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Organizačno-technické zabezpečenie

Ing. Michaela Hladová
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
Mobil: +421 903 133 638
E-mail: hladova@farmiprofi.sk
www.farmiprofi.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Termín konania a miesto konania
26. – 28. 10. 2022
Miesto konania
Tále, Hotel PARTIZÁN
Registrácia
Streda 26. 10. 2022
Štvrtok 27. 10. 2022
Piatok 28. 10. 2022

12.00 – 19.00 h
07.30 – 17.30 h
07.30 – 10.30 h

Účastnícky poplatok
Lekár – člen SNS SLS
Lekár – nečlen SNS SLS
Prvý autor príspevkov do 35 rokov
Sestra – člen SKSaPA
Sestra – nečlen SKSaPA

50 €
70 €
zdarma
20 €
30 €

Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe kongresu a kongresové materiály.
Uhradený účastnícky poplatok je nenávratný. Účastnícky poplatok je vrátane DPH.
Registrácia a zaplatenie účastníckeho poplatku je možná aj na mieste podujatia za zvýšený
poplatok o 20,– Eur.
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Rokovací jazyk
slovenčina, čeština, angličtina
Štruktúra odborného programu
– pozvaní prednášatelia (vyžiadané prednášky)
– prednášky originálnych prác na základe prijatých abstraktov
– sympóziá
Abstrakty – publikovanie a súťaž
Texty prijatých abstraktov sú súčasťou tejto programovej brožúry. Najlepší
abstrakt autora do 40 rokov bude odmenený grantom ERA (členstvo v ERA na
3 roky vrátane prístupu k NDT-online a uhradenie jedného registračného
poplatku na kongres ERA).
Nahrávanie a trvanie prezentácií
Podklady pre prednášku (obrazová dokumentácia v PPT a videá) je potrebné
odovzdať najneskôr pred začiatkom každej sekcie/bloku technikovi, resp. počas prestávok, na mieste nahrávania prednášok, minimálne 15 minút vopred.
Nahrávanie prednášky v priebehu odborného programu nie je povolené.
Časový limit všetkých prednášok (vrátane diskusie) je uvedený v programe pri
každom bloku prednášok. Riadenie diskusie je v kompetencii predsedníctva
prednáškového bloku. Všetci prednášajúci, vrátane pozvaných prednášateľov,
sú povinní dodržiavať čas vymedzený na prednášku. Za dodržiavanie časových limitov je zodpovedný každý prednášajúci a za dodržanie celkového času
programového bloku a vedenie diskusie zodpovedá predsedníctvo prednáškového bloku.
Pre orientáciu prednášateľov aj predsedajúcich bude časová os prednášky
a diskusie viditeľne znázornená v pravom dolnom rohu premietacej plochy.
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Kreditové hodnotenie
LEKÁRI:
Aktívna účasť
Autor
10 kreditov (15 kreditov za prednášku vedenú v angličtine)
Spoluautor
5 kreditov – prví dvaja spoluautori (10 kreditov za prednášku
v angličtine)
Pasívna účasť
Akreditačná rada Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME)
3 + 7 + 2 kreditov CME (účasť počas všetkých troch dní)
Registrovaní účastníci získavajú za pasívnu a aktívnu účasť kredity CME,
ktoré budú elektronicky pripísané do konta CME.
Registrovaní účastníci získavajú potvrdenie o účasti na záver konania kongresu (28. 10. 2022).
Pokyny pre vystavovateľov
Montáž stánkov partnerov kongresu a vystavovateľov je možná najskôr v stredu 26. 10. 2022 od 8.00 do 13.00 h. Demontáž stánkov je možná v piatok
28. 10. 2022 od 12.30 h. Organizačný výbor 43. KSNS žiada o spoluprácu
a pochopenie všetkých partnerov kongresu a vystavovateľov, aby nerušili priebeh podujatia predčasnou demontážou vystavovacích priestorov.
Stravovanie v hoteli Partizán
Obedy (hotelová reštaurácia)
27. 10. 2022 (štvrtok) 12.45 – 14.00 h
28. 10. 2022 (piatok)
11.45 – 13.00 h
Uvítacia večera (hotelová reštaurácia)
26. 10. 2022 (streda) 20.00 h
Kongresová diskusná večera (Tálska bašta)
27. 10. 2022 (štvrtok) 19.30 h
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PREHĽAD ODBORNÉHO PROGRAMU
		
		
STREDA, 26. 10. 2022
12.00 – 14.00 Zasadnutie výboru Slovenskej nefrologickej spoločnosti
15.00 – 15.15

Otvorenie kogresu

15.15 – 16.00 Ocenenia SNS a ERA
16.00 – 16.30 Nefrologická štatistika
16.30 – 17.05

Spomienka na prof. MUDr. Miroslava Mydlíka, DrSc.

17.05 – 17.20 Prestávka
17.20 – 18.20 Peritoneálna dialýza
Memoriál prof. MUDr. Alexandra Kováča, DrSc.
			
18.20 – 19.20 Dapagliflozín – jeden gliflozín v troch indikáciách
Sympózium podporené spol. AstraZeneca
			
20.00			

Uvítací večer

			

ŠTVRTOK, 27. 10. 2022

08.30 – 09.30 Sekcia detskej nefrológie
09.35 – 10.25 Nefrologicko-urologická sekcia
10.25 – 10.40 Prestávka
10.40 – 11.40 Blok Českej nefrologickej spoločnosti
11.45 – 12.45 Nové možnosti liečby symptomatickej anémie pri CKD
Sympózium podporené spol. Astellas
			
12.45 – 14.00 Obed
14.00 – 15.10
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15.15 – 16.15
		
		

Finerenón – nesteroidný antagonista
mineralokortikoidných receptorov: nová nádej
pre pacientov s CKD a DM2
Sympózium podporené spol. Bayer

16.15 – 16.35 Prestávka
16.35 – 17.35 Transplantačná sekcia
17.35 – 18.30 Plenárne zasadnutie Slovenskej nefrologickej spoločnosti
19.30		

Diskusný večer

		PIATOK, 28. 10. 2022
09.00 – 10.00 Varia
10.00 – 10.30 Prestávka, odubytovanie
10.30 – 11.30 Kazuistiky
11.30 – 11.45

Záver kongresu

11.45 – 13.00 Obed
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Prvý, nesteroidný,
selektívny antagonista
mineralokortikoidného
receptora*

Zníženie rizika progresie
chronickej choroby
obličiek u pacientov
s diabetes mellitus
2. typu1

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU KERENDIA
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. Nežiaduce reakcie sa majú hlásiť
pomocou webového formulára na adrese https://portal.sukl.sk/eskadra/, prípadne mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk.
Zloženie lieku: liečivo: 10 mg/20 mg finerenónu. Lieková forma: Filmom obalená tableta. Terapeutické indikácie:
Kerendia je indikovaná na liečbu chronickej choroby obličiek (3. a 4. štádium s albuminúriou) spojenej s diabetes mellitus 2. typu
u dospelých pacientov. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná cieľová dávka je 20 mg finerenónu jedenkrát denne.
Maximálna odporúčaná dávka je 20 mg finerenónu jedenkrát denne. Začatie liečby: Na stanovenie toho, či je možné začať liečbu finerenónom a na stanovenie počiatočnej dávky sa musia zmerať hladiny draslíka v sére a odhadovaná rýchlosť glomerulárnej filtrácie (eGFR). Ak je hladina draslíka v sére ≤4,8 mmol/, môže sa začať liečba finerenónom. Ak je hladina draslíka v sére
>4,8 až 5,0 mmol/l, môže sa zvážiť začatie liečby finerenónom s dodatočným sledovaním draslíka v sére počas prvých 4 týždňov,
a to na základe charakteristík pacienta a hladín draslíka v sére.Ak je hladina draslíka v sére >5,0 mmol/l, nemá sa začínať liečba
finerenónom. Pokračovanie v liečbe: Hladiny draslíka v sére a eGFR sa musia znovu zmerať 4 týždne po začatí liečby alebo opätovnom začatí liečby finerenónom alebo po zvýšení dávky. Potom sa majú hladiny draslíka v sére pravidelne a podľa potreby znovu
merať, a to na základe charakteristík pacienta a hladín draslíka v sére. Perorálne použitie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na
liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, súbežná liečba so silnými inhibítormi CYP3A4, Addisonova choroba. Osobitné
upozornenia a opatrenia pri používaní: U pacientov liečených finerenónom sa pozorovala hyperkalémia. Rizikové faktory
zahŕňajú nízku hodnotu eGFR, vyššie hladiny draslíka v sére a predchádzajúce epizódy hyperkaliémie. U týchto pacientov sa musí
zvážiť častejšie sledovanie. Liečba finerenónom sa u pacientov nemá začínať ak je hladina draslíka v sére >5,0 mmol/l, u pacientov
s eGFR <25 ml/min/1,73 m2 alebo u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene. Ak je hladina draslíka v sére >5,5 mmol/l, má
sa liečba finerenónom prerušiť. Keď je hladina draslíka v sére ≤5,0 mmol/, môže sa opätovne začať liečba finerenónom v dávke
10 mg jedenkrát denne. Hladiny draslíka v sére a hodnoty eGFR sa musia u všetkých pacientov znovu zmerať 4 týždne po začatí
liečby, opätovnom začatí liečby alebo zvýšení dávky finerenónu. Finerenón sa nemá podávať súbežne s diuretikami šetriacimi
draslík, s inými antagonistami mineralokortikoidných receptorov, so silnými inhibítormi CYP3A4 a so silnými alebo stredne silnými induktormi CYP3A4. Počas liečby finerenónom sa nemajú konzumovať grapefruity ani grapefruitová šťava. Finerenón sa má
podávať s opatrnosťou a majú sa sledovať hladiny draslíka v sére, keď sa užíva súbežne s doplnkami draslíka, trimetoprimom
alebo trimetoprimom/sulfametoxazolom alebo so stredne silnými inhibítormi CYP3A4 a u pacientov so stredne ťažkou poruchou
funkcie pečene. U pacientov, u ktorých choroba pokročila do terminálneho štádia ochorenia obličiek (eGFR <15 ml/min/1,73 m2),
sa má, z dôvodu obmedzených klinických údajov, liečba finerenónom ukončiť. Finerenón sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ
sa dôkladne nezvážil prínos pre matku a riziko pre plod. Ženy je potrebné poučiť o tom, aby počas liečby finerenónom nedojčili.
Tento liek obsahuje laktózu. Nežiaduce účinky: Veľmi časté: hyperkaliémia. Časté: hyponatriémia, hypotenzia, pruritus, znížená
rýchlosť glomerulárnej filtrácie. Menej časté: znížená hladina hemoglobínu.
Výdaj lieku: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Nemecko.
Registračné čísla: EU/1/21/1616/001-010.
Pred predpísaním lieku sa, prosím, podrobne oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum
revízie textu Súhrnu charakteristických vlastností lieku: 2/2022. Dátum prípravy Skrátenej informácie o lieku:
3/2022.
MA-M_FIN-SK-0009-1
03/2022
* Finerenón je nesteroidný, selektívny antagonista mineralokortikoidného receptora, ktorý je indikovaný na liečbu chronickej
choroby obličiek (3. a 4. štádium s albuminúriou) spojenej s diabetes mellitus 2. typu u dospelých pacientov.1
Referencie: 1. EMA (Európska lieková agentúra), Súhrn charakteristických vlastností lieku Kerendia 2/2022
Dátum poslednej revízie textu 16. 2. 2022

Dátum produkcie: 9/2022 PP-KER-SK-0030-1

Bayer, spol. s r .o.
Twin City, blok A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovensko
Reception: Tel.: +421 2 592 13 321, Email: recepcia.sk@bayer.com

43. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou
26. – 28. 10. 2022 Hotel Partizán, Tále

ODBORNÝ PROGRAM
		

STREDA, 26. 10. 2022

12.00 – 14.00 Zasadnutie výboru Slovenskej nefrologickej
spoločnosti
15.00 – 15.15 OTVORENIE KONGRESU
Predsedníctvo: Lengvarský V., Nosko J., Lapuníková M., 		
Skladaný Ľ., Okša A., Šváč J.

15.15 – 16.00 OCENENIA SNS A ERA
Predsedníctvo: Okša A., Šváč J., Rosenberger J.

16.00 – 16.30 NEFROLOGICKÁ ŠTATISTIKA 2021 (á 15 min.)
Predsedníctvo: Demeš M., Kuba D.			

Nefrologická a dialyzačná aktivita v SR			
Demeš M.

Odberová a transplantačná aktivita v SR			
Kuba D.

		
16.30 – 17.05 SPOMIENKA NA Prof. MUDr. Miroslava Mydlíka, DrSc.
Predsedníctvo: Spustová V., Šváč J.

Spomienka na Prof. MUDr. Miroslava Mydlíka, DrSc.
(1932 – 2018) pri nedožitých 90. narodeninách (15 min.)
Derzsiová K.

Konzervativní léčba chronického onemocnění ledvin
u seniorů vysoké věkové kategorie (85 – 95 let) (20 min.)
Teplan V., Česká republika

17.05 – 17.20
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17.20 – 18.20 PERITONEÁLNA DIALÝZA (á 12 min.)
Memoriál prof. MUDr. Alexandra Kováča, DrSc.
Predsedníctvo: Demeš M., Šváč J.

Úvod
Demeš M.

