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Časopis najmä pre tých, ktorí pri starostlivosti o svoje zdravie využívajú kliniky,
preventívne centrá, laboratóriá a ďalšie pracoviská Onkologického ústavu sv. Alžbety
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Počas marca sa v Reholi
sv. Alžbety, ktorá pred 275 rokmi
založila našu nemocnicu a aj dnes napĺňa
svoje poslanie v Onkologickom ústave sv. Alžbety,
konala trojdňová generálna kapitula. Zvolená na nej bola
nová generálna predstavená sestra Mária Ragulová. Rovnako
ako aj nová generálna rada rehole, do ktorej boli vybraté sestra
Miriam Vallová, Jana-Battista Ružičková a Monika Ľoncová.
Rehoľa sv. Alžbety, vedenie Onkologického ústavu sv. Alžbety, jeho
pracovníčky a pracovníci, Liga proti rakovine a dobrovoľnícka skupina
Vŕba i čitatelia a tvorcovia časopisu Naša nemocnica želajú generálnej
predstavenej sestre Márii pri naplňovaní jej nového poslania najmä
božieho požehnania, pevného zdravia a tvorivých síl. Tak, aby mohla
úspešne nadviazať a rozvinúť dielo svojich predchodkýň. Spomeňme
medzi nimi aspoň sestru Alexandru Mišákovú, ktorá pôsobila na
tomto poste tiež pri prinavrátení nemocnice reholi a v začiatkoch
jej fungovania pod novým názvom: Onkologický ústav sv. Alžbety.
Predošlej generálnej predstavenej, sestre Viannei Krasňanovej, pri tejto
príležitosti za jej osemročnú službu v úrade generálnej predstavenej
rehole zároveň všetci vyjadrujeme úprimné poďakovanie a ocenenie.
Ilustračná maľba je zo 48. výstavy cyklu „Umenia, ktoré lieči“
v Onkologickom ústave sv. Alžbety.
Autorka: Ľudmila Balková. Foto: Peter Kresánek
číslo 2/2014
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SLOVO NA ÚVOD

Drahí pacienti
a všetci tí, ktorí
im akýmkoľvek
spôsobom slúžite,
drahí čitatelia!

V

iacerým z vás je určite známy príbeh zo života svätého Františka Assiského, ako so
svojim spolubratom išli kázať.
Mlčky kráčali mestom. Prešli
riadny kus cesty, keď sa ten
brat spýtal Františka, kedy už konečne budú kázať, veď majú za sebou kus
cesty a stále nič. Na to František odpovedal: „Milý brat, práve sme kázali.“
Významnou súčasťou komunikácie je aj tzv. neverbálna komunikácia. Je
výpovednejšia, ako samotné hovorené slovo. Často krát si ani neuvedomujeme, ako sú ľudia vnímaví na správanie druhých. Sami pred sebou si
dokážeme všeličo ospravedlniť, ale posolstvo, ktoré cez naše skutky vysielame nie je iba o nás. Je to aj o tom druhom, ktorého práve stretáme,
s ktorým sme práve v kontakte. Tento kontakt s druhými ľuďmi je veľkou
príležitosťou k svedectvu o Bohu, Bohu ktorý je dobro a láska. Pred nedávnom som mala rozhovor s človekom, ktorý mi vyrozprával niečo z jeho
životného príbehu, ktorého súčasťou bolo hľadanie zmyslu života a viery
v Boha. Posledným impulzom k prijatiu Ježiša do svojho života bola pre
tohto človeka skúsenosť dobra. V dlhých chvíľach popri uvažovaní nad
sebou sledoval aj správanie ľudí okolo neho a porovnával. Porovnával, ako
sa sestričky správajú k pacientom v tejto nemocnici (cirkevnej) a ako sa
správali v inej nemocnici. Sledoval a uvažoval. Videl trpezlivosť, ochotu,
čas pre druhých, pekné a povzbudivé slovo, dodávajúce nádej.
Jedno ľudové porekadlo hovorí, že pravdivosť našich slov potvrdzujú skutky. A o tom bolo Františkove mlčanie. Nepotreboval veľa slov. Jeho tiché
kráčanie ulicou vyjadrovalo posolstvo, že o dobre netreba veľa hovoriť,
že dobro treba žiť a že samotná naša prítomnosť, hoci aj tichá, o niečom
svedčí. Každý sme k niečomu povolaní, k niečomu v čom môžeme byť
pre iných prínosom a čím môžeme prispieť k šíreniu dobra. Pre niekoho
to je v službe chorým pri vykonávaní svojich každodenných pracovných
povinností a liečebných procesov, pre iných v trpezlivom znášaním svojej
choroby a ťažkostí súvisiacich so zdravotnými problémami, alebo počas
dlhého sedenia v čakárni, ba aj v osobnom a rodinnom živote.
Niet miesta, kde by sa nedalo robiť dobro; niet času, kedy by sme nemohli
robiť dobro a niet človeka, ktorý by nemohol robiť dobro. Preto chcem
povzbudiť všetkých nás k tomu, aby sme sa nebáli robiť dobro, aby sme
nečakali na tých druhých a aby sme si vzájomne vytvárali podmienky na
ľahšie šírenie dobra. Čerpajme k tomu silu od toho, kto sám je najvyššie
a jediné dobro, čerpajme silu od skutočnej lásky, ktorou je Ježiš Kristus.
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.“
(Mt 11, 28) Ježiš má radosť, keď za ním chodíme. Nikdy nás neodmietne,
nikdy ho to nevyčerpá.
Generálna predstavená Rehole sv. Alžbety
sestra Mária Ragulová, OSE
Foto: sestra Jana-Battista
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Pre účinnejšiu liečbu

Návšteva expertov
na radiačnú ochranu

Onkologický ústav sv. Alžbety navštívila v máji
skupina odborníkov zo Štátneho úradu pre
radiačnú ochranu a jadrovú bezpečnosť Chorvátskej republiky. Návšteva bola zameraná na
získanie špecifických skúseností pre budovanie
štruktúr radiačnej ochrany Chorvátska.

Na Klinike onkologickej chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety a LF UK v Bratislave sa
uskutočnil už tretí medzinárodný chirurgický
workshop. Tentoraz bol zameraný na prezentáciu
najnovších trendov v manažmente karcinómu
rekta. Zhubný nádor konečníka, čiže karcinóm
rekta sa zaraduje medzi najčastejšie sa vyskytujúce zhubné nádory. Podľa Cancer Statistics 2010
je celkove na 3. mieste medzi zhubnými nádormi
u mužov aj žien.
Interwiev

8

Laparoskopia
alebo bežná operácia?

V súvislosti s medzinárodným chirurgickým
workshopom zameraným na prezentáciu
najnovších trendov v manažmente karcinómu
rekta nám primár Kliniky onkologickej chirurgie
Onkologického ústavu sv. Alžbety a LF UK
MUDr. Martin Sabol, PhD., zodpovedal aj niekoľko
aktuálnych otázok.

19

Biomedicína, zdravotníctvo
a dôstojnosť človeka

Za aktívnej účasti predstaviteľov Onkologického
ústavu sv. Alžbety sa v Bratislave začiatkom júna
stretli predstavitelia katolíckych lekárov a zdravotníkov z viacerých európskych krajín. Zároveň
aj zástupcovia konkrétnych inštitúcii, ktoré sa
venujú „službe chorým“. Na sympóziu „Súčasná
biomedicína, zdravotníctvo a dôstojnosť človeka“
sa venovali okrem iného vedeckým a etickým
otázkam súčasnej biomedicíny a zdravotníctva.

Naše pracoviská
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Klinika endokrinológie
Mnohí ľudia, dokonca aj lekári, stále redukujú
endokrinológiu iba na problematiku štítnej žľazy.
Jedným z vysvetlení tejto situácie je fakt, že
medicínsky odbor klinická endokrinológia začínal
pred 50-70 rokmi vo všetkých štátoch sveta
problematikou endemickej strumy a endemického kreténizmu a aj po ich eradikácii sú ochorenia
štítnej žľazy najčastejšími endokrinopatiami.
Ďalším vysvetlením je enormný rozsah tohto
odvetvia medicíny, ktorý lekár bez endokrinologickej špecializácie nemôže zvládnuť.
BRACHYTERAPIA

17

Brachyterapia prostaty

Pol tisíca pacientov s rakovinou prostaty už
podstúpilo na Slovensku liečbu permanentnou
implantáciou rádioaktívnych zŕn (brachyterapiu
prostaty). Trojročná biochemická kontrola v
celom súbore chorých potvrdzuje očakávanú
vysokú úspešnosť tejto liečby (až 96,51%).
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22

Pripravené s láskou...

Niekoľkokrát som sa na chodbe Kliniky radiačnej
onkológie Onkologického ústavu sv. Alžbety
v pavilóne A alebo na podujatiach Dobrovoľníc-
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kej skupiny Vŕba stretla s mladou, príjemnou
a usmiatou pacientkou Lenkou. Vypozorovala
som, že je tiež aktívnou účastníčkou našich
klubov a vyrába na nich nádherné predmety.
Dokonca naučila naše dobrovoľníčky a ďalšie
pacientky novú techniku – „falošný patchwork“.

UMENIE

26

31

Začiatok leta v znamení
obľúbených týždňoviek

V polovici apríla tohto roku sa konal v poradí 18.
ročník Dňa narcisov. Liga proti rakovine aktuálne
ponúka informáciu o predbežnom rozdelení
financií do rôznych oblastí jej pôsobenia.

52. výstava umenia,
ktoré lieči

Od mája do konca júla 2014
vystavuje v bratislavskom
Onkologickom ústave sv.
Alžbety svoje (prevažne
veľkoformátové 60 x 70 cm)
pastely žiačka profesora
Jána Mudrocha: akademická
maliarka Lýdia Štolcová
(72). V ústave to je už päťdesiata druhá výstava
zo štrnásť rokov pokračujúceho cyklu „Umenie,
ktoré lieči“.
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24

LIGA PROTI RAKOVINE

Nové technológie molekulárno-genetickej diagnostiky

Onkologický ústav sv. Alžbety vybudoval
jedno z prvých klinických pracovísk na Slovensku, ktoré disponuje modernou technológiou a
je schopné analyzovať gény pomocou metódy
sekvenovania novej generácie (Next generation
sequencing – NGS). Oddelenie lekárskej genetiky
ústavu, ktoré sa dlhodobo venuje diagnostike
dedičných nádorových ochorení, využíva NGS
na komplexnú diagnostiku dvoch veľkých génov
BRCA1 a BRCA2, zodpovedných za vznik nádorov
prsníka a vaječníkov.

28

Žena a zdravie
(Women´s health)

Počas apríla sa v Onkologickom ústave svätej
Alžbety uskutočnil odborný seminár na tému
Žena a zdravie (Women´s health). Seminár bol
určený pre interných gynekológov ústavu, ako aj
pre externých klientov. Organizovaný bol v spolupráci s diagnostickou divíziou spoločnosti Roche.

33

Poďme sa potešiť

Päťdesiata druhá prezentácia zo štrnásť rokov pokračujúceho cyklu „Umenie, ktoré lieči“ - výstava
obrazov Lýdie Štolcovej prináša mnohé z jej
tvorivého úsilia posledných rokov.

29

Pracovná konferencia
SEKCAMA

Počas mája sa v bratislavskom hoteli Holiday Inn
uskutočnil už 19. ročník medzinárodnej pracovnej
konferencie SEKCAMA.
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LAPAROSKOPIA

Tretí medzinárodný chirurgický workshop

Pre účinnejšiu liečbu
„Za uplynulé roky predviedli
svoje umenie v Onkologickom
ústave sv. Alžbety renomovaní onkológovia zo špičkových
svetových nemocníc už tretí
krát. Aj týmto spôsobom hľadáme ako kvalitnejšie liečiť
onkologických pacientov.“
Riaditeľ ústavu doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof.
Na Klinike onkologickej chirurgie Onkologického ústavu sv.
Alžbety a LF UK v Bratislave sa uskutočnil už tretí medzinárodný
chirurgický workshop. Tentoraz bol zameraný na prezentáciu
najnovších trendov v manažmente karcinómu rekta. Zhubný nádor konečníka, čiže karcinóm rekta sa zaraďuje medzi najčastejšie sa vyskytujúce zhubné nádory. Podľa Cancer Statistics 2010
je celkove na 3. mieste medzi zhubnými nádormi u mužov aj
žien. Celosvetovo je novodiagnostikovaných viac ako 1,2 milióna prípadov ročne a viac ako 600 000 ľudí v dôsledku tejto diagnózy umiera.
Výskyt karcinómu rekta je pomerne
nízky u ľudí mladších ako 50 rokov. S
narastajúcim vekom sa však prudko
zvyšuje. Pritom u mužov je častejší ako
u žien. Podobne ako pri iných onkologických ochoreniach, najvýznamnejším prognostickým faktorom je
štádium v čase diagnózy. Päťročné
prežívanie u pacientov s rakovinou
konečníka v I. štádiu je viac ako 90 %.
Naopak, pri IV. štádiu je to približne
len 10 %. Zodpovedá približne za jednu
tretinu úmrtí u pacientov s rakovinou
hrubého čreva a konečníka. Liečba
(manažment) rakoviny konečníka zaznamenala v priebehu poslednej dekády výrazný pokrok vďaka zdokonaleniu
chirurgických techník a tiež nechirurgických onkologických metód.
Chirugická liečba má v manažmente
karcinómu konečníka svoje prioritné
číslo 2/2014
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a nezastupiteľné miesto. V prípade
pokročilejších štádií sa využíva kombinácia s predoperačnou rádioterapiou alebo rádiochemoterapiou,
ktoré často umožnia radikálnejší chirurgický výkon. V súčasnosti sa mnoho chirurgických výkonov v brušnej
chirurgii vykonáva miniinvazívne
– laparaskopicky. Tento trend zaznamenávame aj na poli kolorektálnej
chirurgie. Jedným z hlavných cieľov
workshopu bolo práve porovnanie

