
ODBORNÝ ČASOPIS PRO LÉKAŘE | LEDEN–BŘEZEN 2017 | ČTVRTLETNÍK XVIII.

V  SYNLABU  jsme  se  opět  připoji-
li k Movemberu  | Zbavíme se někdy 
rakoviny?  |  Laboratorní  vyšetření 
jako  základ  úspěšné  léčby  rakoviny 
prostaty  | Studie SUSTAIN  | Repro-
dukční  imunologie  |  Monoklonální 
gamapatie  –  diagnostika  a  monito-
rování  stanovením  volných  lehkých 
řetězců  (FLC)  |  Referát  z  52.  výroč-
ního setkání EASD v Mnichově | Se-
mináře  SYNLAB  –  široké  spektrum 
oblastí,  ze  kterých  si  vybral  každý 
|  Projekt  SYNLABU  připravený  ve 
spolupráci  s  Akademií  věd  ČR  zís-
kal  na  kongresu  ČSAKI  2016  oce-
nění  | Pozor na změny v zákonech | 
Tradiční  zakončení  roku  na  večírku, 
tentokrát  ve  španělských  rytmech

| www.synlab.cz

SYNLABIANER

Zbavíme se někdy 
rakoviny?
Studie SUSTAIN
Monoklonální 
gamapatie



Vážení čtenáři,
 
děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce 
a do nového roku 2017 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, 
osobních i pracovních úspěchů.
 
Současně se těšíme na 
další spolupráci.
 
Váš SYNLAB

| www.synlab.cz
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Vážené kolegyně, vážení kolegové, spolupracovníci a čtenáři SYNLABIANERU,

začínáme rok 2017. Nejdříve bych vám všem chtěla poděkovat za dosavadní spolupráci a tě-
ším se a doufám, že v ní budeme pokračovat. Nové číslo SYNLABIANERU přináší řadu zají-
mavých a poutavých článků z různých oblastí medicíny, a navazuje tak na vysokou odbornost 
čísel předchozích.

Když mě vyzvali k napsání úvodníku k prvnímu číslu roku 2017, přemýšlela jsem, čím bych se 
měla zabývat. Nakonec jsem si dovolila několik poznámek ke své specializaci, tedy k oboru 
alergologie a klinické imunologie.

Jako specialistka na problematiku alergických chorob a poruch imunity se neobejdu bez kva-
litních, rychle dostupných a moderních laboratorních vyšetření. Tím, že zároveň pracuji jako 
konzultantka v imunologické laboratoři, si o to více uvědomuji význam a důležitost kvalitních 

laboratorních vyšetření, a to jak pro nás klinické lékaře, tak pro naše pacienty. Záplava nových poznatků, rozvoj laboratorních 
technik i zdokonalování přístrojového vybavení často staví klinické lékaře do nezáviděníhodné role. Zde vidím velmi důležitou 
úlohu lékaře konzultanta pracujícího v laboratoři. My všichni lékaři, kteří jsme součástí laboratorních týmů, bychom chtěli kole-
gům klinikům co nejvíce pomáhat jak při indikacích, tak zejména při interpretacích někdy velmi složitých laboratorních nálezů.

Abych nezapomněla na naše pacienty. V zimních měsících přicházejí do našich ambulancí nejčastěji s podezřením na imu-
nodeficienci. Jedná se o pacienty se zvýšenou nemocností, s náchylností k infekcím, zejména respiračním. Pacient často 
přichází se slovy: „Mám sníženou imunitu, potřebuji ji podpořit.“

Ne všichni se zvýšenou nemocností mají skutečně imunodeficienci. Stejné klinické projevy mohou mít pacienti se zcela 
odlišnými poruchami. Může se jednat o zatím nediagnostikovanou autoimunitu, kdy je nevhodná indikace imunostimulační 
terapie bez efektu a může zhoršit základní onemocnění. Také chronická rýma, opakovaný kašel, opakované bronchitidy nebo 
dušnosti v zimním období nemusejí být příznakem imunodeficience, ale může se jednat o alergii – v zimních měsících zejména 
na roztočové alergeny, případně na vzdušné plísně, peří a na alergeny domácích mazlíčků. K odlišení těchto stavů se neobe-
jdeme bez kvalitního laboratorního vyšetření. Zejména pokud zvažujeme léčbu některým z imunomodulátorů, neměli bychom 
při indikaci laboratorních vyšetření zapomínat alespoň na základní vyšetření autoprotilátek a na testy k odlišení atopického 
terénu. Z vyšetření autoprotilátek bych zmínila stanovení antinukleárních protilátek, protilátek proti antigenům štítné žlázy 
a stanovení protilátek proti tkáňové translutamináze.

Když jsem u moderních laboratorních vyšetření, nezapomínejme ani na pacienty s pylovou alergií. Ti většinou v zimních měsí-
cích žádné potíže nemají, ale toto období je pro ně velmi důležité k rozhodnutí o dalším léčeném postupu, zahájení alergenové 
imunoterapie. Je známo, že ne u všech pacientů s pylovou alergií je léčba alergenovými vakcínami efektní. Právě stanovení 
specifického IgE na hlavní alergenové komponenty u pylů břízy a pylů trav by mělo být klinikovi vodítkem při indikaci této léčby. 
Toto moderní vyšetření, tedy stanovení specifického IgE proti alergenovým komponentám, je také nezbytné při indikaci léčby 
vakcínami u pacientů s podezřením na alergickou reakci na hmyzí jedy.

Abychom si udrželi své znalosti v oboru na úrovni a stále je dále rozvíjeli, podílí se naše společnost také na vývojových a vý-
zkumných úkolech. Stejně jako v předchozích letech, také v roce 2016 jsme spolupracovali s Mikrobiologickým ústavem AV ČR. 
V posledním čtvrtletí roku 2016 se uskutečnila řada odborných akcí. Pro nás alergology a klinické imunology byl nejdůležitější 
XXXIII. celostátní sjezd, v jehož rámci jsme společně s MBÚ AV ČR představili první výsledky naší spolupráce.

Na závěr bych vám všem chtěla popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Také žádné potíže s imunitou, a pokud by se 
vám naše odbornost, tedy alergologie a klinická imunologie, zdála příliš složitou a komplikovanou, můžete se na nás kdykoliv obrátit.

MUDr. Stanislava Štěpánová Honzová 
Konzultantka pro alergologii a klinickou imunologii 
synlab czech, s. r. o.
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V SYNLABU jsme se opět 
připojili k Movemberu
Autor: Zdeněk Soudný

Listopadového běhu Zdraví národa, věno-
vaného Movemberu, se zúčastnilo 84 mužů. 
V 7 případech byl zaznamenán výsledek 
s překročenou limitní hodnotou, ve 4 přípa-
dech pak s výrazným překročením těchto 
hodnot, které indikovalo riziko onemocnění. 
Tito pacienti byli poučeni o tom, že by měli 
neprodleně vyhledat svého praktického 
lékaře a poradit se s ním o dalším postupu 
v rámci včasného záchytu karcinomu pro-
staty, případně jeho léčby.

Každý rok v České republice onemocní 
karcinomem prostaty 8 000 mužů. Více než 

1 400 z nich zemře. Protože téměř polovina 
nemocných nemá žádné příznaky, je často 
nádorové onemocnění prostaty označováno 
jako „tichá nemoc“. Přestože se počet ne-
mocných každým rokem zvyšuje, právě díky 
včasné a přesnější diagnostice úmrtnost na 
toto onemocnění významně klesá. Prvotní 
záchyt rakoviny prostaty spočívá v odbě-
ru krve. Pro vyšetření rakoviny prostaty 
používá SYNLAB nejmodernější laboratorní 
metodu – rozšířené sérové stanovení PSA, 
fPSA a p2PSA.

Na muže myslel 
SYNLAB již v létě, 
když podpořil akci 
STK pro chlapy
Tehdy absolvovalo pre-
ventivní prohlídku celkem 
630 mužů. Motivoval je 
k tomu Petr Koukal a jeho 
Nadační fond STK pro 
chlapy, šířící povědomí 
o důležitosti zdravotní 
prevence. V rámci letní 
STK Roadshow proto 
českým mužům nabízel 
bezplatné vyšetření 

zaměřené na prevenci civilizačních a on-
kologických chorob. Zhoršené markery, 
které mohou signalizovat karcinom, mělo 
92 z nich.

Přes 22 500 mužů se v létě 2016 zapojilo 
do projektu STK Roadshow. Stovky z nich 
zároveň využily možnost bezplatného pre-
ventivního vyšetření v rámci STK stanic, jež 
fungují v rámci odběrových míst společnos-
ti SYNLAB. U 92 mužů byly identifikovány 
zhoršené hodnoty markerů, signalizujících 
riziko rakoviny prostaty a tlustého střeva. 
Tři čtvrtiny pak měly zvýšený cholesterol 
a zhruba sto mužů také krevní cukr, což 
jsou hodnoty zhruba odpovídající incidenci 
těchto zdravotních problémů v populaci.

Ve 33 případech šlo o zvýšené nádorové 
markery, které mohou značit rakovinu pro-
staty. U 59 mužů pak testy prokázaly krev 
ve stolici, jež může být signálem kolorektál-
ního karcinomu. Neznamená to, že všichni 
mají rakovinu. Zvýšené markery mohou mít 
na svědomí také záněty a další onemoc-
nění. Je to však velmi varovný indikátor 
a proto byla těmto mužům doporučena 
návštěva odborníka.

I letos patřil „kníratý“ listopad v SYNLABU mužům. Respektive vyšetření rakoviny 
prostaty. Ve vybraných odběrových pracovištích si mohli muži nechat bezplatně 
zjistit, zda mají svou prostatu v pořádku. SYNLAB tak navázal na akci STK pro 
chlapy, kterou podpořil v polovině roku, a která trvala od června do konce září.

*57013*
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METODY HRAZENÉ SPOLEČNOSTÍ SYNLAB CZECH

	 PHI index zdravé prostaty

PSA,	fPSA,	p2PSA

ÚDAJE O PACIENTOVI

ČÍSLO	POJIŠTĚNCE

PŘÍJMENÍ

JMÉNO

DATUM	NAROZENÍ .										.	

ADRESA	A	KONTAKT

POJIŠŤOVNA 956

DATUM	A	ČAS	ODBĚRU 					.					.	20	 :

DATUM	A	ČAS	PŘIJETÍ	LABORATOŘÍ 					.					.	20	 :

DATUM PODPIS	PACIENTA

www.synlab.cz

	 zlatý	uzávěr	(srážlivá	krev)

www.zdravinaroda.cz
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OBJEDNÁVKA LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ
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call	centrum:	800 800 234

Pacient	 svým	 podpisem	 uděluje	 souhlas	 společnosti	 synlab	 czech	 s.	 r.	 o.,	 se	 sídlem	 Praha	 6,	 U	 vojenské	

nemocnice	 1200,	 IČ:	 496	88	804	 k	 tomu,	 aby	 nakládala	 s	 výsledky	 laboratorních	 vyšetření	 biologických	

vzorků	 odebraných	 pacientovi	 na	 základě	 této	 žádanky,	 jejichž	 druhy	 jsou	 vyznačeny	 na	 této	 žádance,	

tím	 způsobem,	 že	 tyto	 výsledky	 zašle	 registrujícímu	 poskytovateli	 ambulantní	 péče	 v	 oboru	 všeobecné	

praktické	 lékařství	 pacienta,	 jehož	 kontaktní	 údaje	 pacient	 na	 této	 žádance	 uvádí.	 Svým	 podpisem	 pacient	

dále	zprošťuje	ve	smyslu	§	51	odst.	2	písm.	b)	zákona	č.	372/2011	Sb.,	o	zdravotních	službách	společnost	

synlab	czech	s.	r.	o.	jakožto	poskytovatele	zdravotních	služeb	v	uvedeném	rozsahu	a	za	uvedených	podmínek	

povinné	 mlčenlivosti,	 když	 jí	 uděluje	 souhlas	 k	 tomu,	 aby	 uvedeným	 způsobem	 sdělila	 předmětné	 údaje,	

které	se	jakožto	poskytovatel	zdravotních	služeb	dozvěděla	v	souvislosti	s	poskytováním	zdravotních	služeb.