Novinky v peritoneální dialýze
Paříková A., Česká republika

Shared decision making to choose among
treatment options?
Lange J., Poľsko

Košická nefrológia 70. – 80. rokov dvadsiateho 		
storočia
Mizla P.

PD – centrum môže zlepšiť penetráciu
peritoneálnej dialýzy
Šváč J., Demeš M., Alaxinová M., Kováčová E., Figová M.

18.20 – 19.20 DAPAGLIFLOZÍN – JEDEN GLIFLOZÍN
V TROCH INDIKÁCIÁCH (á 20 min.)
Sympózium podporené spoločnosťou AstraZeneca
Predsedníctvo: Okša A.

SGLT2 inhibítory – nefro- a kardioprotektivita
Plášil R.

Nové možnosti renoprotekcie u pacientov s CKD
Okša A.

Dapaglifozín v praxi nefrológa
Rosenberger J.

20.00

Uvítací večer
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43. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou
26. – 28. 10. 2022 Hotel Partizán, Tále

		

ŠTVRTOK, 27. 10. 2022

08.30 – 09.30 SEKCIA DETSKEJ NEFROLÓGIE (á 12 min)
Predsedníctvo: Podracká Ľ., Brndiarová M.

Transplantácie obličiek u detí na Slovensku
Podracká Ľ., Koľvek G., Antonyová E., Dluholucký M.

Zriedkavá príčina nefritického syndrómu 			
u 8-mesačného dieťaťa
Brndiarová M., Turoňová L., Belohlávek T., Ďurdík P.

Úloha ecDNA a NETózy pri infekciách močových ciest
Gaál Kovalčíková A., Krivošíková K., Tóthová Ľ., Ivašková N., 		
Podracká Ľ.

Zriedkavé príčiny hypokaliémie a poruchy rastu 		
v detskom veku		
		
Csomó D., Kováčová A., Dluholucký M., Skalická K., Podracká Ľ.

Diagnostické a liečebné postupy pri nefrokalcinóze
Urbanová D., Podracká Ľ.

09.35 – 10.25 NEFROLOGICKO-UROLOGICKÁ SEKCIA (á 12 min)
Predsedníctvo: Čellár M., Dedinská I.

Nefrologický pacient v centre (záujmu) (14 min)
Dedinská I., Vnučák M., Graňák K., Beliančinová M., Kleinová P.,
Makovický P.

Biopsia natívnej obličky – skúsenosti v našom centre
Čellár M., Konkoľová M., Hrubá T.

Úloha nefrológa v liečbe a prevencii urolitiázy
Vnučák M., Graňák K., Beliančinová M., Kleinová P., Švihra J., 		
Dedinská I.
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Akútna emfyzematózna pyelonefritída (kazuistika) 		
Koňarčík M., Krajčiová I., Šváč J., Baláž V., Babeľa J., Zacharová L.,
Skladaný Ľ.
10.25 – 10.40 Prestávka
10.40 – 11.40 BLOK ČESKEJ NEFROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
(á 20 min.)

Predsedníctvo: Šváč J., Straussová Z.

Hypertenzní poškození ledvin
Čertíková Chábová V., Česká republika

Domácí hemodialýza – benefity, rizika, bariéry
Paříková A., Česká republika

Novinky v transplantačním programu v IKEM
Slatinská J., Česká republika

11.45 – 12.45 NOVÉ MOŽNOSTI LIEČBY SYMPTOMATICKEJ 		
ANÉMIE PRI CKD (á 20 min.)
Sympózium podporené spoločnosťou Astellas
Predsedníctvo: Lacková E.

Anémia pri CKD
Konkoľová M.

Roxadustat – klinické dáta
Hudáček M.

Roxadustat – praktické skúsenosti
Rosenberger J.

12.45 – 14.00 Obed
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14.00 – 15.10

DIALYZAČNÁ SEKCIA (á 12 min.)
Predsedníctvo: Rosenberger J., Mazúchová A.

Volume management in peritoneal dialysis (20 min.)
Van Biesen W.

Endovaskulárna liečba dialyzačných AV fistúl
Vorčák M., Zeleňák K., Sýkora J., Šinák I.

Imunoadsorpcia – naše skúsenosti
Mazúchová A., Lacková E., Šváč J., Čellár M.

Dialýza s vysokopropustnou membránou (HCO) 		
v léčbě mnohočetného myelomu s renálním selháním
Orság J., Česká republika

Vyšetrenie pacienta pred zaradením na čakaciu listinu
na transplantáciu obličky – návrh ŠDTP
Žilinská Z., Chrastina M., Lacková E., Dedinská I.,
Baltesová T., Beňa Ľ., Kuba D.

15.15 - 16.15

FINERENÓN – NESTEROIDNÝ ANTAGONISTA
MINERALOKORTIKOIDNÝCH RECEPTOROV:
NOVÁ NÁDEJ PRE PACIENTOV S CKD A DM2 (á 20 min.)
Sympózium podporené spoločnosťou Bayer
Predsedníctvo: Okša A.

Finerenón – mechanizmus účinku a klinické
štúdie fázy II
Šváč J.

Efekt finerenónu na spomalenie progresie CKD 		
u pacientov s DM2 (FIDELIO-DKD)
Okša A.

Nové možnosti liečby pacientov s CKD a DM2,
kardio-nefroprotektívny efekt finerenónu v EBM
Doničová V.
16
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16.15 – 16.35

Prestávka

16.35 – 17.35 TRANSPLANTAČNÁ SEKCIA (á 12 min.)
Predsedníctvo: Lacková E., Žilinská Z.

Vplyv kostného minerálového metabolizmu
na spotrebu antihypertenzív v prvom roku
po transplantácii obličky
Žilinská Z., Baltesová T., Dedinská I.

Infekčné potransplantačné komplikácie
a mutácia génu PAX2
Lacková E., Zacharová L., Ťažký B., Molnárová M.

Metabolomika v diagnostike akútnej rejekcie štepu
Dedinská I., Baranovičová E., Vnučák M., Graňák K., 			
Beliančinová M.

Infekčné komplikácie po transplantácii obličky
vo vzťahu k indukčnej imunosupresívnej liečbe
Vnučák M., Graňák K., Beliančinová M., Kleinová P.,
Dedinská I.

Hyperleptinémia ako rizikový faktor pre vývoj 		
potransplantačného diabetes mellitus u pacientov
po transplantácii obličky
Graňák K., Vnučák M., Beliančinová M., Pytliaková M., Kleinová P.,
Dedinská I.

17.35 – 18.30 PLENÁRNE ZASADNUTIE SLOVENSKEJ 			
NEFROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Predsedníctvo: Okša A., Šváč J., Rosenberger J.

19.30

Diskusný večer
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PIATOK, 28. 10. 2022

09.00 – 10.00 VARIA (á 12 min.)
Predsedníctvo: Dedinská I., Baltesová T.

Konzervatívna liečba CKD: Keď „včera bolo neskoro“
neplatí (kazuistika)
Prednáška podporená spoločnosťou Fresenius Kabi
Dedinská I., Svetlík D., Graňák K., Vnučák M., Beliančinová M., 		
Miklušica J.

Rekurencia primárnej FSGS po transplantácii obličky
(kazuistika)
Baltesová T., Beňa Ľ., Gaľa I., Tresová I., Gmitter F., Nyitrayová O.,
Mráz M.

Adynamická kostná choroba, hyperkalciémia
a cievne kalcifikácie – je možná cesta späť? (kazuistika)
Grandtnerová B., Bullová E., Pura M.

Trendy v používaní ošetrovania exit site, CVK
a AV fistuly
Kováčová E.

Atypický hemolyticko-uremický syndróm (aHUS): 		
Diagnostika a novinky v liečbe
Prednáška podporená spoločnosťou AstraZeneca
Brndiarová M.

10.00 – 10.30 Prestávka, odubytovanie
10.30 – 11.30 KAZUISTIKY (á 12 min.)
Predsedníctvo: Makovický P., Konkoľová M.

Solitárne postihnutie obličiek α-fibrinogén 			
amyloidózou u 68-ročného pacienta
Beliančinová M., Graňák K., Vnučák M., Kršiaková J., Flódr P.,
18
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De novo a relaps glomerulonefritídy asociovanej 		
s vakcináciou COVID-19
Gaľa I., Baltesová T., Beňa Ľ., Böőr A., Nyitrayová O.

Môže neadekvátny manažment liečby hypertenzie 		
pacienta s CKD viesť ku kritickému zhoršeniu
jeho stavu?
Makovický P., Dedinská I., Palečková Z., Ježíková A., Mokáň M.

Kardiorenálny syndróm a peritoneálna dialýza
Konkoľová M., Šváč J., Čellár M.

Atypický, anti H-faktor protilátkami asociovaný,
hemolyticko-uremický syndróm v koincidencii
so systémovou sklerózou?
Lajtmanová I.

11.30 – 11.45

ZÁVER KONGRESU
Šváč J., Okša A.

11.45 – 13.00 Obed
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Získať čas...
...do zahájenia renálnej substitučnej liečby (dialýzy)1

Prevencia a liečba poškodení spôsobených chybným alebo nedostatočným
metabolizmom proteínov pri chronickom renálnom zlyhaní v kombinácii s LPD*2
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU: NÁZOV LIEKU: KETOSTERIL, filmom obalené tablety. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE: Filmom obalená tableta obsahuje: Kyselina (RS)-3-metyl-2-oxovalérová vápenatá soľ 67 mg, Kyselina 4-metyl-2- oxovalérová, vápenatá
soľ 101 mg, Kyselina 2-oxo-3-fenylpropiónová, vápenatá soľ 68 mg, Kyselina 3-metyl-2-oxomaslová, vápenatá soľ 86 mg, Kyselina DL-2-hydroxy4-metylsulfanylmaslová vápenatá soľ 59 mg, L-lyzínium-mono acetát (zodpovedá 75 mg L-lyzínu) 105 mg, L-treonín 53 mg, L-tryptofán 23 mg,
L-histidín 38 mg, L-tyrozín 30 mg. Lieková forma: Žlté, podlhovasté filmom obalené tablety. Terapeutické indikácie: Prevencia a liečenie
poškodení spôsobených chybným alebo nedostatočným metabolizmom proteínov pri chronickom ochorení obličiek spojenom s limitovaným
príjmom proteínov v potrave 40 g denne (u dospelých) a menej. To sa obvykle týka pacientov s glomerulárnou filtráciou pod 25 ml/min.
Dávkovanie a spôsob podávania: Dávka pre dospelých (na 70 kg telesnej hmotnosti) je 4 - 8 tabliet trikrát denne počas jedla. Tablety sa
nesmú rozhrýzť. Pediatrická populácia: Nie sú žiadne skúsenosti s použitím u detí (pozri časť 4.4). Spôsob podávania: Na perorálne použitie.
Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1; hyperkalciémia; narušený metabolizmus aminokyselín. Osobitné upozornenia: Je potrebné pravidelne kontrolovať hladinu sérového vápnika. Zabezpečte dostatočný príjem
kalórií. Pokiaľ pacient trpí dedičnou fenylketonúriou, treba venovať pozornosť skutočnosti, že KETOSTERIL obsahuje fenylalanín. V prípade
súčasného podávania s hydroxidom hlinitým je potrebné monitorovanie sérových hladín fosforu (pozri časť 4.5). Liekové a iné interakcie:
Súčasné podávanie s liekmi, ktoré obsahujú vápnik môže spôsobiť alebo zosilniť patologické zvýšenie hodnôt sérového vápnika. Lieky, ktoré
s vápnikom tvoria ťažko rozpustné zlúčeniny (napríklad tetracyklíny, chinolóny ako je napríklad ciprofloxacín a norfloxacín, ako aj lieky
obsahujúce železo, fluoridy alebo estramustín), sa nesmú užívať v rovnakom čase s liekom KETOSTERIL, aby nedošlo k porušeniu absorpcie
účinných látok. Medzi požitím lieku KETOSTERIL a týchto liekov sa má dodržať interval najmenej dve hodiny. Citlivosť na kardioglykozidy
a z tohto dôvodu taktiež riziko arytmie stúpa v prípade, ak KETOSTERIL spôsobí zvýšenie koncentrácie vápnika v krvi. Vplyvom terapie liekom
KETOSTERIL sa zlepšia príznaky urémie. Takže v prípade podávania hydroxidu hlinitého je možné jeho dávku znížiť, ak je to potrebné. Je
potrebné monitorovať prípadné zníženie sérových hladín fosfátov. Fertilita, gravidita a laktácia: Nie sú k dispozícii údaje o použití lieku
KETOSTERIL u gravidných žien a počas dojčenia. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: KETOSTERIL nemá žiadny
vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nežiaduce účinky: Veľmi zriedkavé: hyperkalciémia. Ak sa vyskytne hyperkalciémia,
treba znížiť príjem vitamínu D. V prípade pretrvávania hyperkalciémie sa má znížiť dávka lieku KETOSTERIL, ako aj príjem akéhokoľvek
iného zdroja vápnika. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Nemecko. Dátum poslednej revízie
textu: August 2016. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Úplná informácia o lieku je k dispozícii v Súhrne charakteristických
vlastností lieku, alebo ju získate na adrese: Fresenius Kabi s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, tel.: +421 2 3210 1621.
Referencie: 1. Garneata L et al. J Am Soc Nephrol. 2016 Jul;27(7):2164-76 Štúdia bola realizovaná s prípravkom Alfa-Kappa, ktorý je tiež prípravkom spoločnosti
Fresenius Kabi a má rovnaké zloženie ketoanalógov ako Ketosteril® 2. SPC Ketosteril, www.sukl.sk *LPD – low protein diet = nízkoproteínová diéta