Sprava: Riaditeľ Onkologického ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj
Kaušitz, CSc., h. prof., fínski lekári Dr. Monika Carpelan-Holmstrom
a Dr. Tom Scheinin, PhD., primár Kliniky onkologickej chirurgie
ústavu MUDr. Martin Sabol, PhD. a MUDr. Peter Mračna, PhD., súbežne
operujúci klasickou otvorenou cestou.
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LAPAROSKOPIA
laparoskopickej a otvorenej operácie
pre zhubný nádor konečníka.
Auditórum malo mať možnosť sledovať priamy prenos z dvoch operačných
výkonov, ktoré boli naživo prenášané
z operačných sál Kliniky onkologickej chirurgie Onkologického ústavu
sv. Alžbety. Interaktívnym spôsobom
účastníci diskutovali s operatérmi
v priebehu operácií. Mohli tak zhodnotiť výhody a nevýhody, úskalia, či
riziká jednotlivých operačných postupov. Prvá operácia pre karcinóm
rekta bola realizovaná laparoskopickým prístupom. Operatérmi boli renomovaní experti v laparoskopickej
kolorektálnej chirurgii z Univerzitnej
nemocnice v Helsinkách vo Fínsku
Dr. Monika Carpelan-Holmstrom,PhD.
a Dr. Tom Scheinin, PhD. Druhá operácia pre rovnaký typ zhubného nádoru
konečníka sa realizovala klasickou,
otvorenou cestou. Operáciu uskutočnil tím Kliniky onkologickej chirurgie
Onkologického ústavu sv. Alžbety pod
vedením MUDr. Petra Mračnu, PhD.,
špecialistu na oblasť kolorektálnej chirurgie.
Jednou z hlavných oblastí, na ktoré sa
Klinika onkologickej chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety zameriava
je operačná liečba zhubných nádorov
hrubého čreva a konečníka. Za uplynulé dva roky sa na našom pracovisku vykonalo vyše 160 radikálnych operácií
pre nádor konečníka, čo nás zaraďuje
medzi popredné pracoviská v SR.
Text: MUDr. Martin Sabol, PhD.
primár Kliniky onkologickej chirurgie
Onkologického ústavu sv. Alžbety a LF
UK
Foto: Peter Kresánek

V rámci medzinárodného workshopu fínski lekári z Univerzitnej
nemocnice v Helsinkách Dr. Tom Scheinin, PhD. a Dr. Monika
Carpelan-Holmstrom, PhD. v Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA)
laparaskopicky operovali zhubný nádor konečníka.

Tretieho medzinárodného chirur
gického workshopu v Onkologickom ústave sv. Alžbety sa
zúčastnil aj hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR v odbore chirurgia prof. MUDr. Juraj
Pechan, CSc.

O svoje skúsenosti sa zároveň
s prítomnými podelil fínsky lekár
z Univerzitnej nemocnice v Helsinkách Dr. Tom Scheinin, PhD.
„Pekná nemocnica, páči sa mi“,
stručne ohodnotil Onkologický
ústav sv. Alžbety potom ako sa
oboznámil s jeho prostredím, ľudským potenciálom i vybavením.

Náročné technické zabezpečenie
podujatia realizoval so svojim tímom vedúci oddelenia informačných systémov ústavu Ing. Martin
Hronský (vpravo). Vrátane online
telemostu pre interaktívne vstupy
slovenských i zahraničných onkochirurgov pre obe súbežne konané operácie tohto ochorenia
laparoskopickou i klasickou otvorenou cestou.
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Interwiev

Laparoskopia alebo

bežná operácia?

V súvislosti s medzinárodným chirurgickým workshopom zameraným na prezentáciu najnovších trendov v manažmente karcinómu rekta nám primár Kliniky onkologickej chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety a LF UK
MUDr. Martin Sabol, PhD., zodpovedal aj niekoľko aktuálnych otázok.

Ako vychádza porovnanie laparoskopickej a bežnej operácie
rakoviny konečníka z pohľadu
pacienta?
V súčasnosti sa mnoho chirurgických výkonov v brušnej chirurgii
vykonáva miniinvazívne-laparaskopicky. Tento trend zaznamenávame
aj na poli kolorektálnej chirurgie.
Chirugická liečba má v manažmente karcinómu konečníka svoje
prioritné a nezastupiteľné miesto.
V prípade pokročilejších štádií sa
využíva kombinácia s predoperačnou rádioterapiou alebo rádiochemoterapiou, ktoré často umožnia
radikálnejší chirurgický výkon.
Liečba – manažment - rakoviny konečníka zaznamenala v priebehu
poslednej dekády výrazný pokrok
najmä vďaka zdokonaleniu chirurgických techník a tiež nechirurgických onkologických modalít.
Najväčšou výhodou laparoskopického prístupu je podstatne menšia
číslo 2/2014
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jazva. Kým pri klasickej, otvorenej
operácii pre rakovinu konečníka
meria jazva v strednej čiare dolnej
polovice brucha približne 20 cm,
jazvy po laparoskopickej operácii,
sú dlhé niekoľko milimetrov (5-12
mm), väčšinou sú štyri, prípadne
ich je päť. Ďalšou výhodou pre
pacienta sú výrazne menšie pooperačné bolesti spojené s výrazne
nižšou spotrebou analgetík. Neporovnateľnej kratšie je aj trvanie
hospitalizácie, ktoré je pri nekomplikovanom pooperačnom priebehu pri laparoskopickom spôsobe
operácie cca tri až štyri dni po operácii, kým pri otvorenom spôsobe
zostáva pacient hospitalizovaný
minimálne sedem dní. S tým súvisí
aj kratšia doba rekonvalescencie.
Výhodou laparoskopického prístupu pre chirurga je aj lepší prehľad
v dutine brušnej. Rovnako krvné
straty sú pri laparoskopii väčšinou
minimálne. Samozrejme, v prípade
akýchkoľvek komplikácií v priebehu laparoskopie, resp. v prípade
nejasných, alebo neprehľadných
anatomických pomeroch sa laparoskopický prístup niekedy musí
zmeniť na otvorený, o čom je pacient vždy pred operáciou informovaný. Laparoskopia sa často využíva aj na diagnostické účely, keď
možnosti iných zobrazovacích me-

tód sú už vyčerpané. Mnohé rozsiahle operačné výkony v dutine
brušnej sa začínajú diagnostickou
laparoskopiou, pri ktorej na začiatku operácie prezretím nálezu v dutine brušnej stanovíme, či je rozsah
ochorenia vhodný na chirurgickú
intervenciu, alebo nie. Mnohokrát
takýmto spôsobom môžeme v prípade neoperovateľných nálezov
ušetriť pacienta od „zbytočnej“ jazvy na bruchu.
Operuje sa takto bežne už nielen v zahraničí ale aj v Onkologickom ústave sv. Alžbety?
Oba spôsoby operačného prístupu do dutiny brušnej, otvorený aj
laparoskopický sú z hľadiska onkologickej radikality aj dĺžky prežívania pacientov po operácii ekvivalentné. Výhody miniinvazívneho,
čiže laparoskopického prístupu
sú však z pohľadu pacienta evidentné. Laparoskopická operatíva
zhubných nádorov hrubého čreva
a konečníka je v súčasnosti bežná
tak v zahraničí ako aj na Slovensku. Na Klinike onkologickej chirurgie Onkologického ústavu sv.
Alžbety v Bratislave vykonávame
laparoskopické operácie hrubého
čreva a konečníka, sme jedným
z centier pre laparoskopické operácie nadobličiek a vykonávame aj
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Interwiev
niektoré laparoskopické operácie
nádorov pankreasu a resekcie pečene aj s použitím laparoskopickej
ultrazvukovej sondy.

priečkach vo výskyte tohto ochorenia. Na Slovensku každoročne
pribudne okolo 3600 novodiagnostikovaných prípadov tohto
ochorenia a 1700 pacientov ročne
Dá sa predpokladať, že nie kaž- mu podľahne. To význam prevendý pacient bude môcť takúto tívnych vyšetrení (vrátane kolooperáciu podstúpiť, od čoho to
závisí?
Samozrejme nie každý pacient je
vhodný na operáciu laparoskopickým prístupom. Najčastejšou prekážkou, ktorá bráni laparoskopii
môžu byť zrasty v dutine brušnej
po predchádzajúcich otvorených
brušných operáciách. Ďalšou skupinou prekážok (kontraindikácií)
k laparoskopii sú pridružené kardiovaskulárne, pripadne pľúcne
ochorenia, pri ktorých anesteziológ odporúča väčšinou otvorený
prístup.
Ešte k prevencii rakoviny konečníka: aké sú najčastejšie
príznaky, spôsoby prevencie,
resp. kedy by mal človek určite
vyhľadať lekára?
Ako príčiny vzniku rakoviny konečníka sa uvádzajú mnohé rizikové faktory. Tak ako pri mnohých
iných onkologických ochoreniach,
z hľadiska prognózy pacienta najvýznamnejším faktorom je štádium
v čase diagnózy. Päťročné prežívanie u pacientov s rakovinou konečníka v I. štádiu je viac ako 90%.
Naopak, pri IV. štádiu je približne
len 10%. Včasné odhalenie prípadného nádoru konečníka pri
kolonoskopii znamená jeho včasné
odstránenie, čo je spojené s výrazne priaznivejšou prognózou. Čiže
pravidelné preventívne kolonoskopické vyšetrenia sú základným
predpokladom včasného záchytu
týchto nádorov.
Podľa aktuálne zverejnených údajov rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm,
KRCa) patrí medzi tri najčastejšie
onkologické ochorenia a v rámci
Európy sa Slovensko opakovane
umiestňuje na smutných prvých

Text a foto: Peter Kresánek

Klinika onkologickej chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety
využíva i najmodernejšie operačné svietidlá a operačné stoly.
Nadobudnuté boli vďaka príspevkom občianskeho Združenia pre
onkológiu /info@preonkologiu.sk/.
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noskopických), aké poskytuje aj
Preventívne centrum a ďalšie pracoviská Onkologického ústavu sv.
Alžbety výrazne zvyšuje.

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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Klinika endokrinológie
Onkologického ústavu sv. Alžbety a LF SZU
Mnohí ľudia, dokonca aj lekári, stále redukujú endokrinológiu iba na problematiku štítnej
žľazy. Jedným z vysvetlení tejto situácie je fakt, že medicínsky odbor klinická endokrinológia začínal pred 50-70 rokmi vo všetkých štátoch sveta problematikou endemickej strumy
a endemického kreténizmu a aj po ich eradikácii sú ochorenia štítnej žľazy najčastejšími
endokrinopatiami. Ďalším vysvetlením je enormný rozsah tohto odvetvia medicíny, ktorý
lekár bez endokrinologickej špecializácie nemôže zvládnuť.

Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.,
pri USG vyšetrovaní pacienta.

N

ie je to odbor o „jednom orgáne“ ako je väčšina špecializácií, je to odbor o riadení celého organizmu prostredníctvom
obrovského množstva hormónov.
Popri klasických endokrinných
žľazách, ktorými sú: hypotalamus,
hypofýza, štítna žľaza, prištítne telieska, Langerhansove ostrovčeky
pankreasu, kôra a dreň nadobličiek, vaječníky a semenníky, množstvo ďalších orgánov a tkanív je
schopných produkovať hormóny.
Hormóny regulujú rast a vývoj organizmu, pohlavnú diferenciáciu,
fertilitu, graviditu, celkový metabolizmus, metabolizmus cukrov,
tukov, bielkovín, kostí, stálosť vnútorného prostredia (hospodárenie
organizmu s vodou a dôležitými
minerálmi), umožňujú prekonávať
záťažové situácie (tzv. stresové horčíslo 2/2014

Nasa Nemocnica 2-2014.indd 10

móny), ovplyvňujú činnosť srdca,
ciev, mozgu a takmer všetkých orgánov a tkanív.
Endokrinológia sa prelína takmer
so všetkými odbormi vnútorného
lekárstva, ďalej s gynekológiou,
urológiou či andrológiou. Viaceré
endokrinopatie sa môžu prejavovať aj neurologickou a psychiatrickou symptomatológiou (symptomatológia - náuka o príznakoch,
prejavoch choroby, pozn. red.).
Popri liečbe klasických endokrinných ochorení sa hormonálne manipulácie využívajú napr. v kardiológii, onkológii, pediatrii, urológii
a gynekológii. Zvládnuť endokrinológiu v celej jej šírke a hĺbke je
prakticky nemožné aj pre špecialistu. Preto aj v tomto odbore je vhodná pri menej častých diagnózach
ďalšia subšpecializácia, ktorá je zárukou optimálneho manažmentu
pacientov.
Väčšina ochorení endokrinného
systému je v súčasnosti spôsobená
autoimunitnými mechanizmami
a nádormi. Chronické autoimunitné zápaly spôsobujú poruchy funkcie, najmä jej zníženie. Nádory sú
pomerne časté, vo veľkej väčšine
benígne. Môžu byť hormonálne
aktívne, alebo inaktívne, prípadne deštrukciou endokrinnej žľazy
môžu spôsobiť poruchu jej funkcie. Najčastejšími malígnymi nádormi sú karcinómy štítnej žľazy.

