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Těžká akutní pankreatitida při hypertriglyceridemické krizi
Martin Bajer1, Zdeněk Bureš1, Jan Havel1, Jan Maňák1, Vladimír Blaha1

1III. interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Cílem tohoto posteru je představit kazuistiku dvacetidevítileté pacientky s akutní pankre-

atitidou vzniklou při hypertriglyceridemické krizi. Prezentovaná diagnóza představuje život 
ohrožující stav. Pacientka byla přijata pro bolesti břicha ve spádu v dubnu 2022 a překládána 
na interní JIP III. interní gerontometabolické kliniky FNHK.

Stav nemocné byl doprovázen rozsáhlými infiltracemi tuku v retroperitoneu i v mezenteriu, 
vyjádřeným SIRS, nitrobřišní hypertenzí a velmi silnými a obtížně terapeuticky ovlivnitelnými 
bolestmi břicha, pro které byla zavedena epidurální analgesie. Ve vstupních odběrech bylo u ne-
mocné zjištěno chylózní sérum s vysokou hladinou triacylglycerolů (TAG), proto byla při přijetí 
indikována plazmaferéza, která pomohla upravit hladinu TAG natolik, že potřeba další plazmafe-
rézy nebyla nutná. Stav byl dále komplikován rozvojem těžké nitrobřišní sepse při infikovaných 
peripankreatických kolekcích. Nemocná byla oběhově nestabilní s nutností vasopresorické 
podpory katecholaminy. Přechodně s nutností umělé plicní ventilace. Zkolikvované kolekce 
byly navigovaně drénovány. Po zhotovení vhodných kanálů přes břišní stěnu byly prováděny 
endoskopicky asistované nekrektomie. Během hospitalizace na JIP byla odhalena postupně 
narůstající kalcemie až do pásma hyperkalcémie. Sérová hladina parathormonu nebyla supri-
movaná. Zobrazovacími vyšetřeními byla vyslovena suspekce na adenom příštítného tělíska, 
který byl poté potvrzen a po stabilizaci nemocné a překladu na standardní oddělení chirurgicky 
odstraněn. Hyperkalcemie byla korigovaná v úvodu kontinuální hemodialýzou, byl aplikován 
2× zolendronát a nemocná užívala do termínu operace cinacalcet.

Vyléčit komplikovanou formu těžké akutní pankreatitidy je ‚‚během na dlouhou trať‘‘ 
s nutností intenzivní multidisciplinární péče. Ze stěžejních bodů algoritmů léčby nutno zmínit: 
tekutinovou resuscitaci s pravidelnými kontrolami vnitřního prostředí, účinné tlumení bolesti, 
nutriční podporu s vhodně zvolenou výživou (parenterální i enterální), drenáž a sanaci nitro-
břišních kolekcí a nekróz, např. i s využitím endoskopických metod a v neposlední řadě léčbu 
komplikací (šok, sepse, krvácení).

V rámci kazuistiky budou diskutovány jednotlivé algoritmy léčby akutní pankreatitidy při 
hypertriglyceridemické krizi s důrazem na využití plazmaferézy, a dále budou projednány vý-
hody nechirurgické intervence pankreatických nekróz metodou endoskopických nekrektomií.
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TÉMA: Ambulantní terapie
SEKCE: Lékařská sekce

FORMA PREZENTACE: ústní prezentace

Ambulantní terapie stavů souvisejících s infekcí Covid-19
Lubomír Berka1, Peter Freimann2

1KARDIA JH, s. r. o.
2Freimann software & consulting

Od 1. 3. 2020 do 29. 8. 2022 se na kardiologické pracoviště obrátilo celkem 712 osob se 
změnami zdravotního stavu, když za příčinu obtíží jejich lékaři anebo pacienti sami prohlašo-
vali infekci typu Covid 19. U 271 z nich vzniku stále se zhoršujících obtíží (dušnost, zhoršující se 
tolerance fyzické zátěže, poruchy srdečního rytmu a pod.) bezprostředně předcházela aplikace 
látky označené jako očkování proti této viróze.

Všichni nemocní byli podrobně vyšetřeni včetně provedené echokardiografie. Nejčastějším 
nálezem bylo celkové snížení hybnosti svaloviny levé komory vyjádřené většinou hodnotami 
ejekční frakce mezi 50 a 40 % vyjímečně i pod 40 %.

Obdobné nálezy měli nemocní se symptomatologií, která se vyvinula po vakcinaci.
Zvláštní skupinu tvořilo 12 nemocných s akutními projevy virózy s teplotou přes 38 °C s po-

zitivitou PCR testu, kteří žádali konsultaci telefonicky. U těchto nemocných v karanténě jsme 
žádali před převzetím do péče písemný souhlas s navrženým postupem zaslaný programem 
WhatsApp spolu s hodnotami STK, DTK, SF, teploty bezkontaktním teploměrem, SpO2 a údaj 
o veškeré farmakoterapii i o potravinových doplňcích. Měřené parametry nemocní aktualizovali 
stejnou cestou ráno a večer do úplného ústupu symptomů a ještě další 2 dny. 

Bezprostředně po vyšetřeních a po předchozím souhlasu nemocného jsme na základě stále 
se zvětšujících zkušeností nasazovali jako účinné antivirotikum fytoterapeutikum Schizandra 
chinensis (Klanopraška čínská) v podobě kapek lihového extraktu. Jako podpůrnou léčbu jsme 
používali Astragalus membranaceus (Kozinec blanitý) a Hyppophe rhamnoides (Rakytník 
řešetlákový).

Stav žádného z nemocných nevyžadoval hospitalizaci. Úprava febrilního stavu trvala 1–2 dny, 
ústup většiny obtíží do 3 dnů od zahájení léčby.

Terapii postkovidového syndromu jsme zásadně zahajovali přeléčením analogickým k akutní 
viróze. Úprava echokardiografických parametrů byla ve většině případů do půl roku, ústup 
symptomů však většinou podstatně dříve.

K ochraně pracovníků pracoviště a k ochraně pacientů ordinace vystavených kontaktům 
s infekcí v rodině či na pracoviště uživáme stejnou fytoterapii s doposud spolehlivým efektem.
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TÉMA: Výskyt hyponatrémie u hospitalizovaných pacientů
SEKCE: Lékařská sekce
FORMA PREZENTACE: bez preference

Výskyt hyponatrémie u pacientů 
hospitalizovaných na interním oddělení
Kateřina Bláhová1, Zdeněk Monhart1

1Nemocnice Znojmo
Hyponatrémie je běžně se vyskytující druh iontové dysbalance a může způsobovat život 

ohrožující komplikace. Je často zjištěna u pacientů při přijetí k hospitalizaci, ať již v souvislosti 
s jejich akutním onemocněním, nebo chronickým stavem (srdeční, jaterní selhání) a medikací 
(nejčastěji diuretika).

Cílem práce je zhodnotit výskyt hyponatrémie v neselektované populaci pacientů přijíma-
ných k hospitalizaci na interní oddělení. Na interním oddělení nemocnice Znojmo bylo v prů-
běhu roku 2021 hospitalizováno 2536 pacientů, z toho 587 (307 mužů a 279 žen) mělo při přijetí 
hyponatrémie, což představuje 23,1 % ze všech přijatých pacient. 16,7 % pacientů s hyponatrémií 
bylo přijato na lůžko intenzivní péče. V této statistice jsou hodnoty 120–134 mmol/l označeny 
jako mírná hyponatrémie (celkem 556 pacientů, 94,7 %), 110–119 mmol/l jako střední (27 pacientů, 
4,6 %), 100–109 mmol/l jako závažná (3 pacienti, 0,5 %). S kritickou hodnotou sérového natria 
pod 100 nebyl hospitalizován nikdo. Výše zmíněné 3 případy závažné hyponatrémie vznikly 
všechny jako následek dyspepsií horního typu při infekčních chorobách, s podílem medikace na 
rozvoji poruchy. Incidence hyponatrémie jsme roztřídili dle věkových skupin. V nejstarší věkové 
skupině narozené mezi roky 1920–1929 mělo hyponatrémií 15,5 % přijímaných pacientů (13 pa-
cientů z 84). Ve skupině narozené mezi lety 1930–1939 bylo 446 pacientů, 25 % (113) z nich mělo 
hyponatrémií. Z 783 pacientů narozených 1940–1949 mělo hyponatrémii 206 pacientů (26,3 %), 
u ročníků 1950–1959 byla hyponatrémie přítomna u 127 pacientů z 576 (22 %), mezi pacienty 
narozenými 1960–1969 byla se hyponatrémie vyskytovala u 70 z 288 pacientů (24,3 %), u ročníků 
1970–1979 u 29 ze 151 pacientů (19,2 %), 1980–1989 u 10 z 98 pacientů (10,2 %). Mezi nejmladšími 
pacienty narozenými v letech 1990–1999 jsme hyponatrémii zaznamenali u 15 z 82 pacientů 
(18,3 %) (15 pacientů) s hyponatrémií, a v ročnících 2000–2009 byla přítomna u 3 pacientů 
z 28 (10,7 %). Součástí statistického zpracování našeho souboru je také vyhodnocení mortality 
ve skupinách s normální a sníženou hladinou sérového natria při přijetí.

Výskyt hyponatrémie ve starších věkových skupinách se pohybuje v průměru kolem 24 % 
všech hospitalizovaných, pod 50 let věku klesá na 16 %.
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TÉMA: Závislost na tabáku
SEKCE: Sekce SZP

FORMA PREZENTACE: ústní prezentace

Prevence a léčba závislosti na tabáku
Ivana Bobovská1

1Centrum pro závislé na tabáku – plicní oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Zlín
Prevencí rozumíme aktivní ovlivňování rizikových faktorů. Ve spojitosti s kouřením je potřeba 

prevence primární, sekundární, ale i terciální. Léčba závislosti na tabáku založená na důkazech 
zahrnuje psychobehaviorální intervenci a farmakoterapii. Závislost u našich pacientů kuřáků 
je ve většině případů psychosociální i  fyzická. Fyzická závislost na nikotinu vyžaduje léčbu 
farmakologickou. Na trhu jsou dostupné léky, které působí na acetylcholin -nikotinové recepto-
ry – snižují chuť na cigaretu a tlumí případné abstinenční příznaky. Jedním z hojně využívaných 
léků je Defumoxan, dále lze léčit pomocí Bupropionu nebo náhradní nikotinové terapie. Léčba 
závislosti psychosociální – naučené situace s cigaretou, stereotypy a denní rituály se děje po-
mocí intervencí a režimových opatření. Léčba je dlouhodobá a měla by v ideálním případě trvat 
minimálně 3–6 měsíců. V prvním roce od poslední cigarety je velké procento kuřáků ohroženo 
relapsem, proto je dobré, když jsou v péči odborníka. Úspěšnost léčby v Centrech pro závislé 
na tabáku, kterých je v republice 41 se uvádí okolo 45 %.

Cílem prezentace je zdůraznit význam prevence a edukace směřující k nekouření a také 
ukazuje možnosti léčby závislosti na tabáku.
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TÉMA: Předoperační vyšetření
SEKCE: Lékařská sekce
FORMA PREZENTACE: bez preference

Význam EKG a RTG srdce a plic v interním 
předoperačním vyšetření – retrospektivní analýza
Bronislav Čapek1,2, Jan Václavík2,3,4

1Interní oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
2Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
3Interní a kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
4Ostravská univerzita, Lékařská fakulta

Úvod: Cílem této práce bylo zhodnotit význam rutinních vyšetření – EKG a RTG srdce a plic – 
na změny předoperačního managementu u hospitalizovaných pacientů před nekardiálním 
operačním výkonem. Sekundárním cílem bylo nalezení parametrů, které by změnu předope-
račního managementu těmito vyšetřeními dokázaly s jistou mírou predikovat.

Metodika: Do monocentrické retrospektivní studie bylo zahrnuto celkem 2362 hospitali-
zovaných pacientů, kteří podstoupili předoperační interní vyšetření v období od 11/2015 do 
09/2021. Průměrný věk pacientů byl 63,4 let, 48 % pacientů byly ženy, 30 % pacientů mělo BMI 
přes 30 kg/m2, 72 % pacientů nemělo zcela fyziologické EKG, 33 % pacientů mělo patologický 
nález na RTG plic, a průměrné CRP u celého souboru bylo 41,2 mg/l. Do změn předoperačního 
managementu bylo zahrnuto odložení či zrušení operačního výkonu z důvodu patologického 
nálezu na EKG nebo RTG.

Výsledky: K odložení či úplnému zrušení výkonu pro patologický EKG nebo RTG nález došlo 
u 4, resp. 5 pacientů z celého souboru, tedy u 0,17 %, resp. 0,21 % všech pacientů. Důvodem 
změny předoperačního managementu pro EKG nález byla ve všech případech supraventriku-
lární tachyarytmie (SVT), důvodem u RTG nálezu byla ve všech případech pneumonie. Pacienti 
s SVT měli průměrnou frekvenci komor 141/min, průměr souboru byl 79/min. Všem pacientům 
s odloženým výkonem pro SVT bylo přes 70 let (průměr 77 let vs. 63 let u celého souboru). 
Pacienti, u kterých byl operační výkon odložen pro RTG nález pneumonie, měli průměrný věk 
81 let a CRP 186 mg/l (průměr souboru 41,4 mg/l). Žádné jiné EKG nebo RTG nálezy nevedly 
k odložení či zrušení operačního výkonu.

