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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
situace, se kterou se od začátku března v České a Slovenské republice
potýkáme, představuje pro všechny z nás zcela novou zkušenost.
Všichni ve zdravotnickém sektoru jsme se postavili do první linie v boji
proti nákaze a snažíme se dělat to, co umíme, s nejlepším svědomím.
Připojím-li veškerou pomoc a zodpovědnost všech občanů, nemám
důvod nevěřit, že společnými silami dotáhneme boj s koronavirem
do zdárného a šťastného konce.
SYNLAB se snaží pomáhat především testováním vzorků z nemocnic na infekci COVID-19. Postupným
zdokonalováním laboratorního procesu nyní zvládáme objem v řádu stovek testů denně. Za to, že jsme
v měsíci dubnu otestovali 10 tisící vzorek, patří velký dík našim odborníkům, kteří pracují s plným
nasazením i úsměvem ve dne v noci. Obrovskou zásluhu na tom ale mají i ti, kteří neustávají v odebírání,
převážení a testování standardních vzorků, a zasluhují se tak o to, aby v našich laboratořích a odběrových
pracovištích veškerý servis probíhal tak, jak má. Každý den před nimi všemi smekám a děkuji za jejich
pracovitost a profesionalitu. Stejně jako děkuji vám všem, kteří se zapojujete do testování infekce COVID-19
a pomáháte ji tak vymýtit, vám, kteří i přes ztížené podmínky zajišťujete zdravotnické služby pro ty, kteří
potřebují pomoc nezávisle na pandemii, i vám, kteří jste vytáhli ze skříní staré šicí stroje a pomáháte
vytvářet ochranné pomůcky.
Závěrem bych vás ráda ubezpečila, že naše laboratoře nadále zajišťují veškerý servis tak, jak jste na něj
zvyklí. Plně si uvědomujeme, že v době pandemie ostatní nemoci nemizí. Jsme tu pro vás a můžete se na nás
kdykoliv obrátit.
S přáním příjemných jarních dnů,
Ing. Kateřina Bílly Danyšová
Generální ředitelka synlab czech s. r. o. a synlab slovakia s. r. o.
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Laboratoře SYNLAB
pomáhají i zvířatům
Autoři: MVDr. Petra Malinová, MVDr. Jan Švalec
specialisté pro veterinu
Krevní testy jsou ve veterinární medicíně
stěžejní hlavně proto, že zvíře nedokáže říct,
co ho trápí a bolí. Úspěch léčby stojí kromě
komunikace veterinárního lékaře s majitelem
zvířete převážně na laboratorní diagnostice.
Na nejmodernějších přístrojích zajišťujeme pro
veterinární lékaře i různé organizace komplexní
vyšetření krve a moči v oborech imunologie,
klinická biochemie, hematologie, genetika,
endokrinologie, bakteriologie i parazitologie.
Nejčastěji odhaleným onemocněním, které
se vyskytuje hlavně u psů a koček, je chronické selhávání ledvin, písek v močových
cestách a onemocnění štítné žlázy a jater.
Z důvodu podceněné prevence se u těchto
mazlíčků často objevují také nádory mléčné
žlázy, pyometra, onemocnění prostaty či
nádory varlat. V rámci bakteriologie vyšetřujeme výtěry z ucha a krku, břišní punktát
a stanovujeme bakterie z urikultu.
Nedílnou součástí laboratorní diagnostiky
zvířat je také citlivost na antibiotika, kterou
se předchází jejich nadbytečnému užívaní
a vzniku antibiotické rezistence.
Díky spolupráci s Ústavem experimentální
medicíny AVČR pravidelně vyšetřujeme
krev potkanů, a to v oblasti hematologie
a biochemie. Denně testujeme vzorky psů
a koček, často jde také o koně, prasata,
křečky nebo králíky. Zkušenosti však máme
i v diagnostice exotických zvířat, jako jsou
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agamy, chameleoni, leguáni, velbloudi, sloni,
lvi či opice. Otestovat umíme každé zvíře
a rádi vám při diagnostice nemocí a jejich
úspěšné léčbě podáme pomocnou ruku.

Veterinární laboratorní
diagnostika

Laboratorní diagnostika je důležitým
článkem v procesem stanovení diagnózy
a pro zahájení účinné terapie zvířat. Včasná
detekce patogenů v populaci zvířat je
důležitým článkem v boji proti jejich vzniku
a šíření. Výsledky vyšetření slouží nejen jako
podklad pro diagnostiku ale je základem
ochrany lidí před chorobami přenosnými ze
zvířat na člověka.

Nabídka vyšetření

• základní screening (hematologie, hemokoagulace, biochemie…)
• orgánový profil zvířat (játra, ledvin, pankreatický a anemický profil…)
• Speciální profil zvířat (BARF profil, Profil
štítná žláza…)
• Endokrinologie (T4, progesteron, TLI…)
• Bakteriologické vyšetření včetně citlivosti
ATB
• Koprologické vyšetření (endo+ektoparazity)
• Vyšetření moče (základní vyšetření, biochemie moče, močové kameny…)
• Histologické vyšetření (stanovení nádorových buněk…)
• Speciální vyšetření (hormony, léky…)

Služby a benefity
synlab czech

• Kvalitní, rychlé a spolehlivé vyšetření
v akreditovaných laboratořích dle nejmodernějších standardů.
• Svozová služba přímo od lékařů.
• Validace a interpretace výsledků.
• Rychlá a jednoduchá komunikace.
• Konzultace výsledků přímo s veterinárním
lékařem, odborným garantem synlab czech.
• Odběrový materiál zdarma.
Více informací o veterinární diagnostice v laboratořích SYNLAB najdete na
www.synlab.cz.

Testování COVID-19
v laboratořích SYNLABU
Autor: Tomáš Fojtík

Virus SARS-CoV-2, dříve známý také jako wuchanský koronavirus, způsobil celosvětovou
pandemii. Jeho hrozbu bereme vážně i v SYNLABu a protože se bez pořádného
testování virus porazit nedá, zapojili jsme se do testování vzorků i my. V laboratořích
CUBE na Evropské třídě v Praze Dejvicích jich denně zvládneme udělat až 700 a od
poloviny března, kdy jsme s testováním začali, jich bylo už přes 10 tisíc.
Proces testování je náročný, jak časově,
tak i personálně. Nejde jen o to vzorek
odebrat – ten se musí ještě dopravit k nám
do laboratoře. Protože máme samozřejmě
na paměti zdraví všech, co se na tomto
procesu podílejí, snažíme se vybavit
je všemi ochrannými prostředky, které
pro svou práci potřebují. Záleží nám na
tom, aby se všichni v tomto procesu cítili
maximálně bezpečně.
Toto bezpečí se snažíme zvyšovat i díky
spolupráci s firmou PRŮŠA RESEARCH.
Ti na 3D tiskárnách vyrábí ochranné
štíty, které zdarma nabízejí nemocnicím,
lékařům, policistům a dalším lidem v první
linii. Aby se štít mohl používat opakovaně,
je potřeba přijít na způsob, jak ho vhodně
dezinfikovat. A na ověření, která metoda
je účinná, rychlá, levná a nezničí štít
pracujeme právě v SYNLABU. Výměnou za
to jsme od společnosti PRŮŠA RESEARCH
získali 180 štítů pro naše lidi v první linii.
Samotný test se provádí pomocí PCR
reakce, což je metoda rychlého a snadného
zmnožení úseku nukleové kyseliny založená
na principu její replikace. Řádově můžeme

získat po 40 cyklech až 1012. Díky tomu
zjistíme, zda je vzorek pozitivní či negativní.
V případě nutnosti rychlého výsledku
jsme schopni ho dodat do čtyř hodin od
odebrání vzorku.
Přestože přímé odběry neděláme (takže
člověk s příznaky nemůže přijít do
odběrových míst SYNLABU a nechat
si odebrat vzorek), klientů máme dost.
Patří mezi ně některá zdravotnická
zařízení (nemocnice v Mostě, Teplicích,
Nymburku nebo třeba Nemocnice sv.
Karla Boromejského), domovy důchodců
nebo LDN. Testovali jsme ale také vzorky
z Hradní stráže nebo Útvaru na ochranu
prezidenta ČR. Kapacita závisí hlavně na
dostupnosti laboratorních kitů na trhu.

pokrytí. Značně to zjednodušilo logistiku,
dostupnost i kontinuitu celého testování.
Na Slovensku už také fungují tři tzv. MOM –
mobilní odběrová místa. Ten, kdo se chce
nechat otestovat přijede autem k MOM
a nemusí z něj kvůli odběru ani vystoupit.
Díky tomu je celý proces rychlejší
a bezpečnější. V plánu je otevření dalšího,
v pořadí již čtvrtého MOM.

Testování na Slovensku

Do testování koronaviru se zapojila i synlab
slovakia s.r.o., konkrétně specializovaná
laboratoř v Košicích. V současné době
je kapacita cca 50–100 vzorků denně,
ale pracuje se na jejím zvýšení až na
dvojnásobek. Na Slovensku se soukromé
laboratoře sdružily v Asociaci laboratoří
a díky tomu vzniklo celoslovenské
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nePodCeŇUJte
riZiko vZnikU
rakovinY
dĚLožního
číPkU
Chystáte se na preventivní vyšetření rakoviny děložního čípku?
Můžete si vybrat ze 3 testovacích metod, které se liší šancí odhalení
nádorových onemocnění:
ZPraCování MetodoU
kLasiCké CYtoLogie

ZPraCování MetodoU
tekUté CYtoLogie (LBC)

64%

91%

šance
odhalení

absolvujte klasický
cytologický stěr založený
na 70 let prověřené metodě,
který je standardní součástí
každoroční preventivní
prohlídky.

šance
odhalení

Požádejte svého lékaře
o moderní vyšetření
děložního čípku unikátní
metodou tekuté cytologie.

ZPraCování MetodoU
tekUté CYtoLogie (LBC) sPoLečnĚ
s vYšetřeníM hPv

99%

šance
odhalení

Poraďte se se svým
lékařem o vyšetření
metodou tekuté cytologie
společně s otestováním
hPv dna a hPv mrna.

