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prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
MUDr. Anna Gojdičová, PhD.
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Organizačné informácie

TERMÍN KONANIA:
MIESTO KONANIA:
		
ROKOVACÍ JAZYK:
REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA:
		
		

05. 11. 2021
Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava,
Hviezdoslavovo nam. 2, 811 02 Bratislava, Slovakia
slovenský, český
vstup do konferenčných priestorov, konferenčné
materiály, coffe breaky, organizačný servis
počas konferencie

Časový harmonogram
Registrácia
Otvorenie konferencie
Odborný program

05. 11. 2021 07:00 – 19:00 hod.
05. 11. 2021 08:30 – 09:00 hod.
05. 11. 2021 09:00 – 17:45 hod.

Odovzdávanie prednášok
v sále Harmony Hall - v réžii podujatia technikom spoločnosti TAJPAN s.r.o.

Posterová sekcia
Preberanie posterov:
Inštalácia posterov:
Diskusia pri posteroch:
		
		
Odovzdávanie posterov autorom:
		

pri registrácii
zabezpečujú organizátori
05. 11. 2021 – 12.45 - 13.30 hod.
V čase diskusie žiadame autorov
o prítomnosť pri posteroch
05. 11. 2021 – Po ukončení odborného programu
– pri registrácii

Stravovanie
Vstup do priestorov na stravovanie
Coffe break:
voľný vstup pre účastníkov konferencie
Obedy:
pre účastníkov, ktorí si príslušné stravovanie
		
zakúpili.
Vstup do priestorov stravovania počas obedu je jednorazový
Coffe break 1
Obed
Coffe break 2

07.30 – 12.45 foyer
12.45 – 13.30 foyer
13.30 – 18.00 foyer

Parkovanie
Parkovanie pre účastníkov s VIP registráciou – zadarmo
		
(na základe zoznamu na recepcii hotela)
Parkovanie ostatných účastníkov:
platí sa na recepcii pri odchode z hotela.

Ďakujeme za dodržiavanie pravidiel

Časomiera
Počas konferencie bude použitá časomiera. Každý prednášajúci bude mať na viditeľnom
mieste umiestnený plynúci čas jeho prezentácie. Prosíme o dodržanie vyhradeného času
pre prezentáciu. Organizačný výbor podujatia si, v prípade nedodržania časového limitu,
vyhradzuje právo na predčasné ukončenie prezentácie.

(RESPIRÁTOR)
vstup
len s respirátorom

(ODSTUP)
pozor
na odstup

(RUKY)

vydezinfikovať
si ruky

Potvrdenie o účasti
Potvrdenia o účasti na podujatí sa budú odovzdávať po ukončení odborného programu.
Podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho systému vzdelávania lekárov
a do vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek a účastníkom budú pridelené kredity
podľa pravidiel SLK a SKSaPA.
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Rozloženie vystavovateľov

odborný program
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SEQ-MED s.r.o.
Slovak Crohn Club
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8.30 – 9.00 Slávnostné otvorenie a privítanie

9.40 – 9.50 		 Tofacitinib - new kid on the block
		
Gojdičová A. (Bratislava)

Koordinátori:
		 doc. Tomáš Koller, PhD.
		
predseda vedeckého výboru RUŽGAD 2021, vedúci lekár Gastroenterologického
		 a hepatologického oddelenia V. internej kliniky LF UK a UNB
		 prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
		
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Slávnostné predsedníctvo:
		 prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
		
dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
		 Ing. Roland Schaller
		
generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava
		 MUDr. Igor Bartl
		
námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice Ružinov
		 MUDr. Martin Huorka, CSc.
		
prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti
		 MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
		
prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti
		 prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
		
prednosta V. internej kliniky LF UK a UNB,
		 1. viceprezident Slovenskej internistickej spoločnosti

02

9.00 – 9.20 Memoriálová Ďurišova prednáška
		Predsedajúci: Huorka M.
		
Kolorektálny karcinóm
		
Bátovský M.

03

9.20 – 10.00 Diskusná téma I: Malé molekuly v IBD liečbe
		Moderátor: Huorka M.
		Panel: Hlavatý T., Gojdičová A.
9.20 – 9.30		 Azatioprin - obsolencia alebo comeback?
		
Hlavatý T. (Bratislava)
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9.50 – 10.00

Diskusia

10.00 - 10.10		

Prestávka

10.10 – 11.10 Originálne práce I.
		Predsedajúci: Gojdičová A.
10.10 – 10.20 		 Vplyv vitamínu D na priebeh COVID-19 u IBD pacientov
		
Gojdičová A., Tóth J., Hlavatá A., Chlebíková M., Malíková M., Hlavatý T. (Bratislava)
10.20 – 10.30 Očkování proti SARS-CoV-2 u nemocných s idiopatickými střevními záněty
		
Černá K., Ďuricová D., Lukáš M. (Praha)
10.30 – 10.40 Hepatocelulárny karcinóm spojený s nealkoholovou tukovou chorobou pečene:
		 klinické vzorce, výsledky a prognostické faktory celkového prežitia - 			
		 retrospektívna analýza slovenského súboru
		
Janičko M., Šafčák D., Dražilová S., Gazda J., Andrašina I., Adamcová-Selčanová S.,
		 Barila R., Mego M., Rác M., Skladaný Ľ., Žigrai M., Jarčuška P.
		 (Košice, Banská Bystrica, Nitra, Bratislava)
10.40 – 10.50		 Externá validácia UDCA Response Score modelu na kohorte Slovenských
		 a Chorvátskych pacientov s primárnou biliárnou chlangitídou
		