Závěr: Provedení EKG a RTG plic vedlo k odložení nebo zrušení operačního výkonu z důvodu 
supraventrikulární tachyarytmie nebo pneumonie pouze u 2 pacientů z 1000. Tyto stavy bylo 
možné diagnostikovat při dobře provedeném klinickém vyšetření i bez EKG a RTG. Cílem dalších 
analýz bude definování skupin pacientů, u kterých EKG ani RTG plic nepřináší další informace 
k již provedeném klinickému a laboratornímu vyšetření, a proto není zapotřebí je provádět.
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TÉMA: Léčba obezity
SEKCE: Lékařská sekce

FORMA PREZENTACE: poster

Výsledky tříletého sledování pacientů po tubulizaci žaludku
Ľubica Cibičková1, Jan Schovánek1, Roman Dohnal1, Michal Grega2, 
Kateřina Langová3

1III. Interní klinika, Obezitologická ambulance, Fakultní nemocnice Olomouc
2Nemocnice Agel, Ostrava-Vítkovice
3Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Úvod: Chirurgická léčba obezity patří mezi nejúspěšnější metody redukce hmotnosti. 
Nejčastější používanou bariatricko -metabolickou operací je v současné době tubulizace žaludku 
(sleeve gastrektomie, SGE). Přestože se jedná o metodu velice efektivní, může být z dlouhodo-
bého hlediska provázena negativními dopady na pacienty.

Metodika: Zpracovali jsme data od námi sledovaných 72 pacientů (60 žen, 12 mužů) ve věku 
26–66 let, kteří jsou nejméně 3 roky po SGE.

Výsledky: Při indikaci vážili pacienti průměrně 129 kg (SD ± 21) a před výkonem zredukovali 
na 122 kg (SD ± 21). Za 3 měsíce po výkonu došlo k úbytku o 24 kg (SD ± 9), tedy 18 % z původní 
hmotnosti; za 6 měsíců o 35 kg (SD ± 9), tj o 27% a po roce byl hmotnostní úbytek největší – 
o 39 kg (SD ± 11), tj 31 %. Následně začalo docházet k opětovnému mírnému nárůstu hmot-
nosti u 67 % pacientů a úbytek hmotnosti po 2 letech byl již 29% a po 3 letech 26% z původní 
hmotnosti. Muži měli absolutní úbytky hmotnosti větší než ženy, avšak v relativních úbytcích 
statisticky významný rozdíl nebyl. Po SGE otěhotnělo a porodilo 8 pacientek. U dvou pacientek 
došlo k exacerbaci psychiatrického onemocnění (organický psychosyndrom a paranoidní schi-
zofrenie) a u jednoho pacienta k rozvoji alkoholismu. U dvou pacientek bylo nutné provedení 
cholecystektomie pro biliární potíže. Po roce docházelo na kontroly 93%, po 2 letech již pouze 
71 % a po 3 letech 51 % pacientů.

Závěr: Tubulizace žaludku představuje efektivní metodu redukce hmotnosti. Pacienti re-
dukovali hmotnost především v prvním roce po operaci, následně došlo k mírnému nárůstu 
hmotnosti. Problémem je vynechávání kontrol pacienty, možnost rozvoje alkoholismu, psychi-
atrických onemocnění anebo biliárních potíží s nutností cholecystektomie.

Podpořeno: MZ ČR – RVO (FNOL, 00098892)
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TÉMA: Gastroenterologie
SEKCE: Lékařská sekce
FORMA PREZENTACE: bez preference

Comparison of complications between nutritional PEG (N -PEG) 
and levodopa -carbidopa therapeutic percutaneous endoscopic 
gastrostomy (JET -PEG): a retrospective observational study
Laura Gombošová1, Jana Deptová1, Ivana Jochmanová1, Vladimír Haň2, 
Tatiana Lorincová2, Ivica Lazúrová1, Matej Škorvánek2

1	1st Department of Internal Medicine, L. Pasteur University Hospital and Medical faculty 
of P. J. Šafárik University

2	Department of Neurology, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Medicine, 
Tr. SNP 1, Košice, Slovakia and University Hospital of Louis Pasteur, Tr. SNP 1, Košice, Slovakia

Background: Up to date, no study compared rates of complications in individuals with nutri-
tional percutaneous endoscopic gastrostomy (N -PEG) and those with percutaneous endoscopic 
gastrojejunostomy (JET -PEG) for continuous levodopa -carbidopa intestinal gel (LCIG) infusion. 
Thus, this is the primary outcome of the present single -center retrospective observational study. 
Secondary outcomes included the number and necessity of re -endoscopy, the need for JET -PEG 
replacement, and the duration of LCIG treatment.

Methods: Individuals requiring N -PEG or JET -PEG insertion were included in the study. 
Complications related to the procedures and after -care, divided into time -related (early or late 
complications), medical, and technical, as well as laboratory parameters and a number of re-
-endoscopies were noted. Data were then statistically analyzed.

Results: The study involved 107 subjects, 47 (43.9%) with PD (JET -PEG group) and 60 subjects 
who needed N -PEG insertion. The absolute time of PEG use was significantly longer in JET -PEG 
patients compared to those with N -PEG (median 30 vs. 4 months, p<0.001). Early- and late -onset 
as well as technical complications were more frequent in JET -PEG than in N -PEG subjects (70 vs. 
8.3% [p<0.001], 32.6 vs. 11.7% [p<0.05], and 54.5 vs. 6.8% [p<0.001], respectively). Subjects with 
JET -PEG required a higher number of re -endoscopies than those in the N -PEG group (41 [87.8%] 
vs. 19 [31.7%], p<0.05, respectively).

Conclusions: All types of complications are more common in individuals with JET -PEG com-
pared to those with N -PEG which can be attributed to the consciousness and higher mobility 
of JET -PEG patients. Thus, JET -PEG individuals more often require specialized gastroenterologist 
care with re -endoscopies compared to patients with N -PEG.
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TÉMA: Léčba závislosti na tabáku
SEKCE: Sekce SZP

FORMA PREZENTACE: ústní prezentace

Pacient a léčba závislosti na tabáku vdobě 
pandemie covid 19 – kazuistika
Vladislava Felbrová1

1	Centrum pro závislé na tabáku, III. interní klinika	 – klinika endokrinologie a metabolismu 
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze

Několik odborných lékařských společností (zapojila se např. Česká internistická společnost, 
Společnost pro léčbu závislosti na tabáku atd.) na začátku pandemie covid 19 vyzvalo kuřáky, 
aby přestali kouřit a tím snížili obsazenost lůžek, a to nejen intenzivní péče. Apelovaly na kuřáky, 
že pandemie covid 19 je důvodem přestat kouřit a kde hledat odbornou pomoc.

V kazuistice popisujeme průběh léčby závislosti na tabáku u 70letého pacienta v době 
pandemie covid 19. Pacient sanamnézou ICHS, HY a CHOPN kouřil od 20 let cca 20 cigaret den. 
Poslední dva roky kouřil 30 IQOS za den. Byla zahájena intenzivní léčba závislosti na tabáku a do-
poručen vareniklin, který užíval cca 2 měsíce. Zdůvodu onemocnění covid 19 a následné plicní 
embolie léčbu přerušil. Po celou dobu nemoci nekouřil, zhoršila se dušnost trvající 6 měsíců. 
V průběhu jednoho roku u nás absolvoval 9 kontrolních návštěv. I přes těžký průběh covidové 
infekce a následné plicní embolii se pacient ke kouření nevrátil.
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TÉMA: Diabetologie, gastroenterologie
SEKCE: Lékařská sekce
FORMA PREZENTACE: ústní prezentace

Autotransplantace Langerhansových ostrůvků u pacientů 
indikovaných k pankreatektomii (retrospektivní analýza 
dat z kontinuální a okamžité monitorace glykémie)
Barbora Hagerf1, Peter Girman1, Lenka Németová1, Jan Kříž1, František Saudek1

1Klinika diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny
Úvod: Po odstranění pankreatu vzniká extrémně labilní forma pankreatogenního diabetu, 

která je těžce korigovatelná. Příčinou je nedostatek endogenního inzulinu a glukagonu, rychlejší 
pasáž potravy gastrointestinálním traktem, nepředvídatelné vstřebávání sacharidů i porucha 
sekrece gastrointestinálních hormonů. Autotransplantace Langerhansových ostrůvků představuje 
možnost, jak této obtížně léčitelné formě diabetu předejít. Z odpreparovaného pankreatu (či jeho 
části) se laboratorním procesem připraví suspenze ostrůvků, které se poté podají pomalou infusí 
do portální žíly a usadí se v játrech. Autotransplantace nezvyšuje riziko operace a nevyžaduje 
imunosupresivní léčbu, protože jde o vlastní tkáň pacienta.

Metody: V IKEM bylo od roku 2007 k autotransplantaci indikováno 21 pacientů připravovaných 
na totální pankreatektomii z benigních či maligních příčin (mimo adenokarcinom pankreatu), 
kteří byli dále prospektivně sledováni v našem centru. Pro detailnější porovnání kompenzace 
diabetu jsme retrospektivně analyzovali dostupná data z kontinuální a okamžité monitorace 
glykémie v období 12 měsíců u pacientů po autotransplantaci (n = 9) a pacientů po pankrea-
tektomii, kteří z různých příčin autotransplantaci nepodstoupili (n = 9).

Výsledky: U všech žijících pacientů (n = 11) po autotransplantaci je dobře dokumentována 
funkce ostrůvků, u 3 z nich bylo možné vysadit inzulín, ostatní potřebují malé dávky. V porovnání 
s pacienty po samotné pankreatektomii bez autotransplantace měli významně lepší kompenzaci 
diabetu (průměrný glykovaný hemoglobin 50,4 ± 8 mmol/mol vs. 66,2 ± 13 mmol/mol, p = 0,036) 
a strávili více času v doporučeném cílovém rozmezí glykémie 3,9–10 mmol/l (průmerný čas 
v rozmezí 84 ± 15 % vs. 51,4 ± 19 % p = 0,0017). Měli nižší průměrnou glykémii (7,4 ± 1,4 mmol/l 
vs. 10,2 ± 2,1 mmol/l, p = 0,004) i glykemickou variabilitu (koeficient variace 25 ± 5 % vs. 37 ± 5 %) 
a významně méně času v hyperglykémii (14 ± 14 % vs. 44 ± 18 %). Čas v hypoglykémii ani závažné 
hypoglykémii se mezi skupinami statisticky signifikantně nelišil (2,4 ± 2,1 % vs. 4,6 ± 3,5 % p = 0.15). 
Jejich průměrná dávka inzulínu byla přibližně poloviční (0,25 ± 0,2 IU/kg vs. 0,49 ± 0,2 IU/kg, p = 0.02).

Závěr: Autotransplantace ostrůvků umožňuje zachovat endogenní sekreci inzulínu a gluka-
gonu i po odstranění pankreatu, proto by tato možnost měla být zvážena u každého pacienta 
k indikovaného k pankreatektomii z důvodu benigního onemocnění.
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TÉMA: Intoxikace farmaky
SEKCE: Lékařská sekce

FORMA PREZENTACE: poster

Terapie lipidovou infuzí při intoxikaci blokátory 
kalciových kanálů v kombinaci s ACE inhibitory
Kateřina Havlová1, Jan Havel1, Joao Carlos Fernandes Fortunato1, Jan Maňák1, 
Vladimír Blaha1

1III. interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Cílem této kazuistiky je popsat klinicky závažnou intoxikaci u 57letého pacienta po požití 

115 mg amlodipinu a 115 mg perindoprilu v kombinovaném preparátu při suicidálním úmyslu.
Pacient je vstupně na Oddělení urgentní medicíny po 9 hodinách od pravděpodobného 

požití hraničně hypotenzní s GCS 8. Po přijetí na interní JIP se hypotenze přes agresivní teku-
tinovou a kombinovanou vasopresorní terapii (noradrenalin, vasopresin) prohlubuje. Je proto 
zahájena specifická terapie infuzí kalcia a vysokými dávkami intravenózně podávaného inzulinu 
za současné infuze glukózy. I přes tuto kombinovanou terapii stav nemocného progreduje do 
těžkého vasogenního šoku. Jako záchranná terapie je proto podána lipidová infuze, po které 
dochází ke zvratu vývoje stavu pacienta a postupné úplné stabilizaci oběhu. Pro navozený 
refeeding syndrom vysokými dávkami inzulinu s glukózou byly substituovány karenční minerály. 
Po kompenzaci stavu terapie byla ukončena a pacient byl po psychiatrické intervenci 3. den 
hospitalizace propuštěn domů.

Blokátory kalciových kanálů patří do kategorie první volby při léčbě arteriální hypertenze, 
přestože jejich nadužití může vést snadno až k život ohrožujícím stavům.

