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Doc. MUDr. BRANISLAV SPIŠÁK, CSc. – OKTOGENARIÁN
Kuchta M., Vargová V.
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Doc. MUDr. Branislav Spišák, CSc., dlhoročný pracovník Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN v Košiciach, sa v tomto roku dožíva významného
životného jubilea, 80 rokov.
Je to pre nás príležitosť na pripomenutie si jeho pôsobenia na klinike, jeho prínosov v pedagogickej i liečebno-preventívnej oblasti, ale aj vo
vedeckej práci a vo výchove nových špecialistov a zároveň je to príležitosť zablahoželať ku krásnemu výročiu.
Spomenieme na jeho medicínske začiatky od promócie na LF UK v Bratislave, v roku 1965, cez profesionálny vývoj, ktorý začal hneď po
promócii nástupom do Krajskej detskej nemocnice v Košiciach, kde definitívne ostal verný detskej pneumológii a ftizeológii.
Jeho akademická kariéra na Lekárskej fakulte UPJŠ sa začala v roku 1973. V roku 1984 obhájil titul CSc. a kde potom po habilitácii
v roku 1996, ako docent, pôsobil až do konca roku 2011. Absolvoval študijné pobyty v Nemecku a v USA, zaviedol viaceré diagnostické
a terapeutické metódy a životné i odborné skúsenosti čerpal od svojich učiteľov, ktorými boli prof. Démant, prof. Pavkovčeková aj prof.
Šašinka.
Nielen pre lekára je dôležité aj rodinné zázemie a doc. Spišák ho mal, okrem iného aj preto, že manželkou sa mu stala jeho kolegyňa,
pediatrička, imuno-alergologička a vlastne dlhoročná spolupracovníčka, Eva.
Vážený pán docent, milý Braňo náš oktagenarián, ďakujeme ti za vykonanú klinickú, pedagogickú i akademickú prácu, za kolegialitu, za
kamarátstvo a želáme ti, aby si si v zdraví a kruhu rodiny užíval zaslúžený odpočinok.

NÁDEJ SA STALA SKUTOČNOSŤOU
Feketeová A.
Klinika detí a dorastu UPJŠ a DFN Košice
Liečba cystickej fibrózy prešla prevratnými zmenami od 80-tych rokov minulého storočia po objavení génu pre cystickú fibrózu. Cystická
fibróza sa v súčasnosti stala ochorením liečiteľných. Nová liečba nielen predlžuje život pacientov ale zásadne mení aj ich kvalitu života.
Modulátory CFTR (transmembránového regulátora vodivosti cystickej fibrózy) sú liekmi, ktoré upravujú a zlepšujú produkciu, intracelulárne
spracovanie a funkciu chybného CFTR proteínu, chloridového kanála, pričom ich účinnosť závisí od typu mutácie u individuálneho pacienta.
Viac ako 2000 známych mutácií je rozdelených do 6 tried podľa úrovne postihnutia tvorby CFTR, z čoho vyplýva aj rôznorodosť klinického
obrazu, ako aj rôzneho prístupu k liečbe. Prvým CFTR modulátorom bol potenciátor CFTR, ktorý sa viaže na chybný CFTR proteín na
bunkovom povrchu a otvára chloridový kanál, takže chloridy môžu prechádzať cez bunkovú membránu a regulovať množstvo tekutín na
povrchu bunky. Ďalšou skupinou sú korektory CFTR, ktoré korigujú tvorbu CFTR proteínu tak, aby bol schopný transportu na povrch bunky.
Kombinácia oboch, korektora a potenciátora dokáže výrazne upraviť fungovanie CFTR kanála a tým normalizovať charakter a množstvo
tekutiny na povrchu buniek predovšetkým v dýchacích cestách.
V práci uvádzame vlastný súbor pacientov s cystickou fibrózou, liečených CFTR modulátormi od r. 2020. Aktuálne sú touto liečbou liečení
všetci pacienti, ktorí spĺňajú dané kritériá. Liečba kombináciou potenciátora a korektora CFTR je podávaná pacientom vo veku od 2 rokov,
ktorí sú geneticky homozygoti s dvoma kópiami mutácie F508del, čo je najbežnejšia mutácia CF. Druhým typom novej podávanej liečby od
r. 2021 je trojkombinácia CFTR modulátorov a to 2 korektorov a potenciátora pre pacientov starších ako 12 rokov, s mutáciami homozygoti
delta F 508 a pre heterozygotov s jednou mutáciou delta F508 a druhou mutáciou s minimálnou funkciou.
Liečba CFTR modulátormi nielen v literatúre ale aj v každodennom živote našich pacientov s cystickou fibrózou zlepšením funkcie a otvorením
CFTR kanálov viedla k výraznému zlepšeniu pľúcnych funkcií a celkového klinického stavu. Dnes môžeme povedať, že deti narodené v tejto
dobe si svoju budúcnosť plánovať naozaj môžu.

CHILDHOOD INTERSTITIAL LUNG DISEASE
Barkai L.
Department of Paediatrics and Adolescent Medicine, Faculty of Medicine, UPJS, Kosice
Interstitial lung disease (ILD) comprises a group of respiratory diseases affecting the interstitium of the lungs occuring when a lung injury
triggers an abnormal healing response and inflammatory process leads to altered diffusion and restrictive respiratory dysfunction. The term
“interstitial” may be misleading as other components of the lung are usually also involved (epithelium, airways, endothelium etc.). Pediatric
conditions (childhood interstitial lung disease: chILD) are different from adult forms because growing and developing lungs are affected, more
diverse and less prevalent diseases are seen in childhood.
Known etiologies of chILD include chronic infections, bronchopulmonary dysplasia, aspiration, genetic mutations leading to surfactant
dysfunction, hypersensitivity pneumonitis due to drugs or environmental exposures. Many forms are seen in disorders with pulmonary
involvement (connective tissue disorders, storage diseases, malignancies etc.) but several conditions have yet unknown origin (desquamative
pneumonitis, pulmonary interstitial glycogenosis, neuroendocrine cell hyperplasia in infancy, etc.). Currently, there is no consensus on
pediatric classification, however age grouping is proposed as some specific forms are more prevalent in infancy (developmental and growth
abnormalities, surfactant dysfunction mutations etc.) and others are usually seen in older cohorts (disorders in normal or immunocompromised
hosts, systemic diseases etc.).
Clinical manifestations vary from mild nonspecific symptoms (recurrent respiratory infections, exercise intolerance, failure to thrive, dry
cough etc.) to severe clinical picture (respiratory distress) and presentation relates to the age of the child. Diagnostic approach relies
on imaging technics (CT), but in uncertain cases further investigations including genetic tests, BAL and lung biopsy (VATS) are needed.
Pharmacological treatment is mostly empiric and based on anti-inflammatory and immunomodulatory drugs. Lung transplantation for selected
cases in a pediatric transplantation center could be an option, however limited data and evidences are available regarding long-term survival.
International collaboration is warranted to better understand chILD entities and improve outcome of these patients.

ATYPICKÉ PATOGÉNY „STABILNÍ“ PÔVODCOVIA RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ
Fábry J., Kunč P., Ištvanková K., Matiščáková M., Ferenc P., Strachan T.
Klinka detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o., Dolný Smokovec
V posledných desaťročiach vystupuje do popredia problematika respiračných ochorení vyvolaných atypickými patogénmi hlavne u detí
a adolescentov, ale aj u dospelých. Dôraz sa kladie hlavne na včasný záchyt etiologického agens, a v prípade potreby výber správneho
antibiotika s dostatočnou dĺžkou liečby. „Klasické“ mikróby ako napríklad streptokoky, stafylokoky, hemofily, o ktorých vieme, ako sa pri
respiračných infektoch „správajú“, a sú rýchlo kultivovateľné na bežných kultivačných pôdach, sa nazývajú typické. Na rozdiel od atypických
patogénov, ktoré si vyžadujú špeciálne kultivačné média, nie štandardne prístupné, a pri ktorých doba izolácie patogéna trvá niekoľkonásobne
dlhšie, pričom aj mikroskopická diagnostika je náročná. Patria sem mykoplazmy, chlamýdie, rickettsie, legionely, franciscely a v širšom meradle
aj respiračné vírusy. V praxi sa najčastejšie stretávame s mykoplazmovými a chlamýdiovými respiračnými ochoreniami a z nich je najčastejšou
Mycoplasma a Chlamydia pneumoniae. Po pneumokokoch sú uvedené patogény najčastejším pôvodcom komunitnej pneumónie vo všetkých
vekových skupinách. U detí školského veku a adolescentov sa mykoplazmové pneumónie podieľajú 30 % a v období epidémie až 50 % na
etiológii pneumónií získaných v komunite. Vzájomná spoluúčasť pri respiračnom ochorení Mycoplasma a Chlamydia pneumoniae je približne
20 % a tiež nie je zriedkavá koincidencia typického a atypického patogénu, napríklad Chlamydia pneumoniae a pneumokoky.
Autori v práci prezentujú skúsenosti s liečbou mykoplazmových a chlamýdiových respiračných ochorení v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec.
V prvom súbore boli zaradení pacienti s mykoplazmovým a chlamýdiovým respiračným ochorením za obdobie rokov 2003 – 2012. Druhý
súbor tvorili pacienti s koronavírusovou infekciou (COVID 19) hospitalizovaní v období od mája 2020 do apríla 2022, u ktorých sa autori
pokúsili na základe nepriamej laboratórnej diagnostiky dôkazom protilátok zistiť prítomnosť atypických patogénov.
Prognóza atypických respiračných ochorení je všeobecne dobrá pri dôkladnom zhodnotení anamnestických údajov, klinických prejavoch
pacienta, poznaní epidemiologickej situácie, včasnom nasadení adekvátnej liečby s dostatočnou dĺžkou liečby. Aj pri včasnej a dostatočnej
liečbe sa môže objaviť prechodná postinfekčná bronchiálna hyperreaktivita, u astmatikov sa môžu exacerbovať prejavy bronchiálnej astmy.
Ochorenie môže byť príčinou novovzniknutej bronchiálnej astmy, po ťažšom priebehu atypickej pneumónie, neskorej a neadekvátnej atb liečbe
vyusťuje respiračný intersticiálny zápalový proces do chronicity s možným prechodom do pľúcnej fibrózy.

SÚČASNOSŤ PRIMÁRNEJ CILIÁRNEJ DYSKINÉZY NA SLOVENSKU
Ďurdík P., Bacmaňáková I., Bánovčin P.
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin, Slovensko
Úvod: Primárna ciliárna dyskinézia (PCD) je geneticky podmienené ochorenie respiračného systému, ktoré patrí do širokej skupiny ciliopatii.
Porucha motility riasiniek je podmienená funkčnými a ultraštrukturálnymi zmenami. Moderné diagnostické možnosti prinášajú stále nové
geneticky podmienené varianty ochorenia. V súčasnosti poznáme viac ako 50 génov, ktoré sa fenotypovo manifestujú ako PCD. Preto
celosvetovo pribúda novodiagnostikovaných pacientov, pričom ich manažment nie je iba v rukách pediatra. Mnohé medzinárodné štúdie
poukazujú na vysoký počet skrytých, nediagnostikovaných detských ale aj dospelých pacientov s PCD. Vo vekovej skupine 0 - 19 rokov
je uvádzaných až 56 % všetkých pacientov s touto diagnózu. Dospelí pacienti boli dispenzarizovaní hlavne ako chronická obštrukčná
choroba pľúc alebo idiopatické bronchiektázie. Klinické príznaky sa manifestujú už v novorodeneckom období ako atypická respiračná
tieseň termínového novorodenca. V detskom veku sa objavujú hlavne chronická rinosinusitída, otitída a produktívny kašeľ. Diagnostiku
zjednodušuje prítomný situs viscerum inversus alebo heterotaxia. Výskyt situs inversus totalis sa uvádza iba v 50 % pacientov s PCD. Typický
fenotyp a skórovacie systémy významne napomáhajú včasnému záchytu a patria do rúk všeobecného pediatra. Diagnostika PCD sa realizuje
v špecializovaných centrách. Základom diagnostického algoritmu sú vyšetrenie nazálne oxidu dusnatého, vysokorýchlostná videomikroskopia,
transmisná elektrónová mikroskopia, imunoflourescenčná mikroskopia a genetická analýza. Cieľom prednášky je predstaviť aktuálnu situáciu
v diagnostike a liečbe pacientov s primárnou ciliárnou diskinézou na Slovensku. Autori rovnako prezentujú zastúpenie jednotlivých genetických
mutácii v slovenskej populácii.
Kľúčové slová: Primárna ciliárna dyskinézia, vysokorýchlostná mikroskopia, nazálný oxid dusnatý, genetika

TRACHEOMALÁCIA NA VENTILAČNEJ PODPORE?
Železník J.1, Balog M.1, Koman A.2, Neuschlová I.3
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice, Slovensko
ORL odd., DFN Košice, Slovensko
3
Klinika detskej pneumológie a ftizeológe NUDCH a LF SZU BA, pracovisko Podunajské Biskupice, SR
1
2

Tracheomalácia je pomerne častá anomália centrálnych dýchacích ciest. Prevalencia vrodenej tracheomalácie sa odhaduje približne na 1 z
2100 živonarodených detí. Prvýkrát bola opísaná Holingerom a kol. v roku 1952. Jedná sa o dynamický kolaps priedušnice počas dýchania,
výsledkom čoho je obštrukcia dýchacích ciest. Postihnutie priedušnice môže zahŕňať vnútrohrudníkovú alebo mimohrudníkovú časť. Malácia
može byť vrodená, alebo získaná.
Klinické príznaky závisia od lokalizácie a závažnosti kolapsibility priedušnice. Ak priemer kolabuje o viac ako 50 % pri dýchaní, je prítomná
markantnejšia klinická manifestácia. Extratorakálne lézie sa prejavujú dominantným insiračným, kdežto intratorakálne expiračným stridorom.
K príznakom postihnutia patrí ostrý, dunivý, plechový záchvatovitý kašeľ, stridorózne dýchanie, u malých detí častejšie respiračné ochorenia
s oneskoreným zotavením, intolerancia fyzickej aktivity. Závažnejšie formy sa môžu prejavovať dusením počas kŕmenia, neprospievaním,
apnoickými pauzami a cyanózou.
Diagnostika ochorenia je postavená na anamnestických, zobrazovacích a inštrumentárnych vyšetreniach.
Terapia ochorenia závisí od etiológie a závažnosti prípadu. Často sa jedná o self - limited ochorenie.
Symptomatickí pacienti s kolapsom centrálnych dýchacích ciest vyžadujú farmakologickú, CPAP liečbu, resp. chirurgickú intervenciu.
V krátkej kazuistike prezentujeme pacientku s tracheomaláciou dolnej tretiny priedušnice s potrebou nastavenia na CPAP.