Bližší informace se dozvíte od lékaře nebo naskenováním Qr kódu. rakovina nečeká!

ChráníMe život každý den

synlab czech s. r. o., call centrum: 800 800 234
www.synlab.cz, podatelna@synlab.cz

Kardiální troponiny při diagnostice
akutního infarktu myokardu
Autor: MUDr. Daniel Rajdl, PhD.
AIM je relativně častý (13 % všech úmrtí)
a život ohrožující stav způsobený ischemickou nekrózou myokardu. Příčinou ischémie
je obvykle prasknutí aterosklerotického
plátu a následné nasednutí krevní sraženiny.
Nejdůležitějším laboratorním ukazatelem AIM
v současnosti jsou kardiální troponiny (cTn).
Tyto svalové bílkoviny se uvolňují téměř výhradně ze srdečního svalu a moderní metody
zachytí vzestup kardiálních troponinů několik
hodin od začátku potíží – v době přijetí do
nemocnice. Jde tedy o časný a velmi citlivý
ukazatel poškození myokardu. Kromě AIM
existují i další příčiny poškození myokardu,
které rovněž vedou ke zvýšení kardiálních
troponinů, např. poranění srdce, myokarditida
či toxické poškození. K odlišení těchto příčin
slouží především klinický obraz, EKG, zobrazovací vyšetření a částečně také dynamika
naměřených hodnot kardiálních troponinů.
V diagnostice AIM kombinujeme informace
ze 3 základních oblastí:
• klinický obraz – diskomfort (bolest, pálení, tlak) na hrudi, iradiace do dolní čelisti,
do horní končetiny; gastrointestinální
příznaky jako nauzea či zvracení; dušnost;
• EKG a zobrazovací metody – nález
typických ST elevací v minimálně 2 svodech
vede k rychlé diagnóze akutního infarktu
myokardu s ST elevacemi (STEMI) a k požadavku provést koronarografii do 120
minut. AIM bez ST elevací (NSTEMI) nemá
specifický EKG obraz a při diagnostice jsou
kardiální troponiny nepostradatelné. Ze

zobrazovacích metod se nejčastěji používá
echokardiografie a magnetická rezonance;
• kardiální troponiny – jejich koncentrace
v krvi překročí 99. percentil již při nekróze
40 mg myokardu. Kromě absolutní hodnoty
si všímáme i dynamiky změn koncentrace,
které nám pomohou odlišit chronické zvýšení kardiálních troponinů (např. chronické
onemocnění ledvin nebo srdeční selhání)
a akutní poškození myokardu (např. AIM).
V kontextu diagnostiky AIM rozlišujeme
tři definice:
• poškození myokardu = vzestup
kardiálních troponinů nad 99. percentil
referenční populace,
• akutní poškození myokardu = poškození myokardu + významný (> 20%) vzestup
či pokles kardiálních troponinů,
• AIM = akutní poškození myokardu s alespoň jednou známkou ischémie myokardu – např. klinické příznaky ischémie
myokardu (viz výše); nové EKG změny
svědčící pro ischemii; známky nově
vzniklé ztráty pohyblivosti nebo vitality
myokardu zjištěné zobrazovací metodou.
Použití 99. percentilu jako jediné univerzální
rozhodovací meze v definici AIM má však
v klinické praxi 4 zásadní limity:
• malá intraindividuální (< 10 %) a velká
interindividuální (> 100 % u nemocných)
biologická variabilita znemožňuje
spolehlivé použití jedné rozhodovací meze
(99. percentilu)

• 99. percentil se významně mění s věkem – výrazně stoupá po narození, do
„běžných“ hodnot se dostává kolem
1 roku věku a opět stoupá po 70. roku
• 99. percentily se v různých publikovaných
referenčních populacích významně liší
• porovnáme-li diagnostické vlastnosti
(senzitivita, specifičnost, prediktivní hodnoty) kardiálního troponinu I a T 99. percentilu, zjistíme, že se značně liší. Použití
jedné společné (univerzální) rozhodovací
meze tedy nedává smysl.

Stanovení kardiálních troponinů

Pro stanovení troponinu T používáme elektrochemiluminiscenční imunoanalýzu (ECLIA),
u troponinu I chemiluminiscenční imunoanalýzu (CLIA). Luminiscence je schopnost
látek samovolně vydávat světlo; u chemiluminiscence je vyvolána chemickou reakcí,
u elektrochemiluminiscence navíc průchodem
elektrického proudu. CLIA i ECLIA patří k nejcitlivějším klinicky používaným imunoanalytickým metodám, které mohou stanovit i velmi
nízké koncentrace analytu a jsou relativně
málo náchylné k interferencím. Nicméně
u ECLIA významná hemolýza falešně snižuje
výsledek (snížení přibližně o 10 %). U troponinu I některých výrobců byly častěji popsány
falešně vysoké hodnoty způsobené formováním makrokomplexů. Existuje i zkřížená
reaktivita analytických protilátek mezi různými
degradačními štěpy kardiálních troponinů.
Musíme také zdůraznit, že přestože jsou
diagnostické vlastnosti troponinu T a I u AIM
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srovnatelné, vydávané číselné hodnoty jsou
odlišné. Jde o různé molekuly, s různými
biologickými poločasy, s různými biologickými
variabilitami – žádnou matematickou korekcí
tedy nelze převádět koncentrace jednoho
troponinu na druhý. Mezilaboratorní porovnatelnost u troponinu T je dobrá. U troponinu
I jsou výsledky od různých výrobců bohužel
nesrovnatelné a pro každou metodu je nutné
používat různé rozhodovací meze.
Poslední generace analytických souprav pro
kardiální troponiny jsou schopné stanovit
velmi nízké koncentrace kardiálních troponinů
a mají dobrou preciznost na 99. percentilu
(CV < 10 %). Označení „vysoce senzitivní“
(„hypersenzitivní“, popř. „ultrasenzitivní“) se
používá pro soupravy, které jsou schopny
naměřit kardiální troponiny u minimálně 50 %
zcela zdravých lidí. Nejcitlivější soupravy
stanoví měřitelnou koncentraci kardiálního troponinu téměř u všech zdravých lidí.
Zlepšená analytická citlivost tak umožňuje
detekovat zvýšení kardiálních troponinů dříve
a např. použití myoglobinu jako časného, ale
nespecifického markeru AIM proto ztratilo
význam. Ve velmi nízkých hodnotách (používaných např. pro vyloučení AIM) je nutné
počítat s větší nejistotou výsledku.
Klinicky použitelné jsou ještě metody na
stanovení kardiálních troponinů s CV 10 až
20 %. Přestože jsou nabízeny i POCT metody
na stanovení kardiálních troponinů, nebyl dosud prokázán pozitivní vliv na osud pacienta
při jejich použití. Příčinou může být právě
jejich vyšší nepreciznost a následně i neporovnatelnost s výsledky centrální laboratoře.

Obrázek 1: Porovnání časového průběhu koncentrací kardiálních troponinů u akutního
a chronického poškození myokardu.

Časový průběh kardiálních
troponinů při AIM
a načasování náběrů

Vzestup kardiálních troponinů je moderními
analytickými metodami detekovatelný velmi
časně od začátku poškození myokardu. U AIM
je vzestup velmi strmý, následuje fáze plató
a pozvolnější pokles (Obrázek 1). Rychlost poklesu je závislá zejména na postupném uvolňování troponinů z nekrotického ložiska (na
jeho velikosti a prokrvení), a proto je uvádění
obecného biologického poločasu poklesu
zavádějící. Z obrázku 1 je patrné, že načasování náběrů vzhledem k začátku symptomů je
velmi důležité – optimální je náběry realizovat
ve strmě stoupající části křivky (časný náběr).
Zejména v blízkosti vrcholové koncentrace,
ale i později během poklesu může být obtížné
detekovat dostatečnou dynamiku změn.
Z těchto předpokladů vycházejí časné
diagnostické algoritmy pro AIM. Náběry se
provádějí při přijetí a za 1 hodinu. Alternativně
místo náběru za 1 hodinu některé algoritmy
používají náběr za 2 hodiny, jiné zas za 3
hodiny. Podmínkou použití těchto časných
diagnostických algoritmů je měření kardiálních troponinů posledními generacemi
analytických souprav – vysoce senzitivními
metodami. Používáme 4 rozhodovací meze:
• vysokou a nízkou mez pro koncentraci
kardiálního troponinu
• vysokou a nízkou mez pro změnu koncentrací kardiálního troponinu (takzvaná
delta) mezi prvním a druhým náběrem

Velmi nízká (neměřitelná) koncentrace
nebo nízká koncentrace a velmi malá delta
přítomnost AIM s velkou pravděpodobností vylučují (negativní prediktivní hodnota
kolem 98 %). Vysoká hodnota kardiálního
troponinu nebo vysoká delta významně
zvyšují pravděpodobnost, že pacient má
AIM, ale diagnostické vlastnosti jsou horší
(pozitivní prediktivní hodnota je kolem 80 %).
Podrobnější rozbor použití kardiomarkerů
shrnutý pomocí videí a doplněný o interaktivní kontrolní otázky najdete brzy v portálu
PO>STUDIUM (https://www.postudium.cz).
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Nádory ledvin v ambulanci internisty
Autor: MUDr. Ladislav Krajči, CSc.
Úvod

Renální karcinom, dále jen RK, se vyskytuje
u 2–3 % dospělé populace. Mezi renální
karcinomy patří řada histologicky odlišných
nádorů. Adenokarcinom ledviny – konvenční
(Grawitzův tumor), vznikající z buněk proximálních tubulů, patří mezi parenchymové
nádory ledvin. Tvoří 75 % všech zhoubných nádorů ledvin. Dalších 17–18 % tvoří
uroteliální papilokarcinomy ledvinné pánvičky
a 5–7 % tvoří Wilmsův nefroblastom u dětí.
Ostatní histologické typy jsou výjimkou. V ČR
je udávaná incidence adenokarcinomu ledviny přibližně 3 % z maligních tumorů dospělé
populace a významně narůstá. Ve světě
a v Evropě jsme na prvním místě. Příčina
tohoto strmého vzestupu stále zůstává neobjasněná. Při stanovení diagnózy v 1/3 jsou
již přítomny metastázy. Oboustranný výskyt
karcinomu je asi u 5 % pacientů a vyskytuje
se 2× častěji u mužů (Adam, Labochka).