Ostatné malignity endokrinného
systému sú zriedkavé.
Význam endokrinológie v Onkologickom ústave sv. Alžbety
Klinická endokrinológia má pevné
miesto v odbornej štruktúre OUSA
hlavne z dôvodu, že sa významne
prekrýva a spolupracuje s odborom
nukleárna medicína, ktorý patrí
medzi strategické odbory OUSA. In
vivo metódy nukleárnej medicíny
boli ťažiskom diagnostiky ochorení
štítnej žľazy do 90-tych rokov, kedy
ich vytlačila ultrasonografia a metódy in vitro. Až 94-95% karcinómov
štítnej žľazy predstavujú diferencované karcinómy, ktoré sa liečia
rádiojódom na oddeleniach nukleárnej medicíny. Klinika nukleárnej
medicíny Onkologického ústavu
sv. Alžbety a LFUK je historicky
prvým a z pohľadu počtu liečených
pacientov najdôležitejším takýmto
pracoviskom na Slovensku. Endokrinológ má významné postavenie
v manažmente pacienta s karcinómom štítnej žľazy, pretože určuje diagnózu, terapeutický postup
a po operácii a liečbe rádiojódom
pacienta trvalo sleduje/dispenzarizuje. Riadi hormonálnu supresívne-substitučnú liečbu, kontroluje
stav ochorenia a v prípade jeho
recidívy určuje liečebné postupy.
Zárukou kvalitného manažmentu
pacientov so závažnými ochore-
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niami je špecializácia a úzka spolupráca špecialistov. Vytvorenie
multidisciplinárneho tímu a úzka
spolupráca Kliniky endokrinológie, Kliniky onkologickej chirurgie, Kliniky nukleárnej medicíny,
Kliniky radiačnej onkológie a Internej onkologickej kliniky vytvorili
z Onkologického ústavu sv. Alžbety
skutočné centrum pre diagnostiku
a liečbu karcinómu štítnej žľazy poskytujúce pacientom komplexnú
starostlivosť. Aj iné onkologické
a neonkologické endokrinopatie
sa diagnostikujú a liečia metódami nukleárnej medicíny. Podobne
na Klinike onkologickej chirurgie
Onkologického ústavu sv. Alžbety
a LFUK sa operujú pacienti aj s inými nádorovými ochoreniami endokrinného systému.
Rozvoj modernej endokrinológie
začal koncom 60-tych rokov minulého storočia vďaka zavedeniu
presných imunoanalytických laboratórnych metód, ktoré umožnili
určovať koncentrácie hormónov
v sére. Prvou z nich bola rádioimunoanalýza (RIA). Jej objavitelia dostali koncom 60-tych rokov
Nobelovu cenu. Práve laboratóriá
Onkologického ústavu sv. Alžbety
boli na Slovensku prvé, ktoré začali
rozvíjať in vitro endokrinologickú
diagnostiku spočiatku stanovovaním koncentrácií tyreoidálnych
hormónov. Neskôr sa paleta hormonálnych analýz rozšírila a v súčasnosti pokrýva celé spektrum
bežne stanovovaných hormónov.
Klinická endokrinológia je teda
od svojich prvopočiatkov spojená
s nukleárnou medicínou. Napriek
mohutnému rozvoju medicíny,
rozvoju ďalších diagnostických
a liečebných metód, rozvoju interdisciplinárnej spolupráce, toto
spojenie pretrváva a bude ďalej
pokračovať najmä v onkoendokrinológii. V zahraničí majú tieto dva
odbory často spojené/spoločné klinické pracoviská.
Vzhľadom k vyššie uvedenému
predstavuje Onkologický ústav

sv. Alžbety nemocnicu, ktorá je
schopná riešiť väčšinu najzávažnejších endokrinopatií a onkoendokrinologických ochorení.
Z histórie kliniky
Endokrinológmi, ktorí pracovali
v minulosti na endokrinologickej
ambulancii Onkologického ústavu
sv. Alžbety, boli MUDr. Mária Kráľová, neskôr MUDr. Mária Podobová a Doc. MUDr. Peter Hnilica,
CSc, emeritný vedúci Subkatedry
endokrinológie SZU. Ťažiskom
ich práce bola starostlivosť o pacientov s diferencovaným kar-

Slovníček
Struma – chorobné zväčšenie štítnej žľazy
Tyreoidálny – týkajúci sa štítnej žľazy
Endemický – vyskytujúci sa často (masovo) v presne definovanej geografickej oblasti
Kreténizmus – najťažšia forma mentálnej a somatickej retardácie, spôsobená nedostatkom
hormónov štítnej žľazy počas embryonálneho vývoja a v ranom detstve. V minulosti (nie
tak dávnej) bol jeho príčinou nedostatok jódu
Eradikácia - likvidácia, vyhubenie, vykorenenie
Endokrinopatie - ochorenia endokrinných žliaz
Symptomatológia – náuka o príznakoch, prejavoch choroby
In vivo – diagnostická metóda, vyšetrenie v tele pacienta, zaživa
In vitro – vyšetrenie mimo tela pacienta (v skúmavke) – napr. laboratórne vyšetrenia
LF SZU – Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity
ICCIDD – Medzinárodná komisia pre ochorenia z nedostatku jódu
Incidencia – výskyt nových prípadov ochorenia
Folikulárne bunky – bunky štítnej žľazy, ktoré tvoria hormóny tyroxín, trijódtyronín a špecifickú bielkovinu tyreoglobulín
Tyreoglobulín – fyziologický produkt, na ktorom sú v štítnej žľaze naviazané hormóny. U pacientov po kompletnom odstránení štítnej žľazy je tyreoglobulín dôležitým markerom
pretrvávania alebo recidívy karcinómu (onkomarker).
CT – počítačová tomografia
Scintigrafia – diagnostická metóda nukleárnej medicíny využívajúca rádioaktívne izotopy
na zobrazenie morfológie (niekedy aj funkcie) vyšetrovaných orgánov
TSH – tyreoideu stimulujúci hormón – hypofýzový hormón, ktorý zvyšuje funkciu štítnej žľazy
(vylučovanie hormónov a tyreoglobulínu) a množenie folikulárnych buniek. Koncentrácia TSH stúpa v krvi pri poklese funkcie štítnej žľazy
Tenkoihlová biopsia – diagnostická metóda, pri ktorej sa tenkou ihlou odoberá malé množstvo tkaniva na cytologické vyšetrenie
Cytologické vyšetrenie – vyšetrenie buniek mikroskopom
Hypotyreóza – znížená činnosť štítnej žľazy
TTE – totálna tyreoidektómia – úplné odstránenie štítnej žľazy. Operačný postup, kde sa odstraňuje nielen uzlová struma (karcinóm), ale aj všetko ostatné tkanivo štítnej žľazy
Lobektómia – chirurgické odstránenie jedného laloka štítnej žľazy ( s uzlom)
rhTSH – rekombinantný TSH - metódami genetického inžinierstva vyrobený TSH. Takto sa
pre liečebné účely vyrábajú mnohé hormóny so zložitou molekulou, napr. inzulín, rastový
hormnón a iné.
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cinómom štítnej žľazy. V roku
2007 vzniklo Oddelenie klinickej
endokrinológie OUSA, ktorého
primárom sa stal Doc. MUDr. Ján
Podoba, CSc, ktorý je od r.2001
vedúcim Katedry endokrinológie
a metabolických chorôb LF SZU.
Spojením týchto pracovísk vznikla roku 2012 Klinika endokrinológie Onkologického ústavu sv.
Alžbety a LF SZU. Okrem liečebno
– preventívnej činnosti je klinika
centrom pre postgraduálne vzdelávanie lekárov v odbore endokrinológia ako aj pregraduálneho
vzdelávania medikov LF SZU.

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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Personálne zloženie kliniky
Lekári:
Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc
– prednosta
MUDr. Marianna Grigerová
MUDr. Ľudmila Trejbalová
MUDr. Emília Mojtová
Zdravotné sestry:
Beata Hluzinová
Soňa Kladivíková

Pracovný kolektív: sestra Beata Hluzinová, doc. MUDr. Ján Podoba,
CSc., sestra Soňa Kladivíková a MUDr. Marianna Grigerová.

Lekári kliniky pracujú na dvoch
ambulanciách v „K“ pavilóne Onkologického ústavu sv. Alžbety. Pôvodné zameranie na komplexný
manažment diferencovaného karcinómu štítnej žľazy sa vzhľadom
na zväčšujúci sa počet lekárov a stúpajúci záujem pacientov o endokrinologický manažment v ústave
rozširuje o ďalšie endokrinopatie.
Kým MUDr. Podoba a MUDr. Grigerová sa venujú hlavne problematike
karcinómu štítnej žľazy, ostatných
tyreopatií a ochoreniam prištítnych teliesok, MUDr. Trejbalová má
v starostlivosti pacientov s (benígnymi) nádormi hypofýzy a MUDr.
Mojtová sa bude venovať hlavne
nádorom nadobličiek a pacientom
s rezistentnou artériovou hypertenziou, u ktorých je potrebné vylúčiť
sekundárnu hormonálne podmienenú hypertenziu. Aktuálny počet
lekárov umožňuje aj manažment
endokrinologických komplikácií
onkologických ochorení a ich liečby. V endokrinologických ambulanciách kliniky je dispenzarizovaných
60-70% pacientov s karcinómom
štítnej žľazy z celého Slovenska. Ide
najmä o pacientov, ktorí sa liečili na
Klinike nukleárnej medicíny. Rovnako pacienti s nádormi hypofýzy
číslo 2/2014
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prichádzajú nielen v Bratislavy a jej
širšieho okolia.
Endokrinologické ambulancie disponujú kvalitným personálnym
a prístrojovým vybavením. Doc.
MUDr. Podoba má 33 ročnú prax
v internej medicíne a endokrinológii. Pred príchodom do Onkologického ústavu sv. Alžbety bol
vedúcim Endokrinologického oddelenia FNsP akademika Dérera
(Kramáre) v Bratislave, výučbovej
bázy Katedry endokrinológie LF
SZU. Pätnásť rokov viedol endokrinologickú ambulanciu pre spád
Bratislava III. Zaviedol viacero diagnostických a liečebných postupov.
Od roku 1989 je členom výboru
Slovenskej endokrinologickej spoločnosti. Dve funkčné obdobia bol
prvým podpredsedom jej výboru.
Je krajským odborníkom pre endokrinológiu. MUDr. Grigerová pracovala niekoľko rokov ako endokrinológ v Univerzitnej nemocnici
v Corku (Írsko). Napriek svojmu
mladému veku zastávala aj funkciu
konzultanta. Je to najvyššia pozícia
v odbore v nemocnici. Predtým pracovala tiež na Endokrinologickom
oddelení Dérerovej nemocnice.
MUDr. Trejbalová s vyše 30-ročnou

praxou získala ostrohy v internej
medicíne a endokrinológii na LF
UPJŠ v Košiciach, neskôr pracovala
tiež na endokrinológii na Kramároch. Je uznávanou odborníčkou
na choroby hypotalamu a hypofýzy. MUDr. Mojtová získala plné internistické vzdelanie a je v príprave na atestáciu z endokrinológie.
Je bezpochyby nádejou ďalšieho
rozvoja endokrinológie v našom
ústave. Z technického vybavenia
kliniky treba spomenúť kvalitné
USG prístroje, bez ktorých sa v súčasnosti nedá tyreoonkológia vykonávať. Disponujeme tiež kvalitnými
mikroskopmi na cytologické vyšetrenie aspirátov štítnej žľazy.
Práca zdravotných sestier na klinike je mimoriadne náročná
vzhľadom k širokému rozsahu endokrinológie a veľkej variabilite
diagnóz. Náročné sú najmä odbery
krvi a moču na rôzne hormonálne
analýzy, ktoré sa líšia prípravou na
vlastný odber, spôsobom odberu
a preanalytickým spracovaním vzoriek. Bez asistencie sestier pri USG
cielených tenkoihlových biopsiách
uzlov štítnej žľazy by bol tento dôležitý diagnostický výkon nepredstaviteľný. Náročná je aj ich „manažérska“ práca pri organizovaní
chodu ambulancií vzhľadom na to,
že pacienti prichádzajú z rôznych
vzdialených oblastí Slovenska.
Ako bolo už vyššie uvedené, manažment závažnejších endokrinopatií je interdisciplinárny. Klinika
endokrinológie spolupracuje hlavne s Klinikou onkologickej chirur-
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gie, kde sú špecialisti na zložité
operácie karcinómu štítnej žľazy
a nádorov nadobličiek, s Klinikou
nukleárnej medicíny, ktorá je centrom pre diagnostiku rôznych endokrinopatií a pre liečbu diferencovaného karcinómu štítnej žľazy.
Ďalej sú to klasické onkologické
pracoviská - Klinika radiačnej onkológie a Interná onkologická klinika. Pre diagnostiku familiárneho
medulárneho karcinómu štítnej
žľazy a plánovanie profylaktických
tyreoidektómií je nevyhnutná spolupráca s oddelením Klinickej genetiky ústavu. Tumory hypofýzy
prakticky z celého Slovenska sa
v prípade potreby liečia na Klinike stereotaktickej rádiochirurgie
onkologického ústavu sv. Alžbety
a VŠZaSP sv. Alžbety.
Pedagogická činnosť
Klinika endokrinológie Onkologického ústavu sv. Alžbety a LF SZU
(i jej predchodcovia) je výučbovou
bázou postgraduálnej prípravy lekárov v odbore endokrinológia.
Jej najstarší zamestnanci (Podoba
a Trejbalová) sa podieľali na výchove viac ako 150 endokrinológov,
500 internistov, prispievali k vzdelávaniu praktických lekárov, diabetológov, gynekológov, aj farmaceutov a zdravotných sestier.
Vedecko-výskumná a publikačná činnosť
Doc. Podoba bol protagonistom
európskeho projektu „Štandardizované hodnotenie jódového deficitu
u detí v Európe“, ktorý sa uskutočnil v r.1994/95 pod záštitou SZO,
UNICEF a ICCIDD. V dvanástich
štátoch Európy vyšetril viac ako
10-tisíc detí. Projekt okrem iného
dokázal, že na Slovensku majú deti
vďaka jódovej profylaxii optimálny (druhý najvyšší) príjem jódu a
najmenšie objemy štítnych žliaz
v rámci štátov, ktoré sa štúdie zúčastnili. Výsledky zo Slovenska,
Holandska a Rakúska sa použili pre
vytvorenie noriem objemu štítnej