Užitočné informácie pre Vašich pacientov s chronickým renálnym zlyhaním nájdete na: www.oblickovadieta.sk
Fresenius Kabi s.r.o.
Lakeside Park, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: +421 232 101 621,
www.fresenius-kabi.sk
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Rekurencia primárnej FSGS po transplantácii obličky
Baltesová Tatiana1, Beňa Ľuboslav1, Gaľa Igor1, Tresová Ivana2, Gmitter František3,
Nyitrayová Oľga4, Mráz Martin5
Transplantačné centrum UNLP Košice1
Klinika hematológie a onkohematológiee UNLP Košice2
Oddelenie patológie UNLP Košice3
Cytopathos, s.r.o.4
Detská fakultná nemocnica Košice5

Rekurencia primárnej fokálnej a segmentálnej glomerulosklerózy (FSGS) v transplantovanej obličke je potransplantačná komplikácia, ktorá signifikantne skracuje
prežívanie štepu. Napriek pokrokom v ozrejmení patogenézy FSGS a rozšíreniu
spektra liečebných metód je dosiahnutie remisie choroby náročné. Rituximab je
liečebnou alternatívou pre pacientov s nefrotickým syndrómom a kortikorezistenciou alebo častými relapsami. Účinkuje niekoľkými mechanizmami – okrem deplécie B-lymfocytov a zmien subpopulácií T-lymfocytov bol opísaný aj priamy protektívny efekt na podocyty. Prvé úspešné použitie rituximabu u pacienta s rekurenciou
FSGS a potransplantačnou lymfoproliferáciou bolo publikované v roku 2004. Viaceré následné štúdie potvrdili priaznivý efekt rituximabu u časti pacientov s rekurenciou FSGS po transplantácii obličky po neúčinnej konvenčnej liečbe.
V práci prezentujeme kazuistiku 30-ročnej pacientky s primárnou FSGS. Nefrotický
syndróm sa u pacientky manifestoval v roku 2008 vo veku 16 rokov. Kombinovanou
imunosupresívnou liečbou sa podarilo dosiahnuť remisiu nefrotického syndrómu.
Prvá gravidita pacientky v roku 2015 bola komplikovaná eklampsiou a zhoršením renálnych funkcií. V marci 2021 pacientka podstúpila transplantáciu obličky od živého darcu. Potransplantačné obdobie bolo komplikované včasnou kortikosenzitívnou
akútnou rejekciou štepu. Pri protokolárnej biopsii štepu v júni 2021 boli v elektrónovej mikroskopii opísané mierne difúzne zhrubnuté bazálne membrány (1,5 násobok
normy), nepravidelnosti lamina rara interna, dobre zachované pedicely podocytov, fúzia nebola prítomná. O mesiac neskôr sme pri rutinnom ambulantnom vyšetrení registrovali nefrotickú proteinúriu a pokles albumínu pri nezmenenej glomerulovej filtrácii.
Stav sme hodnotili ako relaps FSGS, biopsiu štepu sme neopakovali. Pacientku sme
liečili frekventnými plazmaferézami, navýšili sme dávku takrolimu a v súlade s literárnymi údajmi sme pri pretrvávajúcich známkach nefrotického syndrómu podali prvú dávku rituximabu. Následne sme znížili frekvenciu plazmaferéz, čo viedlo k opakovanému
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nárastu proteinúrie. Preto sme sa rozhodli zopakovať podanie rituximabu, po ktorom
sme pozorovali postupný pokles proteinúrie, ktorý hodnotíme ako parciálnu remisiu.

Solitárne postihnutie obličiek α-fibrinogén amyloidózou
u 68-ročného pacienta, CASE REPORT
Beliančinová Monika1, Graňák Karol1,2, Vnučák Matej1,2, Kršiaková Jana3,
Flódr Patrik4, Mokáň Marián2, Dedinská Ivana1,2
Transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica Martin1
I. Interná klinika, Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta Univerzity
Komenského Martin2
Oddelenie lekárskej genetiky, Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta
Univerzity Komenského, Martin3
Ústav klinické a molekulární patologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci4

Amyloidóza predstavuje spektrum vážnych chorôb, ktoré je charakterizované ukladaním nadmerného množstva depozitov nesprávne konformovaných proteínov (amyloidu) v extracelulárnych priestoroch. Depozity sa ukladajú len v jednom orgáne
alebo v celých orgánových systémoch. Táto choroba môže viesť od nezávažného
postihnutia niektorých orgánov až k život-ohrozujúcim stavom a smrti v priebehu relatívne krátkeho obdobia. V súčasnosti je najpoužívanejšou vyšetrovacou metódou
použitie hmotnostnej spektrofotometrie a proteomickej analýzy, pomocou ktorých
je možné jednoznačne identifikovať druh amyloidózy a následne stanoviť primeraný
terapeutický postup.
Prezentujeme komplikovaný diferenciálno-diagnostický proces u pacienta riešeného na Transplantačno-nefrologickom oddelení Univerzitnej nemocnice Martin
s plne rozvinutým nefrotickým syndrómom a s poklesom obličkových funkcií, u ktorého bola potvrdená α-fibrinogénová amyloidóza na základe proteomickej analýzy
bioptickej vzorky obličky.
α-fibrinogén je rozpustný glykoproteín s molekulovou hmotnosťou 340kDa (kilodalton) produkovaný hepatocytmi, ktorý plní významnú úlohu v koagulačnej kaskáde. α-fibrinogénová amyloidóza je autozomálne dominantná hereditárna choroba.
Dodnes bolo popísaných viac než 10 genetických variant, ktorých výskyt je často
typický pre rôzne geografické oblasti.
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Zriedkavá príčina nefritického syndrómu u 8-mesačného dieťaťa
Brndiarová Miroslava1, Turoňová Lenka, Belohlávek Tomáš, Ďurdík Peter
Klinika detí a dorastu JLF UK, Univerzitná nemocnica Martin1

Autori prezentujú prípad 8 mesačného dieťaťa s laboratórnymi a klinickými prejavmi akútneho nefritického syndrómu. Dominovala makroskopická hematúria glomerulového typu, proteinúria, hypertenzia, celotelový edém, oligúria a pokles GF. Pre
progresiu renálneho zlyhávania bola potrebná dialyzačná liečba, ktorá bola realizovaná formou peritoneálnej dialýzy. Zaujímavým laboratórnym nálezom bola pozitivita
MPO-ANCA protilátok a nízka sérová koncentrácia C3 zložky komplementu. V renálnej biopsii vo svetelnej mikroskopii bol v glomeruloch nález aktívnych zápalových
zmien s fokálnou segmentálnou fibrinoidnou nekrózou a fokálnou extrakapilárnou
proliferáciou v zmysle tvorby parciálnych celulárnych kosáčikov. V imunofluorescenčnom vyšetrení bol nález depozitov C3 zložky komplementu. Na HRCT pľúc sa
subpleurálne vpravo v S1 zobrazovali opacity charakteru mliečneho skla so zvýraznenými zhrubnutými cievnymi štruktúrami. Bola začatá štandardná indukčná liečba
kortikosteroidmi a cyklofosfamidom. Realizovaný bol aj cyklus piatich plazmaferéz.
Pre rozvoj nežiadúcich účinkov cyklofosfamidu bola jeho liečba ukončená a bola
volená liečba monoklonálnou protilátkou anti-CD20. Postupne došlo k zlepšeniu
klinického stavu a laboratórnych parametrov. Dialyzačná liečba bola ukončená. Ako
udržiavacia liečba bola zvolená kombinácia kortikosteroidov a azatioprim. Po 6 mesiacoch od začatia liečby bola funkcia obličiek primeraná, v moči nebola prítomná mikroalbumínúria a proteinúria, titer MPO-ANCA bol negatívny. Na kontrolnom
HRCT pľúc bol nález v miernej regresii. Rok od začiatku ochorenia je ochorenie
naďalej v remisii.
ANCA-asociované vaskulitídy sú vzácne nekrotizujúce vaskulitídy, ktoré sa častejšie
vyskytujú v dospelosti. V detskej populácií sa vyskytujú zriedkavo, častejšie u dievčat a s maximom vo veku od 7 do 17 rokov. Do prvého roku života je ich výskyt
raritný. Mikroskopická polyangiitída sa prejavuje najmä glomerulonefritídou a pľúcnou kapilaritídou. Depozity C3 zložky komplementu nie sú nezvyčajným nálezom
u ANCA vaskulitíd. Je to dôkaz aktivácie alternatívnej cesty komplementu s následnou tvorbou chemotoxínov, ktoré zvyšujú zápalovú reakciu. Nízka sérová koncentrácia C3 zložky komplementu je väčšinou nepriaznivým prognostickým markerom.
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Zriedkavé príčiny hypokaliémie a poruchy rastu v detskom veku
Csomó Daniel1, Kováčová Adriana2, Dluholucký Martin3, Skalická Katarína1,
Podracká Ľudmila1
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava a Genetické laboratórium Detskej kliniky LF UK
a NÚDCH Bratislava1
Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky2
II. Detská klinika SZU DFNsP Banská Bystrica3

V príspevku popisujeme 2 kazuistiky pacientok s poruchou rastu a poruchou vnútorného prostredia sprevádzanou hypokaliémiou. V prvom prípade ide o 3-ročnú pacientku narodenú cisárskym rezom v 37. gestačnom týždni, anamnesticky polyhydramnion.
V laboratórnych parametroch nález hypokaliémie, hraničnej hypochlorémie, metabolickej alkalózy, hyperrenínového hyperaldosteronizmu, v moči zvýšené straty sodíka
a chloridov a mierna hyperkalciúria. Opakovaným meraním krvného tlaku zistená normotenzia, sonograficky známky nefrokalcinózy bilaterálne. Výsledky vyšetrení svedčili
pre rozvinutý obraz Bartterovho syndrómu, na základe čoho bola začatá liečba indometacínom, spironolaktónom a perorálna substitúcia draslíka. Molekulovo-genetické
vyšetrenie potvrdilo patogénny variant v géne CLCNKB v homozygotnom stave, čím
sme potvrdili diagnózu Bartterovho syndrómu 3. typu.
Bartterov syndróm (BS) zahŕňa skupinu vzácnych geneticky podmienených tubulopatií sprevádzaných zvýšenými močovými stratami solí. Patogenetickým podkladom
je porucha transportných systémov zodpovedných za reabsorpciu solí predovšetkým
v hrubom segmente vzostupného ramienka Henleho kľučky. Medzi základné charakteristiky Bartterovho syndrómu patrí hypokaliemická, hypochloremická metabolická
alkalóza, hyperkalciúria, hyperreninémia a hyperaldosteronizmus pri normálnom alebo nízkom systémovom krvnom tlaku. Klinické prejavy sa líšia v závislosti od postihnutého génu, pričom rozoznávame 5 rôznych génovo-špecifických fenotypov ochorenia.
V druhej kazuistike predstavujeme 5-ročnú pacientku s negatívnou pre- a perinatálnou anamnézou vyžadujúcu opakované hospitalizácie pre substitučnou liečbou nekorigovateľnú poruchu vnútorného prostredia charakteru hypokaliemickej hyperchloremickej metabolickej acidózy, s významnou dekompenzáciou stavu pri interkurentných
infekciách. Moč alkalický, s pozitívnou aniónovou medzerou a hyperkalciúriou, sonograficky obličky bez známok nefrokalcinózy. Objektívne perzistentná porucha rastu
napriek liečbe rastovým hormónom, zonulárna keratopatia s potrebou opakovaných
chelácií rohoviek s EDTA a abráziou kalcifikátov. Vzhľadom na klinický a laboratórny
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nález a po vylúčení sekundárnych príčin bolo indikované molekulovo-genetické vyšetrenie génov asociovaných s renálnou tubulárnou acidózou, ktorým sme potvrdili
proximálnu renálnu tubulárnu acidózu na podklade mutácií génu SLC4A4.
Gén SLC4A4 kóduje sodíkovo-bikarbonátový kotransportér, ktorý zabezpečuje reguláciu sekrécie/absorpcie bikarbonátu a intracelulárnej pH. Mutácie v tomto géne
sú asociované so vznikom extrémne zriedkavého autozómovo recesívneho ochorenia, pre ktoré je charakteristická proximálna renálna tubulárna acidóza a variabilne
ďalšie pridružené abnormality (nízky vzrast, mentálne zaostávanie, glaukóm, katarakta, zonulárna keratopatia).