Přehled

Mnoho studii uvádí, že klíčovou roli hrají
kouření, hypertenze a jiné složky metabolického syndromu. RK přichází často u osob
s metabolickým syndromem a DM (Adam).
Všech 9 nemocných zde mělo tyto projevy
metabolického syndromu, nebo DM. 2 typu
a jen 2 muži byli kuřáci.
DM se vyskytuje v dospělé populaci od
5–10 % a DM 2. typu je spojený s obesitou
téměř v 90 %. A zde hraje klíčovou roli insulinová rezistence s tvorbou volných mastných
kyselin a zvýšenou produkci prozánětlivých
cytokinů. Na začátku beta buňky pankreasu

situaci zvládají nadprodukcí insulinu, po jejich
vyčerpání s poklesem insulinu se rozvíjí DM.
V průběhu let trvání a narůstání insulinové
rezistence narůstá i riziko vzniku četných
malignit, včetně RK(Labochka).
K dalším rizikovým faktorům spojeným
s vyšším rizikem pravděpodobnosti vzniku
adenokarcinomu se kromě sedavého způsobu života a s ním spojený rozvoj centrálního
typu obesity s rozvojem metabolického
syndromu a diabetes mellitus 2. typu, se
řadí kouření, kontakt s ropnými produkty,
organickými rozpouštědly, aromatickými
uhlovodíky, olovem, kadmiem, azbestem
a těžkými kovy. Dále chronická radiace,
získané ledvinné cysty a chronická renální
insuficience. Stejné rizikové faktory mají
i uroteliální nádory kaliochopánvičkového
systému a močového měchýře. Genetické
faktory mají jen malý význam, uvádí se do
5 %, například von Hippel-Lindau syndrom.
Veliký význam může mít mutace způsobena
kouřením, obesitou a hypertenzí, které poté
zvyšuji riziko malignity. Histologicky u RK je
v 80–90 % RK s jasných-světlých buněk, pak
v 10–15 % z papilárních buněk a v 4–5 %
z chromofobních buněk (Labochka). Zde byl
karcinom ze světlých buněk 5× a z papilárních buněk 3krát. 1× byl potvrzený benigní
nádor – onkocytom.
Výskyt DM a RK je uváděný v literatuře od
9,1 % v italské populaci a až 254 % v Texasu
v USA s mírně vyšším zastoupením u žen.
RK přichází u pacientů s DM ve vyšším
věku a často je asymptomatický. Vavalo

v studii referuje, že u DM a RK je zvýšené
riziko rekurence a vyšší mortalita. V Chenově metaanalýze se tento závěr potvrzuje.
Lee v multivariantní analýze ukazuje, že
DM s horší metabolickou kompenzaci pre
operativní (dle HBA1c) je dobrým prediktorem
progrese RK po operaci. Fukushima v 5letém
sledování po operaci RK s a bez DM potvrdil
horší prognózu pro pacienty s DM.
Řada studii nachází spojení mezí BMI a zvýšeným rizikem ca prsu u postmenopauzálních žen, endometriálním a kolorektálním ca,
adenokarcinomem jícnu a karcinome pankreatu a také RK. U RK jeho výskyt je úměrný
narůstajícímu BMI, hlavně u žen. Japonská
studie ale ukázala, že BMI nehraje významnou roli v rekurenci RK. Zde BMI mužů byl
od 30–34 a žen 25–32. Vzácněji manifestace
DM může být také paraneoplastickým projevem RK, nebo jiné malignity.
Podobná situace jako v ČR s výskytem RK je
jen v sousedním Bavorsku, nebo Rakousku.
Oberaigner potvrdil metaanalýzou onkologického registru kromě jiných malignit, také
vysoký výskyt RK u DM 2. typu s převahou
žen v Tyrolsku. Psutka prokázal v studii se
257 pacienty, kde 13 % mělo DM, byli starší,
obésní a kuřáci. Po operaci byli sledování
v průměru 8.7 roku. 5leté přežití bylo signifikantně horší u DM než u bez DM. Podobně
Bao v metaanalýze 24 studii prokázal, že DM
statisticky významně zvyšuje RK, více u žen.
Prognóza pacientů s DM a RK je obzvláště horší, pokud je při jeho záchytu navíc
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špatná metabolická kompenzace DM. Zde
měl pouze 1 nemocný dlouhodobě špatnou
metabolickou kompenzaci DM 2. typu a jeho
nádor byl mezi ostatními 8, největší, 65 mm.
Diabetes předurčuje vysokou pravděpodobnost rekurenci RK a větší výskyt vzdálených metastáz. Chen provedl metaanalýzu
18 studií zaměřenou na vztah DM u RK
na dobu přežití a potvrdil, že u DM je horší
prognóza v rekurenci i v celkovém přežití.
Hofner prokázal, že vyšší věk a BMI a DM
2. typu v době operace jsou nezávislé rizikové faktory určující prognózu přežití případné
smrti. Zde v době záchytu nádoru byli muži
ve věku od 45–70 let a ženy od 56–77 let
u 7 z nich byl věk nad 60 let.
Zde v odstupu 1–6 let od operace u žádného z 9 nemocných nebyla zatím zjištěna
rekurence nádoru. Výjimečně DM může být
paraneoplastickým projevem RK. Hyperinsulinemie a hyperglykémie jsou považovány
za samostatné karcinogenní faktory zvyšující
prozánětlivé cytokiny, reaktivní oxygenaci
a lipidovou peroxidaci. Zde jen 2 nemocní
měli kombinovanou léčbu perorálními antidiabetiky (metformin+DPP 4), 6 mělo jen dietu
s omezením jednoduchých cukrů a 1 měl
intenzifikovaný inzulinový režim. Becker
prokázal, že metformin, ani jiná perorální
antidiabetika, nezvyšuji riziko RK.
Obecnou charakteristikou pacientů s RK je
starší, asymptomatický, polymorbidní jedinec, častěji žena, histologicky karcinom ze
světlých buněk, nádor do 5 cm, prognóza
je horší, častěji metastazuje s horší prognózou přežití.
Příznaky KL mohou být specifické, mikroskopická, nebo makroskopická hematurie,
bolesti v bederní krajině, nebo hmatný
tumor, nebo nově vzniklá varikokéla může
na přítomnost GTu upozornit. Ve všech
těchto situacích musí být kromě fyzikálního
vyšetření a analýzy močového sedimentu,
také provedení ultrazvukového vyšetření
zevního genitálu, ledvin a naplněného
močového měchýře.
Nespecifickými příznaky a laboratorními nálezy mohou být kachektizace, subfebrilie, zvýšená FW, zvýšený CRP, jako projev zánětlivé
reakce organizmu na přítomný nádor. U 1/3 je
nově hypertenze, polycytémie, jako projev paraneoplastického projevu KL. Jako Staufferův
sy se označují přítomné hepatosplenomegalie
s jaterní dysfunkcí, subfebrilie a leukopenie.
Tachykardie a extrasystolie mohou nepřímo
upozornit na přítomný RK také, proto v těchto
situacích by měla být provedená ultrasonografie ledvin a močového měchýře.
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Pohlaví

Muži

5

Ženy

Věk

45–70 let

56–75 let

BMI

25–34

25–32

Hypertenze

4

Ano

5

Ano

2

HbA1C

33–64

5

35–39

4

GF CKD

V normě

5

V normě

4

Karcinom ledviny

4

4

Onkocytom

1

-

Pravá ledvina

1

4

Levá ledvina

4

0

Do 30 mm

4

4

Nad

1

-

Světlé b.

2

3

Papil.ca

2

1

Onkocytom

1

-

Rad. nefrektomie

4

3

Parc. nefrektomie

1

1

Projevy mimo ledvinu

Ne

Ne

Recidiva karcinomu

Ne

Ne

Neg.

Neg.

Prům. nádoru

Histolog.

Moč+sed.

Chirurgická léčba přichází jako první krok,
pokud není možná radikální, nebo parciální
nefrektomie, přichází na radu systémová
imunoterapie. Je třeba si uvědomit, že svým
růstem benigní, či maligní nádor vždy nezvratně ničí struktury ledviny.
Po radikální nefrektomii k relapsu dochází
ve 20–30 % pacientů, nejčastěji jsou plicní
metastázy v 50–60 %, kostní ve 20 %,
jaterní v 15 %, v CNS v 8 %. Recidiva může
vzniknout i v lůžku po nefrektomii i po mnoha letech. Medián intervalu do relapsu po
radikální nefrektomii a vznikem metastázy je
1–2 roky, čím delší je interval bez ní, tím je
lepší prognóza.
Vyšetřeními vedoucími ke stanovení diagnózy, kromě klinického vyšetření, jsou známě
a dostupné zobrazovací metody (IVU, UZ, CT,
MRI, arteriografie, izotopové vyšetření ledvin),
dále punkce ledviny s tumorem při operační
revizi. Tyto metody se využívají i při hledání
metastatického rozsevu, využívá se i PETCT.
Zatím nejsou k dispozici specifické tumorové

markery s dostatečnou senzitivitou a specificitou (Labochka).
Diferenciálně diagnosticky uvedená diagnostika by měla být vždy ověřená histologickým
vyšetřením s vysokou přesností. Z dalších
diagnóz přichází v úvahu vyloučit cystické onemocnění ledvin, zánětlivé procesy
ledvin-xantogranulomatózní pyelonefritidu,
tuberkulózu ledvin a poúrazové stavy.
Léčebný plán přichází po stanovení klinického stadia. Před operací se standardně
provádí CT břicha, RTG plic, scintigrafie
skeletu. Po operaci se upřesní TMN klasifikace a stanoví se histologický grading.
Léčbou je endoskopická, či z lumbotomie
parciální, nebo radikální nefrektomie. Chirurgicky mohou být řešeny také metastázy
nádorového postižení. V případě nálezu
přítomného trombu renální žíly, nebo dolní
duté žíly předoperačně, nebo peroperačně
se provádí jeho extrakce. Chemoterapie
u RK je málo chemosenzitivní. Další možností je léčba interferonem alfa a retinoidy,

V odstupu 1–6 let u žádného z nich nebyla
recidiva nádoru a všichni jsou naživu. Doba
dg. nádoru ledviny k jeho operaci na všech
pražských urologických pracovištích byla
zpravidla do 6 měsíců, což pro nemocné
i ošetřující lékaře je dnes nepřijatelné a tuto
praxi by urologové měli začít měnit.