ZDRAVÍ NÁRODA
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Zbavíme se někdy rakoviny?
Autor: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Dr. h. c., internista a onkolog

S prodlužujícím se věkem se pravděpo-
dobnost vzniku rakoviny výrazně zvyšuje, 
prostě se jí dožijeme. Tím, že se zásadně 
snížila úmrtnost na infekce a nemoci srdce 
a cév, prodloužila se významně délka života 
a rakovina tak dostala příležitost být častější 
příčinou nemoci a smrti.

Třetinu případů výskytu rakoviny lze vysvětlit 
genetikou a vlivem prostředí, dvě třetiny 
jsou zřejmě dány tím, že se množení buněk 
nepovede a organizmus takové nepovedené 
buňky nedokáže včas zničit.

Podle mého názoru se rakoviny nikdy 
nezbavíme, její výskyt je přirozenou součástí 
našeho života. Můžeme ale udělat hodně 
proto, abychom alespoň snížili pravděpodob-
nost jejího výskytu nebo její vznik oddálili.

Zhoubné nádory doprovázejí lidstvo odjakživa, není to tedy jen trest za 
znečištěné životní prostředí nebo nezdravý způsob života. Nádorů je 
celkem více než 80 druhů a postihují nejen lidi, ale také zvířata.

Je vhodné vyhýbat se zbytečnému zvyšování 
rizika jejího výskytu (kouření, obezita, téměř 
žádná fyzická aktivita, častá konzumace 
červeného masa) a udělat vše pro to, aby se 
u nemocného zjistila co nejdříve, tedy v po-
čátečním stadiu, kdy je lépe léčitelná a často 
i zcela vyléčitelná. K tomu slouží nejen 
samovyšetřování (například prsu u žen, uzlin, 
sledování stolice a moči, zda se v nich ne-

objevuje krev), ale také pravidelné prohlídky 
u praktického lékaře, a především screenin-
gové programy, které se týkají rakoviny prsu, 
tlustého střeva a děložního čípku.

Rakoviny se lidstvo nikdy nezbaví, s tou 
myšlenkou musíme umět žít a udělat vše pro 
to, abychom svým jednáním nezvyšovali její 
šance na výskyt a na zkrácení našeho života.

VĚDA A POZNÁNÍ
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Laboratorní vyšetření jako základ 
úspěšné léčby rakoviny prostaty
Autor: Zdeněk Soudný

Jak strmě počet indikovaných onemocnění 
rakovinou prostaty v České republice na-
růstá je vidět z údajů Národního onkolo-
gického registru ČR (obr. 1). Za posledních 
dvacet let došlo k nárůstu výskytu rakoviny 
prostaty trojnásobně, naštěstí mortalita 
je výrazně nižší. Rozdíl je dán především 
možností vyšetření prostatického specific-
kého antigenu (PSA) v rámci preventivních 
prohlídek u praktického lékaře, urologa 
nebo dalších specialistů a na ní navazující 
moderní léčbou. Svého vrcholu v ČR karci-
nom prostaty, zdá se, dosáhl v letech 2011 
a 2012, kdy atakoval hranici 140 případů na 
100 000 mužů, s úmrtností pohybující se 
na 28,5 případů na 100 000 nemocných. 
Dle odhadu specialistů jen v roce 2016 bylo 
v České republice odhaleno 7 784 nových 
případů. Vyšší číslo je dáno také lepší 
indikací onemocnění, ke kterému přispívají, 
mimo jiné, různé preventivní akce. Společ-
nost SYNLAB v roce 2016 podpořila tento 
boj proti rakovině bezplatným vyšetřením 
mužů právě skrze vyšetření na PSA dvěma 

akcemi – čtvrtletní STK pro chlapy a listo-
padovým Movemberem. I díky včasnému 
záchytu onemocnění se přitom daří zvyšo-
vat úspěšnost úplného vyléčení pacientů. 
Za posledních třicet let se celkové pětileté 
přežití u rakoviny prostaty výrazně zvýšilo. 
Velká většina pacientů po pěti letech od 
diagnózy svého onemocnění tak stále žije.

Laboratorní vyšetření – spolehlivý 
indikátor rakoviny prostaty
K velmi výraznému posunu v indikaci 
onemocnění došlo také díky rozvoji a dal-
šímu zkvalitňování laboratorní diagnosti-
ky, především díky vyšetření krve testem 
stanovujícím prostatický specifický 
antigen (PSA).

Jedná se o bílkovinu, kterou tvoří prakticky 
výlučně buňky prostatických žlázek. Ta 
se stává součástí ejakulátu vycházejícího 
z penisu při pohlavním vyvrcholení (orgas-
mu). Malé množství tohoto antigenu se 
dostává do krevního oběhu, a proto může 

Karcinom prostaty se stal v posledních letech faktickým strašákem mužů. Zatímco 
dříve se týkal spíše mužů nad 50 let věku, stále častěji se lékaři ve svých ordinacích 
setkávají s indikací tohoto vážného onemocnění u mužů mladších, nezřídka i pod třicítku. 
Ostatně své by o tom mohl vyprávět olympionik a úspěšný badmintonista Petr Koukal, 
který svou veřejnou aktivitou pomohl k rozšíření povědomí o riziku onemocnění.

VĚDA A POZNÁNÍ

být detekováno z krevního vzorku. Samot-
ný PSA není přímo nebezpečný, avšak jeho 
vysoká hladina může signalizovat problém 
týkající se prostaty, tedy také právě rako-
vinu. Vyšetření PSA se provádí z malého 
vzorku krve pomocí přesné laboratorní 
imunologické metody a jeho hodnoty se 
udávají v nanogramech na mililitr (ng/ml).

Za „normální hodnotu“ PSA se většinou 
považuje hodnota v rozmezí 0 až 2,5 ng/
ml. U mužů s karcinomem prostaty bývá 
hodnota PSA zvýšená, nutno ale také upo-
zornit, že mnoho mužů s vyšší hodnotou 
PSA nemá ani karcinom prostaty, ani jiné 
významné poškození prostaty. Naopak 
byly indikovány případy mužů s rakovinou 
prostaty, jejichž PSA bylo nižší než uváděná 
mez, jedná se ale o specifické a spíše 
unikátní případy.

Nejčastějším důvodem zvýšené hodnoty 
PSA je benigní hyperplazie prostaty, tedy 
nenádorové zvětšení prostaty provázené 
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potížemi s močením. V současné české 
mužské populaci se jedná o poměrně 
běžné onemocnění, jehož indikaci zvyšuje 
věk pacientů. Třetina až polovina mužů 
s prokázanou benigní hyperplazií prosta-
ty má hodnotu PSA vyšší než 2,5 ng/ml, 
většinou v rozmezí 2,5–10 ng/ml. Jedná se 
o tzv. falešnou pozitivitu. Bohužel existuje 
také tzv. falešná negativita vyšetření. V ní 
30 až 40 % mužů s prokázaným časným 
karcinomem prostaty má hodnotu PSA 
nižší než 4 ng/ml. Přesto, že tato skuteč-
nost limituje význam určení hodnoty PSA 
pro diagnózu karcinomu prostaty, zavedení 
testu na PSA zvýšilo počet včas zjištěných 
karcinomů prostaty.

Dalšími příčinami zvýšení hodnoty PSA 
v krvi mohou být různé záněty prostaty 
poškozující buněčné stěny a vyplavující 
PSA do krve.

Je-li hodnota PSA nižší než 2,5 ng/ml 
a současně vyšetření prostaty konečníkem 
normální, lze považovat nález za negativní. 
Vyšetření pak stačí opakovat jednou roč-
ně. Je-li hodnota PSA vyšší než 2,5 ng/ml 
nebo ukáže vyšetření prostaty konečníkem 
nějakou nepravidelnost nebo zatvrdnutí, je 
třeba doplnit vyšetření o biopsii prostaty. 
Riziko nálezu karcinomu prostaty při sou-
časném pohmatovém nálezu při vyšet-
ření prostaty konečníkem stoupá s vyšší 
hodnotou PSA.

Plusy a mínusy vyšetření PSA
Výhody vyšetření:
•  Je nejcitlivější metodou pro indikaci 

rakoviny prostaty.
•  Jedná se o základní preventivní vyšetření 

s vysokou mírou jistoty.
•  Je včasným indikátorem rakoviny 

prostaty dříve, než se objeví faktické 
problémy.

•  Jeho indikace je podnětem pro včasnou 
léčbu s dobrým výhledem na úplné 
vyléčení.

•  Včasnou léčbou se předchází 
problémům pokročilé rakoviny.

Nevýhody vyšetření:
•  Falešná negativita testu – v důsledku ní 

nemusí vždy dojít k odhalení rakoviny 
prostaty.

•  Zvýšená hodnota může být i bez 
rakovinového nálezu a může tak vést ke 
zbytečným obavám a strachu.

•  Odhaluje také pomalu rostoucí typy 
rakoviny, které by nikdy nezpůsobily 
problémy a nezkrátily délku života.

Tab 1. Riziko karcinomu prostaty

vyšetření prostaty konečníkem
hladina PSA

0–2,5 2,5–10 10 a více

normální nízké střední vysoké

nenormální střední vysoké vysoké

Obr. 1 – počet indikovaných onemocnění karcinomem 
prostaty v ČR (zdroj: Národní onkologický registr)

VĚDA A POZNÁNÍ
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Studie SUSTAIN
Autor: MUDr. Ladislav Krajči, CSc. 
synlab czech, s. r. o.

Do studie byli zařazeni pacienti s DM 2. 
typu, starší 50 let s KV příhodou v anam-
néze nebo starší 60 let s vysokým rizikem 
KV příhody. Mohli být léčeni jedním, nebo 
dvěma perorálními antidiabetiky samostat-
ně, nebo v kombinaci s inzulinem v režimu 
bazálního, nebo premixovaného inzulinu. 
Aktivně bylo vyhledáno 4 346 osob (od 
2-12/2013), randomizováno bylo 3 297 osob 
ve 20 zemích, na 230 místech, medián 
sledování byl 2,1 let. Po randomizaci jedna 
skupina dostávala semaglutid v dávce 
0,5 mg/1,0 mg (1 648 osob) nebo placebo 
podávané jednou týdně (1 649 osob). Studii 
dokončilo 99,6 % pacientů ve skupině se 
semaglutidem a 99,7 % s placebem.

Primárním cílovým ukazatelem byl čas do 
manifestace první velké KV příhody (major 

Tato studie byla prezentována v září 2016 na 52. kongresu EASD v Mnichově 
(European Association for the Study of Diabetes) a simultánně zveřejněna v časopise 
New England Journal of Medicine. Jde o prospektivní, randomizovanou studii, 
kontrolovanou placebem s primárním cílem prokázat, že semaglutid (GLP 1 analog) 
nezvyšuje kardiovaskulární riziko (dále KV) v porovnání se standardní léčbou.

graf č. 3

graf č. 1

graf č. 2

adverse carviovascular event) – cévní mozko-
vé příhody nebo IM nebo úmrtí z KV příčiny. 
Sekundárním cílovým ukazatelem byla 
potřeba hospitalizace pro srdeční selhání, 
nestabilní anginu pectoris nebo intervenci na 
věnčitých či periferních arteriích. Populace 
odpovídala vstupním kritériím a profilu paci-
entů z diabetologických ordinací. Asi polovi-
na byla léčena inhibitory ACE, hodnota LDL 
cholesterolu byla v rozmezí 2,1–2,2 mmol/l, 
přibližně 58 % pacientů bylo léčených inzuli-
nem. Statistická analýza byla provedena pro 
populaci intention-to-treatment.