Gazda J., Janičko M., Dražilová S., Grgurevič I., Kanizaj T., Koller T., Bodorovská B.,
		 Mijić M., Mikolašević I., Štromar I., Kučinský B., Gazda M., Jarčuška P.
		 (Slovensko, Chorvátsko)
10.50 – 11.00
Hodnoty hepatálnych testov, predchádzajúca choroba pečene a ich spojitosť
		 s prognózou pacientov hospitalizovaných s COVID-19 na reprofilizovanej
		 internej klinike
		
Vrbová P., Smaha J., Šturdík I., Brázdilová K., Kužma M., Jackuliak P., Payer J.,
		 Koller T. (Bratislava)
11.00 – 11.10		 Diskusia

9.30 – 9.40
Metotrexát v liečbe IBD			
		
Huorka M. (Bratislava)
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11.10 – 11.40 Diskusná téma II: Hepatologické ochorenia a COVID-19
		Moderátor: Koller T.
		
Panel: Skladaný Ľ., Rác M., Jarčuška P.
11.10 – 11.20		 Postihnutie pečene pri COVID-19 		
		
Koller T. (Bratislava)
11.20 – 11.30 		 Vplyv pandémie COVID-19 na starostlivosť
		 o pacientov s chorobami pečene 		
		
Skladaný Ľ. (Banská Bystrica)
11.30 – 11.40
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Diskusia

11.40 – 12.45 Komentované postery
		Moderátor: Šturdík I.

8.
		
		

Neblahé skúsenosti z detstva a alkoholová hepatitída
Šulejová K., Selčanová Adamcová S., Bystrianska N., Janceková D.,
Čmejrek D., Havaj D., Martineková P., Skladaný Ľ. (Banská Bystrica)

9.
		
		

Fibroblastový rastový faktor 19: protektívna úloha v hepatobiliárnom trakte
Prokopič M., Appelman M., Kersten R., van de Wiel S., de Rooij W.,
Furamaya C., van de Graaf S., Beuers U. (Martin, Amsterdam)

10.
		
		

Sekundárna sklerotizujúca cholangitída u pacientov
s kritickým priebehom COVID-19, séria prípadov.
Vrbová P., Koller T. (Bratislava)

11.
		
		

Dynamika voľnej cirkulujúcej DNA a deoxyribonukleázy
v akútnom zlyhaní pečene
Gromová B., Vašeková M., Celec P., Gardlík R. (Bratislava)

12.
		

Súčasný stav chirurgickej liečby tumorov pečene
Donát R., Sabol M., Dyttert D., Palaj J., Durdík Š. (Bratislava)

1.
		
		

Crohnova choroba v hornom gastrointestinálnom trakte a význam
ezofagogastroduodenoskopie v jej diagnostike
Kovalčíková K., Greguš M., Gubáňová K., Greguš M. (Nitra)

2.
		

Postvakcinačné vzplanutie ochorenia u pacientov s IBD. Case series
Gojdičová A., Tóth J., Malíková M., Chlebíková M., Hlavatý T. (Bratislava)

3.
		

LDAA v liečbe IBD
Hlavatý T., Gojdičová A., Tóth J., Malíková M., Chlebíková M. (Bratislava)

4.
		

Závažná biliárna komplikácia echinokokózy pečene - kazuistika
Danningerová Molnárová A. (Bratislava)

5.
		
		
		

Využitie umelej inteligencie v identifikácii gastrointestinálnych
prediktívnych faktorov hospitalizácie z dôvodu ochorenia COVID-19
Lipták P., Bánovčin P. Jr., Rosoľanka R., Prokopič M., Kocan I., Žiačiková I.,
Uhrík P., Grendár M., Hyrdel R. (Martin)

6.
		

Vplyv pandémie na prevenciu kolorektálneho karcinómu
Polák D., Kalavská A. (Žilina, Bratislava)

13.30 - 13.45		 Extraintestinálne manifestácie Crohnovej choroby ako terapeutická výzva
		
Norek B.

7.
		
		
		

Ťažká alkoholová hepatitída (SAH) ako nová indikácia na transplantáciu
pečene (LTx) – skúsenosť v našom centre.
Bystrianska N., Žilinčanová D., Adamcová-Selčanová S.,
Skladaný Ľ. (Banská Bystrica)

13.45 - 14.00		 Ustekinumab v liečbe Crohnovej choroby – skúsenosti z klinickej praxe
		
Ďurina J.

13. Perkutánna transhepatálna cholangioskopicky navigovaná EHL tripsia
		 objemnej hepatikolitiázy u pacienta po hepatikojejunoanastomóze
		(kazuistika)
		 Kučerová K., Klepanec A., Hoferica M., Haršany J., Birčak J., Habiňák M., Rajec J.,
		 Plavčanová E., Husťak R. (Trnava, Nitra, Bratislava)
12.45 – 13.30		
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Obed + diskusia pri posteroch

13.30 – 14.15 Biologická liečba Crohnovej choroby v kontexte aktuálnych dát

		
Edukačný blok sponzorovaný spoločnosťou Janssen
		
Predsedníctvo: Hlavatý T.
		Panel: Ďurina J., Greguš M., Norek B.

14.00 - 14.15

Diskusia

13
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14.15 – 14.45 Diskusná téma III: GIT ochorenia a COVID-19
		
Moderátor: Šturdík I.

15.55 – 16.25 Edukačný blok sponzorovaný spoločnosťou Berlin-Chemie

		Panel: Norek B., Ďurina J., Gardlík R.

15.55 – 16.15		 Enzymatická liečba a manažment chronickej pankreatitídy
		
Gábor M.