Klíčové slova:

Karcinom ledviny, onkocytom, metabolický
syndrom, Diabetes mellitus, nefrektomie

Resume

nebo interleukinem 2 a je limitovaná vedlejšími účinky této léčby. Hormonální léčba
nádorů ledvin dnes již není považována
za standardní léčbu. Radioterapie je dnes
vyhrazena jen k jejímu paliativnímu adjuvantnímu účinku na metastázy, neovlivní
prognózu nemocného (Labochka).

Naše zkušenosti

U dlouhodobě sledovaných nemocných
v interní ambulanci provádím skríningové
ultrazvukové vyšetření břišní dutiny a malé
pánve ve 2letých intervalech a při pozitivním
nálezu u některých z nich i častěji, vždy po
domluvě s rentgenologem.

Výsledky

Od záři 2013 do dubna 2019 v mé interní
ambulanci firmy synlab czech s.r.o, bylo ve
spolupráci s ambulantními urology pravidelně prováděným ultrazvukovým vyšetřením
břicha a malé pánve u 9 nemocných s metabolickým sy, nebo s DM 2. typu, zjištěný nádor ledviny. Záchyt byl v roce 2013
1×, 2014–15 nebyl, v roce 2016 3×, v roce
2017 žádný, 2018 4×, 2019 1krát. 2 muži
byli kuřáci. Z 9 nemocných bylo 5 mužů ve
věkovém rozmezí od 45–70 let a 4 ženy ve
věkovém rozmezí od 56–75 let. 2 muži a 4
ženy byli jen na dietě s omezením jednoduchých cukrů, 2 muži měli kombinovanou
léčbu metforminu s DPP 4 a jeden muž měl
intenzifikovaný inzulinový režim s diabetickou dietou 200 g sacharidů. Renální funkce
u všech 9 nemocných posuzované globální
clearence, byla před i po operaci stále v normě, stejně chemické vyšetření moče a jeho
sedimentu. Žádný z 9 nemocných neměl
klinické ani laboratorní projevy přítomnosti
nádorového onemocnění. BMI u mužů
i žen byl v pásmu nadváhy, nebo 1. stupně

obesity. Všichni měli projevy metabolického
syndromu a poruchu glycidové tolerance,
nebo již přítomný DM 2. typu. Glykovaný
hemoglobin byl u 8 z nich v pásmu velice
dobré metabolické kompenzace a jen u nemocného s DM 2. typu na intenzifikovaném
inzulinovém režimu byl dlouhodobě v pásmu
horší kompenzace při jeho horší adherenci
k léčbě. U všech 9 nemocných bylo po ultrazvukovém vyšetření břicha a malé pánve
provedeno CT vyšetření ledvin, nebo MR
ledvin se kterým dál pokračovali v urologickém vyšetření a přípravě na urologickou
operaci. U všech byla nakonec provedena
buď endoskopická, nebo z lumbotomie
radikální nefrektomie – 7×, nebo parciální
nefrektomie–2× a histologické vyšetření.
Nádor pravé ledviny byl u 1 muže a všech 4
žen, nádor levé ledviny měli 4 muži. Průměr
nádoru byl u 4 mužů do 20 mm u všech
žen byl v rozsahu 20–30 mm. U jednoho
muže s DM 2. typu s dlouhodobě horší
metabolickou kompenzací, měl průměr 65
mm. Histologicky byl popsán karcinom ze
světlých buněk u 2 mužů a 3 žen, papilární
karcinom byl u 2 mužů a 1 ženy. U 1 muže
byl nález benigního onkocytomu. Všichni
nemocní jsou nadále ambulantně sledování
v interní ambulanci a urologem a doposud
žádný nemá relaps nádorového onemocnění. Všechny tyto údaje jsou přehledně
shrnuty v níže uvedené tabulce.

Závěr

Od 9/13 do 4/19 bylo v mé interní ambulanci
SYNLAB za pomoci skríningového ultrazvukového vyšetření břicha a malé pánve byl
u 9 nemocných s metabolickým syndromem,
nebo DM 2.typu, zjištěný nádor ledviny, který
byl dalšími metodami potvrzen a vyřešen urologem parciální, nebo radikální nefrektomii.

From 9/2013 to 4/2019 in the internal
ambulances Synlab.cz, s.r.o were discovered in 9 pacients with metabolic syndrom
or DM, asymptomatic kidney neoplazma.
8 of them had carcinoma kidney and one
of them had benign onkocytoma. All were
early revealed by ultrasonography kidney
and early all opereted before neoplasma
extension. After 1–6 Year are all without
relapse neoplazma and still alive. Unfortunately date from sonography to operetion
was very long, approximately 6 month and
urollogist should have change it.
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Klíšťová encefalitida
Autorka: RNDr. Aneta Medonosová

Klíšťová encefalitida je nejčastější virovou infekcí lidí
přenášenou členovci v Evropě a střední a východní Asii.
V současné době je Česká republika zemí s nejvyšším počtem
případů hlášené klíšťové encefalitidy v celé Evropské unii.
Ohniska klíšťové encefalitidy se vyskytují
v biotopech se smíšenými a listnatými
porosty, jednak v přírodě, ale i v některých
lesoparcích, parcích, zahradách. Vlivem
změn klimatu a charakteru krajiny se ohniska s rizikem nákazy posouvají i do vyšších
nadmořských výšek a oblastí, kde se dříve
nevyskytovala.
Onemocnění klíšťové encefalitidy má
sezonní charakter od března do listopadu
s maximem výskytu od května do září.
Průběh klíšťové encefalitidy je obvykle
dvoufázový. První fáze trvá 2 až 7 dní, virus se
nachází v krvi, nemoc probíhá pod obrazem
chřipky, projevuje se zvýšenou teplotou,
únavou, slabostí, bolestmi kloubů a svalů
a bolestmi hlavy. První fáze klíšťové encefalitidy může někdy chybět, to znamená, že u části nakažených se onemocnění neprojeví nebo
jsou přítomny jen lehké nespecifické příznaky.

Poté následuje období bez potíží dlouhé
4–10 dní, po němž nastupuje druhá fáze
infekce projevující se postižením centrálního
nervového systému. Typické onemocnění
probíhá jako virový zánět mozkových blan
(serózní meningitida) s bolestmi hlavy,
světloplachostí, zánětem spojivek anebo
jako zánět mozku (encefalitida) s poruchami
spánku, paměti, koncentrace, rovnováhy,
dezorientace, dochází k postižení hlavových
nervů. Při postižení mozku a míchy (encefalomyelitis) se objevují obrny. Nejzávažnější je
forma bulbocervikální, kdy dochází k selhání
důležitých center v prodloužené míše, tato
forma často končí smrtelně. Smrtnost na
klíšťovou encefalitidu je v ČR < 1%.
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Akutní fáze klíšťové encefalitidy trvá cca
2–3 týdny. Nemoc svým průběhem a následky dlouhodobě (až na několik měsíců)
vyřazuje člověka z běžného života (absence ve škole, v práci, ve společenském
životě). Po proběhlé nemoci jsou prokázány
negativní dopady na zdraví formou poruch
soustředění, přetrvávající bolesti hlavy, dlouhodobá únava, poruchy spánku, deprese,
třes, poruchy rovnováhy, někdy i obrny
končetin či obličeje.
Vlivy na průběh infekce jsou multifaktoriální,
nepředvídatelné a neovlivnitelné. Jsou jak
na straně viru (virulence daného kmene viru,
infekční dávka) tak i na straně hostitele (věk,
pohlaví, stav imunity nebo genotyp hostitele –
např. TOLL like receptory).
Specifická antivirová terapie neexistuje, léčba
je pouze symptomatická. Nejlepší formou
prevence je očkování. Vakcína má vysokou
účinnost, ale její efekt není dokonalý a v čase
postupně klesá, tak jak klesá hladina vytvořených protilátek. Mluvíme o jejich postupném vyprchání nebo vyvanutí imunity.
Chránit očkováním proti klíšťové encefalitidě
by se měli všichni, bez rozdílu věku. Ukazuje
se, že nejméně se nechávají očkovat čeští senioři. Přitom právě pro ně bývá toto onemocnění mnohdy fatální. Často se také stává, že
rodiče myslí na své děti, které nechávají proti
klíšťové encefalitidě očkovat. Bohužel však
sami rodiče zapomínají na to, že jsou to právě
oni, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku
komplikací a následkům tohoto onemocnění.
V současné době se v České republice
k očkování používá inaktivovaná vakcína.
Na trhu jsou pro dospělé k dispozici dvě