Primární cílový ukazatel byl zaznamenán 
v prvních 104 týdnech trvání studie u 6,6 % 
osob s aktivní léčbou a u 8,9 % u osob 
s placebem.

Úmrtí z KV příčin nastalo u 2,7 % ve sku-
pině léčené aktivně a 2,8 % ve skupině 
s placebem. IM byl u 2,9 % v aktivně léčené 
skupině a v 3,9 % ve skupině s placebem. 
CMP byla v 1,6 % v aktivně léčené skupině 
a v 3,9 % ve skupině s placebem. Kombi-
novaný cílový ukazatel zahrnující celkovou 
mortalitu, IM a CMP byl u 7,4 % s aktivní 
léčbou a v 9,6 % v placebové skupině. 
Celková mortalita byla u 3,6 % v aktivně 
léčené skupině a 3,8 % v placebové skupi-
ně. Rozšířený primární cílový ukazatel byl 
v 1,2 % v aktivní skupině a 1,6 % ve skupině 
s placebem. Revaskularizace byla u 5 % 
v aktivně léčené skupině a 7,6 % u placeba.

VĚDA A POZNÁNÍ
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Nežádoucí účinky při léčbě semaglutidem 
byly nevýznamné, jen občasné nevolnosti, 
závažné události nebyly. Krevní tlak se při 
semaglutidu zvýšil v průměru o 2,5 mmHg 
a tepová frekvence o 2/minutu.

Semaglutid je v první řadě antidiabetikum. 
V prvních měsících snížil hodnotu glykované-
ho hemoglobinu (HbA1c) o 1,5 %, poté nasta-
lo mírné zvýšení. Na konci studie to bylo 
o 1,1 % při dávce 0,5 mg a 1,4 % při dávce 
1 mg, v placebo skupině to bylo o 0,4 %.

V placebo skupině bylo třeba upravovat 
(zvyšovat) antidiabetickou léčbu 2× častěji, 
než v aktivně léčené skupině. Riziko hypo-
glykémie se nelišilo. Tělesná hmotnost při 
léčbě semaglutidem v dávce 0,5 mg klesala 
o 3,6 kg, při dávce 1 mg o 4,9 kg ve srovná-
ní s poklesem u placeba o 0,7 kg. Výsledek 
koreluje se studií LEADER.

V roce 2008 americký regulační úřad vydal 
osmistránkový návod pro hodnocení nových 
antidiabetických léků, z něhož vyplývá, že 
nové léky musejí doložit svoji kardiovas-
kulární bezpečnost v randomizovaných 
studiích 3. fáze, kde jsou kardiovaskulární 
parametry cílovými ukazateli. Na začátku 
prokazovaly DPP-4 inhibitory při studiích 
svoji bezpečnost, ale nezlepšily kardiovas-
kulární mortalitu, výskyt IM a CMP. Přitom 
by dnes každé nové antidiabetikum mělo 
nejen normalizovat hyperglykémii, ale mělo 
by být i prevencí výskytu makrovaskulárních 

komplikací, což není snadné prokázat. Před 
nedávnem se to podařilo dvěma antidia-
betickým lékům empagliflozinu (sodium-
glucose cotransporte 2 inhibitor) ve studii 
EMPA-REG OUTCOME a liraglutidu (GLP-1 
analog) ve studii LEADER a nyní i Semagluti-
du, dalšímu GLP-1 agonistovi.

Semaglutid je GLP-1 analog s prodlou-
ženým poločasem vylučování, umožňuje 
podávání 1× týdně s.c., zatím není schválený 
ke klinickému použití. Vlastní léčba běžela 
ve studii 104 týdnů, zadala ji společnost 
Novo Nordisk, s kontrolami v tříměsíčních 
intervalech. Demografické a klinické charak-
teristiky byly na počátku studie podobné ve 
všech léčených skupinách. Průměr trvání 
DM 2. typu byl 13,9 let, průměrná hladina 
glykovaného hemoglobinu na začátku byla 
8,7 %. Diabetická retinopatie byla přítomná 
ve 3 % v semaglutinové skupině a v 1,8 % 

v placebové skupině. Nová nefropatie nebo 
její zhoršení bylo 3,8 % v semaglutinové 
skupině a 6,1 % v placebo skupině.

Studie potvrdila v semaglutidem léčené 
skupině významně nižší (–26 %) riziko úmrtí 
z kardiovaskulárních příčin, nefatální IM 
nebo nefatální CMP, oproti skupině léčené 
placebem. Toto nižší riziko (–39 %) bylo 
dáno především snížením výskytu nefatální 
CMP a nesignifikantním snížením (–26 %) 
nefatálního IM, bez významného rozdílu 
v míře úmrtí z kardiovaskulárních příčin. 
V obou skupinách léčených semagluti-
dem nebyl rozdíl. Semaglutidem léčená 
skupina měla nižší riziko nebo nové zhoršení 

nefropatie, dle rozdílů ve stupni makro-
albuminurie, ale vyšší riziko komplikací 
diabetické retinopatie, než placebo skupina. 
V semaglutidové skupině byl vyšší výskyt 
krvácení do sklivce, slepoty, nebo častější 
potřeba fotokoagulace, či odsátí krvácení 
ze sklivce. U DM 1. typu je známé zhoršení 
retinopatie v souvislosti s rychlým snižová-
ním glykémie. Zde nelze vyloučit ani přímý 
účinek semaglutidu na zhoršení retinopatie.

Snížení glykovaného hemoglobinu, tělesné 
hmotnosti a systolického krevního tlaku ve 
dvouletém sledování přispělo k pozorova-
nému snížení kardiovaskulárního rizika ve 
skupině léčené semaglutidem. S výjimkou 
zhoršení retinopatie, měl semaglutid bez-
pečnostní profil podobný s jinými agonisty 
GLP-1 receptoru. Výskyt zhoubných nádorů 
byl podobný v semaglutidové i placebové 
skupině. Karcinom pankreatu byl v semag-
lutidové skupině nižší, nebyl zachycen žádný 
medulární karcinom štítné žlázy. Výskyt 
pankreatitidy byl stejně nízký u obou skupin.

Příznivý kardiovaskulární účinek semaglu-
tidu se dle výsledků může vztahovat také 
k modifikaci progrese aterosklerózy.

Závěrem lze říci, že u pacientů s DM 2. typu 
s vysokým kardiovaskulárním rizikem dokázal 
semaglutid při dvouletém sledování význam-
ně snížit riziko náhlého úmrtí nebo riziko nefa-
tálního IM, nefatální CMP oproti placebu.

graf č. 4

graf č. 5

graf č. 6
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Reprodukční imunologie
Autor: Ing. Anabela Čížková, MUDr. Barbara Trnková

V současné době se v České republice řeší 
problematika poruch plodnosti u přibližně 
20–25 % párů ve fertilním věku.

Neplodnost je definována jako neschopnost 
otěhotnět po jednom roce pravidelného 
nechráněného styku. Zatímco v minulosti se 
s ní potýkaly spíše ženy, v posledních zhru-
ba pěti letech se příčina neschopnosti počít 
vyrovnává mezi obě pohlaví. Za neplodnost 
páru je zodpovědný asi ve 40 % případů 
muž a ve 40 % žena. V případě zbývajících 
20 % párů je způsobena kombinací faktorů 
u obou partnerů.

Jednou z příčin poruch fertility může být 
u obou pohlaví porucha imunitního systému. 
V současnosti je popisováno několik desítek 
imunopatologií, které mohou vyústit ve 
sterilitu, případně infertilitu. Vůbec skuteč-
nost, že se geneticky odlišný plod může 
úspěšně vyvíjet v těle matky, představuje 
jednu z největších a stále fascinujících záhad 
fyziologie. Reprodukční imunologie zasahuje 
do charakteru, činnosti a vývoje germina-
tivních buněk, jako jsou spermie a vajíčko. 
Zabývá se vzájemnými vztahy imunitního 
systému, především ve vývoji spermie 
a oocytu, embrya a jeho vazby na matku, 
a dále časnou i pozdní graviditou v podobě 
různých – též imunologicky podmíněných – 
poruch těhotenství. Sem patří např. pot-
rácivost, preeklampsie či jiné komplikace 
u matky spojené se základním onemocně-

ním, eventuálně vázané na samotnou in vitro 
fertilizaci. Dnes se odhaduje, že 15 % párů 
s poruchou plodnosti má dysbalanci právě 
v imunologických reakcích.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem 
nabývá na významu zařazení metodik repro-
dukční imunologie do standardních postupů 
péče o neplodné páry. V dubnu 2009 vydala 
odborná společnost ČSAKI metodický 
pokyn Návrh doporučení pro stanovení 
parametrů protilátkové a buněčné imuni-
ty u žen a mužů s poruchami plodnosti. 
Momentálně prochází revizí a v nejbližší 
době by měla vyjít jeho aktualizovaná verze.

Laboratorní imunologické vyšetření přispívá 
ke stanovení diagnózy imunopatologického 
onemocnění a/nebo k posouzení jeho aktivity.

Dle doporučení jsou metodami první 
volby u imunologického vyšetření ženy 
s primární sterilitou protilátky proti zona 
pellucida, proti spermiím v séru, štítné žláze 
(anti-TPO, anti-TG), tkáňové transglutaminá-
ze a spermiím v cervikálním hlenu.

Metodami druhé volby jsou stanovení 
funkční aktivity NK buněk, antifosfolipidové 
a antinukleární protilátky, protilátky proti 
beta2GPI a proti ovariím.

Metodami první volby u imunologic-
kého vyšetření ženy při opakovaných 

ztrátách plodu jsou antifosfolipidové 
protilátky, protilátky proti kardiolipinu, 
annexinu V a proti beta2GPI.

Metodami druhé volby jsou stanovení 
funkční aktivity NK buněk, antiprotrombinové 
a antinukleární protilátky, protilátky proti štítné 
žláze (anti-TPO, anti-TG), proti tkáňové trans-
glutamináze, imunofenotypizace lymfocytů.

Protilátky proti zona pellucida stanovu-
jeme enzymovou imunoanalýzou (ELISA). 
Jsou namířené proti glykoproteinové matrix 
(zona pellucida) na povrchu oocytů a jsou 
schopné účinně zabránit oplodnění.

Mohou mít charakter protilátek třídy IgG, 
IgM i IgA. Vážou se obvykle na specifické 
zonální receptory pro spermie, maskují je, 
deformují a brání tak oplodnění. Negativní 
nález: < 10 IU/ml.

Protilátky proti spermiím stanovujeme 
také ELISA metodou. Příčiny tvorby protilá-
tek mohou být nejrůznějšího typu. Může se 
jednat o primární poruchy imunitní regulace 
v imunitní soustavě ženy, zvýšenou expozici 
spermiím při současně probíhajících chro-
nických zánětech ženského pohlavního 
ústrojí, dále expozici spermiím mimo geni-
tál, pohlavní styk mimo ovulaci, chirurgické 
zákroky v poševním kompartmentu ženy 
nebo vadné složení ejakulátu. Negativní 
nález: < 60 IU/ml.