ENDOKRINOLÓG VS. NEFROLÓG: NODAT – ZRIEDKAVÝ TYP DIABETU
Miňová M., Dankovčíková A., Mráz M.
Klinika detí a dorastu a LF UPJŠ Košice, Slovensko
Termín new-onset diabetes mellitus after transplantation (NODAT) bol prvýkrát použitý v roku 2003 v kauzálnej súvislosti výskytu
diabetu u pacienta po transplantácii obličky. Patogenéza NODAT je multifaktoriálna. Chronická expozícia imunosupresívnou terapiou je
aktuálne považovaná za jeden z významných ovplyvniteľných rizikových faktorov. Kritéria pre diagnostiku NODAT vypracované Americkou
diabetologickou spoločnosťou (ADA) sú podobné, ako pre všeobecnú populáciu. Ide o špecifickú formu DM 2. typu s postupným poklesom
adekvátnej sekrécie inzulínu ß-bunkami na podklade inzulínovej rezistencie. NODAT môže viesť k rozvoju diabetickej nefropatie, ako aj
mikroangiopatickým komplikáciam či amputáciam. Medzi preventívne opatrenia vzniku NODAT patria: minimalizovanie ovplyvniteľných
rizikových faktorov (zníženie hmotnosti, zmena životného štýlu, kontrola lipidového statusu, úprava krvného tlaku), korekcia hypomagneziémie
a hypovitaminózy D a využívanie imunosupresívnej terapie s čo najnižším diabetogénnym potenciálom (režimy bez steroidov, nízke cieľové
koncentrácie takrolimu). V terapii NODAT sa u dospelých pacientov využívajú aj hypoglykemické medikamenty v kombinácii s metforminom.
U detí možno zvážiť použitie metforminu. 50 % pacientov vyžaduje individualizovanú inzulínovú terapiu, pričom typ a dávka inzulínu je
rozdelená na bazálny a prandiálny inzulín. Riziko závažných hypoglykémií je nízke vzhľadom na skutočnosť, že títo pacienti majú inzulínovú
rezistenciu vyššiu ako samotný nedostatok inzulínu. Cieľom diabetológa je zabezpečiť čo najoptimálnejšiu glykemickú kontrolu a prevenciu
rozvoja komplikácií NODAT. Autori v kazuistike spoločne prezentujú prípad 11-ročného chlapca s ESRD na podklade geneticky potvrdenej
nefronoftízy asociovanej s fibrózou pečene (patogénny variant TMEM67 génu), u ktorého sa po transplantácii obličky od kadaverózneho darcu
(CMV-pozit, príjemca CMV-negat) v priebehu 5 mesiacov po transplantácii rozvinul NODAT.
Kľúčové slová: new onset diabetes mellitus after transplantation (NODAT), transplantácia obličky, CMV, imunosupresívna terapia, inzulínová
terapia

POTRAVINOVÁ ALERGIA – POHĽAD ALERGOLÓGA
Gerecová K.
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice
Potravinová alergia (PA) je nežiadúca reakcia na potraviny sprostredkovaná imunologickým mechanizmom, výskyt ktorej v ostatných rokoch
významne stúpa. Prevalencia u detí v súčasnosti je 6 - 7 %. Podľa imunologického mechanizmu delíme PA na IgE mediovanú, non IgE
a zmiešanú t. j. za účasti IgE aj non IgE mechanizmov.
Najčastejšími potravinovými alergénmi u detí sú kravské mlieko, vajíčko, pšeničná múka, sója, orechy, arašidy, ryby a morské plody. PA sa
prejavuje kožnými, respiračnými a GIT príznakmi.
Až 80 % detí s PA má kožné prejavy. Medzi najčastejšie patrí atopická dermatitída chronické zápalové ochorenie kože, ktorého príčinou je
porucha bariérovej funkcie kože s následnou sekundárnou imunologickou odpoveďou buď IgE a/alebo T bunková senzibilizáciou. Neplatí
tvrdenie, že každý ekzematik musí mať PA. Príčinou zhoršenie atopického ekzému môžu byť nešpecifické faktory – stres, fyzikálne faktory,
infekcie. PA môže byť iba jednou z nich.
Non IgE mediovaná PA je charakteristická subakútnymi až chronickými ťažkosťami objavujúcimi sa po niekoľkých hodinách až dňoch (do
72hod) po požití alergénu. Väčšinou sa manifestuje v GIT, za rozvoj reakcie sú zodpovedné antigén špecifické T lymfocyty prítomné v sliznici
GIT. Predstaviteľom týchto reakcií je FPIES (Food protein-induced enterocolitis syndrome). Diagnóza je založená na klinických príznakoch.
Pri IgE mediovaných PA v súčasnosti využívame molekulovú (komponentovú) diagnostiku. Stanovujeme špecifické IgE proti konkrétnej
molekule alergénového zdroja. Umožní nám tak definovať alergén zodpovedný za klinické príznaky, upresniť diagnózu a režimové (eliminačné)
opatrenia.

REEXPOZÍCIA BIELKOVINE KRAVSKÉHO MLIEKA PO ELIMINAČNEJ DIÉTE. KTO, KEDY, AKO?
Petrášová M.
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach
Alergia na bielkovinu kravského mlieka (ABKM) je jednou z najčastejších potravinových alergií a zároveň jedným z najdrahších alergických
ochorení detského veku. Na ABKM t.č. nemáme liek a aktuálny manažment je založený na striktnej eliminácii potravín obsahujúcich bielkovinu
kravského mlieka (BKM), v indikovaných prípadoch možnosti použitia akýchsi záchranných medikamentov (rescue medication) a zároveň
využití náhradných formulí (či už s extenzívnou alebo úplnou hydrolýzou BKM).
ABKM vo včasnom období života môže byť prvým krokom alergického/atopického pochodu vedúceho k výskytu iných atopických ochorení
v neskoršom živote vrátane bronchiálnej astmy, rinokonjuktivitídy s následným navyšovaním nákladov zdravotného systému ako aj rodiny
postihnutého dieťaťa na ich manažment.
V detskom veku je prognóza ABKM všeobecne dobrá a BKM je možné vrátiť do jedálnička väčšiny detí. Deti s non-IgE mediovanou alergiou
majú vyššiu pravdepodobnosť navodenia orálnej tolerancie vo včasnejšom veku a vo vyššom percente v porovnaní s pacientami s IgE mediovanou
ABKM. Aj keď väčšina detí z alergie „vyrastie“, individuálne načasovanie získania tolerancie je zväčša neidentifikovateľné. Na druhej strane
príliš dlhá, resp. neindikovaná eliminačná diéta bez BKM môže mať z dlhodobého hľadiska negatívne dopady na rastúci organizmus.
Práca predstavuje prehľad praktických prístupov pri reexpozícii po období eliminačnej diéty bez prísunu BKM.

KEĎ MÁ RARITNÉ OCHORENIE ÚČINNÚ LIEČBU - DIAGNOSTICKÝ ALGORITMUS DIEŤAŤA S UROLITIÁZOU
A NEFROKALCINÓZOU
Koľvek G.1, Brndiarová M.2
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Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice
Klinika detí a dorastu JLF UK a Univerzitná nemocnica, Martin

Urolitiáza a nefrokalcinóza sa v detskom veku vyskytujú pomerne zriedkavo. Epidemiologické ukazovatele sú veľmi pravdepodobne
podhodnotené nakoľko klinická manifestácia je nezriedka (minimálne v úvode) nevýrazná či dokonca zavádzajúca. Dieťa je (pri podozrení) obvykle
odoslané na sonografické vyšetrenie, ktoré v prípade urolitiázy môže preukázať konkrementy v dutom systéme (najčastejšie hyperechá vrhajúce
tiene naznačujúce kamene s obsahom kalcia) resp. v prípade nefrokalcinózy nález hyperechogénnych pyramíd (zriedkavejšie kortikálneho
postihnutia) spôsobený depozitmi fosforečnanu alebo oxalátu vápenatého. Etiológia nefrokalcinózy je v detskom veku reprezentovaná širokou
plejádou dedičných a metabolických ochorení (najmä distálna renálna tubulárna acidóza a Dentova choroba; idiopatická hyperkalciúria
a hyperoxalúria) prípadne môže byť navodená iatrogénne (intoxikácia vitamínom D, hyperkalciúria u predčasne narodených detí). Prejavy
významnej nefrokalcinózy (prípadne v kombinácii s urolitiázou) by vždy mali vzbudiť podozrenie na zriedkavú primárnu hyperoxalúriu, kde
zvrátenie nepriaznivej prognózy vyžaduje včasné začatie kauzálnej terapie.
Autori prezentujú prípad dvoch súrodencov s hyperoxalúriou typ I. Šesťmesačné dievčatko bolo hospitalizované pre známky renálneho
zlyhania nejasnej etiológie. Renálna biopsia preukázala nález oxalátovej nefropatie. K obnoveniu obličkových funkcií nedošlo a bola indikovaná
chronická dialyzačná liečba. Ultrasonografické vyšetrenie obličiek u staršieho brata identifikovalo nefrokalcinózu III. stupňa. Funkčné vyšetrenie
potvrdilo poruchu koncentračnej schopnosti s poklesom tubulárnej reabsorbcie. Vo veku 4 rokov mal chlapec obličkovú koliku, prekonal
febrilnú infekciu močových ciest a v moči bolo dokázaných niekoľko urolitov. Klinické vyšetrovanie viedlo k diagnóze zriedkavej hyperoxalúrie
typu I. Po splnení všetkých kritérií bola u oboch súrodencov začatá cielená liečba využívajúca revolučnú technológiu RNA interferencie
(lumasíran). Terapia lumasíranom znížila koncentráciu oxalátov v plazme na netoxické hodnoty. U oboch pacientov bol liek dobre tolerovaný.
Autori na príklade raritného ochorenia demonštruujú diagnostický algoritmus dieťaťa s urolitiázou/ nefrokalcinózou.

X-VIAZANÁ HYPOFOSFATEMICKÁ RACHITÍDA V ÉRE BIOLOGICKEJ LIEČBY
Ferenczová J.
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice
Rachitídu charakterizuje porucha mineralizácie kosti a najčastejšie k nej vedie získaný nedostatok vitamínu D a/alebo vápnika. Vzácnejšie sú
hereditárne formy, z nich najčastejšia je X-viazaná hypofosfatemická rachitída (XLHR) s prevalanciou 1:20 000.
Pre XLHR je typická nízka postava, deformity skeletu vrátane lebky a bolesti kostí. Už z názvu vyplýva, že podkladom je závažná hypofosfatémia,
spôsobená nadbytkom FGF-23, ktorý je zodpovedný za vylučovanie fosfátov močom. Mutácie v PHEX géne (fosfát regulujúca endopeptidáza)
vedú k vysokým koncentráciám FGF23 v krvi a zvyšujú fosfatúriu a znižujú fosfatémiu čo negatívne ovplyvňuje mineralizáciu kostí. Do
roku 2018 boli pacienti s XLHR odkázaní len na substitučnú liečbu fosfátmi a aktívnymi metabolitmi vitamínu D. Mnohokrát už v detskom
veku podstupovali ortopedické korekcie deformít dlhých kostí. V súčasnosti pre deti s touto chorobou je možná elegantná liečba pomocou
monoklonálnej protilátky proti FGF 23, ktorá výrazným spôsobom zlepšuje kostný metabolizmus, upravuje rast a deformity kostí a tým kvalitu
života. Jej jedinou „nevýhodou“ je injekčné podanie preparátu raz za 2 týždne.
Autori prezentujú vlastné skúsenosti s biologickou liečbou u detských pacientov s XLHR.

ENDOSKOPICKÁ LIEČBA ACHALÁZIE V DETSKOM VEKU
Havlíčeková Z.1, Demeter M.2, Michnová Z.1, Bánovčin P.1
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Klinika detí a dorastu, JLF a UNM, Martin
Interná gastroenterologická klinika, JLF a UNM, Martin

Achalázia je zriedkavé ochorenie motility ezofágu podmienené degeneratívnymi zmenami inhibičného myenterického plexu v stene ezofágu. Je
charakterizované spomalením až absenciou tranzitu ezofágom následkom poruchy ezofágovej peristaltiky, nekompletnou relaxáciou dolného
ezofágového zvierača a zvýšením jeho tonusu. Aktuálne odporúčania pre manažment pediatrických pacientov vychádzajú dominantne
s klinických štúdií realizovaných u dospelých. Hellerova myotómia alebo balónová dilatácia boli v považované v posledných desaťročiach
za základ liečby ochorenia. Perorálna endoskopická myotómia (POEM) je pre menšiu invazivitu v porovnaní s konvenčnou chirurgickou
myotómiou je v súčasnosti čoraz častejšie realizovaná aj v detskom veku, zatiaľ so sľubnými výsledkami.
Autori predkladajú prehľad aktuálnych poznatkov o úlohe POEM v manažmente pediatrických pacientov s achaláziou, limitáciách
a komplikáciách výkonu, ako aj vlastné skúsenosti.

NAJČASTEJŠIE KARDIOLOGICKÉ NÁLEZY U PACIENTOV S MULTISYSTÉMOVÝM ZÁPALOVÝM SYNDRÓMOM
Mattová M.
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach
Multisystémový zápalový syndróm (Multisystemic Inflammatory Syndrom in Children, MIS-C) je zriedkavá, ale potenciálne život ohrozujúca
komplikácia prekonanej, často aj asymptomatickej infekcie Covid-19 u detí. Je to závažné multisystémové zápalové ochorenie, ktoré sa
vyskytuje typicky niekoľko týždňov po akútnej infekcii a predpokladaná etiológia je dysregulovanou zápalovou reakciou po infekcii SARS-CoV-2.
Najčastejšími príznakmi sú pretrvávajúca horúčka, gastrointestinálne symptómy, kožný exantém, konjunktivitída, mukozitída, laboratórne
vysoká zápalová aktivita a celkovo zlý klinický stav dieťaťa, ktorý vyžaduje neodkladnú hospitalizáciu na jednotkách intenzívnej starostlivosti.
Veľmi častými a závažnými prejavmi sú kardiálne komplikácie v zmysle myokarditídy s myokardiálnou dysfunkciou a dilatácia či aneuryzmy
koronárnych artérií. V čas neliečené kritické prípady môžu progredovať do rozvoja kardiocirkulačného šoku vyžadujúceho inotropnú podporu
a v najťažších prípadoch mechanickú ventiláciu či mimotelovú membránovú oxygenáciu. Včasná agresívna imunosupresívna liečba je kauzálna
a život zachraňujúca. Väčšina pacientov sa zotaví v priebehu niekoľkých dní až týždňov a úmrtnosť je zriedkavá, aj keď dlhodobé následky,
najmä kardiovaskulárne komplikácie, ešte nie sú známe a vyžadujú ďalšie kardiologické sledovanie.

JUVENILNÁ SKLERODERMIA – KLINICKÉ SPEKTRUM A TERAPEUTICKÉ UPTODATE
Bánóová E., Vargová, V.
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach
Sklerodermia patrí medzi zriedkavé autoimunitné zápalové ochorenie kože. Charakterizuje ju vznik „tuhej“ kože, podmienený zvýšenou
produkciou a sklerotizáciou väziva. Existujú dva typy juvenilnej sklerodermie: lokalizovaná a systémová. Systémová forma juvenilnej
sklerodermia je veľmi vzácna, predstavuje 10 % zo všetkých detí so sklerodermiou. V klinickej praxi sa stretávame najmä s pacientami
s rôznymi formami juvenilnej lokalizovanej sklerodermie (JLS). Diagnóza JLS je klinická. Vychádza z typického lokálneho kožného nálezu, ktorý
v prípade diferenciálne-diagnostických rozpakov verifikujeme histologicky. Laboratórny ukazovateľ s dokázanou diagnostickou, či prognostickou
hodnotou, ktorý odráža aktivitu choroby a umožňuje sledovať účinnosť liečby neexistuje. Najčastejšou opísanou imunologickou laboratórnou
odchýlkou je pozitivita antinukleárnych protilátok. Zo zobrazovacích vyšetrovacích metód sa využíva kapilaroskopia a v poslednom období aj
USG- farebný Doppler. V predkladanej práci autori na krátkych kazuistikách vlastných pacientov – doplnených fotodokumentáciou, sumarizujú
aktuálne odporúčania pre diagnózu a liečbu pediatrických pacientov s rôznymi formami sklerodermie.

JAK – INHIBÍTORY V LIEČBE JUVENILNEJ IDIOPATICKEJ ARTRITÍDY
Vargová V.
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice, Slovensko
Možnosti liečby detských reumatických chorôb sa za posledné dve desaťročia výrazne zmenili. Zavedenie biologických chorobu modifikujúcich
antireumatických liekov (bDMARDs) do klinickej praxe znamenalo zásadný zlom v liečbe detí s juvenilnou idiopatickou artritídou (JIA).
Biologické DMARDs umožňujú dosahovať u značnej skupiny pacientov úplnú klinickú aj laboratórnu remisiu a výrazne tak menia dlhodobú
prognózu a kvalitu života chorých detí. Existuje však podskupina pacientov, ktorí buď primárne na liečbu nereagujú, alebo u ktorých sa
rozvinie sekundárna strata účinnosti, či nežiaduce účinky vyžadujúce ukončenie liečby.
Janusove kinázy (JAK) sú špecifické tyrozínové kinázy zabezpečujúce prenos cytokínových signálov do jadra bunky cez intracelulárne signálne
JAK – STAT dráhy. Skupina liekov - inhibítorov JAK, ktoré priamo ovplyňujú tieto intracelulárne signálne dráhy, prináša nové liečebné možnosti
aj do pediatrickej reumatológie. JAK inhibítory sú malé syntetické molekuly s novým „cielenejším“ mechanizmom účinku a v reumatológii ich
označujeme pojmom cielené syntetické chorobu modifikujúce lieky - tsDMARDs. Z pohľadu detských pacientov je okrem iného ich nespornou
výhodou perorálne podávanie.
Prvým liekom zo skupiny JAK inhibítorov, ktorý sa dostáva do klinickej praxe v liečbe detí s JIA v SR, konkrétne s jej polyartikulárnou formou, je
tofacitinib. Autori v príspevku sumarizujú prehľad publikovaných údajov o účinnosti a bezpečnosti tofacitinibu u pacientov s polyartikulárnou
formou JIA.

