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Vážené kolegyně a kolegové,

v minulém čísle našeho časopisu jsme slíbili, že vás budeme 
pravidelně informovat o všem, co je nové a zajímavé 
ve zdravotnickém zařízení Mediscan Praha Chodov a ostatních 
zařízeních Euromedic ČR.

V rámci tohoto slibu chceme pokračovat a průběžně 
představovat jednotlivá pracoviště v detailu. Přiblížíme vám 
zavádění nových metod, které posunou naše zdravotnické 
pracoviště ještě blíže k vašim potřebám.

V tomto čísle vám blíže představíme své Centrum neinvazivní 
kardiologie a Osteocentrum.

Věříme, že tyto informace budou pro vás přínosné
a ještě prohloubí naši spolupráci.
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NOVÝ CT PŘÍSTROJ 
zobrazení cévního systémuV MEDISCANU - 

“64 SPIRÁL”- JEDEN neinvazivní diagnostiké zobrazování 
cévního systémuZ NEJMODERNĚJŠÍCH 

CT PŘÍSTROJŮ
V PRAZE

dentální program

v současné době špičkového systému 
zobrazení technikou computerové tomografie.

Objednávky pacientů můžete 
uskutečnit na telefonním čísle 267 090 861 
nebo on-line objednání na www.mediscan.cz

MUDr. Lubica Oktábcová
vedoucí lékařka CT

MUDr. Jiří Bučil 
lékař CT oddělení

CT kolonoskopií

CT bronchoskopii. 

Trojrozměrné zpracování dat spolu s virtuální 
realitou je dokonalou alternativou pro 
diagnostické . 
V současné době se tak vedle doplerovského 
vyšetření cév stává tato metoda metodou první 
volby pro 

 a to nejen vyšetření cév 
mozku oblouku aorty a extrakraniálního 
karotického řečiště, ale i aorty hrudní a břišní 
včetně viscerálních tepen a samozřejmostí je 
izobrazení cévního řečiště dolních končetin. 
Základní výhodou neinvazivnosti proti např. 
DSA je zdůraznění možností komplexnějšího 
hodnocení cévních patologií /vizualizace 
ateromatozních či aterosklerotických struktur, 
exaktní zobrazení výdutí apod./. Zbývá už jen, 
aby tyto možnosti diagnostiky vešly do širšího 
povědomí odborné veřejnosti, a byly tak více 
využívány ku prospěchu především našich 
pacientů.

Příkladem nových trendů v CT diagnostice 
může být  pro předoperační 
hodnocení před stomotologickým nebo 
stomatochirurgickým zákrokem.

Tato poslední generace CT přístrojů umožní 
všem našim partnerským lékařům zkvalitnit a 
zrychlit diagnostiku a dále dynamicky rozšiřovat 
vyšetřovací spektrum podle klinických 
požadavků.

Na konci r. 2008 byl instalován v centru 
Pro naše pacienty znamená kromě záruky Mediscan na Chodově nový CT přístroj dokonalé diagnostiky i zlepšení komfortu při LightSpeed VCT XT , který je představitelem vlastním vyšetření. Důležitým momentem je 

nového a snížení radiační zátěže v některých případech 
o 40-80% a výrazné zkrácení vyšetřovací doby. 

Špičková technologie je unikátním Při „on line“ spojení s lůžkovými odděleními 
patentem firmy General Electric. nemocnic pak přináší i zkrácení případné 

hospitalizace. Jde o „64 spirálu“s rychlostí rotace 
rentgentky o 360st. za 0.35 sec. To umožňuje Přechodem na tento moderní přístroj 
získání obrazových dat na submilimetrové v prosinci 2008 jsme opět posunuli naše 
úrovni ve vysokém rozlišení a kvalitě. Špičková oddělení zobrazovacích metod kvalitativně 
technická úroveň však není samoúčelná. i kvantitativně kupředu a posílili jsme tak 
Dokonalé zobrazení přináší výhody především postavení Mediscanu na přední příčce 
pacientům. pražských radiologických center.

Hlavním ukazatelem je rychlost zobrazení, CT pracoviště má prodloužený denní provoz 
kdy při jednom otočení rentgenky získáme data a je otevřeno od pondělí do soboty včetně. 
ze 40ti mm plochy pokryté 64 detektory. I přesto, že denně provedeme až 60 vyšetření, 
To umožní jak dynamické či funkční studie srdce daří se nám díky dobré organizaci práce udržet 
a mozku, tak i vyšetření velkých úseků těla. krátké objednací lhůty a zkrátit pobyt pacienta 
V 10 -15 ti sekundách je možné provést tzv. na minimum. 
celotělové vyšetření např. hrudníku a břicha. 
Pro pacienty v těžkém stavu je to významná 

 šance k získání rychlého a kvalitního množství 
Naši lékaři s Vámi rádi prokonzultují Vaše informací, které mohou ve svém důsledku vést 

případné dotazy.k zásadnímu ovlivnění léčby.
Submilimetrové řezy jsou předpokladem 

pro dokonalé trojrozměrné zpracování 
získaných dat. To je nezbytnou součástí 
hodnocení základního vyšetření umožňující 
z í skání  prostorového obrazu orgánů 
a souvislostí patologických procesů.

