver: U pacientov s T1D a syndrómom neuvedomovania si hypoglykémie sme
pozorovali značnú diurnálnu, inter- a intraindividuálnu variabilitu elektrofyziologických odpovedí na hypoglykémiu. Demonštrovali sme, že aj u týchto pacientov so
zníženou sympatoadrenálnou odpoveďou na hypoglykémiu vedie hypoglykémia k
proarytmogénnym zmenám na EKG, avšak len počas dňa a nie v noci. Tieto zmeny
môžu byť spôsobené znížením parasympatikovej aktivity v určitej fáze hypoglykemickej epizódy s výsledným relatívnym nárastom tonusu sympatiku. Na plné objasnenie faktorov spôsobujúcich proarytmogénne zmeny vyvolané hypoglykémiou bude
potrebné uskutočniť štúdie na väčšsom počte účastníkov a s meraním ostatných
faktorov, ktoré ovplyvňujú kardiálnu repolarizáciu akými sú autonómna dysfunkcia,
hladina draslíka v krvi a genetické faktory.
Conclusion: We observed significant diurnal, inter and intraindividual variability in electrophysiological responses to hypoglycaemia in a group of people with
T1D and impaired awareness of hypoglycamia (IAH). We demonstrate that in those
with IAH and a diminished sympathoadrenal response, hypoglycaemia can still
lead to proarrhythmogenic changes albeit during the day. This might be related to
vagal withdrawal causing a relative increase in sympathetic tone. Future studies
will require larger number of participants with IAH and measurement of additional
factors that may influence cardiac repolarisation. These include baseline autonomic
dysfunction, serum potassium during hypoglycaemia and genetic factors.
pozn. Práca bola prezentovaná vo forme moderovaného posteru na 56th EASD
virtual annual meeting 21-25.9.2020.
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Srdcové zlyhávanie je narastajúcim problémom verejného zdravotníctva. Očakáva sa, že 1 z 5 ľudí bude mať srdcové zlyhávanie (SZ), odhadovaný počet pacientov
so SZ celosvetovo je 63 miliónov. Diagnostika a liečba SZ sa netýka iba kardiológov,
geriatrov, diabetológov a internistov. Na manažmente pacientov so SZ sa podieľajú
aj ďalší špecialisti. Je veľmi dôležité, aby bolo SZ včasne diagnostikované a správne
liečené. Diabetes mellitus je jedným z predisponujúcich faktorov pre vznik závažných
KV ochorení s následným vznikom SZ. Európska kardiologická spoločnosť publikovala v auguste 2021 nové odporúčania pre manažment pacientov so SZ. Komplexná
farmakologická liečba je základným terapeutickým prístupom u pacientov so SZ a/
alebo DM. Podľa 2021 odporúčaní ESC pre manažment SZ sú 4 základné skupiny
liekov, ktoré majú dôkazy na redukciu mortality, túto základnú skupinu liekov tvoria: ACE inhibítory, resp. inhibítory neprilizínu, betablokátory, inhibítory sodíkovoglukózového kotransportéra-2 (SGLT-2). Novou skupinou liekov v liečbe pacientov so
SZ s/alebo bez DM sú SGLT2 inhibítory, ktoré majú veľmi kvalitnú medicínu dôkazov
v liečbe SZ. SGLT-2 inhibítory sú efektívne antidiabetiká s ďalšími benefitmi aj pre
pacientov so SZ. Klinická štúdia EMPA- REG OUTCOME s inhibítorom SGLT2 empagliflozínom dokumentovala jeho pozitívne kardiovaskulárne účinky. Empagliflozín po
pridaní k štandardnej liečbe znížil KV príhody ako aj kardiovaskulárnu a celkovú
mortalitu u dospelých s DM 2. typu a rozvinutým KV ochorením. Všetky SGLT2 inhibítory potvrdili benefit na zníženie hospitalizácií pre SZ a nefropatie. Empagliflozín v
štúdii EMPEROR- Reduced preukázal zníženie KV mortality a a hospitalizácií pre SZ
a je indikovaný nielen na liečbu DM2 ale aj pacientov s chronickým SZ so zníženou
ejekčnou frakciou nezávisle od prítomnosti diabetu. Pri manažmente pacientov so SZ
s/alebo bez DM je potrebná interdisciplinárna spolupráca hlavne medzi kardiológmi
a diabetológmi.
Záver: Manažment pacienta so srdcovým zyhávaním má byť komplexný
v súlade s 2021 odporúčaniami ESC pre srdcové zlyhávanie. V liečbe pacienta so SZ
je dôležité používanie základných štyroch skupín liekov, vrátane novej skupiny SGLT2
inhibítorov. Intedisciplinárna spolupráca je dôležitou súčasťou úspechu liečby SZ.
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HODNOTENIE EFEKTIVITY INZULÍNOVEJ LIEČBY Z POHĽADU
RIZIKA HYPOGLYKÉMIE VO VZŤAHU K CENE INZULÍNOVÝCH
PRÍPRAVKOV NA FARMACEUTICKOM TRHU V SR

KARDIORENÁLNA PREVENCIA V LIEČBE DM 2. TYPU

S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

HOTEL PATRIA, ŠTRBSKÉ PLESO

Autor:
Fraenkel E.
Pracovisko: I. Interná Klinika UNLP Košice

V odbore farmakoekonomiky sa za účelom možnosti uplatňovania efektívnych
nástrojov selektovania nových liekov a technológií na základe ich efektivity vo vzťahu k cene aplikujú rozličné objektívne metodiky hodnotenia, oblasť Health Technology Assessment (HTA) má najväčšiu tradíciu vo Veľkej Británii a v Švédsku. Jednou
z používaných metodík je Cost consequence analysis (CCA), ktorá hodnotí efektivitu
z pohľadu závažných komplikácií liečených ochorení, v prípade liečby DM je takouto
komplikáciou hypoglykémia pri inzulínovej liečbe. Ako štandardný parameter hodnotenia sa používa ICER (Incremental cost effectiveness ratio), čo je podiel hodnôt
rozdielov ceny a efektivity dvoch inzulínových prípravkov. V našej analýze bola uplatňovaná výška úhrady preparátu poisťovňou, v prípade efektivity sa uplatnilo riziko
hypoglykémie na pacienta/rok získanej z registračnej štúdie hodnoteného inzulínu
(Risk ratio- RR), v prípade metaanalýzy sme aplikovali pomer šancí (Odds RatioOR). Ako komparátor k novozavedenému inzulínovému analógu sa vo väčšine štúdií
použil korešpondujúci humánny inzulín. V analýze sme aplikovali štúdie dizajnované
z pohľadu celkového hypoglykemického rizika, z pohľadu rizika nočnej hypoglykémie
a z pohľadu rizika závažnej hypoglykémie. Zistili sme, že z hľadiska cenotvorby na
farmaceutickom trhu v SR nie je signifikantný rozdiel v efektivite jednotlivých prípravkov.

36

Autor:
Schroner Z. 1,2
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2
Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je spojený s vysokou morbiditou a mortalitou
na KV ochorenia. Celkovo približne 2/3 pacientov s DM 2.typu zomiera práve na KV
ochorenia. Približne 40 % pacientov s DM 2. typu má chronickú obličkovú chorobu
(CHOCH) v rôznom štádiu podľa KDIGO a tiež rôznej, často multifaktoriálnej genézy
Hlavným cieľom komplexnej liečby DM 2. typu je okrem glykemickej kompenzácie aj
zníženie celkového kardiovaskulárneho (KV) rizika. Regulačnými úradmi (FDA, EMA)
vyžiadaná, klinická štúdie DECLARE-TIMI potvrdila KV bezpečnosť inhibítora SGLT2dapagliflozínu. Od ostatných už ukončených KV štúdií s inhibítormi SGLT2 - EMPAREG-OUTCOME (empagliflozín) a CANVAS program (kanagliflozin) sa štúdia DECLARE
líšila najväčším počtom zaradených pacientov (17 160 diabetikov 2. typu), ktorých
charakteristika se veľmi blíži reálnej klinickej praxi (približne 60 % pacientov bolo
v primárnej prevencii). Počet KV úmrtí alebo hospitalizácií pre srdcové zlyhávanie
bol signifikantne nižší pri liečbe dapagliflozínm v porovnaní s placebom. Štúdia
dokázala aj pozitívny efekt tohto preparátu na zníženie sekundárneho kompozitného renálneho výsledku. Potvrdená bola v štúdii aj dobrá tolerancia a znášanlivosť
dapagliflozínu. Štúdia DAPA-CKD (estovala hypotézu, že liečba dapagliflozínom je
účinnejšia ako placebo pri znižovaní rizika renálnych a kardiovaskulárnych príhod
u pacientov s chronickou obličkovou chorobou (CHOCH) s/bez DM 2. typu. Štúdia
bola nezávislou monitorovacou komisiou predčasne ukončená pre jednoznačný
prínos liečby dapagliflozínom v čase, keď medián trvania liečby bol 2,4 roka. Výskyt
primárneho cieľa ( trvalé zníženie odhadovanej glomerulárnej filtrácie [eGFR] o ≥ 50
% alebo nástup terminálneho zlyhania funkcie obličiek – ESKD) alebo úmrtia z KV či
renálnych príčin) bol podávaním dapagliflozínu znížený o 39 %, (HR 0,61; 95% CI 0.51
-0.72; P<0.001). Efekt bol podobný bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť DM
2. typu. Na základe výsledkov štúdie DAPA-CKD došlo k zmene SPC –možnosť použitia
dapagliflozinu pri GF ≥ 25 ml/min a tiež nová indikácia liečby: terapia CHOCH u dospelých pacientov s/bez DM 2. typu
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PROSPEKTÍVNI NÁRODNÍ REGISTR DĚTÍ S DIABETEM
A JEHO VÝZNAM PRO OPTiMALIZACI GLYKEMICKÉ
KONTROLY NA POPULAČNÍ ÚROVNI