očkovací látky: přípravek FSME-IMMUN 0,5
ml (výrobce společnost Pfizer) a přípravek
Encepur (výrobce Novartis). Obdobně je
tomu v případě očkování dětí, používají se
přípravky FSME-IMMUN 0,25 ml a Encepur
pro děti. Základní očkování se skládá ze tří
injekcí, které se aplikují do svalu ramene, a to
ve dny 0, za 1–3 měsíce a za 5–12 měsíců
po druhé dávce. V teplém období roku je
nutné přistoupit ke zrychlenému schématu.
U vakcíny FSME-IMMUN se druhá dávka
podá již za 14 dní po dávce první. Ochrana
proti onemocnění nastupuje asi za 14 dní
po druhé dávce. Po třetí dávce přetrvává
ochrana minimálně 3 roky. Pro zachování
obranyschopnosti je důležité, aby docházelo
k pravidelnému přeočkování jednou dávkou
vakcíny (tzv. booster imunizace, z angl.
boost – posila, podpora).
Některé studie poukazují na obtížnost vakcinace u starších lidí, kde může dojít k jejímu
selhání. Důležitou součástí po vakcinaci v této
věkové skupině by měla být kontrola úspešnosti vakcinace sérologickými testy. Stanovení
hladiny IgG protilátek v jednotkách VIEU/ml
nám dává odpověď na otázku, zda je jedinec
při kontaktu s virem klíšťové encefalitidy před
onemocněním chráněn nebo nikoliv. Podobně
je na místě využít pomoc sérologických testů
v situacích, kdy přeočkování neproběhlo
dle všeobecného schématu např. z důvodu
těhotenství, změny zdravotního stavu pacienta
nebo pouze z důvodu opomenutí. Ze zkušenosti víme, že u mnoha lidí základní vakcinace
navodí dlouhodobou protilátkovou odpověď
a i po mnoha letech postačuje přeočkování
pouze 1 dávkou vakcíny. U některých očkovaných pacientů může dojít také k přirozenému
booster efektu po kontaktu s infikovaným
klíštětem a zde další přeočkování také není
na místě. Z uvedeného plyne, že s využitím
sérologických testů můžeme pacientovi
nabídnout šetrný a zodpovědný přístup k jeho
zdraví, časovým i finančním možnostem, který
zohledňuje obavu z příliš časté aplikace vakcín
a jejich případný dopad na jeho zdravotní
stav a také vytváří prostor pro jeho imunitní
systém chránit se vakcinací před jinými patogeny a nemocemi v období, kdy ví, že před
klíšťovou encefalitidou je dostatečně chráněn.
Je to cesta, která otevírá individuální přístup
k pacientovi a jeho potřebám.

klíště

febrilní stav

encefalitida

meningitida

asymptomatický stav

myelitida

forma bulbární

Gestačný diabetes mellitus
vo svetle posledných
diagnostických odporúčaní
Autorka: MUDr. Oľga Bobelová

Gestačný diabetes mellitus (GDM) patrí k závažným metabolickým poruchám počas
tehotenstva. Môže negatívne ovplyvniť vývoj dieťaťa ako i zdravie matky. WHO odporúča
vykonávať skríningové vyšetrenie formou orálneho glukózo – tolerančného testu (oGTT)
medzi 24.–28. týždňom gravidity. Spôsob vykonania a prevedenia samotného testu ovplyvňuje
riziko falošne pozitívnych ale aj negatívnych výsledkov, a preto by mal byť vykonaný presne
podľa odporúčaní. Aktuálne aj na Slovensku platia konsenzuálne diagnostické kritéria GDM
podľa IADPSG (International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups), ktoré
vzišli z medzinárodnej štúdie HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes).
Definícia

Gestačný diabetes mellitus je podľa Svetovej
zdravotníckej organizácie (WHO) definovaný ako diabetes zachytený v 2. alebo
3. trimestri gravidity u žien bez anamnézy
diabetes mellitus pred graviditou a spontánne odznie v priebehu šestnedelia.
Z uvedeného vyplýva, že v gravidite sa
môžeme stretnúť aj s klasickým diabetes
mellitus (DM), teda DM 1. typu + DM 2.
typu + inými špecifickými typmi diabetu známymi už pred otehotnením ako aj
s novo diagnostikovaným DM pred graviditou a to najčastejšie s formou diabetes
mellitus 2. typu.
V klinickej praxi na Slovensku máme značné
rezervy v celoplošnom diagnostikovaní tejto
poruchy podľa aktualizovaných štandardov.

V minulosti sa gestačný diabetes vyskytoval asi u 4 % gravidít. V roku 2010
prebehla veľká štúdia – HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes),

ktorá poukázala, že pri prísnejších diagnostických kritériách GDM postihuje až
18 % tehotných žien. Táto multicentrická
prospektívna štúdia HAPO bola projektom

Nadváha

IFG (hyperglykémia nalačno)

Nedostatočný fyzická aktivita

IGT (porucha glukózovej tolerancie)

Prvostupňový príbuzný s DM

Iné stavy spojené s inzulínovou rezistenciou
napr. acanthosis nigrans, obezita

Rasa: afroameričanky, latinoameričanky,
aziatky, pôvod z oblasti tichomoria

Plazmatická hladina HDL cholesterolu pod
0,9 mmol/l

Predchádzajúci pôrod ≥ 4000g

Plazmatická hladina TAG nad 2,80 mmol/l

GDM v osobnej anamnéze

KVO- kardiovaskulárne ochorenie

Anamnéza PCO
(syndróm polycystických ovárií)

Arteriálna hypertenzia
Tabuľka č. 1. Rizikové faktory vzniku GDM
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Medzinárodnej asociácie pre diabetes
v tehotenstve (International Association of
Diabetes and Pregnancy Study Groups,
IADPSG) a hodnotila 25 505 tehotných
žien. Najdôležitejším záverom bolo odhalenie, že percento tehotenských a perinatálnych komplikácií stúpa kontinuálne so
stúpajúcou glykémiou matky.
Tieto nové diagnostické kritériá IADPSG
z roku 2010 postupne prijali Americká diabetická spoločnosť, Svetová zdravotnícka
organizácia (WHO), Európska asociácia
pre štúdium diabetu (EASD) a mnoho
národných diabetologických spoločností.
Sú taktiež podkladom pre aktualizované
odporúčania Slovenskej diabetologickej
spoločnosti (SDS) pre diagnostiku GDM
z roku 2012.

Patofyziológia

Pri fyziologickej gravidite do 20. týždňa
stúpa hladina estrogénu a progesterónu,
čo vedie k ukladaniu glykogénu, zníženiu
hepatálnej produkcie glukózy a zvýšeniu
perifernej utilizácií glukózy. V tomto období
paradoxne klesá inzulínová rezistencia,
preto je rozvoj GDM v tomto období
výnimočný aj keď u žien s žien s vysokým rizikom môže dôjsť k jeho rozvoju už
v 14.–16. týždni. V čase od 16.–20. týždňa
začína placenta produkovať viac kortizolu,
prolaktínu a hCG (humánny placentární
laktogen), čo vedie k narastaniu inzulínovej
rezistencie, zníženiu ukladania sa pečeňového glykogénu a zvýšeniu hepatálnej
produkcie glukózy.
Práve inzulínová rezistencia je hlavnou
paradigmou pri rozvoji gestačného
diabetu u rizikovej skupiny žien. Inzulínová rezistencia stúpa s maximom medzi
24.–32. týždňom gravidity. GDM vzniká
najmä u geneticky predisponovaných žien
s rodinnou anamnézou diabetu 2. typu.
V dnešnej dobe ale poznáme aj ďalšie
rizikové faktory, ktoré sa spájajú s vyšším
rizikom vzniku GDM.

Klinický obraz

Pretože hladiny glykémie u GDM sú len
ľahko zvýšené a hyperglykémia netrvá
dlho, klinické príznaky v zmysle významnej
polyúrie, polydypsie či váhového úbytku
vidíme len zriedkavo. Preto je skríning
s potrebou aktívneho vyhľadávania rizikových rodičiek nutný.
Neliečený alebo nedostatočne kompenzovaný diabetes mellitus v gravidite má
vážny klinický dosah na matku aj na dieťa.
(Tabuľka č. 2)
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Matka

Dieťa

Riziko preeklampsie

Diabetická embryopatia

Riziko HELLP syndrómu

Polyhydramnion

Časté urogenitálne infekcie

Spontánny potrat

Rozsiahlejšie popôrodné poranenia

Porucha popôrodnej adaptácie

Riziko hypoglykémie

Predčasný pôrod

Diabetická retinopatia- progresia pri známok
Syndróm náhleho intrauterinného úmrtia
DM 1. typu
Diabetická ketoacidóza pri známom DM
1. typu
Riziko vzniku DM 2. typu

Diabetická fetopatia
Poruchy vývoja psychomotoriky
Pôrodný traumatizmus – dystokia ramienok
Neskoré popôrodné komplikácie
Tabuľka č. 2. Riziká pre matku a dieťa u GDM

Jednou z obávaných komplikácií pre
matku je makrozómia plodu (hmotnosť
nad 4000 g alebo percentil nad 90 pre
príslušný gestačný týždeň) s rizikom
popôrodných poranení ako napríklad
dystokia ramienok s nutnosťou ukončenia
gravidity cisárskym rezom.
Hlavným prejavom nedostatočne kontrolovaného GDM je takzvaná diabetická
fetopatia, v rôznej podobe závažnosti. Intenzita jednotlivých symptómov
novorodenca závisí od kompenzácie
GDM ako aj trvania diabetu. Typickým
príznakom je makrozómia, novorodenec
môže byť obézny, s pletorickou tvárou
(„potato face“) a s napätou lesklou kožou
pre zvýšené množstvo podkožného tuku.
Nebezpečnou môže byť hypoglykémia
v prvých hodinách po pôrode, ale aj
polycytémia, hyperbilirubinémia a minerálová dysbalancia. Paradoxne i napriek
veľkosti novorodenca môžu byť životne
dôležité orgány novorodenca nedostatočne vyvinuté. Pri postihnutí srdca môže
orgánová makrozómia viesť k hypertrofickej kardiomyopatii i k vážnym poruchám
srdcového rytmu, v ťažkých prípadoch
nie je vylúčený ani syndróm dychovej nedostatočnosti. V neskoršom vývoji môžu
mať deti matiek s GDM poruchy vývinu
a psychomotoriky, v dospelosti im hrozí
obezita, diabetes či kardiovaskulárne
a cerebrovaskulárne ochorenia.