Biopsia natívnej obličky – skúsenosti v našom centre
Čellár Marcel1, Konkoľová Martina2, Hrubá Terézia2
Nefrologicko-transplantačné oddelenie, II. Interná klinika SZU FNsP FDR
Banská Bystrica1
FNsP FDR Banská Bystrica2

Úvod: Renálna biopsia je veľmi dôležitá metóda, ktorá sa používa za účelom určenia
diagnózy, etiológie, prognózy ochorenia obličiek a zároveň umožňuje nasadiť alebo
upraviť terapiu na požadovanú mieru. U mnohých pacientov napriek anamnestickým
údajom, laboratórnym a pomocným neinvazívnym vyšetreniam je to jediná možnosť
ako stanoviť definitívnu diagnózu. Nakoľko sa však jedná o invazívne vyšetrenie je
zaťažená aj výskytom komplikácií.
Cieľ práce: Cieľom retrospektívnej analýzy pacientov bolo vyhodnotiť klinické a laboratórne údaje, indikácie k biopsii obličky, výsledky bioptického vyšetrenia, výskyt
komplikácií po biopsii a výťažnosť biopsie na našom pracovisku.
Materiál a metódy: V časovom období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2020 bolo do súboru zaradených 190 pacientov, u ktorých sme vykonali 205 biopsií (15 x rebiopsia).
Biopsie boli vykonané bioptickou pištoľou pod sonografickou kontrolou. Po výkone
bola vykonaná sonografická kontrola a kontrola krvného obrazu. V prípade komplikácie boli doplnené ďalšie vyšetrenia.
Výsledky: Vykonali sme 105 biopsií u mužov a 100 u žien. Z celkového počtu 205
biopsií bol 27 nereprezentatívnych čo tvorilo 13 %. Z hľadiska indikácie dominoval
nefrotický syndróm (NS), nasledovaný akútnym poškodením obličiek (AKI), kombináciou NS a AKI a nefritický syndróm. Z hľadiska výsledkov bola membránová GN
u 36 pacientov, membranoproliferatívna GN u 24 pacientov, fokálne segmentálna
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glomeruloskleróza 22 pacientov, rýchloprogredujúca glomerulonefritída 18 pacientov, minimálne zmeny 16 pacientov, diabetická nefropátia 12 pacientov. Ostatné
diagnózy mali menej ako 10 pacientov. U 8 (4 %) pacientov sme zaznamenali komplikáciu. Jednalo sa o vytvorenie arteriovenóznej fistuly alebo krvácanie.
Záver: Biopsia obličky je nepostrádateľný diagnostický výkon pri chorobách obličiek. Je zaťažená nízkym rizikom komplikácií. Na našom pracovisku sme v uvedenom období nezaznamenali nijakú život ohrozujúcu komplikáciu. Najčastejšou indikáciou k výkonu bol nefrotický syndróm. Najčastejšia diagnóza stanovená biopsiou
bola membránová glomerulonefritída.

Metabolomika v diagnostike akútnej rejekcie štepu
Dedinská Ivana1, Baranovičová Eva2, Vnučák Matej1, Graňák Karol1,
Beliančinová Monika1
Transplantačné centrum UNM a I. Interná klinika JLF UK a UNM1
Biomed JLF UK2

Background and Aims: Non-invasive diagnosis of graft rejection after kidney transplantation is still an unresolved issue. Changes in serum metabolite concentrations
reflect the various processes involved in the graft – and thus graft rejection. Metabolomics approach might help with non-invasive diagnosis of graft rejection based
on identification of T-cell activation.
Method: In a group of 55 patients after primary kidney transplantation (average
follow up 68.4 months, median 59 months) we identified patients with cellular
rejection (ACR), antibody mediated rejection (AMR) and control group (CG) –
patients without history of graft rejection. We used NMR metabolomic approach to
determine the relative levels of metabolites in blood plasma.
Results: From 23 evaluated metabolites: lactate was significantly increased in CG
and in ACR against AMR (p AMR. When discriminating CG and AMR, Random
Forest discriminatory algorithm performed with AUC = 0.849 when included also
evaluated plasma creatinine and with AUC = 0.83 when creatinine was excluded
(other metabolites with the highest discriminatory power were glutamine, lactate,
tyrosine and BCKAs).
Conclusion: Metabolomic approach to blood plasma in patients after kidney transplantation seems to be very promising when looking for non-invasive techniques
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assessing graft viability/survival. The observed metabolomic changes were able
to very well discriminate between patients with AMR and control group. However,
discrimination of ACR against CG and AMR was rather poor.

Nefrologický pacient v centre (záujmu)
Dedinská Ivana1, Vnučák Matej1, Graňák Karol1, Beliančinová Monika1,
Kleinová Patrícia2, Makovický Pavel2
Transplantačné centrum UNM a I. Interná klinika JLF UK a UNM1
I. interná klinika JLF UK a UNM2

Úvod: Nefrológia je často vnímaná ako dominantne ambulantný odbor. Napriek dostupnej nefrologickej ambulantnej strostlivosti v regiónoch, je v určitých príadoch
nutné pacienta s nefrologickou diagnózou hospitalizovať (na samostatnom nefrologickom pracovisku alebo na internom oddelení). V krajinách Európskej únie je
bežná prax centralizovať starostlivosť o nefrologických pacientov na vysokošpecializované pracoviská.
Materiál a metódy: V prednáške sa autori budú venovať údajom o hospitalizáciách
v rámci prvého roku existencie Transplantačno-nefrologického pracoviska v UNM.
Vyhodnotíme dôvody hospitalizácie, ako aj najčastejšie konziliárne vyšetrenia požadované u týchto pacientov.
Výsledky: Počas 12 mesačnej existencie Transplantačno-nefrologického oddelenie
UNM bolo na tomto pracovisku hospitalizovaných cca 60 % netransplantovaných
pacientov verzus 40 % pacientov po transplantácii obličky. Najviac hospitalizácií
v prvej skupine (netransplantovaní) tvorili pacienti vyšetrovaní pred zaradením na čakaciu listinu na transplantáciu obličky (vrátane potenciánych živých darcov obličky)
a pacienti v diagnostickom procese (biopsia obličky) a liečby glomerulárnych ochorení (vrátane podania biologickej liečby). V skupine transplantovaných pacientov to
boli predovšetkým hospitalizácie v rámci protokolárnej biopsie štepu v 3. mesiaci
po transplantácii obličky, diagnostika zhoršenej funkcie štepu (biopsia štepu) a liečba iných (predovšetkým infekčných) komplikácií po transplantácii obličky.
Záver: Hospitalizácia nefrologického pacienta má význam u závažných stavov s nutnosťou promptnej intervencie a v prípadoch diagnostiky a liečby glomerulonefritíd.
Pacient benefituje predovšetkým z prítomnosti personálu so skúsenosťou v starostlivosti o týchto pacientov, z rýchlej a dostupnej diagnostiky (laboratórne vyšetrenia,
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biopsia obličky) a liečby (biologická liečba, eliminačné a aferetické metódy). Nefrologické pracoviská (buď ako samostatné oddelenie alebo súčasti internistických
pracovísk s vyhradenými nefrologickými lôžkami) sú dôležité nielen v rámci liečebno-preventívnej starostlivosti, ale aj v rámci ďalšieho vzdelávania a predatestačnej
prípravy budúcich nefrológov.

Konzervatívna liečba CKD: Keď „včera bolo neskoro“ neplatí
Dedinská Ivana1, Svetlík Daniel2, Graňák Karol1, Vnučák Matej1,
Beliančinová Monika1, Miklušica Juraj3
Transplantačné centrum UNM a I. Interná klinika JLF UK a UNM1
NDS Logman, s.r.o., Žilina2
Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie JLF UK a UNM3

Úvod: Liečba chronickej choroby obličiek (CKD) je komplexná s cieľom spomaliť
progresiu choroby do terminálneho zlyhania obličiek. Optimálna glykemická kontrola, manažment artériovej hypertenzie, nízkobielkovinová diéta a ketoanalógy dokážu
významne ovplyvniť rýchlosť poklesu glomerulovej filtrácie.
Materiál a metódy: Prezentujeme kazuistiku 38-ročnej pacientky s CKD na podklade nehistologizovanej chronickej glomerulonefritídy (vs) plánovanú na preepmtívnu
transplantáciu obličky od živého darcu (partner).
Výsledky: Pacientka referovaná do Transpalantačného centra UNM v 05/2021
(vtedy eGFR podľa CKD-EPI 15 ml/min) ako potenciálny príjemca k transplantácii obličky od živého darcu. V priebehu augusta 2021 bola zrealizovaná diagnostická hospitalizácia (vtedy eGFR CKD-EPI 8 ml/min), bez kontraindikácie k transplantácii obličky. Súčasne vyšetrujeme aj potenciálneho darcu obličky – tiež bez kontraindikácie
k darcovstu, ide o HLA aj krvnoskupinovo kompatibilný pár. Následne bola plánovaná
transplantácia obličky, avšak pre prudké zhoršenie epidemiologickej situácie v UNM,
termín transplantácie nebolo možné stanoviť. U pacientky teda v spolupráci s ošetrujúcim nefrológom zintenzívnená konzervatívna liečba CKD (prísna nízkobielkovinová
diéta s ketoanalógmi). V ďalšom priebehu plánovaná transplantácia v 11/2021 – avšak
opäť pre závažnú epidemiologickú situáciu nie je možné pacientku prijať k hospitalizácii. Laboratórne sú obličkové parametre bez signifikantného vzostupu, klinicky je
pacientka bez známok urémie a preto pokračujeme v konzervatívnej liečbe. Následne bola pacientka plánovane prijatá k transplantácii obličky v 01/2022 – pre náhly
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výpadok personálu chirurgickej kliniky pre COVID-19 opäť od transplantácie ustupujeme a pokračujeme v konzervatívnej liečbe naďalej bez významnejšej progresie
a vzostupu dusikatých látok. Pacientka bola opäť prijatá k transplantácii v 03/2022,
avšak tentokrát bol darca pozitívne testovaný na SARS-CoV-2 – transplantácia
teda opäť zrušená. U pacientky sme vďaka výbornému manažmentu konzervatívnej
liečby nemuseli počas celého uvedeného obdobia plánovania a následného rušenia termínov pristúpiť k inštalácii cievneho prístupu so začatím dialyzačnej liečby.
Transplantácia obličky bola napokon realizovaná v 04/2022, zaznamenávame oneskorený nástup funkcie štepu (na podklade akútnej tubulárnej nekrózy pre komplikovaný odber a následne našívanie anastomóz + potransplantačne pozitívny FACS v T
aj B zložke) a až v potransplantačnom období sme nútení zaviesť akútnu dialyzačnú
kanylu za účelom dialýzy aj plazmaferézy. Po nástupe funkcie štepu pacientku prepúšťame do ambulantnej starostlivosti. Vzhľadom k funkcii štepu pri prepustení na
úrovni KDIGO G3b-4 pokračujeme v podávaní ketoanalógov. Aktuálne je pacientka
vo výbornej kondícií, posledná hodnota kreatinínu bola 146 µmol/l. V čase prednášky bude k dispozícii aj výsledok protokolárnej biopsie štepu.
Záver: Dobrý manažmant konzervatívnej liečby CKD vrátane diéty je kľúčový v rýchlosti progresie choroby do terminálneho štádia. Podávanie ketoanalógov má význam nielen pred, ale aj po transplantácii obličky, v závislosti od aktuálnej funkcie
štepu.

Spomienka na Prof. MUDr. Miroslava Mydlíka, DrSc.
(1932 – 2018), pri nedožitých 90. narodeninách
Derzsiová Katarína
Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

Cieľ práce: Analýza života a činnosti Miroslava Mydlíka, pri jeho nedožitých 90. narodeninách. Vyzdvihnutie vplyvu a významu jedného z najvýznamnejších priekopníkov a reprezentantov klinickej nefrológie v Československu, v strednej Európe, ale
aj vo svete v druhej polovici 20. a na začiatku 21. storočia.
Výsledky: Miroslav Mydlík sa narodil 21. júla 1932 v Košiciach, kde aj zomrel
6. septembra 2018. Po skončení strednej školy na 1. štátnom gymnáziu v Košiciach
(1951) pokračoval v štúdiu na Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity (LFUK) v Prahe,
ktorú úspešne ukončil r. 1957. Po promócii nastúpil na Kliniku infekčných chorôb
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Fakultnej nemocnice Krajského ústavu národného zdravia a od decembra 1959
pracoval na 1. internej klinike (IK), (neskôr premenovaná na IV.) Fakultnej nemocnice (v súčasnosti Univerzitná nemocnica L. Pasteura) a Lekárskej fakulty Univerzity
P. J. Šafárika (LF UPJŠ). Po atestáciách z vnútorného lekárstva a nadväzujúcej špecializácie z nefrológie (ako prvý na Slovensku, 1973), pôsobil ako odborný asistent
na IK a vedúci Dialyzačného strediska. „Doctor of Medical Sciences“ sa stal na LFUK
v Prahe (1984) a roku 1992 bol vymenovaný za profesora vnútorného lekárstva. Jeho
celoživotná vedecká činnosť bola zameraná na nefrológiu, ku ktorej ho nasmerovali
Profesor František Pór a profesor Jan Brod, jeho učitelia. Prvú perkutánnu biopsiu
obličky vykonal v roku 1963, bol zakladateľom dialyzačného strediska na IK (1966).
Ako prvý v bývalon Československu uskutočnil hemoperfúzie (HP) cez aktívne uhlie, u chorého otráveného paraquatom (1977). Jeho publikačná činnosť zahŕňa vyše
450 vedeckých prác. Väčšina z nich mala biochemický základ. Hlavnými výskumnými témami boli metabolické zmeny pri chronickom zlyhaní obličiek (CHRI), metabolické poruchy vitamínov pri CHRI, najmä vitamínu B6 v spojení kyselinou oxalovou,
ako uremickým toxínom a HP in vivo a in vitro. Bol prednostom IV.IK a Nefrologickej
kliniky (jej zakladateľ), prorektorom UPJŠ (1994 – 1997), hlavným odborníkom MZ
SR pre nefrológiu (1994 – 2007). Vypracoval sieť potrebných nových dialyzačných
stredísk, vyškolil mnoho nefrológov a umožnil im urobiť atestáciu z nefrológie. Mnohokrát bol ocenený, za najdôležitejšie považujem jeho uvedenie do „Dvorany slávy
slovenskej medicíny“ (2015). Okrem medicíny, posledné roky sa venoval dielam pražského-nemeckého spisovateľa Franza Kafky.
Záver: Zásluhy profesora Mydlíka na rozvoj medicíny, najmä nefrológie, na Slovensku a v Československu, boli významné, mnohoraké a mnohonásobné. Bol to v prvom rade človek, vynikajúci klinik, učiteľ a vedec s mnohými talentami.