Z jedné série snímkování tak lze získat 
kompletní soubor informací, které umožní 
kompexní zhodnocení vyšetřované oblasti ve 
všech požadovaných kvalitách. Na starších 
typech přístrojů bylo potřeba provádět další 
doplňující snímkování.

Nedílnou součástí je možnost zpracování 
základního datového souboru do virtuální 
reality. Výsledné “endoskopické” hodnocení 
se stává běžným u , kde 
současné technické možnosti nadále významně 
zkvalitňují a zjednodušují tuto náročnou 
diagnostiku. Stejně tak je možné provádět 

NOVÝ CT PŘÍSTROJ V MEDISCANU

Popisky k obrázkům
1. Dentascan
2. Dentascan
3. Dentascan
4. CT angiografie břišní aorty a tepen DK
5. CT angiografie renálních tepen
6. CT angiografie intrakraniálních tepen
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PŘEDSTAVUJEME ...

CENTRUM NEINVAZIVNÍ KARDIOLOGIE

Centrum neinvazivní kardiologie spolu
s ordinacemi interního lékařství bylo jedním 
z prvních oddělení Mediscanu. Zahájilo činnost 
v srpnu 1996.

Naše kardiologické ambulance jsou zátěže. Objem překračuje 120 výkonů za měsíc.
zaměřeny na všeobecnou kardiologii ,  Naší pýchou je Holterovské pracoviště, 
na preventivní kardiologii, provádíme např. zorganizované jako síť holterovské monitorace, 
kardiologická vyšetření diabetiků (doc. MUDr. J. Naší koncepcí od samého počátku bylo která zahrnuje mateřské centrum u nás 
Málková ve spolupráci s II. Interní klinikou prof. vybudovat oddělení s vysoce erudovaným v Mediscanu s 10 holterovskými přístroji 
MUDr. M. Anděla) a dále na arytmologii personálem, čemuž napomohla skutečnost, a 7 dceřiných center, umístěných na některých 
a kontroly kardiostimulátorů a v neposlední že většina našich lékařů měla zkušenosti s prací poliklinikách v Praze 4 a 10 a dále v nemocnicích 

na ambulancích a zároveň mnoholetou praxi řadě na srdeční vady a kardiomyopatie v Říčanech a Brandýse n/L. Spolupracujeme 
na špičkových klinických pracovištích. (spolupracujeme s prof. MUDr. P. Gregorem s lékaři dceřiných center, kteří sami indikují 

z kardiologické kliniky FNKV).Základní architektura našeho pracoviště i nasazují holtery svým nemocným, data 
vyšla ze všeobecné tendence přesunu Centrum neinvazivní kardiologie samozřej-se zpracovávají v našem centru a výsledky 
medicínských aktivit z lůžkových pracovišť do mě velmi úzce spolupracuje se všemi oddělení-se zasílají zpět vyšetřujícím lékařům. Provádíme 
ambulantní sféry, mám na mysli např. elektrické mi Mediscanu, zejména s ostatními interními kolem 300 vyšetření měsíčně. Svými holtery 
kardioverse, jícnovou echokardiografii, obory. Využívá plně služeb laboratoře „ MUDr. pokrýváme velkou část Prahy a okresu Praha 
kontroly kardiostimulátorů atd. Šináglová s.r.o.“ umístěné ve stejné budově, východ.

Od prvního okamžiku jsme usilovali která je také součástí naší skupiny Euromedic Máme k dispozici i TK Holtery - celkem 6 
o vytvoření specializovaného ambulantního International., přístrojů, s objemem zhruba 110 výkonů 
pracoviště v prostoru mezi první linií V souladu s naším konceptem za měsíc.
a odbornými lékaři, kteří nemají všechny  využíváme i vlastního Spektrum našeho záběru dále doplňují 
potřebné technické možnosti vyšetřování, komplementu, především CT, MR a USG spirometrie, elektrické kardioverze (máme 
a klinickými pracovišti. To považujeme dosud za vyšetření. vlastní anestesiologické pracoviště) a kontroly 
svůj nejdůležitější úkol. V blízké budoucnosti připravujeme projekt kardiostimulátorů. Kontroly kardiostimulátorů 