„Nikoliv láska, ale plodnost je ten největší zázrak přírody.“
Robert Browning

VĚDA A POZNÁNÍ
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Protilátky proti ovariím jsou namířeny proti 
buňkám produkujícím steroidy. Často se ob-
jevují v kombinaci s jinými autoprotilátkami. 
Vyskytují se u žen s předčasným ovariálním 
selháním, polyglandulární autoimunitou, 
SLE. U pozitivních pacientek je vhodné po-
drobné vyšetření ovariální rezervy. Protilátky 
stanovujeme ELISA metodou. Negativní 
nález: < 15 IU/ml.

Protilátky proti štítné žláze, tyreoidální pe-
roxidáze (anti-TPO) a v menší míře též proti 
tyreoglobulinu (anti-TG) slouží k posouzení 
míry aktivity autoimunitní destrukce štítné 
žlázy. Autoimunitní postižení štítné žlázy je 
nejčastější autoimunitní stav postihující přes 
5 % žen ve fertilním věku. Funkční postiže-
ní štítné žlázy může způsobovat poruchy 
menstruačního cyklu, až anovulaci, poruchy 
plodnosti, opakované neúspěchy pacien-
tek v IVF programu, opakované potrácení, 
intrauterinní růstovou retardaci, předčasné 
narození plodu nebo poporodní zánět štítné 
žlázy. Protilátky detekujeme metodou che-
miluminiscenční imunoanalýzy.

Negativní nález anti-TPO: < 35 IU/ml, anti-
-TG: < 40 IU/ml.

Antifosfolipidové protilátky jsou hetero-
genní skupinou cirkulujících autoprotilátek 
namířených proti záporně nabitým buněč-
ným fosfolipidům nebo proti komplexům 
fosfolipid-protein buněčných membrán. Ná-
sledkem jejich poškození některé fosfolipidy 
změní konfiguraci a tím může dojít k přemís-
tění negativně nabitých fosfolipidů na povrch 
buňky. Tak se vytvoří nové epitopy, které 
jsou terčem indukce nových antifosfolipido-
vých protilátek.

Výsledky vyšetřování protilátek proti buněč-
ným fosfolipidům – kardiolipinu, fosfatidylse-
rinu, fosfatidylinositolu, kyselině fosfatidové, 
beta-2-glykoproteinu – slouží především 
pacientkám s opakovanými potraty a ji-
nými závažnými komplikacemi v graviditě. 
Protilátky stanovujeme ve třídě IgG, IgM 
metodou ELISA.

Protilátky proti annexinu V blokují jeho 
ochrannou funkci. Annexin V se nachází na 
trofoblastu, placentárních klcích, kryje fos-
folipidovou membránu, zabraňuje koagulaci. 
Důsledkem jeho blokace může být vznik 
placentárních (mikro)trombóz a následná 
dysfunkce placenty. Protilátky stanovujeme 
ve třídě IgG, IgM metodou ELISA.

Protilátky proti tkáňové transglutamináze 
(tTG) jsou důležitým a vysoce senzitivním 
biomarkerem celiakie. Při indikaci a interpre-
taci vyšetření anti-tTG je třeba vést v patrnos-

ti, že jedinci s deficiencí sérového IgA nemu-
sejí mít ani v případě jasné diagnózy celiakie 
pozitivní anti-tTG v izotypu IgA. Je zapotřebí 
provést vyšetření autoprotilátek i ve třídě IgG. 
Při dodržování bezlepkové diety autoprotilát-
ky ze séra vymizí. U žen s diagnostikovanou 
celiakií je vhodné doporučit cílené snahy 
o početí až po vymizení sérových protilátek 
anti-tTG. Důvodem je skutečnost, že enzym 
tTG je významně exprimován v trofoblastu 
a cirkulující protilátky tak mohou zvyšovat 
riziko sterility a vzniku abnormalit placenty 
s následným potrácením.

Protilátky anti-tTG ve třídě IgA stanovujeme 
chemiluminiscenční imunoanalýzou, IgG 
metodou ELISA. Negativní nález anti-tTG 
IgA: < 8 AU/ml, anti-tTG IgG: < 12 U/ml.

Antinukleární protilátky jsou namířeny pro-
ti celému spektru antigenů proteinové či gly-
koproteinové povahy v jádrech buněk. První 
screeningovou metodou je mikroskopické 
vyšetření nepřímou imunofluorescencí (NIF), 
kde jako substrát slouží vrstva lidských 
nádorových buněk HEp-2. Na metodu 
NIF by v případě pozitivity mělo navazovat 
další vyšetření (ELISA, blot, multiplexové 
metody…) vedoucí k určení přesné proti-
látkové specificity. Z hlediska reprodukční 
imunologie jsou nejvýznamnější protilátky 
proti extrahovatelným nukleárním antige-
nům (ENA), a to hlavně proti SS-A a SS-B. 
Pozitivita sérových SS-A a SS-B je rizikovým 
faktorem pro graviditu i u zcela asymptoma-
tických žen – nález je asociován s cca 5% 
rizikem kompletního atrioventrikulárního 
bloku u plodu, se zvýšeným rizikem neo-

ANA – homogenní obraz fluorescence

Aktivita NK buněk – negativní reakce

ANA – zrnitý obraz fluorescence

žádanka na imunologické vyšetření žen

Aktivita NK buněk – pozitivní reakce

VYŠETŘENÍ ŽENY

Humorální imunita – základní Buněčná imunita Hepatitidy

 
Imunologie humorální soubor

 
Buněčná imunita soubor  HBsAg

    (obsahuje níže uvedná vyšetření, možno testovat     (obsahuje níže uvedná vyšetření, možno testovat i jednotlivě)       
 

Anti HBc total
i jednotlivě)       CD3, CD4, CD8, CD19, NK, NKT 3) – při pozitivitě doplnit HBc IgM

      IgG Aktivace NK buněk CD69  1)       Anti HCV
 IgA  K562, trofoblast
      IgM       K562, trofoblast, partnerské spermie Varia
 Protilátky proti spermiím  Krevní obraz + dif.  CMV (IgG, IgM) 2)

      Protilátky proti Zona pellucida            
 

HSV 1+2 (IgG, IgM)
 Protilátky proti ováriím Trombofilní stavy (EDTA – samostatná zkumavka) – při pozitivitě doplnit HSV2 IgG
      Protilátky proti Lamininu-1  Mutace F. V – Leiden 1691 G/A       Listeria monocytogenes
 ANA screen IF       Mutace F. II – Protrombin 20210 G/A  Brucella abortus
      APLA screen (IgG, IgM)  Mutace MTHFR – 677 C/T

      
Toxoplasma gondii 2)  
(Ab celk, IgA, IgG, IgM, IgE, IgG – avidita) β-2-glykoprotein (IgG, IgM)       Mutace MTHFR – 1298 A/C

 Rubeola (IgG, IgM)
      CRP Hormony

 TSH Pohlavně přenosné choroby
      fT4 – volný T4       HIV (anti-HIV1+2, p24)

 T4 celkový  Syfilis (netrep. + trepon. test)
Humorální imunita – rozšířená       fT3 – voný T3       Chlamydia sp., C. trachomatis (IgA, IgG)

 Screening celiakie (Anti tTg IgA+IgA)  T3 celkový  C. sp., C. trachomatis, pneumoniae WB (IgA,IgG)

      
Anti tTg (IgA) 2)  

(Protilátky proti tkáňové transglutamináze)
      HCG       Ureaplasma u. / Mycoplasma h. (IgG, IgM)

 LH
 Anti TG       FSH Urogenitální infekce – přímý průkaz
      Anti TPO  Prolaktin  Neisseria gonorrhoeae DNA
 APLA typizace (IgG, IgM)       Estradiol       Chlamydia trachomatis DNA
      Annexin V (IgG, IgM)  Progesteron  Mycoplasma hominis DNA
 ACLA (IgG, IgM)       Testosteron       Mycoplasma genitalium DNA
      AMH (anti-Müllerian hormon)  SHBG  Ureaplasma species DNA

      DHEAS       Mycoplasma species DNA

 Chlamydia trachomatis (Ag)  moč  výtěr

Jméno partnera: Terapie: Důvod vyšetření:

 zlatý uzávěr (srážlivá krev)
 zelený uzávěr (krev s heparinem)

Odběrový materiál viz barevnost na žádance:

 1) pro upřesnění odběru volejte Callcentrum 
2) o schématu vyšetření rozhoduje laboratoř
3) pro výpočet absolutních hodnot subpopulací je nutný 

požadavek na KO+dif.

Odběr krve k vyšetření lidské DNA byl proveden 
s informovaným souhlasem pacienta.
Informovaný souhlas je přiložen k žádance.

Číslo pojištěnce:

Příjmení:

Jméno:

Datum narození:            .           . 
Pohlaví: Muž Žena

DG:

Pojišťovna: Samoplátce:
Datum a čas

odběru:            .           . 20             :
Jak vyplňovat: Správně Chybně

IČP, odbornost

Razítko
a podpis lékaře

Adresa 
a kontakt na 

pacienta:

Primární vzorek: krev moč jiný

Celkem vyžádáno vyšetření:
Datum a čas 

přijetí laboratoří:            .           . 20             :

 fialový uzávěr (krev s EDTA)
 žlutý užávěr (moč)
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Objem ejakulátu > 1,5 ml

pH > 7,2

Koncentrace spermií ≥ 15 milionů/ml

Celkový počet spermií v ejakulátu ≥ 39 milionů

Celková pohyblivost ≥ 40 % pohyblivých spermií

Počet progresivně se pohybujících spermií ≥ 32 %

Morfologie ≥ 4 % s normální stavbou

Vitalita ≥ 58 % živých spermií

Leukocyty < 1 milion/ml

natálního lupusu. Ženy s pozitivitou těchto 
autoprotilátek častěji potrácejí v I. trimestru, 
ale i v pokročilejších stadiích gravidity a jsou 
ve zvýšeném riziku těhotenských komplikací 
typu preeklampsie, syndromu HELLP nebo 
intrauterinní růstové retardace plodu. Pozi-
tivita anti-SS-A/anti-SS-B je jednou z mála 
indikací trvalé kortikoterapie v graviditě 
u jinak zdravých asymptomatických žen.

Imunofenotypizace lymfocytů (T lymfocy-
tů, B lymfocytů, NK buněk) se provádí me-
todou průtokové cytometrie, jež umožňuje 
velmi rychlou analýzu mnoha set tisíc buněk 
a zároveň detekci více znaků najednou. 
Základní populací buněk specifické imunity 
jsou T a B lymfocyty, které jsou odpovědné 
za antigenně specifické imunitní reakce, 
ale mohou je také inhibovat a tím zajišťovat 
imunologickou toleranci. Podílejí se tak i na 
toleranci plodu v těle matky.

NK buňky tvoří třetí hlavní populaci lym-
focytů (po T a B lymfocytech). V periferní 
krvi představují fyziologicky zhruba 5–15 % 
z celkového počtu přítomných lymfocytů. 
Podíl cirkulujících NK buněk > 18 % je spo-
jován s neplodností a opakovanými potraty. 
Rozhodujícím faktorem v tomto ohledu je 
však funkční aktivita NK buněk.

Funkční aktivita NK buněk se stanovuje 
pomocí průtokové cytometrie. Detekuje se 
exprese aktivačního znaku CD69 u NK bu-
něk po jejich předchozí aktivaci stimulanty 
nespecifickými (buněčnou linií K562) a spe-
cifickými (trofoblastem, spermiemi partnera). 
Analýza exprese znaku CD69 může dát 
odpověď, jaký vliv mají jednotlivé stimulanty 
na aktivaci lidských NK buněk.