14.15 – 14.25		 COVID-19 a vplyv na gastrointestinálny trakt
		
Ďurina J. (Nové Zámky)

16.15 – 16.25 		

Diskusia

16.25 – 16.45

Prestávka

14.25 – 14.35		 COVID-19 a IBD			
		
Norek B. (Bratislava)
14.35 – 14.45
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Diskusia
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14.45 – 15.55 Originálne práce II.
		Predsedajúci: Koller T.
14.45 – 14.55		 Je nízka koncentrácia 25(OH)D u pacientov s COVID-19 pneumóniou 		
		 indikátorom závažnosti ochorenia? Výsledky prospektívnej štúdie
		
Smaha J., Kužma M., Brázdilová K., Nachtmann S., Jankovský M., Pastírová K.,
		 Gažová A., Jackuliak P., Killinger Z., Kyselovič J., Koller T., Binkley N., Payer J. 		
		 (Bratislava, Wisconsin, USA)

15.15 – 15.25 		 Poruchy motility pažeráka u pacientov s Parkinsonovou chorobou
		
Ďuriček M., Kráľová Trančíková A., Harsányiová J., Kašovič P., Grofik M.,
		 Bánovčin P. (Martin)

		Moderátor: Hlavatý T.
		Panel: Husťak R., Záň J., Veseliny E.
16.45 – 16.55		 Cholangioskopia na Slovensku
		
Ušák J., Husťak R. (Trnava)
16.55 – 17.15 		

12

Diskusia

17.15 – 17.45 Edukačný blok sponzorovaný spoločnosťou Swixx BioPharma
17.15 – 17.35 		 Nedostatok železa a zápalové ochorenie čreva
		
Lietava P.

14.55 – 15.05
Endosonograficky navigovaná tenkoihlová aspiračná biopsia cystických lézií
		 pankreasu, skúsenosti centra a porovnanie s histológiou resekátu
		
Koller T., Piotrowicz A., Tomáš M., Gál V. (Bratislava)
15.05 – 15.15
Výsledky sociologického prieskumu o bariérach voči skríningovej 		
		 kolonoskopii na Slovensku
		
Hlavatý T., Huorka M. (Bratislava)

16.45 – 17.15 Diskusná téma IV: Cholangioskopia

17.35 - 17.45		 Diskusia
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17.45		
		

Vyhlásenie víťazov o najlepšiu prednášku
a komentovaný poster

		
		
Záver konferencie

15.25 – 15.35
Využitie magnetickej rezonancie a endorektálnej sonografie
		 v presnosti určenia T štádia včasných neoplastických lézií v konečníku
		
Osuská D., Pekárek B., Kolníková G., Žitňan Ľ., Letkovský J., Orságh A.,
		 Kunčak B. (Bratislava)
15.35 – 15.45
Endoskopická ultrasonografia horného GIT-u: 3,5 –ročné dáta z UNM
		
Uhrík P., Nosáková L., Ščur M., Huťka Z., Bánovčin P. (Martin)
15.45 – 15.55

14

Diskusia
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Riaďte život s Crohnovou
chorobou tým správnym
smerom
Pacienti liečení liekom Humira®
dosiahli vyššiu mieru slizničného zhojenia
a menej hospitalizácií spojených s CD.1,2
Použitím algoritmu prísnej
kontroly v porovnaní
s algoritmom klinického
manažmentu…1
Výberom lieku Humira®
ponúkate pacientom rýchlu
a dlhodobú účinnosť
so zlepšenou kvalitou života.3

Skrátená informácia o lieku

Literatúra: 1. Colombel J-F, Panaccione R, Bossuyt P et al. Effect of tight control management on Crohn’s disease (CALM): a multicentre, randomised, controlled phase 3 trial. Lancet. 2018;390(10114):2779–89. 2. Colombel J-F, Panaccione R, Bossuyt P et al. A treat to target approach
decreases the rate of CD-related adverse outcomes versus a clinical approach in patients with moderate to severely active Crohn’s disease: data from
CALM. Poster presented at: 25th United European Gastroenterology Week; October 28-Nov 1, 2017; Barcelona, Spain. 3. SPC Humira 20 mg injekčný
roztok v naplnenej injekčnej striekačke, Humira 40 mg/0,8 ml injekčný roztok, Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke alebo
v naplnenom pere, Humira 80 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke alebo v naplnenom pere, júl 2021.
SK-HUMG-210014

AbbVie, s. r. o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
tel. č. : +421 2 50 500 777, www.abbvie.sk

DOKÁŽEME
MODULOVAŤ
ČREVNÝ
MIKROBIOM?