Základním pracovním schématem centra vyšetřování Ca Score s možností následné CT se uskutečňují vždy ve spolupráci a se svolením 
neinvazivní kardiologie, ale i celého Mediscan koronarografie na našem CT pracovišti.implantačních center, v našem případě 
je: implantačního centra ve FNKV a FN Bulovka. 
1. Vyšetřit pacienty odeslané praktickými Kontrolujeme nemocné s implantovanými 

lékaři nebo specialisty v terénu. kardiostimulátory od firmy Biotronik, Vitatron 
2. Stanovit závažnost jejich onemocnění a Medtronic.

a optimální léčebný postup a vrátit zpět 
vysílajícím lékařům nebo je převzít do 
vlastní ambulantní péče nebo pacienty 
vyšetřit a připravit na speciální invazivní 
výkony, které se dají zatím provádět jen na 
klinikách.
V tomto směru nejvíce spolupracujeme 

s III. Interní-kardiologickou klinikou prof. MUDr. 
P. Widimského ve FNKV a dále spolupracujeme 
s kardiologickou klinikou IKEM, Nemocnicí 
Na Homolce, FN Motol a VFN v Praze 2.
Vyšetření pacienti se k nám opět vracejí a jsou 
u nás dle povahy onemocnění dispenzarizování 
nebo je předáváme praktickým či odborným 
lékařům zpět do péče.

Vybavení našeho pracoviště nám umožňuje 
komplexní neinvazivní kardiologické vyšetření
a navíc další výkony, které se dosud prováděly 
jen na klinických pracovištích.

Naše ECHO laboratoř provádí 520 výkonů 
za měsíc, již 3. rokem provádíme i jícnovou 
echokardiografii. Máme k disposici ergometr 
bicykl i běhátko, nemocný si může vybrat druh 

„Vše pod 
jednou střechou“

MUDr. Stanislav Hrdlička

Odborný ředitel Mediscanu
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HOLTER EKG

Je vlastně EKG, které si nemocný odnáší ze zdravotnického 

zařízení domů. Tento přístroj registruje EKG v průběhu 24 

hodin  v prostředí, ve kterém se nemocný běžně pohybuje 

doma, na cestě do zaměstnání, v zaměstnání, při tělesné 

činnosti i ve spánku.

Holterovská monitorace je monitorace EKG
v průběhu 24 i více hodin v prostředí mimo 
zdravotnické zařízení. Pacient při monitoraci 
vykonává všechny své běžné úkony doma, 
v zaměstnání, ve volném čase a ve spánku.
Holterovská monitorace je užitečná součást 
neinvasivního kardiologického vyšetření a lze jí 
současně zařadit mezi metody zátěžové 
diagnostiky.

Máme vytvořenu síť holterovské monitorace. 
Kromě našeho centra v Mediscan  máme 
vytvořena dceřiná či satelitní centra v poliklini-
kách v Praze 4 a 10, dále v Brandýse n/L 
a v Říčanech. Předností je, že tímto projektem 
se holterovská monitorace dostala do zdravotnic-
kých zařízení, kde dříve nebyla.

K čemu používáme holterovskou monitoraci?

1. Ke zjištění výskytu arytmií
2. K posouzení závažnosti arytmie, 

hodnocení kvalitativní i kvantitativní.
Je to nutné vyšetření před zahájením 
antiarytmické léčby

3. K posouzení efektu antiarytmické léčby
4. K posouzení funkce kardiostimulátorů
5. U rizikových pacientů, zejména po IM 

k posouzení nebezpečí náhlé smrti
6. K posouzení ischemických změn a jejich 

charakteru (zejména změny ST úseku) 
v závislosti na různých činnostech.

7. K odhalení němé ischemie.

Umí zachytit arytmie, změny srdeční 

frekvence i projevy ischémie, které nezachytí 

běžné EKG v ordinaci lékaře. V našem zařízení 

máme snad jediní v republice tzv. „síť 

holterovské monitorace“ Co to znamená?  

Kromě našeho pracoviště máme spolupracující 

lékaře i nemocnice, kde mají naše přístroje, 

které sami přikládají svým pacientům dle svého 

rozhodnutí. Výsledky analýz se pak souhrnně 

zpracovávají v našem zařízení a výsledné zprávy 

se odesílají zpět k těmto lékařům. Máme  

celkem 15 holterovských analyzátorů

 v rozsáhlém území Prahy 10, 4 a okresu Praha 

východ v Brandýse n/L a v Říčanech. V případě 

patologických nálezů řešíme tyto problémy 

v našem centru nebo pokud je to nutné 

na specializovaných klinických pracovištích 

ve Vinohradské nemocnici nebo v IKEM.