Kromě výše uvedených parametrů se dle 
potřeby doplňují další vyšetření, např. proti-
látky proti lamininu-1, AMH, hormony (TSH, 
fT4…), infekční markery (protilátky proti My-
coplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, 
Chlamydia trachomatis…), viz nabídka vy-
šetření na žádance REPRODUKCE_ŽENA.

Metodou první volby při imunologickém 
vyšetření muže je spermiogram dle standar-
dů WHO z roku 2010. Pro správné stanovení 
spermiogramu je důležité dodržet základní 
pravidla odběru. Před odběrem se dopo-
ručuje minimálně tří až čtyřdenní pohlavní 
abstinence. Provádí se do sterilní odběrové 
nádobky. Ejakulát nesmí být z prezervativu, 
který obvykle obsahuje spermicidní látky. 
Vzorek musí být dopraven do laboratoře do 
60 minut při teplotě blízké teplotě těla.

Mezi základní hodnocené parametry patří 
především: objem a pH ejakulátu, koncen-
trace spermií, jejich pohyb, morfologie, 
vitalita a počet leukocytů. V tabulce jsou 
normální hodnoty spermiogramu podle 
WHO (2010).

Pro stanovení výše uvedených parame-
trů ejakulátu se využívá v naší laboratoři 
kombinace klasické světelné mikroskopie 
(pohyblivost, morfologie) a metoda průto-
kové cytometrie, jíž se vyšetří počet spermií 
a leukocytů, vitalita spermií. Touto metodou 
se navíc ověří integrita akrozomu spermií 
a přítomnost intraakrozomálního proteinu 
v jejich hlavičce. Akrozom obsahuje enzymy 
hyaluronidázu a acrosin, které natráví vnější 
membránu vajíčka zvanou zona pellucida, 
čímž umožní průnik haploidního jádra sper-
mie do vajíčka.

Pohyblivost (motilitu) spermií dělíme na 
čtyři kategorie:

A = rychlý progresivní pohyb 
B = pomalý progresivní pohyb 
C = nonprogresivní pohyb (na místě) 
D = imotilní (bez pohybu)

V případě, že je zjištěna celková motilita 
u méně než 40 % spermií nebo progresivní 
motilita u méně než 32 % spermií, jedná se 
o astenozoospermii.

Morfologie spermií se hodnotí na nátěru 
spermatu. Spermie se posuzuje jako mor-
fologicky normální, pokud jsou všechny její 
části (hlavička, krček, střední část a bičík) bez 
patologických změn. Normální tvar hlavičky je 
oválný, střední část těla je štíhlá. Bičík je štíhlý 
a bez deformit, užší než střední část. Pokud 
má méně než 4 % spermií normální stavbu, 
označuje se tento stav teratozoospermie.

Počet spermií a počet leukocytů
Měření počtu spermií a leukocytů je 
založeno na přidání vnitřního standardu 
(fluorescenčních kuliček o známém počtu) 
ke vzorku ejakulátu.

O oligozoospermii mluvíme u spermiogramu 
s koncentrací spermií menší než 15 milionů/ml.

Detekce leukocytů ve vzorku se provádí 
pomocí protilátky anti-CD45 PE-Cy™5. Při 
zvýšeném počtu leukocytů (> 1 × 106/ml) je 
vhodné indikovat mikrobiologické vyšetření 
ejakulátu k vyloučení infekční příčiny.

Vitalita spermií
Vitalita spermií se měří pomocí propidium 
jodidu, který proniká narušenou membrá-
nou mrtvých buněk a váže se na DNA. Vita-
litu spočítáme jako procento živých spermií 
z jejich celkového počtu.

Obr. Schéma spermie (zdroj: ZDRAVÁ 
SPERMIE – prevence neplodnosti)

Obr. Příklady patologických morfologických nálezů (zdroj: 
ZDRAVÁ SPERMIE – prevence neplodnosti)

Spermiogram – normální nález podle WHO z roku 2010

VĚDA A POZNÁNÍ
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Integrita akrozomu
Měření integrity akrozomu se zakládá na de-
tekci intraakrozomálního proteinu (IAP), který 
se vyskytuje v akrozomu. Pokud akrozom 
spermie není narušen, není tento protein 
možno detekovat. U spermií s narušenou 
membránou je tento protein dostupný pro 
protilátku proti IAP a je detekován. Normální 
hodnoty: < 30 % patologických spermií.

Metodou druhé volby u mužů jsou vyšetře-
ní protilátek proti spermiím v séru, parametrů 
systémových imunopatologických one-
mocnění, jako jsou antinukleární protilátky, 
protilátky proti tkáňové transglutamináze, 
stanovení funkční aktivity NK buněk, test 
inhibice migrace leukocytů pod agarózou.

Dle potřeby se provádějí další vyšetření, 
např. stanovení hladiny hormonů, zejména 
testosteronu a FSH, které se podílejí na 
správném průběhu spermatogeneze, pří-
padně onkogenní marker PSA a jeho volná 
forma fPSA, infekční markery.

Spektrum vyšetření muže obsahuje žádanka 
REPRODUKCE_MUŽ.

Naše imunologické ambulance se věnují pro-
blematice imunologických příčin neplodnosti.

Indikace k reprodukčně imunologickému 
vyšetření párů s poruchami plodnosti:

1.  Páry (zejména od 35 let výše), které po 
roce pravidelného nechráněného pohlav-
ního styku nepočaly.

2.  Páry, které nepočaly po jednom až dvou 
a více IVF programech (důležitý je věkový 
faktor).

3.  Pacientky po dvou a více potratech (je 
třeba respektovat věkový faktor, hlavně 
u ženy).

4.  Páry s autoimunitním onemocněním, 
onkologickou zátěží či jinou závažnou 
základní diagnózou.

5.  Páry před kryokonzervací spermií nebo 
vajíček z důvodu závažné onkologické 
diagnózy a před léčebnými zákroky 
(operace, chemoterapie).

K vyšetření je nutné doporučení odborného 
či praktického lékaře.

 

Na závěr jedna pozitivní kazuistika (pacient-
ka MUDr. Barbary Trnkové):

Šestatřicetiletou pacientku odeslali z repro-
dukčního centra k vyšetření pro primární 
sterilitu trvající tři roky, suspektní syndrom 
předčasného ovariálního selhání, částečný an-
drologický faktor. Dle dokumentace se v dět-
ství objevil generalizovaný atopický ekzém, 
nyní zcela bez obtíží, suspektní tyreopatie.

V provedeném laboratorním vyšetření je 
v buněčné složce zachycena vyšší nespeci-
fická NK aktivita vůči partnerovým spermiím, 
přítomný autoimunitní terén s ojedinělými 
autoimunitními fenomény – antinukleozomy, 
v protilátkové složce deficience IgA.

Na základě laboratorních nálezů byla dopo-
ručena v rámci prekoncepční terapie imu-
nomodulační léčba Prednisonem, cca dva 
až tři týdny před plánovanou koncepcí 
Prednison 10 mg 1 × 1 v ranní dávce.

Pacientka po 1,5 měsíce léčby úspěšně 
otěhotněla. Imunomodulační terapii Predni-
sonem jsme ukončili ve 14. týdnu gravidity. 
V současné době je ve 22. tt gravidity, která 
probíhá zcela fyziologicky.

VYŠETŘENÍ MUŽE

Základní vyšetření Hepatitidy

 
Imunologie humorální soubor  HBsAg

    (obsahuje níže uvedná vyšetření, možno testovat i jednotlivě)       
 

Anti HBc total
      IgG – při pozitivitě doplnit HBc IgM
 IgA       Anti HCV
      IgM
 Protilátky proti spermiím Pohlavně přenosné choroby
     Protilátky proti Leydigovým buňkám  HIV (anti-HIV1+2, p24)
 ANA screen IF       Syfilis (netrep. + trepon. test)
     Screening celiakie (Anti tTg IgA + IgA)  Chlamydia sp., C. trachomatis (IgA, IgG)
 CRP       C. sp., C. trachomatis, pneumoniae WB (IgA, IgG)

 Ureaplasma ureal. / Mycoplasma hom. (IgG, IgM)
     Krevní obraz + dif.

      
 

HSV  1+2 (IgG, IgM)
Vyšetření ejakulátu 1) – při pozitivitě doplnit HSV2 IgG

 Protilátky proti spermiím (IgG / IgA)
      Kvalita akrozómu (Hs-8 nativní/Hs-8 po permeabil.) Urogenitální infekce – přímý průkaz

 
Imunocytologické vyšetření spermatu: leukocyty (CD45), vitalita, 
motilita, morfologie, počet

      Neisseria gonorrhoeae DNA
 Chlamydia trachomatis DNA
      Mycoplasma hominis DNA

Hormony  Mycoplasma genitalium DNA
 Testosteron       Ureaplasma species DNA
      FSH  Mycoplasma species DNA
 

Onkogenní markery       Chlamydia trachomatis (Ag)   moč   výtěr
 PSA
      – při PSA (4–10 ug/l) doplnit f-PSA
 f-PSA (volný)

Jméno partnerky: Terapie: Důvod vyšetření:

 zlatý uzávěr (srážlivá krev)
 zelený uzávěr (krev s heparinem)

Odběrový materiál viz barevnost na žádance:

 1)  pro upřesnění odběru volejte Call centrum 

Odběr krve k vyšetření lidské DNA byl proveden 
s informovaným souhlasem pacienta.
Informovaný souhlas je přiložen k žádance.

Číslo pojištěnce:

Příjmení:

Jméno:

Datum narození:            .           . 
Pohlaví: Muž Žena

DG:

Pojišťovna: Samoplátce:
Datum a čas

odběru:            .           . 20             :
Jak vyplňovat: Správně Chybně

IČP, odbornost

Razítko
a podpis lékaře

Adresa 
a kontakt na 

pacienta:

Primární vzorek: krev moč ejakulát jiný

Celkem vyžádáno vyšetření:
Datum a čas 

přijetí laboratoří:            .           . 20             :

 fialový uzávěr (krev s EDTA)
 žlutý užávěr (moč)

www.synlab.cz

*05004*
0

5
0

0
4
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OBJEDNÁVKA LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

Integrita akrozomu – normální nález

Integrita akrozomu – patologický nález

Přítomnost intraakrozomálního proteinu
Po narušení či permeabilizaci membrány 
spermií se intraakrozomální protein (IAP) 
stává dostupným pro protilátku proti IAP a je 
detekován. V případě, že spermie intraakro-
zomální protein neobsahují, není po permea-
bilizaci spermií protilátkou proti IAP deteko-
ván. Normální hodnoty: > 65 % spermií.

Pokud u muže dojde k porušení hemato-
testikulární bariéry (poraněním, zánětem, 
operačním výkonem, následkem nádoru…), 
dostanou se imunokompetentní buňky 
k povrchovým znakům spermie a mohou se 
vytvořit antispermatozoální protilátky. V eja-
kulátu stanovujeme protilátky vázající se na 
spermie ve třídě IgA a IgG pomocí přímého 
MAR testu. Hodnotíme pod mikroskopem. 
Normální nález: < 50 % motilních spermií 
s navázanou protilátkou.

VĚDA A POZNÁNÍ
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žádanka na imunologické vyšetření mužů
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Monoklonální gamapatie – diagnostika 
a monitorování stanovením volných 
lehkých řetězců (FLC)
Autor: RNDr. Ellen Dreslerová
The Binding Site, s. r. o.