OVPLYVNITEĽNÉ FAKTORY OPTIMALIZÁCIE GLYKEMICKEJ
KONTROLY DM1 Z POHĽADU DETSKÉHO ENDOKRINOLÓGA

S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

HOTEL PATRIA, ŠTRBSKÉ PLESO

Autor:
Šumník Z.
Pracovisko: Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Přes narůstající dostupnost moderních technologií stále nemalá část dětí s
diabetem 1. typu (DM1) nedosahuje kritérií pro uspokojivou kompenzaci diabetu.
Jednou z možností, která může tuto situaci změnit, je zavedení prospektivního národního registru. Cílem prezentace je sdílet zkušenosti z prvních osmi let fungování
Českého národního dětského diabetického registru ČENDA.
Registr ČENDA vznikl v roce 2013 byl za podpory České diabetologické společnosti ČLS JEP a MZ ČR s cílem sledovat vybrané parametry terapie a kontroly diabetu a anonymně porovnávat vlastní výsledky s ostatními centry. Tento registr se v
následujících letech etabloval jako důležitý zdroj informací o průběhu, kompenzaci,
terapii a komplikacích diabetu u dětí a adolescentů. V roce 2020 se projektu ČENDA
účastnilo 50 českých a moravských center, registr tedy zahrnoval data přibližně 95 %
všech dětí s diabetem. Kromě epidemiologických dat o počtu dětí s DM1 tento registr
ukazuje jednoznačný trend ve snižování HbA1c na populační úrovni, přičemž je vysoce pravděpodobné, že samo založení tohoto registru se na tomto pozitivním vývoji
spolupodílí svou edukační rolí. Přestože se za dobu sledování rozdíly v průměrném
HbA1c mezi centry snížily, stále je patrný výrazný rozdíl mezi ambulancemi, které mají
z hlediska přístupu k technologií teoreticky stejné možnosti. Příčiny lze tedy hledat v
rozdílné edukaci, personálních možnostech i zkušenostech daného centra.
Závěr: Prospektivní národní registr je důležitou součástí klinické péče o děti se
všemi typy diabetu. Analýzy těchto dat představují základní předpoklad pro diskusi
nad možnostmi zlepšení kontroly diabetu na populační úrovni.
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Úvod: Medzinárodné odporúčania definovali faktory optimalizácie glykemickej
kontroly – zavedenie prospektívneho národného registra, centralizácia starostlivosti s multidisciplinárnym tímom špecialistov, prísne definovanie cieľov glykemickej
kontroly, vyššia frekvencia ambulantných kontrol, pravidelný skríning asociovaných
ochorení a využívanie moderných technológií. Novou komplexnou technológiou v
diabetológii sú systémy uzavretej hybridnej slučky (AHCL).
Metódy: Súbor tvorilo 53 detí a mladých dospelých (4-23 rokov, 25 chlapcov) s
DM1, ktorým sme na Detskom oddelení NEDÚ Ľubochňa indikovali liečbu systémom
uzavretej hybridnej slučky. Mesiac po nastavení na systém AHCL sme na základe dát
z počítačových programov hodnotili nasledujúce parametre: HbA1c v čase iniciácie
liečby a po 3 mesiacoch na liečbe, AvgSG, TIR, percento hypoglykémie 1. a 2. stupňa,
CV, GMI, čas na CGM.
Výsledky: Priemerný HbA1c v čase iniciácie liečby AHCL systémom bol 7,6 ±1,3
%. Po mesiaci liečby AHCL systémom bol odhadovaný glykovaný hemoglobín – parameter GMI 7,0 ±0,6 %. Priemerná senzorová glukóza AvgSG bola 8,1 ±0,9 %, TIR 76,3
±8,2 %, percento hypoglykémie 1. stupňa 2,5 ±2,0 %, percento hypoglykémie 2. stupňa
0,6 ±1,0 %, CV 34,0 ±4,4 %. Priemerný čas strávený na CGM bol 84,4 ±15,3 %. Liečba
AHCL systémom viedla po 3 mesiacoch k poklesu HbA1c na hodnotu 6,7 ±0,7 %.
Záver: Mesiac liečby AHCL systémom u detí a mladých dospelých s DM1 viedol v domácom prostredí k optimalizácii parametrov glykemickej kontroly, aj vďaka
vysokému času strávenému na CGM. Glykovaný hemoglobín poklesol o 0,9 % v porovnaní s hodnotou v čase iniciácie liečby AHCL systémom.
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STANOVENIE STRESOVÉHO PROFILU A MOŽNOSTI
JEHO OVPLYVNENIA VO VZŤAHU K PSYCHOGÉNNYM
FAKTOROM PRI DM1

AJ JA TO DOKÁŽEM, ALE AŽ PO NÁSTUPE NA DÔCHODOK

S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

HOTEL PATRIA, ŠTRBSKÉ PLESO

Tonhajzerová I., Kuricová M., Višňovcová Z., Ferencová N.,
Bóna Olexová L., Ondrejka I.
Pracovisko: Ústav fyziológie JLF UK, Psychiatrická klinika JLF UK a UNM,
Národný endokrinologický a diabetologický ústav Ľubochňa,
Martinské centrum pre biomedicínu JLF UK
Autor:

Adaptabilita organizmu je zabezpečená viacerými regulačnými mechanizmami
s okamžitou reakciou a prispôsobením sa na rôzne stresové situácie. Autonómny
nervový systém (ANS) patrí medzi zásadné alostatické mechanizmy, ktoré v spolupráci s ďalšími systémami (endokrinný, imunitný) zabezpečujú brisknú odpoveď jednotlivých orgánov/systémov na rôzne akútne či dlhotrvajúce stresovo-podmienené
situácie. Modifikovateľné faktory životného štýlu sa významnou mierou podieľajú na
výslednej aktivite ANS, a teda psychické procesy môžu následne ovplyvniť aj behaviorálne charakteristiky pacienta. Sledovanie aktivity efektorových systémov ANS
počas komplexnej stresovej odpovede – tzv. stresový profil - umožňuje stanoviť individuálnu charakteristiku s následnou personalizovanou nefarmakologickou intervenciou, akou je „biofeedback“. Diabetes mellitus 1 je spojený s vyššou prevalenciou
depresívnej/úzkostnej symptomatiky, preto aspekt stresového profilu a jeho ovplyvnenia môže významne ovplyvniť manažment diabetického pacienta.
Klinická aplikácia biofeedbackového tréningu má za úlohu sprostredkovať
informácie o fyziologických procesoch, zlepšiť schopnosť uvedomenia si týchto dejov
a naučiť sa vôľovo ich ovplyvniť. Inými slovami, pacient sa oboznamuje s vlastnou reaktivitou fyziologických funkcií (frekvencia srdca, tlak krvi, elektrodermálna aktivita
a i.) na stresové podnety (emočný negatívny a kognitívny test) a následným hodnotením tzv. individuálnej charakteristiky stresového „arousal“. Stanovenie stresového
profilu je spojené s odporúčaním samotného tréningu vôľového ovplyvnenia autonómnej regulácie s cieľom obnovenia narušenej dynamickej rovnováhy ANS, redukcie vplyvu stresu a možností efektívnej relaxácie adekvátnej individuálnym schopnostiam diabetického pacienta. Tréning modulácie autonómnych reakcií a rôznych
techník zvládania stresu má za cieľ získať určitú kontrolu autonómnych regulačných
dejov s aplikáciou získaných schopností v každodennom reálnom živote diabetika.
Tento aspekt môže výrazne napomôcť ku kvalite života diabetického pacienta, ako aj
k jeho samotnému zdraviu.
Podporené: VEGA 1/0190/20, 1/0044/18, granty UK/63/2021, UK/80/2021.
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Edukácia je časovo najnáročnejšia súčasť liečby diabetes mellitus. Prvých
10-15 rokov kompenzácie ochorenia je najdôležitejších pre budúcnosť pacienta. V
kazuistike prezentujeme priaznivý efekt edukácie u pacienta s vysokým vstupným
HBAlc IFCCDCCT: 11,5%/12,7% v čase diagnózy DM2, ktorý bol prechodne mesiac na
dvojkombinácii perorálnych antidiabetík, mesiac na monoterapii metformínom a od
11/2017 až doteraz je len na diabetickej diéte. Za 5 mesiacov od diagnózy ochorenia
cielene redukoval telesnú hmotnosť zo 125 kg na 106 kg, aktuálna telesná hmotnosť
pacienta je 97 kg. Cieľom liečby obezity je pozvoľná redukcia telesnej hmotnosti o
5-10 % a následné udržanie telesnej hmotnosti. Pokles telesnej hmotnosti znižuje
podľa epidemiologických štúdií výskyt DM2, ako aj onkologických ochorení súvisiacich s obezitou a znižuje výskyt KV ochorení. Vzhľadom na 45 a viac rizikových faktorov nadváhy a obezity môže byť pokles a trvalé udržanie telesnej hmotnosti zložité.
Nášmu pacientovi pomohol nástup na dôchodok, ktorý mu umožnil mať dostatok
času na úpravu biologických rytmov (pravidelné stravovanie na princípe diabetickej
diéty, pravidelná pohybová aktivita a spánok).
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Tabuľka 1 Antromopetrické parametre