Tím je zaručena jednotnost léčebných 

postupů léčby arytmií dle současných 

vědeckých poznatků.

Holterovské pracoviště je v provozu 7 dní

 v týdnu včetně sobot a nedělí.

Holterovská monitorace EKG.
Elektrokardiogram

Holterovský 
monitor

Srdce

1. LINIE
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HOLTER EKG

ECHOkardiografie

Spolupracující lékaři tuto metodu využívají Metoda se během 10 let existence velmi 
pro své nemocné, sami vyšetření indikují dobře ujala a poptávka po tomto vyšetření Božkovská - Dr. Krutinová
a přístroje pacientům aplikují. Výsledky stále stoupá. Vyšetřujeme nemocné od 
zpracovává a hodnotí zkušený, vyškolený ambulantních specialistů, dále od praktických 
personál našeho centra (Dr. Hrdličková, Dr. lékařů, ale i z fakultních nemocnic. V r. 2008 Brandýs n/L: nemocnice, prim. Dr. Němec
Kobza, Dr. Hrdlička). Závažné nálezy dostává jsme provedli celkem 17 240 vyšetření. a soukromý kardiolog Dr. Sláma 
indikující lékař prakticky okamžitě (telefonic- Říčany:  nemocnice, prim. Dr. Kykal.
ky), ostatní do 10 dnů běžnou cestou. V současné době máme v našem centru 10 

Výhodou je, že odpadá dlouhé cestování holterovských přístrojů, jeden je vyčleněn pro Tímto projektem a rozvrstvením sítě 
nemocných lidí za přístrojem. Dále pak akutní stavy a jeden z nich je i vícedenní. holterovské monitorace obhospodařujeme 
propojením našeho centra s arytmologicky obrovské území Prahy i okresu Praha východ a 
zaměřenými klinickými pracovišti přes Dceř iných ( sate l i tn ích)  center  je  umožňujeme jednotný diagnostický a léčebný 
arytmologickou poradnu našeho zařízení se u v současné době 7 postup pro velké množství kardiologicky 
těchto pacientů dosahuje jednotného nemocných lidí.
vyšetřovacího a léčebného postupu v duchu Plaňanská - Dr. Nedbálková, Ukrajinská - 
nových medicínských přístupů. Dr. Brožová, Jabloňová - Dr. Dvořáková

Polikliniky v Praze 4: 

Okres Praha východ: 

Polikliniky v Praze 10: 

MUDr. Stanislav Hrdlička

Postupně tak zobrazujeme a měříme jednotlivé grafická sonda zavádí do jícnu a žaludku. Díky 
srdeční oddíly a chlopenní aparát. Používáme blízkosti sondy u srdce poskytuje kvalitnější obraz 
střídavě různé projekce a způsoby zobrazení- a přináší zobrazení srdce nedostupná klasickou 
takzvané mody. Mezi základní módy patří jedno - echokardiografií. Jícnová echokardiografie má 
a dvou - rozměrné zobrazení, dopplerovské vyjímečné postavení při kvantifikaci srdečních 
vyšetření umožňující měřit rychlost pohybu vad, k vyloučení infekční endokarditidy či 
srdečních struktur a krve v srdci. Dalšími módy zobrazení nitrosrdečních útvarů. V kombinaci 
j sou barevné dopplerovské zobrazení  s nitrožilní aplikací ECHO kontrastní látky 
a dopplerovské tkáňové vyšetření. umožňuje zobrazit jinak nedosažitelné srdeční 

struktury jako jsou síňová ouška nebo síňové Nejčastější indikací echokardiografického 
Její předností je rychlost, snadné provedení septum.vyšetření jsou

a možnost vyšetření kdykoliv opakovat. Při nálezech patologií, které mohou mít 
Nezatěžuje nemocného zářením ani podáním spojitost s kardioembolizačními mozkovými 
kontrastní látky tak, jako rentgenologické příhodami-nejčastěji defektu septa síní - úspěšně 
vyšetřovací metody. Její použití je bezpečné Samostatnou kapitolou echokardiografické- spolupracujeme s předními pražskými klinickými 
i u těhotných pacientek. ho vyšetření je jícnová kterou pracovišti. Pacienty indikujeme k invazivnímu 