Úloha ecDNA a NETózy pri infekciách močových ciest
Gaál Kovalčíková Alexandra1, Krivošíková Katarína1, Tóthová Ľubomíra2,
Ivašková Nadija2, Podracká Ľudmila1
Detská klinika Lekárskej fakulty UK a NÚDCH, Bratislava1
Ústav molekulárnej biomedicíny, LF UK, Bratislava2

Úvod: Infekcie močových ciest (urinary tract infections – UTI) patria k najčastejším bakteriálnym infekciám v detskom veku. Hoci majú nízku mortalitu, predstavujú
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druhý najčastejší pôvod sepsy. K závažným komplikáciám UTI patrí vznik hypertenzie, renálne jazvenie a progresia renálnych funkcií do chronickej obličkovej choroby.
Diagnostika UTI sa opiera o klinický obraz, vyšetrenie zápalovej aktivity a kultiváciu
moču, ktoré sa však môžu vyskytovať izolovane. Skorá diagnostika znižuje riziko trvalého poškodenia obličiek. Extracelulárna DNA (ecDNA) sa uvoľňuje z poškodených buniek v procesoch apoptózy, nekrózy či NETózy, pri ktorej neutrofily aktívne
vylučujú vláknité štruktúry – NETs (neutrophil extracelullar traps) s cieľom usmrtiť
patogén. Napriek imunoprotektívnej funkcii môžu pôsobiť proinflamatórne a prispievať k progresii rôznych ochorení. Cieľom našej klinickej štúdie bolo opísať úlohu
ecDNA a NEtózy u detí s akútnou pyelonefritídou.
Metódy: Do štúdie sme zahrnuli 98 detí s akútnou pyelonefritídou (vysoké zápalové parametre, signifikantná bakteriúria, leukocytúria) s priemerným vekom
1,1 roka. Do kontrolnej skupiny sme zaradili 51 zdravých detí s priemerným vekom
3,6 roka. Celková ecDNA v plazme a moči bola hodnotená fluorescenčnou metódou (Qubit dsDNA HS Assay Kit, Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Nukleárna DNA
(ncDNA) a mitochondiálna DNA (mtDNA) boli kvantifikované pomocou real-time
PCR. Myeloperoxidáza (MPO) bola vyšetrená komerčným ELISA kitom (Human
Myeloperoxidase DuoSet Elisa Kit, R&D Systems, Minneapolis, USA). Koncentrácie ecDNA a MPO sme korelovali s klinickými parametrami.
Výsledky: Pacienti s UTI mali viac ako 10-krát vyššie koncentrácie močovej ecDNA
v porovnaní so zdravými deťmi (3105 vs. 222 ng/mg kreatinínu, p ≤ 0,001). Podobne,
koncentrácie ncDNA a mtDNA boli u detí s UTI vyššie ako u zdravých detí (p ≤ 0,01).
Plazmatické koncentrácie ecDNA sa medzi skupinami nelíšili (p ≥ 0,05). Koncentrácie ďalšieho markera NETózy – MPO boli v moči detí s UTI 35-krát vyššie ako v kontrolnej skupine (34225 vs. 958 pg/mg kreatinínu, p ≤ 0,001). Navyše, MPO pozitívne
korelovala s koncentráciou ecDNA (r = 0,53, p ≤ 0,001) a počtom leukocytov v moči
(r = 0,31, p ≤ 0,05). Okrem toho sme pozorovali vzájomný vzťah medzi počtom leukocytov a koncentráciou mtDNA v moči (r = 0,30, p ≤ 0,05).
Diskusia: Naše výsledky naznačujú, že napriek zvýšeným zápalovým parametrom
v cirkulácii u detí s akútnou UTI sa koncentrácie ecDNA v plazme nemenia. Infiltrácia neutrofilov v renálnom tkanive a močovom trakte a ich následná NEtóza je spojená s vysokými koncentráciami ecDNA a MPO, čo potvrdila signifikantná korelácia
močovej ecDNA a MPO s leukocytúriou. Uvoľnená ecDNA prostredníctvom G-proteínových receptorov (TLR-9) aktivuje ďalšie neutrofily, čo vedie k vzniku „bludného
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kruhu.“ Predpokladáme, že odstránenie ecDNA a NETov, ktoré agravujú aktiváciu
neutrofilov a NETózu môže prispieť k zmierneniu zápalu v renálnom tkanive.

Táto štúdia bola podporená grantom Agentúry na podporu výskumu a vývoja
APVV-18-0287 a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
VEGA 1/0212/22.

De novo a relaps glomerulonefritídy asociovanej
s vakcináciou COVID-19: kazuistiky
Gaľa Igor1, Baltesová Tatiana1, Beňa Ľubomír1, Böőr Andrej2, Nyitrayová Oľga3
Transplantačné oddelenie UNLP Košice1
Ústav patológie UNLP Košice2
Cytopathos, s.r.o.3

COVID-19 je akútne respiračné ochorenie spôsobené koronavírusom SARSCoV-2. Je jednou z najsmrteľnejších vírusových pandémií v histórii ľudstva. Najdôležitejším pokrokom v boji proti prebiehajúcej pandémii koronavírusu je očkovanie,
ktoré môže byť asociované s nežiadúcimi reakciami.
Vakcíny proti SARS-CoV-2 sa považujú za jeden z najúčinnejších zásahov v oblasti
verejného zdravia na ukončenie globálnej pandémie COVID-19. Podľa literárnych
údajov boli pozorované systémové vedľajšie účinky, relaps či rozvoj de novo glomerulonefritíd. V patofyziológii sa predpokladá niekoľko patomechanizmov - subklinická imunitná dysregulácia navodená imunizáciou, - krížová reakcia protilátky proti
spike proteínu SARS-CoV-2 s inými ľudskými antigénmi a vznikom autoimunitnej
reakcie – priama cytotoxicita na podocyty. V kazuistike uvádzame 2 prípady de novo
rozvoja a relapsu glomerulonefritídy pozorovanej po vakcinácii proti SARS-CoV-2.
U prvého pacienta sme pozorovali plne rozvinutý nefrotický syndróm histologicky verifikovanou IgM nefropatiou u dospelého muža po tretej injekcii vakcíny BNT162b2
COVID-19 (Pfizer – BioNTECH) súplnou remisiou pri liečbe steroidmi.
U druhého pacienta sme zaznamenali relaps ANCA asociovanej vaskulitídy (mikroskopickej polyangitídy) po druhej injekcii vakcíny BNT162b2 COVID-19 s remisiou po podaní rituximabu.
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Adynamická kostná choroba, hyperkalcémia a cievne
kalcifikácie – je možná cesta späť?
Grandtnerová Barbara, Bullová Eva, Pura Mikuláš
Novamed, s.r.o., Žiar nad Hronom, Banská Bystrica

Adynamická kostná choroba (ABD) predstavuje v súčasnosti najčastejší typ CKDMBD. V bioptických nálezoch bola kostná choroba s nízkym obratom potvrdená až
u 62 % pacientov (Malluche a spol., J Bone Miner Res 2011). K jej narastajúcemu
výskytu prispieva zvyšujúci sa vek dialyzovaných pacientov, vysoké zastúpenie diabetikov, intenzívna liečba sekundárnej hyperparatyreózy ako i vysoký príjem vápnika
formou viazačov fosfátov či v dialyzačnom roztoku. V pozadí ABD je rezistencia na
PTH alebo jeho nadmerná supresia. Dôsledkom zníženej schopnosti kosti zabudovať kalcium je tendencia k hyperkalciémii, kalcifikáciám mäkkých tkanív, ciev a srdcových chlopní, s priamym dopadom na zvýšenú morbiditu a mortalitu pacientov.
Zvrátenie ABD a metastatických kalcifikácií je cestou, ako predĺžiť prežívanie pacientov na dialýze.
Okrem základného opatrenia, ktorým je redukcia príjmu vápnika (nekalciové viazače fosfátov, nízky obsah Ca v dialyzačnom roztoku) sa v liečbe ABD môže uplatniť
teriparatid (rekombinantný ľudský PTH) stimulujúci aktivitu osteoblastov aj osteoklastov (Peugh a spol., JBMR Plus 2019, Cejka a spol., Kidney Blod Press Res
2010). Randomizovaná dvojito slepá, placebom kontrolovaná štúdia (Djuric a spol.,
Nephrol Dial Transplant 2020) potvrdila, že 6-mesačná liečba thiosíranom sodným
viedla k regresii kalcifikácií ilických artérií a pozastavila vývoj kalcifikácií srdcových
chlopní. Ďalšie aktuálne prebiehajúce štúdie sa zameriavajú na úlohu vitamínu K2
či myo-inozitol hexafosfátu-SNF 472.
Naše pilotné skúsenosti sa týkajú 70-ročného dialyzovaného diabetika s ABD;
iPTH 15 – 36pg/ml (N 15 – 65), ALP 0,8 - 1,05 ukat/l (N 0,5 – 2,35), s hodnotami
S_Ca 3,18 mmol/l (N 2,05 – 2,65), ionizovaného Ca 1,72 mmol/l (N 1,06 – 1,31)
a Ca korigovaného na albumín 3,07 mmol/l (N 2,1 – 2,37). Polročná liečba teriparatidom a somatotropným hormónom viedla k čiastočnému poklesu hodnôt S_Ca
a nebola sprevádzaná vedľajšími účinkami.
Pacient číslo 2 rozvinul ABD po paratyreoidektómii, v priebehu 2 rokov u neho významne sprogredovali cievne kalcifikácie, ktoré si o.i. vyžiadali by-passovú operáciu
na DK a viedli k hospitalizácii pre ischemickú kolitídu pri výrazne kalcifikovaných
ATS zmenách a.mesenterica superior a truncus coeliacus. U pacienta sme obdržali
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súhlas MZ s použitím thiosíranu sodného ako i súhlas zdravotnej poisťovne s jeho
úhradou.
Abnormality kostného metabolizmu sú úzko prepojené s kardiovaskulárnou problematikou a prežívaním dialyzovaných pacientov. V súčasnosti prebiehajúce štúdie
otvárajú zaujímavé možnosti aktívnej intervencie.

Hyperleptinémia ako rizikový faktor pre vývoj potransplantačného diabetes mellitus u pacientov po transplantácii obličky
Graňák Karol1, Vnučák Matej1, Beliančinová Monika1, Pytliaková Margaréta3,
Kleinová Patrícia2, Dedinská Ivana1
Transplantačné centrum UNM a I. Interná klinika JLF UK a UNM1
I. Interná klinika JLF UK a UNM2
Interná klinika gastroentorologická JLF UK a UNM3

Úvod: Tukové tkanivo, ako endokrinný orgán, sa podieľa na syntéze hormónov, ktoré
sú zapojené do viacerých fyziologických procesoch, vrátane regulácie príjmu potravy, kontroly citlivosti na inzulín alebo ako mediátori zápalových procesov. Cieľom
tejto štúdie bolo zistiť význam adipocytokínov a interleukínov v rozvoji potransplantačného diabetes mellitus (PTDM) 1 rok po transplantácii obličky (TO).
Materiál a metódy: V prospektívnej analýze bola študovaná vzorka (n = 104) rozdelená do troch skupín: 1. kontrolná skupina, 2. pacienti, u ktorých sa po TO vyvinul prediabetický stav (porucha glukózovej tolerancie, hyperglykémia nalačno) a 3. pacienti,
u ktorých sa vyvinul de novo PTDM. Pred transplantáciou a následne 3, 6 a 12 mesiacov po TO sme zaznamenali základné charakteristiky darcu a príjemcu, vrátane parametrov odzrkadľujúcich funkciu štepu, metabolických (lipidový profil, parametre metabolizmu glukózy) a antropometrických parametrov. Zároveň sme v sledovanom období
monitorovali hladiny adipocytokínov (adiponektín, leptín) a interleukínov (IL-6, IL-10).
Výsledky: Hladina leptínu v potransplantačnom období mala v kontrolnej skupine
kontinuálne klesajúcu tendenciu s významne nižšou hladinou 12 mesiacov po TO
(P = 0,0078). Na druhej strane, po prechodnom poklese, zostala hladina leptínu
vysoká 12 mesiacov po TO v skupine s prediabetom (P = 0,0343) a PTDM (nevýznamne). Naopak, hladiny adiponektínu vykazovali po 12 mesiacoch signifikantný
pokles v skupine s prediabetom (P = 0,0009) a PTDM (P < 0,0001), kým v kontrolnej skupine sa zvýšili. IL-6 významne klesol v kontrolnej skupine (P = 0,0023),
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v skupine s prediabetom (P = 0,0061) a PTDM (P = 0,0499). Po adjustovaní na
základné charakteristiky darcu a príjemcu sme v univariantnej analýze zistili rizikové
faktory pre vznik PTDM 12 mesiacov po TO: hyperleptinémia vstupne (P = 0,0458)
a 12 mesiacov po TO (P = 0,0464), nízke hladiny adiponektínu po 12 mesiacoch
(0 = 0,0108), nízka východisková hladina IL-6 (P = 0,0180), IL-10 po 6 mesiacoch
(P = 0,0271) a 12 mesiacoch (P = 0,0397). Pomocou multivariantnej analýzy sme
identifikovali hyperleptinémiu 12 mesiacov po TO ako nezávislý rizikový faktor rozvoja PTDM 1 rok po TO [OR 1,0320; 95 % Cl 0,9785-1,0884 (P = 0,0038)].
Záver: V našej štúdii sme zistili, že vysoká hladina leptínu 12 mesiacov po TO je asociovaná s rozvojom PTDM. Hladiny mediátorov zápalového procesu (IL-6 a IL-10)
nekorelovali so zvýšeným výskytom metabolických komplikácií. Zdá sa, že svoj význam môžu nadobúdať v prípade rejekčných epizód, čo si vyžaduje ďalšie skúmanie.