čas

hodnota glykémie
(mmol/l)

0 hodina

≥ 5,1

1 hod – 60 minúta

≥ 10,0

2 hod – 120 minúta

≥ 7,8

Tabuľka č. 3: Kritériá pre diagnostiku GDM

Diagnostika

Skríning na GDM sa má podľa Vestníka
MZ realizovať v kompetencii gynekologickej
ambulancie, respektíve v rámci dohody so
spolupracujúcim laboratóriom. Vykonáva
sa u všetkých gravidných žien v 24.–28.
gestačnom týždni, ktoré ešte nie sú vedené
s poruchou metabolizmu glukózy. U žien s vysokým rizikom by sa malo vyšetrenie vykonať
hneď po zistení gravidity a v prípade negatívneho výsledku zopakovať v 24. – 28. týždni.
Diagnostické hodnoty diabetu v gravidite sú
odlišné od bežnej populácie (Tabuľka č.3)
Tri dni pred testom sa konzumuje obvyklá
strava bez obmedzenia sacharidov t.j. minimálne 150 g a žena môže vykonávať bežnú
fyzickú námahu. Test sa vykonáva ráno po
aspoň 8-hodinovom lačnení, samozrejme
bez alkoholu, kofeínu a bez nikotínu. Vyšetruje sa glykémia v plazme z venóznej krvi
odobratej nalačno – 0. v 60. a 120. minúte
po vypití 75 g glukózy, ktorá je rozpustená
v 250–300 ml vody. Žilová krv sa odoberá
buď do štandardných skúmaviek (s nutnosťou laboratórneho vyšetrenia maximálne
do 30 minút od odberu) alebo do skúmaviek s 3-zložkovým antiglykolytickým
činidlom (fluorid sodný+EDTA+citrát sodný)
s nutnosťou laboratórneho vyšetrenia do
24 hodín od odberu.
Počas testu pacientka ostáva v čakárni,
pred testom a počas testu nesmie fajčiť.
Lieky ovplyvňujúce inzulín užije až po skončení testovania. V prípade akútnej infekcie
alebo hyperemesis gravidarum sa vyšetrenie odkladá. V súčasnosti sú dostupné aj
komerčne vyrábané prípravky s rovnakým
obsahom glukózy s ovocnou príchuťou pre
prípad odmietania požitia štandardného
roztoku, respektíve je možné žene podať aj
klasické raňajky s obsahom 50 g sacharidov. Za pozitívny GDM hodnotíme zvýšenie
glykémie v ktorejkoľvek z 3 vzoriek.

nakoľko ketóza gravidných je fyziologická.
Gynekologické kontroly sú v kompetencii
gynekológa, je vhodné častejšie USG
vyšetrenie vývoja plodu. Pôrody pacientiek
s dobre korigovaným GDM sú väčšinou
vedené spontánne.
Po období šestonedelia do 3–6 mesiacov po pôrode treba u žien s GDM oGTT
zopakovať. Za účelom vylúčenie iného typu
diabetu než bol GDM. Tu už používame
štandardný oGTT test (stanovenie glykémie
vo venóznej plazme nalačno a po 2 hodinách záťaže orálnou glukózou) s vyhodnotením ako pre bežnú populáciu. Pacientky,
ktoré prekonali GDM, majú byť z hľadiska
rizika vzniku diabetu sledované celoživotne
s kontrolami minimálne každé 2 roky.

MUDr. Oľga Bobelová

Stále sa stretávame s množstvom chýb pri
realizácií samotného oGTT testu.
Zlá diagnostika vedie k falošne negatívnym
výsledkom s následným dosahom vyššie
uvedených komplikácií pre dieťa i pre matku.
Ale aj k falošne pozitívnym výsledkom
s rizikom invalidizácie pacientky počas celej
doby gravidity.
Najčastejšou ostáva chyba v zmysle stanovenie glykémie nie z venóznej, ale z kapilárnej krvi (či už glukometrom alebo odberom
do tenkých kapilár) ale aj neodobratie
glykémie po 1. hodine testu. Zriedkavo už
zachytávame hodnotenie výsledkov testu
podľa kritérií pre ostatné typy diabetu.

Sledovanie pacientiek s GDM

Starostlivosť o pacientky s GDM prebieha
v spolupráci diabetológa a gynekológa.
Kontroly diabetológom sú individuálne,
väčšinou po 2–4 týždňoch. Dôležitý je selfmonitoring, pacientky si glykémie vyšetrujú
pomocou glukometra, ideálne 3× týždenne
nalačno +2 hod. po jedle avšak minimálne
1× týždenne nalačno + 2 hod po jedle.
Najvyššie postprandiálne glykémie
bývajú zväčša po raňajšom jedle, kedy je
vystupňovaná inzulínová rezistencia. Pri
kontrolách si všímame prírastok hmotnosti a krvný tlak. Stanovujeme hodnotu
HbA1c (glykovaný hemoglobín, obyčajne
1× počas gravidity) a základné biochemické vyšetrenie moču. Opakované kontroly
ketolátok v moči u GDM nevyžadujeme,

Naše ciele kompenzácie sú:
• pred jedlami ≤ 5,9 mmol/l
• 1 hodina po jedle ≤ 7,8 mmol/l
• 2 hodina po jedle ≤ 6,7 mmol/l.

Diéta u gravidných žien s DM

Optimálny kalorický príjem závisí od hmotnosti pred tehotnosťou. U žien s ideálnou
telesnou hmotnosťou predstavuje 30 kcal/
kg na deň. Potrebný denný kalorický
príjem u tehotnej stúpa v priemere o 300
kcal a v čase dojčenia o 300 až 500 kcal.
Odporúčané kalórie by mali byť 40% kryté
sacharidmi, 20% bielkovinami a 40% tukmi.
Diabetickú diétu stanovujeme individuálne.
Odporúčaný príjem cukrov vo všetkých
skonzumovaných potravinách za deň je
200–250 g (20–25 SJ), ideálne je využívanie systému sacharidových jednotiek (1SJ
je 10g sacharidov). Je nutné preferovať
potraviny s nízkym glykemickým indexom – ide o pomalé cukry a polysacharidy
vo forme škrobov (celozrnné výrobky,
celozrnné cestoviny, naturálna ryža).Treba
konzumovať dostatok strukovín a zeleniny, ovocie treba obmedziť na 1–2 kusy
(resp. hrste) denne a vyberať menej sladké
druhy. Redukčné diéty v tehotenstve nie sú
vhodné. V priebehu tehotnosti je odporúčané vyvarovať sa určitého druhu stravy
s možným toxickým účinkom na plod ako
niektoré druhy rýb (mäso veľkých rýb, napr.
žraloka, tuniaka), nadmerného pitia kávy,
neumytého ovocia a zeleniny, nepasterizovaného mlieka a nedostatočne tepelne
spracovaného mäsa. Samozrejmosťou by
malo byť vylúčenie fajčenia, abúzu alkoholu
a iných toxických látok. Aj pacientkam
s GDM prospieva pohyb strednej intenzity
v trvaní približne 30 minút denne ako napríklad chôdza, plávanie alebo cvičenie pre
tehotné, pričom rešpektujeme prípadné iné

odporúčania gynekológa. Vyvarujeme sa
kontaktným športom s rizikom pádov.

Farmakologická liečba GDM

Cieľom liečby je udržanie fyziologických
hodnôt glykémie a HbA1c, ako aj optimálny
hmotnostný prírastok matky a fyziologický
rast plodu. V prípade nedosiahnutia týchto
cieľov, respektíve pri nadmernej akcelerácií
rastu zachytenom pri ultrasonografickom
vyšetrení zahajujeme farmakoterapiu. Na
Slovensku aj v súlade s platnou legislatívou
v zmysle indikačných obmedzení a kategorizácie liekov je jedinou intervenciou inzulín
(humánny inzulín alebo inzulínové analógy
schválené v tejto indikácii). Po pôrode
odporúčame liečbu inzulínom ukončiť a pár
dní sledovať glykemické profily. V prípade
normoglykémií odporúčame aj naďalej
racionálny životný štýl s dodržiavaním zásad
zdravej výživy.

Záver

Starostlivosť o gravidné ženy je v súčasnej dobe veľmi dôležitá. K dosiahnutie
fyziologických gravidít je nutný skríning
ochorení, ktoré môžu túto fyziológiu narušiť.
Po stanovení správnej diagnózy je základom
terapeutického postupu dodržiavanie režimových opatrení. To vedie k minimalizovaniu
zdravotných rizík pre matky a ich potomkov
v priebehu gravidity, ale aj po jej ukončení.
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ALEX
KREVNÍ TEST, KTERÝ URČÍ PŘES 280 SPECIFICKÝCH IGE PROTILÁTEK
Moderní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy
Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření
celkové IgE protilátky a specifické IgE imunoglobiny
proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým
komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž
doplňuje a zpřesňuje klasickou diagnostiku alergií.
Pomocí tohoto testu lze určit senzibilizační profil pacienta, rozlišit primární a zkřížené alergie a odhadnout
závažnost alergické reakce i další vývoj onemocnění.
Výsledky také pomáhají indikovat následnou léčbu
alergenovou imunoterapií.

VYHODNOCENÍ TESTU
V testovacím systému ALEX je zahrnuto více než
160 alergenových zdrojů. Hodnoty stanovení speciﬁckých
IgE protilátek jsou vyjádřeny v jednotkách kUA/I a klasiﬁkovány ve čtyřech semikvantitativních třídách. Výsledky rovné
nebo větší než 0,30 kUA/I jsou považovány za pozitivní.

KOMU JE TEST URČEN
Test je vhodný pro všechny pacienty trpící alergiemi a
potravinovými intolerancemi. Umožňuje stanovení protilátek
typu IgE proti rostlinným, živočišným a chemickým alergenům jako například:
• pyly trav, stromů a bylin
• roztoči v domácím prostředí
• kvasinky a plísně
• potraviny rostlinného původu jako ovoce, zelenina, ořechy, luštěniny, obiloviny, koření
• potraviny živočišného původu jako mléko, vajíčka, maso
a ryby
• cukerné složky alergenů
• jed blanokřídlého hmyzu
• zvířecí alergeny jako epitelie, moč a sekrety
• latex

• okamžitá indikace alergenové imunoterapie, prevence
případů ohrožení života pacienta (např. anafylaktický šok
po bodnutí hmyzem)

VÝHODY V POROVNÁNÍ S KLASICKÝMI DIAGNOSTICKÝMI TESTY
• přesnější identiﬁkace zodpovědného alergenu a tím
přesnější a účinnější indikace alergenové vakcinace

INFORMACE K ODBĚRU
Test ALEX se provádí z krevního séra. Výhodou je, že stačí
velmi malé množství vzorku (100 µl), lze jej tedy využít
i u pacientů, u kterých je odběr krve obtížný, například
u dětí. Vzorek krve je, kromě výjimečných případů, nutné
dopravit do laboratoře v den odběru, a to při teplotě 15–25 °C.