na našem pracovišti provádíme již třetím rokem.Echokardiografický přístroj umožňuje řešení - v poslední době stále častějšímu a málo 
v průběhu vyšetření zobrazit postupně celé srdce Při tomto vyšetření se speciální echokardio- zatěžujícímu katetrizačnímu uzávěru nitrosrdeč-
i jeho bezprostřední okolí. Zobrazí i jednotlivé ního defektu či uzávěru ouška síně.
srdeční oddíly, dokáže změřit jejich velikost, Závěrem lze shrnout: echokardiografie je 
zobrazit srdeční chlopně, případně změřit rychlá, nebolestivá, neinvazivní metoda sdělující 
a kvantifikovat jejich vady. Nedílnou součástí ošetřujícímu lékaři  základní informace 
echokardiografického vyšetření je zhodnocení o srdečních strukturách a srdeční funkci.
funkce srdečních komor a její kvantifikace Jícnová echokardiografie její možnosti dále 
pomocí parametru tzv. ejekční frakce. rozšiřuje tím, že umožní zobrazit jinak skrytá 

Při vlasním transtorakálním vyšetření onemocnění a patologie na srdci.
přikládáme ultrazvukovou sondu na hrudník. 

! hypertenze
! podezření na srdeční vadu
! suspekce z ICHS.

echokardiografie, 

Dr. Richard Kobza

Je ultrazvukové 
vyšetření srdce, které 
je v současnosti rutinní 
součástí neinvazivní 
kardiologické 
diagnostiky.

17240 EKG Holter 17129 Tlakový Holter 17261 Echokardiologie
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Indikace k denzitometrickému vyšetření v klinické
praxi z pohledu osteologického centra

MUDr . Petr Kasalický, CSc.
Alena Šlechtická
Osteocentrum DC MEDISCAN
Euromedic Praha

Kostní denzitometrie je jednou ze základních 
vyšetřovacích metod u metabolických osteopatií, 
především osteoporozy. Postavení denzitometric-
kého vyšetření je závislé i na konkrétních 
zdravotnických systémech, úhradách a možnos-
tech léčby, ale mění se i v čase.

Jiné budou požadavky na denzitometrická 
vyšetření tam, kde lze nasazovat antiremodelační 
léčbu na základě klinických rizikových faktorů či 
nejnověji 10-letého výpočtu rizika na základě 
kombinací těchto faktorů (FRAX), a jiné to bude v 
zemích, zde je úhrada této terapie striktně 
podmíněna příslušným číselným výsledkem na 
DXA denzitometrii. Tato varianta zatím platí v ČR
a i to je důvod, proč je DXA vyšetření tak zásadní 
pro další postup u pacientů. Denzitometrické 
vyšetření tedy slouží nejen k diagnostice a 

o postmenopausálních žen a proto bývají tyto ženy potvrzení osteoporozy (na kterou je často 
často indikovány k tomuto vyšetření.suspekce z RTG snímků či díky předchozím 

Významnou roli pro indikace denzitometrické-frakturám), ale především k možnosti nasazení 
ho vyšetření hraje nejen fakt, zda jak jsou v praxi terapie (resp. její hrazení zdravotními pojišťovna-
příslušného lékaře četní ženy i muži se suspekcí na mi). V současné době je v praxi u nás zásadní 
osteoporozu, ale i ekonomické ukazatele. Protože Při analýze dat z Osteocentra DC MEDISCAN-dosažení hranice T-skore -2,5 při hodnocení 
denzitometrické vyšetření spadá jako výkon Euromedic Praha , t. č. největšího denzitometric-standardních lokalit skeletu, neboť touto 
odborností 809 pod vyžádanou péči v oblasti kého centra v ČR, jsme porovnávali vývoj hodnotou je definována osteoporoza dle kriterií a 
komplementu, započítává se toto vyšetření do do ve struktuře lékařů, kteří na toto vyšetření posílají.definice WHO. Pak je možno (s úhradou ze 
kapitoly, kde jsou uplatňovány regulace. Pro rok 

zdravotního pojištění dle platného seznamu léků ) 2009 mají jiné postavení praktičtí lékaři, kteří se Analyzovali jsme data získaná z DXA za rok podávat antiremodelační léčbu: bisfosfonáty musí podle vyhlášky MZ „vejít“ do 120% příslušné- 1998 a v roce 2007(shodně za jeden měsíc). (alendronát, risendronát, ibandronát) raloxifen, ho celostátního průměru (je ale otázkou, jak a kdy Měření byla prováděna -v roce 1998 na přístroji 
stroncium ranelate. Pro podání teriparatidu a jeho se ho dozvědí.) Ambulantní specialisté jsou pro Norland-XR 26, US normativní populace, v roce 
úhradu je laťka posunuta ještě výše- na -3,0 uvedený rok v situaci jen lehce jiné - musejí se vejít 2007 Lunar Prodigy, německá normativní 
v oblasti krčku femoru či celkovém proximálním do 110% vlastních nákladů, v porovnání s populace.
femoru. odpovídajícím obdobím z předešlého roku. Do Zatímco v roce 1998 je na prvních 3 místech 

vyžádané péče patří laboratorní vyšetření 
toto pořadí: gynekologové (176), internisté (120) 

i radiodiagnostika.
a praktici (111) pacientů, v dalších letech se situace 
mění.