Tabuľka 3 Laboratórne parametre

S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

V čase prvovyšetrenia 7/2017
met + gliklazid

HOTEL PATRIA, ŠTRBSKÉ PLESO

11/2017
Zmena liečby

4/2019
Diab diéta

9/2020
Diab diéta

7/2017

vysadený met

Met+ gliklazid

Výška (cm)

180

180

180

180

Hmotnosť (kg)

125

106

89

97

Obvod pásu
(cm)

133

-

-

-

BMI (kg/m²)

38,5

32,7

27,4

29,9

TK (mm/Hg)

120/80

120/80

120/80

130/80

BMI – body mass index
TK – krvný tlak
Met - metformín

Tabuľka 2 Laboratórne parametre
V čase prvovyšetrenia

11/2017

4/2019
Diab diéta

9/2020
Diab diéta

7/2017

Zmena liečby
vysadený

met + gliklazid

met

Glykémia nalačno (mmol/l)

16,4

5,9

4,9

5,0

HBAlc (IFCC ) (%)

11,5

3,9

3,0

3,6

Cholesterol
(mmol/l)

6,1

3,6

4,9

5,6

HDL

1,14

0,99

1,18

1,26

LDL

4,24

3,6

3,37

3,86

TAG

4,04

1,35

0,76

1,06

HDL - lipoproteín s vysokou hustotou
LDL- lipoproteín s nízkou hustotou
TAG - triacylglyceroly

42

V čase prvovyšetrenia

7/2020
Zmena liečby

4/2019
Diab diéta

9/2020
Diab diéta

vysadený
Met

Kreatinín(µmol/l)

58

71

66

70

KVP (g/l/12 hod)

-

-

-

-

eGFR-CKD-EPI
(ml/s/1,73m²)

1,88

1,72

1,76

5,6

ALT (μkat/l)

-

0,31

0,35

0,35

GMT (μkat/l)

-

0,37

0,32

0,28

KVP – kvantitívna proteinúria
ALT- alanín – aminotransferáza
GMT- glutamyltransferáza
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NOVODIAGNOSTIKOVANÝ DM2 A SYNDRÓM
MULTIFAKTORIÁLNE PODMIENENEJ CHYLOMIKRONÉMIE
PO KAPECITABÍNE (KAZUISTIKA)
Penesová A1, Havranová A1, Szantová M2, Gašperíková D3,
Minárik P3, Vohnout B4
Pracovisko: 1. Ústav klinického a translačného výskumu,
Biomedicínske centrum, Slovenská Akadémia Vied, Bratislava
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III. interná klinika, Lekárska fakulta UK, UNB, Bratislava
3.
Ústav experimentálnej endokrinológie,
Biomedicínske centrum, Slovenská Akadémia Vied, Bratislava
4
Ústav epidemiológie Lekárska fakulta UK, Bratislava
Autor:

K nežiaducim aj keď raritným účinkom chemoterapeutika kapecitabínu, patrí
aj hypertriglyceridémia (HTG), ktorej patomechanizmus vzniku nie je objasnený.
Uvádzame prípad 47 ročnej pacientky s abdominálnou obezitou (BMI 29 kg/m2 (sept.
2019)) a NAFLD, abstinentky, po sigmoidektómii (okt. 2019) pre adenokarcinóm (KRK)
s adjuvantnou chemoterapiou kapecitabínom, napriek predoperačne detekovanej
hladine triglyceridov (TG) 19,7 mmol/l. Pre nežiaduce účinky bola liečba kapecitabínom ukončená predčasne a v dec. 2019 zamenená za FOLFOX5. V januári 2020 bola
vyšetrená v našej dia ambulancii s nálezom sérových (TG) 42 mmol/l, celkového
cholesterolu 13,5 mmol/l. DNA analýza nezistila mutáciu v géne pre LPL. U pacientky
boli retrospektívne v dokumentácii 2 roky zaznamenané zvýšené glykémie nalačno
(FPG), v januári 2020 bola FPG 5,8 mmol/l pri glykovanom hemoglobíne 6,63 %, čo
svedčilo pre novo diagnostikovaný diabetes mellitus 2 typu (DM2). Zistili sme mierne
zvýšené cholestatické enzýmy, transaminázy boli nemerateľné pre chylózne sérum
a subklinickú hypotyreózu pri nedostatočnej substitúcii tyroxínom (TSH 8,14 mIU/l
a fT4 5,9 pmol/l), ktorá môže prispieť k HTG, i keď ju nevysvetľuje. USG potvrdila
steatózu pečene v štádiu F2 (podľa TE). Po multiodborovej konzultácii sme dospeli
k záveru, že sa jedná o syndróm multifaktoriálne podmienenej chylomikronémie
(MPSC) na podklade kapecitabínom indukovanej HTG pri neliečenom DM 2, nedostatočnej substitučnej liečbe hypotyreózy, obezite a dietetických chybách. U pacientky
bola navýšená dávka L-thyroxínu, zahájená liečba fenofibrátom, metformínom s odporučením veľmi nízkotukovej diabetickej diéty. Po 4 týždňoch klesli hladiny TG (21,4
mmol/l), celkového cholesterolu (6,4 mmol/l) i glykémie (5,4 mmol/l). Po ukončení
chemoterapie v júni 2020 sa na pečeni zistili metastázy (mts) popri ďalšom poklese
hladiny TG (7,99 mmol/l) i celkového cholesterolu (6,4 mmol/l) pri normálnej tran-
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saminazémii a perzistujúcej miernej cholestáze, zrejme pri mts procese. Nasledovali
2 metastazektómie (júl, nov. 2020), avšak v marci 2021 detegovaná tretia recidíva,
pri hladine TG 12,6 mmol/l, celkového cholesterolu 9,0 mmol/l a pri noncompliance
dietetických odporúčaní a hmotnostnom prírastku 18 kg od diagnózy KRK (t.č. BMI 36
kg/m2). Radikalita chirurgického výkonu bola limitovaná značnou steatózou pečene
a obezitou. Prognóza pacientky zostáva neistá.
Záver: Kazuistikou poukazujeme na multifaktoriálne podmienený syndróm
chylomikronémie, v minulosti označovaný ako hyperlipoproteinémia V. typu. Ide o
polygénovo podmienenú poruchu metabolizmu lipidov, ktorú môžu zhoršiť sekundárne faktory (obezita, nedostatočne kontrolovaný diabetes, exces príjmu tukov a
jednoduchých sacharidov), ako tomu bolo i u našej pacientky. Kazuistika poukazuje
na nutnosť multidisciplinárneho manažmentu pacientov s HTG či MPSC ako aj dôsledné dodržiavanie režimových a dietetických opatrení.
Conclusion: The case report refers the syndrome of multifactorial chylomicronemia, formerly referred as type V hyperlipoproteinemia. It is a polygen-related
disorder of lipid metabolism, which may be exacerbated by secondary factors (obesity, uncontrolled diabetes, excesive intake of fat and simple carbs), as was the case
of our patient. The case report point out the need of multidisciplinary management
of patients with HTG or MPSC as well as a strict adherence to regime and dietary
recommendations.
Podporené grantom APVV 17-0099; VEGA 2/0129/20, Dlhodobý strategický
výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít, kód ITMS:
313011V344, spolufinancovaný zo zdrojov EU fondu regionálneho rozvoja
Kľúčové slová: DM2, multifaktoriálne podmienený syndróm chylomikronémie;
kolorektálny karcinóm, kapecitabín, hypotyreóza
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EXTRÉMNA LAKTÁTOVÁ ACIDÓZA PO INTOXIKÁCII
34 g METFORMÍNU V SUICIDÁLNOM ÚMYSLE

MANAŽMENT DIABETU PODPORENÝ MODERNÝM
PERSONALIZOVANÝM SYSTÉMOM
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Kozelová Z., Kozárová M., Javorský M., Tkáč I.
Pracovisko: kolektív IV. IK, I. IK a KAIM UPJŠ LF a UNLP Košice a Fressenius Košice