Akútna emfyzematózna pyelonefritída
Koňarčík Martin1, Krajčiová Ivana4, Šváč Juraj1, Baláž Vladimír2, Babeľa Jozef2,
Zacharová Lucia3, Skladaný Ľubomír1
II. Interná klinika SZU, Nefrologicko-transplantačné oddelenie (NTO), FNsP FDR
Banská Bystrica1
II. Urologická klinika SZU FNsP F.D.R. Banská Bystrica2
Martinské bioptické centrum, s.r.o., Banská Bystrica3
I. Interná klinika SZU a UNB Nemocnica ak. L. Dérera, Bratislava4

Úvod: Emfyzematózna pyelonefritída (EPNF) je zriedkavá, závažná akútna infekcia
renálneho parenchýmu a okolitých tkanív charakterizovaná prítomnosťou plynu produkovaného najčastejšie gramnegatívnymi baktériami s veľmi vážnou prognózou,
závislou od rýchlosti diagnózy a indikácie adekvátnej liečby.
Cieľ: V práci prezentujeme prípad úspešnej liečby pacientky s EPNF.
Prípad: 76-ročná žena s anamnézou DM 2. typu na PAD, arteriálnej hypertenzie
a ICHS s paroxyzmálnou FiP, bola prijatá na internú kliniku pre febrilný stav s dezorientáciou. Bezprostredne bola zahájená empirická antibiotická liečba s reštitúciou volumu. Laboratórne sme zaznamenali hyperglykémiu s dynamickou progresiou renálnych
a zápalových parametrov s pozitívnym močovým sedimentom, USG brucha zobrazilo
voľnú tekutinu v Morrisonovom priestore s pravostranným fluidothoraxom, natívne CT
brucha viacpočetné klinovité defekty parenchýmu pravej obličky s inklúziami vzduchu.
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Konštatovali sme EPNF s rozvojom septického šoku s AKI II. st. Pre fulminantný
priebeh napriek širokospektrálnej antibiotickej terapii (karbapenémy, vankomycín,
metronidazol, antimykotiká) bola po konzultácii s urológom indikovaná nefrektómia
pravej obličky. Z abscesového ložiska bola vykultivovaná Klebsiella pneumoniae.
Histológia potvrdila diagnózu EPNF. Po stabilizácii stavu bola pacientka preložená
z JIS chirurgických odborov na NTO. Po reštitúcii AKI ad integrum a ukončení cielene deeskalovanej antibiotickej terapie (karbapenémy) bola pacientka v dobrom
klinickom stave demitovaná.
Záver: Akútna nefrektómia indikovaná u pacientov s fulminantným priebehom EPNF
sa napriek všeobecne vysokej mortalite tohto ochorenia spája až s 90 % celkovou
úspešnosťou, čoho dôkazom bol aj prípad našej pacientky.

Kardiorenálny syndróm a peritoneálna dialýza
Konkoľová Martina, Šváč Juraj, Čellár Marcel
II. Interná klinika SZU, nefrologicko-transplantačné oddelenie, FNsP FDR Banská Bystrica

Kardiorenálny syndróm vo všeobecnosti možno definovať ako poruchu funkcie srdca a obličiek, pri ktorej akútna alebo chronická dysfunkcia jedného orgánu môže
vyvolať akútnu alebo chronickú dysfunkciu druhého orgánu. Súčasné ochorenie
srdca a obličiek je asociované so zlou prognózou.
Manažment tohto syndrómu sa zameriava na zlepšenie funkcie srdca, zníženie objemového preťaženia, zvládnutie srdcového zlyhania a chronického ochorenia obličiek. Najčastejšie sa vyskytuje chronický kardiorenálny syndróm, ktorý sa popisuje
až u 63 % pacientov so srdcovým zlyhávaním.
Medzi najdôležitejšie patomechanizmy vzniku patrí neuro-hormonálna aktivácia, hypoperfúzia obličiek, venózna kongescia, zápal, ateroskleróza a oxidačný stres.
Prevencia a liečba objemového preťaženia ľavej komory pomocou diuretík alebo
ultrafiltrácie, je rozhodujúca pre udržanie adekvátneho srdcového výdaja a systémovej perfúzie. Diuretická liečba je spojená s vysokým rizikom vzniku AKI, akonáhle
dôjde k rozvoju oligo-anurického zlyhania obličiek, je indikovaná eliminačná liečba.
Účinnosť a bezpečnosť peritoneálnej dialýzy u pacientov s kongestívnym srdcovým
zlyhávaním je stále kontroverzná. Vzhľadom na vysokú morbiditu a mortalitu je dôležité včasné rozpoznanie klinického fenotypu kardiorenálneho syndrómu a včasná intervencia s cieľom spomalenia poškodenia obidvoch orgánov. Prezentujeme prípad
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NEPHROLOGY

VÁŠ PARTNER
PRINÁŠAME INOVÁCIE
V LIEČBE VAŠICH PACIENTOV

Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka, Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, www.astellas.com/sk.
Astellas Pharma s.r.o. so sídlom Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26432765,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Praha, oddiel C, vložka č. 81789.
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pacienta s chronickým kardiorenálnym syndrómom, u ktorého správne načasovanie
eliminačnej liečby viedlo k stabilizácii obličkovej funkcie.

Trendy v používaní ošetrovania exit site, CVK a AV fistuly
Kováčová Eva
BIOHEM, spol. s r. o., Trenčín

Infekcia v mieste výstupu peritoneálneho katétra (ESI) predstavuje spolu s peritonitídou najčastejšiu infekčnú komplikáciu pri peritoneálnej dialýze.
Miesto výstupu je kľúčové v oblasti manažmentu a prežívania peritoneálnej dialýzy.
Infekcie v mieste výstupu peritoneálneho katétra (ESI) sú rizikovými faktormi pre
vznik infekcií tunela (TESI), ako aj peritonitídy v dôsledku progresie infekcie v peritoneálnej dutine.
Najčastejším etiologickým agensom je Staphylococcus Aureus (SA) (50 až 75 %),
ktorého nositeľmi môžu byť pacienti, príbuzní alebo zdravotnícky personál a ktorý
vedie často k odstráneniu katétra a následne k prerušeniu liečby peritoneálnou dialýzou.
Zdravé miesto výstupu katétra je na pohľad suché, bez prítomnosti krvi alebo hnisu
a bez začervenania, opuchu a chrasty. Keďže neexistuje všeobecne prijatá definícia
infekcie v mieste výstupu katétra a vzhľadom na jej tendenciu stať sa chronickou, je
epidemiologické hodnotenie a porovnanie rôznych preventívnych prístupov veľmi
náročné.
V posledných rokoch sa pracovalo na návrhu krytia na miesto výstupu katétra, ako
pre peritoneálny katéter, tak pre hemodialyzačný centrálny venózny katéter. Krytie
obsahuje vrstvu s riadeným uvoľňovaním iónov striebra, ktoré preukázalo in vitro
antimikrobiálnu účinnosť proti Pseudomonas Aeruginosa.
Záver: Prevencia infekcií v mieste výstupu katétra má z hľadiska správneho priebehu peritoneálnej dialýzy kľúčový význam. Zlyhanie lokálnej starostlivosti pri výkone
PD má vždy následky. Vzhľadom na nárast rezistencie na ATB a ich nežiadúcich
účinkov je nutné hľadať aj alternatívne neantibiotické možnosti liečby. Cieľom lokálnej starostlivosti je udržanie celistvosti kože, zachovanie mikrobiómu a zároveň
stability a funkčnosti katétra.
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Infekčné potransplantačné komplikácie a mutácia génu PAX2
Lacková Eva1, Zacharová Lucia2, Ťažký Boris2, Molnárová Mária3
Nefrologicko-transplantačné odd., FNsP, FDR, B. Bystrica1
Súdnolekárske a patologicko anatomické pracovisko B. Bystrica2
ZILPO-Očné centrum VIKOM, Žilina3

Prezentujeme kazuistiku 50 ročnej pacientky so základnou diagnózou FSGS, u ktorej sa prvé potransplantačné komplikácie objavili až v neskorom potransplantačnom
období. V úvode išlo o CMV infekciu a poruchu vízu unilaterálne, bez jednoznačného oftalmologického záveru. Napriek aplikácii valgancikloviru, po 3 mesiacoch bilaterálna pneumonia s akútnou respiračnou insuficienciou a potrebou UPV napriek
ATB, virostatickej liečbe, významnej redukcii imunosupresie (IS). Kultivačne z BAL
(broncho-alveolárnej laváže) najskôr CMV pozitivita, o 2 dni Pneumocystis jirovecii,
o 4 dni po opakovanej BAL aj Candida mannan. Napriek upravovanej ATB, antimykotickej a virostatickej liečbe, vynechaniu IS, pneumonické infiltráty a respiračná
insuficiencia progredovali, 2 dni pred exitom z BAL cytológiou zistené vláknité mikroorganizmy vzhľadu aspergilla. 27. deň hospitalizácie konštatujeme exitus letalis.
Ešte v predhospitalizačnom období sme sa zamerali aj na diagnostiku postupnej
straty zraku, v dif. dg. sme uvažovalii o infekcii, CNI toxicite, prípadne genetickej
predispozícii. Doplnili sme genetické vyšetrenie matky aj syna vzhľadom k FSGS
u oboch. Bola u nich zistená mutácia génu PAX2. Keďže výsledok sme získali po
smrti pacientky, rozšírili sme očné vyšetrenie u syna, zistená nekompletná abiotrofia
vonkajších vrstiev sietnice.
Gén transkripčného faktora PAX2 má rozhodujúcu úlohu v priebehu embryogenézy, o.i. pri vývoji obličiek a oka. Jeho mutácie majú variabilné klinické fenotypy, ku
ktorým patrí aj zvýšená náchylnosť na smrť buniek spôsobená faktormi z vonkajšieho prostredia. Bola toto príčina straty vízu u našej pacientky?
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Atypický, anti H-faktor protilátkami asociovaný, hemolytickouremický syndróm v koincidencii so systémovou sklerózou?
(kazuistika)
Lajtmanová Innet
B. Braun Avitum s. r. o., Šaľa

Úvod: Atypický HUS je formou trombotickej mikroangiopatie (TMA), charakterizovaný hemolytickou anémiou (HA), trombocytopéniou a obličkovým poškodením.
6 – 10 % pacientov má protilátky proti faktoru H komplementu (FHC). 90 % z nich
má prítomnú mutáciu CFHR1 génu. Pri renálnej manifestácii systémovej sklerozy
(8 – 10 % pacientov) pozorujeme proteinúriu, hypertenziu a pokles renálnych funkcií.
Najzávažnejšou formou je sklerodermická renálna kríza (5 – 10 %). Prejaví sa hypertenznou krízou, rýchloprogredujucim renálnym poškodním, encefalopatiou, kardiálnou dekompenzáciou a/alebo mikroangiopatickou HA.
Kazuistika: 53-ročný pacient 7.4.2022 hospitalizovaný (Španielsko) pre TK
214/122 mmHg s prejavmi kardiálnej dekompenzácie (NTproBNP 7776) a eleváciou urey 33 mmol/l a kreatinínu 359 umol/l). V OA v 2020 polyartritída (CRP 30 mg/l,
kreat 83,5 umol/l) hodnotená ako seronegatívna RA, v liečbe Medrol a Sulfasalazin.
Pri zlepšení po 13 mesicoch liečbu sám ukončil. Zistená anémia (Hb 88 g/l),
15/1000 schystocytov, Trc 90x10*9/l, negatívny Coombsov test, vyššia LDH,
nízky haptoglobín, prítomné protilátky proti FHC, antiRNA polymeráza III pozitívna,
SARS-Cov2 IgM aj IgG pozitívne. V renálnej biopsii nešpecifické zmeny vs
vo vzťahu s hypertenziou. Hypertenzná retinopatia IV.st, v TTE hypertrofia ĽK,
perikardiálny výpotok. V sledovaní urea 77,4 mmol/l, kreat. 784,9 umol/l. So susp.
TMA typu aHUS zahajená liečba eculizumabom. 16.5. vyš. u nás – klinicky dušnosť,
opuchy, bolesti DK, normotenzný, sklerotické kožné zmeny – tvár, ruky. Anémia
(Hb 89 g/l), urea 31 mmol/l, kreatinín 730 umol/l, K 6,2 mmol/l, metabolická acidóza (BE – 15,4), ľahká proteinúria. Vzhľadom ku kl. obrazu, pozit. antiRNA polymerázy III, dopĺňame pasáž pažerákom s nálezom poruchy I. st., spirometriu –
ľahká kombinovaná ventilačná porucha, DLCO 66 %. Kapilaroskopia pozitívna pre
systémovú sklerozu. Predpokladáme vývoj systémovej sklerózy s postihnutím pažeráka a obličiek. V liečbe pokračuje eculzumab a konzervatívna liečba CKD. Pridané
kortikoidy. V TTE perikard so separáciou 2 – 8 mm. 12.9. subjektívne bez ťažkostí,
Hb 121 g/l, urea 28,1 mmol/l, kreatinín 495 umol/l.
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Záver: Pacient s TMA – aHUS s tvorbou protilátok proti FHC (pri negatívnych
genetických testoch, v časovom vzťahu k Covid 19 infekcii) v koincidencii so systémovou sklerózou. Pri liečbe eculizumabom a kortikosteroidmi stabilizovaný, bez
potreby RRT. S možnosťou monitorovania hladiny protilátok proti HFC zvážime
ukončenie liečby eculizumabom event. kombinovanú IS liečbu pulzy CF alebo MMF
aj s ohľadom na ďalší vývoj systémovej sklerozy.