Skrátená informácia prípravku NORMIX 200 mg
Názov: NORMIX 200 mg. Liečivá látka: Rifaximinum 200 mg v 1 obalenej tablete. Indikácie: Normix 200 mg je indikovaný na liečbu akútnych a chronických črevných infekcií spôsobených G+ alebo G- baktériami a hnačiek spôsobených narušením rovnováhy
črevnej flóry (letné hnačky, cestovateľské hnačky, enterokolitída), na liečbu symptomatickej nekomplikovanej divertikulózy hrubého čreva. Normix 200 mg je ďalej indikovaný ako súčasť komplexnej liečby hepatálnej encefalopatie a na profylaxiu pri
chirurgických výkonoch v gastrointestinálnom trakte. Je indikovaný u pacientov s ATB asociovanou kolitídou, vyvolanou baktériami rezistentnými na vankomycín. Normix 200 mg môžu užívať dospelí a deti od 12-teho roku života. Dávkovanie a spôsob
podávania: Bežné dávkovanie u dospelých a detí nad 12 rokov je priemerne 10 – 15 mg/kg telesnej hmotnosti denne. Trvanie liečby nemá presiahnúť 7 dní. Liečba črevných infekcií, cestovateľských hnačiek, divertikulózy a pred- a pooperačnej profylaxie:
800 mg (4 tablety) rozdelených do 2 až 4 jednotlivých dávok (každých 12 až 6 hodín). Liečba hepatálnej encefalopatie: 1 200 mg (6 tabliet) rozdelených do 3 jednotlivých dávok (každých 8 hodín). V prípade liečebných cyklov divertikulózy a hepatálnej
encefalopatie má každému cyklu (neprekračujúcemu 7 – 10 dní) predchádzať vyplavovacia fáza bez liečby (wash-out) 20 – 30 dní. Veľkosť dávky a jej frekvencia sa môže meniť podľa stavu pacienta. Kontraindikácie: Liek je kontraindikovaný pri precitlivenosti
na rifaximín, pri črevnej obštrukcii (i parciálnej) a závažnejších intestinálnych ulceráciách. Zvláštne upozornenie pre použitie: Ak sa vyvinie rezistencia mikroorganizmov na antibiotikum, musí byť liečba rifaximínom prerušená a zavedená iná účinná liečba. Pri
prolongovanej liečbe vysokými dávkami alebo v prípade lézií intestinálnej mukózy môže byť liek absorbovaný (menej jako 1 %) a pri eliminácii a spôsobiť ružovočervené sfarbenie moču. Táto skutočnosť je daná sfarbením liečiva, je nevýznamná. Interakcie:
Absorpcia rifaximínu z gastrointestinálneho traktu je menšia ako 1 % podanej dávky, preto nevznikajú na systémovej úrovni nežiaduce liekové interakcie. Tehotenstvo a dojčenie: Ak je to nutné, liek sa môže v tehotenstve podávať, ale iba pod dohľadom
lekára. Účinky na schopnosť šoférovať a obsluhovať stroje: Nebolo zistené ovplyvnenie pozornosti pri vedení motorových vozidiel alebo pri obsluhe strojov. Nežiaduce účinky: V úvode liečby sa v niektorých prípadoch môže vyskytnúť nauzea, meteorizmus,
flatulencia, bolesti brucha, únavnosť, bolesti hlavy, hmotnostný úbytok. Tieto nežiaduce účinky rýchlo ustúpia bez nutnosti vysadenia lieku. Ojedinele sa počas prolongovanej liečby vyššími dávkami môžu vyskytnúť kožné reakcie typu urtikárie. Predávkovanie:
Experimentálne štúdie preukázali, že do dávky 1600 mg/kg nevznikajú lokálne ani celkové nežiaduce účinky. Pri predávkovaní je indikované vyprázdnenie žalúdka a symptomatická liečba. Balenie: 12 alebo 28 obalených tabliet v blistri. Uchovávanie: Skladovať
pri teplote do 25 °C. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Alfasigma S.p.A., Via Ragazzi del ´99.n.5, 40133 Bologna (BO), Taliansko. Registračné číslo: 15/0273/03-S. Dátum poslednej revízie textu: 9/2018. Upozornenie:
Výdaj liečivého prípravku je viazaný na lekársky predpis. Prípravok je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Pred podaním sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku. Súhrnné informácie o prípravku sú k dispozícii na adrese: Alfasigma Czech
s.r.o., organizačná zložka Slovensko, Plynárenská 1, BBC 1 Plus, 821 09 Bratislava.