Autor:
Merčiaková, M.
Pracovisko: Diabetologická ambulancia, Sabinov

Predkladáme kazuistiku 39-ročnej ženy s pozitívnou psychiatrickou anamnézou na suicidalitu (vo veku 30 rokov pád z okna, kompresívna fr. tela stavca Th12,
Th10 a bilat. diskrétny pneumothorax, vo veku 32 rokov rezné poranenie ľavej ruky
radiálne). Pacientka privezená dňa 28.2.2019 o 16:00 hod. na Urgentný príjem IV. IK po
úmyselnom užití 40 tbl. Metfogamma 850mg (t.j. 34g metformínu). Deklarovaný bol
suicidálny úmysel po partnerskej nezhode a problémoch s pracovným zaradením.
U pacientky sa rozvíja výrazná porucha acidobázickej rovnováhy – metabolická acidóza s najnižším pH 6,86, prítomná bola tiež hypokapnia (minimálne pCO2 2,5 kPA),
maximálna hladina laktátu dosiahla hodnotu 41,7 mmol/l, base excess poklesol na
hodnotu -21 mmol/l, minimálne hodnoty hydrogénuhličitanov boli 5,2 mmol/l, parciálny tlak kyslíka ostal relatívne vysoký, ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že išlo o
kriticky chorú pacientku, ktorú sme aj opakovane resuscitovali. Okrem gastrointestinálnej symptomatiky (opakovaný vomitus) sa rozvíjalo prerenálne zlyhanie obličiek
až s anúriou. V úvode bola hyperglykémia, následne však hypoglykémia vyžadujúca
korekciu koncentrovanými roztokmi glukózy. Prognóza pacientov s laktátovou acidózou je veľmi vážna, mortalita je až 48 %. Samotné podanie bikarbonátov nepostačuje na stabilizáciu klinického stavu, ako najúčinnejšie liečebné metódy sa javia
hemodialýza a CVVH. V rámci intenzivistickej starostlivosti je zásadné nastavenie
ventilátora na parametre, ktoré povedú k hyperventilačnej hypokapnii. Hypokapnia
je zrejme mechanizmom, ktorý bráni vzniku kritickej acidózy intracelulárne. Obmedzenie aeróbneho metabolizmu nie je pravdepodobne len nežiaducim účinkom, ale
aj hlavným liečebným účinkom metformínu. Znížená tvorba ATP ovplyvňuje energetiku bunky. Konečný efekt spočíva vo zvýšení príjmu glukózy bunkou, čo umožní
tvorbu ďalších molekúl ATP aneróbne a zároveň zníži glykémiu. Cieľom predkladanej
kazuistiky je podať priebeh ochorenia ako aj liečebný postup, ktorý sa uskutočňoval
v úzkej multidiscipilárnej spolupráci špecialistov z viacerých pracovísk (IV. IK, I. IK
a KAIM UPJŠ LF a UNLP Košice a Fressenius Košice) a viedol k uzdraveniu pacientky,
ktorá bola 29.3.2019 preložená na I. Psychiatrickú kliniku

Úvod: Selfmonitoring (samostatné domáce meranie glykémií) sa stal neoddeliteľnou súčasťou komplexnej liečby diabetu 1. a 2. typu. Pravidelný selfmonitoring
pomáha zlepšiť glykemickú kompenzáciu a zároveň edukuje samotného pacienta,
ktorý sa stáva sa stáva základným článkom liečby svojho ochorenia. Rozvoj moderných technológii prináša nové možnosti aj v oblasti domáceho merania glykémií
glukomerom s mnohými výhodami pre pacienta aj lekára.
Cieľ: Predstaviť nový inovatívny koncept prepojenia smart glukomeru s mobilnou aplikáciou. Toto spojenie prináša mnohé benefity pre pacienta aj pre lekára a
umožňuje personalizovanú starostlivosť o diabetes 1. či 2. typu. Aplikácia prepojená
so smart glukomerom umožňuje sledovanie vplyvu jedla, zadávanie hodnoty sacharidov, pohybovej aktivity, vypočítanie správnej dávky inzulínu pomocou bolusovej
kalkulačky, umožňuje sledovať odhadovaný HbA1c, percento hypo/hyperglykémii,
variabilitu a trendy pri dostatočnom počte meraní. Aplikácia umožňuje vyhodnotiť
progres a úspešnosť liečby ako aj generovanie PDF reportov a ich zasielanie elektronicky (veľká výhoda počas pandémie). Popri iných technologických možnostiach ako
sú senzory, je dostupný každému pacientovi v SR bez limitov a finančných obmedzení
. V prednáške budú predstavené vlastné skúsenosti s týmto systémom a kazuistika
pacienta, u ktorého došlo k zlepšeniu kompenzácie aj compliance a adherencie k
liečbe vďaka využitu tohto systému.
Záver: Nový inovatívny koncept prepojenia smart glukomeru s mobilnou
aplikáciou dokáže zjednodušiť život pacientovi s diabetom, motivovať ho k lepším
výsledkom a spoluzodpovednosti za liečbu, odvráti prekážky a obavy v compliance
pacienta.

S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

HOTEL PATRIA, ŠTRBSKÉ PLESO

Podporené: DepDemGen Projekt MZ SR č. 2019/29-UPJŠ a VEGA 1/0183/20
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HOTEL PATRIA, ŠTRBSKÉ PLESO

Veľká časť infekcií kože a slizníc má u diabetika ťažší priebeh. Prevalencia
infekcií u diabetikov je vyššia o 20%. Infekcie kože a slizníc majú často recidivujúci charakter, sú rezistentné na podávanú terapiu a majú tendenciu prechádzať do
chronicity. Prispieva k tomu hlavne porucha bunkovej imunity, konkrétne pokles a
funkčná porucha T-lymfocytov. Úlohu zohráva aj znížená baktericídna schopnosť
séra u dekompenzovaných diabetikov, znížená opsonizačná schopnosť a mnohé iné
faktory. Neuropatia u diabetika môže mať vplyv na vytvorenie vstupnej brány pre
infekciu, cievne zmeny ovplyvnia prísun protilátok, leukocytov alebo antibiotik do
ischemickej oblasti.
Diabetici sú oproti nediabetikom častejšie liečení širokospektrálnymi antibiotikami, namierenými hlavne voči gram-negatívnym antibiotikám.
Cieľom prednášky je priblížiť najčastejšie bakteriálne a mykotické infekcie
kože a slizníc u diabetikov a ponúknuť praktický pohľad na ich manažment a možnosti terapie.
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Infekcie urogenitálneho traktu patria medzi urologické komplikácie pri diabetes mellitus (DM) a priamo, či nepriamo súvisia s ďalšími komplikáciami ako diabetická autonómna urogenitálna neuropatia (dysfunkcia močového mechúra
a erektilná dysfunkcia) a fimóza.
Uroinfekcie sa u DM I. typu prejavujú častejšie ako infekcie horných močových
ciest s rizikom renálnej insuficiencie, u DM II. typu ako infekcie dolných močových
ciest. U pacientov s DM sú častejšie komplikované uroinfekcie spôsobené neobvyklými infekčnými organizmami s potenciálne závažným priebehom.
Mykotické balanitídy spôsobujú diabetickú fimózu.
Uroinfekcie súvisia so symptómami dolných močových ciest, ktoré má 30 – 40%
pacientov s DM. Diagnostika zahŕňa anamnézu, fyzikálne vyšetrenie a v rukách urológa je urodynamické vyšetrenie. Najčastejšie sa vyskytuje diabetická cystopatia
(spôsobená periférnou neuropatiou) a hyperaktívny mechúr (spôsobený cerebrálnymi mikroinfarktmi v dôsledku cerebrálnej vaskulopatie).
Erektilná dysfunkcia u diabetickej populácie je prediktorom ischemickej choroby srdca v dôsledku diabetickej vaskulopatie.
Úlohou diabetológa je prevencia uroinfekcie, poškodenia detrúzora a nefropatie resp. renálnej insuficiencie. Hlavnými prostriedkami sú kontrola glykémie
a včasná cielená liečba eventuálnej uroinfekcie.
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and Metabolism, University of Sheffield, Sheffield, United Kingdom
Vznik autoimunitních onemocnění je většinou podmíněn více faktory a
nejinak je tomu i u diabetu mellitu 1. typu. Přestože jsou jednotlivé mechanismy
poměrně podrobně popsány, přesná etiologie autoimunitních onemocnění není
zpravidla zcela objasněna. I když na molekulární úrovni víme, na kterých antigenních
strukturách dochází ke zkřížení imunitní reakce, nedokážeme vznik onemocnění ani
spolehlivě predikovat ani ovlivnit. Obecně lze říci, že jedním z nejsilnějších spouštěčů
prolomení autotolerance a rozvoje autoimunitního poškození jsou infekce. V praxi
infektologů nejsou, zejména u dětí, takové případy vzácné. V souvislosti s pandemií
COVID-19 se ale toto téma stalo opět aktuální.
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COVID-19 je vírusové ochorenie spôsobené vírusom SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), ktorý predilekčne postihujúce respiračný
systém. Vzťah medzi diabetom a COVID-19 sa javí byť obojstranný. Diabetes je asociovaný so zvýšeným rizikom závažného priebehu infekcie COVID-19 a naopak počas
infekcie COVID-19 boli u preexistujúceho diabetu zaznamenané výrazné zhoršenie
glykemickej kompenzácie vyžadujúce výnimočne vysoké dávky inzulínu a aj závažné
komplikácie ako diabetická ketoacidóza (DKA) a hyperosmolárny hyperglykemický
stav (HHS). K tomu sa pripájajú prípady novodiagnostikovaného diabetu po infekcii
COVID-19, tzv. „COVID-19-related diabetes“. Vyššie riziko nákazy SARS-CoV-2 v porovnaní so zdravom populáciou sa u ľudí s diabetom nepotvrdilo. Autor sa v prednáške
venuje problematike vzťahu a vzájomného opvlyvnenia dvoch pandémií dnešnej
doby - pandémie neinfekčného ochorenia diabetes mellitus a pandémie infekčného
ochorenia COVID-19.
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Při péči o pacienty s diabetem je nezbytná široká a účinná spolupráce lékaře
s nelékařským zdravotnickým personálem. Řadu rutinních činností, které jsou však
pro úspěšný management pacientů s diabetem nezbytné, mohou přebírat právě
nelékařští zdravotničtí profesionálové - ať už se jedná o nutriční terapeuty, edukační
pracovníky, instruktory pohybové aktivity či psychology. Dostupnost těchto pracovníků (jednak fyzická, ale zejména s dostatečným časovým prostorem) pro pacienty
s diabetem je však obecně nízká, a v některých oblastech tito pracovníci zcela chybí. Pacienti tak přicházejí o významné odborné a motivační vedení. Přitom je však
potřeba častého kontaktu pacienta se zdravotnickým týmem zakotvena v národních
i mezinárodních doporučeních a tyto kontakty dokonce v některých zdravotnických
systémech přináší pro pacienty bonifikaci ze strany zdravotních pojišťoven. Podle
některých materiálů IDF se odhaduje, že globálně chybí asi šest milionů edukačních
pracovníků nebo diabetických sester. Význam dostupnosti kvalitního nelékařského
zdravotnického personálu se zcela jasně ukazuje u pacientů s diabetem 1. typu. Pro
ně je nezbytné zvládání flexibilního dávkování inzulínu, počítání sacharidů, určení
optimálního sacharidového poměru a korekčního faktoru. Edukaci a iniciální nastavení algoritmus se nevyhneme ani v případě pacientů, kteří používají nejmodernější
pumpy s hybridním uzavřeným okruhem. Analýzu jídelníčku a určení optimálního
energetického příjmu zároveň s praktickými dietními doporučeními bychom měli
provádět pravidelně u všech pacientů s diabetem, stejně jako monitoraci fyzické
aktivity. Pro pacienty s nadváhou nebo obezitou je častý kontakt s týmem nezbytný a jeví se jako velmi efektivní v případě nefarmakologického přístupu ke snížení
hmotnosti. Tyto zmíněné činnosti vyžadují vysoce odborný přístup, jsou nicméně z
časového hlediska nesmírně náročné a nad možnosti lékařů, kteří by se měli spíše
věnovat určování individuální strategie léčby. Česká diabetologická společnost aktuálně pracuje na třech nových odborných doporučeních, ve kterých chce zdůraznit
a pevněji ukotvit úlohu nelékařských zdravotnických pracovníků a bude se snažit
o jejich integrální zapojení do procesu péče o pacienty s diabetem. Cílem je zajistit
jejich dobrou dostupnost pro pacienty a dlouhodobě udržitelnou pozici ve zdravotním systému.
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Diabetes mellitus provázející nemoci exokrinního pankreatu označený jako T3c
býval dříve zařazován do sekundárního diabetu. Patří sem zejména čtyři onemocnění
– diabetes asociovaný s chronickou pankreatitidou, cystickou fibrózou, adenokarcinomem pankreatu a hemochromatózou. Závažnou diagnózou je duktální adenokarcinom pankreatu, jehož mortalita je vysoká (přežití 5 let do pěti procent), na čemž se
podílí pozdní diagnóza. Vyskytuje se jednak při delším, několik let trvajícím diabetu
zejména 2. typu, ale jeho hlavní výskyt je v rámci záchytu nově se manifestujícího
diabetu, který se tak stává jeho prvním příznakem až v 80 % případů. Tento diabetes
je většinou diagnostikován jako Typ 2, kdežto jeho pravá příčina většinou zůstává
neodhalena. Čerstvě se manifestující diabetes provázený hubnutím a současně
zhoršenou reakcí na farmakologickou léčbu by proto měl být vyšetřen s podezřením
na karcinom pankreatu, a tudíž hodnocen jako T3c diabetes. Praktičtí lékaři nebo
diabetologové mají v rukou rozhodnutí o dalším vyšetření pacienta, které by při
podezření na nádor mělo být konzultováno s gastroenterologem. Určení správné
etiologie diabetu je pak podporou pro správně vedenou léčbu.