NOVŠIE MOŽNOSTI IDENTIFIKÁCIE NEDOSTATKOV VO VÝŽIVE BATOLIAT
Kuchta M.
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach
Úvod: Zásady správnej výživy detí a to od najútlejšieho veku, sa opierajú o vedecky preskúmané a v praxi overené poznatky. Tento vedecký
prístup, ktorý prevažná väčšina odborníkov v oblasti medicíny i výživy uznáva, riadi sa nimi a propaguje ich, je síce bežne a voľne dostupný aj
ostatnému obyvateľstvu, avšak zdroje informácií o výžive, stravovaní a ich význame pre zdravie a prevenciu chorôb sú veľmi pestré a nie vždy
sú vedecké, správne, niekedy sú až škodlivé.
Slovenská pediatrická spoločnosť má, ako jednu z prioritných edukačných oblastí, aj tému výživy detí. V spolupráci s Iniciatívou prvých 1000
dní, n. o., má za cieľ šíriť povedomie o dôležitosti správnej výživy najmä v prvých 2-3 rokoch života detí. Z ostatných realizovaných výskumov
na Slovensku, okrem iného vyplynulo, že za najväčšie nedostatky v strave detí vo svojich obvodoch považujú pediatri najmä nadbytok cukru
v strave, nesprávne zavádzanie príkrmov, nedostatočnú pestrosť v strave, nadbytok soli, nedostatok mliečnej výživy, zvyšujúcu sa nadváhu,
nedostatok pohybu, vyberavosť v strave, nesprávny pitný režim aj nedostatok spánku (2). Včas odhaľovať tieto nedostatky vo výžive batoliat
je možné pri preventívnych prehliadkach, ale aj využitím inovatívnych nástrojov.
Kontext: Na zlepšenie diagnostiky možných porúch výživy u batoliat bol vyvinutý aj „diagnosticko-edukačný“ nástroj NutriCHEQ, ktorý je
vhodný nielen na zisťovanie suspektných porúch výživy, stravovacích návykov, ale môže významne pomôcť aj pri edukácii matiek a rodičov,
práve pre deti v období 2. – 3. roku života (1). S postupom času a na základe získaných skúseností i s rozvojom digitálnych technológií
a v súvislosti s protipandemickými opatreniami (limitujúcimi priamy kontakt rodičov s pediatrom), sme pripravili NutriCHEQ (ktorý bol doposiaľ
k dispozícii najmä v papierovej forme s odkazmi na vlastné internetové stránky), v užívateľsky priaznivej webovej aplikácii. Tento nástroj je
umiestnený na stránke: www.1000dni.sk/nutricheq-dotaznik a sprístupnený verejnosti na webe bol dňa 30. 3. 2022.
V prezentácii predstavíme praktické kroky pri využití nástroja NutriCHEQ, vrátane prezentácie výsledkov a ich ďalšieho spracovania. Možnosti
využitia v ambulanciách VLDD i pohodlnejšie vyplnenie dotazníka rodičmi doma, s následnou konzultáciou s pediatrom, či jeho následnou
archiváciou v zdravotnej dokumentácii.
Záver: Konkrétne výstupy poukážu na výhody a komplexnosť nástroja pre prácu pediatra a edukáciu rodičov.
Literatúra: 1. KOVÁCS L., ČIERNA I. a kol.: NutriCHEQ - Príručka pre všeobecného lekára pre deti a dorast, SGS a SPS, Bratislava 2016,
88s. 2. KUCHTA M.: Výživa detí v ambulanciách pediatrov na Slovensku – výsledky prieskumu. Pediatria (Bratisl.) 2018; 13 (5): 225-230.

VPLYV CISÁRSKEHO REZU NA ČREVNÚ MIKROBIOTU NOVORODENCA - ROLA VÝŽIVY
Petrášová M.
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach
Ľudský gastrointestinálny trakt je kolonizovaný komplexným ekosystémom mikroorganizmov, pričom črevné baktérie nie sú len komenzály, ale
podliehajú synbiotickej ko-evolúcii spolu s vývojom svojho hostiteľského organizmu. Prospešné intestinálne baktérie majú množstvo dôležitých
funkcií, napríklad produkujú množstvo rozličných nutrientov pre hostiteľa, predchádzajú infekciám spôsobeným intestinálnymi patogénmi ako
aj modulujú normálne imunologické odpovede.
Na vytváranie mikobiómu novorodenca má vplyv viacero faktorov, pričom medzi najvýraznejšie v recentnej literatúre skloňované faktory patrí
aj spôsob pôrodu (vaginálny vs. operačný), gestačný vek (termínový vs. predtermínový novorodenec), výživa novorodenca (materské mlieko vs.
mliečna formula/kombinovaný spôsob výživy, resp. čas iniciácie komplementárnej výživy), antibiotická liečba (pred, počas alebo po pôrode),
environmentálne faktory.
Globálny nárast podielu operačných pôrodov celosvetovo (v Európskej Únii je priemerný podiel pôrodov cisárskym rezom okolo 30 %), vedie
ku ekvivalentnému nárastu novorodencov s výrazným zásahom do programovania imunitného systému. Existujú dôkazy o kvantitatívnych aj
kvalitatívnych zmenách v črevnom mikrobióme v tejto skupine, ktoré sú ešte výraznejšie u detí, ktoré sú náhradne živené. Práve modifikáciou
zloženia mliečnych formúl sa otvára potenciálny priestor na manipuláciu intestinálneho mikrobiómu, s cieľom dosiahnuť, reštituovať a udržať
priaznivú rovnováhu v jeho ekosystéme.

MOŽNOSTI SKRÍNINGU NA SLOVENSKU
Mydlová Z.
Skríningové centrum novorodencov Slovenskej republiky (SCN SR), Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica
Na Slovensku bolo v roku 1985 založené Skríningové centrum novorodencov Slovenskej republiky (SCN SR). Je to jediné laboratórium na
Slovensku s týmto zameraním. V roku 2018 bolo Ministerstvom zdravotníctva zaradené do skupiny expertíznych centier. Novorodenecký
skríning je celosvetovo akceptovaný program. Centrá sú aktívne v 34 štátoch sveta. V súčasnosti sa v SCN vyšetruje 26 ochorení. Novorodenecký
skríning je veľkým benefitom pre novorodenca svojou skorou diagnostikou. Odber sa robí medzi tretím a piatym dňom života dieťaťa a
začiatok liečby je vďaka tomu vo väčšine prípadov pred nástupom klinických príznakov ochorenia. To je podstatné hlavne pri ochoreniach s
rizikom fatálneho konca – kongenitálna adrenálna hyperplázia (CAH), dedičné metabolické poruchy (DMP), hlavne mitochondriálne ochorenia
a poruchy β oxidácie, kedy môže rýchla diagnostika zabrániť dekompenzácii novorodenca. Snahou SCN SR je neustále rozširovanie škály
ochorení. V súčasnosti sa ukončuje pilotná štúdia vyšetrenia fosfatidylethanolu (PETh) a pripravuje sa nová na diagnostiku svalovej muskulárnej
atrofie (SMA) a ťažkej primárnej imunodeficiencie (SCID). Pilotný projekt by mal prebiehať približne pol roka. Po jeho vyhodnotení by malo
vyšetrenie kontinuálne prejsť medzi vyšetrenia novorodeneckého skríningu a byť plne hradené poisťovňami zo zdravotného poistenia matky.
Skorou diagnostikou týchto ochorení a rýchlou terapiou sa zastaví progres ochorenia, zachráni život dieťaťa a maximálne skvalitní a uľahčí
život postihnutých detí a ich rodičov.
Kľúčové slová: novorodenecký skríning, Skríningové centrum novorodencov, pilotná štúdia

AKNÉ NEZNAMENÁ VŽDY LEN ACNE VULGARIS
Baloghová J.1, Juhásová H.2
Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF Košice
Klinika dermatovenerológie UNLP Košice
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Najčastejším kožným ochorením adolescentov je akné. Acne vulgaris je chronické zápalové ochorenie pilosebaceóznej jednotky, charakterizované
tvorbou komedónov, papúl, pustúl, nodozít v oblasti tváre, hrudníka a chrbta. V klinickom obraze rozlišujeme ľahkú, stredne ťažkú a ťažkú
formu akné. Acne conglobata je ťažkou formou akné, ktorá je charakterizovaná prítomnosťou papúl, pustúl, abscedujúcich nodulov, cýst,
zápalových infiltrátov a jaziev. Acne fulminans je zriedkavá ťažká forma akné, ktorej patogenéza je neznáma, ale hypoteticky sa predpokladá
genetická predispozícia, neprimeraná imunitná odpoveď, iatrogénne príčiny, hormonálne zmeny a vírusové infekcie. Acne fulminans môže byť
vyvolané aj vysokými dávkami isotretinoinu. V klinickom obraze je acne fulminans charakterizované náhlou tvorbou hemoragických nekróz
a ulcerácií v teréne acne conglobata, lokalizovaných na tvári, krku a chrbte. Pacient má okrem kožných prejavov aj systémové prejavy - febrility,
opuchy kĺbov, eleváciu zápalových markerov. Pri acne fulminans sine fulminans sú kožné prejavy rovnaké ako pri acne fulminans, avšak bez
systémových prejavov. Ťažké formy akné predstavujú závažný klinický problém, môžu byť aj súčasťou syndrómov, ako SAPHO, PAPA (Pyogénna
artritída, Pyoderma gangrenosum, Akné), PAPASH (Pyogénna artritída, Akné, Pyoderma gangrenosum, Supuratívna hidradenitída), PASH
syndróm (Pyoderma gangrenosum,, Akné, Supuratívna hidradenitída). SAPHO syndróm je zriedkavé chronické ochorenie, charakterizované
koincidenciou kožných a osteoartikulárnych prejavov. Názov je akronym, vytvorený zo začiatočných písmen hlavných prejavov (S- synovitída,
A – acne conglobata alebo acne fulminans, P- palmoplantárna pustulóza, H- hyperostóza, O- osteitída). Nie všetky prejavy musia byť súčasne
rozvinuté. Diagnostika syndrómu sa opiera o nález na zobrazovacích vyšetreniach a prítomnosti kožných zmien. Etiopatogenéza nie je presne
známa, ochorenie patrí medzi autozápalové ochorenia. Autorky prezentujú kazuistiky pacientov so SAPHO syndrómom a acne fulminans.

NAJČASTEJŠIE ÚRAZY ZUBOV A ZÁVESNÉHO APARÁTU U DETÍ
Kaiferová J.1,2, Ďurica J.1
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I. stomatologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
Detská fakultná nemocnica Košice

Ošetrenie úrazov zubov u detí patrí medzi časté výkony realizované v zubnej ambulancii avšak jeho úspešnosť vo veľkej miere ovplyvňuje prvá
pomoc poskytnutá priamo na mieste úrazu alebo v prvých hodinách po úraze. Čas je pri riešení traumy v chrupe najdôležitejší. Počiatočné
zvládnutie traumy zubov, predovšetkým praktickými lekármi pracujúcimi v oblastiach so zlou dostupnosťou stomatologického ošetrenia, môže
mať významný vplyv na prognózu tvrdých a mäkkých tkanív ústnej dutiny. Viaceré štúdie poukazujú na zhoršenie dlhodobej prognózy vo
vzťahu k oneskorenej liečbe. Súčasné odporúčania terapie poranení zubov sú navrhnuté primárne z pohľadu zubného lekára, s obmedzenými
informáciami špecifickými pre manažment poranenia zubov u detí z pohľadu pediatrov primárnej starostlivosti alebo pohotovostných
ambulancií. Pacienti s úrazom zubov však bežne prichádzajú k svojmu VLDD alebo na pohotovosť. Účelom tejto prednášky je oboznámiť
všeobecných lekárov prvého kontaktu s rôznymi typmi najčastejšie sa vyskytujúcich úrazov zubov a so stručným plánom liečby pre každý stav.

HYPOMYELINIZAČNÁ LEUKODYSTROFIA TYPU 14 A INÉ OCHORENIA S EFEKTOM ZAKLADATEĽA
V RÓMSKEJ POPULÁCII
Giertlová M.1, Šaligová J.4, Potočňáková Ľ.4, Andrejková M.5, Mistrík M.2, Drenčáková P.1, Lopáčková V.2, Kolníková M.6,
Minárik G.7, Verebová J.3, Vasiľová A.3
1
Genetická ambulancia, Košice, Unilabs Slovensko s.r.o., 2Genetická ambulancia, Spišská Nová Ves, Unilabs Slovensko s.r.o., 3Laboratórium
lekárskej genetiky Košice, Unilabs Slovensko s.r.o., 4Ambulancia pre dedičné poruchy metabolizmu, DFN v Košiciach, 5 Genetická ambulancia,
DFN v Košiciach, 6Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH v Bratislave, 7Genetika Medirex a.s.

Úvod: Genetické pozadie u ľudí rómskeho etnika je odlišné od ostatnej populácie, čo sa odráža aj v charaktere geneticky podmienených
zriedkavých ochorení s efektom zakladateľa v tejto populácii. Poznáme vyše 20 týchto ochorení v SR/ČR, pričom ide prevažne o metabolické
a neurologické ochorenia. Hypomyelinizačná leukodystrofia typu 14 (OMIM # 617899) bola popísaná v roku 2017 (Hamilton et al.
Neurology 2017; 89:1821–1828) s kauzálnou homozygotnou mutáciou c.-273_-2371delTCA v promotóre génu UFM1. Prezentujeme
fenotypovú charakteristiku súboru 18 pacientov. Výsledky: DNA analýzou sme potvrdili diagnózu HL-14 u 18 pacientov (11 chlapcov,
7 dievčat), u pacientov bola potvrdená mutácia c.-273_-2371delTCA v homozygotnom stave. Prenatálne a perinatálne obdobie bolo spravidla
bezpríznakové. Nástup prvých príznakov bol typicky vo veku 2-3 mesiacov a medzi úvodné ťažkosti patril inspiračný stridor, rozvoj hypotónie
a neprospievanie. V priebehu niekoľkých mesiacov dochádzalo k závažnému neprospievaniu, rastovému zaostávaniu a rozvoju mikrocefálie.
V neurologickom náleze bola v úvode prítomná axiálna hypotónia s postupným rozvojom akrálnej spasticity, závažné globálne zaostávanie
v psychomotorickom vývoji na úrovni I. trimenonu, u 4/18 pacientov epilepsia s EEG korelátom, u 7/18 pacientov napínanie do opistotonu.
7/18 pacientov boli nosiči tracheostómie, 8/18 PEG, 2/18 vyžadovali UPV. V MRI náleze bol oneskorený priebeh myelinizácie bielej hmoty.
Pacienti exitovali priemerne vo veku 16 mesiacov (3- 29 m.).
Záver: HL-14 je časté a závažné neurodegeneratívne ochorenie v rómskej populácii. Frekvencia prenášačstva je 3,3 % (9 z 273)*. Homozygotná
3bp delécia v promotóre génu UFM1 c.-273_-2371delTCA uniká exómovému resp. panelovému vyšetreniu a je nutná cielená diagnostika.