Môže neadekvátny manažment liečby hypertenzie pacienta
s CKD viesť ku kritickému zhoršeniu jeho stavu?
Makovický Pavel, Dedinská Ivana, Palečková Zuzana, Ježíková Alena, Mokáň Marián
I. interná klinika Univerzitná nemocnica Martin

Autori prezentujú kazuistiku 75-ročnej pacientky prijatej na kliniku s obrazom kompletne rozvinutého nefrotického syndrómu. Liečba hypertenzie bola u nej založená
na podávaní antagonistov kalciového kanála. Po zmene liečby došlo u pacientky
k úplnej úprave klinického stavu. V ďalšom autori diskutujú najnovšie odporúčania
pre liečbu hypertenzie pacientov s CKD, aby táto bola podávaná lege artis.

Imunoadsorpcia – naše skúsenosti
Mazúchová Alena, Lacková Eva, Šváč Juraj, Čellár Marcel
NTO – II. interná klinika SZU Banská Bystrica

Imunoadsorpcia je mimotelová metóda, ktorá sa využíva na odstránenie cirkulujúcich protilátok a imunitných komplexov z krvi pacienta pri rôznych poruchách imunity, autoimunitných ochoreniach, na desenzibilizáciu pred transplantáciou, alebo
pri akútnom odmietnutí protilátkami vyvolanej rejekcie. Imunoadsorpcia na rozdiel
od nešpecifickej výmeny plazmy, ponúka výhodu špecifickosti. To znamená, že podľa druhu použitej kolóny umožňuje selektívne odstránenie častíc podľa indikácie
v ktorej sa imunoadsorpcia používa (imunoglobulíny, cirkulujúce imunokomplexy,
hemaglutiníny, lipidy, fibrinogén, endotoxíny, cytokíny) a ostatné zložky plazmy, ako
albumín a koagulačné faktory zostávajú v krvnom obehu pacienta. Sprievodná substitúcia plazmou, alebo koloidnými roztokmi nie je potrebná.
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Cieľom vlastnej práce, bolo posúdiť pacientov po transplantácií obličky s autoimunitnými ochoreniami, ktorých sme liečili imunosupresiou v kombinácií s imunoadsorpciou. Vyhodnocovali sme efekt liečby imunoadsorpciou a jej prípadné nežiadúce
účinky. V našom súbore bolo 23 pacientov, 11 po transplantácií obličky s humorálnou rejekciou, 1 dieťa s FSGS pred transplantáciou kadaveróznej obličky, 8 s autoimunitnými ochoreniami, 1 pacient s vysokými ALPL pred retransplantáciou obličky,
1 pacient s pozitívnym crossmatch pred plánovanou príbuzenskou transplantáciou
a 1 pacient po transplantácií pečene s humorálnou rejekciou. U pacientov po transplantácií obličky sme u 64 % dosiahli úplnú imunologickú remisiu, 36 % pacientov
bolo bez efektu. V súbore pacientov s autoimunitnými ochoreniami sme u 37,5 %
zaznamenali úplnú remisiu ochorenia, 37,5 % malo parciálnu remisiu ochorenia
a u 25 % pacientov sme museli imunoadsorpciu predčasne ukončiť. Vykonali sme
spolu 115 imunoadsorpcií bez závažnejších komplikácií.
Využitím týchto poznatkov sme získali ďalšie skúsenosti a informácie o liečbe imunoadsorpciou, ktoré môžeme použiť v našej ďalšej praxi.

Dialýza s vysokopropustnou membránou (HCO) v léčbě
mnohočetného myelomu s renálním selháním
Orság Jiří
III. interní klinika-nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc
a LF Univerzity Palackého v Olomouci

Akutní selhání ledvin vyžadující hemodialýzu je přítomno u 10 až 20 % všech pacientů s mnohočetným myelomem (MM) a je spojeno s „násobně“ zvýšenou morbiditou a mortalitou. Podkladem ledvinného poškození je nejčastěji odlitková nefropatie
jako výsledek působení a ukládání monoklonálních volných lehkých řetězců (VLŘ),
jejichž vysoké koncentrace nalézáme v séru pacientů. Rychlá redukce koncentrace
VLŘ hraje klíčovou úlohu ve zlepšení ledvinných funkcí.
V současné době lze za tímto účelem použít efektivní terapeutické postupy, zejména
léčba proteazomovými inhibitory je. V případě dobré hematologické odpovědi na
léčbu obnoví renální funkci až 50 % pacientů s renálním selháním.
Reparaci ledvinné funkce je možné urychlit odstraňováním lehkých řetězců ze séra
pomocí dialýzy s vysokopropustnou membránou (HCO – high cutoff dialýza). Použitím této metody lze zvýšit šanci na odpoutání od dialýzy u více jak 60 % nemocných
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s renálním selháním. Sdělení se zabývá teoretickým vysvětlením metody včetně studiových údajů. Diskutována je ale i klinická realizace a souhrn vlastních zkušeností.

Transplantácie obličiek u detí na Slovensku
Podracká Ľudmila1, Koľvek Gabriel2, Antonyová Eva3, Dluholucký Martin4
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava1
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN, Košice2
Klinika detí a dorastu JLF, Martin3
Detská klinika DFN a SZU, Banská Bystrica4

Podľa národného epidemiologického prieskumu je na Slovensku priemerná ročná
incidencia RRT (dialýza a transplantácia) u detí (do 15 rokov) 0,9/pmp resp. 5,5/pmc
a prevalencia 3,9/pmp resp. 25,3/pmc. Optimálnou liečbou koncového zlyhania obličiek (ESRD) je transplantácia obličiek.
Autori analyzujú demografické a klinické údaje o pediatrických transplantáciách
obličiek na Slovensku za ostatných 30 rokov. V priebehu rokov 1990 – 2021 sa
transplantovalo 119 detí (106 kadaveróznych a 21 živých darcov z toho 2x preemptívne). 6 detí podstúpilo 2. transplantáciu obličky ešte v obodí pred dosiahnutím
19. roku. Priemerný vek v čase transplantácie bol 9.8 (4.1 – 17.5) rokov. Najčastejšou príčinou renálneho zlyhania boli kongenitálne anomálie (36 %), cystické
ochorenia obličiek vrátane PKD (24 %) a hereditárne nefritídy (13 %). 4-ročné dievčatko podstúpilo kombinovanú transplantáciu pečene a obličiek. U 2 chlapcov vo
veku 11 a 12 rokov (r. 2020 a r. 2021) sa vykonala preemptívna transplantácia od živého darcu.
5-ročné prežívanie pacientov bolo 95.1 % a 5-ročné prežívanie štepov 70.1 %. Deti
s CAKUT mali signifikantne lepšie prežívanie štepov ako pacienti s ostatnými nefropatiami.
Záver: Transplantácia obličiek je najefektívnejšia liečebná modalita u detí s ESRD.
Longitudinálne prežívanie štepov u slovenských detí je porovnateľné s ostatnými
krajinami. Kardiovaskulárna komorbidita u transplantovaných detí je vysoká.
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PD – centrum môže zlepšiť penetráciu peritoneálnej dialýzy
Šváč Juraj1, Demeš Martin2, Alaxinová Monika3, Kováčová Eva4, Figová Marta1
II. Interná klinika SZU, Banská Bystrica1
I. Interná klinika SZU, Bratislava2
B. Braun Avitum s. r. o., Bratislava3
Biohem, s. r. o. Trenčín4

Úvod: penetrácia peritoneálnej dialýzy v slovenskej dialyzačnej populácii je dlhodobo alarmujúco nízka. Jednou z možných príčin je slabá lôžkovej báza zabezpečujúca
špecifické potreby peritoneálne dialyzovaných pacientov. Regionálne PD centrum
disponujúce lôžkovou bázou a dostatočne skúseným tímom chirurgov, nefrológov
a dialyzačných sestier by mohlo zlepšiť situáciu na Slovensku, a zvýšiť pomer peritoneálne dialyzovaných pacientov.
Cieľ: zistiť efekt PD centra v Banskej Bystrici na nárast peritoneálne dialyzovaných
pacientov.
Súbor a výsledky: od 1. 1. 2015 do 15. 9. 2022 PD centrum BB spolupracuje so
16 dialyzačnými strediskami. Do PD programu bolo zaradených 93 pacientov. Z nich
exitovalo 27 pt., transplantovaných bolo 16 pt. a do hemodialyzačnej liečby bolo
preradených 16 pt. Pohlavie: 28 žien, 65 mužov. Dg. ochorenia obličiek: Diabetická
nefropatia 21 pt., chronická glomerulonefritída: 24 pt., tubulointersticiálna nefritída:
12 pt., hypertonická nefropatia: 12 pt., kardiorenálny sy.: 9 pt., ostatné: 15 pt. Vek:
priemer 54 rokov (22 – 88). Kumulatívna doba liečby: 143 rokov, priemer 1,5 roka
(0 – 10.4). Počet novozaradených pacientov v r. 2015: 8 pt., 2016: 10 pt., 2017:
11 pt., 2018: 13 pt., 2019: 8 pt., 2020: 16 pt., 2021: 23 pt. Do 15. 9. 2022 liečbu ukončilo 59 pt. (exitus lethalis 27 pt., transplantácia obličky 16 pt., prechod na
hemodialýzu 16 pt. Na peritoneálnej dialýze zostáva 34 pt. Prevalencia pacientov
bola v roku 2015: 8 pt., 2016: 14 pt., 2017: 26 pt., 2018: 26 pt., 2019: 29 pt., 2020:
33 pt., 2021 49 pt.
Záver: 1. Spolupráca s regionálnym PD centrom zvyšuje penetráciu peritoneálnej
dialýzy v dialyzovanej populácii. 2. Zvýšenie počtu PD centier a ich lepšia regionálna dostupnosť by mohla optimalizovať stav peritoneálnej dialýzy na Slovensku.
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Diagnostické a liečebné postupy pri nefrokalcinóze
Urbanová Dagmar, Podracká Ľudmila
Národný ústav detských chorôb, Detská klinika, Bratislava

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

Endovaskulárna liečba dialyzačných AV fistúl
Vorčák Martin1, Zeleňák Kamil1, Sýkora Ján1, Šinák Igor2
Rádiologická klinika Jesseniova lekárska Fakulta UK a Univerzitná Nemocnica Martin1
Oddelenie cievnej chirurgie Univerzitná Nemocnica Martin2

Cieľ práce: Cieľom prezentovanej retrospektívnej práce bolo zhodnotiť a porovnať
primárnu priechodnosť angioplastiky pomocou paclitaxelom potiahnutého (DEB)
a štandardného balónika (PTA) v liečbe stenózy zlyhávajúcej dialyzačnej fistuly.
Metodika: Zo súboru pacientov liečených pre dysfunkciu dialyzačnej fistuly v rokoch
2015 – 2018 splnilo inklúzne kritériá 58 dospelých pacientov s maturovanou natívnou
fistulou so stenózou viac ako 50 % v porovnaní s priľahlou zdravou vénou. Exklúzne
kritériá boli restenóza, stenóza v „swing point oblastiach“, v oblasti centrálnych vén
a viacpočetné vzdialené stenózy. Primárne bola hodnotená priechodnosť angioplastiky definovaná ako funkčnosť dialýzy bez potreby endovaskulárnej alebo chirurgickej
intervencie na príčinnej lézii v ročnom sledovaní. Sekundárne ciele boli determinované ako priechodnosť dialyzačného prístupu, ročná asistovaná priechodnosť, technický a klinický úspech procedúry, miera periprocedurálnych komplikácií a mortalita
v jednotlivých skupinách. Štatistická významnosť bola stanovená na hladine p = 0,05.
Výsledky: Primárna priechodnosť bola v 6. a 12. mesiaci hodnotená u 25 pacientov
v skupine DEB a 25 v skupine PTA. Primárna priechodnosť lézie a priechodnosť
dialyzačného prístupu bola – DEB vs. PTA v 6. mesiaci: 96 % vs. 76 % (p = 0,1)
a 96 % vs. 72 % (p = 0,049) a v 12. mesiaci: 80 % vs. 56 % (p = 0,13) a 80 % vs. 52 %
(p = 0,073). Asistovaná priechodnosť bola v 1 roku DEB vs. PTA: 96 % vs. 76 %
(p = 0,1). Primárny technický úspech bol DEB vs. PTA: 70 % vs. 74 % (p > 0,9), sekundárny: 100 % vs. 94 % (p = 0,5), klinický úspech: 100 % vs. 97 % (p = 0,9), celková
miera komplikácií: 15 % vs. 9,7 % (p = 0,7), okrem jednej všetky nezávažné. Celkový
počet zákrokov na prístupe za 12 mesiacov bol v skupine DEB štatisticky významne
nižší: 5 vs. 14 (p = 0,02).
Záver: Liečba pacientov pomocou DEB si vyžadovala štatisticky významne menej
celkových opakovaných zákrokov pre zlyhanie fistuly v ročnom sledovaní. Pacienti
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po angioplastike pomocou DEB dosiahli mierne vyššiu primárnu priechodnosť lézie v 6. a 12. mesiaci po intervencii, tento rozdiel však nebol štatisticky významný.
Výsledky boli dosiahnuté s porovnateľnou technickou a klinickou úspešnosťou
a mierou komplikácií medzi skupinami.