SK.NRX.2019.06.01

Názov lieku: Humira 20 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, Humira 40 mg/0,8 ml injekčný roztok, Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke alebo v naplnenom pere, Humira 80 mg
injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke alebo v naplnenom pere. Zloženie: adalimumab 20 mg/0,2 ml; 40 mg/0,8 ml; 40 mg/0,4 ml; 80 mg/0,8 ml. Adalimumab je rekombinantná ľudská monoklonálna protilátka,
produkovaná ovariálnymi bunkami čínskeho škrečka. Terapeutické indikácie: Pediatrickí pacienti: polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída u pacientov od 2 rokov, artritída spojená s entezitídou u pacientov od 6 rokov,
ložisková psoriáza u pacientov od 4 rokov, Crohnova choroba u pacientov od 6 rokov, ulcerózna kolitída u pacientov od 6 rokov*, hidradenitis suppurativa u pacientov od 12 rokov, uveitída u pacientov od 2 rokov. Dospelí pacienti:
reumatoidná artritída, ankylozujúca spondylitída, axiálna spondylartritída bez rádiograﬁckého dôkazu AS, psoriatická artritída, psoriáza, hidradenitis suppurativa, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, uveitída. Dávkovanie
a spôsob podávania: Humira sa podáva subkutánnou injekciou. Pediatrickí pacienti: odporúčaná dávka je založená na telesnej hmotnosti. Polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída u pacientov od 2 rokov: hmotnosť:
10 kg až < 30 kg: 20 mg každý druhý týždeň; ≥ 30 kg: 40 mg každý druhý týždeň. Artritída spojená s entezitídou u pacientov vo veku od 6 rokov: hmotnosť: 15 kg až < 30 kg: 20 mg každý druhý týždeň; ≥ 30 kg: 40 mg
každý druhý týždeň. Ložisková psoriáza u pacientov vo veku 4 až 17 rokov: hmotnosť: 15 kg až < 30 kg: úvodná dávka 20 mg, následne 20 mg každý druhý týždeň po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky; ≥ 30 kg:
úvodná dávka 40 mg, následne 40 mg každý druhý týždeň po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky. Crohnova choroba u pacientov vo veku 6 až 17 rokov: hmotnosť: < 40 kg: 40 mg v týždni 0 a 20 mg v týždni 2,
potom 20 mg každý druhý týždeň; ≥ 40 kg: 80 mg v týždni 0 a 40 mg v týždni 2, potom 40 mg každý druhý týždeň. Ulcerózna kolitída u pacientov vo veku 6 až 17 rokov: hmotnosť: < 40 kg: 80 mg v týždni 0 a 40 mg v 2,
týždni, následne 40 mg každý druhý týždeň; ≥ 40 kg: 160 mg v týždni 0 a 80 mg v 2, týždni, následne 80 mg každý druhý týždeň. Uveitída u pacientov vo veku od 2 rokov: hmotnosť: < 30 kg: 20 mg každý druhý týždeň
v kombinácii s metotrexátom; ≥ 30 kg: 40 mg každý druhý týždeň v kombinácii s metotrexátom. Hidradenitis suppurativa u dospievajúcich vo veku od 12 rokov a s hmotnosťou aspoň 30 kg: 80 mg v týždni 0, následne
dávka 40 mg každý druhý týždeň od 1. týždňa. Dospelí pacienti: Reumatoidná artritída: 40 mg každý druhý týždeň. Ak dôjde u pacienta na monoterapii adalimumabom k zníženiu odpovede na liečbu Humirou 40 mg každý
druhý týždeň, je možné zvýšiť dávku na 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň. Ankylozujúca spondylitída, axiálna spondylartritída bez rádiograﬁckého dôkazu AS a psoriatická artritída: 40 mg každý
druhý týždeň. Psoriáza: úvodná dávka 80 mg, po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky 40 mg každý druhý týždeň; po 16 týždňoch môžu mať pacienti s nedostatočnou odpoveďou na Humiru 40 mg každý druhý týždeň
prínos zo zvýšenia dávkovania na 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň. Ak sa dosiahne adekvátna odpoveď s dávkovaním 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň, dávkovanie môže byť následne
znížené na 40 mg každý druhý týždeň. Hidradenitis suppurativa: úvodná dávka 160 mg; 80 mg o dva týždne, o ďalšie dva týždne pokračovať s dávkou 40 mg jedenkrát za týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň. Crohnova
choroba: 80 mg v týždni 0; potom 40 mg v týždni 2; ak je potrebná rýchlejšia odpoveď na liečbu, môže sa na začiatku liečby použiť režim 160 mg v týždni 0 a 80 mg v týždni 2; po úvodnej liečbe sa podáva 40 mg každý
druhý týždeň. Pacienti, u ktorých došlo k poklesu odpovede na dávku 40 mg každý druhý týždeň, môžu mať prínos zo zvýšenia dávkovania na 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň. Ulcerózna kolitída: 160 mg
v týždni 0 a 80 mg v týždni 2; po úvodnej liečbe 40 mg každý druhý týždeň. Pacienti, u ktorých došlo k poklesu odpovede na dávku 40 mg každý druhý týždeň, môžu mať prínos zo zvýšenia dávkovania na 40 mg každý týždeň
alebo 80 mg každý druhý týždeň. Uveitída: úvodná dávka 80 mg, potom 40 mg podávaných každý druhý týždeň po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky. Starší pacienti: nie je potrebná úprava dávky. Porucha funkcie
obličiek a/alebo pečene: Humira nebola študovaná v tejto populácii pacientov. Nemôžu sa urobiť žiadne odporúčania pre dávkovanie. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok, aktívna
tuberkulóza alebo iné závažné infekcie, stredne ťažké až ťažké srdcové zlyhanie (trieda III/IV podľa NYHA). Špeciálne upozornenia: Liečba sa nemá začať u pacientov s aktívnymi infekciami. Ak sa u pacienta rozvinie nová závažná
infekcia, podávanie Humiry sa má prerušiť dovtedy, kým sa infekcia nezvládne. Pred začatím liečby musia byť všetci pacienti vyšetrení na aktívnu aj neaktívnu TBC. Možnosť reaktivácie hepatitídy B u chronických nosičov vírusu
hepatitídy B. Možný vznik alebo exacerbácia demyelinizačného ochorenia, vrátane sklerózy multiplex a Guillain-Barrého syndrómu. U pacientov s malignitou v anamnéze sa má pri zvažovaní liečby postupovať s mimoriadnou
opatrnosťou. Všetci pacienti majú byť vyšetrení na prítomnosť nemelanómovej kožnej rakoviny pred liečbou a počas nej. V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť pancytopénia vrátane aplastickej anémie. Liečba môže viesť
k tvorbe autoimunitných protilátok. Liekové a iné interakcie: neodporúča sa súbežné podávanie s anakinrou a abataceptom. Používanie v gravidite a počas laktácie: Ženy vo fertilnom veku majú zvážiť používanie
primeranej antikoncepcie, aby sa predišlo gravidite, a pokračovať v jej používaní aspoň päť mesiacov po poslednom podaní Humiry. Humira sa má používať počas tehotenstva, iba ak je to jednoznačne potrebné. Humira sa môže
používať počas dojčenia. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje: Humira môže mať mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nežiaduce účinky: veľmi časté:
infekcie dýchacej sústavy, leukopénia, anémia, zvýšenie hladín lipidov, bolesť hlavy, bolesť brucha, nauzea, vracanie, zvýšenie hladín pečeňových enzýmov, exantém, bolesť svalov, reakcia v mieste vpichu; neznáme: Kaposiho
sarkóm, zvýšenie hmotnosti*. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Nemecko. Dátum revízie textu: 07/2021. Výdaj lieku je viazaný na lekársky
predpis s obmedzením predpisovania. Pred predpísaním lieku sa oboznámte, prosím, so Súhrnom charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný na vyžiadanie u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
AbbVie, s. r. o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, tel. č.: +421 2 50 500 777.
*Všimnite si, prosím, zmeny v Súhrne charakteristických vlastností lieku.