Některé klinické projevy monoklonálních ga-
mapatií, zvláště jejich maligních forem (vyso-
ká sedimentace, anémie, bolesti v kostech, 
nález osteolytických ložisek, hyperkalcémie, 
nález volných monoklonálních lehkých 
řetězců v moči, imunodeficience se snížením 
koncentrací imunoglobulinů v krvi, nefrotic-
ký syndrom nebo renální selhání nejasné 
etiologie, zvláště u starších osob, refrakterní 
městnavé srdeční selhání, orthostatická 
hypotense, syndrom karpálního tunelu, 
sensomotorická polyneuropatie nejasné 
etiologie aj.) často vedou klinika ke správné 
diagnóze. Velmi často však žádá o labo-
ratorní vyšetření se zaměřením na průkaz 
monoklonálního imunoglobulinu v krvi nebo 
v moči, protože klinická symptomatologie 
je necharakteristická a k diagnóze nestačí. 
U potenciálně maligních monoklonálních 
gamapatií je to velmi často laboratoř, která 
klinika na správnou diagnózu upozorní.

Monoklonální gamapatie (MG) jsou tedy 
stavy, které se vyznačují maligní nebo 
potenciálně maligní proliferací elementů 
B-buněčné linie produkujících monoklonální 
protein (M-protein, M-komponenta, „para-
protein“), nebo jeho strukturální komponen-
ty, tj. lehké řetězce ĸ nebo λ a vzácně i těžké 
řetězce molekuly imunoglobulinu (Ig) typu α, 
β, µ a δ 1, 2.

Monoklonální gamapatie dělíme na: mono-
klonální gamapatie nejasného významu 
(MGUS) a na maligní monoklonální gama-
patie, které jsou příčinou několika onemoc-
nění. Nejčastější je mnohočetný myelom 
(MM), jehož variantní formy jsou doutnající 
myelom (SMM), indolentní myelom (IMM), 
asymptomatický myelom, nesekretorický 
myelom (NSMM), solitární kostní plazmo-
cytom (SPB), extramedulární plazmocytom 
(EMP), osteosklerotický myelom, plazmo-
celulární leukemie (PLC). Další onemocnění, 

Monoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění vyznačující se proliferací jednoho 
klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin. Již v roce 1847 britský 
lékař Henry Bence Jones popsal zvláštní protein v moči pacientů trpících kostní nemocí. Identifikoval 
tuto zvláštní bílkovinu v moči renomovaného londýnského obchodníka T. A. McBeana. Později tento 
protein pojmenovali Bence-Jonesova bílkovina, a stal se tak prvním nádorovým markerem na světě.

která patří do skupiny maligních monoklo-
nálních gamapatií, jsou primární amyloidóza 
a Waldenströmova makroglobulinémie 3.

Přítomnost monoklonálního imunoglobu-
linu v séru či v moči je poměrně častý jev, 
postihuje 3,2 % osob ve věku nad 50 let. 
Izolované zvýšení pouze jednoho typu 
volného lehkého řetězce imunoglobulinu 
kappa (κ) či lambda (λ) je detekováno 
u 0,7–0,8 % osob starších 50 let. Většina 
osob s průkazem monoklonálního imuno-
globulinu splní kritéria takzvané „mono-
klonální gamapatie nejistého významu 
(MGUS)“. Ta je definována koncentrací 
hladiny monoklonálního imunoglobu-
linu v séru, která nepřesahuje 30 g/l, 
dále počtem plazmocytů v kostní dřeni 
nepřesahujícím 10 % a absencí projevů 
mnohočetného myelomu či jiné lymfoproli-
ferativní nemoci. U části osob s MGUS se 
nakonec postupně přes asymptomatický 
vyvine symptomatický myelom anebo jiné 
maligní lymfoproliferativní onemocnění, 
vyžadující léčbu. Proto je MGUS považo-
ván za jeden z nejčastějších premaligních 

stavů s průměrným rizikem transformace 
v maligní chorobu 1 % za rok 4.

Monoklonální gamapatie nejasného významu 
(MGUS) jsou klinicky němé, bezpříznakové 
stavy, při kterých nejsou splněna diagnos-
tická kritéria mnohočetného myelomu, 
Waldenströmovy makroglobulinémie (WM), 
AL-amyloidózy nebo jiného zhoubného 
lymfoproliferativního onemocnění. Jedná se 
o nejčastější monoklonální gamapatii. Preva-
lence je kolem jednoho procenta. Frekvence 
výskytu stoupá s vyšším věkem. Nad 50 let je 
výskyt 3 %. Častěji ho pozorujeme u mužů. 
V etiologii hrají významnou roli genetická 
predispozice, životní prostředí, chronické 
infekce, autoimunní onemocnění a další fak-
tory, které jsou předmětem výzkumu.

Diagnostická kritéria MGUS podle prof. Kyleho5

•  M protein v séru <30 mg/l
•  Klonální plazmatické buňky < 10%
•  Není důkaz o přítomnosti jiného lymfopro-

liferativního onemocnění
•  Není přítomno orgánové nebo tkáňové 

postižení.

LABORATORNÍ TECHNIKY
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Ročně se přibližně u 1 % lidí s MGUS vyvine 
mnohočetný myelom (MM) nebo související 
malignita. Mezinárodní směrnice doporučují, 
aby u pacientů s MGUS byla prováděna 
stratifikace rizika při diagnostice s cílem op-
timalizovat konzultace a kontrolní vyšetření.

V kombinaci s dalšími laboratorními testy 
lze stanovením Freelite® pro volné lehké 
řetězce v séru (FLC) identifikovat pacienty 
s nízkým rizikem progrese (~40 %). Šetří se 
tak čas a peníze a redukuje nepohodlí paci-
enta, protože je zapotřebí méně klinických 
vyšetření a testů. Monoklonální proteiny 
vznikají v důsledku klonální proliferace 
plazmatických buněk, které sídlí v kostní 
dřeni a produkují protilátky. Jako monoklo-
nální proteiny lze označit: intaktní imunoglo-
buliny (Igs) a/nebo volné lehké řetězce (FLC). 
Ty se vylučují do séra a jsou zástupnými 
znaky zátěže tumorem.

Benigní, asymptomatické monoklonální 
gamapatie zahrnují monoklonální gamapatie 
neurčeného významu (MGUS) a doutnající 
mnohočetný myelom (SMM). Nejčastější 
maligní monoklonální gamapatií je mnoho-
četný myelom (MM).

Laboratorní testování se významně podílí na 
léčbě monoklonálních gamapatií.
•  V diagnostice – podporují diagnostiku 

monoklonální gamapatie.
•  V prognostice – ke stanovení prognózy 

vývoje stavu pacientů.
•  Při monitorování – k vyhodnocení odpo-

vědi na léčbu.

Směrnice vydané International Myeloma 
Working Group doporučují počáteční labo-
ratorní testy Freelite® pro volné lehké řetězce 
v séru (FLC), jejichž výsledky poskytnou 
u všech pacientů s MM prognostické infor-
mace. Doporučují se také k monitorování 
pacientů s oligosekrečním MM a pacientů 
s IIMM (k odhalení relapsu pouze s volnými 
lehkými řetězci) 6.

Má se za to, že pacienti s MM mají výrazné 
mnohočetné nádorové klony, které mohou 
exprimovat intaktní imunoglobulin, FLC, 
obojí nebo vzácně ani jedno. Různé klony 
mohou být přítomné v době stanovení dia-
gnózy anebo se vyvinou v průběhu nemoci. 
Informace o těchto měnících se klonech se 
získávají monitorováním pacientů kombinací 
Freelite® a Hevylite®.

Doutnající mnohočetný 
myelom (SMM)
Jedná se o počáteční formu mnohočetného 
myelomu, která má pomalou progresi.

V roce 2014 byla definice doutnajícího 
mnohočetného myelomu (SMM) revidována; 
musí být splněna dvě kritéria:

1. Přítomnost monoklonálního proteinu 
v séru (IgG nebo IgA) při koncentraci 
≥ 30 g/l nebo monoklonálního protei-
nu v moči ≥ 500 mg/24 hodin a/nebo 
10–60 % klonálních plazmatických buněk 
v kostní dřeni (BMPC).

2. Absence událostí definujících myelom 
(včetně poměru postižených/nepostiže-
ných Freelite® volných lehkých řetězců 
v séru (FLC) ≥100 nebo amyloidózy6).

Vysoce abnormální poměr FLC v séru při 
počátečním vyšetření je spojen se značným 
rizikem progrese k aktivnímu myelomu (MM). 
Asymptomatičtí pacienti s poměrem posti-
žených/nepostižených FLC v séru >100 ve 
spojení s ≥ 10 % klonálních plazmatických 
buněk v kostní dřeni nebo plazmacytomem 
prokázaným biopsií jsou nyní klasifikováni 
jako ti, kdo mají mnohočetný myelom vyža-
dující léčbu.

V laboratorní diagnostice gamapatií máme 
k určení diagnózy k dispozici tři testy: elek-
troforézu proteinů, imunofixační elektroforé-
zu a stanovení volných lehkých řetězců.

Elektroforéza proteinů séra zachytí 
80 % pacientů. Monoklonální imunoglo-
bulin se projeví přítomností nadpočetného 
gradientu. Analytická citlivost metody je 
500–2000 mg/l, podle polohy paraprotei-
nu. Přítomnost tohoto paraproteinu musí 

být potvrzena imunofixací 7. Elektroforéza 
proteinů séra nezachytí 20 % pacientů 
s mnohočetným myelomem, kteří produkují 
jen monoklonální volné lehké řetězce, pro-
tože jejich koncentrace je většinou pod mez 
detekce metody.

Druhou laboratorní metodou, která se 
uplatňuje v diagnostice monoklonálních 
gamapatií, je imunofixace séra (imunofixač-
ní elektroforéza). Metoda spočívá v prove-
dení elektroforézy proteinů v šesti drahách. 
V první dráze se nechá proběhnout pouze 
elektroforéza. Do dráhy číslo dvě se přidá 
antisérum proti těžkým řetězcům gama, do 
dráhy tři antisérum proti těžkým řetězcům 
alfa, do dráhy čtyři antisérum proti řetězcům 
mu, do dráhy pět antisérum proti lehkým 
řetězcům kappa a do dráhy šest antisérum 
proti lehkým řetězcům λ. Metoda nám pojme-
nuje paraprotein – například IgG κ. Je ana-
lyticky desetkrát citlivější než elektroforéza 
a může tedy odhalit část paraproteinů o nízké 
koncentraci, které elektroforéza nezachytí 8.

Třetí metodou je stanovení volných lehkých 
řetězců v séru. Tento test odhalí 20 % pa-
cientů, které neodhalí elektroforéza. Jedná 
se především o pacienty, u kterých maligní 
plazmocyty neprodukují kompletní molekulu 
imunoglobulinu, ale jen monoklonální volné 
lehké řetězce. Diagnostické protilátky 
jsou namířeny proti fyziologicky skrytým 
epitopům lehkých řetězců. Epitopům, které 
jsou v celých molekulách imunoglobulinů 
překryty těžkými řetězci. Analytická citlivost 
je 1 mg/l. Metoda je tedy asi 500 až 1000× 
citlivější než elektroforéza a 100× citlivější 
než imunofixace 9.

Od svého založení vědeckými pracovníky na 
birminghamské univerzitě společnost Bin-
ding Site už přes 25 let stále staví na svých 
pevných vědeckých základech, podporuje 
výzkum a vývoj ve svém oboru. Diagnostic-
ké soupravy Freelite® jsou doporučené pro 
screening, diagnostiku, stanovení prognózy 
a monitorování pacientů s:
•  mnohočetným myelomem s produkcí 

lehkých řetězců,
•  nesekrečním mnohočetným myelomem,
•  mnohočetným myelomem s produkcí 

intaktního imunoglobulinu,
•  doutnajícím mnohočetným myelomem,
•  solitárním plazmocytomem,
•  AL amyloidózou,
•  monoklonální gamapatií neurčeného 

významu (MGUS) 10, 11, 12.