V rámci kazuistiky budou diskutovány jednotlivé algoritmy léčby závažné intoxikace blokátory 
kalciových kanálů. Zatímco terapie intoxikací vysokými dávkami inzulinu je v odborných postu-
pech dobře zavedenou praxí, intravenózně podávaná lipidová emulze a její efekt na zlepšení 
hemodynamického stavu jsou v dosavadně dostupné literatuře zmiňovány s nejednoznačnými 
výsledky. Uvedením tohoto příkladu chceme přispět do souboru informací pro možné vytvoření 
obhajitelných terapeutických postupů v klinické toxikologii.
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TÉMA: —
SEKCE: Sekce SZP
FORMA PREZENTACE: ústní prezentace

Co se skrývá pod peřinou a v ponožkách?
Jana Havránková1

1II. interní klinika, diabetologické centrum, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
	� co nacházíme na nohách pacientů na lůžkových odděleních
	� co také můžeme vidět v ponožkách v podiatrické ambulanci
	� jak a čím tyto nohy ošetřujeme
	� různá poranění plosek nohou
	� cizí předměty v obuvi
	� co pacientům doporučujeme
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TÉMA: Lékové interakce
SEKCE: Lékařská sekce

FORMA PREZENTACE: ústní prezentace

Lékové interakce přímých orálních antikoagulancií – „up to date“
Marie Pešková1

1Interní oddělení Nemocnice Č. Budějovice, a. s.
Úvod: Lékové interakce lze definovat jako změnu efektu léčiva vlivem synchronního podá-

vání tohoto léčiva s léčivem jiným, s potravou, nápojem či s jinou chemickou substancí. Jednou 
z možností dělení lékových interakcí je dělaní na interakce farmaceutické, farmakodynamické 
a farmakokinetické. Ve farmakokinetických interakcích se často uplatňují enzymy cytochromu 
P 450. K přímým (respektive k novým) orálním antikoagulanciím patří přímý inhibitor trombinu 
(dabigatran) a inhibitory faktoru srážlivosti Xa (rivaroxaban, apixaban a edoxaban). Tato léčiva 
jsou užívána k prevenci ischemické mozkové příhody u nemocných s nevalvulární fibrilací síní 
a k léčbě i prevenci hluboké venózní trombózy a plicní tromboembolie již více než 10 let. Tato 
léčiva mají předvídatelnou farmakokinetiku a riziko jejich farmakokinetických lékových interakcí 
by mělo být malé a též předvídatelné. Otázkou je, zda recentní vědecká data tuto teorii potvrzují.

Metodika: Autoři vyhledávali články v databázích „Web of Science“, „Scopus“ a „Pubmed“, 
s užitím kombinace klíčových slov buď „drug interactions“, „review“, „direct oral anticoagulants“ 
(1. verze), nebo „drug interactions“ „review“ and „noval oral anticoagulants“ (2. verze). Tyto články 
měly být publikovány v letech 2017 až 2021.

Výsledky: Autoři nalezli 66 článků ve „Web of Science“, 25 ve „Scopus“ a 3 v „Pubmed“ – s uži-
tím 1. verze kombinace klíčových slov, respektive 5 článků ve „Web os Science“, 9 ve „Scopus“ 
a 28 v „Pubmed“ s užitím 2. verze kombinace klíčových slov. Autoři vyhledali všechna relevantní 
data týkající se tématu a sumarizovali je.

Závěr: Je možno uzavřít, že lékové interakce přímých (respektive nových) orálních antikoa-
gulancií jsou dosud známé a předvídatelné v souladu se souhrny údajů o přípravcích, v případě 
některých komedikací ovšem chybějí dostatečná data. Farmakokinetické lékové interakce jsou 
způsobeny zejména P -glykoproteinem a/nebo inhibicí či indukcí enzymu 3A4 cytochromu P 450.
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TÉMA: Diabetologie
SEKCE: Lékařská sekce
FORMA PREZENTACE: poster

Pandemie nemoci COVID-19 perspektivou 
pacientů s diabetem mellitem
Eva Honková1, Adam Augustín1, Zdeněk Lys1,2, Jan Václavík1,2, Radka Nágelová1,2

1Interní a kardiologická klinika FN Ostrava
2Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Úvod: Diabetes mellitus je významně asociován se závažným průběhem i mortalitou při 
onemocnění COVID-19. Karanténa a izolace jsou spojeny mimo jiné s větším výskytem deprese, 
úzkosti, změnami stravování, fyzické aktivity a kvality spánku. Dochází také ke snížení četnosti 
pravidelných návštěv u lékaře.

Metodika: Pacienty jsme při plánovaných návštěvách diabetologických ambulancí ve FN 
Ostrava v období od 1. 4. do 31. 7. 2021 požádali o anonymní, dobrovolné vyplnění strukturova-
ného dotazníku. Ptali jsme se na pohlaví, věk, zda prodělali onemocnění COVID-19 (Coronavirus 
Disease 2019), zda mají obavy z tohoto onemocnění a také, jak se změnily jejich stravovací návyky, 
spotřeba alkoholu, tělesná hmotnost a hodnoty krevního tlaku v porovnání s obdobím před 
začátkem pandemie COVID-19. Vyplněný dotazník odevzdávali do uzavřené schránky v čekárně.

Výsledky: Analyzovali jsme dotazníky od 919 pacientů (434 mužů, 464 žen, 21 neodpovědělo) 
ve věku 19–93 let (medián 64 let). V dotazníku uvedlo 199 respondentů (21,7 %), že již prodělalo 
onemocnění COVID-19. Významné obavy z tohoto onemocnění na škále od 1 (vůbec žádné obavy) 
až 10 (velké obavy) uvedlo 228 pacientů (24,8 %, na škále 7–10), střední obavy 284 pacientů (30,9 %, 
na škále 4–6) a malé obavy 390 pacientů (42,4 %, na škále 1–3). Významné omezení kontaktů (na 
škále 6–10) uvedlo 461 pacientů (50,2 %). Toto omezení bylo častější u pacientů starších 60 let (59,0 %, 
P < 0,05) a pacientů, kteří onemocnění COVID-19 neprodělali (53,4 %, P = 0,20). Celých 61,2 % (n = 562) 
dotázaných uvedlo, že se stravuje zdravěji. Naopak nezdravěji se stravuje 11,5 % (n = 106), největší 
zastoupení hůře se stravujících osob jsme zaznamenali ve věkové skupině 18–29 let (20,9 %, P = 0,11). 
Alkohol omezilo nebo abstinuje 811 (88,3 %) pacientů, větší spotřebu jich uvedlo jen 22 (2,4 %). Nárůst 
hmotnosti udávalo 250 (27,2 %) dotázaných, průměrně z uvedených hodnot o 4,8 kg. Zhoršení glyké-
mií (na škále 6–10) uvedlo 176 (19,2 %) a zhoršení kompenzace krevního tlaku 81 (8,8 %) pacientů.

Závěr: Z odpovědí respondentů vyplývá, že v době odevzdání dotazníků většina pacientů 
COVID-19 ještě neprodělala. Zhruba polovina dotázaných vyjádřila obavy z tohoto onemocnění, 
asi čtvrtina vyjádřila veliké obavy, kontakty významněji omezila polovina pacientů. Nepodařilo 
se prokázat výraznější nárůst hmotnosti, konzumace alkoholu, nezdravého stravování a de-
kompenzace krevního tlaku.
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TÉMA: Farmakogenetika
SEKCE: Sekce SZP

FORMA PREZENTACE: poster

Analýza cfDNA jako potenciálního markeru 
svalového poškození statiny.
Jaroslav A. Hubáček1, Pavlína Hucková1, Eva Rohlová1, Dana Dlouhá1, 
Věra Adámková1, Michal Vrablík2

1Institut klinické a experimentální medicíny
21. lékařská fakulta UK, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Úvod: Nejčastějším nežádoucím vedlejším účinkem léčby statiny jsou svalové problémy. 
Fragmenty DNA volně se vyskytující v plazmě (cfDNA) a potenciálně uvolňované z namáhaných 
a poškozených svalů by mohly být jedním z markerů těchto problémů.

Metodika: Pomocí kvantitativního PCR jsme analyzovali koncentrace cfDNA (dvě eseje, ID 
genů – 79068 a 3569) u celkem čtrnácti mužů (věk 35–65 let), nediabetiků, léčených 10 mg 
rosuvastatinu. Dostupné byly dva vzorky před nasazením léčby statiny, tři během léčby a jeden 
vzorek po krátkodobém vysazení léčby.

Výsledky: U dvou jedinců byly subjektivně reportovány svalové obtíže a slabost. U těchto 
jedinců byly neadjustované koncentrace cfDNA nesignifikantně zvýšené. Koncentrace cfDNA 
signifikantně nekorelovaly s léčbou statiny.

Závěr: Pilotní studie neprokázala zásadní zvýšení koncentrací cfDNA u jedinců léčených 
nízkými dávkami statinů. Pro prokázání asociace mezi svalovými komplikacemi a léčbou statiny je 
nutné analyzovat větší počet jedinců, především se svalovým diskomfortem indukovaným statiny.

Podpořeno projektem MZ ČR č. NU21–01–00146. Všechna práva vyhrazena.
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TÉMA: Varia
SEKCE: Sekce SZP
FORMA PREZENTACE: poster

Posttransplant complications and genetic loci involved 
in telomere maintenance in heart transplant patients
Dana Dlouha1, Jevgenija Vymetalova2, Sarka Novakova1, Pavlina Huckova1, 
Vera Lanska3, Jaroslav A. Hubacek1,4

1	Center for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, 
Czech Republic

2Cardio Center, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
3Statistical Unit, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
4	3rd Department of Internal Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, 
Czech Republic

Background: Reaching critically short telomeres induces cellular senescence and ultimately 
cell death. Cellular senescence contributes to the loss of tissue function. We aimed to determi-
ne the association between variants within genes involved in telomere length maintenance, 
posttransplant events, and aortic telomere length in heart transplant patients.

Materials and Methods: We have collected paired aortic samples of 383 heart recipients 
(age 50.7 ± 11.9 years) and corresponding donors (age 38.7 ± 12.0 years). Variants within TERC 
(rs12696304), TERF2IP (rs3784929 and rs8053257) and OBCF1 (rs4387287) genes were genotyped 
using TaqMan assays, telomere length was examined using qPCR. Genetic risk score was created 
as a potential predictor of post -transplant complication.

Results: We identified similar frequencies of genotypes in heart donors and recipients. 
Antibody -mediated rejection (AMR) was more common (P<0.05) in carriers of at least one G 
allele within the TERF2IP locus (rs3784929). Chronic graft dysfunction (CGD) was associated with 
the TERC (rs12696304) GG donor genotype (P = 0.05). The genetic risk score did not determine 
posttransplant complication risk prediction.

Conclusion: No associations between the analyzed polymorphisms and telomere length 
were detected in either donor or recipient DNA. In conclusion, possible associations between 
donor TERF2IP (rs3784929) and AMR and between TERC (rs12696304) and CGD were found. SNPs 
within the examined genes were not associated with telomere length in transplanted patients.

Supported by Ministry of Health of the Czech Republic, grant nr. NU20–06–00061, and 
by MH CZ – DRO („Institute for Clinical and Experimental Medicine – IKEM, IN 00023001“). All 
rights reserved
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TÉMA: Arteriální hypertenze, Sportovní kardiologie
SEKCE: Lékařská sekce

FORMA PREZENTACE: poster

PREVALENCE ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE 
U DOSPĚLÝCH VÝKONNOSTNÍCH SPORTOVCŮ
Libor Jelínek1, Katarína Moravcová1, Jaromír Ožana1, Markéta Sovová1, 
Jan Václavík2, Eliška Sovová1

1Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, Fakultní nemocnice Olomouc
2Interní a kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava

Úvod a cíle: Osoby, které se chtějí zabývat sportem na výkonnostní úrovni, by měly být 
preparticipativně vyšetřovány zátěžovým testem. Součástí vyšetření je pravidelné měření tlaku 
v klidu a při samotném výkonu. Část vyšetřovaných má klidovou hypertenzi a část excesivní 
reakci na zátěž.

Existují různé fenotypy arteriální hypertenze s odlišným vlivem na prognózu onemocnění 
a různou etiologií v  jednotlivých věkových kategoriích. Problematika izolované systolické 
hypertenze se týká především starších pacientů. Nejčastěji se jedná o následek tuhnutí arterií 
a s tím spojeného nárůstu pulzního tlaku. Tento fenotyp je ale prevalentní i v populaci mladých 
lidí, především mužů a sportovců. V tomto případě nejsou jednotné názory na patofyziologii, 
prognózu, ani eventuální terapii.

Rozhodli jsme se zjistit, jaká část testovaných sportovců měla jednotlivé hypertenzní feno-
typy a hypereakci tlaku v zátěži

Metodika: Retrospektivně jsme analyzovali data 2070 atletů, kteří mezi roky 2015 a 2021 pod-
stoupili zátěžové vyšetření kvůli posudku, zda jsou schopni výkonnostního sportu. 49 pacientů 
test nedokončilo pro arteficiální ukončení lékařem z různých příčin. Měřena a zaznamenána byla 
klinická data pacientů v klidu a při zátěži. Následně byla data statisticky zpracována.

Výsledky: Z pacientů, kteří dokončili zátěžový test 686 (34 %) pacientů splňovala kritéria 
arteriální hypertenze při měření tlaku v klidu. Z toho 265 (13 %) mělo izolovanou systolickou 
hypertenzi a 165 (8 %) izolovanou diastolickou hypertenzi. 51 (2,5 %) osob mělo tlakovou hype-
rreakci v zátěži, z toho u 29 (56 %) osob odpovídal klidový tlak arteriální hypertenzi.