53

XXXI.DIABETOLOGICKÉ DNI 2021 19.-21. september

ABSTRAKTY

ZŮSTÁVÁ LDL-CHOLESTEROL NEPŘÍTELEM ČÍSLO JEDNA
I U PACIENTŮ S DIABETEM?

HYPERTRIGLYCERIDÉMIA- STARÝ PROBLÉM,
NOVÉ MOŽNOSTI.

Autor:
Vrablík M.
Pracovisko: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. lékařské
fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice

Autor:
Vohnout B.
Pracovisko: Ústav výživy, FOaZOŠ a Koordinačné centrum
pre familiárne hyperlipoproteinémie,
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave,
Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta univerzity Komenského,
Bratislava
Diabetologická ambulancia, Diabeda s.r.o., Bratislava

S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

HOTEL PATRIA, ŠTRBSKÉ PLESO

LDL-cholesterol označují doporučené postupy za primární cíl léčby a stanovují
jeho cílové hodnoty v rámci jednotlivých kategorií kardiovaskulárního rizika. Na základě rizikové stratifikace většina nemocných s diabetem 2. typu bude klasifikována
do kategorií vysokého a velmi vysokého cévního rizika s cílovou hodnotou LDL-C pod
1, 8 resp. 1, 4 mmol/l. Hypolipidemické intervence k dosažení tohoto léčebného cíle
jsou založeny na statinech, většinou posílených o ezetimib; kombinací s inhibitorem
PCSK9 jsme schopni dovést k cílové hodnotě více než 80 % léčených. Dosažení cílové
hodnoty je u nemocných s diabetem spojeno v větším zlepšením prognózy než u
pacientů bez diabetu, protože většinou má diabetik vyšší celkové kardiovaskulární
riziko. Přestože u pacientů s DM2 nacházíme pravidelně větší podíl cholesterolu neseného jinými třídami lipoproteinů, zůstává dosažení cílových hodnot LDL-C u těchto
pacientů požadavkem číslo jedna.
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Otázka hypertriglyceridemie ako rizikového faktora kardiovaskulárnych ochorení je predmetom diskusií (KV) už viacero desaťročí. Aj keď v univariačných analýzach riziko kardiovaskulárnych ochorení vzrastá so stúpajúcou hladinou triglyceridov (Tg), táto asociácia sa stráca po pridaní nonHDL-C do analýz. Väčšinu v plazme
cirkulujúcich Tg prenášajú na Tg bohaté VLDL častice a ich remnanty a hladina Tg
preto odráža koncentráciu apoB obsahujúcich na Tg bohatých lipoproteínov. Typickou abnormalitou lipidového spektra pri DM je aterogénna dyslipidémia (AD) charakterizovaná zvýšením triglyceridov (TG) a zníženou hladinou HDL-C ale zahŕňajúca
aj zvýšenú hladinu na TG bohatých lipoproteínov a normálne alebo len mierne zvýšené hladiny LDL-C s väčším zastúpením malých denzných LDL častíc. Liekom prvej
voľby k redukcii rizika ASKVO u vysokorizikových pacientov s hypertriglyceridémiou
je stále statín, u vysoko a veľmi vysoko rizikových pacientov s hladinou Tg 1.5-5.6
mmol/l má byť zvážené pridanie omega-3 mastných kyselín vo forme ikosapent
ethylu 2x2 gr denne k liečbe statínom, respektíve u pacientov dosahujúcich cieľové
hodnoty LDL-C a s pretrvávajúcou hladinou Tg > 2.3 mmol/l môže byť zvážená možnosť pridania fenofibrátu. Nové možnosti v liečbe hyperTg očakávame od Pemafibrátu, selektívneho modulátora PPAR-α, ako aj od preparátov ovplyvňujúcich apolipoproteín C3, ANGPTL3 a ANGPTL4.

55

XXXI.DIABETOLOGICKÉ DNI 2021 19.-21. september
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