Dle mezinárodní doporučení ISCD je 
Na ústupu postavení gynekologů jako hlavních 

V praxi jsou nejčastějšími indikacemi  denzitometrické vyšetření doporučováno při skupiny pro senzitometrickou indikaci má vliv jak 
dorsalgie (která bývá chybně vnímána jako rizikový výskytu řady klinických rizikových faktorů uvedená určitý ústup indikací a délky podávání HST 
faktor pro osteoporozu) a popis osteoporozy na doporučení jsou velmi široká a obsahují i indikace v klinické praxi, tak došlo posílení úlohy jiných 
RTG -rovněž problematické, protože radiolog by se vztaženou k věku- u každé ženy nad 65 let a muže lékových skupin -především bisfosfonátů, 
správně měl vyjadřovat o osteopenii, Z klasického nad 70 let. ale i nových skupin-raloxifenu, stroncium ranelatu 
RTG snímku totiž nelze hodnotit mezinárodně a derivátů parathormonů) a ústupu fluoridů U nás již mnoho let platí pro kostní denzitome-
uznávané kriterium- T-skore. Toto číslo udává (relativně levných a i proto gynekology užívanými) trii (výkon 89312 v seznamu výkonů) konstatování 
počet směrodatných odchylek, o které je vlastní a kalcitoninu.uvedené v registračním listu, že indikaci k tomu 
výsledek nižší v porovnání s normativní hodnotou Dominantní úlohu v diagnostice osteoporozy vyšetření provádí lékař, který má pacienta v péči 
pro jedince odpovídajícího pohlaví (odpovídající začínají mít praktičtí lékaři. Může to být jak pro kostní chorobu.
obvykle věku 20-30 let.) a kterým je dle klasifikace způsobeno zvýrazněním jejich postavení v péči Toto konstatování je samozřejmě velmi 
WHO určováno pásmo osteoporozy. o pacienta i jakýmsi gate-keepingem, ale i vlivem problematické, protože bez onoho vyšetření bude 

Pak se objevují indikace denzitometrie ekonomických důvodů a limitů na vyšetření. 
ošetřující lékař těžko vědět, že se jedná s ohledem na prodělané fraktury a léčbu léky Nebývá řídkým jevem, že odborník sám nepošle 
o metabolickou kostní chorobu a tedy o osteopo- (kortikoidy) či nemoci (malabsorpční stavy, pacienta na DXA vyšetření , ale doporučí PL, 
rozu. O omezení lékařů na odbornost není v tomto endokrinologické poruchy), o kterých se ví, že jsou aby toto vyšetření zajistil.
listu zmínka. s osteoporozou spojeny. Protože stavy spojené s Recentně jsem provedli analýzu, týkajících se 

Protože všichni lékaři mohou podávat vápník a poklesem pohlavních hormonů (artificiální či lékařů jednotlivých odborností, kteří odesílají na 
vitamín D, které lze také považovat za léčbu přirozená menopausa, případně stav po vysazení naše pracoviště na kostní denzitometrii.
metabolické kostní choroby, může v praxi indikovat HST), jsou spojeny ze zvýšenou kostní remodelací, Byla analyzována data za období 1. 11 - 30. 11. 
kostní denzitometrii každý lékař. bývá na možnost osteoporozy pomýšleno 2008, měření byla prováděna na přístrojích Lunar 

1. Možnost a nutnost indikace ke kostní 
denzitometrii

3. Ekonomická limitace denzitometrického 
vyšetření

5. Indikace lékařů k denzitometrickému 
vyšetření -data z Osteocentra DC MEDISCAN

a/Data za 1998 a 2007

2. Věcná indikace k denzitometrickému 
vyšetření

4. Indikace k denzitometrii v praxi-důvody



Pro analýzu struktury lékařů a počty vyšetření 

jsme použili data z našeho medicínského 

informačního systému, systému PC doktor firmy 

DialogMis.
Odečetli jsme všechny indikace v rámci našeho 

Osteocentra, která by data mohla zkreslit- a která 
jsou pod odborností 101-interna. 

Všechny uvedená data tedy udávají pouze 
externí odesílající lékaře .
Protože naše Osteocentrum je zařízením velmi 
širokého spádu (Praha i středočeský kraj) a díky 
řadě faktorů velmi žádané, nepřekvapuje vysoký 
počet jednotlivých lékařů odesílajících na naše 
vyšetření.