NÁLEZY IMITUJÚCE CAN SYNDRÓM
Farkašová Iannaccone S.1,2, Farkaš D.2, Sopková D.1,2
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Ústav súdneho lekárstva UPJŠ Lekárska fakulta, Košice
Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS, Košice

Za týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa (CAN syndróm) je považované akékoľvek nenáhodné, vedomé (prípadne i nevedomé) konanie
rodiča alebo inej osoby voči dieťaťu, ktoré je v danej spoločnosti neprijateľné alebo odmietané a ktoré poškodzuje telesný, duševný i spoločenský
stav a vývoj dieťaťa, prípadne spôsobí i jeho smrť. K formám CAN syndrómu patrí aj aktívne a pasívne telesné týranie, pri ktorom sú na tele
dieťaťa prítomné stopy po násilí. V prípade forenzného posudzovania živého dieťaťa je dôležitá obhliadka tela dieťaťa a správna interpretácia
zistených nálezov. Pri nejednoznačných nálezoch je dôležitá obozretnosť pri hodnotení prvotného nálezu, v týchto prípadoch je nevyhnutná
opakovaná obhliadka tela s odstupom niekoľkých dní, pričom pri hodnotení zistených nálezov je nutné myslieť na početné chorobné stavy
imitujúce CAN syndróm. Autori na podklade kazuistiky prezentujú postupy v rámci medziodborovej spolupráce a praktické skúsenosti pri
posudzovaní CAN syndrómu.

FIBRÓM PRAVEJ A ĽAVEJ KOMORY SRDCA U 1,5-ROČNÉHO DIEŤAŤA S VENTRIKULÁRNOU FIBRILÁCIOU A
VENTRIKULÁRNOU ARYTMIOU
Farkaš D.1, Pisarčíková M.2, Ginelliová A.1, Fröhlichová L.3, Farkašová Iannaccone S.4
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, SLaPA pracovisko, Ipeľská 1, Košice Ústav súdneho lekárstva UPJŠ LF, Trieda SNP č. 1, Košice
Klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny, Detská fakultná nemocnica, Trieda SNP 1, Košice
3
Oddelenie patológie UNLP, Rastislavova 48, Košice
4
Ústav súdneho lekárstva UPJŠ LF, Trieda SNP č. 1, Košice
1
2

Súhrn: Autori prezentujú nálezy 1,5-ročného dievčaťa, ktoré doma náhle odpadlo. Z anamnestických vyšetrení vyplynulo, že dieťa sa v minulosti
neliečilo na žiadne srdcové ani iné závažnejšie ochorenie, ale kvôli svojmu väčšiemu vzrastu pri narodení bolo sledované v kardiologickej
ambulancii. Pri prijatí do nemocnice bolo v hlbokej kóme. Počas následnej štvordňovej hospitalizácie boli zistené ventrikulárne arytmie,
laboratórne abnormálne zvýšené koncentrácie kardiošpecifických enzýmov. Pitvou a imunohistochemickým vyšetrením boli diagnostikované
dva izolovane rastúce fibrómy pravej a ľavej komory srdca. V samotnom myokarde oboch komôr boli rozsiahle areály myomalácií postihujúce
prakticky všetky oblasti komôr. Charakter fibrómu ľavej komory srdca poukazuje na vznik a šírenie zo subepikardiálnej oblasti smerom do
myokardu.

REZIDUÁLNE OBŠTRUKČNÉ SPÁNKOVÉ APNOE V DETSKOM VEKU
Ďurdíková A., Ďurdík P., Šutvajová D., Remeň L., Suroviaková S., Bánovčin P.
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin, Slovensko
Obštrukčné spánkové apnoe (OSA) je najčastejšie sa vyskytujúca spánková porucha dýchania v detskej populácii so závažnými klinickými
dôsledkami. Štandardné celonočné polysomnografické vyšetrenie (PSG) sa v súčasnosti považuje za zlatý štandard v diagnostike spánkových
porúch dýchania. Liečba OSA je komplexná a personalizovaná. Terapiou prvej voľby a zatiaľ najviac efektívnou metódou liečby tohto ochorenia
u nekomplikovaných detských pacientov s adenotonzilárnou hypertrofiou (klasický fenotyp) predstavuje adenotonzilektómia (ATE). Aj keď
u väčšiny detských pacientov dochádza po ATE k zlepšeniu klinických príznakov a respiračných parametrov PSG vyšetrenia, problematika
reziduálnych príznakov po ATE je v súčasnosti aktuálna, často diskutovaná a otvorená otázka. Medzi problematické skupiny patria deti
s dospeláckym fenotypom (obézni detskí pacienti), deti s ťažkým stupňom OSA, deti mladšie ako tri roky, pacienti s kraniofaciálnymi
abnormalitami, genetickými syndrómami, hypotóniou, maloklúziou či alergickými ochoreniami. V súčasnosti nie sú presne definované
odporúčania, ako pristupovať k detskému pacientovi s reziduálnym OSA. Základom je realizácia kontrolného PSG vyšetrenia o 3 až 6
mesiacov po ATE, ako aj ďalšie pravidelné kontroly v detskom spánkovom laboratóriu. V prípade pozitívneho výsledku kontrolného PSG
vyšetrenia (pretrvávanie apnoicko/hypopnoického indexu (AHI) viac ako 1 respiračná udalosť obštrukčného typu za hodinu spánku) by malo
dieťa podstúpiť ďalšie vyšetrenia za účelom identifikácie potenciálneho miesta obštrukcie v oblasti dýchacích ciest s adekvátnou terapiou.
Diagnosticky sa najnovšie využíva liekmi navodená spánková endoskopia alebo CINE NMR horných dýchacích ciest. V liečbe sa odporúčajú
rôzne terapeutické modality ako neinvazívna ventilačná podpora, vysoko prietoková kyslíková liečba, režimové opatrenia, farmakologická liečba
pri alergických ochoreniach, myofunkčné cvičenia, ortodontické pomôcky či pozičná terapia.

NEZVYČAJNÁ A NEOČÁKAVANÁ PRÍČINA RESPIRAČNÉHO ZLYHANIA
Hedvig J., Mattová M.
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice
Zrelý, eutrofický novorodenec s primeranou adaptáciou sa v priebehu niekoľkých dní dostáva do klinicky nepriaznivého stavu. Ako prvé sa
prejavujú známky respiračného zlyhania, pre ktoré je prijatý na oddelenie intenzívnej medicíny s nutnosťou umelej ventilácie. Neskôr dochádza
k prejavom zlyhávania aj iných systémov. Naštastie akútny stav sa darí úspešne zvládnuť, pričom etiológia úvodného respiračného zlyhania nie
je jasná. Realizuje sa široké množstvo vyšetrení, výsledkom ktorých je nečakané, neočákavané a prekvapivé rozuzlenie príbehu...

RODINNÁ ANAMNÉZA – KĽÚČ K SPRÁVNEJ DIAGNÓZE
Kubejová K.
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach
Alportov syndróm patrí k najčastejším príčinám renálneho zlyhania už v mladom veku. Príčinou je mutácia v génoch COL4A3, COL4A4 alebo
COL4A5, ktoré kódujú α3, α4 a α5 reťazce kolagénu typu IV. Dedičnosť je viazaná na chromozóm X (mutácie COL4A5) alebo autozómy
(mutácie COL4A3 a COL4A4). Nestabilita a slabá odolnosť kolagénu v jednotlivých orgánových štruktúrach vedie u postihnutých pacientov
k typickému postihnutiu obličiek a extrarenálnej manifestácii (neurosenzorická hluchota a postihnutie zraku). Charakteristickým prejavom
ochorenia je mikroskopická glomerulová hematúria začínajúca v ranom veku, nasledovaná proteinúriou, hypertenziou a progresívnym poklesom
funkcie obličiek v mladom veku. Kľúčom k správnej diagnóze je pozitívna „nefrologická“ rodinná anamnéza.

DÔVERUJ, ALE PREVERUJ...
Drobňaková S., Bánóová E., Mattová M.
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach
Synkopu definujeme ako prechodnú strata vedomia, ktorá vzniká náhle, v dôsledku nedokrvenia mozgu a zvyčajne je spojená so stratou
posturálneho tonusu. Najčastejšie sa vyskytujú vazovagálne synkopy, ktoré majú dobrú prognózu a benígny charakter. Zriedkavejšou príčinou
u detí sú srdcové ochorenia, ktoré ohrozujú pacienta vznikom náhleho úmrtia. V diagnostickom algoritme je našou úlohou vylúčiť aj iné príčiny,
najmä neurologické, psychiatrické či metabolické ochorenia. K základným vyšetrovacím metódam zaraďujeme podrobnú anamnézu, fyzikálne
vyšetrenie a natočenie 12 zvodového EKG. Ostatné vyšetrenia indikujeme cielene na základe prítomnosti alebo neprítomnosti organického
ochorenia srdca a potenciálnej etiológie. U opakovaných epizód synkopy je nutné rozšíriť spektrum vyšetrení aj o zobrazovacie metódy. Liečba
a celkový manažment pacienta závisí od potvrdenej príčiny.
V predkladanej práci sme analyzovali prípad pacientky s opakovaným epizódami synkopy hospitalizovanej na našom pracovisku.

NEKOMPROMISNÁ DIAGNÓZA
Miháliková P., Ostró R.
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice
So širokým spektrom prejavov ochorenia COVID-19 a jeho akútnymi aj chronickými komplikáciami sa v klinickej praxi denne stretávame už
viac ako dva roky.
Multisystémový zápalový syndróm u detí (MIS-C) vzniká typicky s odstupom dvoch až šiestich týždňov od prekonania infekcie SARS-CoV-2.
Zvyčajne sa objavuje u predtým zdravých detí a postihovať môže všetky vekové skupiny detí, pričom priemerný vek pacientov je 8 - 9 rokov.
Syndróm vzniká na podklade dysregulovanej imunitnej reakcie na infekciu SARS-CoV-2, presný patogenetický mechanizmus však zatiaľ nie je
presne známy. Okrem horúčky, ktorá sa vyskytuje u všetkých pacientov s MIS-C, môžu byť ďalšie jeho klinické manifestácie značne variabilné.
Vybranými dvomi kazuistikami autori prezentujú pestrosť klinických prejavov tejto relatívne novej nozologickej jednotky, ktorú priniesla
pandémia novým koronavírusom.

AKÝ OTEC, TAKÁ DCÉRA
Hurná S., Petrášová M.
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach
Prezentovaná kazuistika dokumentuje prípad 17-ročnej pacientky, ktorá bola preložená na vyššie pracovisko za účelom dodiferencovania
pretrvávajúcej enterorágie. V popredí klinického stavu dominovali bolesti brucha, tenezmy, početné riedke stolice s prímesou krvi a úbytok
na váhe. V laboratórnych parametroch bola prítomná hypochrómna anémia ťažkého stupňa, elevácia zápalových parametrov a ťažká
hypovitaminóza D. Pacientke bola ordinovaná empirická antibiotická a antimykotická liečba, hemostyptiká, symptomatická a parenterálna
rehydratačná liečba. Pacientke boli podávané kortikosteroidy vo forme bolusov a transfúzia erymasy. Významnú úlohu v diagnostike zohrala
pankolonoskopia, ktorá v celom priebehu hrubého čreva potvrdila početné polypózne lézie s histologickým záverom tubulárnych adenómov
s low –grade dyspláziou, bez prítomnosti malígnych nádorových zmien. Vzhľadom na tento nález bola suponovaná diagnóza familiárnej
adenomatóznej polypózy (FAP), ktorá bola neskôr potvrdená molekulárno genetickým vyšetrením prítomnosťou mutácie APC génu. Pacientka
podstúpila komplex vyšetrení za účelom vylúčenia extraintestinálnych manifestácií ochorenia. Vzhľadom na pretrvávanie enterorágie s nutnosťou
opakovanej hemoterapie a s nemožnosťou kauzálnej terapie, bola pacientke vykonaná laparotómia a totálna proktokolektómia s J- pouch ileo
– ano anastomózou. Familiárna adenomatózna polypóza je autozómovo dominantné ochorenie charakterizované desiatkami až stovkami
adenomatóznych polypov hrubého čreva a konečníka s priemerným nástupom príznakov vo veku 16 rokov. Patrí medzi jednu z najzávažnejších
prekanceróz s takmer 100 % pravdepodobnosťou malígneho zvratu. Príčinou býva zárodočná mutácia APC génu. Ochorenie sa manifestuje
väčšinou v dospelosti krvavými hnačkami, anémiou, bolesťami brucha, úbytkom na váhe a extraintestinálnymi prejavmi. Dôležitú úlohu
v diagnostike má kolonoskopické a genetické vyšetrenie. U dospievajúcich pacientov s pozitívnym genetickým vyšetrením, je ako prevencia
kolorektálneho karcinómu odporúčané chirurgické riešenie. Na záver chceme poukázať na význam rodinnej anamnézy, aktívne vyhľadávanie
rodinných príslušníkov a následnú kolonoskopickú depistáž.
Kľúčové slová: familiárna adenomatózna polypóza, enterorágia, tubulárny adenóm, APC gén, totálna proktokolektómia, prevencia

RASTISLAVA ZAUJALA NIELEN MENOM
Kučeravá V., Šudák M., Klapáčová K.
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice
Oddelenie detskej chirurgie DFN Košice
Diferenciálna diagnostika zvracania u detí je veľmi široká. Pri zisťovaní príčiny je potrebné zohľadniť jeho charakter, frekvenciu, viazanosť
na dennú dobu resp. príjem potravy, epidemiologickú situáciu. Významný faktor predstavuje aj veková kategória dieťaťa, keďže niektoré
vrodené vývojové chyby sa zvyčajne manifestujú v útlom veku. Predkladáme kazuistiku dvojročnej Rastislavy, ktorá nás v úvode hospitalizácie
zaujala svojim netypickým menom, no v ďalšom priebehu aj netypickým vývojom klinického stavu. Doteraz primerane sa vyvíjajúce dieťa
s negatívnou perinatálnou anamnézou, bez komorbidít bolo prijaté s klinickým nálezom retroaurikulárnej inflamácie. Stav bol hodnotený ako
abscedujúca lymfadenopatia, dieťa podstúpilo ATB a chirurgickú liečbu s dobrou klinickou aj laboratórnou odpoveďou, predpokladané bolo
skoré prepustenie domov. Piaty deň hospitalizácie však dochádza k rozvoju zvracania. Vzhľadom na pobyt v nemocnici na oddelení s vysokým
výskytom vírusových gastritíd sme suponovali klasickú nozokomiánu nákazu. Výsledky z mikrobiologických vyšetrení však boli negatívne
a stav dieťaťa sa napriek štandardnej terapii v ďalších dňoch progresívne zhoršoval. Pacientka podstúpila niekoľko zobrazovacích vyšetrení
s konečným záverom prítomnosti raritného typu hiátovej hernie s obrazom upside-down stomach, endoskopicky už boli prítomné aj známky
vyplývajúce zo strangulácie - t. j. slizničné ulcerácie. Etiológia vzniku hiátovej hernie nie je známa. Dominantnou populáciou výskytu sú
zvyčajne staršie ženy. V prípade výskytu u detí nízkeho veku je príčinou zrejme vrodená vývojová chyba. Klinický obraz závisí od rozsahu
bráničného defektu, častokrát sú pacienti asymptomatickí, prípadne majú prejavy GER. Ako náhla príhoda brušná sa manifestuje raritne.
Rozoznávame celkom 4 typy, pričom u našej pacientky išlo o práve ten najraritnejší z nich. Dievčatko podstúpilo urgentný operačný výkon, po
ktorom sa stav upravil ad integrum a po niekoľkých dňoch bolo prepustené.