HOTEL PATRIA, ŠTRBSKÉ PLESO

PREČO POTREBUJEME RIEŠIŤ OBEZITU
MULTIDISCIPLINÁRNE?
WHY DO WE NEED TO TACKLE OBESITY
MULTIDISCIPLINARY?
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Prevalencia jedincov s nadhmotnosťou/obezitou narastá prakticky vo všetkých
krajinách sveta, od roku 1975 sa počet obéznych jedincov celosvetovo strojnásobil.
Podľa údajov WOF (World Obesity Federation) v súčasnosti žije na svete 800 miliónov
obéznych osôb (v roku 2016 to bolo 650 miliónov). Realita na Slovensku je taká, že
približne 60 % dospelej populácie má nadhmotnosť, 25 % zápasí s obezitou a obezitou 3. stupňa (BMI ≥ 40 kg/m2) trpí asi 1 % dospelej populácie (čo predstavuje asi 33
000 osôb). Je potrebné povedať, že doposiaľ celosvetovo žiadna krajina nezaznamenala zníženie prevalencie nadhmotnosti / obezity.
V roku 2013 bola obezita uznaná Americkou lekárskou spoločnosťou ako chronická choroba, od tých čias mnohé ďalšie odborné spoločnosti uznali obezitu za
chorobu, pretože jednoznačne spĺňa kritériá pre definíciu choroby.
V roku 2016 počas Obesity Week bol zadefinovaných 236 chronických ochorení súvisiacich s obezitou (kardiologické, metabolické, gynekologické, onkologické,
pľúcne, gastroenterologické, hepatologické, psychiatrické, atď.).
Z kardio-metabolického uhla pohľadu je riziko rozvoja artériovej hypertenzie
päťnásobne vyššie u obéznych osôb, 69 – 70 % artériovej hypertenzie u dospelých
osôb môžeme pripočítať na vrub nadhmotnosti/obezity. Obézni pacient trpia taktiež
adipozopatickou dyslipidémiou, ktorú charakterizujú zvýšené triacylglyceroly, nízke
koncentrácie HDL-cholesterolu, prípadne aj zvýšené hodnoty celkového a LDL-cholesterolu. Každý nárast BMI o kg/m2 vedie k nárastu ischemických príhod o 9 %, rizika fibrilácie predsiení o 4,7 %, k 1,34 násobnému nárastu rizika budúceho srdcového
zlyhania so zachovanou ejekčnou frakciou.
Celosvetovo narastá aj prevalencia diabetes mellitus 2. typu (DM2T),
v mnohých krajinách sa zvýšila vo všeobecnej populácii až na 10 %. Nárast, najmä
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počtu diabetikov 2. typu, zaznamenávame každoročne aj v slovenskej dospelej populácii. Pri pozorovaní dlhodobého vývoja v rokoch 2009 – 2019 vykazuje prevalencia DM2T (celkový počet žijúcich chorých na 100 000 obyvateľov) stúpajúci trend. V
porovnaní s rokom 2009 vzrástla miera prevalencie o 10,4 %. V roku 2019 bolo na
Slovensku dispenzarizovaných 336 968 osôb s DM2T, čo v prepočte na 100 000 obyvateľov SR predstavuje 6 174,0 osôb. DM2T
je chronické, preventabilné ochorenie, ktoré súvisí s obezitou (až 90 % diabetikov 2. typu trpí nadhmotnosťou/obezitou). Paralelný výskyt a úzke patofyziologické
prepojenie týchto dvoch závažných chronických ochorení a ich komplikácií viedli k
vytvoreniu ich spoločného označenia „diabezita“. Obezita ako taká zhoršuje glykemickú kontrolu u diabetikov, čím ovplyvňuje aj riziko rozvoja nielen makrovaskulárnych, ale najmä mikrovaskulárnych komplikácií.
Na troch dispenzarizovaných diabetikov pripadá jeden nediagnostikovaný
a jeden s hypeglykémiou nalačno alebo poruchou tolerancie gluklózy. V populácii
zaznamenávane vysokú prevalenciu „prediabetických“ stavov (12,5 %), ako aj prítomnosti metabolického syndrómu (20,1 %), čo sú všetko osoby s kumuláciou kardiovaskulárnych rizikových faktorov a osoby s reálne vysokým rizikom rozvoja DM2T.
Obezita významne ovplyvňuje reprodukčné zdravie žien vo všetkých fázach
života (nepravidelnosť menštruačného cyklu, syndróm polycystických ovárií, fertilitu, komplikácie v gravidite – gestačný diabetes, preeklampsia, ochorenia placenty,
rakovina endometria, chirurgické komplikácie). Vedie k mechanickým konzekvenciám (osteoartróza veľkých kĺbov), k metabolickým konzekvenciám – zvýšenie kyseliny
močovej a zvýšené riziko dny. Ďalšími aspektmi sú psoriáza a psoriatická artritída,
zvýšené hladiny sérových zápalových markerov, najmä interleukínu-6, C-reaktívneho
proteínu. U obéznych osôb so psoriatickou alebo reumatoidnou artritídou je zhoršená odpoveď na liečbu protizápalovými liekmi.
Obezita je príčinou vyššieho výskytu nádorových ochorení, gastrointestinálnych ochorení (gastroezofagálny reflux, nealkoholová steatohepatitída), syndrómu
spánkového apnoe, depresií, sociálnej stimatizácie, atď.
Obezita je vysoko prevalentné chronické ochorenie s významnými nepriaznivými konzekvenciami v rámci rôznych špecializácií, preto pri jej riešení je veľmi
dôležitý multidisciplinárny prístup. Redukcia hmotnosti a udržanie zredukovanej
hmotnosti dokáže viesť k zvráteniu mnohých komorbidít obezity. V rámci liečby do
úvahy prichádzajú všetky úrovne manažmentu obézneho jedinca: úprava životného
štýlu – diétne, režimové opatrenia, zvýšenie pohybovej aktivity, redukcia sedavosti,
kognitívno-behaviorálna terapia, medikamentózna liečba antiobezitikami (u diabetikov 2. typu aj antidiabetikami nezvyšujúcimi hmotnosť) a bariatrická/metabolická
chirurgia.
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KTORÝ DIÉTNY VZOREC JE V LIEČBE DIABEZITY OPTIMÁLNY?

DIŠTANČNÉ OBEZITOLOGICKÉ PROGRAMY: ÚSPEŠNÉ
PRÍKLADY ZO ZAHRANIČIA A INICIÁLNE SKÚSENOSTI
V BIOMEDICÍNSKOM CENTRE SAV

S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
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Autor:
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Pracovisko: DiaInt ambulancia, Centrum liečebnej výživy, PK Razusova Nitra

Diéty s nízkym obsahom sacharidov sú veľmi populárne pre ich relatívne rýchlu účinnosť i v našom domácom prostredí.
Podľa viacerých spoločností, vedeckých panelov a štúdií panuje v definícii
diéty s nízkym obsahom sacharidov (LCD) nejednotnosť. Dostupné údaje neumožňujú spoľahlivú analýzu skupiny diét s LCD <130–150 g sacharidov / deň. Definícia LCD,
ktorá sa používa , je založená na Willetovej reziduálnej metóde - energeticky upravený príjem sacharidov čo bolo 39%.
Dôležité sú účinky LCD v skupine pacientov s diabetom 2. typu a s hypertriglyceridémiou. Štúdie skutočne naznačujú, že LCD pre týchto pacientov môžu byť
prospešné, ale čím je obsah sacharidov nižší, tým je horšia súvislosť so všetkými
príčinami morbidity a príčinami smrtnosti.. Toto sa recentne potvrdilo v metaanalýze
ôsmich štúdií (Mazidi, 2019, Eur Heart J).
Najnižšie LCD diéty boli spojené s vyššími hladinami tukov v strave (105 oproti
70 g / deň) a bielkovinami - hlavne živočíšneho pôvodu (103 oproti 72 g / deň ) a
najnižšími hladina mi polynenasýtených mastných kyselín (13,6% oproti 17,4% ).
Záverom je možné predpokladať, že pre niektorých pacientov (vrátane pacientov s cukrovkou) môže byť niektoré LCD užitočné na získanie zlepšených hodnôt
jednotlivých metabolických parametrov, stále sú však potrebné štúdie s dlhším sledovaním .Navrhuje sa preto predbežne všeobecne odporúčať vyváženú stravu (napríklad DASH dietu alebo stredomorskú stravu).
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Napriek tomu, že sa v posledných rokoch zlepšila prístupnosť k viacerým platformám telemedicíny, uplatňovanie dištančných foriem komplexného manažmentu
obezity nemá zatiaľ vo viacerých krajinách, vrátane Slovenska, široké uplatnenie. Pri
online administrácii a manažmente obéznych pacientov možno účelne využiť mnohé
súčasne dostupné IT technológie, vrátane internetových komunikačných aplikácií. Posledné roky sa v zahraničí intenzívne študujú výhody a obmedzenia rôznych
technológií pri manažmente obéznych pacientov. Hodne sa diskutuje o výsledkoch
dištančného manažmentu obezity publikovaných v najnovších vedeckých prácach,
a to predovšetkým o použiteľnosti, prijateľnosti, monitorovacích možnostiach, účinnosti, ako aj o bezpečnosti intervencií poskytnutých „na diaľku“, čiže bez priameho
kontaktu pacienta s poskytovateľom. V obezitologickej praxi to môže byť lekár, dietológ, psychológ, kondičný tréner alebo motivačný kouč. Dôležitým kritériom účinnosti
dištančných intervencií je posudzovanie schopnosti meniť správanie obéznych pacientov „na diaľku“ v záujme dosahovania dlhodobo udržateľného poklesu hmotnosti a zvyšovania fyzickej zdatnosti. Nádejné výsledky doterajších intervenčných štúdií
poukazujú na to, že dištančné intervencie zamerané na komplexný manažment
obezity majú potenciál pre podnietenie pozitívnych zmien správania a navodenie
iniciálneho i dlhodobo udržateľného poklesu hmotnosti u motivovaných pacientov s
obezitou. Sľubnou sa javí byť aj kombinovaná verzia prezenčnej a dištančnej formy
obezitologickej intervencie. Zdá sa, že dištančná i kombinovaná forma obezitologických programov môžu byť za istých okolností perspektívnou doplnkovou formou
výlučne prezenčného komplexného manažmentu obezity. Dištančné obezitologické
poradenstvo môžu vykonávať zdravotnícki pracovníci, napríklad všeobecní praktickí lekári. Vhodné je však aj pre ďalších odborníkov (nutričné terapeutky, klinickí
psychológovia, farmaceuti, kondiční tréneri), ktorí po patričnom zaškolení, získaní
certifikátu a v spolupráci s ošetrujúcimi lekármi by mohli takisto vykonávať online
intervencie zamerané na podporu znižovania (nad)hmotnosti. Prezentácia predstaví
úspešné príklady dištančných programov znižovania hmotnosti zo zahraničia a iniciálne skúsenosti v Biomedicínskom centre SAV.
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HNEDNUTIE TUKOVÉHO TKANIVA: MECHANIZMY
REGULUJÚCE ENERGETICKÝ METABOLIZMUS U ČLOVEKA
Jozef Ukropec1, Zuzana Kovaničová1, Miroslav Baláž1,2,
Patrik Štefanička3, Christian Wolfrum2, Barbara Ukropcová1,4
Pracovisko: 1Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV,
Bratislava, Slovensko.
2.
Dep. of Health Sciences and Technology, ETH Zurich, Švajčiarsko
3
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK
a UN Bratislava
4
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava
Autor:

ABSTRAKTY
molekulárnymi markermi metabolickej aktivácie hnedého tuku.
Naše výsledky tiež ukázali, že miera regulácie PTH chladom súvisí s intenzitou
chladového stimulu s adaptáciou jedinca na chlad, podieľa sa na regulácii metabolického využitia lipidov a pravdepodobne sa spája s aktiváciou tvorby tepla u človeka. Metabolická aktivácia hnedého tukového tkaniva môže prispieť k udržiavaniu
optimálnej telesnej hmotnosti a glukózovej homeostázy.
Grantová podpora: APVV/19-0411, VEGA 2/0107/18, VEGA 2/0164/20

Nadmerný príjem energeticky bohatej potravy a podieľa na vzniku obezity,
ktorá je globálnym medicínskym problémom. Obezita vzniká pri nerovnováhe medzi
príjmom a výdajom energie. Spôsob a dynamiku uskladnenia a mobilizácie energie
pritom významne ovplyvňuje bunkové zloženie tukového tkaniva. Prítomnosť hypertrofovaných funkčne kompromitovaných tukových buniek sa spája s prítomnosťou
chronického subklinického zápalu a so vznikom metabolického syndrómu. Naopak
prítomnosť malých bielych, béžových a hnedých (metabolicky aktívnych) tukových
buniek významne zlepšuje energetický metabolizmus a má potenciál zlepšiť metabolizmus glukózy.
Tukové tkanivo je významným centrom regulácie uskladnenia a mobilizácie
energie potrebnej na všetky metabolicky náročné procesy v ľudskom tele. Táto regulácia sa odohráva aj pomocou parakrinnej a endokrinnej signalizácie.
Pri štúdiu akútnej a adaptačnej odpovede organizmu na chlad sme zistili, že
plávanie v ľadovej vode spôsobuje masívne zvýšenie cirkulujúcich hladín parathormónu PTH a TSH.
Zvýšenie PTH u otužilcov sprevádzalo zníženie hladín vápnika a súčasné
zvýšenie anorganického fosforu. Jedinci, u ktorých dochádzalo k najvýraznejšiemu
zvýšeniu PTH, mali vyššiu metabolickú preferenciu využívať ako zdroj energie tuky
a väčšie množstvo hnedého (metabolicky aktívneho) tuku. Variabilita cirkulujúcich
hladín PTH korelovala pozitívne s prítomnosťou odpájacieho proteínu UCP1 a inými
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QUO VADIS DIABETOLÓGA?