Cena provedení testu ALEX pro samoplátce je 6 104 Kč.
V případě žádosti o úhradu pojišťovnou činí počet bodů

6 104.

synlab czech s. r. o., call centrum: 800 800 234
www.synlab.cz, podatelna@synlab.cz

Jak (nejen) biochemie pomáhá
vrcholovým sportovcům
Autorka: Gabriela Matějková

MUDr. Jaroslav Větvička, zakladatel Centra zdravotnického zabezpečení sportovní
reprezentace, dlouhodobě pečuje o české vrcholové sportovce. Jeho ordinací prošla
například spousta judistů, atletů nebo moderních pětibojařů, ale také krasobruslaři,
bobisté, plavci, golfisti a řada dalších. O tom, jak mu v léčbě, kontrole zdravotního stavu
sportovců a zlepšení jejich sportovních výkonů pomáhají laboratoře SYNLAB a proč
je biochemie v tomto oboru zcela zásadní, si přečtěte v následujícím rozhovoru.
Pane doktore, jaké jsou
základní ukazatele důležité
při péči o sportovce?

Pro vyšetření sportovců využíváme ve spolupráci s laboratořemi SYNLAB biochemii,
mikrobiologii, sérologii a nově molekulární
detekci patogenů na přesnější určení původu
infekce. Mezi základní biochemické ukazatele
nezbytné při péči o sportovce patří samozřejmě běžný laboratorní screening. Specifické
pro sport je například sledování urey a kreatinkinázy, jejíž hladina v organismu nám slouží
k posouzení úrovně regenerace a únavy sportovce z předchozího dne. Z dalších běžných
parametrů nás zajímá kreatinin, kyselina močová, bilirubin či jaterní testy, které jsou klíčové
pro povědomí o zatížení jater. Posuzujeme
také AST jako svalový izoenzym, jehož hladina
se hýbe hlavně u sportovců, kteří se hodně
věnují kondičnímu tréninku. Poté nás zajímá
klasická triáda, která se standardně vyšetřuje
při onemocnění horních cest dýchacích nebo
obecně při zánětlivých onemocněních. Patří
sem krevní obraz s diferenciálem, sedimentace a CRP, dále ASLO, vyšetřujeme pochopitelně i glukózu a tukový metabolismus.

Vyvíjí se nějakým způsobem
portfolio těchto testů?
Začleňujete nějaké nové?

Ano. V poslední deseti letech jsme si například zvykli pravidelně testovat vitamín D,
jelikož se jedná o steroidní hormon, působící
na mnoha metabolických místech, jehož
hladina bývá často pod fyziologickou hodnotou. Jeho suplementace nebo případná
substituce je tedy velmi zásadní. Zvykli jsme
si na PCR analýzy, napadá mně solubilní
transferinový receptor a další.

Testujete u sportovců
také hladinu železa?

Ano, metabolismus železa, respektive celý
červený krevní obraz a krvetvorba, jsou zá-

ordinace Pyeong Chang, 2018
sadní ukazatele pro přenos kyslíku. Nově jsme
si kromě železa, transferinu a feritinu zvykli
indikovat také zmíněný solubilní TRF receptor,
který zpětnovazebně reaguje na množství
železa v buňkách, což klasický test na hladinu
železa nedokáže. Ten testuje pouze jeho
aktuální množství v krvi. Zajímavé je, že když je
koncentrace TRF zvýšená, je to špatně. Stejně
tak pokud je nízká. Správně musí být hladina
receptoru vždy v úrovni fyziologických rozmezí.

rá může být po silovém tréninku zvýšená i třetí
den. Pokud její hodnoty přetrvávají i déle bez
zátěže, je to pro mě znamení, že se něco děje.

A co když je sportovec
nemocný? Existuje zde
nějaké speciální vyšetření?

Pokud je sportovec nemocný, postupujeme
standardně podobně jako praktický lékař, ale
řekl bych že naše vyšetřovací soubory jsou

Lze na základě vyšetření zlepšit
výkony sportovce? Jak?

Sportovní výkony lze na základě vyšetření zlepšit především tím, že víme, do jaké míry a jestli
vůbec můžeme sportovce zatížit. To je velmi
důležité hlavně v případě, když se sportovec
vrací ke sportu po nemoci či zranění nebo při
stavech, kdy je hodně zatížen v rámci kondiční
přípravy, a trenérovi se zdá, že s ním není něco
v pořádku. Abychom vyloučili skrytá onemocnění, necháváme si vyšetřit výše zmiňované
soubory a pochopitelně indikujeme podrobnější cílená vyšetření podle klinického stavu
a diferenciální diagnostiky. Zajímavá je třeba už
zmíněná kreatinkináza, svalový izoenzym, kte-

s Davidem Svobodou na dopingové
kontrole, Londýn 2012
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trochu širší a pak i vícekrát kontrolujeme.
Každý den bez tréninku v sezóně je znát,
proto je biochemie vedle vyšetření klinického
stavu a subjektivního pocitu velkým přínosem
v posouzení, zda-li sportovce nechávat nebo
pouštět do procesu. Nejčastějivse jednoduše
řídíme podle sedimentace, krevního obrazu
s diferenciálem a CRP. Po odeznění akutní
klinické fáze onemocnění může mít sportovec falešně pozitivní pocit zdraví, pokud však
neprojde biochemickými testy a zatíží se bez
kontroly svého zdravotního stavu, může to
být pro tělo velké sousto, které sportovce
vrátí po pár dnech radosti do postele.

už ty tam. Nechci ze slušnosti chválit nebo
lichotit firmě SYNLAB, ale kromě nabídky
dostatečného spektra parametrů nám jejich
odborníci stále více pomáhají i s konzultacemi a třeba i společnou interpretací výsledků
na cestě k diagnóze. Přestože mám jednu
z atestací i klinickou biochemii, je porada s laboratoří hodně přínosná, je to velká pomoc.
Pochopitelně laboratorní analýzy kombinujeme s dalšími vyšetřovacími metodami. Máme
velké štěstí a je to vedle biochemie naší
velkou devízou, že můžeme takřka v reálném
čase využívat vyšetřovací kapacity Ústřední
vojenské nemocnice a specializovaná vyšetření na jejich klinikách.

A to u téměř všech sportů, včetně takového,
v souvislosti s kondicí vysmívaného, šachu.
Pokud není šachista zdravý a perfektně
kondičně připravený, vzniká u něj zákonitě
rychleji centrální únava, hůř se koncentruje
a a dělá chyby v rozhodování. A rozhodování
je důležité téměř ve všech sportech, jak při
míčových hrách, úpolových sportech, tak
třeba i při golfu.

Jak často sportovci
testy podstupují?

U všech sportů, převážně pak vytrvalostních, je standardní často vyšetřovat červený
krevní obraz a související biochemické parametry. Testy sportovci podstupují minimálně
dvakrát, spíš čtyřikrát ročně. Hodně záleží
na četnosti jejich sportovních soustředění.
Největší vliv na organismus má rozhodně
soustředění ve vysokohorském prostředí.
Kvůli nižšímu parciálnímu tlaku kyslíku je
totiž zpětnovazebně vylučován endogenní
hormon erytropoetin, podmiňující krvetvorbu. Z tohoto důvodu po návratu z hor
testujeme vedle parametrů červené krevní
řady také mladé formy červených krvinek,
které se v tomto prostředí tvoří (retikulocyty).
A pochopitelně už zmiňovaný metabolismus
železa, vitaminu B12 a k. listové.

Které ze zmiňovaných parametrů
si sportovci musí hlídat nejčastěji?

Sportovci vytrvalostního charakteru, plavci,
běžci, atleti, cyklisté, zkrátka cyklické
vytrvalostní sporty, potřebují permanentně
vědět, jak jsou na tom s červeným krevním
obrazem. Zcela limitující parametr je pro ně
totiž schopnost přenášet kyslík. Důležitá je
ale také rychlost regenerace, a to i pro sporty rychlostně silové nebo s převahou složky
pohybového stereotypu. Zde nám opět
velmi pomáhá biochemie, která je nedílnou
součástí kontroly budování dobré kondice.
Lukáš Krpálek, Rio 2016

Může si sportovec kvůli neznalosti
svého zdravotního stavu ublížit?

OBJE DNÁVKA LABO RATO
PREV ENTIV NÍ VYŠE TŘEN

ZDE NALEPTE ŠTÍTEK

: 800 800 234
8, IČ 496 88 804, call centrum
ská 100/94, 186 00 Praha
synlab czech s. r. o., Sokolov
JI
JSEM AKTIVNÍ, SPORTU
JSEM FIT
ZÁKLADNÍ SCREENING
NÁZEV/ ZKRATKA

Číslo pojištěnce:
Příjmení:

VYŠETŘENÍ

Jméno:
Datum narození:

.

Pohlaví:

Muž

Datum a čas
odběru:
Jak vyplňovat:

Žena

:

. 20

.

Chybně

Správně

IČP:

Adresa na
pacienta:

VEGETARIAN &VEGAN
VYŠETŘENÍ

Telefon na
pacienta:
Primární vzorek:
Datum a čas
přijetí laboratoří:
Způsob
doručení:

NÁZEV/ ZKRATKA

diff.
KREVNÍ OBRAZ KO +
Glukóza v plazmě
CUKR
CRP
ZÁNĚT
ALT
JÁTRA
AST
GGT
Cholesterol celkový
TUKY
Triacylglyceroly
Kreatinin
LEDVINY
Moč chem.+ sed.
MOČ*

.