KRÁTKY KONIEC DLHÉHO PROBLÉMU
Fajdelová M., Hudáková M., Vargová V.
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice
Problematika vracania je pre pediatra denný chlebíček. Pri hľadaní príčiny musíme zohľadniť mnoho faktorov a pristupovať k pacientovi
komplexne.
V nasledujúcej kazuistike autori predstavujú prípad 1,5 ročného dievčatka, ktoré bolo prijaté na Kliniku detí a dorastu DFN v Košiciach
za účelom diferenciálnej diagnostiky recidivujúceho vracania. Ťažkosti začali vo veku 8 mesiacov s epizodickým charakterom, opakovane
aj s nutnosťou infúznej liečby. Antirefluxný režim a farmakologická terapia nepriniesli želaný efekt. Bol iniciovaný široký panel vyšetrení so
zameraním na ochorenia sprevádzané vomitom, avšak bez signifikantného nálezu. Realizovaná endoskopia bola až na známky incipientnej
distálnej ezofagitídy s primeraným nálezom a nepriniesla vysvetlenie ťažkostí dieťaťa. Preto sme sa v ďalšom kroku zamerali aj na menej
časté príčiny, kde bol prekvapením výsledok fibrolaryngoskopického vyšetrenia. Popisovaná bola elongovaná uvula dráždiaca epiglottis, ktorá
spôsobovala nauzeu a podnecovala k opakovanému vracaniu. Pristúpili sme k jej resekcii, s následným zlepšením celkového stavu pacientky.
V našej praxi sa veľakrát stretávame so symptómami neznámej etiológie, kedy je nutné iniciovať diferenciálnu diagnostiku a vynaložiť nemalé
úsilie, aby sme sa dostali k vyvolávajúcej príčine. Spomínaný kazuistický prípad je ukážkou toho, že trpezlivý a dôsledný prístup je správnou
cestou dopracovať sa k niekedy aj prekvapivému výsledku.

ABSTRAKTÁ
OŠETROVATEĽSTVO V PEDIATRII

AKO PLYNUL ČAS V DETSKEJ DIABETOLÓGII
Gregová Ľ., Kováčová M.
Detská fakultná nemocnica Košice
Diabetes mellitus - diagnóza, ktorá je na vzostupe. V minulom storočí bolo toto ochorenie nevyliečiteľné. Po objavení inzulínu v roku 1921
vieme diabetes úspešne liečiť aj ked´ nie vyliečiť.
V tejto prednáške sme sa zamerali hlavne na to, akými míľovými krokmi prešla liečba a monitorovanie glukozy. Asi v žiadnom medicínskom
odbore sa neprešlo z injekcie inzulínu na technológie, ktoré samé dávkujú inzulín a najnovšie za pomoci senzora nahrádzajú fungovanie
pankreasu, ktorú nazývame hybridná slučka.
Toto všetko v dnešnej dobe uľahčuje život nielen dieťaťu ale aj rodičom mať svoje glykémie pod kontrolou.
Kľúčové slová: cukrovka, inzulínová pumpa, senzor, hybridná slučka, technológie

VYUŽITIE MODERNEJ TECHNOLÓGIE V STAROSTLIVOSTI O DIABETIKA V ŠKOLSKOM VEKU
Danková S.
LF UPJŠ, Ústav Ošetrovateľstva, Tr. SNP č. 1
Úvod: Moderná technológia v zdravotníctve sa vyvíja neustále. Každý krok vpred skvalitňuje ošetrovateľskú starostlivosť aj o pacientov
s Diabetes mellitus 1. typu. Po zdiagnostikovaní ochorenia u dieťaťa je úlohou sestry edukovať a oboznámiť pacientov a rodinných príslušníkov
o ochorení a liečbe. Rodičia si musia nájsť vhodné vzdelávacie zariadenie, nápomocné pri sledovaní zdravotného stavu ich dieťaťa
Kľúčové slova: Diabetes mellitus 1. typu, úloha sestry v edukácii pacientov v školskom veku, moderná technológia, starostlivosť o diabetika,
mobilná aplikácia
Cieľ práce: Zistiť či zákonný zástupcovia detských pacientov v školskom veku s ochorením Diabetes mellitus 1. typu využívajú modernú
technológiu a dostupné mobilné aplikácie - glukózové senzory, aplikátory).
Súbor a metodika práce: Zber údajov bol zabezpečený anonymným dotazníkom, kombinovanou formou, z dôvodu zlej epidemickej situácii
na Slovensku - COVID-19. 35 respondentov vyplnilo dotazník elektronicky. 18 respondentov vyplnilo dotazník osobne v ambulanciách DFN
v Košiciach. Súbor tvorilo 53 respondentov. Údaje sme kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnotili.
Výsledky: Z 53 respondentov až 22 (41,5 %) respondentov (rodičov) využíva už dostupné moderné technológie. Mobilnú aplikáciu, používa
15 (28,3 %) respondentov. Doplnkové funkcie glukomerov, inzulínových púmp, senzorov používa 13 (24,5 %) respondentov.
Záver: Výhodou mobilných aplikácií sú rôzne funkcie, ktoré rodičom detského pacienta zjednodušujú sledovanie zdravotného stavu ich
dieťaťa. Tiež prispievajú k zlepšeniu kvality života a vzájomnej komunikácii medzi nimi.

PIMS - NOVÁ VÝZVA V PEDIATRICKEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
Koľveková B.1, Mati M.2
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice
Detská fakultná nemocnica Košice, UPJŠ LF Košice

1
2

Pediatrický zápalový multisystémový syndróm (PIMS) bol prvýkrát opísaný v marci 2020 vo Veľkej Británii ako možná komplikácia infekcie
covid-19. Postihuje deti zvyčajne štyri až šesť týždňov po ľahkom či bezpríznakovom priebehu covid-19.
Na Klinike detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice sme od začiatku pandémie hospitalizovali 65 pacientov s potvrdeným PIMS. Typickými
údajmi v predchorobí boli niekoľko dní trvajúce vysoké horúčky, kožný exantém, celková slabosť, únava a gastrointestinálne prejavy. Neskôr
sa pridružili červené oči, červené a popraskané pery, opuchy končatín, olupovanie pokožky na rukách a nohách, bolesti hlavy, bolesti svalov,
zväčšené krčné lymfatické uzliny, predráždenosť a u niektorých i kŕče. Liečba je agresívna a prebieha podľa protokolu. Jej cieľom je zabrániť
rozvoju možných dlhodobých komplikácií PIMS, predovšetkým zo strany kardiovaskulárneho systému.
Autori približujú detaily komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o detského pacienta s PIMS na špecializovanom pediatrickom pracovisku
s možnosťou intenzívnej starostlivosti.
Kľúčové slová: PIMS, ošetrovateľská starostlivosť, covid-19

HUS A KONTINUÁLNE ELIMINAČNÉ METÓDY
Pauchlíková Ľ
Detská fakultná nemocnica Košice
Hemolyticko-uremický syndróm (HUS) patrí do skupiny trombotických mikroangiopatií. U detí do 5 rokov je najčastejšou príčinou akútneho
poškodenia obličiek. Jeho rozvoju v typickom prípade predchádza hnačka s prímesou krvi. HUS charakterizuje triáda: hemolytická anémia,
trombocytopénia a porucha obličkovej funkcie. U niektorých detí je potrebná akútna dialyzačná podpora. Väčšina pacientov sa zotaví
s návratom obličkovej funkcie na normálne hodnoty.
Pri potrebe dialýzy máme v DFN Košice nepretržite k dispozícii nefrologický tím lekárov a sestier. Z mimotelových eliminačných metód pri
HUS využívame všetky dostupné kontinuálne modality (CRRT). Zaviedli sme tiež regionálnu citrátovú antikoaguláciu, ktorá je pre pacienta
nižším rizikom v porovnaní s antikoaguláciou heparínom.
Za ostatných 12 mesiacov boli v DFN Košice hospitalizované štyri deti s HUS, ktorému predchádzali gastrointestinálne ťažkosti (hnačka).
V dvoch prípadoch sme dokázali typický infekčný pôvod (špecifické kmene E.coli). Dve deti vyžadovali akútnu dialyzačnú podporu. U všetkých
štyroch detí sme docielili návrat závažne porušenej obličkovej funkcie na normálne hodnoty, bez sprievodnej proteinúrie a hypertenzie.

EDUKÁCIA DETSKÉHO PACIENTA S DIAGNÓZOU EPILEPSIA
Kovalčíková A., Friedlová J.
Detská fakultná nemocnica Košice
Úvod: Jedným s kľúčových aspektov poskytovania zdravotnej starostlivosti pre choré dieťa je aj edukácia a keďže ide o detského pacienta, tak
hlavne jeho rodičov. Edukácia sa stáva neodmysliteľnou súčasťou liečby.
Cieľ práce: Cieľom je priniesť informácie o epilepsii, o možnostiach liečby a životosprávy.
Súbor a metodika práce: Zdrojom informácií bola matka pacienta s epilepsiou a dostupná zdravotná dokumentácia. Informácie sa získali
rozhovorom, pri ktorom bol vypracovaný edukačný list. Rozhovor bol realizovaný v DFN v Košiciach.
Výsledky: V troch stretnutiach sa poskytli rodičovi potrebné informácie o ochorení, formách epileptických záchvatov, poskytovaní prvej pomoci
pri záchvate, o liečbe a životospráve ich dieťaťa.
Záver: Edukácia má zvýšiť kvalitu života chorého a predchádzať možným komplikáciám. Nové liečebné pokroky ohľadne epilepsie môžu
prispieť k plnohodnotnému zaradeniu pacienta do života bez obmedzení.
Kľúčové slová: Epilepsia, Epileptické záchvaty, Dieťa, Edukácia

KOMPLEXNÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA SO SYNDRÓMOM TRASENIA
Rác L., Šutková D.
Oddelenie detskej neurológie, Detská fakultná nemocnica Košice
Shaken Baby Syndrome (SBS) – syndróm trasenia dieťaťa môže byť jednou z najzávažnejších príčin poranení novorodencov a dojčiat.
Prvýkrát bol popísaný v 70. rokoch minulého storočia. Ide o nebezpečný stav spôsobený prudkým a agresívnym trasením novorodenca alebo
dojčaťa. Preto je dôležité vedieť rozlíšiť neúrazové poranenie hlavy – trasením od úrazového poranenia hlavy – traumatickým poranením.
V ošetrovateľskej starostlivosti u detí s podozrením na SBS je potrebné vedieť rozlíšiť klinické príznaky SBS a príznaky úrazového poranenia
hlavy sú veľmi rozdielne a majú svoje špecifiká, ktoré treba vedieť rozlíšiť. Diagnostika SBS je veľmi náročná, pri SBS sa neobjavujú žiadne
viditeľné fyzické poranenia, iba ak zlomeniny, škrabance, modriny, ktoré mohli byť spôsobené skutočným pádom alebo nehodou. Prognóza
detí s SBS môže byť veľmi zlá s poškodením zraku, záchvatové kŕče, parézy alebo plégie, motorické dysfunkcie, ICH, poruchy učenia,
správania a motoriky, mentálne postihnutie, a iné neurologické prejavy s trvalým poškodením zdravia. Veľmi dôležitou prevenciou je zo strany
zdravotníckych pracovníkov – sestier, pôrodných asistentiek, v rámci ošetrovateľskej starostlivosti šírenie osvety a edukácia rodičov o SBS. Deti
s SBS potrebujú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť a spoluprácu s multidisciplinárnym tímom.
Kľúčové slová: syndróm trasenia dieťaťa, klinické príznaky, diagnostika, prognóza, prevencia, ošetrovateľská starostlivosť.

CENTRUM PRE BIOLOGICKÚ LIEČBU AKO SÚČASŤ KOMPLEXNEJ STAROSTLIVOSTI O DETSKÉHO PACIENTA
V AMBULANCII PEDIATRICKEJ REUMATOLÓGIE
Telepčáková A.
Ambulancia pediatrickej reumatológie, Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice, Slovensko
Detské reumatické ochorenia patria k zriedkavým, ale z pohľadu ich vplyvu na život dieťaťa k závažným chronickým ochoreniam. Pediatrická
reumatológia sa zaoberá diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou a prevenciou reumatických chorôb detí a dorastu.
Ambulancia pediatrickej reumatológie Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice zabezpečuje starostlivosť pre reumatologických detských
pacientov, zároveň centralizovanú starostlivosť pre pacientov s biologickou liečbou a je jediným pracoviskom pre Košický a Prešovský kraj.
Ambulancia začala svoje pôsobenie v roku 2002, centrum pre biologickú liečbu v rámci tejto ambulancie funguje od roku 2012.
Cieľom prezentácie je predstaviť komplexnú a interdisciplinárnu starostlivosť o dieťa s reumatickým ochorením, spektrum najčastejších diagnóz,
základné vyšetrovacie metódy, nefarmakologickú a farmakologickú liečbu, so zameraním na biologickú liečbu. V mnohých odboroch ako aj
v reumatológii sa otvorili nové možnosti zavedením biologickej liečby, ktorá v našich podmienkach tlmí systémovú a lokálnu zápalovú aktivitu
a spomaľuje progresiu ochorenia. Na základe štatistickej analýzy súboru našich pacientov konštatujeme, že v období rokov 2017-2021 bolo
na biologickej liečbe 87 pacientov, z toho 55,17 % dievčat a 44,83 % chlapcov. Súčasný stav je 65 pacientov a podľa druhu u nás používaných
preparátov je na Adalimumabe 34, Etanercepte 21, na Anakinre 1 a Tocilizumabe 4 pacienti. 5 pacientov je pred zahájením liečby.
Starostlivosť o dieťa s reumatologickým ochorením z pohľadu sestry zahŕňa komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, edukáciu pacienta
aj rodičov, zabezpečenie ambulantnej infúznej terapie, asistenciu pri punkciách kĺbov a intraartikulárnom podávaní liekov, zabezpečenie
efektívneho fungovania a prepojenia všetkých členov tímu a byť dôležitou spojkou medzi lekárom a rodičom.
Hlavným poslaním našej práce je pomocou nastavenej dostupnej liečby a komplexnej starostlivosti o detského reumatologického pacienta,
udržať chorobu pod kontrolou, potlačiť zápalový proces a dosiahnuť stav, kedy sa dieťa cíti dobre, bez akýchkoľvek obmedzení a tým
zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu života dieťaťa.

NEMOCNIČNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY V OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
Velková S.
Detská fakultná nemocnica Košice, Oddelenie detskej neurológie
Úvod: Informačné, komunikačné technológie a systémy sa vďaka prudkému rozvoju počítačovej a komunikačnej techniky plynulo stali
integrálnou súčasťou aj zdravotníctva. Od zdravotníckych pracovníkov sa žiada aplikovať a maximálne využívať nové trendy a prístupy
k starostlivosti o pacienta v zdraví aj chorobe vo všetkých oblastiach a formách poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Jadro práce: Príspevok sa zaoberá využívaním nemocničných informačných systémov pri práci sestry v ústavných lôžkových zdravotníckych
zariadeniach.
Záver: V slovenských ústavných lôžkových zdravotníckych zariadeniach sa používajú rôzne nemocničné informačné systémy. Medzi najčastejšie
patria informačné systémy LOZIS, KNIS, FONS, ORDINIS. Vedenie zdravotnej dokumentácie elektronickou formou uľahčuje a skvalitňuje
dokumentačnú prácu sestry, vedie k zníženému podielu času potrebného na evidenciu poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti, umožňuje
sestrám vo väčšej miere venovať sa samotnému pacientovi, vytvára priestor pre zdokladovanie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti
metódou ošetrovateľského procesu ako to ukladá zákon MZ SR č. 756/2004 Z. z. a vytvára tým aj priestor pre zabezpečenie jednotnosti
používanej terminológie a vysokú odbornú úroveň sesterských zápisov.
Kľúčové slová: Elektronizácia zdravotníctva, ošetrovateľská starostlivosť, nemocničný informačný systém, zdravotnícka informatika.