Závěr: U sportovců s tlakovou hypererakci v zátěži je pravděpodobné, že mají i klidovou 
hypertenzi před vyšetřením.

Arteriální hypertenze u sportovců je problém, který se týká nejen specializovaných tělový-
chovných lékařů, ale i běžné kardiologické populace. Před nalezením eventuálních systémových 
řešení je nutné zanalyzovat jaké části pacientské populace se problematika týká a rozhodnout 
kdo má být reálně léčen a u koho se jedná o benigní následek sportovní činnosti.
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TÉMA: Opakované aneurysma /resp. pseudoaneurysma
SEKCE: Lékařská sekce
FORMA PREZENTACE: poster

Může za to genetika?
Monika Kárová1

1Interní oddělení Nemocnice Písek
Úvod: Myalgie – hlavní a vlastně jediný klinický příznak následující kazuistiky – je subjektivní 

pocit nemocného, který může kromě bolesti zahrnovat i  jiné pocity, jako je křeč a ztuhlost. 
K určení správné diagnosy je důležitá důkladná anamnéza a fyzikální vyšetření. Diferenciální 
diagnostika je široká od fyzického přetížení přes infekční, revmatologické, traumatické postižení 
až k rabdomyolýze.

Vlastní kazuistika: Ráda bych prezentovala případ 28letého pacienta po Bentallově operaci 
(náhrada ascendentní aorty a vrozené bikuspidální chlopně), trvale antikoagulovaného s opa-
kovanými bolestmi v oblasti stehenního svalu. Zpočátku 6/2022 poprvé vyšetřen pro bolesti 
svalů neurologem, ortopedem a následně i internistou. Klinický obraz chudý – pouze myalgie. 
Laboratorně vyšší ukazatele zánětu, sonograficky normální nález v oblasti stehna, CT pouze 
s minimálnm prosknutím m. adduktor longus. Pod dg. myositidy ambulantně tedy analgetika, 
empiricky ATB (Amoksiklav), poté výrazná regrese obtíží.

Zhruba za 14 dnů recidiva bolestí, opět vyšetřen na interní ambulanci, perorální analgetika 
bez efektu. Hospitalizován k další diagnostice a terapii.

Během hospitalizace v plánu MR stehna, vzhledem k Ao chlopně vyloučena infekční endo-
karitida, sonograficky vyloučen infekt dutiny břišní.

Zopakováno ještě DUS DKK, kde nyní v jedné z větví APF v hloubce stehna viditelné pseu-
doaneurysma – částečně trombotizované – velikosti minimálně 7–8 cm.

CTAg DKK s objemným hematomem s leakem z AFP l.dx. cca v polovině stehna do oblasti 
m. adductor magnus.

Přeložen k intervenčnímu chirurgickému výkonu do Nemocnice České Budějovice.
Závěrem: K zamyšlení pak zbývá, jaká je podstata již druhé manifestace aneurymsatu/pse-

udoaneurysmatu. Jak již název kazuistiky napovídá, jako nejpravděpodobnější se jeví genetická 
podstata – již před Bentallovou operací zjištěna mutace MYLK genu.
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TÉMA: závislost na tabáku – v obecné sekci
SEKCE: Lékařská sekce

FORMA PREZENTACE: ústní prezentace

Tabák a nikotin – mýty a skutečnost
Eva Králíková1

11. LF UK a VFN, Praha
Kouření je v ČR příčinou šestiny všech úmrtí. Působí to látky obsažené v kouři, nikoli nikotin. 

Objevují se jeho alternativní zdroje a míra jejich rizika i návykovosti není často vnímána adekvátně.
Tabák je rostlina. Obsah nikotinu v listech záleží na odrůdě i způsobu pěstování.
Nikotin je alkaloid. Toxická dávka je velmi individuální a souvisí i se vznikem tolerance. Při 

inhalační či orální (= určeno ke vstřebání v ústech) aplikaci však k závažné formě intoxikace 
prakticky nemůže dojít: symptomy předávkování odradí od dalšího užívání (nauzea, vomitus, 
závratě…). Sympatomimetický vliv (srdeční akce, vazokonstrikce) se podobá vlivu kofeinu. Žádná 
z forem nikotinu není vhodná pro nekuřáky včetně dětí. Níže jsou jednotlivé zdroje nikotinu 
seřazeny dle míry rizika.

Náhradní terapie nikotinem (NTN) je volně prodejný nikotin v lékárně: žvýkačky, ústní sprej, 
pastilky, náplast. Za cca 40 let na trhu nebyl prokázaný žádný závažný nežádoucí účinek, ukazuje 
tedy na bezpečnost nikotinu.

Nikotinové sáčky (nicotina pouches) jsou malé sáčky vkládané do úst, obsahují nikotin na 
nosiči, neobsahují tabák. Nikotin se vstřebává bukální sliznicí.

Elektronická cigareta (EC) zahrnuje skupinu stovek různorodých výrobků, ale princip je 
stejný: tekutina se zahřívá za vzniku aerosolu na teplotu lehce nad 100 C, tabák tu není. Většinou 
obsahuje nikotin, ale jsou i EC bez nikotinu. EC, které poskytují dostatečné množství nikotinu, 
jsou při odvykání kouření účinnější než NTN. V různých zemích je k EC různý přístup od zákazu 
(např. Austrálie) po nejčastěji doporučovaný prostředek k odvykání kouření (Spojené království).

Orální (porcovaný) tabák jsou podobné sáčky na stejném principu, ale tabák obsahují. 
Specifickou formou je švédský snus, který má velmi nízký obsah tabákově specifických nitrosaminů, 
proto je zdravotní riziko velmi malé. Paradoxně je kromě Švédska v EU zakázaný, i když jej koupit lze.

Zahřívaný tabák (ZT) na rozdíl od EC tabák obsahuje a zahřívá se na vyšší teplotu kolem 
350 C, z toho plyne i vyšší zdravotní riziko, které je blíže riziku kouření. Značky GLO, PLOOM, 
IQOS se často snaží vzbudit dojem, že ZT = EC, ale je velký rozdíl v riziku i návykovosti. ZT není 
doporučován ani k redukci rizika, ani k odvykání kouření. Absence zápachu i dráždivosti budí 
falešný dojem bezpečnosti.

Cigareta: v 1 g tabáku je 10–15 mg nikotinu, většina shoří, vstřebá se kolem 1 mg, ale i 2–3 mg, 
a to podle způsobu kouření. V kouři vdechuje kuřák 4–7000 látek, z toho cca 100 kancerogenů.
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TÉMA: Moderní technologie v nutriční terapii diabetu
SEKCE: Sekce SZP
FORMA PREZENTACE: ústní prezentace

Moderní technologie v nutriční terapii diabetu
Nikola Křesáková

Cílem léčby diabetu je prodloužení a zkvalitnění života pacientů po fyzické i psychické 
stránce, a to především cestou prevence a léčby akutních i chronických komplikací, které 
vedou ke zvýšené morbiditě a mortalitě. Léčebný plán by měl být pro konkrétního pacienta 
sestaven individuálně, tedy spřihlédnutím kjeho věku, osobnosti, dennímu režimu, potřebám 
a preferencím. Kromě farmakoterapie jsou nedílnou součástí léčby všech diabetiků režimová 
opatření týkající se především diety a fyzické aktivity. Současné využití moderních technologií, 
umožňující mimo jiné snadnější selfmonitoring, fyziologičtější způsob aplikace inzulinu a tím 
bezpečnější léčbu, výrazně přispívá kdosažení optimální kompenzace nemoci. Nezbytná je však 
správně vedená a cílená edukace, která patří kzákladním terapeutickým pilířům diabetu a která 
zvyšuje adherenci pacienta kléčbě a zefektivňuje využití dostupných technologií. Zapojením 
nelékařských zdravotníků a telemedicíny do oblasti edukace a celkového managementu diabetu 
tak může přispět k úspěšnější terapii onemocnění.
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TÉMA: Črevné zlyhanie – nutričná starostlivosť
SEKCE: Lékařská sekce

FORMA PREZENTACE: ústní prezentace

Moderná liečba črevného zlyhania GLP-2 analógom – kazuistika
Juraj Krivuš1, Simona Horná1, Lenka Nosáková2, Hubert Poláček3, 
Júlia Slezáková4, Ivana Dedinská1, Marián Mokáň1

1	I. Interná klinika Univerzitnej nemocnice Martin a Jesseniovej lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského

2	Interná klinika gastroenterologická Univerzitnej nemocnice Martin	
a Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského

3	Klinika nukleárnej medicíny Univerzitnej nemocnice Martin a Jesseniovej lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského

4Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota, Svet zdravia, a. s.
Syndróm krátkeho čreva (SBS) patrí medzi raritné diagnózy. SBS je charakterizovaný funkčnou 

alebo anatomickou príčinou, ktorá vedie k nedostatočnej rezorbcii živín tráviacim traktom. SBS 
môže viesť k črevnému zlyhaniu – k stavu, keď ani pomocou nutričných suplemenov nie je 
možný adekvátny prívod živín tkanivám. Vzhľadom na ich metabolickú potrebu je pacientom 
nutné podávať parenterálnu výživu a hydratáciu. Do septembra 2020 boli pacienti s črevným 
zlyhaním v Slovenskej republike odkázaní na domácu parenterálnu výživu, metódy črevnej 
rehabilitácie a len ojedinele vykonanie transplantácie čreva. V kazuistike prezentujeme výsledky 
liečby prvej pacientky v Slovenskej republike, ktorá je liečená inovatívnym prípravkom tedu-
glutidom – analógom glukagónu podobného peptidu 2. V prípade správnej indikácie môže 
uvedená liečba viesť k výraznej redukcii objemu parenterálnej výživy, k redukcii komplikácii, 
alebo k úplnej nezávislosti pacienta od parenterálnej podpory a výraznému zlepšeniu kvality 
života. U prezentovanej pacientky došlo v priebehu 5 mesiacov k redukcii domácej parenterálnej 
výživy o 39 % a do jedného roku od zahájenej liečby sme boli schopní pacientku úplne odpojiť 
od DPV a rehydratačnej liečby.

V súčasnosti je GLP-2 analógom liečených 11 pacientov na Slovensku a 13 pacientov v Českej 
republike.

Kľúčové slová: črevné zlyhanie, krátke črevo, teduglutid, parenterálna výživa
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TÉMA: Varia
SEKCE: Lékařská sekce
FORMA PREZENTACE: poster

Rozvoj akutního poškození ledvin u COVID-19 pozitivních 
pacientů – stanovení možných rizikových faktorů
Darja Krusová1

1II. interní klinika LF MU a FN U sv. Anny Brno
Úvod: Akutní poškození ledvin (AKI) se vyskytuje až u 30 % pacientů hospitalizovaných 

s koronavirovým onemocněním COVID-19 a závažnost AKI je spojena s nepříznivou prognózou. 
Cílem práce bylo zjistit, zda existují markery, které by bylo možno považovat za rizikové pro 
rozvoj AKI u COVID-19 pozitivních pacientů bez dosud přítomného chronického onemocnění 
ledvin a které by pomohly v klinické praxi predikovat vznik této komplikace.

Metodika: Do retrospektivní studie jsme zařadili 78 pacientů, kteří byli testováni pozitivně na 
COVID-19 a měli dohledatelný laboratorní nález hladiny sérového kreatininu do 3 měsíců před 
stanovením diagnózy COVID-19. Pacienti s chronickým onemocněním ledvin nebo výskytem 
AKI během předchozích 3 měsíců nebyli do studie zařazeni. Pro identifikaci rizikových faktorů 
pro rozvoj AKI (větší než dvojnásobné zvýšení S -kr) byla použita multivariantní regresní analýza. 
Analýza ROC křivky jako funkce času byla zvolena pro posouzení vývoje AKI v průběhu času.

Výsledky: Průměrný věk souboru byl 61,8 let (SD 17,3 let), z toho 63,7 % byli muži. Nejčastějšími 
komorbiditami byly hypertenze (70,5 %) a diabetes mellitus (43,8 %). Nejsilnější korelaci s rozvojem 
AKI jsme zjistili u věku (p = 0,034), mužského pohlaví (p = 0,028), přítomnosti diabetu (p = 0,023) 
a hypertenze (p = 0,031), z laboratorních ukazatelů pak významně koreloval počet leukocytů 
(p = 0,037) a trombocytů (p = 0,027), C reaktivní protein (CRP) (p = 0,029) a hladina D -dimerů 
(p = 0,033). Pomocí těchto proměnných bylo vytvořeno rizikové skóre, které předpovídá rozvoj 
AKI do 4 dnů od stanovení diagnózy COVID-19. Plocha pod křivkou (AUC) byla 0,792 (95 % CI 
0,731 až 0,818) (p = 0,027), přičemž nejvíce prediktivním ukazatelem byl počet trombocytů.