PODIEL ÚMRTÍ PACIENTOV S DIABETES MELLITUS POČAS
PANDÉMIE COVID-19 VÝZNAMNE STÚPOL

S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
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Každý medicínsky odbor má svoju minulosť, prítomnosť a budúcnosť a mal
by mať úctu k svojej histórii a k ľuďom, ktorí ju tvorili. Diabetológ v klinickej praxi
vychádza zo všeobecných filozofických, psychologických a medicínskych prístupov,
ktoré sa snaží aplikovať na špecifickú problematiku diabetológie. Choroba, prípadne
jej nositeľ – pacient, sa nedá posudzovať iba z úzkeho lekárskeho pohľadu, ale je
potrebné brať do úvahy, že diabetes mellitus je chronické ochorenie, ktoré má svoj
rozmer biologický, psychologický a sociálny.
Exponenciálny rast vedeckých poznatkov, zavádzanie nových technológii,
požiadavky každodennej praxe zvyšujú neustále nároky na myslenie a rozhodovacie
procesy lekára. Aktívnejší a neraz invazívny prístup dnešného lekárstva otvára širšie
diagnostické a liečebné možnosti, ale zdôrazňuje aj mieru zodpovednosti za jednotlivé rozhodnutia.
Menia sa názory na edukáciu, diétu a fyzickú aktivitu. Sme svedkami výrazného pokroku vo farmakoterapii, klinického použitia nových liekov, či liekových skupín,
pričom ostávajú v praxi aj „staré osvedčené“ molekuly. Moderné technológie menia
charakter práce diabetológa - glukózové senzory, inzulínové pumpy. Do hry vstupujú
mobily aj internet. Nové možnosti prináša telemedicína.
Dimenzia starostlivosti o pacienta je široká. Kladie sa dôraz aj na psychologické, psychiatrické a sociálne problémy pacienta s diabetes mellitus. Mení sa veková štruktúra pacientov s diabetom a je potrebné prispôsobiť lekársku starostlivosť
špecifikám vyššieho veku, ale aj detského veku.
Diabetológ by mal ovládať nielen diabetológiu, ale súčasne by mal byť aj
široko erudovaným lekárom a človekom v tom pravom zmysle slova. Ako sa vyrovnať
s týmito výzvami?
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Podľa literárnych údajov majú pacienti s diabetes mellitus (DM) zvýšené riziko
ťažkého priebehu a vyššej úmrtnosti v súvislosti s ochorením COVID-19
Cieľ: Posúdiť, či v období počas pandémie ochorenia COVID-19 v porovnaní s
obdobím pred pandémiou došlo k zmene podielu úmrtí u diabetikov. K prvému hlásenému prípadu ochorenia COVID -19 došlo v marci 2020 a k prvému úmrtiu na toto
ochorenie v apríli 2020. Za obdobie pred pandémiou sme preto považovali obdobie
od 03/2019 do 03/2020. Za obdobie pandémie sme považovali obdobie 03/202003/2021, pričom v mesiaci marec nemusia byť ešte zaznamenané všetky úmrtia.
Metodika: Zdroj údajov zo zdravotnej poisťovne Dôvera. Retrospektívna analýza podielu úmrtí všetkých poistencov v poistnom kmeni poisťovne Dôvera v období
pred pandémiou ochorenia COVID-19 a v období pandémie. Retrospektívna analýza
podielu úmrtí pacientov s diabetes mellitus v poistnom kmeni poisťovne Dôvera v
období pred pandémiou ochorenia COVID-19 a v období pandémie. Použili sa štatistické metódy: chi-kvadrát, Studentov t-test.
Výsledky
V porovnávaných obdobiach 03/2019 – 03/2020 vs 03/2020-03/2021, celkový
podiel zomretých v rámci celého poistného kmeňa (n= 1 593 958 vs n= 1 677 193)
stúpol z 12234 (0,768%) na 16088 (0,959%) (p< 0,0001), čo predstavovalo nárast o 25%.
Podiel zomretých v rovnakých mesiacoch porovnávaných období stúpol v priemere
z 941,08 (0,0591%) na 1237,54 (0,0738%) (p=0,0001), (nárast o 25%). V prepočte na dni
v príslušnom mesiaci stúpol podiel úmrtí z 30,8 (0,0019%) na 40,7 (0,0024%) (N.S), čo
predstavovalo nárast o 26%. Najväčší nárast bol zaznamenaný v mesiacoch 10/2003/21 keď podiel zomretých za príslušný mesiac stúpol v priemere z 983,8 (0,0617%)
na 1586,8 (0,0946%) (p<0,0001), čo predstavovalo nárast o 53%. V prepočte na dni z
32,29 (0,00203%) na 52,46 (0,00313%) (p=0,065) čo predstavovalo nárast o 56%.
V porovnávaných obdobiach 03/2019 – 03/2020 vs 03/2020-03/2021, celkový
podiel úmrtí diabetikov v rámci celého poistného kmeňa diabetikov (n= 83713 vs n=
86968) stúpol z 3012 (3,598%) na 4423 (5,085%) (p< 0,0001), čo predstavovalo nárast
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o 41%. Podiel zomretých v rovnakých mesiacoch porovnávaných období stúpol v
priemere z 231,69 (0,28%) na 340,23 (0,39%) (p=0,0001), (nárast o 39%). V prepočte
na dni v príslušnom mesiaci stúpol podiel úmrtí zo 7,59 (0,0091%) na 11,21 (0,0129%)
(p=N.S), čo predstavovalo nárast o 42%. Najväčší nárast bol zaznamenaný v mesiacoch 10/20-03/21 keď počet úmrtí za príslušný mesiac stúpol v priemere z 242,17
(0,29%) na 408,25 (0,53%) (p=0,0001), čo predstavovalo nárast o 83%. V prepočte na
dni z 7,95 (0,0095%) na 15,29 (0,0176%) čo predstavovalo nárast o 85%.
Súhrn: Výsledky našej retrospektívnej analýzy poukázali na významný nárast
úmrtí počas obdobia pandémie COVID-19 v celom poistnom kmeni a významne vyšší
nárast podielu úmrtí u pacientov s DM v období pandémie. Najviac úmrtí bolo zaznamenaných v mesiacoch október 2020-marec 2021. Tieto výsledky sú v súlade s
údajmi z literatúry a zdôrazňujú potrebu dôsledných preventívnych opatrení a vakcinácie proti COVID-19 u pacientov s diabetes mellitus.
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Úvod: Metformín bol objavený už v roku 1957. V odporúčaniach odborných
spoločností: ADA, ESC- EASD, NICE, v doplnení konsenzu ADA - EASD z roku 2020 stále
ostáva liekom voľby odporúčaným v prvej línii, alebo do kombinovanej antidiabetickej liečby. V PUBMEDE môžeme nájsť vyše 22000 publikácií a množstvo metanalýz
štúdií, ktoré dokumentujú prínos a medicínske opodstatnenie tejto osvedčenej terapie.
Problematika: Dôvodom udržania postavenia metformínu (M) v srdci všetkých
odborných odporúčaní liečby diabetes mellitus typu 2(DM) sú jeho nasledujúce
vlastnosti:
1.Dlho pretrvávajúci antihyperglykemický účinok s minimom hypoglykémií
2. Antihyperinzulinemický účinok, 3 Účinok znižujúci telesnú hmotnosť 4. Zlepšenie
lipidových parametrov. 5. Zlepšenie rôznych vaskulárnych parametrov. 6. Zvýšenie
preživania. 7. Onkoprotektívny efekt 8. Možnosť kombinácie s inými antidiabetikami.
9. Nizka cena 10. Kardioprotektívny efekt
Metaanalýzy štúdií dokazujú, že M znižuje riziko zlyhania srdca, znižuje kardiovaskulárnu úmrtnosť aj celkovú mortalitu. Patofyziológia týchto pozitívnych
kardiovaskulárnych efektov M je podmienená účinkom na koagulačné parametre,
zlepšenie mikrovaskulárnej hemodynamiky, zníženie aterogenézy a následne makrovaskulárnych komplikácií. Na molekulárnej úrovni M upravuje inzulínovú rezistenciu.
Ovplyvňuje signalizovanie v bunkách myokardu a metabolizmus buniek. Moduluje
využitie energetických zdrojov na mitochondiálnej úrovni.
M ostáva jediným liekom na DM, ktorý má preukazateľný kardiovaskulárny
benefit aj u pacientov bez kardiovaskulárneho ochorenia.
M v porovnaní s inými antidiabetikami s dokázaným kardiovaskulárnym benefitom má vyššiu toleranciu. Podľa literárnych údajov počas prvého roka liečby ukončí
M 8% pacientov, 20% s liečbou s agonistami GLP-1 receptorov, 17% s DPP4 inhibítormi
a 25 % liečených SGLT2 inhibítormi (trojnásobné oproti M).
M je liekom prvej voľby pri liečbe DM v prípade, ak pacient nemá kontraindikácie. Jeho účinok je závislý na dávke jeho titrácia má byť voľbou pri suboptimálnej
kompenzácii diabetu.
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Kontraindikáciami M sú hlavne: hypoxia a stavy s ňou spojené, ťažké poškodenie obličiek a hepatálnych funkcií, peroperačné obdobie, vyšetrenie kontrastnými
látkami.
Záver: M napriek svojej pozícii v odborných odporúčaniach ostáva pri inicializácii antidiabetickej liečby (v 57,8% ) stále nedostatočne využitý. Jeho zvýšenie používania by mohlo priniesť signifikanté zlepšenie prognózy pacientov, ako aj finančnú
úsporu. M má byť základnou liečbou DM vyplývajúcou z dlhoročných klinických skúseností, ktoré dokazujú jeho účinnosť, bezpečnosť a kardiovaskulárny benefit. M má
byť zvažovaný ako liek voľby aj pre diabetických pacientov so zlyhaním srdca ak ich
e eGFR je stabilná a >30 mL/min/1,73m2 po posúdení jeho kontraindikácií.
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Inhibítory sodíkovo-glukózového kotransportéra 2 (SGLT-2i) získali za krátku
dobu ich klinického používania popredné miesto v terapeutických odporúčaniach
(guidelines) pre manžment diabetes mellitus 2. typu (T2D). Toto postavenie majú
vďaka pleiotropným mechanizmom účinku a efektom, ktoré značne presahujú ich
schopnosť redukovať glykémiu (HbA1c) pomocou inhibície spätného vychytávania
glukózy v proximálnom tubule nefrónu. Kanagliflozín je SGLT-2i s dokáznaným efektom na redukciu kardiovaskulárnych príhod (MACE) v štúdii CANVAS ako aj s nefroprotektívnym efektom (štúdia CREDENCE).
V prednáške sa venujem benefitom kanagliflozínu pre špecifické skupiny
pacientov sT2D. Jedná sa konkrétne o pacientov s pokročilou chronickou obličkovou chorobou (CKD) IV. štádia (eGFR <30 ml/min/1.73m2) a pacientov s renálnou
anémiou. Subanalýzy štúdie CREDENCE potvrdili nielen bezpečnosť kanagliflozínu u
týchto pacientov ale aj jeho jednoznačný benefit, čo sa následne prejavuje aj v rozšírení terapeutických indikácií kanagliflozínu.
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(Prednáška podporená spoločnosťou Amgen Slovakia, s.r.o.)
Štúdia DA VINCI hodnotila v 18 európskych krajinách ako sa používa hypolipemická liečba a ako súčasná klinická prax ovplyvňuje dosahovanie cieľov LDL-C pre
danú rizikovú skupinu Porovnávali sa výsledky podľa kritérií guidelines ESC/EAS z
roku 2016 a ich aktualizácie z r. 2019
Primárnym cieľom bolo zistiť, koľko pacientov na stabilnej hypolipemickej
liečbe dosahuje cieľovú hladinu LDL-C pre svoju rizikovú skupinu. Stabilná hypolipemická liečba bola definovaná ako žiadna zmena v dávke za posledných 28 dní pred
LDL-C vyšetrením.
Do sekundárnej prevencie bolo zaradených 2888 pacientov a do skupiny primárnej prevencie 3000 pacientov. Obe skupiny sa nelíšili v základných demografických ukazovateľoch.
Kardiovaskulárne riziko u pacientov v primárnej prevencií sa hodnotilo na základe kritérií SCORE a u pacientov v sekundárnej prevencií na základe kritérií REACH.
Výsledky: V primárnej prevencií bolo 29 % pacientov v pásme vysokého rizika a
4 % v pásme veľmi vysokého rizika
V sekundárnej prevencií malo 82% pacientov 10-ročné riziko viac ako 20% a
31% pacientov malo toto riziko väčšie ako 40%
Monoterapia statínmi strednej intenzity bola najčastejšie používanou hypolipemickou liečbou vo všetkých rizikových skupinách. Z celkového počtu 5888 osôb
dostávalo monoterapiu statínom vysokej intensity 28% a kombináciu s ezetimibom
9% pacientov. 1% pacientov malo liečbu PCSK9i a jednalo sa o tých, ktorí patrili do
sekundárnej prevencie.. Práve v tejto malej skupine s veľmi vysokým KV rizikom až
58% pacientov dosiahlo cieľovú hladinu LDL-C podľa odporúčaní ESC/EAS 2019.
Záver: Štúdia Da Vinci ukázala, že v klinickej praxi je potrebné klásť oveľa väčší dôraz na to, aby predovšekým pacienti s veľmi vysokým rizikom dosahovali cieľový
LDL-C < 1,4 mmol/l – čo významne ovplyvní pokles KV rizika.
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Na Slovensku bolo v roku 2019 evidovaných 336 968 diabetikov 2. typu, z toho
takmer 151 starších ako 65 rokov. Vhodné antidiabetikum pre staršieho pacienta by
malo byť: kardiovaskulárne bezpečné (protektívne), asociované s nízkym rizikom
hypoglykémie, renálne bezpečné (protektívne), onkologicky bezpečné, malo by mať
jednoduché podávanie a predvídateľný celkový bezpečnostný profil. Dôležitá je tiež
jeho možnosť použitia pri ťažších poruchách funkcie obličiek, kombinácia s inými
liekmi, hmotnostná neutralita. Metformín je stále liekom prvej voľby aj u starších
pacientov s DM 2. typu za predpokladu že nie sú prítomné nežiaduce účinky alebo
kontraindikácie jeho použitia.Použitie derivátov sulfonylurey aj tiazolidíndiónov
(pioglitazónu) nie je optimálne u starších diabetikov 2. typu. Inhibítory SGLT2 a agonisty GLP-1 receptorov sú odporúčané aj u starších pacientov s DM 2. typu samozrejme so špecifikami ich použitia pre daný vek. Mnoho starších pacientov s DM 2. typu
vyžaduje tiež liečbu inzulínom. DPP-4 inhibítory sú vhodnou a bezpečnou voľbou u
starších diabetikov 2. typu Liečba touto skupinou farmák nie je asociovaná s rizikom
hypoglykémie, je dobre tolerovaná s nízkym výskytom nežiaducich účinkov. Výhodou
je aj perorálne podávanie, hmotnostná neutralita a tiež možnosť kombinácie so
všetkým ostatnými OAD a s inzulínom. Veľké, prospektívne, randomizované placebom kontrolované štúdie s DPP-4 inhibítormi dokázali KV bezpečnosť tejto skupiny
farmák. Saxagliptín v štúdii SAVOR-TIMI viedol k signifikantnému zvýšeniu rizika
hospitalizácie pre srdcové zlyhávanie, v prípade alogliptínu v štúdii EXAMINE bol
zaznamenaný trend smerom k zvýšenému riziku hospitalizácie v dôsledku srdcového
zlyhávania. Sitagliptín v štúdii TECOS, ani linagliptín v štúdiach CARMELINA a CAROLINA neviedli k zvyšenému riziku hospitalizáciu pre srdcové zlyhávanie celkove, ale
ani aj u starších pacientov. Výhodou inhibítorov DPP-4 je aj to, že môžu byť použité u
pacientov v každom štádiu CHOCH. Nutné je zníženie dávky od stredne zníženej eGFR
po zlyhanie obličiek, s výnimkou linagliptínu. Nie je vhodné použitie tejto skupiny
farmák u pacientov s prekonanou akútnou pankreatitídou alebo zvýšenom riziku jej
vzniku.
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