Substitúcia tráviacich enzýmov pri poruchách exokrinnej
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pankreatickej insuficiencie spojenej s poruchou trávenia. 2

Zlepší trávenie.1,2
Uvoľní bolesť.1,2

Pangrol® 20 000 gastrorezistentné tablety. Liek na vnútorné použitie. Liečivo: 1gastrorezistentná tableta
obsahuje pankreatín (z pankreasu ošípaných) s minimálnou aktivitou: lipasum 20 000 Ph. Eur. U., amylasum
12 000 Ph. Eur. U., proteasum 900 Ph. Eur. U. Liek obsahuje laktózu.Terapeutické indikácie: substitúcia
tráviacich enzýmov pri poruchách exokrinnej pankreatickej funkcie spojenej s poruchou trávenia, spôsobenými
napr. chronickou pankreatitídou alebo cystickou fibrózou. Pri súčasnej resekcii žalúdka a tenkého čreva,
funkčne zrýchlenej intestinálnej pasáži, poruchách hepatobiliárneho systému, dyspepsii ako aj pri súčasnej
konzumácii ťažko stráviteľných zeleninových, mastných alebo nezvyčajných jedál. Odstránenie plynov z čriev
pred zobrazujúcimi diagnostickými vyšetreniami. Dávkovanie: je podmienené závažnosťou insuficiencie
pankreasu. Odporučená dávka je 1 – 2 tablety s jedným jedlom, tablety sa majú prehltnúť vcelku. Dávka sa
môže zvýšiť len po konzultácii s lekárom a potrebné je sledovať symptómy zlepšenia (napríklad steatoreu
a abdominálnu bolesť). Nesmie sa prekročiť denná dávka 15 000 – 20 000 jednotiek lipázy /kg telesnej
hmotnosti. Pediatrická populácia. Liek je určený deťom od 3 rokov. Pre deti mladšie ako 3 roky, alebo tie,
ktoré nedokážu prehĺtnúť tabletu, existujú vhodnejšie liekové formy. Celková denná dávka zahŕňa dávky s 3
hlavnými jedlami a 2-3 menšími jedlami (s polovičnými dávkami lieku). Dávky lipázy pre deti od 3 do 4 rokov
sú 1 000 – 2 000 IU lipázy/kg/jedlo a pre deti staršie ako 4 roky 500 – 2 000 IU lipázy/kg/jedlo. Nesmie sa
prekročiť denná dávka enzýmu 10 000 IU lipázy/kg/deň. Pankreatická insuficiencia pri cystickej fibróze:
Pre deti od 3 do 4 rokov sú dávky lipázy 1000-2000 IU lipázy/kg/jedlo. Pre deti staršie ako 4 roky a dospelých
sú dávky lipázy 500-2000 IU lipázy/kg/jedlo. Neodporúčajú sa dávky lipázy väčšie ako 2500 IU lipázy/kg/jedlo
(10 000 IU lipázy/kg/deň) alebo 4000 IU lipázy/g tuku denne. Kontraindikácie: akútna pankreatitída, akútny
záchvat chronickej pankreatitídy počas rozvinutej chronickej pankreatitídy. Občasná aplikácia môže byť užitočná
vo fáze remisie, počas úpravy diéty, ak je dôkaz o pretrvávajúcej insuficiencii. Precitlivenosť na všetky zložky
lieku, na bravčovinu. Liekové interakcie: pankreatín môže znižovať vstrebávanie kyseliny listovej a účinok
súčasne podávanej akarbózy a miglitolu, ako aj vstrebávanie solí železa. Používanie v gravidite a počas
laktácie: Gravidita: Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Pangrol 20 000 u tehotných žien. Dojčenie:
Pangrol 20 000 sa nemá užívať počas dojčenia, ak to nie je nevyhnutne potrebné. Ak sa pankreolipáza podáva
počas dojčenia, je potrebná zvýšená opatrnosť. Fertilita: Neexistujú žiadne klinické údaje o vplyve lieku na
plodnosť. Nežiaduce účinky: Poruchy imunitného systému Veľmi zriedkavé: Alergické reakcie včasného typu
(napr.: kožná vyrážka, urtikária, kýchanie, slzenie a bronchospazmus, dyspnoe. Poruchy gastrointestinálneho
traktu Veľmi zriedkavé: Hnačka, abdominálny diskomfort, bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie. Striktúry
v ileocekálnej oblasti a vo vzostupnej časti hrubého čreva u pacientov s cystickou fibrózou po užívaní vysokých
dávok pankreatického prášku. Poruchy obličiek a močových ciest Neznáme. U pacientov s cystickou fibrózou,
najmä pri užívaní vysokých dávok pankreatického prášku, sa môže vyskytnúť zvýšené vylučovanie kyseliny
močovej v moči. Vylučovanie kyseliny močovej v moči má byť preto kontrolované u týchto pacientov, aby sa
zabránilo vzniku močových kameňov. Zvláštne upozornenie: u pacientov s cystickou fibrózou najmä pri
užívaní vysokých dávok pankreatínu sa môže vyskytnúť zvýšené vylučovanie kyseliny močovej v moči. Pred
odporúčaním, alebo predpísaním lieku si pozorne prečítajte Súhrn charakteristických vlastností
lieku. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Nemecko.
Spôsob výdaja lieku: aj na lekársky predpis. Posledná revízia textu: 11/2016. Dátum výroby materiálu:
marec 2021.
Tento materiál je určený pre odbornú verejnosť a interné účely spoločnosti.
Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava,
tel.: 02/ 544 30 730, fax: 02/544 30 724, e-mail: slovakia@berlin-chemie.com
Referencie: 1. Jurgoš, Ľ. et al.: Česká a slovenská gastroentrologie a hepatologie 2008; 62 (6) str. 324-328. 2. Pangrol ® 20 000
Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC 11/2016)
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STELARA® – BIOLOGICKÁ LIEČBA
CROHNOVEJ CHOROBY
A ULCERÓZNEJ KOLITÍDY1