Infekčné komplikácie po transplantácii obličky
vo vzťahu k indukčnej imunosupresívnej liečbe
Vnučák Matej1,2, Graňák Karol1,2, Beliančinová Monika1, Kleinová Patrícia2,
Dedinská Ivana1,2
Transplantačné centrum UNM1
I. Interná klinika JLF UK a UNM2

Úvod: Infekcie predstavujú najčastejšiu nekardiálnu príčinu smrti po transplantácii
obličky (TO). Hlavným cieľom imunosupresívnej liečby je nájsť rovnováhu medzi nízkou incidenciou akútnej rejekcie a infekčných komplikácií.
Materiál a metodika: Realizovali sme retrospektívnu, monocentrickú analýzu pacientov transplantovaných v Transplantačnom centre UNM od roku 2011 do roku 2020
s rôznou indukčnou imunosupresívnou terapiou. Sledovali sme výskyt infekcií z hľadiska etiológie, lokalizácie a závažnosti v rôznych intervaloch po TO.
Výsledky: Naša štúdia zahŕňala 39 pacientov s indukčnou liečbou basiliximabom ku
ktorým sme na základe pohlavia a veku spárovali 39 pacientov s indukčnou liečbou
thymoglobulínom, celkovo náš súbor pozostával zo 78 pacientov (56 mužov, 22 žien),
priemerný vek bol 45 rokov. V skupine pacientov s indukčnou liečbou thymoglobulínom sme zaznamenali vyšší podiel mykotických (P = 0.0409), urogenitálnych infekcií
(P = 0.0384), sepsy (P = 0.0497) a leukopénie (0.0384) od 1. do 6. mesiaca po TO,
vyššiu incidenciu infekcií kože (P= 0.0218) a závažných infekcií vyžadujúcich hospitalizáciu (P = 0.0269) od 6. – 12. mesiaca po TO. Na druhej strane v skupine pacientov
s basiliximabom sme identifikovali vyššiu incidenciu akútnej humorálnej a celulárnej
rejekcie (P = 0.0218) po 6 mesiaci od TO. Z pohľadu recidivujcich infekcií, v skupine
s indukciou Thymoglobulinom sme zaznamenali vyššiu incidenciu infekcií podľa lokalizácie, etiológie a závažnosti vo všetkých sledovaných obdobiach po transplantácii
obličky. Rizikové faktory pre recidivujúce bakteriálne infekcie od 1. do 6. mesiaca po
TO sú: anamnéza respiračných ochorení (P = 0.0108), trombocytopénia (P = 0.0104)
a infekcie spôsobené multirezistentnými baktériami.
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Záver: Pacienti s indukčnou imunosupresívnou liečbou thymoglobulinom sú vo
vyššom riziku recidivujúcich, multirezistentných a závažných infekcií po TO v porovnaní s indukciou basiliximabom pri identickej udržiavacej imunosupresívnej liečbe.
Na druhej strane pacient s indukčnou liečbou basiliximabom majú vyššie riziko vzniku akútnej rejekcie. Preto je nevyhnutné identifikovať rizikové skupiny pacientov benefitujúcich z miernejšej alebo naopak intenzívnejšej indukčnej imunosupresívnej
liečby bez súčasného zvýšeného rizika infekčných komplikácií alebo akútnej rejekcie
štepu.

Úloha nefrológa v liečbe a prevencii urolitiázy
Vnučák Matej1,2, Graňák Karol1,2, Beliančinová Monika1, Kleinová Patrícia2,
Švihra Ján3, Dedinská Ivana1,2
Transplantačné centrum UNM1
I. Interná klinika JLF UK a UNM2
Urologická klinika JLF UK a UNM3

Urolitiáza nepatrí medzi zriedkavé ochorenia, zvlášť riziko recidívy u pacientov s prvou atakou nefrolitiázy je relatívne vysoké. Manažment pacientov s urolitiázou spadá
často do kompetencie urológa a pozostáva z odstránenia konkrementu konzervatívnym alebo invazívnym spôsobom. Metabolické vyšetrenie je žiadúce u všetkých pacientov s urolitiázou, avšak zvlášť skupiny s vysokým rizikom (mladí pacienti, pacienti
s DM, vrodenými odchýlkami metabolizmu, genetickými abnormalitami, pozitívnou
rodinnou anamnézou, bilaterálnou alebo viacpočetnou urolitiázou). Metabolické vyšetrenie spadá do kompetencie nefrológa, pozostáva z anamnézy (rodinná, osobná,
lieková), detailnej analýzy stravovacích návykov a pitného režimu, vyšetrením krvi
(kalcio-fosfátový metabolizmus, vnútorné prostredie, lipidové spektrum a i.) a vyšetrením moča (vyšetrenie sedimentu, chemických vlastností, kvantitatívna proteinúria,
denné odpady metabolitov, posúdenie tubulárnych a glomerulárnych funkcií a i.)
s následnou identifikáciou potenciálnych odstrániteľných rizikových faktorov podieľajúcich sa na zvýšeniu rizika formácie nefrolitov. Na základe komplexnej analýzy
sú upravené stravovacie návyky, pitný režim eventuálne iniciovaná farmakoterapia
s následnými pravidelnými kontrolami v spolupráci s urológom a realizáciou zobrazovacích vyšetrení za účelom posúdenia dynamiky urolitiázy. Aj napriek tomu, že
diagnóza nefrolitiázy nepatrí medzi dominantné diagnózy, ktorým sa venuje nefro50
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lóg, aj základné opatrenia a edukácia pacienta môže znížiť riziko rekurenice urolitiázy, preto by sme jej mali venovať svoju pozornosť v ambulantnej nefrologickej praxi.

Vyšetrenie pacienta pred zaradením na čakaciu listinu
na transplantáciu obličky – návrh ŠDTP
Žilinská Zuzana1, Chrastina Martin1, Lacková Eva2, Dedinská Ivana3,
Baltesová Tatiana4, Beňa Ľuboslav4, Kuba Daniel5
Transplantačné centrum pre obličky UNB a V. Interná klinika LF UK a UNB1
Nefrologicko-transplantačné odd., FNsP, FDR, B. Bystrica2
Transplantačné centrum UNM a I. Interná klinika JLF UK a UNM3
Transplantačné centrum UNLP Košice4
Národná transplantačná organizácia, Bratislava5

Primárnym cieľom transplantačnej liečby je poskytnúť príjemcovi obličky lepšiu
kvalitu a dĺžku života, ktorú porovnávame s parametrami prežívania dialyzovaných
pacientov. Pri rozhodovaní o indikácii transplantácie obličky je dôležité identifikovať
a minimalizovať riziká príjemcu tak, aby sa zvýšila pravdepodobnosť nekomplikovaného potransplantačného priebehu, zlepšenia zdravotného stavu a predĺženie života príjemcu obličky.
Predkladané štandardné diagnostické postupy obsahujú systematický prehľad súčasných poznatkov o vzťahu medzi špecifickými klinickými situáciami a výsledkami
transplantačnej liečby. Poskytujú odporúčania pre viacerých špecialistov, ktorí sú
zapojení do prípravy potenciálnych príjemcov obličky a podieľajú sa na rozhodnutí
o vhodnosti transplantácie obličky. Zdrojovým dokumentom pre štandard sú odporúčania spoločnosti KDIGO uverejnené v časopise Transplantation v apríli 2020
(KDIGO Clinical Practice Guideline on the Evaluation and Management of Candidates for Kidney Transplantation, Transplantation, 104, 2020, 1-106).
V 19 kapitolách štandardu je komplexne spracovaná problematika primárnych nefropatií a väčšiny komorbidít, ktoré ovplyvňujú potransplantačný priebeh. Predložený
materiál sa v úvode zaoberá otázkou dostupnosti transplantácie s dôrazom na skorú
identifikáciu vhodných kandidátov na transplantáciu obličky (TO), časovo optimálny
manažment a možnosť preemptívnej transplantácie. Detailne rozoberá najčastejšie
choroby vedúce k zlyhaniu obličiek najmä vo vzťahu k rekurencii choroby po TO
a opisuje vplyv rekurencie na prežívanie štepov a pacientov. V kapitolách o maligni51
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tách, kardiovaskulárnych a infekčných komplikáciách poskytuje prehľad a analýzu
relevantných štúdií, ktoré sa stali základom pre diagnostický algoritmus a výslednú
indikáciu resp. kontraindikáciu pacienta pre transplantačnú liečbu. Štandard sa venuje aj špecifikám detského a staršieho veku, otázkam adherencie, fajčenia a chirurgickým aspektom. Štandardný diagnostický postup pri príprave kandidáta na TO
je užitočným zdrojom informácií pre všetkých klinikov, ktorí sa na zložitom procese
predtransplantačnej prípravy zúčastňujú. Štandard prispeje k skvalitneniu prípravy
kandidátov na TO, rozumnému využitiu obmedzeného počtu orgánov určených na
transplantáciu ako aj nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Vplyv kostného minerálového metabolizmu na spotrebu
antihypertenzív v prvom roku po transplantácii obličky
Žilinská Zuzana1, Baltesová Tatiana3, Dedinská Ivana2
Transplantačné centrum pre obličky UNB a V. Interná klinika LF UK a UNB1
Transplantačné centrum UNM a I. Interná klinika JLF UK a UNM2
Transplantačné centrum UNLP Košice3

Úvod: Optimálna kontrola tlaku krvi po transplantácii obličky (TO) ovplyvňuje prežívanie štepov a pacientov. V multicentrickej prospektívnej štúdii primárne zameranej
na vplyv indukcie na funkciu štepu a rejekciu po TO sme sekundárne analyzovali
faktory ovplyvňujúce spotrebu antihypertenzív (AH) v deň príjmu (base line, D0),
1, 3, 6 a 12 mesiacov (M1, M3, M6, M12) po TO.
Materiál a metódy: V súbore pacientov transplantovaných v roku 2019 v Transplantačných centrách Bratislava, Košice a Martin sme sledovali parametre príjemcu
a darcu (dĺžka dialyzačnej liečby senzitizácia, typ darcu, dĺžka studenej ischémie,
nástup funkcie štepu, typ imunosupresie a indukcie a vstupné laboratórne parametre – PTH, Ca, P, Mg) a v ďalších sledovaniach (M1, M3, M6 a M12) sme okrem už
uvedených laboratórnych parametrov zistili aj funkciu štepu, prítomnosť artériovej
hypertenzie a počet AH.
Výsledky: Priemerný vek súboru (n = 152, muži = 66,4 %) bol 49,9 ± 13,4 rokov,
dokumentovanú artériovú hypertenziu malo 87,5 % pacientov v D0 s potrebou AH
2,5 ± 1,6. V univariantnej analýze sme identifikovali signifikantné premenné v rámci D0, M1, M3, M6 a M12, ktoré ovplyvňujú počet AH v jednotlivých sledovaných
obdobiach. Signifikantné premenné sme ďalej analyzovali v multivariantnej analýze
52
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(log. regression), ktorá potvrdila ako nezávislý prediktor k počtu AH v base line (D0)
vek príjemcu [OR = 1,0875 (95 % Cl 1,0005-1,1820, P = 0,0486] a nezávislý protektívny faktor k počtu AH M3 suplementáciu magnéziom M3 [OR = 0,0634 (95 % Cl
0,0045-0,8909, P=0,0408].
Záver: V sledovanom súbore sú počty antihypertenzív v čase transplantácie ovplyvnené najmä vekom pacienta (nezávislý prediktor), vstupnou koncentráciou iPTH
a časom v dialýze. 1 a 3 mesiace po TO je počet AH naďalej ovplyvnený časom na
dialýze a tiež nástupom funkcie štepu. V M3 sme identifikovali ako protektívny faktor
pre počet AH suplementáciu magnéziom. Konštantným nálezom je vzťah zvýšeného
iPTH a vyššieho počtu AH počas celého sledovaného obdobia ako aj pretrvávajúci
prospektívny vzťah iPTH k počtu AH (vyšší iPTH v M1 ovplyvnil počet AH v M3, M6
a M12, to isté platí pre M6 a M12). V neskoršom období po TO (M6 a M12) sa na
počte AH priaznivo podieľa eGFR v danom mesiaci. Predpokladáme, že skorá TO,
dôsledná liečba sekundárnej hyperparatyreózy pred a po TO a suplementácia magnéziom sú dôležité mechanizmy pre zlepšenie kontroly tlaku krvi a zníženie spotreby
antihypertenzív u pacientov podstupujúcich TO.
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