Závěr: Za nezávislé prediktory rozvoje AKI lze považovat věk, mužské pohlaví, krevní obraz, 
CRP, D dimery a také komorbidity, které jsou i v běžné populaci rizikovými faktory úmrtnosti 
pacientů s COVID-19. Tyto běžně dostupné laboratorní ukazatele a některé demografické údaje 
mohou pomoci v klinické praxi stratifikovat riziko k predikci rozvoje akutního poškození ledvin 
(AKI) u pacientů s COVID-19.
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TÉMA: Diabetologie, výživa
SEKCE: Lékařská sekce

FORMA PREZENTACE: ústní prezentace

Rozpojení účinků hormonů – důležitý patofyziologický fenomén
Karel Kubát

Účinek hormonů, které mají jeden jediný efekt, lze poměrně snadno hodnotit. Patologické 
zvýšení nebo snížení množství hormonu má za následek zvýšený či snížený efekt. Složitější 
situace nastává u hormonů, které mají více základních funkcí. Zde v patologických stavech může 
dojít ke zvýšení či snížení efektu hormonu, ale rovněž často nastává i situace, kdy jsou některé 
účinky hormonu snížené a jiné účinky jsou současně naopak zvýšené. Práce se soustřeďuje 
především na patologické stavy související s účinkem inzulínu. Asi u deseti procent pacientů, 
kteří trpí diabetickým syndromem, má snížené účinky inzulínu v důsledku relativního nebo 
absolutního nedostatku inzulínu. Asi devadesát procent postižených trpí odlišnou poruchou, 
a to poruchou, kdy naprostá většina účinků inzulínu je zvýšena, a pouze jeden jediný účinek 
(schopnost snižovat hladiny glykémie) je nedostatečný. U těchto postižených jsou po dlouhou 
dobu zvýšené anabolické děje, je zvýšená lipogeneze, snížená lipolýza, je zvýšené množství 
glukózy přenášené z krve do buněk (vlivem chronické hyperinzulinémie a hyperglykémie). U 
těchto nemocných je prvotní poruchou chronický zvýšený příjem energie oproti nízkému výdeji. 
Hormonální poruchy jsou zde druhotné, a po relativně dlouhou dobu jsou plně odstranitelné. 
U těchto nemocných je racionální léčba založená na snížení příjmu energie či zvýšení jejích 
ztrát. V případě farmakologické léčby jsou lékem volby glifloziny, inkretiny, ne však léky, zvyšující 
hladiny inzulínu či inzulín. 

Efekt inzulínu ovlivňuje řada vnitrobuněčných mechanismů, které přenášejí (za fyziologických 
podmínek) signál o navázání inzulínu na receptor. Jednotlivé makromolekuly a mechanismy 
související s přenosem informace o navázání inzulínu, či s přesunem vesikul s transportéry GLUT4, 
mohou být poškozeny. Objevují se další poruchy v metabolismu tuků, sacharidů a aminokyselin. 
Významný vliv mají rovněž vnitrobuněčné regulační mechanismy, hodnotící potřebu energeticky 
bohatých látek – ATP, jako je AMPK kináza (a další makromolekuly). V práci je vysvětlen princip 
rozlišení mezi skutečnou inzulínovou rezistencí (velmi vzácnou vrozenou či získanou poruchou) 
a zpětnou vazbou, kdy intracelulární regulační mechanismy omezují přebytečný vstup energe-
ticky bohatých látek do buněk. Pochopení těchto patofyziologických principů nám pomáhá 
klasifikovat jednotlivé diagnózy v rámci diabetického syndromu a určit správnou terapii.
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TÉMA: Arteriální hypertenze
SEKCE: Lékařská sekce
FORMA PREZENTACE: poster

Orgánové postižení pacientů s rezistentní 
a sekundární arteriální hypertenzí
Tomáš Kvapil1, Eva Kociánová1, Klára Benešová2, Jiří Jarkovský2, Monika 
Kamasová1, Martin Rada1, Jan Vácha1, Štěpán Hudec1, Miloš Táborský1

1I. interní klinika – kardiologická, Fakultní nemocnice a LF UP Olomouc
2Institut Biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

Úvod: Pacienti s rezistentní hypertenzí nedosahují cílových hodnot krevního tlaku ani přes 
terapii minimálně trojkombinací antihypertenziv obsahující diuretikum. Pseudorezistentní (appa-
rently resistant) arteriální hypertenze je však často manifestací sekundární arteriální hypertenze. 
Nedostatečně kontrolovaná arteriální hypertenze má za následek zvýšený výskyt hypertenzí 
mediovaného orgánového postižení. Naším cílem bylo porovnat stupeň orgánového postižení 
mezi pacienty s rezistentní a sekundární arteriální hypertenzí.

Metodika: Retrospektivně jsme analyzovali nemocniční záznamy pacientů, kteří byli vyšetřeni 
v Centru pro arteriální hypertenzi I. Interní kliniky FNOL pro podezření na rezistentní arteriální 
hypertenzi. U všech pacientů byla provedena kompletní laboratorní a zobrazovací vyšetření 
k vyloučení sekundární etiologie hypertenze. U pacientů byla provedena echokardiografie 
s výpočtem LV mass kubickou formulí, změřena glomerulární filtrace z plasmy a albuminurie 
z ranního vzorku moči. Ke statistickému zhodnocení byly použity standardní deskriptivní sta-
tistiky, Mann -Whitneyho U test a Fisherův exaktní test.

Výsledky: Celkem byly analyzovány záznamy 432 pacientů s podezřením na rezistentní 
hypertenzi. Sekundární etiologie arteriální hypertenze byla popsána u 135 pacientů (31,3 %). 
Nejčastější příčinou byl primární hyperaldosteronismus v 85 případech (63 %), dále renovas-
kulární etiologie ve 21 případech (15,6 %), renoparenchymatózní etiologie 20 případů (14,8 %). 
Méně častými byly hyperrenismus, hyperkorortizolismus, feochromocytom a adrenogenitální 
syndrom. Pacienti se sekundární hypertenzí měli vyšší index hmotnosti levé komory (LVMI 119 
vs. 106 g/m2, p = 0,037) a nižší hodnoty glomerulární filtrace (69 vs. 75 ml/min/1,73 m2, p = 0,009), 
obě skupiny se nelišily ve věku, hodnotách krevního tlaku nebo albuminurie.

Závěr: V našem souboru měli pacienti se sekundární hypertenzí výraznější orgánové poško-
zení ve srovnání s pacienty s rezistentní hypertenzí, kteří měli sekundární etiologii vyloučenou. 
Orgánové postižení se manifestovalo echokardiograficky popsanou výraznější hypertrofii levé 
komory a nižší glomerulární filtrací.

Práce byla podpořena grantem IGA_LF_2022_030



ABSTRAKTA
XXIX. KONGRES ČESKÉ INTERNISTICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS J. E. PURKYNĚ

| 29

Vnitr Lek 2022, 68(Suppl. B) / VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍwww.casopisvnitrnilekarstvi.cz

TÉMA: Spánková apnoe a kardiovaskulární onemocnění
SEKCE: Lékařská sekce

FORMA PREZENTACE: ústní prezentace

Ischemický preconditioning, potenciální kardioprotektivní 
mechanismus obstrukční spánkové apnoe 
u pacientů s akutním koronárním syndromem
Štěpánová Radka1, Tomáš Kára2

1LF MU Brno
2	Cardiovascular Diseases, Department of Internal Medicine, Mayo Clinic and Foundation, 
Minnesota, United States of America

Úvod: Spánková apnoe (SA) je spojena s intermitentní hypoxémií, která může vést k ische-
mickému preconditioningu myokardu. Tento potenciální kardioprotektivní účinek SA může hrát 
roli ve vývoji infarktu myokardu bez elevací ST (NSTEMI) oproti infarktu myokardu s elevací ST 
(STEMI) v průběhu akutní ischémie. 

Cíl: Prospektivně zjistit prevalenci těchto dvou typů IM u pacientů v závislosti na výskytu SA. 
Metodika: Prospektivně jsme vyšetřili 607 konsekutivních pacientů přijatých s diagnózou 

akutního IM (NSTEMI i STEMI). Všichni pacienti podstoupili vyšetření spánku pomocí přenos-
ného diagnostického zařízení po nejméně 48 hodinách po přijetí, za předpokladu, že byli ve 
stabilním stavu. 

Výsledky: SA byla přítomna u 65,7 % a NSTEMI u 30 % pacientů. Prevalence NSTEMI se zvy-
šovala se zvyšující se závažností SA (p < 0,001). Relativní frekvence NSTEMI vs. STEMI u pacientů 
bez SA a s mírnou SA byla 59,4 % vs. 70,1 % (p = 0,01). U pacientů se středně těžkou až těžkou SA 
(AHI 15 příhod/h.) byla relativní frekvence NSTEMI a STEMI 40,6 % vs. 29,9 % (p = 0,01). Střední 
až závažná SA byla nezávislým prediktorem NSTEMI (p = 0,021). U středně těžkých až těžkých 
SA pacientů měli pacienti s NSTEMI nižší troponin T než pacienti se STEMI (1,538 ± 2,771 g/l vs. 
3,085 ± 3,127 g/l, p < 0,001). 

Závěr: Prevalence NSTEMI se zvyšuje se zvyšující se závažností SA. Toto zjištění může na-
značovat kardioprotektivní roli SA, která může zmírnit rozvoj STEMI, možná prostřednictvím 
ischemického preconditioningu. Ischemický preconditioning je považován za jednu z příčin 
snížení kardiovaskulární mortality zejména u starších pacientů s OSA a může se podílet na ne-
účinnosti CPAP v sekundární prevenci. Ischemická preconditioning tedy může hrát důležitou 
roli v personalizovaném přístupu k léčbě CPAP v sekundární prevenci.
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TÉMA: Eliminační metody v kardiologii
SEKCE: Sekce SZP
FORMA PREZENTACE: ústní prezentace

Eliminace u kardiorenálního syndromu
Martina Mordinská1, Zdeňka Bednářová1, Bohdana Břegová1

1Interní a kardiologická klinika FN Ostrava
Úvod: V prezentaci se zabýváme problematikou, rychlostí, kvalitou a využitím eliminační 

metody u pacienta s akutním renálním selháním s využitím kontinuální metody CVVHD.
Metoda: Naše pracoviště provádí ročně 2005 eliminačních metod. Tyto metody jsou součástí 

standardní kvalitní léčby v klinické praxi u pacientů s multiorgánovým selháním. Rádi bychom 
Vám přiblížili pomocí kazuistiky využití eliminační metody v oboru kardiologie u pacienta 
napojeného na ECMO.

Kazuistika: Žena, 55 let, přivezena RZP na urgentní příjem FN Ostrava, kde byla vyšetřena 
a přijata na koronární jednotku intenzivní péče. V úvodu slabost, palpitace, krátkodobá poru-
cha vědomí s křečemi celého těla, výrazná hypokalemie, zvracení, průjmy, dehydratace. Při 
příjmu zajištěno ECHO vyšetření, krevní odběry. V průběhu hospitalizace dochází ke zhoršení 
funkčnosti EF LK, po kardiochirurgickém konziliu překlad na kardiochirurgickou JIP a zavedení 
ECMO. Současně žádáno o časnou nefrologickou péči při selhávání ledvin s indikací k zahájení 
eliminace přes ECMO napojení.

Výsledky: Snaha o celkové zlepšení renálních a kardiálních funkcí pomocí napojení eliminace 
na ECMO.

Závěr: Nezbytná je multioborová spolupráce. Eliminační metody řadíme mezi úspěšné 
metody léčby kardiorenálního syndromu.
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TÉMA: Závislost na tabáku
SEKCE: Sekce SZP

FORMA PREZENTACE: ústní prezentace

F17.2 – závislost na tabáku
Kateřina Paličková1, Ivana Bobovská1

1KNTB, a. s., Zlín, Plicní oddělení
Cíl práce: Cílem prezentace je poukázat na důležitost preventivních opatření, získávání 

kuřácké anamnézy a aktivního nabízení léčby našim pacientům kuřákům.
Závislost na tabáku je příčinou každého šestého úmrtí v ČR, nejčastěji na onkologická 

a kardiovaskulární onemocnění, a způsobuje více než 80 % chronických plicních onemocnění. 
V ČR dochází denně ke 44 úmrtím způsobeným kouřením. Kouření zkracuje život více než 
polovině kuřáků v ČR v průměru o 15 let. Závislost na tabáku je chronické, relabující a letální 
onemocnění. Většina kuřáků se snaží přestat kouřit opakovaně, bohužel teprve až v průměru 
5.–6. pokus bývá úspěšný. Prevence a edukace směrem k pacientům kuřákům je velmi důle-
žitá a často opomíjená. Kuřácká anamnéza a následná intervence by měla být vždy součástí 
ošetřovatelské péče a dokumentace. Léčba by měla být ze strany zdravotníka aktivně nabízena 
stejně tak, jako v případě jiných onemocnění. Kouření je nejvýznamnější preventabilní příčinou 
předčasného úmrtí a invalidity ve světě. Investice do odvykání kouření je jednou z ekonomicky 
nejvýhodnějších investic v medicíně.
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TÉMA: Ultrazvuk ve vnitřním lékařství – kurzy
SEKCE: Lékařská sekce
FORMA PREZENTACE: ústní prezentace

Předatestační ultrazvukový kurz POCUS – 
jak zorganizovat a připravit kurz
Tomáš Pelcl1
11. lékařská fakulta

Součástí povinné předatestační přípravy pro vnitřní lékařství je podle posledního vzděláva-
cího programu z roku 2019 16hodinový ultrazvukový kurz point of care. Těchto kurzů je v sou-
časné době nedostatek a jen málo pracovišť (3 v ČR) tyto kurzy pořádají. To může představovat 
kapacitní problém pro budoucí lékaře před atestací v následujících letech. Důvodem nedostatku 
kurzů je personální a technická náročnost a nedostatečně známé formální požadavky pro 
lektory a garanty. Obsahem sdělení je jak takový kurz zorganizovat, jaké jsou potřeba formality 
(požadavky pro garanta kurzu, požadavky pro lektory), tak praktické aspekty (požadavky na pro-
story, vybavení, figuranty, harmonogram kurzu, náplň, studijní materiály, propagace, rozpočet). 
Cílovým publikem sdělení jsou jak mladí lékaři, hledající kurz, tak lékaři po atestaci, kteří by chtěli 
kurz zorganizovat. Prostor bude pro sdílení zkušeností s organizátory těchto nebo obdobných 
ultrazvukových kurzů na jiných pracovištích.
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TÉMA: Nefrologie
SEKCE: Lékařská sekce

FORMA PREZENTACE: poster

Příčiny AKI u akutně hospitalizovaných geriatrických pacientů
Jana Polášková1, Jan Václavík1,2, Zdeněk Lys1,2, Klára Dombrovská1, 
Ivo Valkovský1,2, Martin Drápela1

1Interní a kardiologická klinika FN Ostrava
2Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Úvod: Akutní poškození funkce ledvin (Acute Kidney Injury, AKI) je definováno jako náhlé 
vzniklé, potenciálně reverzibilní, zhoršení funkce ledvin podmíněné poklesem glomerulární 
filtrace. Představuje častou komplikaci akutně hospitalizovaných pacientů na odděleních in-
terního typu a zvyšuje jak morbiditu, tak i mortalitu těchto nemocných. Příčiny AKI mohou být 
prerenální, renální a postrenální.