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU STELARA®:
Názov lieku a lieková forma: STELARA 45 mg, injekčný roztok, STELARA
45 mg alebo 90 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke.
STELARA 130 mg koncentrát na infúzny roztok Účinná látka: Injekčný roztok
a injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke obsahuje ustekinumab
45 mg v 0,5 ml, resp. 90 mg v 1,0 ml. Jedna injekčná liekovka obsahuje
130 mg ustekinumabu v 26 ml (5 mg/ml). Indikácie (platné pre injekčný
roztok a roztok naplnený v injekčnej striekačke)*: Liečba stredne závažnej
až závažnej ložiskovej formy psoriázy u dospelých pacientov, u ktorých sa
nedostavila klinická odpoveď na iné systémové terapie, vrátane cyklosporínu,
metotrexátu (MTX) alebo PUVA (psolaren a ultraalové žiarenie pásma
A), prípadne sú im takéto terapie kontraindikované alebo ich netolerujú.
Liečba stredne závažnej až závažnej ložiskovej psoriázy u detských
a adolescentných pacientov od 6 rokov a starších, ktorí nie sú dostatočne
kontrolovaní alebo netolerujú iné systémové terapie alebo fototerapie.
Liečba psoriatickej artritídy u dospelých pacientov v monoterapii alebo
v kombinácii s MTX, ak nebola odpoveď na predchádzajúcu nebiologickú
liečbu antireumatickým liekom modikujúcim chorobu (DMARD) dostatočná.
Liečba dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou Crohnovou
chorobou, u ktorých odpoveď buď na konvenčnú terapiu alebo na terapiu
antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa - TNFα bola neadekvátna,
alebo došlo k strate odpovede, alebo takúto terapiu netolerujú, alebo je im
kontraindikovaná. Liečba dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou
aktívnou ulceróznou kolitídou, u ktorých odpoveď buď na konvenčnú terapiu
alebo na biologickú terapiu bola neadekvátna, alebo došlo k strate odpovede,
alebo takúto terapiu netolerujú, alebo je im kontraindikovaná. Indikácie
(platné pre koncentrát na infúzny roztok)*: Liečba dospelých pacientov
so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou Crohnovou chorobou, u ktorých
odpoveď buď na konvenčnú terapiu alebo na terapiu antagonistom tumor
nekrotizujúceho faktoru alfa - TNFα bola neadekvátna, alebo došlo k strate
odpovede, alebo takúto terapiu netolerujú, alebo je im kontraindikovaná.
Liečba dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou ulceróznou
kolitídou, u ktorých odpoveď buď na konvenčnú terapiu alebo na biologickú
terapiu bola neadekvátna, alebo došlo k strate odpovede, alebo takúto terapiu
netolerujú, alebo je im kontraindikovaná. Kontraindikácie: Precitlivenosť na
liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, klinicky závažná aktívna
infekcia. Zvláštne upozornenie: Ustekinumab môže mať potenciál zvyšovať
riziko vzniku infekcií a reaktivovať latentné infekcie. Pred začatím terapie
liekom STELARA je potrebné pacienta vyšetriť na prítomnosť infekcie
tuberkulózy. STELARA sa nesmie podávať chorým s aktívnou tuberkulózou.
Ustekinumab môže mať potenciál zvyšovať riziko vzniku malignity. Živé
vírusové alebo živé bakteriálne vakcíny (ako BCG) sa neodporúča podávať
súčasne s liekom STELARA. Pred očkovaním živými vírusovými alebo živými
bakteriálnymi vakcínami sa terapia nemá podávať najmenej 15 týždňov od
poslednej dávky, a k terapii sa možno vrátiť najskôr 2 týždne po očkovaní.