Směrnice British Commitee for Standards 
in Haematology (BCSH) pro diagnostiku 
a léčbu mnohočetného myelomu uvádí 18: 
„Výchozí koncentrace volných FLC v séru 

Jeden nebo více biomarkerů zhoubného bujení
•  Klonální plazmatické buňky v kostní dřeni < 60 %
•  Poměr postižených k nepostiženým sFLC ≥ 100*
•  >f lokální léze u studií MRI

* koncentrace postižených Freelite musí být ≥ 100 mg/l

Důkaz poškození koncových orgánů je možné 
přičíst proliterativní poruše plazmatických buněk
•  HyperCalcaemia (hyperklacemie)
•  Renal insuffiency (selhání ledvin)
•  Anemia (anémie)
•  Bone lesions (postižení kostí)

CRAB
charakteristiky

NEBO

}

Nová kritéria IMWG pro 
diagnostiku MM
Klonální plazmatické buňky v kostní dřeni 
≥ 10 % nebo kostní či extramedulární 
plazmacytom prokázaný biopsií 
PLUS událost definující myelom.

Pacienti s MM mohou být klasifikováni podle 
typu monoklonálního proteinu, tedy MM 
s intaktním imunoglobulinem (IIMM), MM 
s lehkým řetězcem (LCMM) a nesekreční 
MM (NSMM).

LABORATORNÍ TECHNIKY
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stejně jako poměry těžkých/lehkých řetězců 
imunoglobulinů mohou poskytovat prognos-
ticky důležité informace ve fázi stanovení 
diagnózy i následné léčby.“ Směrnice České 
republiky zmiňují použití Hevylite® v případě 
mnohočetného myelomu a AL amyloidózy19.

Freelite® jsou citlivé a specifické testy ke 
stanovení volných lehkých řetězců (FLC) κ 
a λ. Testy jsou založené na afinitně purifiko-
vaných polyklonálních protilátek, které jsou 
navázány na latexové částice. Používají se 
k výrobě nefelometrických a turbidimetric-
kých souprav se specificitou pro κ FLC a λ 
FLC. Stanovení lze provádět v séru, moči 
a mozkomíšním moku. Freelite® reaguje 
pouze s epitopy volných lehkých řetězců, 
které jsou skryté, když je lehký řetězec 
navázán na řetězec těžký.

Další metoda stanovení je Hevylite®, která 
umožňuje individuální identifikaci izotypů 
imunoglobulinů podle lehkých řetězců. 
Uplatňuje se v případech, kdy monoklonální 
protein nelze kvantifikovat, např. pokud 
dochází ke komigraci, objevují se difúzní 
pásy nebo protein není v elektroforéze 
vůbec zachycen. Hevylite® je také vhodná 
při nízkých hladinách proteinů, které nelze 
detekovat pomocí SPE/CZE/IFE – v případě 
relapsu a reziduální choroby. Dále se použí-
vá při koncentraci monoklonálního proteinu 
< 10 g/L 15, 16, 17.

Hevylite® stanovení izotopu těžkých 
a lehkých řetězců umožňuje individuální 
identifikaci a kvantifikaci různých typů 
lehkých řetězců každé třídy imunoglobulinů, 
tedy IgGκ, IgGλ, IgAκ, IgAλ, IgMκ a IgMλ. 
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Měří jak postižený (klonální), tak i nepostiže-
ný (normální) imunoglobulin. Tím poskytuje 
jedinečné a užitečné prognostické informa-
ce týkající se imunosuprese nepostiženého 
izotypu, například IgAλ u pacienta s IgAκ.

Pokud se používají společně laboratorní 
metody Freelite® a Hevylite®, umožňují 
optimálně diagnostikovat monoklonální 
gamapatie. Laboratorní testy Hevylite® zdo-
konalují stratifikaci rizika pacienta a mohou 
pomoci predikovat progresi z MGUS na MM 

nebo související stav. Interpretace výsledků 
volných lehkých řetězců není jednoduchá, 
a proto je obzvláště důležitá spolupráce 
mezi laboratoří a pracovišti dispenzarujícími 
pacienty s monoklonální gamapatií.

RNDr. Ellen Dreslerová 
The Binding Site, s. r. o.
ellen.dreslerova@bindingsite.co.uk
www.bindingsite.cz

http://www.bcshguidelines.com
mailto://Ellen.Dreslerova@bindingsite.co.uk
http://www.bindingsite.cz/
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Referát z 52. výročního setkání EASD 
(European Association for the Study 
of Diabetes) v Mnichově

Jde o prospektivní spárovanou chirurgickou 
studii, která zahrnuje 4 047 osob. Kontrolní 
skupinu tvoří 2 037 osob s obezitou. Studie 
byla zahájena v roce 1987, aktuálně jsou 
v ní zařazeny osoby ve věku od 15 do 29 let. 
Jejím primárním cílem je sledování mortality, 
sekundárním výskyt DM a kardiovaskulár-
ních onemocnění. Ve studii byl dán akcent 
na zdravý a aktivní způsob života.

Autor: MUDr. Ladislav Krajči, CSc.
synlab czech, s. r. o.

SOS studie
(Swedish Obese Subjects study) 
University of Gothenburg
prof. Lena Carlsson,
prof. Lars Sjostrom
52. EASD 2016, Mnichov

•  prospective, matched, surgical 
intervention study

•  4047 subjects
•  surgical cases (2010) and matched 

controls (2037)
•  started 1987 (still ongoing)
•  current follow-up duration is 15–29 years
•  primary end point: Mortality
•  secondary end points: eg diabetes 

and CVD

Pacienti měli 3 způsoby operativního řešení 
obezity (v 19 % žaludeční bandáž, v 68 % 
vertikální gastroplastiku s bandáží a v 13 % 
gastrický bypass), výskyt DM 2. typu byl na 
začátku studie u 343 z nich.

Po dvacetiletém sledování se ukazuje, že 
kontrolní skupina si hmotnost (obezitu) 
udržovala i při zdravém životním stylu. 
U všech typů operací měli pacienti největší 
pokles hmotnosti po prvním roce (od –20 do 
–33 %), poté se v průběhu 10 let hmotnost 
zvýšila v průměru o 5 %, po 15 letech 
byl opět pokles ve skupině s gastrickým 
bypassem o 3 %, jinak si všichni hmotnost 
udržovali po celých 20 let sledování.

Při gastrické bandáži zhubli pacienti první 
rok v průměru o 21 %, při vertikální gast-
roplastice v průměru o 25 % a při gastric-
kém bypassu o 33 %. Viz graf č. 1.

graf č. 1
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V kontrolní skupině a skupině operovaných 
do 2 let je incidence DM 2. typu nulová, 
u neoperovaných 7 %. V 10letém intervalu 
je již incidence DM 2. typu 30 %, kdežto 
u operovaných 5 % a v 15letém intervalu je 
u kontrolní skupiny výskyt DM v rozmezí 35 
až 37 % oproti operovaným, kde je rozptyl 
dle typu operace od 3 do 15 %.

Po bariatrickém zákroku docházelo k remisi 
DM ve 2, 10 a 15letém období až o 50 % 
oproti kontrole, kde remise byla jen o 10 % 
za celé období od 2 do 15 let. Viz graf č. 2.

Ve dvacetiletém sledování byl také rozdíl 
v incidenci mikrovaskulárních komplikací 
(retinopatie, nefropatie a neuropatie) mezi 
skupinou operovaných a neoperovaných, 
kdy u kontrolní skupiny dosahoval téměř 
65 % (+/–10), oproti operovaným, kde byl do 
40 % (+/–5).

Důležitou otázkou bylo, zda po 15 letech, při 
remisi DM 2. typu, dochází také k redukci 
mikrovaskulárních příhod. Graf ukazuje, že 
u skupiny operovaných po 2, 10 a 15 letech 
byla redukce o 40 %, v kontrolní skupině 
jen o 10 %. Remise byla definovaná jako 
normalizace glykémie na lačno a léčba bez 
PAD. Po bariatrické operaci u osob s DM 2. 
typu, u nichž došlo k remisi DM, docházelo 
k významné redukci mikrovaskulárních 
komplikací, kde tomu tak nebylo, inciden-
ce mikrovaskulárních komplikací naopak 
v průběhu 15 let významně stoupala (43 %). 
Viz graf č. 3 a 4.

Závěrem bylo konstatováno, že bariatrická 
chirurgie vede dlouhodobě k redukci hmot-
nosti operovaných, je prevencí DM 2. typu 
u obézních pacientů takto léčených, vede 
k dlouhodobé remisi DM 2. typu a je spoje-
ná s remisí mikrovaskulárních komplikací.

graf č. 2

graf č. 3

graf č. 4
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Semináře SYNLAB – široké spektrum 
oblastí, ze kterých si vybral každý
Autor: Zdeněk Soudný

Urogenitální infekce
Především na problematiku genitourinární 
infekce u mužů a infekce reprodukčních 
orgánů žen se ve svém příspěvku zaměřila 
RNDr. Eva Uhlířová z laboratoře společnosti 
SYNLAB v Brně Modřicích. Nejenže se vě-
novala jednotlivým nosologickým jednotkám 
z hlediska možných původců a jejich do-
stupné laboratorní diagnostiky, ale zároveň 
také doporučila využití odběrových souprav 
pro jednotlivé typy vyšetření a správné vypl-
nění požadavků na žádance. Prezentovány 
byly ale také možné interpretace labora-
torních výsledků a uvedeny doporučené 
terapie na základě evropských směrnic. 
Účastníci semináře zároveň získali přehled 
aktuální antibiotické rezistence Neisseria 
gonorrhoeae u klientů laboratoře SYNLAB 
Brno Modřice za léta 2015–2016.

Také závěr roku 2016 patřil v SYNLABU, mimo jiné, vzdělávání a seminářům. Završila 
se tak série desítek hodin vzdělávání pro lékaře, zdravotní sestry i další zdravotnický 
i nezdravotnický personál, který v průběhu roku 2016 pokryl široké spektrum oblastí 
a specializací. A začalo se již s přípravou nových vzdělávacích akcí pro rok 2017.

Novinky v biochemicko-
hematologické laboratoři
Tématům laboratorních novinek v bioche-
micko-hematologické laboratoři se věnovala 
Mgr. Pavla Moudrá. V rámci problematiky 
diabetu mellitu byla připomenuta důležitost 
dodržení správných postupů v preanaly-
tické fázi a objasněny aktuální vzorce pro 
jednoznačné určení diagnózy. Navazující 
téma kolorektálního karcinomu poskytlo 
posluchačům informace o nově zaváděném 
kvantitativním vyšetření okultního krvácení 
a o možnosti molekulární diagnostiky. Třetím 
probíraným okruhem bylo vyšetření rychlosti 
sedimentace erytrocytů pomocí analyzátoru 
Alifax. Na závěr byla krátce připomenuta 
důležitost preanalytické fáze všech labora-
torních vyšetření.