VPLYV KOMPLEXNEJ EDUKÁCIE NA ZMENU ŽIVOTOSPRÁVY KLIENTOV INTERVENČNÉHO PROGRAMU
– ŠKOLY OBEZITY
Kurcinová H.1, Sušinková J.2, Maníková M.1, Michalková J.2, Šudáková M.2, Ninitz T.3
Detská fakultná nemocnica, Košice - Klinika detí a dorastu
Ústav ošetrovateľstva LF UPJŠ, Košice
3
Externý výživový poradca
1
2

Úvod: Program je zameraný na skupinovú liečbu detskej obezity, realizovaný pod dohľadom odborných garantov v podmienkach DFN Košice.
Cieľ: Predstaviť program „Škola obezity“, zmapovať vedomostnú úroveň a dopad komplexnej edukácie na zmenu stravovacích návykov
účastníkov programu.
Súbor a metodika: Zber dát bol realizovaný v období 3/2018-3/2020 u 50 respondentov (27 dievčat a 23 chlapcov), absolvujúcich
program (6 mesiacov) bez prerušenia. Zaraďujúcim kritériom bola stanovená obezita, vek nad 10 rokov a mentálna zrelosť. Získané dáta boli
matematicko-štatisticky spracované.
Výsledky: Vyhodnotením vstupného dotazníka sa potvrdilo, že až 44 % detí pred odchodom do školy neraňajkuje vôbec, 30 % iba občas. Na
konci programu sa v tejto oblasti podarilo zvýšiť povedomie o takmer 52 %.V otázkach pitného režimu 29 detí sa na začiatku kurzu prikláňalo
k názoru, že liter tekutín denne je postačujúce pre detský vek. Táto oblasť vedomostnej úrovne sa na konci kurzu zvýšila o 8 %. Predpoklad,
že si respondenti v rámci pitného režimu zvolia na začiatku kurzu sladené nápoje sa potvrdil, až v 74 %. Po absolvovanej edukácii bol výsledok
pre túto otázku oveľa pozitívnejší, čo potvrdil pokles na 8 %. Z vlastného uváženia sa rozhodlo kurz absolvovať iba 14 detí (28 %), význam
pravidelnej aktivity sa na konci kurzu premietol do výsledku 74 % športujúcej mládeže s frekvenciou viac ako 1x týždenne. Najvyššiu redukciu
hmotnosti dosiahli respondenti v kategórii 14 - 18 ročných (-4,26 kg/-5,68 kg v priemere).
Záver: Dosiahnuté zmeny v oblasti životosprávy potvrdili význam programu v komplexnej liečbe detskej obezity.
Kľúčové slová: Edukácia. Intervenčný program. Klient. Redukcia. Životospráva.

ÚLOHA NUTRIČNÉHO TERAPEUTA V LIEČBE DETSKEJ OBEZITY V RÁMCI INTERVENČNÉHO PROGRAMU
„ŠKOLA OBEZITY“.
Weiszerová G.1, Maniková M.1, Halkai M.1, Šuleková D.2, Kraľová M.1
1
2

Detská fakultná nemocnica, Klinika detí a dorastu - ambulancia pre Dedičné metabolické poruchy, Košice
Detská fakultná nemocnica, Oddelenie liečebnej výživy, Košice

Úvod: Hlavnou úlohou nutričného terapeuta pri liečbe obezity je dietoterapia v kombinácii s psychoterapiou a fyzickou aktivitou.
Cieľ: Prezentovať postavenie nutričnej terapeutky v multidisciplinárnom tíme medziodborového programu. Podporiť zvládnutie prekážok
a zabezpečiť psychickú podporu účastníka kurzu. Dosiahnuť dlhodobú úpravu stravovacieho režimu, odporučiť vhodný výber stravy vrátane
pitného režimu najmä v súvislosti so zvýšenou pohybovou aktivitou.
Jadro: Nosným pilierom programu sú individuálne konzultácie s klientom za účasti rodiča. Počas nich je klientovi na základe osobitných
odporučení vypracovaný jedálny lístok obsahujúci potraviny s dostatočným obsahom minerálov, vitamínov, vlákniny, antioxidantov a iných pre
telo prospešných živín. Našou snahou je vyhovieť zvyklostiam a chutiam klienta, tak, aby neúspechy boli čo najviac minimalizované. V rámci
on-line konzultácií sú poskytnuté klientom jednoduché recepty, ktoré im majú pomôcť v ťažkých začiatkoch odraziť sa a zabrániť hladovaniu.
Zameranie skupinového programu je cielené na konkrétnu problematiku, na predchádzanie chýb v súvislosti so zlozvykmi, ktorých sa deti pri
stravovaní najčastejšie dopúšťajú a na dostatočný prísun energie, ktorá je dôležitá pre pohyb a koncentráciu pri učení. Praktická prezentácia
jedál spojená s ochutnávkou je obľúbenou súčasťou kurzu a je v rukách nutričného terapeuta.
Záver: Výsledkom procesu je zníženie telesnej hmotnosti, lepší pocit vo vlastnom tele, úprava psychického stavu a chuť dosahovať stále lepšie
výsledky.
Kľúčové slová: Dieťa. Intervenčný program. Nutričný terapeut. Obezita. Úloha.

ŠPECIFIKÁ POHYBOVEJ AKTIVITY V LIEČBE OBÉZNYCH DETÍ AKO SÚČASŤ MEDZIODBOROVÉHO
PROGRAMU ŠKOLA OBEZITY
Bittnerová Z., Skoršepová S.
Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie, DFN Košice, Slovensko
Zabezpečovanie základných fyziologických potrieb je u detí niekoľkonásobne dôležitejšie ako u dospelého jedinca. Keďže vývoj človeka
je bezprostredne spätý s pohybom, ktorý je vnímaný ako jeho základná biologická potreba, je nevyhnutné rastúcemu organizmu neustále
poskytovať možnosti rozvíjať rast a vývoj cielenou pohybovou aktivitou.
Nenápadná a postupná zmena životného štýlu dnešnej doby znižuje dennú dobu, počas ktorej sú deti aktívne. Televízia a počítače sú faktormi
tejto zmeny. Nedostatočná stimulácia rodičmi k pohybu, taktiež skutočnosť, že rodiny nepovoľujú svojim deťom hrať sa vonku z dôvodu
nebezpečia alebo preprava detí do školy vozidlami sú hlavné príčiny, ktoré vedú k zníženiu pohybovej aktivity. Výsledkom je zvyšujúca sa
frekvencia detskej obezity, ktorá sa stala jedným z najčastejších chronických ochorení detského veku.
Detský organizmus má teda zamedzenú možnosť prirodzene zvyšovať svoju vytrvalosť, silu, obratnosť, všestrannosť a motorické učenie.
Pandemická súčasnosť je dôkazom toho, že ak sa zamedzí deťom možnosť pobytu vonku, či možnosť absolvovať pohybový krúžok, či predmet
telesnej výchovy, vedie to k vzniku alebo rozvoju rôznych ortopedických vád, zvýšeniu hmotnosti detí, rôznych druhov bolestí a psychickej
nepohode.
Pozitívny efekt pohybovej aktivity sa dostaví iba vtedy, ak je pohybová aktivita prevádzaná prirodzene, pravidelne a primerane. To umožní
dieťaťu nadobudnúť určitú konštantnú silu, vytrvalosť, výdrž, obratnosť a schopnosť neustále zvyšovať úroveň zručností.
Naším cieľom je poukázať na problémy a príčiny inaktivity detí a pasívneho prístupu k pohybu. Takisto poukázať na efektívnosť liečby ako
vzájomnej a pevnej závislosti medzi pohybovou aktivitou a dodržiavaním pravidiel v oblasti stravovania, výživy a ďalších opatrení.
V rámci projektu „Škola obezity“ na našom FRO oddelení prichádzame s konkrétnou pohybovou cvičebnou jednotkou, ako štartovacím
elementom motivácie k pohybu, rozvoju pozitívneho prístupu kolektívnym cvičením, zlepšeniu kondície a telesnej zdatnosti a v neposlednom
rade aj redukcii hmotnosti.

POHYBOVÁ AKTIVITA AKO VÝZNAMNÁ NEFARMAKOLOGICKÁ STRATÉGIA LIEČBY DETSKEJ OBEZITY
Sušinková J.1, Michalková J.1, Kurcinová H.2
1
2

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Ústav ošetrovateľstva, Košice, SR
Detská fakultná nemocnica, Košice - Klinika detí a dorastu, Košice, SR

Úvod: Pohybová aktivita sa javí ako jeden z dominantných faktorov ovplyvňujúcich zdravotný stav jedinca, pričom nie je chápaná len biologicky,
ale rešpektuje i psycho-sociálnu zložku existencie dieťaťa. WHO definuje nedostatočnú pohybovú aktivitu ako rizikový faktor podieľajúci sa na
vzniku obezity, nevynímajúc detskú populáciu.
Cieľ práce: Zistiť závislosť medzi charakterom a kategóriou športových aktivít a redukciou hmotnosti detí. Súbor a metodika: Prostredníctvom
medziodborového ambulantného programu „Škola Obezity“ sme v období 10/2018 – 03/2021 oslovili prostredníctvom vstupných
a výstupných dotazníkov 100 detských pacientov. Vzhľadom na vyraďujúce kritéria sme reálne vychádzali z počtu 89 dotazníkov. Z hľadiska
pohlavia tvorilo súbor 44 (49,44 %) dievčat a 45 (50,56 %) chlapcov. Dáta boli analyzované s využitím štatistického programu SPSS
Windows. Pre porovnanie údajov na začiatku a na konci kurzu bola použitá analýza rozptylu. Vzťahy medzi premennými boli spracované na
hladine štatistickej významnosti alfa ≤ 0,05.
Výsledky: Nepotvrdila sa štatistická významnosť medzi charakterom a kategóriou športovej aktivity a redukciou hmotnosti. Napriek tomu
v oblasti redukcie hmotnosti sme zaznamenali úbytok v priemere o - 2,45 kg na dieťa. Kladné výsledky sa potvrdili pre kategóriu pohybovej
aktivity vo vode, kde došlo k redukcii hmotnosti v priemere o - 4,89 kg na dieťa.
Záver: Výsledky dosiahnuté v rámci kurzu jednoznačne potvrdzujú jeho efektivitu, čoho dôkazom je zníženie hmotnosti detí. Aktuálne,
vzhľadom na nízke zastúpenie detských pacientov, nemožno tieto závery zovšeobecňovať.
Kľúčové slová: pohybová aktivita, obezita, redukcia, dieťa

EDUKÁCIA O VÝŽIVE A NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ U DETÍ S NADHMOTNOSŤOU A OBEZITOU
Michalková J., Sušinková J., Šudáková M.
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Ústav ošetrovateľstva, Košice, SR
Úvod: Vzdelávanie v oblasti výživy je súčasťou komplexného prístupu prevencie ochorení podmienených nesprávnou výživou. Gramotnosť
v oblasti potravín a výživy je kľúčová pri výbere potravín a dodržiavaní správnych vzorcov stravovania u dospelých aj detí.
Cieľ práce: Poukázať na špecifické oblasti edukácie detského pacienta o výžive, ktorá prebieha ako súčasť intervenčného multiodborového
programu Škola obezity. Sekundárnym zámerom je cez literárny prehľad priblížiť meracie nástroje nutričnej gramotnosti u detí.
Súbor a metodika: Edukantmi pri edukácii o výžive v klinickej praxi sú deti a ich rodinní príslušníci, ktorí sú účastníkmi edukačných stretnutí
„Školy obezity“. Edukačný proces prebieha podľa vopred stanovených kritérií s ohľadom na determinanty ako je vek dieťaťa, počet detí pri
skupinovej edukácii a vstupná báza poznatkov vychádzajúca z nutričných odporúčaní. Pre tvorbu literárneho prehľadu bude využitá naratívna
analýza a syntéza.
Výsledky: Edukácia jednotlivca a skupín je úzko spojená s nutričnou gramotnosťou a navzájom sú podmienené. Štúdie potvrdzujú, že ľudia
s nízkou zdravotnou gramotnosťou majú menej vedomostí o správaní podporujúcom zdravie ako aj o liečbe chorôb a režimových opatreniach,
majú horší zdravotný stav a je menej pravdepodobné, že budú využívať preventívne služby. Nástroje pre hodnotenie nutričnej gramotnosti
u detí sú predmetom výskumov.
Záver: Budovanie vedomostí a zručností v oblasti výživy v detstve a adolescencii je dôležité pre ich udržanie v dospelosti, dôveru v stravovacie
postupy a podporu celoživotných zdravých stravovacích návykov. Zvyšovanie nutričnej gramotnosti môže prispievať k lepšej efektivite
manažmentu nadhmotnosti a obezity u detí a k celkovej kvalite života.
Kľúčové slová: edukácia o výžive, nutričná gramotnosť, detský pacient
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Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu a o správnom použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.
Prospan 7 mg / ml Sirup je liek na perorálne použitie. Obsahuje účinnú látku Hederae helicis fóliu extractum siccum
PRO/22/01/SK; Schválené 25. 8. 2021. Distribuované na Slovensku: MagnaPharm SK s.r.o., Digital Park II/D, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

Účinnosť lieku Genotropin®
v 5 pediatrických indikáciách1:
1

Poruchy rastu zapríčinené nedostatočnou sekréciou
rastového hormónu

2

Poruchy rastu pri Turnerovom syndróme

3

Poruchy rastu pri chronickej renálnej insuficiencii

4

Poruchy rastu u nízkych detí, ktoré sa narodili malé
na svoj gestačný vek

5

Praderov-Williho syndróm na zlepšenie rastu a stavby tela

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU. GENOTROPIN 5,3 mg; GENOTROPIN 12 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Zloženie: Každá náplň
obsahuje 5,3 mg alebo 12 mg somatropínu. Po rekonštitúcii je koncentrácia somatropínu 5,3 mg/ml alebo 12 mg/ml. Lieková forma: Prášok
a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Charakteristika: Somatropín je účinný metabolický hormón s dôležitými funkciami v metabolizme lipidov, sacharidov
a proteínov. U detí s nedostatočnou produkciou endogénneho rastového hormónu somatropín stimuluje lineárny rast a zvyšuje rýchlosť rastu. U dospelých ako aj u detí somatropín udržuje fyziologickú stavbu tela tým, že zvyšuje zadržiavanie dusíka a stimuluje rast kostrového svalstva a mobilizuje
telesný tuk. Farmakoterapeutická skupina: Hormóny hypofýzy a hypotalamu a analógy; somatropín a analógy, ATC kód: H01AC01. Terapeutické
indikácie: Pediatrická populácia: poruchy rastu zapríčinené nedostatočnou sekréciou rastového hormónu (growth hormone deficiency, GHD), poruchy rastu pri Turnerovom syndróme, chronickej renálnej insuficiencii, poruchy rastu (aktuálne výškové SDS (skóre smerodajnej odchýlky) je <-2,5
a výškové SDS podľa výšky rodičov je <-1) u nízkych detí, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek (SGA) s pôrodnou hmotnosťou a/alebo výškou
menej ako -2 SD a ktoré nedobiehajú v raste vrstovníkov do 4 a viac rokov veku (HV SDS < 0 počas posledného roku) a Praderov-Williho syndróm
(PWS) na zlepšenie rastu a stavby tela. Dospelí: substitučná liečba u dospelých so zreteľným deficitom rastového hormónu. Dávkovanie: Dávkovanie a
schéma podávania sa musia stanoviť individuálne. Poruchy rastu pri nedostatočnej sekrécii rastového hormónu u detí: všeobecne sa odporúča dávka
0,025 - 0,035 mg/kg telesnej hmotnosti/deň alebo 0,7 - 1,0 mg/m2 plochy povrchu tela za deň. Praderov-Williho syndróm na zlepšenie rastu a stavby
tela u detí: všeobecne sa odporúča dávka 0,035 mg/kg telesnej hmotnosti denne alebo 1,0 mg/m2 plochy povrchu tela za deň. Poruchy rastu pri
Turnerovom syndróme: odporúčané dávkovanie je 0,045 - 0,050 mg/kg telesnej hmotnosti/deň alebo 1,4 mg/m2 plochy povrchu tela za deň. Poruchy
rastu pri chronickej renálnej insuficiencii: odporúča sa dávka 1,4 mg/m2 plochy povrchu tela za deň (približne 0,045 - 0,050 mg/kg telesnej hmotnosti/deň). Poruchy rastu u detí, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek (SGA): zvyčajná odporúčaná dávka je 0,035 mg/kg telesnej hmotnosti/
deň (1 mg/m2 plochy povrchu tela za deň), až kým sa nedosiahne finálna výška. Deficit rastového hormónu u dospelých pacientov: u pacientov, ktorí
pokračujú v substitučnej liečbe rastovým hormónom po deficite rastového hormónu v detstve, je odporúčaná dávka pri obnovení liečby 0,2 – 0,5 mg/
deň. U pacientov s deficitom rastového hormónu, ktorý vznikol v dospelosti, má liečba začať nízkou dávkou 0,15 - 0,30 mg za deň. Túto dávku treba
postupne zvyšovať podľa individuálnej potreby pacienta. Spôsob podávania: Injekcia sa podáva subkutánne. Kontraindikácie: precitlivenosť na
liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok; potvrdená aktivita nádoru; podpora rastu u detí s uzatvorenými epifyzálnymi rastovými štrbinami;
vážne akútne ochorenie, komplikácie po operácii na otvorenom srdci, operácii brucha, viacnásobnej úrazovej traume, akútnom respiračnom zlyhaní
a podobnými stavmi. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Ako veľmi zriedkavá nežiaduca udalosť sa vyskytuje myozitída, ktorá môže