Graf č. 1 udává počet pacientů odeslaných na 
DXA vyšetření v rámci jednotlivých odborností. 
Zde je patrný nejvyšší počet pacientů odeslaných 
od praktických lékařů (177), dále následují pacienti 
od gynekologů (170), revmatologů (137) 
a endokrinologů (104).

Na tomto rozložení má nepochybně největší 
vliv počet lékařů. graf č. 2
Praktičtí lékaři a gynekologové jako registrující 
lékaři jsou s převahou v čele počtu lékařů 
odesílajících na DXA denzitometrii (120 praktic-
kých lékařů, poloviční počet gynekologů-62), počty 
ostatních lékařů jsou již jen čtvrtinové proti 
praktickým lékařům.

Graf č. 3 udává počet pacientů odeslaných 
jedním odborníkem, Tato čísla jsou nepřímo 
úměrná počtu odborníků a nepochybně souvisejí
s výskytem osteoporozy u pacientů daného 
odborníka (a zohledňují tedy i kontrolní vyšetření 
při léčbě).

Indikace k denzitometrickému vyšetření 
nepochybně závisí na zdravotnickém systému, 
jeho úhradě a jeho potřebnosti pro eventuální 
další terapii.

V současné době sice toto vyšetření může 
indikovat prakticky jakýkoliv lékař, přesto ale 
existuje celá řada ekonomických limitací-
především v rámci možných sankcí za překročení 
nákladů na indukovanou péči. I přesto se ale, 
zřejmě i díky stárnutí populace, požadavky na tato 
vyšetření zvýšily, dominantní věkovou skupinou 
takto vyšetřovanou je věková skupina 60-64 let.

V průběhu 10 let došlo v našem centru 
k posunu indikace DXA kostní denzitometrie - 
původně vedoucí gynekologové se dostali do 
pozadí, a dominantní skupinou se v tomto ohledu 
stávají praktičtí lékaři. Vliv na tom má nepochybně 
ústup role HST v terapii osteoporozy, narůstající 
věk pacientů a změna role praktických lékařů. 
Ti, přestože prakticky nemají možnost terapie 
kromě (Ca + vitamínu D), se v praxi velmi často 
setkávají s podezřením na osteoporozu. Uvedená 
data ale svědčí o jejich zvýšeném zájmu 
a vědomostech o této problematice a diagnostic-
kých možnostech. Samotná denzitometrie ale 
nestačí doporučení další terapie, ale měla by být 
jen podkladem pro další biochemické vyšetření 
pacientů. Nově zjištěné sekundární příčiny 
osteoporózy (endokrinologické jako hyperpara-
thyreosa, hyperthyreosa), gastroenterologické 
(ceoliakie) u minimálně symptomatických 
pacientů a další sekundární příčiny, nezřídka při 
laboratorním vyšetření zjišťované, zásadně mění 
směr další terapie .

Na rozšiřování léčby osteoporozy se podílí 
klesající finanční náročnost léčby (cena bisfosfoná-
tů se dostala za uvedených 10 let na třetinu 
původní ceny, podobně u HST) a vzrůstající 
průměrný věk (a tedy narůstající počet pacientů s 
osteoporozou). Pro tuto léčbu je ale zásadní 
adekvátní  diagnostika (denzitometrická 
i laboratorní), kterou může Osteocentrum DC 
MEDISCAN poskytnout.

Závěr:
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NOVINKY V MEDISCANU

Vzhledem k vzrůstajícím požadavkům na zajištění neurologických vyšetření se DC Mediscan 
Chodov rozhodl nově navázat spolupráci se specialistou  neurologem. Proto od 1. 1. 2009 
je možné s prostřednictvím recepce (telefonicky i osobně) objednat i do neurologické ambulance 
MUDr. Zdeňka Kondráda, odborníka s dlouholetými zkušenostmi, věnujícího se především 
vertebrogenní problematice. Vyšetření i léčebné úkony probíhají v prostorách DC Mediscan  
Chodov, s podporou naší infrastruktury.