Zákeřná tajemství 
hub – mykotoxiny kolem nás
RNDr. Dana Hanuláková se ve svém se-
mináři vrátila k tématu hub v potravinách. 
Jak znovu upozornila, mykotoxiny byly 
objeveny v posledních desetiletích, i když 
jejich negativní účinky na člověka v souvis-
losti s konzumací potravin byly známé již 
ve starověku a středověku. Jsou to toxické 
a karcinogenní látky naturálního původu, 
jejichž producenty jsou toxinogenní vláknité 
mikromycety (některé druhy plísní). Jsou 
produkovány jejich myceliem a vylučovány 
do substrátu. Mohou být obsaženy také ve 
sporách, které kontaminují životní a pracov-
ní prostředí člověka. Mezi nejvýznamnější 
producenty mykotoxinů patří zástupci rodů 
Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Stachy-
botrys a Alternaria. Dnes známe více než 
300 mykotoxinů, některé se často vyskytují 
v potravinách (chléb a pečivo, sýry, salámy, 
suché plody, ovoce, zelenina, zavařeniny, 
a mnohé další). Mezi nejzávažnější z nich 
patří aflatoxiny, ochratoxiny, patulin, fumoni-
siny, deoxynivalenol, zearalenon, sterigma-
tocystin, alternáriové mykotoxiny a kyselina 
cyklopiazonová. Kromě člověka jsou na 
jejich působení citlivá také hospodářská 
zvířata. Limity mykotoxinů v potravinách 
jsou stanoveny různými nařízeními, důležitý 
je však především systém prevence.

ZE SVĚTA SYNLABU
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Projekt SYNLABU připravený ve 
spolupráci s Akademií věd ČR získal 
na kongresu ČSAKI 2016 ocenění
Autor: MUDr. Marie Hospodková

Na podzim roku 2014 jsme při přípravě 
projektu s pracovním názvem „celiakie“ 
navázali spolupráci s Mikrobiologickým 
ústavem Akademie věd ČR. Cílem projektu 
bylo zjištění reaktivity pacientských sér 
s inhibitorem alfa-amylázy.

Inhibitor alfa-amylázy je jedním z neglu-
tenových proteinů pšenice (vedle lektinů 
a inhibitorů trypsinu). Vůči proteolytickým 
enzymům trávicího traktu je rezistentní. 
U jedinců s celiakií i bez celiakie stimuluje 
uvolnění prozánětlivých cytokinů z mono-
cytů, makrofágů a dendritických buněk ve 
sliznici tenkého střeva, a to prostřednictvím 
aktivace komplexu toll-like receptoru 4, 
TLR4-MD2-CD14. Proto je považován za 
aktivátor vrozené imunity. Neglutenové pro-
teiny pšenice byly identifikovány také jako 
alergeny u profesionálního astmatu pekařů 
a u gastrointestinální pšeničné intolerance.

Testovanou skupinou byli pacienti s dosud 
neléčenou floridní celiakií diagnostikovanou 
na základě pozitivity protilátek proti tkáňové 
transglutamináze a ověřenou histologicky. 
Jako kontrolní skupiny jsme použili séra pa-
cientů s celiakií na dietě (negativní sérologie), 
zdravých dobrovolníků, pacientů s autoimu-
nitní tyreoiditidou a atopiků s průkazem 
senzibilizace (sIgE) proti pšeničné mouce.

ZE SVĚTA SYNLABU

V říjnu 2016 jsme na kongresu ČSAKI vy-
stavili plakát, který seznamoval s principem 
a metodologií projektu. Poster ocenila odbor-
ná porota a v kategorii Laboratorní metody 
a jejich přínos pro praxi získal druhé místo.

Výsledky projektu obohatí znalosti 
o abnormalitách imunitního systému 
celiaků a pacientů s pšeničnými alergiemi 
a přispějí k pochopení imunopatogeneze 
těchto onemocnění.
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Od konce srpna 2016 je v platnosti paragraf 
45 zákona 372/2011 Sb., O zdravotních služ-
bách a podmínkách jejich poskytování. Nově 
tak mají lékaři povinnost na žádost pacienta, 
kterému poskytují následnou nebo dlouho-
dobou lůžkovou péči pro tutéž nemoc nebo 
úraz trvající, včetně následné nebo dlouho-
dobé lůžkové péče poskytované předchozími 
poskytovateli, nepřetržitě déle než 60 dnů, 
vydat písemné potvrzení o této skutečnosti, 
a to pro účely řízení příspěvku na péči podle 
zákona o sociálních službách.

K 12. září 2016 nabyla účinnosti vyhláška 
o minimálních požadavcích na studijní pro-
gramy všeobecné lékařství, zubní lékařství, 
farmacie a na vzdělávací program všeobecné 
praktické lékařství, označovaná jako vyhláška 
č. 187/2009 Sb. Hlavním významem změny 
je její harmonizace s evropskou legislativou. 
Obsahuje ale také některé další dílčí změny, 
jako je specifikace studijního programu far-
macie, či upřesnění vzdělávání lékařů.

Jen o pár dní později vstoupila v platnost 
vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určo-
vání výše náhrady a bolest a ztížení společen-
ského uplatnění vojáků. Určuje nové náhrady 
pro vojáky a upřesňuje některé diagnózy.

Změny doznala perem legislativců také 
prevence, zakotvená ve vyhlášce č. 70/2012 
Sb. Ta nabyla účinnosti 17. října 2016 a mimo 
jiné vyjma preventivních vyšetření kardio-
vaskulárních onemocnění doplňuje o plicní 
onemocnění. Dotčený paragraf ale doznal 
také dalších změn a nově tak zní následovně:

§ 2

Obsah a časové rozmezí všeobecné 
preventivní prohlídky

Všeobecná preventivní prohlídka se 
provádí vždy jednou za 2 roky, zpravidla 
po uplynutí 23 měsíců po provedení 
poslední všeobecné preventivní pro-
hlídky. Obsahem všeobecné preventivní 
prohlídky je

a) doplnění anamnézy včetně sociální, se 
zaměřením na její změny, rizikové faktory 
a profesní rizika; v rodinné anamnéze je 

zvláštní důraz kladen na výskyt kardi-
ovaskulárních a plicních onemocnění, 
výskyt hypertenze, diabetes mellitus, 
poruchy metabolizmu tuků a nádoro-
vých onemocnění, a na výskyt závislostí,

b) kontrola očkování,

c) kompletní fyzikální vyšetření včetně 
změření krevního tlaku, zjištění indexu 
tělesné hmotnosti a orientačního 
vyšetření zraku a sluchu; součástí vše-
obecné preventivní prohlídky je v rámci 
onkologické prevence zhodnocení rizik 
z hlediska anamnézy rodinné, osobní 
a pracovní, vyšetření kůže a u zjiště-
ného podezření na riziko vyšetření per 
rectum, u mužů při pozitivní rodinné 
anamnéze nebo při přítomnosti jiných 
rizikových faktorů klinické vyšetření 
varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní 
rodinné anamnéze na dědičný nebo 
familiární výskyt zhoubného nádoru 
prsu nebo přítomnosti jiných rizikových 
faktorů klinické vyšetření prsů, a to 
spolu s poučením o samovyšetřování,

d) vyšetření moči diagnostickým papírkem,

e) kontrola a zhodnocení výsledků dalších 
předepsaných preventivních vyšet-
ření, a pokud nebyly v předepsaných 
termínech provedeny, jejich zajištění; 
preventivními vyšetřeními jsou:

1. laboratorní vyšetření koncentrace cel-
kového cholesterolu, HDL-cholesterolu, 
LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, a to 
při první všeobecné preventivní prohlíd-
ce po ukončení péče u poskytovatele 
v oboru praktický lékař pro děti a dorost 
a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku,

2. laboratorní vyšetření glykemie při první 
všeobecné preventivní prohlídce po 
ukončení péče u poskytovatele v oboru 
praktický lékař pro děti a dorost a dále 
ve 30 letech věku a od 40 let věku ve 
dvouletých intervalech od posledního 
vyšetření,

3. vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále 
pak ve čtyřletých intervalech,

4. stanovení okultního krvácení ve stolici 
speciálním testem u osob od 50 let 
věku; od 55 let věku je toto vyšetření 
možné nahradit doporučením k prove-
dení screeningové kolonoskopie jednou 
za 10 let; jestliže žena absolvovala vyšet-
ření podle § 7 písm. k) v období kratším 
než uvedené intervaly a je k dispozici 
jeho výsledek, vyšetření se nezajišťuje,

5. u žen od 45 let věku ověření, zda je 
k dispozici výsledek screeningového 
mamografického vyšetření z posledních 
2 let; není-li výsledek tohoto vyšetření 
k dispozici, lékař doporučí provedení 
tohoto vyšetření a nezbytných doplňují-
cích vyšetření,

6. laboratorní vyšetření sérového kreatini-
nu a odhad glomerulární filtrace u pa-
cientů trpících diabetem, hypertenzí 
nebo kardiovaskulárními komplikacemi 
od 50 let věku ve čtyřletých intervalech.

Zásadní úpravy se přitom dočkal také 
následující třetí paragraf tohoto zákona, 
do kterého byly také doplněny některá dů-
ležitá preventivní vyšetření. U dětí v rámci 
preventivních prohlídek ve věku 7, 9, 11 
a 13 let věku tak nově dochází například 
k provedení vyšetření za účelem včasné 
diagnostiky poruch autistického spektra, 
vyšetření koncentrace celkového choles-
terolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu 
a tria-cylglycerolů, vyskytuje-li se v rodin-
né anamnéze do 55 let věku ischemická 
choroba srdeční, infarkt myokardu, angina 
pectoris, náhlé cévní mozkové příhody 
nebo hyperlipoproteinemie.

Kromě legislativních změn, které se týkají 
přímo zdravotnictví, připomínáme také 
některé další změny, ke kterým v této oblasti 
došlo – například Zákon o službách vytvá-
řejících důvěru pro elektronické transakce 
297/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných 
zakázek (č. 134/2016 Sb.), a vyhláška 
č. 260/2016 Sb. o stanovení podrobnějších 
podmínek týkajících se elektronických 
nástrojů, elektronických úkonů při zadávání 
veřejných zakázek a certifikátu shody. I ty 
mohou mít vliv na činnost lékařů či pracov-
níků ve zdravotnictví.

Pozor na změny v zákonech

I poslední čtvrtletí uplynulého roku přineslo nejednu změnu v české legislativě, 
mnohé z nich se přitom dotýkají i práce lékařů či zdravotnického personálu. 
Jaké jsou hlavní legislativní změny? Na co si dát pozor, a co je dobré vědět?

Autor: Zdeněk Soudný
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Tradiční zakončení roku na večírku, 
tentokrát ve španělských rytmech
Autor: Zdeněk Soudný

Letos v prostředí veskrze umělec-
kém – v restauraci budovy Spolku vý-
tvarných umělců Mánes. Zajištěno bylo 
nejen něco dobrého k jídlu a k pití, ale 
také dobrá zábava. To vše tentokrát ve 
stylu španělského temperamentu. Kdo 

chtěl, mohl tak zakusit výuku španěl-
ských tanců, karaoke, nechat si nakreslit 
karikaturu, či prostě jen tančit v rytmu 
španělské kapely. Velký zájem vzbudil 
také fotokoutek, ve kterém se hosté 
večírku „kreativně odvázali“.

Tak jako každý rok, i letos se zaměstnanci společnosti SYNLAB 
rozloučili s odcházejícím rokem na vánočních večírcích, které 
se tradičně konaly v regionech, a největší potom v Praze.
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na všech klíčových trzích
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Oblasti kvalifikace: lidé, veterina, 
životní prostředí, farmacie

450 milionů 
výsledků testů ročně
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lékařské diagnostiky

13.000
zaměstnanců

Tržby ve výši cca

1.5 MILIARDY EUR

30 zemích na

Přítomni ve více než
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SYNLAB NA PRVNÍ POHLED 
SYNLAB nabízí bohatou škálu laboratorních služeb pro pacienty, praktické
lékaře, kliniky a farmaceutický průmysl. Spojením Labco a synlab, 
vznikla nová SYNLAB Group, nesporný lídr na evropském trhu
zdravotnických laboratorních služeb.