žľazy detí v európskom regióne.
Projekt sa neskôr rozšíril na všetky
kontinenty a získal viac ako 2,5-tisíca citačných ohlasov.
Vzhľadom na „ epidémiu“ autoimunitných tyreoiditíd na Slovensku
a rastúcu incidenciu papilárneho
karcinómu štítnej žľazy kolektív
kliniky aktuálne študuje možný
vzájomný vzťah týchto ochorení
a vplyv faktorov vonkajšieho prostredia na ich vznik.
Pracovníci kliniky sú autormi viac
ako 180 publikácií a 500 prednášok na domácich aj zahraničných
fórach.
Diferencovaný karcinóm štítnej žľazy
Karcinóm štítnej žľazy je pomerne
zriedkavý, tvorí približne 1,1 – 1,9
% malígnych nádorov. Je však najčastejším karcinómom endokrinného systému (viac ako 90%). Ženy
sú postihnuté trikrát častejšie ako
muži. U žien patrí do prvej desiatky
najčastejšie sa vyskytujúcich malígnych nádorov, u detí a adolescentov je piatou najčastejšou malignitou. Má dobrú prognózu, na čom
sa podieľa najmä epidemiologicky
najvýznamnejší diferencovaný karcinóm. Zomiera naň asi šesť percent pacientov, pričom rozdiely
medzi pohlaviami sa vyrovnávajú.
Incidencia karcinómu štítnej žľazy
za posledné dve dekády značne stúpla vo svete (v USA z 2,3 na 4,2/100
000 u mužov a z 5,9 na 11,7/100
000 u žien), aj na Slovensku. V Onkologickom ústave sv. Alžbety sa za
poslednú dekádu zdvojnásobil počet nových pacientov prijímaných
na liečbu rádiojódom a následný
dlhodobý manažment. Na tomto
vzostupe sa okrem absolútneho nárastu podieľa najmä zlepšená diagnostika, čo sa odráža najmä vo zvýšení záchytu malých karcinómov.
V súčasnosti čelíme „epidémii“ papilárneho mikrokarcinómu.
Karcinóm vychádzajúci z folikulárnych buniek sa delí na papilárny (80% karcinómov štítnej žľazy),
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folikulárny (10%), málo diferencovaný (5%) a anaplastický (≤ 1%).
Papilárny a folikulárny karcinóm
sú formy diferencovaného karcinómu. Z parafolikulárnych buniek
vzniká medulárny karcinóm. Papilárny karcinóm má pri dobrom manažmente veľmi dobrú prognózu,
vylieči sa takmer 90% pacientov,
zvyšok sa darí stabilizovať. Úmrtia
sú zriedkavé. Aj folikulárny karcinóm má dobrú prognózu, aj keď
horšiu ako papilárny. Anaplastický karcinóm je veľmi agresívna
choroba s rýchlou úmrtnosťou napriek maximálnej komplexnej onkologickej starostlivosti. Našťastie
je veľmi zriedkavý. Medulárny
karcinóm má vyšší metastatický
potenciál a horšiu prognózu ako
papilárny a folikulárny.
Karcinóm štítnej žľazy sa klinicky
prejaví uzlovou strumou, ktorú
si pacient môže vyhmatať sám, alebo sa zistí pri lekárskom vyšetrení.
Uzol v štítnej žľaze sa môže zistiť aj
náhodne (pri USG alebo CT vyšetrení krku pre netyreoidálne príčiny).
Papilárny, medulárny a anaplastický karcinóm sa často prejavia zduOnkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc., so svojimi školenkyňami: MUDr. Moni
kou Turanskou (NsP Skalica) a MUDr. Líviou Harčárovou (NsP Prešov).

rením lymfatických krčných uzlín
(uzlinové metastázy). S poklesom
absolútneho počtu uzlových strúm
v krajinách s normalizovaným príjmom jódu stúpa relatívny podiel
tyreoidálnych neoplázií (adenómov a karcinómov) v existujúcich
sporadických uzlových strumách.
Preto je v súčasnosti potrebné pristupovať ku každej uzlovej strume
ako k potenciálnej malignite. Základnou otázkou, ktorú musí lekár
zodpovedať u každého pacienta
s klinicky manifestnou uzlovou
strumou, je otázka malignity.
Väčšina uzlov, či už malígnej alebo
benígnej povahy, je dlho asymptomatická. Podozrenie na malignitu (niekedy hraničiace s istotou)
býva v prípade rýchleho rastu,
tvrdej konzistencie a hrboľatého
povrchu uzla, jeho nepohyblivosti, prítomnosti krčnej lymfadenopatie a zachrípnutia. Pri takomto
klinickom obraze už ide o pokročilé štádiá ochorenia, s ktorými sa
v súčasnosti stretávame našťastie
iba zriedka. Malígny uzol sa vo veľkej väčšine prípadov dlho (často
aj niekoľko rokov) klinicky ničím
nelíši od benígnej uzlovej strumy.
Z klinického aspektu sa vo veľkej
väčšine prípadov nemožno vyjadčíslo 2/2014
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riť k biologickej povahe uzla. Pre
diferenciálnu diagnostiku uzlovej
strumy a najmä pre rozhodovanie
sa o strumektómii (lobektómii) je
rozhodujúcim krokom tenkoihlová
biopsia s cytologickým vyšetrením.
Vyšetrenie pacienta s uzlovou
strumou
1/ anamnéza: rodinná anamnéza
uzlovej strumy, rakoviny štítnej
žľazy a anamnéza rádioterapie na
oblasť krku, či profesionálneho
ožiarenia.
2/ fyzikálne vyšetrenie: inšpekcia,
najmä však palpácia: počet, lokalizácia, veľkosť, tvar, konzistencia,
povrch, ohraničenie a bolestivosť
uzlov, ich pohyblivosť a prítomnosť lymfadenopatie.
3/ zobrazovacie vyšetrenia:
Ultrasonografické (USG) vyšetrenie je v morfologickej diagnostike tyreopatií nezastupiteľné.
V prvom rade sa rozlíši, či palpačný
nález je skutočne uzlovou strumou
a či ide o parenchýmový uzol alebo o pseudocystu. Určí sa presne
veľkosť, tvar a echoštruktúra uzla.
Potrebné je zamerať sa vždy aj na
lymfatické uzliny. USG charakteristiky, ktoré poukazujú na možnosť
malignity sú: solídny charakter
uzla s hypoechogenitou a nehomo-

génnou echoštruktúrou tkaniva,
neostré zvlnené okraje, chýbanie
„halo“ lemu, prítomnosť psamómov, centrálne prekrvenie pri dopplerovskom vyšetrení. Ich chýbanie však nevylučuje malignitu.
CT vyšetrenie sa vzhľadom na dominanciu ultrasonografie využíva
v morfologickej diagnostike tyreopatií pomerne málo. Indikuje sa
pri veľkých mnohouzlových a najmä retrosternálnych strumách, pri
podozrení na významnú kompresiu priedušnice a/alebo pažeráka.
Scintigrafické vyšetrenie malo
v podmienkach jódového deficitu
dominantné postavenie v morfologickej (a čiastočne aj funkčnej)
diagnostike. S ústupom jóddeficitnej uzlovej strumy sa zaznamenal aj výrazný pokles incidencie
autonómnych adenómov (scintigraficky horúcich uzlov). Uzly
v súčasnosti sú v 90% prípadov studené. Scintigrafia má veľmi nízku
špecificitu pri odhade malignity
uzla a endokrinológovia ju prestali
indikovať v diferenciálnej diagnostike uzlovej strumy s eutyreózou.
Vyšetrenie funkcie štítnej žľazy
prebieha súčasne s morfologickou
diagnostikou: stanovuje sa koncentrácia voľného tyroxínu (fT4) a tyreotropínu (TSH) v sére. Indikáciou
pre vyšetrenie fT3 je najmä zistená
konštelácia normálnej koncentrácie fT4 a suprimovaného TSH.
Štandardne sa doplňuje vyšetrenie
autoprotilátok (anti TPO, anti TG).
Hoci sa tyreoglobulín (TG) využíva ako onkomarker v dlhodobom
sledovaní pacientov s diferencovaným karcinómom štítnej žľazy po
totálnej tyreoidektómii a po liečbe
rádiojódom, pri uzlovej strume vyšetrenie jeho koncentrácie v sére
nemá diferenciálne diagnostický
prínos. Jeho koncentrácia stúpa
pri akejkoľvek tyreopatii, napr. pri
netoxickej benígnej uzlovej strume, najmä však pri tyreoiditídach
a hypertyreóze. Pre diferenciálnu
diagnostiku má v určitých indikovaných prípadoch význam skôr vy-
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šetrenie koncentrácie kalcitonínu.
Aspiračná cytodiagnostika je
rozhodujúcim vyšetrením v diferenciálnej diagnostike uzlovej
strumy. Tenkoihlová biopsia
(FNAB) sa má vykonávať zásadne
pod USG kontrolou. Pri uzlovej
strume s lymfadenopatiou sa vykonáva aj biopsia a cytologické vyšetrenie uzliny.
Ak výsledok cytologického vyšetrenia jednoznačne potvrdzuje malignitu, ako to býva v niektorých
prípadoch papilárneho, málo diferencovaného a anaplastického karcinómu, môže sa priamo indikovať totálna tyreoidektómia (TTE)
- kompletné odstránenie štítnej
žľazy. Platí to samozrejme aj v prípade dôkazu uzlinových metastáz.
Vo väčšine prípadov však cytologický výsledok uzla nepotvrdzuje
jednoznačne malignitu, ale iba suspekciu. Vtedy sa indikuje lobektómia na strane uzla s istmektómiou (iniciálny chirurgický
výkon) a rýchla peroperačná
histológia. Pri peroperačnom potvrdení malignity (čo sa darí najmä
v prípadoch papilárneho, anaplastického a aj medulárneho karcinómu) sa vykoná ihneď (pri jednom
sedení) totálna tyreoidektómia.
Ak sa malignita potvrdí až definitívnym histologickým vyšetrením,
do týždňa sa vykoná lobektómia na
druhej strane (dokončenie totálnej
tyreoidektómie, tzv. dvojkroková
tyreoidektómia). Pri negatívnom
histologickom výsledku sa kontralaterálny lalok ponecháva. Vždy sa
odstraňujú patologické lymfatické
uzliny (kompartment orientovaná
lymfadenektómia). V Onkologickom ústave sv. Alžbety sa vykonáva
aj profylaktická lymfadenektómia
(disekcia centrálneho kompartmentu) i v prípade nezväčšených
lymfatických uzlín.
Ďalším krokom v komplexnej liečbe diferencovaného karcinómu
štítnej žľazy je liečba rádiojódom
(131I). Na túto liečbu sú jednoznač-

ne indikovaní pacienti s veľkými
tumormi (T3 a T4) s uzlinovými
(N1) a vzdialenými metastázami
(M1). Pacientom s veľmi nízkym
rizikom (T1a -mikrokarcinómy) sa
liečba rádiojódom nepodáva.
Prvé liečebné podanie 131I po tyreoidektómii sa nazýva tyreoeliminácia alebo ablácia, ktorej
úlohou je deštruovať akékoľvek
tyreoidálne tkanivo v lôžku štítnej
žľazy, pokiaľ tam nejaké zostalo.
Ide najmä o likvidáciu zvyškov normálneho tkaniva, ktoré má oveľa
vyššiu akumulačnú schopnosť ako
nádorové tkanivo. Aby bola ablácia
reziduálneho tyreoidálneho tkaniva (tyreoeliminácia) rádiojódom
efektívna, potrebné je dosiahnuť
dostatočnú stimuláciu rezíduí
tyreotropínom (TSH). Koncentrácia TSH v sére pred podaním
tyreoeliminačnej dávky 131I má dosiahnuť minimálne 30 mU/l. Tento
stav možno dosiahnuť dvoma spôsobmi. Prvým je navodenie hlbokej hypotyreózy (endogénna
stimulácia), ktorá vzhľadom na
biologický polčas tyroxínu v krvi
nastáva až 6 týždňov po totálnej
tyreoidektómii alebo po vysadení
liečby tyroxínom.
Druhou možnosťou, ako dosiahnuť
TSH stimuláciu, je podať rekombinantný ľudský TSH (rhTSH).
Výhodou tohto postupu je, že sa
nevysadzuje liečba tyroxínom a pacienti nemajú symptómy hypotyreózy.
V liečbe 131I sa pokračuje v polročných intervaloch do vymiznutia
akumulujúcich ložísk (negatívna
poterapeutická scintigrafia) a do
dosiahnutia nemerateľných hodnôt endogénne stimulovaného tyreoglobulínu (TG).
Cieľom hormonálnej supresívnej
liečby po iniciálnej terapii je upraviť hypotyreózu a zabrániť TSH
dependentnému rastu reziduálneho tumoru. V liečbe sa zásadne
používa l-tyroxín. Trijódtironín
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má vyhradenú indikáciu iba na
krátkodobé podávanie pred liečbou rádiojódom. Na začiatku liečby sa má podať dávka tyroxínu,
ktorá zabezpečí pokles TSH v sére
na hodnotu ≤ 0,1 mU/l. Dávka tyroxínu, ktorou sa dosiahne takáto
supresia, je individuálna. Pohybuje sa v rozpätí 100 – 225 ug/d.
Dostatočná supresia je nevyhnutná u pacientov s perzistujúcim
ochorením. Po dosiahnutí remisie
ochorenia sa u vysoko rizikových
pacientov odporúča supresia TSH
≤ 0,1 mU/l ešte 3-5 rokov, kým
u pacientov s nízkym rizikom možno dávku tyroxínu redukovať tak,
aby sa koncentrácia TSH pohybovala v rozpätí nízkych normálnych
hodnôt (0,5 –1,0 mU/l). Preparáty
syntetického tyroxínu sa užívajú
raz denne, zásadne ráno nalačno,
optimálne hodinu pred jedlom.
V dlhodobom sledovaní pacientov
sa využíva určenie koncentrácie
bazálneho a stimulovaného TG
v sére, USG krku, poterapeutická
(veľká dávka) alebo diagnostická
(malá dávka 5-25 mCi) celotelová
scintigrafia s rádiojódom. U pacientov s metastázami (aj iba predOnkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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Záver
Klinika endokrinológie Onkologického ústavu sv. Alžbety a SZU predstavuje v slovenských pomeroch
špičkové pracovisko, ktoré zabezpečuje komplexnú starostlivosť najmä pacientom s rôznymi formami
karcinómu štítnej žľazy, ale aj inými
endokrinopatiami. Postgraduálna
výchova lekárov-endokrinológov je
súčasne zárukou a stimulom ďalšieho odborného rastu samotných zamestnancov kliniky, čo sa samozrejme odráža v kvalite poskytovanej
starostlivosti pacientom.
Text: Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
Tandem Soňa Kladivíková a MUDr. Ľudmila Trejbalová si rozumie Foto: Peter Kresánek
nielen pri práci