(somatropín)

Dlhodobá liečba
liekom Genotropin®
má pozitívny vplyv
na metabolizmus lipidov,
svalovú silu a telesnú
výkonnosť.1
súvisieť s konzervačnou prísadou metakrezolom. Somatropín môže znižovať citlivosť na inzulín. Rastový hormón zvyšuje extratyreoidálnu konverziu T4
na T3, ktorá môže viesť k zníženiu sérovej koncentrácie T4 a zvýšeniu sérovej koncentrácie T3. U všetkých pacientov sa odporúča sledovať funkciu
štítnej žľazy. Liečba somatropínom môže viesť k inhibícii 11βHSD-1 a zníženiu koncentrácií kortizolu v sére. U pacientov liečených somatropínom
môže byť odhalený skoršie nediagnostikovaný centrálny (sekundárny) hypoadrenalizmus a môže sa vyžadovať náhrada glukokortikoidmi. Ak žena,
ktorá používa somatropín, začne s perorálnou estrogénovou liečbou, dávku somatropínu môže byť potrebné zvýšiť, aby sa hladiny sérového IGF-1
udržali v rozsahu primeranom veku. Naopak, ak žena používajúca somatropín preruší perorálnu estrogénovú liečbu, dávka somatropínu sa môže znížiť,
aby sa predišlo nadbytku rastového hormónu a/alebo vedľajším účinkom. V prípadoch deficitu rastového hormónu ako následku liečby malígneho
ochorenia sa odporúča pozorne sledovať príznaky možného relapsu malígneho ochorenia. Pri silných alebo opakujúcich sa bolestiach hlavy, zrakových
problémoch, pri nevoľnosti a/alebo vracaní sa odporúča vyšetrenie očného pozadia z hľadiska edému papily. V prípade potvrdenia edému papily sa
musí zvážiť diagnóza benígnej intrakraniálnej hypertenzie a v indikovaných prípadoch sa liečba rastovým hormónom musí prerušiť. Liekové a iné
interakcie: Súbežná liečba glukokortikoidmi inhibuje účinky podporujúce rast somatropínu. Podávanie somatropínu môže zvýšiť klírens látok metabolizovaných izoenzýmami cytochrómu P450. Nežiaduce účinky: Veľmi časté: reakcia v mieste podania injekcie, artralgia, periférny edém; časté:
parestézia, benígna intrakraniálna hypertenzia, myalgia, syndróm karpálneho tunela, muskuloskeletálna stuhnutosť. Fertilita, gravidita a laktácia:
Somatropín sa neodporúčajú používať počas gravidity a u žien vo fertilnom veku nepoužívajúcich antikoncepciu. Potrebná je opatrnosť pri podávaní
liekov obsahujúcich somatropín dojčiacim ženám. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Žiadny vplyv. Uchovávanie: Podmienky na uchovávanie pred rekonštitúciou: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C) alebo maximálne jeden mesiac pri teplote do 25°C. Podmienky na
uchovávanie po rekonštitúcii: Uchovávajte v chladničke (2°C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Náplne alebo naplnené perá GoQuick uchovávajte
vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Táto skrátená informácia o lieku je určená pre odbornú verejnosť. Výdaj lieku je viazaný
na lekársky predpis. Pred podaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC). Dátum aktualizovania
skrátenej informácie o lieku: máj 2021. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles,
Belgicko. Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii: PFIZER Luxembourg SARL, o.z., tel.: +421 2 3355 5500. Upravené podľa
SPC schváleného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv dňa 20.5.2021.
REFERENCIE: 1. Genotropin® (somatropín) Súhrn charakteristických vlastností lieku. Máj 2021; www.sukl.sk/; navštívené 9.5.2022.

PFIZER Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421 2 3355 5500, www.pfizer.sk
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SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Idacio®
NÁZOV LIEKU: Idacio 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.
Idacio 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere. Idacio 40 mg/0,8 ml injekčný
roztok na pediatrické použitie. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE
ZLOŽENIE: Každá 0,8 ml jednodávková naplnená injekčná striekačka/naplnené
pero/injekčná liekovka obsahuje 40 mg adalimumabu. LIEKOVÁ FORMA:
Injekčný roztok (injekcia). Číry, bezfarebný roztok. TERAPEUTICKÉ INDIKÁCIE:
Reumatoidná artritída: stredne ťažká až ťažká aktívna reumatoidná artritída
u dospelých; liečba ťažkej aktívnej a progresívnej reumatoidnej artritídy
u dospelých, ktorí neboli v minulosti liečení metotrexátom. Liek je možné
podávať v monoterapii v prípade neznášanlivosti metotrexátu. Polyartikulárna
juvenilná idiopatická artritída: v kombinácii s metotrexátom indikovaný na liečbu
aktívnej polyartikulárnej juvenilnej idiopatickej artritídy u pacientov vo veku od
2 rokov. Artritída spojená s entezitídou: liečba aktívnej artritídy spojenej
s entezitídou u pacientov vo veku 6 rokov a starších. Axiálna spondylartritída:
Ankylozujúca spondylitída (AS): liečba dospelých pacientov s ťažkou aktívnou
ankylozujúcou spondylitídou. Axiálna spondylartritída bez rádiografického
dôkazu AS.: liečba dospelých pacientov s ťažkou axiálnou spondylartritídou
bez rádiografického dôkazu AS, ale s objektívnymi príznakmi zápalu so zvýšeným
CRP a/alebo MRI. Psoriatická artritída: liečba aktívnej a progresívnej formy
psoriatickej artritídy u dospelých pacientov. Psoriáza: liečba stredne ťažkej až
ťažkej chronickej ložiskovej psoriázy u dospelých pacientov, ktorí sú kandidátmi
na systémovú liečbu. Ložisková psoriáza u pediatrických pacientov: liečba ťažkej
chronickej ložiskovej psoriázy u detí a dospievajúcich vo veku od 4 rokov.
Hidradenitis suppurativa (HS): liečba aktívnej stredne ťažkej až ťažkej hidradenitis
suppurativa (acne inversa) u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov.
Crohnova choroba: liečba stredne ťažkej až ťažkej aktívnej Crohnovej choroby
u dospelých pacientov; liečba stredne ťažkej až ťažkej aktívnej Crohnovej
choroby u pediatrických pacientov (vo veku od 6 rokov). Ulcerózna kolitída:
liečba stredne ťažkej až ťažkej aktívnej ulceróznej kolitídy u dospelých pacientov.
Ulcerózna kolitída u pediatrických pacientov (vo veku od 6 rokov): na liečbu
stredne ťažkej až ťažkej aktívnej ulceróznej kolitídy. Uveitída: liečba neinfekčnej
intermediárnej, posteriórnej uveitídy a panuveitídy u dospelých pacientov.
Uveitída u pediatrických pacientov: liečba chronickej neinfekčnej anteriórnej
uveitídy u pediatrických pacientov vo veku od 2 rokov, ktorí mali nedostatočnú
odpoveď na konvenčnú liečbu alebo ju netolerujú, alebo u ktorých je konvenčná
liečba nevhodná. DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA: Reumatoidná
artritída: 40 mg adalimumabu jednej dávke každý druhý týždeň podávané
subkutánnou injekciou. U pacientov, u ktorých došlo pri monoterapii k zníženiu
odpovede na Idacio 40 mg každý druhý týždeň, môže byť prospešné zvýšenie
dávkovania na 40 mg adalimumabu každý týždeň alebo 80 mg každý druhý
týždeň. Ankylozujúca spondylitída, axiálna spondylartritída bez rádiografického
dôkazu AS a psoriatická artritída: 40 mg adalimumabu, podávaného
subkutánnou injekciou v jednej dávke každý druhý týždeň. Klinická odpoveď
na liečbu sa dosiahne zvyčajne v priebehu 12 týždňov liečby. Polyartikulárna
juvenilná idiopatická artritída vo veku od 2 rokov: Odporúčaná dávka je založená
na telesnej hmotnosti, 10 kg až < 30 kg: 20 mg každý druhý týždeň, ≥ 30 kg:
40 mg každý druhý týždeň. Klinická odpoveď sa zvyčajne dosiahne v priebehu
12 týždňov liečby. Artritída spojená s entezitídou: Odporúčaná dávka vo veku
od 6 rokov je založená na telesnej hmotnosti, 15 kg až < 30 kg: 20 mg každý
druhý týždeň, ≥ 30 kg: 40 mg každý druhý týždeň. Psoriáza: Odporúčané
dávkovanie u dospelých pacientov je úvodná dávka 80 mg podaných subkutánne,
po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky sa podáva 40 mg subkutánne
každý druhý týždeň. Pokračovanie liečby po 16 týždňoch sa má starostlivo
zvážiť u pacienta, u ktorého nedošlo počas tejto doby k odpovedi. Ložisková
psoriáza u pediatrických pacientov: Odporúčaná dávka vo veku od 4 do 17 rokov

je založená na telesnej hmotnosti, 15 kg až < 30 kg: úvodná dávka 20 mg, potom
nasleduje 20 mg každý druhý týždeň po uplynutí jedného týždňa od úvodnej
dávky; ≥ 30 kg: úvodná dávka 40 mg, potom nasleduje 40 mg každý druhý
týždeň po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky. Pokračovanie liečby po
16 týždňoch sa má starostlivo zvážiť u pacienta, ktorý v tomto časovom intervale
na liečbu neodpovedal. Hidradenitis suppurativa: Odporúčaný dávkovací režim
u dospelých je počiatočná dávka v 1. deň 160 mg (podávaná ako štyri 40 mg
injekcie v jeden deň alebo dve 40 mg injekcie za deň počas dvoch po sebe
nasledujúcich dní), po ktorej nasleduje 80 mg o dva týždne na 15. deň (podávaná
ako dve 40 mg injekcie v jeden deň). O dva týždne neskôr (29. deň) pokračovať
s dávkou 40 mg jedenkrát za týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň (podávaná
ako dve 40 mg injekcie v jeden deň). Ak by bolo potrebné liečbu prerušiť,
podávanie Idacia 40 mg jedenkrát za týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň
je možné znovu zaviesť. Hidradenitis suppurativa u dospievajúcich (vo veku od
12 rokov, s hmotnosťou aspoň 30 kg): Odporúčaná dávka je 80 mg v týždni
0 nasledovaná dávkou 40 mg každý druhý týždeň od 1. týždňa, podávaná
subkutánnou injekciou. U dospievajúcich pacientov s nedostatočnou odpoveďou
na dávku 40 mg každý druhý týždeň možno zvážiť zvýšenie dávkovania na
40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň. Crohnova choroba:
Odporúčaný úvodný dávkovací režim u dospelých so stredne ťažkou až ťažkou
aktívnou Crohnovou chorobou je 80 mg v týždni 0 nasledovaný 40 mg v týždni
2. V prípade, že je potrebná rýchlejšia odpoveď na liečbu, môže sa s vedomím
možnosti výskytu vyššieho rizika nežiaducich účinkov na začiatku liečby použiť
režim 160 mg v týždni 0 a 80 mg v týždni 2. Niektorí pacienti, u ktorých došlo
k poklesu odpovede na dávku 40 mg každý druhý týždeň, môžu mať prínos
zo zvýšenia dávkovania na 40 mg Idacia každý týždeň alebo 80 mg každý
druhý týždeň. Crohnova choroba u pediatrických pacientov: Odporúčaná dávka
vo veku od 6 do 17 rokov je založená na telesnej hmotnosti: < 40 kg: 40 mg
v týždni 0 a 20 mg v týždni 2; udržiavacia dávka 20 mg každý druhý týždeň;
v prípade, že je potrebná rýchlejšia odpoveď na liečbu s vedomím možnosti
vyššieho rizika nežiaducich udalostí: 80 mg v týždni 0 a 40 mg v týždni 2;
≥ 40 kg: 80 mg v týždni 0 a 40 mg v týždni 2, udržiavacia dávka 40 mg každý
druhý týždeň; v prípade, že je potrebná rýchlejšia odpoveď na liečbu s vedomím
možnosti vyššieho rizika nežiaducich udalostí:160 mg v týždni 0 a 80 mg
v týždni 2. Pacienti s nedostatočnou odpoveďou môžu mať úžitok zo zvýšenia
dávkovania: < 40 kg: 20 mg každý týždeň, ≥ 40 kg: 40 mg každý týždeň alebo
80 mg každý druhý týždeň. Ulcerózna kolitída: Odporúčaná úvodná dávka
u dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou ulceróznou kolitídou je
160 mg v týždni 0 (podaná ako štyri 40 mg injekcie v jeden deň alebo ako dve
40 mg injekcie denne počas dvoch po sebe nasledujúcich dní) a 80 mg v týždni
2 (podaná ako dve 40 mg injekcie v jeden deň). Po úvodnej liečbe je odporúčaná
dávka 40 mg každý druhý týždeň subkutánnou injekciou. Niektorí pacienti,
u ktorých došlo k poklesu odpovede na dávku Idacia 40 mg každý druhý týždeň,
môžu mať prínos zo zvýšenia dávkovania na 40 mg Idacia každý týždeň alebo
80 mg každý druhý týždeň. Počas udržiavacej liečby je možné znižovať dávky
kortikosteroidov. Ulcerózna kolitída u pediatrických pacientov: < 40 kg: 80 mg
v týždni 0 (podané ako dve 40 mg injekcie v jeden deň) a 40 mg v 2. týždni
(podané ako jedna 40 mg injekcia). Udržiavacia dávka: 40 mg každý druhý
týždeň. ≥ 40 kg: 160 mg v týždni 0 (podané ako štyri 40 mg injekcie v jeden
deň alebo dve 40 mg injekcie počas dvoch po sebe nasledujúcich dní) a 80 mg
v 2. týždni (podané ako dve 40 mg injekcie v jeden deň). Udržiavacia dávka:
80 mg každý druhý týždeň. Uveitída: Odporúčané dávkovanie u dospelých
pacientov je úvodná dávka 80 mg, potom 40 mg podávaných každý druhý
týždeň po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky. Uveitída u pediatrických
pacientov: Odporúčaná dávka vo veku od 2 rokov je založená na telesnej
hmotnosti: < 30 kg: 20 mg každý druhý týždeň v kombinácii s metotrexátom;
≥ 30 kg: 40 mg každý druhý týždeň v kombinácii s metotrexátom. Keď sa liečba