Boli hlásené závažné reakcie z precitlivenosti, v niektorých prípadoch
niekoľko dní po liečbe. Vyskytla sa anafylaxia a angioedém. U pacientov so
psoriázou bola po liečbe ustekinumabom hlásená exfoliatívna dermatitída.
Počas používania ustekinumabu po schválení boli hlásené prípady
alergickej alveolitídy a eozinolnej pneumónie. Klinické prejavy zahŕňali
kašeľ, dyspnoe a intersticiálne inltráty po podaní jednej až troch dávok.
Závažné dôsledky zahŕňali respiračné zlyhanie a predĺženú hospitalizáciu.
V prípade, že bola vylúčená infekcia a diagnóza bola potvrdená, ukončite
liečbu ustekinumabom a začnite vhodnú liečbu. Kryt ihly na striekačke
v prípade STELARY naplnených striekačiek je vyrobený zo suchej prírodnej
gumy (derivát latexu), čo môže u jedincov citlivých na latex vyvolať
alergickú reakciu. Za účelom zlepšenia sledovateľnosti biologických liekov
sa má zreteľne zaznamenať názov a číslo šarže podaného lieku. STELARA
obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, t. j. v podstate
zanedbateľné množstvo sodíka. STELARA sa však riedi v infúznom roztoku
chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %). Toto sa má vziať do úvahy u pacientov na
diéte s kontrolovaným obsahom sodíka. Bližšie: viď. úplná informácia o lieku
(SPC). Nežiaduce účinky a predávkovanie: Najčastejšie: nazofaryngitída,
bolesť hlavy a infekcia horných dýchacích ciest. Najzávažnejšia: závažná
reakcia z precitlivenosti vrátanie anafylaxie. Jednotlivé dávky v množstve do
6 mg/kg bez dávkového obmedzenia vzhľadom na toxicitu. Bližšie: viď. úplná
informácia o lieku (SPC). Interakcie: Neuskutočnili sa žiadne interakčné
štúdie u ľudí. Živé vírusové alebo živé bakteriálne vakcíny (ako BCG) sa nesmú
podávať súčasne s liekom STELARA. V štúdiách so psoriatickou artritídou sa
nepreukázalo, že by súbežné podávanie MTX malo vplyv na bezpečnosť alebo
účinnosť STELARY. V štúdiách s Crohnovou chorobou sa nepreukázalo, že
by súbežné podávanie imunosupresív alebo kortikosteroidov malo vplyv na
bezpečnosť alebo účinnosť STELARY. Nie je známe, či STELARA môže mať
vplyv na alergénovú imunoterapiu. Dávkovanie a spôsob podávania*:
Ložisková psoriáza a psoriatická artritída: úvodná dávka 45 mg podaná
subkutánne v 0. týždni, po čom nasleduje dávka 45 mg v 4. týždni, potom
sa liek podáva každých 12 týždňov. U pacientov, u ktorých sa nedostavila
klinická odpoveď ani po 28 týždňoch liečby, treba uvažovať o prerušení
terapie. Pacienti s hmotnosťou > 100 kg: 90 mg subkutánne v 0. týždni,
po čom nasleduje dávka 90 mg v 4. týždni, potom sa liek podáva každých
12 týždňov. Ložisková psoriáza u pediatrických pacientov (6 rokov a viac):
odporúčaná dávka je odvodená od telesnej hmotnosti v čase dávkovania v 0.
a 4. týždni, a potom každých 12 týždňov ako subkutánna injekcia. Spôsob
podávania: subkutánna injekcia, miestami aplikácie nemajú byť plochy
kože postihnuté psoriázou. Crohnova choroba a ulcerózna kolitída: úvodná
jednorazová intravenózna dávka v závislosti od hmotnosti pacienta približne
6 mg/ kg. Následne po 8 týždňoch 90 mg subkutánna injekcia. Po tomto sa
odporúča dávkovanie každých 12 týždňov. Pacienti, ktorí nemali primeranú
odpoveď v 8. týždni po prvej subkutánnej dávke, môžu v tom čase dostať
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druhú subkutánnu dávku. Pacienti, ktorí stratia odpoveď pri dávkovaní
každých 12 týždňov, môžu mať prínos zo zvýšenia frekvencie dávkovania
na každých 8 týždňov. Bližšie: viď úplná informácia o lieku (SPC). Fertilita,
gravidita a laktácia: Neodporúča sa užívať liek STELARA počas gravidity,
ženy vo fertilnom veku majú používať počas liečby a ešte 15 týždňov po
liečbe účinný spôsob antikoncepcie. Je potrebné rozhodnúť, či prerušiť
laktáciu počas liečby a ešte 15 týždňov po liečbe, alebo či prerušiť terapiu
liekom STELARA so zreteľom na prínos laktácie pre dieťa a prínos terapie
pre pacientku. Možná lieková závislosť: nevyvoláva závislosť. Upozornenia
na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C), chrániť pred
mrazom a svetlom. Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: Janssen-Cilag
International N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgicko. Registračné
čísla*: STELARA 130 mg koncentrát na infúzny roztok EU/1/08/494/005,
STELARA 45 mg injekčný roztok EU/1/08/494/001, STELARA 45 mg injekčný
roztok naplnený v injekčnej striekačke EU/1/08/494/003 a STELARA 90 mg
injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke EU/1/08/494/004. Dátum
poslednej revízie textu: 04/2021.
*Prosím, všimnite si zmeny v skrátenej informácii o lieku.
Spôsob výdaja lieku: Liek je viazaný na lekársky predpis. Liek je hradený
z verejného zdravotného poistenia v indikáciách stredne závažná až závažná
ložisková psoriáza u dospelých, aktívna psoriatická artritída u dospelých,
stredne ťažká až ťažká aktívna Crohnova choroba u dospelých. Skôr, ako liek
predpíšete, oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne
charakteristických vlastností lieku (SPC), ktorý je dostupný na vyžiadanie
na adrese: Janssen, Johnson & Johnson, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08
Bratislava, tel: +421 (0)2/3240 8400, https:// www.janssen.com/slovakia/
#
V predĺženej štúdii IM-UNITI (718 pacientov) bola klinická remisia (skóre
CDAI<150) zvyčajne udržaná do 252. týždňa u pacientov, ktorí zlyhali na
anti-TNF terapiách ako aj u tých, ktorí zlyhali na konvenčných terapiách.
V predĺženej štúdii UNIFI (588 pacientov) bola symptomatická remisia (Mayo
subskóre frekvencie stolice 0 alebo 1 a subskóre rektálneho krvácania 0)
udržaná do 92. týždňa u pacientov, ktorí zlyhali na konvenčnej terapii (ale
nie na biologickej terapii) a u tých, ktorí zlyhali na biologickej terapii vrátane
tých, ktorí zlyhali na anti-TNF terapii a terapii vedolizumabom. V predĺžení oboch štúdií neboli identikované žiadne nové bezpečnostné riziká po 5
rokoch liečby u pacientov s Crohnovou chorobou a po 2 rokoch u pacientov
s ulceróznou kolitídou.1-3

Literatúra: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Stelara®,
04/2021. 2. Sandborn WJ, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2021;S15423565(21)00203-2. 3. Panaccione R, et al. Aliment Pharmacol Ther.
2020;52(11-12):1658–1675. 4. Feagan BG, et al. NEJM 2016;375(20):1946–
1960. 5. Sands BE, et al. N Engl J Med. 2019;381(13):1201–1214.
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