KONTAKT:
Tel.: +421 2 3224 9263
pokladanými), ktoré nevychytáva- Diagnostická alebo terapeutická
E-mail: jpodoba@ousa.sk
jú rádiojód, sa doplňuje CT (krk, scintigrafia sa indikuje pri vzostuwww.ousa.sk
hrudník, brucho). Ak (predpokla- pe stimulovaného TG.
131
dané) metastázy nevychytávajú I,
okrem CT a MRI možno doplniť 18
FDG - PET, scintigrafiu s 99mTc – sestamibi a scintigrafiu s 99mTc – tetrofosmínom. V lokalizačnej diagnostike nádorových más, ktoré sa
Príjemný deň prajem, milý pán,
dediferencovali a prestali vychytádnes mi už prišiel váš časopis „Moja nemocnica.“ Moc si to vážim a má
vať rádiojód, má najvyššiu citlivosť
pre mňa cenu. Ďakujem za možnosť uverejnenia môjho článku. MôPET/CT.
žem ho uverejniť aj na svojej WEB stránke www.martinminarik.sk?
ĎAKUJEM!
Najcennejším markerom v dlhodobom sledovaní pacientov s diDobrý deň , pán doktor!
ferencovaným karcinómom je TG.
Ďakujeme pekne za precízne spracovanie článku. Za spoluprácu ďaVýznam tejto metódy stúpol najmä
kuje s prianím pohodového dňa. JM.
po zavedení vysoko citlivých diagnostických metód do laboratórDobrý deň pán doktor,
nej praxe. Koncentrácia TG v sére
ďakujem za ukážku minulého čísla, je veľmi pekne spracované a mysu pacientov po totálnej tyreoideklím si, že svojím obsahom upúta širokú verejnosť. Vďaka i za moje
tómii a ablácii rádiojódom by mala
spomnienky. S pozdravom Siracká.
byť nemerateľná pri supresívnej
liečbe, ako aj pri stimulácii endoVeľmi pekný článok a svedectvo.
génnym alebo exogénnym TSH.
Sestra Miriam.
Vzostup TG pri stimulácii znamená perzistenciu alebo recidívu,
Ešte raz Vám ďakujem a gratulujem k peknej a užitočnej práci, ktorú
vzostup pri dobrej supresii znamečasopisu venujete.
ná pokročilé štádium karcinómu
Dr. Ujházy.
s metastázami. Za najspoľahlivejšiu
metódu sledovania pacientov sa
Dobrý deň, pán Kresánek, ďakujeme za časopis, vďaka, že ste tento
v súčasnosti považuje kombináraz Vrbe venovali viac strán.
cia vyšetrenia TG po stimulácii
Pekný víkend. Alžbeta Mračková.
rhTSH (rhTSH-TG) a USG krku.

Vaše ohlasy
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BRACHYTERAPIA

Uskutočnili sme už pol tisíca

brachyterapií prostaty

MUDr. Pavol Lukačko, primár Oddelenia brachyterapie Kliniky radiačnej onkológie Onkologického
ústavu sv. Alžbety

Pol tisíca pacientov s rakovinou
prostaty už podstúpilo na Slovensku liečbu permanentnou implantáciou rádioaktívnych zŕn (brachyterapiu prostaty). Trojročná
biochemická kontrola v celom súbore chorých potvrdzuje očakávanú vysokú úspešnosť tejto liečby
(až 96,51%). Efektívna a bezpečná
metóda brachyterapie prostaty si
vyžaduje tím vyškolených odborníkov a špičkové vybavenie. Najmä špeciálny ultrazvuk, plánovací
software, kvalitnú počítačovú tomografiu a magnetickú rezonanciu. Brachyterapiu prostaty u nás
doposiaľ ako jediná nemocnica
poskytuje Onkologický ústav sv.
Alžbety. Liečba je dostupná pre pacientov z celého Slovenska a plne
ju uhrádza Všeobecná zdravotná
poisťovňa, Dôvera i Union.
S liečebnou metódou brachyterapie prostaty rádioaktívnymi zr-

nami začal na Slovensku koncom
roku 2007 tím Onkologického
ústavu sv. Alžbety v zložení: MUDr.
Branislav Obšitník, PhD., MUDr.
Alžbeta Molnárová, MUDr. Ľuboš
Bezák, Mgr. Jozef Grežďo, PhD.
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
a MUDr. Vladislav Gajdošík pod
vedením kolegov z Belgicka, Francúzska a Nemecka. Naopak, v súčasnosti sa v Onkologickom ústave
sv. Alžbety školia pre túto metódu
liečby aj lekári zo zahraničia.
„Samostatná brachyterapia rádioaktívnymi zrnami sa osvedčuje najmä pri ranných štádiách choroby.
Pri pokročilejších tiež ako účinný
doplnok vonkajšieho ožarovania.
Namiesto klasického chirurgického zákroku alebo niekoľkotýždňového ožarovania dokáže pacientovi poskytnúť adekvátnu liečbu
v priebehu asi 3 hodiny trvajúcom
zákroku“. Vysvetľuje MUDr. Pavol
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Lukačko, primár Oddelenia brachyterapie Kliniky radiačnej onkológie Onkologického ústavu sv.
Alžbety a pokračuje: „V súčasnosti
sme spôsobilí brachyterapiou liečiť až okolo sto pacientov ročne.
Slovenskí pacienti tak už nie sú odkázaní na liečbu v zahraničí. Až dve
tretiny všetkých pacientov, ktorí
podstúpili túto liečbu u nás pochádza z regiónov mimo Bratislavy.“
Mužom, najmä po 40. roku života,
odporúča vyšetrenia u urológa.
Rakovinu prostaty v počiatočnom
období, kedy je najlepšie liečiteľná, chorý vôbec nemusí postrehnúť. A ročne u nás pribúda cez tisícpäťsto novo diagnostikovaných
prípadov rakoviny prostaty. Pritom
na toto ochorenie pripadá takmer
deväť percent všetkých onkologických ochorení.
Text a foto: Peter Kresánek

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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Návšteva expertov na radiačnú ochranu
Onkologický ústav sv. Alžbety navštívila v máji skupina odborníkov zo Štátneho úradu pre radiačnú ochranu a jadrovú bezpečnosť Chorvátskej republiky. Návšteva bola zameraná na získanie
špecifických skúseností pre budovanie štruktúr radiačnej ochrany Chorvátska. Chorvátsko sa tejto úlohy zhosťuje ako nová členská krajina Európskej únie.

Klinika radiačnej onkológie Onkologického ústavu sv. Alžbety je tiež
jediným slovenským centrom pre
liečbu brachyterapiou karcinómu
prostaty pomocou rádioaktívnych
zŕn 125I. (O tejto unikátnej, na Slovensku iba v Onkologickom ústave
sv. Alžbety vykonávanej liečbe, sa
dočítate aj v ďalšom článku tohto
čísla Našej nemocnice).
Ako sa zhodli chorvátski experti aj
ich hostitelia - návšteva osobitne
prispela ku kooperácii a výmene
skúseností v problematike radiačnej ochrany medzi Chorvátskom
a Slovenskom ako dvomi členskými štátmi EÚ.
Text: MUDr. Martin Chorváth
Foto: Miroslav Gregorič

Primár Oddelenia klinickej rádiofyziky Kliniky radiačnej onkológie Onkologického ústavu sv.
Alžbety doc. RNDr. Gabriel Králik, PhD., oboznamuje zástupcov
Skupinu radiačných odborníkov prijal tiež riaditeľ Onkologického expertnej skupiny z Chorvátska
s pracoviskom ožarovača 60Co.
ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof.

V skupine chorvátskych expertov,
Katarina Kenda, Renata Lakner
a Želka Topolovac bol i Slovinec
Miroslav Gregorič. Hostia sa zamerali počas svojej návštevy najmä
na dve pracoviská Onkologického
ústavu sv. Alžbety, ktoré disponujú
bohatými a medzinárodne akceptovanými skúsenosťami v danej
problematike. Prvým je Klinika
nukleárnej medicíny OÚSA a LF
UK. Táto klinika je na Slovensku
vedúcim pracoviskom pre vykonávanie diagnostiky a liečby pomocou rádiofarmák. Druhé pracovisko ústavu, kde zbierali chorvátski
experti poznatky a skúsenosti, je
Klinika radiačnej onkológie Onkologického ústavu sv. Alžbety a SZU.
Oboznámili sa tu okrem iného so
zabezpečením radiačnej ochrany
kobaltového ožarovača.
číslo 2/2014

Nasa Nemocnica 2-2014.indd 18

18
1. 7. 2014 23:06:20

UDIALO SA

Biomedicína, zdravotníctvo a

dôstojnosť človeka
Za aktívnej účasti predstaviteľov Onkologického ústavu
sv. Alžbety sa v Bratislave začiatkom júna stretli predstavitelia katolíckych lekárov a zdravotníkov z viacerých európskych krajín.
Zároveň aj zástupcovia konkrétnych inštitúcii, ktoré sa venujú
„službe chorým“. Na sympóziu „Súčasná biomedicína, zdravotníctvo a dôstojnosť človeka“ sa venovali okrem iného vedeckým
a etickým otázkam súčasnej biomedicíny a zdravotníctva. Neobišli ani najpálčivejšie témy v domácom i európskom kontexte.
Predstavili aj ich praktické riešenia Účastníci privítali i predsedu
Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve Mons. Zygmunta
Zimowskeho, ktorý spolu s predsedom Konferencie biskupov
Slovenska (KBS) Mons. Stanislavom Zvolenským prevzal nad
konferenciou záštitu.
Podujatie zorganizovali KBS, Onkologický ústav sv. Alžbety a Univerzitná Nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia v spolupráci
s Pápežskou radou pre pastoráciu
v zdravotníctve, Európskou federáciou združení katolíckych lekárov
a zdravotníkov (FEAMC) a inými

inštitúciami. Zúčastnil sa na ňom aj
apoštolský nuncius na Slovensku
Mons. Mario Giordana. Nechýbali
viacerí slovenskí biskupi, prezident Svetovej federácie asociácií
katolíckych lekárov José Maria Simon Castellvi a prezident FEAMC
Francois Blin, predstavitelia akade-

„Utrpenie prežívané v spoločenstve so Spasiteľom je nielen
ľahšie znesiteľné, ale v skutočnosti, aj keď to znie ako paradox, môže byť aj dôvodom na
istú radosť. Táto radosť vyplýva z dvoch prameňov: v prvom
rade, keď trpím, môžem počítať
s osobitnou Kristovou blízkosťou, pretože on sa stotožňuje
predovšetkým s tými, ktorí nesú
kríž choroby; a po druhé, moje
utrpenie sa stáva príležitosťou
na istý druh misie, poslanie
evanjelizovať. Prostredníctvom
môjho svedectva v konfrontácii
s utrpením môžem určitým spôsobom dosiahnuť, aby aj druhí,
ktorí budú svedkami neobyčajnej sily prameniacej z mojej viery, mohli ňou byť inšipirovaní
a zatúžili posilniť svoj vzťah
s Bohom, prameňom duchovnej
sily. Týmto spôsobom sa utrpenie stáva určitým druhom výzvy, ale aj príležitosťou na ešte
hlbšie zapojenie sa do misionárskeho diela Cirkvi.“
Predseda Pápežskej rady pre
pastoráciu v zdravotníctve
Mons. Zygmunt Zimowski.

Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana
a predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve
Mons. Zygmunt Zimowski.
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mického, náboženského, politického života a verejnosť.
V mene organizátorov prítomných
pozdravil predseda KBS Mons.
Stanislav Zvolenský. Po privítaní
hlavných hostí okrem iného pripomenul, že hoci sa rešpektovanie
dôstojnosti človeka v zdravotníckom systéme na prvý pohľad javí
ako samozrejmosť, druhá strana
mince ukazuje na pacientov, ktorí
neraz vo veľmi neosobnom prosOnkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.

tredí prežívajú chvíle veľkého utrpenia.
„Vidíme aj lekárov a zdravotnícky
personál, ktorí z rozličných dôvodov nie sú pripravení citlivo
doprevádzať pacientov v ich konkrétnych ťažkostiach,“ povedal
bratislavský arcibiskup metropolita. „Takto mnohí ľudia opisujú
svoje skúsenosti v zdravotníckych
zariadeniach,“ doplnil. Diskusia o
problematike, ktorej názov mala
konferencia, je preto podľa neho o
to naliehavejšia, že „súčasné zdravotnícke systémy neslúžia len zá-

chrane života, ale vytvárajú vo viacerých krajinách sveta podmienky
na jeho nedôstojné ukončenie prostredníctvom potratov, eutanázie
alebo manipulácie s ľudskými embryami.“
Diskusia o biomedicíne a zachovaní dôstojnosti človeka v procese zdravotníckej starostlivosti je
podľa predsedu biskupskej konferencie naliehavá aj preto, že nové
technické možnosti, ktoré v liberálnych demokraciách západného
typu sa uvádzajú stále rýchlejšie do
praxe, otvárajú nové a ťažké etické