DG:

moč

krev

jiný
ní:

Celkem vyžádáno vyšetře

.
osobně

. 20

:

VYŠETŘENÍ

diff.
KREVNÍ OBRAZ KO +
Glukóza v plazmě
CUKR
CRP
ZÁNĚT
ALT
JÁTRA
AST
GGT
Ca – vápník
MINERÁLY
Mg – hořčík
Cholesterol celkový
TUKY
Triacylglyceroly
LDL cholesterol
Celková bílkovina
BÍLKOVINY
Kreatinin
LEDVINY
Urea
Moč chem.+ sed.
MOČ*

NÁZEV/ ZKRATKA

METABOLISMUS Feritin
FE
Ca – vápník
MINERÁLY
Mg – hořčík
Celková bílkovina
BÍLKOVINY
Vitamín B12
VITAMÍNY

NA PREVENCI ZÁLEŽÍ 30+
VYŠETŘENÍ

NÁZEV/ ZKRATKA

diff.
KREVNÍ OBRAZ KO +
Glukóza v plazmě
CUKR
CRP
ZÁNĚT
ALT
JÁTRA
AST
GGT
Ca – vápník
MINERÁLY
Mg – hořčík
Cholesterol celkový
TUKY
Triacylglyceroly
HDL cholesterol
LDL cholesterol
TSH – tyrotropin
ŽENY:
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
PSA
MUŽI:
PROSTATA
BÍLKOVINY
LEDVINY
SLINIVK A
MOČ*

Celková bílkovina
Kreatinin
Urea
AMS – amyláza
Moč chem.+ sed.
Albumin v moči (ACR)

poštou

Sb.,
dle § 58 odst. 1 zákona č. 235/2004
Tato služba je osvobozena od DPH
u zákonem
se o zdravotní službu vymezeno
ch
o dani z přidané hodnoty. Jedná
poskytována poskytovatelem zdravotní
o zdravotních službách, která je
í k poskytování zdravotních služeb,
služeb v rozsahu uvedeném v oprávněncílem nebo chránící lidské zdraví.
přičemž se jedná o činnost s léčebným

10302

*10302*

Určitě ano. Nejčastějším stavem a indikací
biochemického vyšetření je únavový syndrom, tedy hlavně nevysvětlitelná únava nebo
únavnost, kdy vedle akutního přetížení musíme vyloučit i jiné příčiny. V poslední době se
nám nahromadily případy EB virozy, neboli
mononukleozy. Není úplně jednoduché ji
diagnostikovat, ale pokud na ni myslíte, tak
se zachytí včas a nedojde k větším škodám.
Občas se ještě setkáme se sportovcem, který se snažil nerozpoznanou EB virózu a s ní
spojenou únavnost „roztrénovat“. Při této
diagnoze jsou biochemie, sérologie a dnes
už standardně PCR analýza nezastupitelné.
Leckdy je rozluštění příčiny potíží u sportovce doslova detektivka. Doby, kdy sportovní
doktor říkal – „dej si na týden oraz“ nebo se
jen tak naslepo indikovala antibiotika – jsou

RNÍC H VYŠE TŘEN Í

Í A OCHR ANA ZDRAVÍ

:
barevnost na žádance
Odběrový materiál viz
šedý uzávěr (krev s NaF)
zlatý uzávěr (srážlivá krev)
žlutý uzávěr (moč)
fialový uzávěr (krev s EDTA)

JEDNOTLIVÉ TESTY KE
VYŠETŘENÍ
KREVNÍ SKUPINA
VITAMÍN D
ALERGIE
INTOLERANCE

ho
vyšetření je do vybrané
K provedení uvedených
ranní moči.
potřeba přinést vzorek
odběrového pracoviště
ti SYNLAB
na odběrovém pracoviš
* zkumavka k vyzvednutí
a separace séra.
U všech balíčků odběr krve

www.synlab.cz

verze: 103_02_032020 ©

KOMBINACI

NÁZEV/ ZKRATKA
PROTILÁTKY
KS + karta krevní skupiny
(očkování)
Vitamín D total (25-OH)
ISAC
ALEX
IgG
potravin
108
–
é
Potravinov
ŽELEZO
Potravinové – 216 potravin IgG
) (doporučeno pro ženy)
Histaminová (aktivita a koncentrace

Tetanus (IgG)
Hepatitida A (IgG)
Hepatitida B (Anti HBs)
Klíšťová encefalitida (IgG)
Morbilli (IgG) – spalničky

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
REFLUX *
ODBĚR KRVE
SEPARACE SÉRA

TSH
fT4
PEPTEST

Fe
Feritin

2020 synlab czech s. r. o.

Žádanka na samoplátcovské vyšetření, více na www.synlab.cz

MUDr. Jaroslav Větvička
absolvoval Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové v roce 1983. Do roku 1991 působil jako lékař cyklistů-stíhačů Dukly Praha a reprezentačního
družstva ČSSR, od roku 1987 také pracoval v Ústavu sportovní medicíny (dříve Ústav národního zdraví pro vrcholový sport), kde vedl
Laboratoř klinické biochemie a fyziologie. Do roku 1999 pracoval ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze jako vedoucí Oddělení zátěžové
medicíny. Od roku 2000 do roku 2013 byl předsedou lékařské komise Českého olympijského výboru a je členem Lékařské komise
Evropských olympijských výborů. V roli šéflékaře Českého olympijského týmu působil na olympijských hrách 2000 v Sydney, 2002 v Salt
Lake City, 2004 v Aténách, 2006 v Turínu, 2008 v Pekingu, 2010 ve Vancouveru, 2012 v Londýně a 2014 v Soči). V roce 2000 založil a stále
vede Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace, jež funguje v Ústřední vojenské nemocnici v Praze-Střešovicích.
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Napsali o nás
Autorka: Gabriela Matějková

Od ledna do března byla média doslova zaplavená zprávami ze světa zdravotnictví. Počínaje
chřipkovou epidemií a konče pandemií, která ochromila celý svět. Informace o šířící se
pandemii koronaviru, neustále narůstajícím počtu nakažených či dennodenní potřebě navyšovat
testovací kapacity, odhalovala média všech zaměření. Mohli jste tak zaznamenat i zprávu
o zařazení společnosti SYNLAB na seznam akreditovaných laboratoří pro testování infekce
COVID-19. Jsme si však vědomi toho, že ač je situace závažná, pozornost je třeba věnovat
i ostatním potížím, které s příchodem pandemie nevymizely. Dali jsme si proto za úkol, že
přispějeme i upozorňováním na potřebnou prevenci dalších zdravotních problémů.
Pan doktor Aleš Ducháček v lednu již tradičně připomněl veřejnosti základy prevence
a léčby nachlazení a chřipky, a to prostřednictvím deníku Metro, týdeníku 5plus2 či
portálu deník.cz.
Redakce nejčtenějšího portálu o zdraví
vitalia.cz vytvořila ve spolupráci s MUDr.
Markem Antošem rozsáhlý poradenský
článek o tom, proč je tak důležité doplňovat
do těla v zimním období vitamín D a jaké
jsou nejideálnější způsoby, kterými jím lze
organismus zásobit. Na konci měsíce ledna
portál informoval také o prevenci rakoviny
čípku v článku, na jehož obsahu se podílel
RNDr. Ing. Libor Staněk.
V posledních letech je trendy trávit celý
únor takzvaně na suchu, tedy bez požívání
alkoholických nápojů. Tato výzva má ulevit
organismu od námahy, kterou mu požívání
alkoholu způsobuje. Například v souvislosti

s játry, která může nenávratně poškodit.
Z jakých důvodů bychom si měli nechat
játra preventivně vyšetřit, ví MUDr. Ladislav
Krajči CSc. A díky němu i čtenáři Lidových
novin, měsíčníku Moje zdraví nebo týdeníků
Chvilka pro tebe a Tina.
Teplá zima a blížící se jaro jsou ideální podmínky pro to, aby příroda začala bujet. S tím
však souvisí i přicházející zdravotní problémy
tisíců alergiků v Česku. Klíčové v boji s alergií je vědět, nač přesně je alergik citlivý a dle
toho nastavit adekvátní léčbu. Nejmodernější test, který umožňuje zjistit jednotlivé
alergeny, rozlišit primární a zkřížené alergie
a především odhadnout závažnost alergické
reakce i další vývoj onemocnění, je ALEX.
Čtenářům měsíčníku Můj Svět a Svět ženy
ho doporučila MUDr. Radka Šedivá.
MUDr. Filip Prusík hovořil v únorovém
rozhovoru pro pořad Na zdraví televize

XTV s moderátorkou Petrou Řehořkovou
o tématu nadužívání antibiotik a zkoumání
antibiotické rezistence. Interview o hrozbě
doby postantibiotické si můžete pustit na
portálu www.xtv.cz.

Testování infekce COVID-19
v laboratořích SYNLAB

V počátcích diagnostiky infekce COVID-19
v České republice postrádala média informaci o průběhu testování. Vedoucí laboratoří SYNLAB MUDr. Jarmila Bečvářová tak
prostřednictvím ČTK informovala veřejnost
o tom, jaké výtěry se pro průkaz této infekce
odebírají. Její vyjádření si mohli přečíst například návštěvníci portálu seznamzpravy.cz.
V polovině března jsme se zapojili do
testování infekce COVID-19. K občanům
se tato zpráva dostala společně s radami,
jak postupovat při podezření na nákazu,
prostřednictvím portálu denik.cz.
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Laboratórnu diagnostiku v spoločnosti synlab
slovakia s. r. o. vykonávame s využitím najmodernejších technológií, certifikovaných diagnostík
a plne akreditovaných postupov. nami ponúkané
služby reflektujú najnovší vývoj v oblasti medicíny
a laboratórnej diagnostiky. v súčasnej dobe prevádzkujeme 6 laboratórií na území Slovenska.
Laboratórnu diagnostiku a zdravotnú starostlivosť poskytujeme v nasledovných oblastiach:
• Humánna medicína
• Veterinárna medicína

• Ambulantné služby
• Konziliárne služby

0800 800 234 • www.synlab.sk