Metodika: Retrospektivně jsme analyzovali pacienty starší 65 let, kteří byli v období od 
1. 1. 2022 do 31. 7. 2022 akutně hospitalizováni na standardních interních odděleních FN Ostrava 
a dle vstupních laboratorních vyšetření splnili definici AKI na základě hodnot sérového kreatininu. 
Podle dostupných laboratorních hodnot byli pacienti rozděleni do jednotlivých stupňů AKI dle 
KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) klasifikace. Dle hospitalizačních záznamů 
byly retrospektivně identifikovány jednotlivé příčiny AKI.

Výsledky: V našem souboru bylo celkem 102 pacientů (50 mužů a 52 žen) starších 65 let. 
Pacientů s AKI 1. stadia bylo v našem souboru 43 (42,2 %), AKI 2. st. jsme pozorovali u 19 paci-
entů (18,6 %) a AKI 3. st. u 40 pacientů (39,2 %). Z celého souboru vyžadovalo 8 pacientů (7,8 %) 
akutní náhradu funkce ledvin. U 88 pacientů (86,3 %) byla identifikována prerenální příčina AKI. 
Pacientů s renální příčinou AKI bylo 8 (7,8 %) a pacientů s postrenální příčinou 6 (5,9 %). Během 
hospitalizace zemřelo 16 pacientů (15,7 %).

Závěr: V našem souboru akutně hospitalizovaných geriatrických pacientů se souběžným AKI 
byla dominantní prerenální etiologie a nejčastěji se jednalo o AKI 1st. Náhradu funkce ledvin vyža-
dovalo 7,8 % pacientů a letalita v našem souboru byla 15,7 %. Správné hodnocení funkce ledvin, 
stavu hydratace a volémie je nedílnou součástí péče o akutně nemocné geriatrické pacienty.
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TÉMA: Blok ČIS
SEKCE: Lékařská sekce
FORMA PREZENTACE: ústní prezentace

Synergní působení dietní změny na kardiovaskulární riziko
Ivana Králová Lesná1,2

1IKEM, Centrum experimentální medicíny
2Laboratoř pro výzkum aterosklerózy

Úvod: Úmrtnost na infarkt myokardu u nás dosáhla maxima v r. 1990 a poté spojitě klesala. 
Lze prokázat, že v letech 1991–1994 tento pokles nesouvisel s terapií akutního infarktu, ani 
s farmakoterapií rizikových faktorů.

Metody: V letech 1987 a 1992 bylo v rámci WHO projektu MONICA vyšetřeno kardiovaskulární 
riziko reprezentativního 1% populačního vzorku. V recentním projektu studujeme proinflamační 
stav lidské tukové tkáně (získané očištěním dárcovské ledviny před transplantací) průtokovou 
cytometrií makrofágů a složení fosfolipidů mastných kyselin celulární membrány plynovou 
chromatografií.

Výsledky: Od 1. 1. 1991 byly zrušeny subvence na mléčné výrobky, maso a masné výrobky, 
což vedlo k zásadní změně spotřeby subvencovaných a nesubvencovaných potravin. Např. spo-
třeba másla klesla na jednu polovinu, čemuž odpovídal pokles non -HDL cholesterolu o 14 % 
v celé populaci. Tento efekt mohl být považován na příčinu okamžitého poklesu mortality na 
kardiovaskulární choroby. V posledních letech studujeme vliv zánětu lidské tukové tkáně na 
rizika aterosklerózy a prokázali jsme, že zvýšení rizika kardiovaskulárních nemocí (věk, choles-
terol, BMI) vede ke zvýšení proporce proinflamačních makrofágů ve viscerálním tuku. Navíc 
proporce makrofágů v tukové tkáni je v úzkém vztahu ke složení mastných kyselin fosfolipidů, 
vzrůstá s přítomností nasycených kyselin a klesá s n3 nenasycenými kyselinami (v souvislosti 
se složením diety).

Závěr: Je velmi pravděpodobné, že náhrada živočišných tuků (subvencovaných) rostlinnými 
(nesubvencovaných) ovlivnila nejen koncentraci cholesterolu v séru, ale také zánětlivou reakci 
tukové tkáně podporující aterogenezi. Synergní působní těchto dvou vlivů bylo podstatou 
bezprostředního snížení mortality po dietní změně na začátku 90. let.

„Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU20–01–00022. 
Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.“
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TÉMA: Arteriální hypertenze, Renální selhání
SEKCE: Lékařská sekce

FORMA PREZENTACE: poster

Faktory ovlivňující progresi renální insuficience 
u pacientů s rezistentní arteriální hypertenzí
Zdeněk Ramík1, Jan Václavík1, Tomáš Kvapil1, Libor Jelínek1, Eva Kociánová1, 
Monika Kama1

1	Fakultní nemocnice Ostrava, Interní a kardiologická klinika, Ostravská Univerzita – Lékařská fakulta
Úvod: V předchozí studii jsme prokázali, že rezistentní arteriální hypertenze (RAH) je v dlou-

hodobém horizontu asociována s rychlejším poklesem renálních funkcí, než nerezistentní 
hypertenze. Cílem této navazující práce bylo určit jednotlivé faktory, které se podílí na progresi 
renální insuficience.

Metodika: Data 160 rezistentních hypertoniků dispenzarizovaných v centru pro hypertenzi 
Fakultní nemocnice Olomouc v době od 5/2007 do 12/2018, byla retrospektivně vyhodnocena. 
Průměrná doba sledování byla 6 let, pacienti byli rozděleni dle poklesu renálních funkcí na 2 pod-
skupiny – s rychlejším zhoršením (vzestup kreatininu o > 1 µmol/rok), a s pomalejším zhoršením 
(vzestup kreatininu < 1 µmol/l/rok). U všech pacientů byly zhodnoceny základní demografické 
charakteristiky, komorbidity, medikace, kontrola krevního tlaku, vystavení kontrastnímu vyšetření 
(CT, MR, SKG apod.). Tyto parametry byly statisticky porovnány, aby byly určeny faktory, které by 
se na progresi renální insuficience mohly podílet.

Výsledky: Pacienti s RAH s rychlejším poklesem renálních funkcí měli větší počet antihypertenziv 
(5,1 vs. 4,7; P = 0,008), více diabetiků mělo v medikaci inzulinoterapii (20%. vs. 3,2%; P = 0,003), větší 
procento užívalo antagonisty mineralokortikoidních receptorů (MRA, 56% vs. 33,9 %; P = 0,011), 
více pacientů podstoupilo renální denervaci (24% vs. 8,1%, 18 vs. 5 výkonů; P = 0,020), měli nižší 
hodnoty magnesia (0,8 vs. 0,85 mmol/l; P = 0,001) a nižší hodnoty plazmatické reninové aktivity (0,24 
vs. 0,4 ng/ml/h; P = 0,049) oproti skupině pacientů RAH s pomalejším poklesem renálních funkcí.

Závěr: Vyšší počet antihypertenziv a nutnost užití inzulinoterapie u diabetiků koresponduje 
se závažností arteriální hypertenze a diabetu. Lze předpokládat, že čím závažnější onemocnění 
jsou, tím výrazněji budou postiženy orgánové systémy, a k jejich adekvátní kontrole je potřeba 
využít agresivnějšího přístupu. Překvapivé je zjištění většího zastoupení MRA ve skupině s rych-
lejší progresí renálních funkcí, u jiných skupin antihypertenziv toto nebylo prokázáno. Jedná se 
o klíčovou skupinu léčiv pro léčbu rezistentní hypertenze a pacienty s primárním hyperaldos-
teronismem. Aktuální data s novými preparáty ukazují spíše na jejich kardio a nefroprotektivní 
vliv. Zda se na rychlejším zhoršení renálních funkcí u pacientů s RAH podílí MRA, je nyní otazné, 
a předmětem dalších prospektivních studií.
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TÉMA: Perzistující levostranní vena cava superior
SEKCE: Lékařská sekce
FORMA PREZENTACE: poster

Kam se schovaly tromby?
Pavol Šalata1

1Interní oddělení, Nemocnice Písek, a. s.
Úvod: Kazuistika představuje případ 34letého muže, opakovaně hospitalizovaného od 

r. 2015 na neurologickém oddělení pro recidivující kryptogenní ischemické ikty charakteru ESUS 
(Embolic stroke of undetermined source, teda embolické ikty z neurčeného zdroje). V dubnu 
2022 bylo díky šťastné náhodě při kontrolním transezofageálním echokardiografickém vyšetření 
(TEE) pozorováno proudění kontrastní látky do levé srdeční síně a objasněna příčina recidivu-
jících ischemických iktů.

Vlastní kazuistika: Čtyřiatřicetiletý muž s anamnesou čtyř ischemických iktů charakteru 
ESUS byl opakovaně vyšetřen v kardiologické a hematologické ambulanci k objasnění příčiny. 
Hematologickým vyšetřením nebyla zjištěna příčina ischemického iktu. Nebylo prokázano 
myeloproliferační onemocnění ani významný trombofilní stav. Vyšetření v Ústavu dědičných 
metabolických poruch taky neobjasnilo příčinu, dále byl pacient vyšetřen v ÚHKT bez jedno-
značného závěru. Pacient byl opakovaně vyšetřován na kardiologické ambulanci, při TEE byla 
kanyla pro echokontrastní látku zavedena do pravé horní končetiny, co se později ukázalo jako 
klíčové pro přehlédnutí diagnózy. V dubnu 2022 znovu provedeno TEE, kdy se zdravotní sestře 
nepovedlo zavést intravenózní kanylu do pravé horní končetiny, proto byla zavedena do levé. 
Po aplikaci echokontrastní látky došlo k masívní náplni levostranných srdečních oddílů, pravé 
se prakticky neplnily. Vzniklo podezření na perzistující levostranní horní dutou žílu s ústím do 
levé síně nebo plícních žil, které následně potvrzeno CT angiografii a TEE na kardiologickém 
oddělení Nemocnice České Budějovice.

Podněty k diskusi, závěr: Mezi nejčastější příčiny kardioembolizační etiologie ischemických 
iktů patří fibrilace síní, infekční endokarditída, perzistující foramen ovale, defekt septa síní, ane-
urysma levé komory s přítomnosti trombu, v méně vyspělých zemích revmatická horečka. Při 
vyloučení nejčastějších příčin však nesmíme zapomínat i na méně časté vrozené vady, jakou je 
i perzistující levostranná vena cava superior. Při provádění transezofageální echokardiografie 
doporučujeme podávat echokontrastní látku do levé horní končetiny, případne do obou horních 
končetin aby se zabránilo přehlédnutí anomalního upořádání cév. Na našem pracovišti bylo 
zaužívane zavádět kanylu do pravé horní končetiny, nakolik při vyšetření leží pacient na levém 
boku co způsobovalo horší proudění echokontrastu do srdce. Po této zkušenosti již na našim 
pracovišti zavádime kanylu do levé horní končetiny.
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TÉMA: STEMI a prediabetes
SEKCE: Lékařská sekce

FORMA PREZENTACE: bez preference

Dlouhodobá prognóza pacientů se STEMI a prediabetem
Kateřina Helánová1, Tomáš Ondrúš1, Petr Lokaj1, Marie Miklíková1, Petr Kala1, 
Jiří Pařenica1

1Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU
Úvod: Prediabetes často předchází rozvoji diabetes mellitus a zároveň představuje zvýšené 

riziko aterosklerotických komplikací. Cílem analýzy je zhodnotit riziko prediabetu na dlouhodo-
bou celkovou mortalitu u pacientů s akutním infarktem myokardu s ST elevacemi. Prediabetes 
byl diagnostikován v akutní fázi infarktu myokardu na základě hodnoty HbA1c (38–48 mmol/l). 
Dále byl vyhodnocen prognostický význam glykémie odebírané nalačno v akutní fázi IM.