Br. Joachim Mačejovský, O. H. (prior Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha
v Bratislave), sr. Mária Ragulová, OSE (generálna predstavená Rehole
sv. Alžbety), Mons. Milan Lach, SJ (predseda Bioetickej subkomisie
KBS a Rady pre pastoráciu v zdravotníctve) v čestnom predsedníctve
sympózia.
číslo 2/2014
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„Na Slovensku máme mnoho
statočných a mravných lekárov,
zdravotné sestry, farmaceutov
i zdravotných pracovníkov, ktorí chápu svoju prácu ako službu. Osobitne chcem vyzdvihnúť
službu dvoch cirkevných nemocníc: Onkologického ústavu sv. Alžbety a Univerzitnej
nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave, ktoré
si za aktívneho angažovania
Rehole sv. Alžbety a Rehole milosrdných bratov získali stabilné miesto v zdravotníckom
systéme Slovenskej republiky.
Ich silnou stránkou nie je len
technická vybavenosť a schopný manažment, ale najmä starostlivosť o pacientov.“
Predseda Konferencie
biskupov Slovenska
Mons. Stanislav Zvolenský.
otázky. „Primeranú odpoveď nájde
človek, ktorý je nielen vzdelaný,
ale aj mravný. Tento rozmer poukazuje na veľký potenciál kresťanskej viery a morálnej teológie pri
usmerňovaní takejto zložitej diskusie,“ povedal arcibiskup Zvolenský.
Zároveň vyzdvihol prácu „mnoho
statočných a mravných lekárov,
zdravotné sestry, farmaceutov
i zdra
votných pracovníkov, ktorí chápu svoju prácu ako službu“
a osobitne službu dvoch cirkevných nemocníc: Onkologického
ústavu sv. Alžbety a Univerzitnej
nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave.
Rodák z Poľska arcibiskup Zimowski vo svojom príhovore priblížil
syntézu o utrpení. Svoje uvažovanie predstavil v piatich častiach.
Najskôr sa zameral na utrpenie
vo svetle viery ako výzvu, potom
predstavil pohľad na pravdu o láske v tajomstve utrpenia. Zároveň
predstavil, ako je možné trpieť
s Kristom a v Kristovi a na príklade
„Dobrého Samaritána“ poukázal na
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to, ako robiť dobro svojím utrpením. V závere vyzdvihol patrónku
Slovenska - Sedembolestnú Pannu
Máriu, ako vzor v prežívaní tajomstva utrpenia.
„Ak je evanjelium utrpenia integrálnou súčasťou hlásania spásy,
kresťanské spoločenstvo ako celok
i jednotlivci musí ohlasovať a svedčiť od tomto evanjeliu. Žiaľ, naše
zmýšľanie je tomu veľmi vzdialené.
Choroba, smrť a bolesť s ich neodvratnosťou – teda ak ich nemožno
premôcť a odstrániť – sú odmietané. Pomáhať chorému odhaliť dar,
ktorý môže ponúknuť Bohu a bratom prijatím vlastného utrpenia, je
prvoradou a neoddeliteľnou stránkou pastorácie v zdravotníctve,“
povedal predseda jedného z vatikánskych dikastérii, ktorý zavítal
na Slovensko už aj v júni 2011. Pri
tejto svojej predošlej návšteve prišiel aj do Onkologického ústavu sv.
Alžbety.
Citlivosť voči utrpeniu je podľa
arcibiskupa Zimowskeho témou
veľmi blízkou súčasnému Svätému Otcovi Františkovi, ktorý často
zdôrazňuje, aká je nebezpečná
„kultúra odmietania a vyraďovania“. „Utrpeniu treba, podľa tohto
pápeža, čeliť s duchom viery a lásky. Napriek súženiam, s ktorými je
každé utrpenie spojené, sa môže –

podľa pápeža Františka – premeniť
dokonca na cnosť nádeje. Táto pramení z vedomia, že Boh neopustí
svoje dieťa v ťažkej a mučivej chvíli,“ povedal arcibiskup Zimowski.
Na významné otázky fungovania
súčasného zdravotníctva v domácom aj v európskom kontexte upozornili aj ďalší rečníci zo Slovenska
a zahraničia vrátane zástupcov
cirkevných nemocníc, hospicov,
zariadení sociálnych a ošetrovateľských služieb - ale aj cirkevných vedeckých a výskumných inštitúcií.
Pôsobenie Onkologického ústavu
sv. Alžbety a odkaz jeho patrónky
priblížila prítomným vo fundovanom, emotívnom a bohatou obrazovou dokumentáciou sprevádzanom vystúpení sestra Miriam
Vallová, OSE.
Ako na podujatí v rozhovore pre
rádio Lumen okrem iného zdôraznil riaditeľ Onkologického ústavu
sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof., v popredí našej
nemocnice, je vždy najprv človek
a snaha čo najviac pomôcť trpiacemu.
Diskutujúci sa venovali tiež ďalším výzvam súčasného zdravotníctva a biomedicíny. Napríklad
téme etiky kmeňovej bunky, environmentálnej farmakológii či
etickým problémom v súčasnej

Sestry Rehole sv. Alžbety a predstavitelia vedenia
Onkologického ústavu sv. Alžbety.

molekulovej biológii. Okolo 150
registrovaných účastníkov sa zapojilo aj do neformálnych diskusií zo sveta vedy a iných oblastí.
Text: TK KBS, Peter Kresánek
Foto: Peter Kresánek.

Po strastiplnej ceste prišli na podujatie aj účastníci
z Ukrajiny: lekárky Alexandra Lutz, Nadija Helner
a páter Koznyliy. Zaujal ich aj časopis Naša
nemocnica.
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Sr. Miriam priblížila prítomným
život a odkaz svätej Alžbety, ktorý sa snaží napĺňať rehoľa a Onkologický ústav sv. Alžbety.

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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Rozhovor s pacientkou Lenkou

Pripravené s láskou...
Niekoľkokrát som sa na chodbe Kliniky radiačnej onkológie Onkologického ústavu sv. Alžbety v pavilóne A alebo na podujatiach Dobrovoľníckej skupiny Vŕba stretla s mladou, príjemnou a usmiatou pacientkou Lenkou. Vypozorovala som, že je tiež aktívnou účastníčkou našich klubov a vyrába
na nich nádherné predmety. Dokonca naučila naše dobrovoľníčky a ďalšie pacientky novú techniku – „falošný patchwork“. Vďaka jej súhlasu som mohla zaznamenať nasledujúci rozhovor.

Pri akých príležitostiach ste sa
stretli s našimi dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi?
Prvý krát to bolo ešte pred mojou
hospitalizáciu. Keď som chodila do
Onkologického ústavu sv. Alžbety
na kontroly a vyšetrenia. Všimla
som si tam ženy aj mužov v zelených vestách. Na internete som zistila, že sú z občianskeho združenia
Vŕba. Milé bolo už prvé stretnutie
s nimi dolu v čakárni, keď nám
spríjemňovali chvíle čakania. Ponúkali pritom kávu a čaj. Nasledovali ďalšie stretnutia. Nielen tuto
na chodbe, ale aj pri tvorivých dielňach a neskôr knižnici. Uprostred
hospitalizácie som zistila, že chodia aj po izbách a ponúkajú možnosť porozprávať sa. Takže to bolo
pri viacerých príležitostiach a nimi „skôr narodení“ ľudia chcú takto
ponúkaných činnostiach.
dobrovoľne pomáhať ľuďom. Väčšinou na terapie čakajú starší ľudia.
Ako na vás tieto stretnutia za- A to, že to robia nielen študenti, ale
pôsobili, aké dojmy ste si z nich aj tí, ktorí už nosia „sivé vlasy“ – je
odniesli?
super.
Zapôsobili na mňa veľmi dobre. Tu na oddelení, počas hospitalizáPritom ma jedna vec aj prekvapila. cie ma zasa najviac zaujali tvorivé
Väčšinou som tu totiž videla mla- dielne. Prvýkrát som ich termín
dých ľudí. Ale raz, keď som čakala nestihla. Ešte som o tejto možnosna ožarovanie, tak prišli aj starší. ti nevedela. Potom som sa už zúStaršie dámy a starší pán. Ponúkali častňovala každých. Nevynechala
nám tiež kávu a čaj. Neviem zopa- som ani jeden pondelok či stredu.
kovať, čo presne povedali. Ale to, S dievčatami, ktoré tvorivé dielne
čo nám hovorili, akým spôsobom pre pacientov pripravujú, sa mi
sa pritom predstavili a ponúkali vždy aj dobre rozprávalo. Mohlo
nápoje... Veľmi dobre to na mňa to byť na akékoľvek témy.
zapôsobilo. Ocenila som, že tiež Sú úžasné...
číslo 2/2014
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Stretli ste sa s niečím podobným
v iných zariadeniach?
Bola som len v klasickej nemocnici. Tam som sa s takýmto niečím
nestretla.
Aký význam mali pre vás služby
našich dobrovoľníkov?
My sa tu na chodbách mimo izieb
takmer vôbec nestretávame. Každý
sedí „zašitý“ na svojej izbe, jedlo
nám nosia, nemáme žiadnu spoločnú jedáleň, každý má telku na izbe.
Ľudia vlastne nevychádzajú zo
svojich izieb, každý sedí dnu s tou
svojou diagnózou. Tie pondelky
a stredy sme sa tam vždy stretli.
Nie všetci, ale tí, ktorí chceli. Prišli
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sme a zrazu som spoznala strašne
veľa ľudí, ktorých by som inak nespoznala, keby tie dielne neboli.
Tam sme dve hodiny posedeli, porozprávali sa. V tom vidím hlavné
pozitívum. Tuto na dvojke by som
spoznala len svoju spolubývajúcu
a nikoho iného. Nemáme sa prečo
stretávať, všetci sedíme zavretí na
izbách. Na akciách s dobrovoľníkmi sa však aspoň dva razy do týždňa stretneme...

„ide“ – tú som už poznala, ale tu
som sa v nej zdokonalila. Maľovanie na sklo, svietniky alebo výroba
motýľov z fliaš - to sa mne aj ďalším ženám páči. Mne to ale menej
vyhovovalo. Lebo kvôli chveniu
rúk mi maľovanie veľmi nejde.
Servítková technika, krabičky – tie
sa hneď minú – je to nenáročná
technika a je super.
Ako prišlo k tomu, že ste nás
naučili aj zdobenie „falošným
pachworkom“?
Tým, že som chodila na každé dielne, už som sa trochu nudila. Všetko
som už skúsila – venčeky, pletenie
z papiera, maľovanie na kamene.
Popri tom som si aj štrikovanie priniesla z domu. Rozprávali sme sa
o tom, čo všetko doma robím. Dala
som si poslať z domu materiál na
vajíčka a gule, urobila som jedno
vajíčko a priniesla som ho na dielne na ukážku. Na ďalší krát už bol
aj materiál, a tak som to naučila ostatných.

Plnia podľa vás dielne aj iný
účel ako zapojenie do tvorivých činností a stretávanie sa
pacientov?
Naše stretávanie a tvorenie na dielňach má aj iný „výstup“ alebo výsledok, okrem vytvorených vecí.
Aj počas dielní a hlavne po nich si
každý zisťuje, kde sa čo dá objednať, kde si čo kúpime, keď prídeme
domov. Všetci budeme pravdepodobne ešte rôzne dlhý čas práceneschopní. A teraz sme takí namotivovaní doma niečo tvoriť. Ja stále
niečo vyrábam. Tu som si vyskúšala
veci, ktoré som už dlho chcela; uká- Využili ste tiež našu ponuku pozali mi, ako na to... Pomohli a doma žičania kníh alebo sprevádzamôžem robiť „naisto“.
nia?
Raz som si požičala tri knihy. Čítam
Napríklad?
tu ale veľmi málo. Prečítala som
Páči sa mi pletenie z papiera. To jednu svoju knihu a po večeroch si
som chcela veľmi dávno vyskúšať, čítam krátke príbehy z požičanej.
ale nemala som odvahu tie rolky Tá ponuka je fajn. Sprevádzanie,
tvoriť. Tu mi jedna dobrovoľníčka návštevu na izbe som zažila raz,
pomohla, a tak sme jeden výro- v druhej polovici pobytu. Dobre
bok stihli za tie dve hodiny. Ser- nám to vtedy padlo – porozprávať
vítková technika, ktorá tu najviac sa, byť vypočutí...
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Máte nápady alebo podnety pre
našu činnosť, niečo čo by pomohlo skvalitniť našu prácu,
rozšíriť ponuku pre pacientov?
Pre pánov a možno aj dámy by
možno boli vhodné spoločenské
hry, šach, karty alebo iné. Tiež pasívne športovanie pri stolovom
futbale či hokeji. Napadlo mi aj
premietanie filmov. Máme tu síce
telku. V nej ale idú samé seriály alebo filmy prerušované reklamami.
To nie každému vyhovuje. Keby sa
premietla napríklad komédia lebo
nejaký nový film, čo práve beží
v kinách, mohlo by to byť fajn...
Čo by ste chceli ešte dodať?
Chcela by som sa najmä poďakovať. Naozaj ďakujeme – je to úplne
super. Tvorivé dielne aj všetky aktivity, ktoré tu organizujete. Spríjemňujú život pacientom, keď už
musia byť v nemocnici. V stručnosti sa to ani vyjadriť nedá. Pretože je
toho veľa, čo nám to prináša. Možno je v tom láska. Tak ako to povedal jeden dobrovoľník v čakárni:
„Pripravili sme to s láskou a preto
je to aj zadarmo...“
Text: Mgr. Emília Hlávková, koordinátorka dobrovoľníkov a pacientka Lenka
Foto: Carolin Tolkemit, nemecká
fotografka. Do konca roka bude
pôsobiť v Bratislave ako účastníčka
dobrovoľníckeho programu Slovenského evanjelizačného strediska pre masmédiá (EVS).
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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Oddelenie marketingu informuje