Idaciom začína, je možné podať úvodnú dávku 40 mg u pacientov < 30 kg alebo
80 mg u pacientov ≥ 30 kg jeden týždeň pred začiatkom udržiavacej liečby.
Idacio môže byť k dispozícii aj v iných formách v závislosti od individuálnych
liečebných potrieb. Prínosy a riziká pokračujúcej dlhodobej liečby sa majú
pravidelne vyhodnocovať. Spôsob podávania: Idacio sa podáva subkutánnou
injekciou. KONTRAINDIKÁCIE: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok. Aktívna tuberkulóza alebo iné závažné infekcie, ako je
sepsa a oportúnne infekcie. Stredne ťažké až ťažké srdcové zlyhanie (trieda
III/IV podľa NYHA). OSOBITNÉ UPOZORNENIA A OPATRENIA PRI
POUŽÍVANÍ: Pacienti používajúci antagonisty TNF sú náchylnejší na vznik
závažných infekcií a bolo pozorovaných viac prípadov malignít, vrátane lymfómov.
Pri použití adalimumabu boli tiež hlásené fatálne a život ohrozujúce infekcie
(vrátane sepsy, oportúnnych infekcií a TBC). Pred začatím liečby Idaciom musia
byť všetci pacienti vyšetrení na aktívnu aj neaktívnu („latentnú“) tuberkulóznu
infekciu. V prípade diagnózy latentnej tuberkulózy sa musí ešte pred začatím
liečby Idaciom začať vhodná antituberkulózna preventívna liečba v súlade
s lokálnymi odporúčaniami. U pacientov dostávajúcich antagonisty TNF, vrátane
adalimumabu, ktorí sú chronickí nosiči vírusu hepatitídy B (HBV; t.j. majú
pozitívny povrchový antigén), sa vyskytla reaktivácia hepatitídy B. Existuje
známe spojenie medzi intermediárnou uveitídou a centrálnymi demyelinizačnými
poruchami. U pacientov s neinfekčnou intermediárnou uveitídou sa má pred
začatím liečby Idaciom a pravidelne počas nej vykonávať neurologické vyšetrenie
na posúdenie existujúcich alebo rozvíjajúcich sa centrálnych demyelinizačných
porúch. LIEKOVÉ A INÉ INTERAKCIE: Kombinovať liek Idacio s anakinrou
a abataceptem sa neodporúča. FERTILITA, GRAVIDITA ALAKTÁCIA: Ženy
vo fertilnom veku majú zvážiť používanie primeranej antikoncepcie, aby sa
predišlo gravidite, a pokračovať v jej používaní aspoň päť mesiacov po poslednom
podaní Idacia. Adalimumab sa má používať počas tehotenstva, iba ak je to
jednoznačne potrebné. Idacio sa môže používať počas dojčenia. OVPLYVNENIE
SCHOPNOSTI VIESŤ VOZIDLÁ A OBSLUHOVAŤ STROJE: Idacio môže
mať mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Po podaní
Idacia sa môže vyskytnúť závrat a porucha zraku. NEŽIADUCE ÚČINKY:
Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami sú infekcie (napr. zápal nosohltana,
infekcia horných dýchacích ciest a zápal prinosových dutín), reakcie v mieste
vpichu injekcie (erytém, svrbenie, krvácanie, bolesť alebo opuch), bolesť hlavy
a muskuloskeletálna bolesť. U adalimumabu boli hlásené závažné nežiaduce
reakcie. Antagonisty TNF, ako je adalimumab, pôsobia na imunitný systém a ich
používanie môže ovplyvniť obranyschopnosť organizmu voči infekciám
a nádorovým ochoreniam. Pri použití adalimumabu boli tiež hlásené fatálne
a život ohrozujúce infekcie (vrátane sepsy, oportúnnych infekcií a TBC), reaktivácia
HBV a rôzne malignity (vrátane leukémie, lymfómu a HSTCL). Boli hlásené aj
závažné hematologické, neurologické a autoimunitné reakcie. Patria k nim
zriedkavé hlásenia pancytopénie, aplastickej anémie, centrálne a periférne
prípady demyelinizácie a hlásenia lupusu, lupusu podobných stavov
a Stevensovho-Johnsonovho syndrómu. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA
UCHOVÁVANIE: Uchovávajte v chladničke (2 °C–8 °C). Neuchovávajte
v mrazničke. Uchovávajte vo vonkajšej škatuľke na ochranu pred svetlom.
Naplnená injekčná striekačka/naplnené pero/injekčná liekovka sa môžu
uchovávať pri teplote do maximálne 25 °C jednorazovo až 28 dní. DRŽITEĽ
ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII: Fresenius Kabi Deutschland Gmb, ElseKröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Nemecko. DÁTUM REVÍZIE
TEXTU: 03/2022. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením
predpisovania. Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu
charakteristických vlastností lieku uvedenom na webovej stránke Štátneho
ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk alebo dostupnom u lokálneho zástupcu:
Fresenius Kabi s.r.o., o.z., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, tel.: +421 2 3210 1621.
tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania

Pribinova 25, 811 09 Bratislava, tel.: 02/3355 5500, fax: 02/3355 5499

PFIZER Luxembourg SARL, o. z.

5 mg tablety

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU: XELJANZ 5 mg filmom obalené tablet; XELJANZ 10 mg filmom obalené tablet; XELJANZ 11 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; XELJANZ 1 mg/ml perorálny roztok. Indikácie: Tofacitinib v kombinácii s metotrexátom (MTX) je indikovaný na liečbu stredne ťažkej až ťažkej aktívnej reumatoidnej artritídy (RA) u dospelých pacientov, ktorí nedostatočne odpovedajú na jeden alebo
viaceré chorobu modifikujúce antireumatické lieky (DMARDs) alebo ktorí ich netolerujú. Tofacitinib v kombinácii s MTX je indikovaný na liečbu aktívnej psoriatickej artritídy (PsA) u dospelých pacientov, ktorí
nedostatočne odpovedajú na predchádzajúcu liečbu DMARD, alebo ktorí ju netolerujú. Tofacitinib je indikovaný na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou ulceróznou kolitídou (UC),
ktorí nedostatočne odpovedali, prestali odpovedať alebo netolerovali konvenčnú liečbu alebo biologický liek. Tofacitinib je indikovaný na liečbu aktívnej polyartikulárnej juvenilnej idiopatickej artritídy (pJIA) a
juvenilnej psoriatickej artritídy (PsA) u pacientov vo veku 2 a viac rokov, ktorí nedostatočne odpovedali na predchádzajúcu liečbu DMARDs. Tofacitinib je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s aktívnou
ankylozujúcou spondylitídou (AS), ktorí nedostatočne odpovedali na konvenčnú liečbu. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, aktívna tuberkulóza, závažné infekcie
(ako je sepsa, alebo oportúnne infekcie), ťažká porucha funkcie pečene, gravidita a laktácia. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Vzhľadom na zvýšené riziko závažných infekcií, infarktu myokardu
a malignít sa má tofacitinib u pacientov starších ako 65 rokov používať iba vtedy, ak nie sú k dispozícii žiadne vhodné liečebné alternatívy.* Tofacitinib sa nesmie používať u pacientov s RA v kombinácii s biologickými liekmi a silými imunosupresívami ako sú azatioprín, 6-merkaptopurín, cyklosporín a takrolimus. Boli hlásené závažné a niekedy až život ohrozujúce infekcie Nesmie sa začať podávať u pacientov s
aktívnymi infekciami vrátane lokalizovaných infekcií. Liečba sa musí prerušiť, ak sa u pacienta rozvinie závažná infekcia, oportúnna infekcia alebo sepsa. Pred podaním a počas podávania musia byť pacienti
vyšetrení a testovaní na latentnú alebo aktívnu TBC infekciu podľa príslušných usmernení. Pacienti s latentnou TBC, ktorých test je pozitívny, musia byť pred podaním liečení štandardnou antimykobakteriálnou
liečbou. Boli pozorované prípady reaktivácie vírusov a reaktivácie herpes vírusu (napr. herpes zoster). Vplyv na reaktiváciu chronickej vírusovej hepatitídy nie je známy. Skríning na vírusovú hepatitídu sa musí
vykonať pred začiatkom liečby v súlade s klinickými usmerneniami. Odporúča sa nezačať s dávkovaním u pacientov s absolútnym počtom lymfocytov nižším ako 750 buniek/mm3, s absolútnym počtom neutrofilov nižším ako 1 000 buniek/mm3 a s hladinou hemoglobínu nižšou ako 9 g/dl. Prerušenie dávkovania alebo trvalé ukončenie liečby môže byť potrebné pri manažmente laboratórnych abnormalít súvisiacich s dávkou vrátane lymfopénie, neutropénie a anémie. Tofacitinib môže ovplyvniť obranyschopnosť hostiteľa voči malignitám. V randomizovanej štúdii na sledovanie bezpečnosti lieku po registrácii u pacientov s RA vo veku 50 rokov a viac s najmenej jedným ďalším kardiovaskulárnym rizikovým faktorom bola s tofacitinibom v porovnaní s inhibítormi TNF pozorovaná zvýšená incidencia malignít okrem NMSC,
najmä rakoviny pľúc a lymfómu. Rakovina pľúc a lymfóm u pacientov liečených tofacitinibom boli pozorované aj v iných klinických štúdiách a po uvedení lieku na trh. U pacientov starších ako 65 rokov, u pacientov, ktorí v súčasnosti fajčia alebo v minulosti fajčili, a u pacientov s inými malígnymi rizikovými faktormi (napr. súčasná malignita alebo malignita v anamnéze, iná ako úspešne liečená NMSC), sa má tofacitinib používať, iba ak nie sú k dispozícii žiadne vhodné liečebné alternatívy. U pacientov užívajúcich tofacitinib boli pozorované závažné nežiaduce kardiovaskulárne udalosti (MACE). U pacientov starších ako
65 rokov, u pacientov, ktorí v súčasnosti fajčia alebo v minulosti fajčili a u pacientov s inými kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi, sa má tofacinitib používať iba ak nie sú k dispozícii vhodné liečebné alternatívy.* U pacientov liečených tofacitinibom boli hlásené prípady NMSC. U pacientov liečených tofacitinibom boli pozorované závažné venózne tromboembolizmy (VTE), vrátane pľúcnej embólie (PE), z ktorých
niektoré boli fatálne a trombózy hlbokých žíl. V klinickej štúdii s tofacitinibom bolo pozorované zvýšené riziko VTE v porovnaní s inhibítormi TNF, ktoré bolo závislé od dávky. Tofacitinib 10 mg dvakrát denne na
udržiavaciu liečbu sa neodporúča u pacientov s ulceróznou kolitídou, ktorí majú známe rizikové faktory pre VTE, okrem prípadov, keď nie je k dispozícii žiadna vhodná alternatívna liečba. Zaznamenali prípady
intersticiálnej choroby pľúc (z ktorých niektoré mali fatálne následky), boli hlásené prípady gastrointestinálnych perforácií, úloha inhibície JAK pri týchto udalostiach nie je známa. Po uvedení lieku na trh boli v
súvislosti s podávaním tofacitinibu hlásené prípady hypersenzitivity spôsobenej liekom. Alergické reakcie zahŕňali angioedém a urtikáriu; vyskytli sa závažné reakcie. V prípade výskytu akejkoľvek závažnej
alergickej alebo anafylaktickej reakcie musí byť podávanie tofacitinibu okamžite prerušené. U niektorých pacientov bol zvýšený výskyt zvýšenia hladiny pečeňových enzýmov. Ak existuje podozrenie na liekom
vyvolané poškodenie pečene, podávanie sa musí prerušiť, kým sa táto diagnóza nevylúči. Vyskytli sa zvýšenia lipidových parametrov (celkový, LDL aj HDL cholesterol). Hodnotenie lipidových parametrov sa musí
vykonávať 8 týždňov po začiatku liečby. Pacientom sa má poskytovať starostlivosť podľa klinických usmernení pre kontrolu hyperlipidémie. Odporúča sa nepodávať živé očkovacie látky súčasne s tofacitinibom.
Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami s galaktózovou intoleranciou, lapónskym deficitom laktázy alebo s glukózo-galaktózovou malabsorbciou tento liek nesmú užívať.
Nežiaduce účinky: nazofaryngitída, faryngitída, pneumónia, chrípka, herpes zoster, sinusitída, bronchitída, infekcia močových ciest, pyrexia, anémia, bolesť hlavy, hypertenzia, kašeľ, bolesť brucha, vracanie,
hnačka, nauzea, gastritída, dyspepsia, periférny edém, rakovina pľúc*, nemelanómová rakovina kože, dyslipidémia, hyperlipidémia, zvýšený cholesterol a LDL cholesterol v krvi, infarkt myokardu*, venózny
tromboembolizmus, vyrážka, artralgia, únava, zvýšená hladina kreatínfosfokinázy v krvi. Interakcie: Súčasné podávanie so silnými induktormi CYP (napr. rifampicín) môže viesť k zníženiu klinickej odpovede
alebo k jej strate. Súčasné podávanie silných induktorov CYP3A4 s tofacitinibom sa neodporúča. Dostupné liekové formy: Filmom obalená tableta, tableta s predĺženým uvoľňovaním, perorálny roztok. Dávkovanie a spôsob podávania: RA a PsA: Odporúčaná dávka je 5 mg perorálne dvakrát denne, táto dávka sa nesmie prekročiť. RA a PsA: 11 mg jedenkrát denne perorálne, táto dávka sa nesmie prekročiť. UC:
Odporúčaná dávka je 10 mg perorálne dvakrát denne na indukčnú liečbu počas 8 týždňov a 5 mg dvakrát denne počas udržiavacej liečby. pJIA a juvenilná PsA: Odporúčaná dávka je založená na hmotnosti: 10
- < 20 kg: 3,2 mg (3,2 ml perorálneho roztoku) dvakrát denne, 20 - < 40kg: 4 mg (4 ml perorálneho roztoku) dvakrát denne, > 40 kg: 5 mg (5 ml perorálneho roztoku alebo 5 mg filmom obalená tableta)
perorálne dvakrát denne. Osobitné skupiny pacientov: U pacientov vo veku 75 rokov a starších je k dispozícii iba obmedzené množstvo údajov. Tofacitinib sa nesmie používať u pacientov s ťažkou poruchou
funkcie pečene. Bezpečnosť a účinnosť tofacitinibu u detí vo veku menej ako 2 roky s polyartikulárnou JIA a juvenilnou PsA neboli stanovené. K dispozícii nie sú vžiadne údaje. Bezpečnosť a účinnosť tofacitinibu
u detí vo veku menej ako 18 rokov s inými indikáciami (napr. ulceróznou kolitídou) neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje. Ženám vo fertilnom veku sa musí odporučiť používanie účinnej antikoncepcie počas liečby tofacitinibom a aspoň 4 týždne po poslednej dávke.
* Všimnite si, prosím, zmeny v Súhrne charakteristických vlastností lieku
Táto skrátená informácia o lieku je určená osobám oprávneným predpisovať alebo vydávať lieky.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku sa zoznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC). Dátum aktualizovania skrátenej informácie o lieku: február
2022. Upravené podľa SPC schváleného Európskou agentúrou pre lieky (EMA) dňa 15. novembra 2021. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles,
Belgicko. Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii: PFIZER Luxembourg SARL, o.z., tel.: +421 2 3355 5500
▼Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce
reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ alebo na SVK.AEReporting@pfizer.com

Literatúra: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Xeljanz, November 2021.

RA – Reumatoidná artritída, PsA – Psoriatická artritída, AS – Ankylozujúca spondylitída, UC – Ulcerózna kolitída, JIA – Juvenilná idiopatická artritída
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SPINÁLNA MUSKULÁRNA ATROFIA (SMA)
SPINÁLNA MUSKULÁRNA ATROFIA
Je autozomálne recesívne dedičné ochorenie charakterizované progresívnou degeneráciou dolných motoneurónov v predných miechových rohoch.
Molekulárno-genetickou podstatou je homozygotná mutácia v géne SMN1 (survival of motor neuron).

Vyskytuje
sa približne
u 1 z 10 000
živonarodených detí1

KLASIFIKÁCIA SMA2, 3
Na základe závažnosti klinických príznakov, veku
manifestácie ochorenia, rýchlosti progresie ochorenia
a prognózy rozlišujeme:
Vek nástupu ťažkostí

Výskyt

prenatálne/pôrod

<5%

SMA typ I
(Werdnig-Hoffmanova choroba)

0 – 6 mesiac

≈ 45 %

SMA typ II
(Dubowitzova choroba)

6 – 18 mesiac

≈ 20 %

> 18 mesiac

≈ 30 %

> 21 rok

<5%

SMA typ 0

SMA typ III
(Kugelberg-Walanderova choroba)

Približne 1 Z 54 ĽUDÍ je nositeľom
tejto genetickej mutácie4

SMA typ IV

•
•
•

Progredujúca slabosť priečne pruhovaného svalstva
Šľachovo-okosticová areflexia
Hypotónia svalstva

45 %

SMA TYP 0

SMA TYP I

20 %

30 %

SMA TYP II

SMA TYP III

5%
SMA TYP IV

PREJAVY OCHORENIA5
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5%

•
•

Atrofia svalov
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