Metodika: Do souboru byli zařazeni pacient se STEMI hospitalizovaní na Interní kardiologické 
klinice FN Brno v období od 11/2005 do 11/2012. Diagnóza STEMI byla stanovena na základě EKG, 
klinických známek ischemie a zvýšených markerů myokardiální nekrózy (troponin I a T). Jednalo 
se o retrospektivní analýzu. Vyřazeni byli pacienti, jejichž krátkodobá prognóza byla ovlivněna 
jiným závažným onemocněním. Pacientům byla při přijetí, před zahájením diagnostické koro-
narografie, odebrána krev na stanovení základního biochemického vyšetření včetně aktuální 
glykémie. Druhý den hospitalizace byl ráno nalačno odebrán základní biochemický screening 
včetně glykovaného hemoglobinu.

Výsledky: Celkem bylo hospitalizováno 1174 pacientů se STEMI, vyhodnoceno bylo 1000 paci-
entů, u kterých byly známy všechny sledované parametry. Na základě anamnézy a hodnot HbA1c 
mělo celkem 236 pacientů DM, 497 prediabetes a 267 pacientů bylo bez diabetu či prediabetu. 
Pacienti s diabetem ve srovnání s nediabetiky vyšší věk, BMI, tepovou frekvenci, ICHDKK a častěji 
hypertenzi. V laboratorních parametrech měli zejména vyšší hodnotu triglyceridů a hodnotu 
glykémie při přijetí a nalačno (vše p0,01). Pacienti s prediabetem se pohybovali parametry mezi 
těmito dvěma skupinami. V rámci dlouhodobého sledování bylo riziko úmrtí s prediabetem 1,45× 
vyšší a u pacientů s diabetem 2,54× vyšší oproti referenční skupině (statisticky významný rozdíl 
mezi všemi skupinami). Po adjustaci na věk bylo u pacientů s diabetem riziko úmrtí 1,87× vyšší 
oproti pacientům bez diabetu. U pacientů s prediabetem již rozdíl statisticky signifikantní nebyl.

Závěr: Pacienti se STEMI a prediabetem diagnostikovaným na základě HbA1c mají rizikovější 
profil ve srovnání s pacienty bez diabetu, po adjustaci na věk jsme na našem souboru neprokázali 
statisticky horší celkovou dlouhodobou celkovou mortalitu. Nepochybně tato skupina pacientů 
zasluhuje další výzkum a zvýšenou pozornost.
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TÉMA: Nutriční terapie
SEKCE: Sekce SZP
FORMA PREZENTACE: ústní prezentace

Redukce hmotnosti v léčbě fibrilace síní
Kristýna Souza Lopes1, Martin Matoulek1, Otakar jiravský2, Tomáš Roubíček3, 
Štěpán Havránek4, Vladimír Tuka4, Veronika Bulková5, Pavel Osmančík6

1III. interní klinika 1. LF UK A VFN Praha
2Nemocnice Podlesí, a. s.
3Krajská nemocnice Liberec, a. s.
4II. Interní klinika 1. LF UK A VFN Praha
5Neuron Medical, s. r. o.
6III. interní	 – kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Úvod: Projekt snázvem „Katetrizační ablace vs. modifikace rizikových faktorů“ je zaměřen 
na léčbu obézních pacientů sfibrilací síní a porovnává efektivitu cílené intervence rizikových 
faktorů (především nadměrné hmotnosti) sefektivitou katetrizační ablace vléčbě FS. Projektu se 
účastní celkem 5 center (Praha 2×, Liberec, Brno a Třinec). Celkem by do konce roku 2023 mělo 
být zařazeno 255 pacientů. Od června 2021 probíhá randomizace a léčba zařazených pacientů.

Metodika: Jedná se o prospektivní, randomizovanou multicentrickou studii. Pacienti so-
bezitou a fibrilací síní jsou randomizováni do invazivní a neinvazivní větve. Pacienti vinvazivní 
větvi podstupují katetrizační ablaci. Pacienti vneinvazivní větvi absolvují intenzivní intervenci 
rizikových faktorů – screeningové vyšetření a celkem 8 osobních a 10 online/telefonických kon-
zultací snutričním terapeutem za 1 rok. Zároveň jsou léčeni neamiodaronovými antiarytminky. 
Využívána je telemedicína pro online monitoraci stravování, pohybové aktivity a hmotnosti.

Cíle projektu: Cílem projektu je u pacientů s FS a obezitou (BMI 30–40) porovnat moderní 
invazivní léčbu FS (tedy katetrizační ablaci pomocí nejnovějších technologií) s moderní neinva-
zivní léčbou (tj. cílenou intervencí rizikových faktorů podpořenou léčbou neamiodaronovými 
AA) na udržení srdečního rytmu. Z důvodu neustále se zvyšující se incidence a prevalence FS 
je hledání nových, účinných metod léčby velmi žádoucí.

První výsledky: Do června 2022 bylo randomizováno 49 pacientů do neinvazivní větve stu-
die, z toho 17 pacientů již absolvovalo kontrolu po 6 měsících, 54 pacientů do invazivní větve, 
z toho 16 pacientů absolvovalo kontrolu po 6 měsících. Pacienti v neinvazivní větvi zredukovali 
za 6 měsíců v průměru 9,4 % své hmotnosti, pacienti v invazivní větvi za stejné období zredu-
kovali v průměru pouze 1,1 % své původní tělesné hmotnosti

Podpořeno: Agentura pro zdravotnický výzkum, NU21–02–00388
MZ ČR – RVO VFN6416
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TÉMA: Diabetologie
SEKCE: Lékařská sekce

FORMA PREZENTACE: poster

Dopad pandemie COVID 19 na kompenzaci 
diabetu mellitu geriatrických pacientů
Zuzana Stašková1, Zdeněk Lys1,2, Jan Václavík1,2, Radka Nágelová1

1Interní a kardiologická klinika FN Ostrava
2Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Úvod: Dopady onemocnění COVID 19 (Coronavirus disease 2019) jsou jednak přímé a dále 
pak nepřímé, kdy samotné období pandemie a s tím spojené restriktivní opatření měly vliv na 
psychiku, pohybovou aktivitu i změnu stravovacích návyků části populace. Studie věnující se 
této problematice se shodují v poklesu fyzické aktivity v populaci během pandemie COVID 
19, zatímco ve věci stravovacích návyků jsou výsledky nejednoznačné. Cílem naší studie bylo 
zhodnotit tyto nepřímé dopady pandemie na výsledky lipidogramu a kompenzaci diabetu 
mellitu v populaci geriatrických pacientů.

Metodika: Retrospektivně jsme analyzovali neselektivně všechny pacienty starší 65 let dis-
penzarizované v diabetologických ambulancích FN Ostrava a porovnali jsme poslední hodnoty 
glykovaného hemoglobinu (HbA1c), LDL (low density lipoprotein) cholesterolu, triacylglycerolů, 
funkce ledvin a dalších parametrů před začátkem pandemie COVID 19 (v období 1. 9. 2019 – 
28. 2. 2020) a první hodnoty po roce a více od začátku pandemie (období 1. 3. 2021–31. 12. 2021).

Výsledky: Do analýzy bylo zahrnuto 711 pacientů, 57 % (n = 403) žen a 43 % (n = 308) mužů, 
medián věku 73 let. Z celého souboru tvořili pacienti ve věku 75 let a více 36 % (n = 259, 62 % 
žen a 38 % muži). Zvýšení hodnoty HbA1c rok a více po začátku období pandemie COVID 19 
v porovnání s hodnotou před pandemií bylo zaznamenáno u 54 % pacientů (n = 381), častěji 
u žen než u mužů (56 % vs. 50 %, P = 0.12) a u pacientů ve věkové skupině 75 let a více v po-
rovnání se skupinou do 75 let (57 % vs. 52 %, P = 0,14). Navzdory přísnějším doporučením pro 
cílové hodnoty LDL cholesterolu jsme zaznamenali zvýšení hodnot LDL cholesterolu v období 
po pandemii u 26 % (n = 187) pacientů.

Závěr: Naše analýza ukázala, že více než polovina geriatrických pacientů s diabetem měla 
po roce od začátku období pandemie nemoci COVID 19 vyšší hodnoty HbA1c v porovnání 
s hodnotami před pandemií. U 26 % pacientů došlo navzdory zpřísnění doporučení pro cílové 
hodnoty ke vzestupu hodnot LDL -cholesterolu.



ABSTRAKTA
XXIX. KONGRES ČESKÉ INTERNISTICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS J. E. PURKYNĚ

40 |

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ / Vnitr Lek 2022, 68(Suppl. B) www.casopisvnitrnilekarstvi.cz

TÉMA: Pozdní komplikace covidu-19 (kazuistika)
SEKCE: Lékařská sekce
FORMA PREZENTACE: poster

Multisystémový zánětlivý syndrom 
u dospělých s rozvojem po covidu-19
Roman Stebel1, Petr Husa ml.1
1Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno

Již více než dva roky celý svět čelí infekci vyvolané SARS CoV-2. Maximální pozornost je 
věnována zejména akutní fází covidu-19. S rostoucím stupněm poznání patogeneze covidu-19 
dnes nicméně stále častěji nacházíme v odborné literatuře případy časných potinfekčních 
autoinflamatorních komplikací, které se rozvíjejí, často u dosud zdravých mladých jedinců, 
s odstupem až několika týdnů po samotné infekci SARS CoV-2. Nejlépe jsou tyto autoinflama-
torní komplikace popsány u dětských pacientů. Již v červnu 2020 byly nicméně popsány první 
případy podobného systémového zánětlivého syndromu rovněž u dospělých (Multisystem 
Inflammatory Syndrome in Adults, MIS -A). Jedná se o zánětlivý syndrom rozvíjející se nejčastěji 
u mladých mužů (nad 21 let), typicky s odstupem 4 až 12 týdnů po (převážně lehkém průběhu) 
covidu-19. Americká CDC (Centers for Disease Control and Prevention) uvádí klinické a laboratorní 
charakteristiky, které by pacient s MIS -A měl splňovat. Zdůrazňována je nutnost vyloučení jiných 
příčin syndromu systémového zánětu, zejména bakteriálních infekcí (jedná se o diagnózu tzv. „per 
exclusionem“). Mezi klinická kritéria patří horečka a současně přítomnost minimálně tři z násle-
dujících příznaků. Primárními klinickými příznaky jsou závažné postižení srdce (perimyokarditida, 
aneuryzma koronární tepny, nově vzniklá dysfunkce levé či pravé srdeční komory, komorová 
tachykardie, AV blokáda 2. či 3. stupně) a vyrážka s oboustrannou nehnisavou konjunktivitidou 
či episkleritidou. Mezi sekundární kritéria jsou pak řazeny nově vzniklé neurologické příznaky, 
hypotenze, bolesti břicha, průjem, zvracení a trombocytopenie. Mezi laboratorní kritéria CDC řadí 
elevaci minimálně dvou zánětlivých markerů a mikrobiologický průkaz proběhlé infekce SARS 
CoV-2. Terapie MIS -A zahrnuje systémové podání kortikosteroidů a/nebo imunosupresivní dávky 
intravenózních imunoglobulinů (IVIG), v další linii pak monoklonální protilátky proti receptorům 
interleukinu-6 (tocilizumab) a některá imunosupresiva (anakinra, baricitinib). Samozřejmostí je 
podpůrná terapie, včetně intenzivní léčby srdečního selhání a arytmií. V předkládané kazuistice 
prezentujeme případ MIS -A u dosud zdravého muže středního věku, který byl přeložen na 
infekční kliniku pro febrilie nejasné etiologie a současné příznaky akutního srdečního selhání 
při akutní perimyokarditidě a polyserositidě. Stav se rozvinul přibližně jeden měsíc po lehkém 
průběhu covidu-19. 

Podpořeno MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705).
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TÉMA: Diabetologie
SEKCE: Lékařská sekce

FORMA PREZENTACE: poster

Eruptivní xantomatóza jako primomanifestace 
diabetu mellitu 1. typu?
Radka Hošková1, Monika Štětková1, Zdeněk Monhart1

1Nemocnice Znojmo p. o.
Úvod: Eruptivní xantomatóza je charakterizována jako náhlý výsev žlutavých papulek s ma-

ximem na zádech a extenzorových plochách končetin. Je spojena s hladinou triglyceridů (TAG) 
> 20–30 mmol/l primárně v důsledku vrozených poruch metabolismu lipidů, sekundárně může 
jít o asociaci s diabetem, obezitou nebo např. konzumací alkoholu. Diagnóza bývá klinická, při 
pochybnostech lze charakter lézí verifikovat kožní biopsií. Morfy při korekci metabolických 
parametrů spontánně regredují, nevyžadují lokální terapii. Pozdní diagnóza ohrožuje pacienta 
rozvojem akutní pankreatitidy nebo závažných kardiovaskulárních komplikací.