Uplatňujeme nové technológie
molekulárno-genetickej diagnostiky
Onkologický ústav sv. Alžbety vybudoval jedno z prvých klinických pracovísk na Slovensku, ktoré disponuje modernou technológiou a je schopné analyzovať gény pomocou metódy sekvenovania novej generácie (Next generation sequencing – NGS).
Oddelenie lekárskej genetiky ústavu, ktoré sa dlhodobo venuje
diagnostike dedičných nádorových ochorení, využíva NGS na
komplexnú diagnostiku dvoch veľkých génov BRCA1 a BRCA2,
zodpovedných za vznik nádorov prsníka a vaječníkov. Umožňuje
tak pacientkám z rodín, v ktorých sa toto ochorenie vyskytuje vo
viacerých generáciách, respektíve ktoré ochoreli vo veľmi mladom veku, potvrdiť alebo vylúčiť genetickú predispozíciu ich
ochorenia v relatívne krátkom čase. V praxi to znamená, že sme
schopní za optimálnych podmienok ukončiť kompletnú analýzu
oboch génov do dvoch - troch týždňov, pričom v minulosti takáto analýza trvala niekoľko mesiacov.
Pacienti s dokázanou genetickou predispozíciou v uvedených
génoch získajú náskok pred chorobou, majú právo na častejšie
preventívne prehliadky, či dokonca v extrémnych prípadoch aj
na preventívne chirurgické zákroky.
Potom ako Frederick Sanger objavil
v roku 1977 enzymatickú metódu
sekvenovania DNA, stala sa štandardom molekulárno-biologického výskumu na nasledujúcich vyše
30 rokov. Do veľkej miery zmenila
smerovanie mnohých biologických
disciplín, genetiky a medicíny. Počas tohto obdobia dochádzalo k
mnohým technickým vylepšeniam
uvedenej metódy, spresňovaniu
výsledkov, zvyšovaniu citlivosti a
kapacity „čítanej“ sekvencie. Tomuto rozvoju do veľkej miery napomohol Projekt sekvenovania
ľudského genómu (HGP, Human
Genome Project), ktorý trval 13 rokov (1990-2003) pri vynaložených
nákladoch takmer jeden bilión
dolárov. Výsledkom projektu je
osekvenovanie 99 percent ľudského genómu o veľkosti približne 3,3
miliardy bázových párov.
číslo 2/2014
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Obdobie monopolu klasického
Sangerovho sekvenovania sa nazýva aj I. generáciou sekvenovania a
trvá približne do roku 2005. Významným krokom rozvoja sekvenovania bolo aj zavedenie prvku
automatizácie s minimálnymi požiadavkami na personálnu obsluhu.
Za ďalší vývojový prielom sa považuje obdobie rokov 2005 až 2007.
Vtedy hneď niekoľko spoločností
prinieslo na trh nové technológie,
ktoré umožňujú sekvenovať veľké
úseky DNA s nižšími finančnými
nákladmi a za podstatne kratší čas.
II. generácia technológií sekvenovania DNA: Next Generation
Sequencing (NGS)
Spoločnou charakteristikou najnovšej tzv. II. generácie sekvenovania (NGS) je použitie mikro a
nanotechnológií, ktoré umožnili

minimalizáciu množstva vzorky aj
ostatných komponentov reakcie
a zároveň paralelnú analýzu veľkého množstva DNA sekvencií,
či viacerých vzoriek DNA v jednej
reakcii. Nové technológie posunuli
sekvenovanie do úplne inej dimenzie. Pre ilustráciu schopnosti týchto metód: na osekvenovanie celého ľudského genómu potrebovali
desiatky laboratórií po celom svete
viac ako 11 rokov. Celera Genomics
so stovkami prístrojov a plne automatizovanou prevádzkou potrebovala na túto aktivitu dva roky. Dnes
je možné rovnaký výsledok dosiahnuť na jedinom prístroji (ktorý sa
zmestí na bežný stôl) pri obsluhe
jedným človekom za približne tri
týždne.
Nové technológie umožnia časom
rutinné sekvenovanie celej ľudskej DNA a identifikáciu markerov,
ktoré zapríčiňujú predispozície na
genetické, onkologické ako aj multifaktoriálne ochorenia, akými sú
napr. cukrovka, vysoký krvný tlak,
Alzheimerova choroba a mnohé
ďalšie. Zároveň tak poskytnú možnosť včas im predchádzať. Každé
ochorenie by pravdepodobne bolo
charakteristické určitým DNA profilom (mutácie, varianty, polymorfizmy po celom ľudskom genóme),
ktorý by sa porovnával s tzv. referenčnou DNA sekvenciou. Výstupom takéhoto vyšetrenia by mohla byť napr. tabuľka s percentom
pravdepodobnosti výskytu predispozície na dané ochorenie u človeka. Na mieste tu však je aj opatrnosť. Netreba zabúdať ani na etické
problémy plynúce z dostupnosti
kompletnej genetickej informácie
pre lekárske a vedecké účely, ako aj
na možnú spoločenskú či pracov-
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nú diskrimináciu plynúcu z genetickej analýzy.
Problémom súčasnej genetiky však
môže tiež byť fakt, že vieme vygenerovať obrovské množstvá dát,
vieme čítať takmer celý genóm
človeka, dáta spracovávať a archivovať. Často však nevieme do detailov interpretovať výsledky takýchto
zložitých analýz. Nedokážeme ešte
komplexne medicínsky zinterpretovať ľudský genóm, pretože u niektorých génov síce poznáme presnú sekvenciu DNA, ale nepoznáme
ich presnú funkciu. Je to paradox
doby, ktorý nemožno obísť a na
jeho vyriešenie potrebujeme získať
čo najviac poznatkov, skúseností
a najmä čas.

Mgr. Ján Markus, PhD., vysokoškolský pracovník Oddelenia lekárskej
genetiky OÚSA a RNDr. Michal Konečný, PhD., vedúci Oddelenia
lekárskej genetiky OÚSA.

Onkologický ústav sv. Alžbety
– špičkové pracovisko využívajúce nové technológie sekvenovania DNA (NGS)
Zrýchlenie
testovania
génov
BRCA1 a BRCA2 pomocou technológie NGS je len prvým krokom,
ktorý zrealizovalo oddelenie lekárskej genetiky OÚSA. Oddelenie sa
dlhodobo venuje aj ďalším onkologickým ochoreniam s dedičným
pozadím, vrátane dedičných nádorov hrubého čreva, nádorov ža-

lúdka, štítnej žľazy. Našou snahou
je v blízkej budúcnosti rozšíriť testovanie pomocou NGS aj na ďalšie
diagnózy. Prínosom bude nielen
rýchlejšie získanie výsledkov komplexných analýz, na ktoré dnes
pacienti často čakajú aj niekoľko
mesiacov, ale neskôr aj možnosť
rozšírenia testovania o ďalšie gény,
ktoré dnes nie sú rutinne testované. Veríme, že komplexnejšou
genetickou diagnostikou sa nám
podarí poskytnúť odpovede aspoň

niektorým rodinám s častým výskytom onkologických ochorení,
u ktorých sa nenachádza mutácia
v štandardne testovaných génoch.
Text: RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD., manažérka Oddelenia
marketingu OÚSA (tiež autorka
fotografie); Mgr. Ján Markus, PhD.,
vysokoškolský pracovník Oddelenia lekárskej genetiky OÚSA; RNDr.
Michal Konečný, PhD., vedúci Oddelenia lekárskej genetiky OÚSA.

Výkladový slovník:
DNA – deoxyribonukleová kyselina – chemická molekula, ktorá je nositeľom genetickej informácie
Bázový pár (báza) – základná stavebná jednotka
DNA. Existujú 4 druhy týchto jednotiek označované
písmenami A, C, T, G, ktoré sa v molekule DNA striedajú v určitom poradí. Poradie bázových párov určuje sekvenciu DNA a definuje genetický kód.
Sekvenovanie DNA (klasické) – metóda, ktorá dovoľuje priame čítanie poradia báz v DNA, a tak dokáže určiť, či v DNA došlo k zmene.
Sekvenovanie novej generácie (Next generation
sequencing – NGS) – moderná metóda vychádzajúca z klasického sekvenovania (tzv. Sangerovho),
ktorá umožňuje čítať obrovské úseky DNA naraz.
Ľudský genóm – kompletná genetická informácia
človeka. DNA zahŕňajúca všetky ľudské gény.
Predispozícia – náchylnosť na genetické ochorenie.

Nanotechnológie – technológie využívajúce minimalizáciu komponentov
Multifaktoriálne ochorenie – ochorenie, ktorého
dedičnosť je ovplyvnená viacerými faktormi, napr.
genetickými danosťami, životným štýlom, prostredím, sociálnym správaním, výchovou atď.
Referenčná DNA sekvencia – je poradie báz daného génu, ktoré predstavujú tzv. zdravú sekvenciu, t.j.
sekvenciu bez akýchkoľvek zmien.
Mutácia – zmena v DNA (oproti referenčnej sekvencii), ktorá má zväčša dôležitý dopad na vznik ochorenia.
Variant – zmena v DNA s neznámym efektom na
vznik ochorenia.
Polymorfizmus – zmena v DNA vyskytujúca sa vo
veľkom množstve vo všeobecnej populácii (aj u zdravých jedincov).

25
Nasa Nemocnica 2-2014.indd 25

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10

1. 7. 2014 23:06:40

LIGA PROTI RAKOVINE

Začiatok leta v znamení
obľúbených týždňoviek
V polovici apríla tohto roku sa konal v poradí 18. ročník Dňa
narcisov. Liga proti rakovine aktuálne ponúka informáciu
o predbežnom rozdelení financií do rôznych oblastí jej pôsobenia. Suma 921 238 eur bude využitá na podporu medicínskych
službách a hospicovej starostlivosti, v projektoch k rozvoju výchovy, informovanosti a poradenstva a tiež v psychosociálnej
starostlivosti o onkologických pacientov. Práve psychická stránka je pri liečbe veľmi dôležitá, no ide ruka v ruke s celkovou
fyzickou kondíciou človeka.

Medzi účastníkmi tlačovej konferencie Ligy proti rakovine
k tohtoročnému Dňu narcisov. Foto: Peter Kresánek

Kde inde hľadať rovnováhu týchto
dvoch faktorov ak nie v prírode.
Preto Liga proti rakovine organizuje už šiesty rok Relaxačné týždňovky pre onkologických pacientov.
Tie sa uskutočnia v prekrásnom
prostredí Vysokých Tatier. Prvý
júnový pobyt sa hrdí prívlastkom jubilejný, pretože je v poradí
dvadsiaty. To, že „týždňovky“ sú
pre pacientov naozaj prospešné,
majú v Lige proti rakovine (LPR)
potvrdené priamo z úst samotných účastníkov. Prvotné obavy
číslo 2/2014
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z neznámeho prostredia v prvých
hodinách s cudzími ľuďmi rýchlo vystrieda pohodová atmosféra
a novovznikajúce priateľstvá. Medzi účastníkmi sa mnohokrát nájdu podobné osudy a práve pocit
spolupatričnosti vytvára priateľské
putá, ktoré pretrvávajú i po ukončení pobytov.
Ako už názov napovedá - Relaxačné týždňovky – ide najmä o oddych, ktorý je tak dôležitý pre onkologických pacientov nielen v čase
liečby, ale následne i v čase zota-

vovania sa a príprav na návrat do
„bežného“ života pred chorobou.
Počas pobytu je však pre účastníkov pripravený aj pestrý program,
ktorý v plnom rozsahu organizujú
animátori z radov LPR. Aktivity sú
dobrovoľné, no každý si príde na
svoje. Pre šikovné ruky sa ponúka napríklad servítková technika,
tvorba šperkov a rôznych okrás,
pre milovníkov prírody výlety, turistika či výjazdy za blízkymi pamiatkami. Samozrejme, nechýba
ani večerná zábava, ktorá ponúka
práve tie nenahraditeľné chvíle
blízkosti, spoznania sa, získania nových priateľov.
Okrem týchto plusov sú týždňovky
prospešné aj z hľadiska informovanosti. Onkologickí pacienti majú
často krát problém so získavaním
informácií o ochorení, prípadne
o možnosti využitia pomoci zo
strany sociálneho systému. Práve
na relaxačných týždňovkách sa
k daným informáciám dostanú jednoduchšie a spoločné problémy
môžu navzájom medzi sebou zdieľať, prizývaní odborníci im poskytnú i individuálne poradenstvo.
Doteraz pobytov absolvovalo
takmer 1400 účastníkov. U pacientov sa tešia veľkej obľube, preto sú
termíny na tento rok už plne obsadené. Organizovanie tohto prospešného programu sa však tento
rok nekončí a práve vzhľadom na
pozitívne ohlasy v ňom bude Liga
proti rakovine pokračovať aj v budúcich rokoch. Predovšetkým vďaka vašej pomoci či už v podobe
príspevku na Deň narcisov prípadne zaslaním 2% dane z príjmu sa
mohol tento program odštartovať
a veríme, že vďaka Vašej podpore
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a priazni bude môcť ešte dlhé roky
prinášať onkologickým pacientom
psychickú aj fyzickú pohodu. Aj
v ich mene úprimne ďakujeme.
Na rekondično-relaxačné pobyty
pre onkologických pacientov vyčlenila LPR zo zbierky Dňa narcisov 2014 sumu 95 000 EUR. Viac
informácií o Relaxačných týždňovkách nájdete na webe LPR: www.
lpr.sk v sekcii Aktivity, projekty.
Pozrite si aj ďalšie projekty a inštitúcie, ktoré budú zo zbierky podporené.
Liga proti rakovine uverejnila predbežné rozdelenie finančných prostriedkov, ktoré si môžete pozrieť
aj v tomto čísle Našej nemocnice.
Keďže vyzbierané finančné prostriedky sa používajú počas celého
roka, finálne použitie prostriedkov
z 18. ročníka Dňa narcisov bude
zverejnené po ukončení kalendárneho roka na www.lpr.sk i vo výročnej správe za rok 2014. Detailné
vyúčtovanie použitia financií bude
zaslané na MV SR – inštitúciu, povoľujúcu zbierku. Ďakujeme.
Ing. Eva Kováčová,
výkonná riaditeľka LPR
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Odborný seminár

Žena a zdravie (Women´s health)
Počas apríla sa v Onkologickom ústave svätej Alžbety uskutočnil
odborný seminár na tému Žena a zdravie (Women´s health). Seminár bol určený pre interných gynekológov ústavu, ako aj pre
externých klientov. Organizovaný bol v spolupráci s diagnostickou divíziou spoločnosti Roche.

RNDr. Michal Konečný, PhD., RNDr. Eva Weismanová, PhD.,
MUDr. Anna Čukašová, Mgr. Ján Markus, PhD., MUDr. Jaroslava
Jozefáková, MIAC.

Odborný program tematicky pozostával z dvoch sekcií. Prvá sekcia
sa venovala diagnostike, skríningu
a manažmentu pacientok, prípadne žien s predispozíciou na vznik
rakoviny prsníka a vaječníkov.
V sekcii mali odborné vystúpenia
MUDr. Olívia Hamidová a RNDr.
Michal Konečný, PhD.
MUDr. Olívia Hamidová vo svojej
prezentácii informovala prítomných o charakteristických vlastnostiach dedičnej formy rakoviny prsníka a vaječníkov, o výbere
pacientok, indikačných kritériách
ako aj následnej genetickej konzultácii a špeciálnom dispenzárnom
číslo 2/2014
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programe pre pacientky s dokázanou mutáciou.
Vedúci Oddelenia lekárskej genetiky ústavu RNDr. Michal Konečný, PhD., ozrejmil DNA diagnostiku HBOC syndrómu (dedičná
forma rakoviny prsníka a ovárií).
A to od skríningu najčastejších
mutácií v génoch BRCA1/2 až po
kompletný rozbor uvedených génov s využitím najnovších molekulárno-genetických technológii,
ktorými Oddelenie lekárskej genetiky Onkologického ústavu svätej Alžbety disponuje.
Druhá tematická sekcia bola zameraná na molekulárnu diagnostiku

HPV infekcií (ľudský papilloma
vírus), skríning, monitoring, identifikáciu prekanceróz a následný
manažment pacientok. Svoje odborné vystúpenia tu odprezentovali MUDr. Jaroslava Jozefáková,
Mgr. Ján Markus, PhD., a RNDr.
Eva Weismanová, PhD.
Na možnosti LBC cytológie v gynekologickej praxi sa vo svojom
príspevku zamerala MUDr. Jaroslava Jozefáková. Poukázala na
jednotlivé kritériá pri vyhodnocovaní cytologických preparátov
a následnom stanovení diagnózy
na základe cytologického nálezu.
Mgr. Ján Markus PhD., a RNDr.
Eva Weismanová, PhD., podrobne
charakterizovali jednotlivé typy
vyšetrení HPV na Oddelení lekárskej genetiky Onkologického
ústavu svätej Alžbety. Od základnej skríningovej metódy, stanovenia 12-tich rôznych špecifických
HPV genotypov až po podrobnú
molekulárnu analýzu HPV vírusu
na úrovni génovej expresie a molekulového podpisu. Niektoré z
uvedených diagnostických postupov a metód v rámci diagnostiky
HPV poskytuje ústav ako jediné
pracovisko na Slovensku.
Na záver semináru sa uskutočnila živá a konštruktívna odborná
diskusia k daným špecifickým
témam. Jednotliví diskutujúci poukázali na aktuálnosť danej problematiky, ako aj na nevyhnutnosť
prehlbovania ďalšej spolupráce
medzi klinickou a laboratórnou
praxou.
Text: RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD., manažérka Oddelenia marketingu OÚSA
Foto: RNDr. Jozef Tóth, CSc., vedúci Oddelenia marketingu OÚSA
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19. medzinárodná pracovná
konferencia SEKCAMA

Pre multidisciplinárnu diagnostiku
a liečbu karcinómu prsníka
Počas mája sa v bratislavskom hoteli Holiday Inn uskutočnil už 19. ročník medzinárodnej pracovnej konferencie SEKCAMA. SEKCAMA vznikla ako sekcia pre karcinóm prsníka Slovenskej
lekárskej spoločnosti a Slovenskej onkologickej spoločnosti. Jedným z hlavných organizátorov
tohtoročnej konferencie SEKCAMA bol Onkologický ústav sv. Alžbety.
Ako je známe, rakovina prsníka
parí medzi najčastejšie onkologické ochorenie postihujúce populáciu žien. Je zarážajúce, že absolútny počet novo diagnostikovaných
ochorení neustále stúpa. Pritom
veková hranica žien, ktoré sú postihnuté týmto ochorením, klesá.
Takže nie je žiaľ zriedkavosťou, ak
aj mladé ženy, už vo veku okolo
25 až 30 rokov, čoraz častejšie postihne toto ochorenie.

Organizačný výbor tohtoročnej
konferencie pod vedením predsedu SEKCAMA docenta MUDr.
Vladimíra Bellu, PhD., z Onkologického ústavu sv. Alžbety rozpracoval jej program do viacerých
blokov. Tak, aby bol zabezpečený skutočne multidisciplinárny
pohľad na liečbu tohto ochorenia. Tematika konferencie sa tak
rozčlenila na nasledovné bloky:
rádioterapia, patológia, diagnostika, chirurgia, chemoterapia a
Dobrou správou je, že vďaka varia.
prevencii, skríningu a nových
diagnostických
zobrazovacích Cez dvesto lekárov a odbornímetód, ako i nových liečebných kov, registrovaných účastníkov
postupov sa relatívna úmrtnosť konferencie zo Slovenska, Českej
na zhubný nádor prsníka nezvy- republiky, Maďarska, Rakúska
šuje, ale dokonca v niektorých a Spojených štátov si vypočulo 63
krajinách klesá. Pri diagnostike prednášok. Viaceré z nich zaujali
a liečbe karcinómu prsníka sa pri- a vyvolali bohatú odbornú diskutom stále účinnejšie využíva mul- siu.
tidisciplinárny prístup. Poslanie
prispieť k nemu dostala do vienka Na konferencii tiež aktívne vystúaj SEKCAMA. V rámci každoročne pili viacerí zástupcovia z Onkolokonanej pracovnej konferencie gického ústavu sv. Alžbety. Medzi
SEKCAMA sa vytvárajú lekárom nimi doc. MUDr. Vladimír Bella,
z viacerých odborov podmienky PhD., (blok varia, chirurgia), prof.
pre plodnú diskusiu a výmenu MUDr. Stanislav Špánik, CSc.,
poznatkov o liečbe zhubného ná- MUDr. Milada Mikulová (hormodoru prsníka.
nálna liečba karcinómu prsníka),
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MUDr. Pavol Lukačko, MUDr.
Alžbeta Molnárová (blok rádioterapia), doc. MUDr. Karol Kajo,
PhD., (blok patológia), MUDr.
Jaroslava Jozefáková, MUDr. Miroslava Smreková (blok diagnostika), MUDr. Daniel Dyttert (blok
chirurgia) a RNDr. Zdena Bartošová, PhD., RNDr. Eva Weismanová,
PhD., a MUDr. Marta Škultétyová
(blok varia).
Z konfrontácie v rámci vystúpení
a diskusie na tohtoročnej konferencii SEKCAMA, s poprednými
svetovými odborníkmi, pri aktívnej účasti na nej našich špecialistov sa preukázal Onkologický
ústav sv. Alžbety ako popredná
nemocnica pre oblasť diagnostiky a liečby zhubného karcinómu
prsníka. Preukázala sa tiež schopnosť jednotlivých zdravotníckych tímov ústavu zabezpečovať
komplexný manažment pacientov pri tomto ochorení. Od diagnostiky až po všetky modality
liečby.

RNDr. Jozef Tóth, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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52. výstava umenia, ktoré lieči
v Onkologickom ústave sv. Alžbety
Od mája do konca júla 2014
vystavuje v bratislavskom Onkologickom ústave sv. Alžbety
svoje (prevažne veľkoformátové 60 x 70 cm) pastely žiačka
profesora Jána Mudrocha: akademická maliarka Lýdia Štolcová (72). V ústave to je už päťdesiata druhá výstava zo štrnásť
rokov pokračujúceho cyklu
„Umenie, ktoré lieči“.
„Všetko je navždy o tom istom. A o inom.“ Týmito a ďalšími veršami
Milana Rúfusa (z básne Zázračný kolotoč) sa prihovorila prítomným
na vernisáži nevesta vystavujúcej umelkyne Tereza Štolcová.

Cyklus výstav umenia, ktoré sprost
redkovane lieči, zaviedol v Onkologickom ústave sv. Alžbety jeho
riaditeľ doc. MUDr. Juraj Kaušitz,
CSc., h. prof. Vychádzal pritom
najmä z predpokladu, že umenie
podnecuje harmóniu a môže tak
podporiť i proces liečby.

„Umenie, ktoré lieči“ zachováva
svoju výnimočnosť. Najmä tým, že
v ústave takto funguje neformálna
galéria, kde sa vystavovatelia a ich
diela neustále obmieňajú (a nikdy
tak nezovšednejú). Rovnako tiež
tým, že tu popri profesionálnych
umelcoch dostávajú priestor i ďalší výnimoční tvorcovia. A v neposlednej miere i samotní pacienti
alebo dokonca aj lekári. O to sa
po celý čas trvania cyklu stará realizačný tím Preventívneho centra
Onkologického ústavu sv. Alžbety
– vedený jeho primárkou MUDr.
Alenou Kállayovou. Pri spolupráci
s členkami Ružovej stužky orientovanej na prevenciu rakoviny prsníka.

Prvú výstavu cyklu „Umenie, ktoré
lieči“ otvoril ústav pre pacientov
i ďalších záujemcov vo februári
2000. Svoje impresionistické fotografie z talianskeho Toskánska na
nej prezentoval nemecký fotograf
Rolf Rock. Ako renomovaný, viac
krát ocenený umelec (napríklad
v roku 1977 titulom Majster fotografie Nemecka), nasadil vysokú
latku i pre výber ďalších autorov
tohto cyklu.
V rámci cyklu „Umenie, ktoré
lieči“ tak už okrem iných v OnDnes už Onkologický ústav sv. kologickom ústave sv. Alžbety
Alžbety nie je pri snahe využívať vystavovali akademickí maliari:
úžasnú silu umenia, sprostred- Stano Trepač, Jitka Bezúrová, Paľo
kovane i pre liečbu, ani zďaleka Macho, Anna a Anton Galkovci,
osihotený. Napriek tomu si i po či Nora Mitrová; maliar Mgr. art.
štrnástich rokoch jeho cyklus Lukáš Wűrfl; textilná a odevná
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výtvarníčka Zuzana Šujanová; čipkárka Terézia Vitková; výtvarníčky:
Katka Alexyová – Fígerová a Katka
Šimončičová; fotografi: Rolf Rock
(+), Jana Hojstričová, Ivona Orešková, Sandra Salomonová i Monika
Gáliková, František Hauskrecht,
Ladislav Smolák, Rudolf Legel a Pavel Sůra; tiež členovia FAPS (Fine
Art Photography Slovakia): Rastislav Blaško, Sofia Farárová, Fero
Hobinka, Jozef Kállay, Tibor Javor,
Peter Sekera, Silvia Senčeková, Vladan Pěnkava, Karol Kučera a Peter
Stuhl, insitné maliarky: Mária Kapustová (+), Bernadetta Široká (+)
i Vilma Rejmanová (+); výtvarník
Ondrej Bartko (+); akvarelista Jozef Schmögner; drevorezbár Jozef
Kakačka; či priemyselná výtvarníčka Ildikó Dobešová, ale aj poetka
Veronika Feješová – Boráková;
viackrát tiež počítačová grafička
vozíčkarka Andrea Mázorová ako
aj vyliečené onkologické pacientky a pacienti, či účastníci a lektori
bratislavského ATELIÉRU Centra
dodatočného vzdelávania. Veľký
ohlas tu tiež mali (okrem iného) fotografie z celého sveta (od Washingtonu až po Kambodžu) toho času
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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prednostu Kliniky gynekologickej
onkológie ústavu MUDr. Jozefa
Kállaya.
Navyše, od roku 2001 ozvláštňuje
priestory, kde sa konajú výstavy
tiež socha Svätá Alžbeta (ďalšia jej
monumentálna, takmer trojmetrová, bronzová plastika vysvätená
arcibiskupom Jánom Sokolom je
v areáli bratislavského hradu). Obe
plastiky stvárnil popredný súčasný taliansky tvorca sakrálnych diel
Norbert Sadei (+).
Akademická maliarka
Lýdia Štolcová, žiačka
profesora Jána Mudrocha.

Text a foto: Peter Kresánek

Tajomstvo konca (kombinovaná
technika 57 x 58 cm), 2005

Výber detailov z vystavených diel akademickej maliarky Lýdie Štolcovej.

Zimné nokturno II (kombinova- Búrka (kombinovaná technika
50 x 70 cm), 2010
ná technika 39 x 59 cm), 2010

Štyri ročné obdobia – jar (kombinovaná technika
59 x 60 cm), 2006
číslo 2/2014
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Zimné nokturno III (kombinovaná technika 50 x 70 cm), 2010

Štyri ročné obdobia – Leto (kombinovaná technika
59 x 60 cm), 2006
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Akademický maliar Jozef Ilavský:

Poďme sa potešiť
Päťdesiata druhá prezentácia zo štrnásť rokov pokračujúceho
cyklu „Umenie, ktoré lieči“ - výstava obrazov Lýdie Štolcovej prináša mnohé z jej tvorivého úsilia posledných rokov. Vystavený
súbor obrazov vytvorených kombinovanou technikou tejto akademickej maliarky tak má vo vzťahu k jej tvorbe reprezentačný
charakter. Zdôraznil to pri vernisáži tejto výstavy Lýdie Štolcovej
v Onkologickom ústave sv. Alžbety akademický maliar Jozef Ilavský. Zároveň vyzdvihol, že jej výtvarné dielo a počin prispieva
do polyfónie slovenskej výtvarnej kultúry osobitým jedinečným
hlasom.
Úvodné slovo na vernisáži umelkyne Lýdie Štolcovej v Onkologickom
ústave sv. Alžbety predniesol akademický maliar Jozef Ilavský.
Foto: Peter Kresánek.

Ako ďalej okrem iného uviedol,
najpodstatnejšou oblasťou sebarealizácie tejto žiačky profesora
Jána Mudrocha zostáva maľba.
Tú umelkyňa stále viac posúva do
vnútornej roviny. Oslobodzuje
od epických a vizuálnych väzieb
smerom do abstraktnejších polôh
vyjadrujúcich rozmanitú škálu citových i dramatických sfér. Poetickú atmosféru prírodných motívov
vedúcich k hlbokej meditácii.
Východiská výrazové, emotívne sú
dané témami a motívmi. Na výstave je niekoľko kompozícií, ktoré
sú ľahšie čitateľné a prístupnejšie
svojimi konkrétnymi znakmi. Ďalšia skupina obrazov má zložitejšiu
poznávaciu štruktúru, kompozície smerujú k abstraktnejšiemu
výrazu. Do tretej skupiny patria
obrazy, na ktorých dominuje vo
svojej skladbe výtvarný znak. Sú
jednoznačné farebne i tvarovo.
Zaujímavé je, že tento súbor aj napriek tomu pôsobí ucelene. Spája

ich autorkin zmysel pre lyrickú,
poetickú interpretáciu motívov,
konkrétnejších aj tých výrazne abstraktných.
Diela sú bohato farebne rozihrané, vedome kompozične členené
logickou geometrickou štruktúrou

Na výstave sa opäť podieľali aj členky Ružovej stužky orientovanej na
prevenciu rakoviny prsníka.
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i konkrétnymi znakmi. Uzatvára
Jozef Ilavský a nabáda: Obrazy sú
tu pre nás. Pokúsme sa vstúpiť do
ich labyrintu, nájsť si spôsob ako
ich vnímať, ako sa obohatiť ich posolstvom, ktoré je určené pre nás.
Poďme sa potešiť.

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10
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