Popis případu: 38letý obézní pacient bez anamnézy diabetu, dosud dispensarizován jen psychi-
atrem a pro astma, byl hospitalizován na našem pracovišti pro diabetickou ketoacidózu (DKA) s pH 
6,97 a infektem nejasného origa s CRP>300 mg/l. Udával 2–3 týdny narůstající polyurii s polydipsií 
a měsíc trvající mírné bolesti břicha. Sdělil, že je již 2 týdny léčen pro celotělový výsev tuhých pa-
pulek – považováno za plané neštovice, praktickým lékařem doporučena aplikace tekutého pudru. 
Byla zahájena standardní terapie DKA zprvu s nutností vysokých dávek inzulinoterapie, empiricky 
byla podána antibiotika. Infekční etiologii exantému infektolog zhodnotil jako nepravděpodobnou, 
vstupně ale byla nápadná výrazná chylozita séra s hladinou TAG > 40 mmol/l, dříve u pacienta 
nebyla hyperlipidémie detekována, v rodině se nevyskytla vrozená vada metabolismu lipidů. Rok 
před hospitalizací měl při prevenci glykémii 5,7 mmol/l a TAG 1,52 mmol/l. Spolu s dermatologem 
bylo vysloveno podezření na eruptivní xantomatózu jako „primomanifestaci“ diabetu s rychlým 
rozvojem současně s jeho prvními příznaky. Snížená hladina C -peptidu a DKA svědčí spíše pro 
diagnózu diabetu mellitu 1. typu. Průběh byl dále komplikován rozvojem akutní pankreatitidy 
s jednoznačným CT korelátem zřejmě v důsledku významné hypertriacylglycerolémie. S klesající 
hladinou TAG v séru dochází k rychlé regresi xantomů v řádu dní.

Závěr: Tento případ dokládá význam analýzy kožních projevů při diagnostice interních 
chorob. Při rozpacích je vhodné vedle úvahy o infekční nebo alergické etiologii stanovit ale-
spoň základní biochemické parametry včetně hladiny lačné glykémie nebo lipidů. Při včasné 
diagnóze na základě pečlivého zhodnocení kožních morf lze předejít rozvoji akutních až život 
ohrožujících stavů – v našem případě DKA s akutní pankreatitidou, které xantomatóza provázela 
již od prvních příznaků.
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TÉMA: —
SEKCE: Lékařská sekce
FORMA PREZENTACE: poster

Okno do srdce – kazuistika akutní plicní 
embolie s dramatickým průběhem
Petr Urban, Ladislav Gergely1

1Interní oddělení, Nemocnice Písek
Úvod: Kazuistika představuje případ 65letého muže, dosud léčeného jen pro hlubokou žilní 

trombózu, který byl přijat na naše oddělení pro progredující dušnost. Z příznaků – otoku levého 
lýtka, tachykardie, dušnosti NYHA III a známek plicní kongesce – bylo možno prakticky ihned 
stanovit diagnózu recidivy hluboké žilní trombózy a následující plicní embolie. Echokardiografické 
vyšetření však odhalilo nečekaný obraz této jinak časté choroby, který její průběl i následnou 
léčbu značně zkomplikoval.

Vlastní kazuistika: Pětašedesátiletý muž, s anamnézou hluboké žilní trombózy, byl přijat pro 
progredující dušnost trvající necelé dva týdny, avšak v posledních 3 dnech výrazně zhoršenou. 
Objektivně byla přítomna tachypnoe již po pár krocích, dále sinusová tachykardie, hraniční 
saturace kyslíkem, zvýšená náplň jugulárních žil, poslechově chrůpky při bazích plic a tuhý otok 
levého lýtka. Dle tohoto nálezu bylo možno vyslovit podezření na recidivu trombózy a plicní 
embolii. CT angiografie skutečně potvrdila přítomnost embolů v obou hlavních větvích plicnice. 
Zároveň však ukázala i přítomnost obdobných hmot jak v pravé síní a komoře (jako tzv. tromby-
-in -transit), tak i zasahující přes síňové septum do levé síně a prolabující přes mitrální chlopeň do 
levé komory. Echokardiografie potvrdila tento nález, kdy objemné trombemboly prolabovaly 
přes foramen ovale patens do levostranných oddílů (tzv. TSFO, thrombus straddling foramen 
ovale), atudíž hrozily systémovou embolizací. Pacient byl proto konzultován se spádovým 
kardiocentrem, které doporučilo podání nízkodávkované trombolýzy. V průběhu léčby však 
došlo k rozvoji levostranné hemiplegie, v důsledku embolie do pravé vnitřní karotidy a pra-
vostranného cerebrálního řečiště. Pacient byl tedy odeslán do krajského kardiocentra, kde mu 
byla provedena mechanická trombektomie, v druhé době byl poté proveden uzávěr foramen 
ovale patens. Díky intenzivní rehabilitaci se u něj poté podařilo obnovit většinu motorických 
funkcí a pacient je s oporou schopen chůze.

Diskuze, závěr: TSFO je relativně vzácnou klinickou situací, proto léčbu komplikuje i nee-
xistence jednotných doporučení. V úvahu připadají kardiochirurgická embolektomie, podání 
trombolýzy (nízko -či plnodávkové) či konzervativní léčba nízkomolekulárním heparinem. Data 
o prognóze pacientů při použití jednotlivých strategií jsou omezená. Prognosticky nejlepším 
přístupem se zdá být kardiochirurgická embolektomie, avšak k ní byli ve většině případů indi-
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kováni hemodynamicky stabilní, mladší a méně rizikoví pacienti. Mortalita trombolyzovaných 
pacientů proto může být ovlivněna celkově vyšším věkem a vyšší průměrnou hemodynamickou 
závažností přítomné plicní embolie v tomto souboru. U všech přístupů je vysoké riziko embo-
lického iktu, které by mohlo být potenciálně redukováno zavedením carotid protection device. 
Ani pro tento postup však zatím neexistují jednotná doporučení. Volba konkrétní strategie proto 
zatím převážně závisí na individuálním zhodnocení rizika u každého pacienta.
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TÉMA: Farmakoterapie interních nemocí
SEKCE: Lékařská sekce
FORMA PREZENTACE: ústní prezentace

Praktický přístup k optimalizaci léčby 
pacienta s polyfarmakoterapií
Jan Václavík1, Zdeněk Lys1

1Interní a kardiologická klinika, FN Ostrava
Stárnutí populace a pokroky ve farmakoterapii mnoha onemocnění s sebou nesou riziko 

užívání většího množství léků, polyfarmakoterapii, která zvyšuje riziko nežádoucích účinků léků 
a snižuje dodržování léčby s možnými škodlivými důsledky. Důležitým aspektem práce lékaře je 
optimalizace farmakoterapie každého pacienta. Navrhujeme jednoduchý postupný algoritmus 
pro optimalizaci farmakoterapie, založený na přezkoumání všech léků užívaných pacientem, 
kontrole správných indikací a přítomnosti kontraindikací, správného dávkování léků a přítom-
nosti duplicit léků nebo interakcí. Dále navrhujeme použití nástrojů pro hodnocení vhodnosti 
léčby, jako jsou kritéria STOPP/START, používání fixních kombinací, hodnocení adherence k léčbě 
a terapii komorbidit. Komunikace s pacientem a zvážení jeho preferencí je nezbytná a zůstává 
základním kamenem úspěšné léčby.
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TÉMA: Hepatologie, obezita, metabolismus
SEKCE: Lékařská sekce

FORMA PREZENTACE: bez preference

Vliv bariatrické endoskopie na parametry jaterní 
fibrózy a steatózy a průběh NAFLD
Adam Vašura1,2, Evžen Machytka1,3, Ondřej Urban4,3, Marek Bužga1, 
Jitka Macháčková1

1	Interní a kardiologická klinika, oddělení gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie, 
Fakultní nemocnice Ostrava

2Katedra interních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
3Lékařská fakulta, Univerzita Paláckého, Olomouc
4II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická, Fakultní nemocnice Olomouc

Úvod: Spolu s nárůstem výskytu obezity a také dalších složek metabolického syndromu 
v populaci narůstá i prevalence nealkoholového ztukovatění jater (NAFLD), jehož výskyt v ce-
losvětové populaci činí asi 25%. V závislosti na konkrétních studiích se ukazuje, že zhruba asi 
1/3 těchto pacientů může rozvinout nealkoholovou steatohepatitidu (NASH) v jejímž důsledku 
může docházet k progresivní fibrotizaci jater s rizikem rozvinutí jaterní cirhózy s jejími všemi 
komplikacemi. Kromě neblahého vlivu na samotnou jaterní funkci je ale NAFLD spojeno s vyšším 
rizikem mimojaterních komplikací, ať už metabolických či jiných projevů např. na kardiovaskulár-
ním systému. Jelikož u pacientů s obezitou je NAFLD četnější, bariatrie se jeví jako terapeutická 
metoda volby a jen málo studií se věnuje vlivu méně invazivní bariatrické endoskopie.

Metody: V rámci studie byli zařazení pacienti podstupující bariatrický výkon s implantací 
intragastrického balónu (IGB) a to u 15 pacientů typ Orbera určený na 6 měsíců a 19 pacientů 
dostalo typ Spatz3 určený na 12 měsíců. Po vyloučení ostatních příčin hepatopatií jsme kromě 
běžných antropometrických měření provedli vstupně a následně po 6 a 12 měsících stanovení 
jaterní elastografie pomocí metody point a 2D shearwave (point SE; 2D SE) na ultrazvukovém 
přístroji Samsung RS80 Prestige a pomocí transientní elastografie na přístroji Fibroscan (FE) 
s kvantifikací steatózy parametrem CAP.

Výsledky: IGB byl implantován celkem 34 pacientům ze 43 screenovaných, z toho 32 dokon-
čilo kontroly v 6. měsíci a 25 pacientů dokončilo kontroly v 12. měsíci. Vstupní antropometrické 
hodnoty byly váha 106 ± 20,9 kg, BMI 36,3 ± 4,59 a následně po 6 měsících váha 96,5 ± 21,1 kg, 
BMI 32,9 ± 4,73, pokles váhy byl TWL% 9,92 ± 6,14 kg, po 12 měsících byla váha 97,0 ± 22,6 kg, 
BMI 33,0 ± 5,01, pokles váhy byl TWL% 7,64 ± 7,95 kg. Hodnoty pro point SE, 2D SE, FE a CAP byly 
vstupně 3,81 ± 0,88 kPa; 5,29 ± 1,69 kPa; 5,49 ± 2,36 kPa a 287 ± 57,2 a v 6. měsíci byly hodnoty 
3,39 ± 0,71 kPa (p = 0,041); 4,82 ± 0,74 kPa (p = 0,153); 4,50 ± 1,17 kPa (p = 0,046) a CAP 259 ± 51,5 
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(p = 0,063), a v 12. měsíci byly hodnoty 3,68 ± 0,81 kPa (p = 0,694); 4,97 ± 0,78 kPa (p = 0,428); 
3,84 ± 1,16 kPa (p = 0,005) a CAP 258 ± 34,0 (p = 0,082).

Závěr: Nejlepší výsledky byly v 6. měsíci sledování, kdy pacienti dosáhli největšího poklesu 
váhy a kde bylo u některých výsledků statisticky prokázáno, že dochází k poklesu hodnot 
tuhosti jaterní tkáně. Nicméně pro větší robustnost statistických dat je potřeba rozšířit soubor 
o další pacienty.
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TÉMA: Primární prevence
SEKCE: Lékařská sekce

FORMA PREZENTACE: poster

Zahřívaný tabák v léčbě závislosti na tabáku: 3 kazuistiky
Kamila Zvolská1, Vladislava Felbrová1, Stanislava Kulovaná1

1	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, III. interní klinika – klinika endokrinologie 
a metabolismu, Centrum pro závislé na tabáku a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, 
Česká republika

Úvod: Zahřívaný tabák (ZT) je často prezentován jako harm reduction, tedy jeho užívání by 
mělo představovat nižší zdravotní riziko než kouření klasických cigaret. Bylo však prokázáno, že 
některé toxické a dráždivé látky jsou v ZT obsažené ve vyšších koncentracích než v cigaretách. 
Navíc podle medicíny založené na důkazech není užívání ZT určeno k odvykání kouření na rozdíl 
od elektronických cigaret, které nápomocné být mohou. 

Metodika: Prezentujeme kazuistiky 3 pacientů, kteří pro užívání ZT vyhledali v roce 2022 
léčbu v Centru pro závislé na tabáku.

Výsledky: Pacienti popisují odlišnosti užívání ZT od kouření cigaret, jako je stírání typických 
kuřáckých situací (ZT lze užívat prakticky kdykoli a kdekoli), menší zápach, menší dráždivost 
dýchacích cest i ústup kašle, ale také pocit silnější závislosti (vyšší počet kusů ZT/den, než byl 
počet cigaret/den). První pacient kouřil do 20 cigaret/den, od r. 2018 užívá ZT 50 ks/den; druhý 
pacient kouřil 10–12 cig./den a od r. 2017 užívá 40 ks ZT/den; třetí pacient kouřil do r. 2018 10 
cig./den, od té doby 35 ks ZT/den. Pacienti také uvádějí obtížnější odvykání od ZT v porovnání 
s klasickým kouřením.

Závěr: Zahřívaný tabák není totéž co elektronické cigarety. ZT není doporučen jako pomoc 
při odvykání kouření, nejsou jasná jeho zdravotní rizika v porovnání s klasickými cigaretami. 
Přestat užívat ZT může být náročnější než přestat kouřit.
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