peK

NOVÁ NEUROLOGIE V MEDISCANU

Nově zřízená nefrologická ledvin a specifickou přípravu na tiku (renální osteopatii, sekundární 
ordinace poskytuje v Mediscanu jednotlivé metody. hyperparathyreosu i osteoporozu)  
interní péči pacientům s onemoc- Zabýváme se speciálně metabo-

přispívá k dalšímu rozšiřování 
něním ledvin  od 1. února 2009. lickými poruchami vyvolanými 

odborných i personálních možností Dispenzarizujeme zejména pacien- renální insuficiencí. Jsou to zejmé-
Osteocentra DC Mediscan.ty s chronickými formami nefropa- na poruchy metabolismu vápníku, 

tie Jsou to chronické glomerulonef- fosforu a vitaminu D, spojené 
ritidy, pacienti s postižením ledvin s poruchou kostního metabolismu  Nefrologická ambulance tak 
při systémových chorobách (diabe- všechny formy renální osteopatie a 

významně rozšiřuje záběr speciali-
tes mellitus, hypertenze, athero- ledvinami vyvolaná onemocnění 

zací v našem zdravotnickém skleroza, vaskulitidy a kolagenózy příštítných tělísek - sekundární 
zařízení a navíc zapadá do naší apod.) a nemocnés hereditárními hyperparatyreóza. Dalšími meta-

nefropatiemi. Trvale také sleduje- bolickými poruchami spojenými koncepce mezioborového speciali-
me pacientys chronickými tubulo- s ledvinami může být např. poruše- zovaného ambulantního zařízení 
interstitiálními nefritidami nein- ný metabolismus tuků, renální 

umožňujícího konziliární přístup fekčního původu (analgetická anémie, metabolická acidóza apod.
v diagnostice i léčbě komplikova-nefropatie, obstrukční uropatie Vyšetření provádíme neinvaziv-

apod.) i pacienty s opakujícími ně pomocí laboratorních rozborů ných pacientů. 
se infekty ledvin a močových cest. krve a  moče,  u ltrazvukem, 
Pacientům s urolithiázou nabízíme CT či magnetickou rezonancí.
vyšetření možných příčin jejího 
vzniku. Vyšetřujeme a léčíme Nefrologickou ambulanci vede v 
pacienty s hypertenzí, zejména je-li Mediscanu MUDr. Petr Bubeníček, 
renálního či renovaskulárního CSc. Využívá více než 15 letou praxi Jedná 
původu. Trvale jsou  sledováni a v oboru nefrologie, včetně zkuše- se tedy o další prohloubení koncep-
léčeni nemocní se sníženou funkcí ností s transplantacemi ledvin, 

tu 
ledvin, při renálním selhání nabízí- vedením ambulancí a dialyzačně-
me poradenství ve výběru nejvhod- metabolického oddělení v IKEM. 
nějších metod náhrady funkce Jeho zaměření na kostní problema-

Nefrologická ambulance tedy 

výrazně doplňuje záběr našeho 

centra pro léčbu onemocnění kostí 

a také centra pro léčbu chorob 

srdce a oběhového systému. 

„Kvalitní péče pod jednou 

střechou“.

-pb-

NEFROLOGICKÁ AMBULANCE
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SEZNAMTE SE ...

RNDr.  Jarmila Pacáková absolvovala laboratoř má vlastní varnu půd a to jak pro svoji metody bylo možno provádět alternativně na 
Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy potřebu, tak i pro další mikrobiologické laboratoře. různých přístrojích, aby v případě potřeby mohla 
se zaměřením na biochemii, organickou chemii být správnost výsledků spolehlivě ověřena jinou Kromě širokého spektra mikrobiologických 
a jadernou chemii. V NsP v Chomutově pracovala metodou. Velký důraz se klade na průběžnou vyšetření a parazitologie, bylo v roce 1999 
v biochemické laboratoři od roku 1972. Tam také obměnu přístrojového vybavení, přístroje jsou na rozšířeno spektrum vyšetření o mykologická 
v roce 1976 zavedla první RIA metody. RIA vysoké technické úrovni. Většina analyzátorů je vyšetření a byla zavedena výroba autovakcín. 
laboratoř již tehdy začala pracovat pro spádovou propojena do počítačové sítě. Laboratorní Dne 8. 3. 2002 získala mikrobiologická 
oblast okresů Chomutov, Most, Louny. V roce 1985 informační  systémy zaj išťuj í  okamžitou laboratoř od DET NORSKE VERITAS certifikát 
přešla na oddělení nukleární medicíny při NsP informovanost mezi jednotlivými pracovišti č. 7106 - 2002 - AQ - ROT - RvA, který potvrzoval,
Chomutov. Privátní laboratoř IMUNO se postupně a včasnou informovanost ordinujících lékařů. že v mikrobiologické laboratoři v Žatci je zaveden 
rozšiřovala podle zájmu lékařů ze spádové oblasti Mezi jednotlivými laboratořemi existuje systém jakosti podle norem ISO 9001. Certifikát byl 
okresů Chomutov, Most, Louny na odbornosti elektronické propojení, takže pro ordinující lékaře v roce 2005 nahrazen certifikátem České 
klinické biochemie, hematologie, imunologie, je nepodstatné místo dané laboratoře, protože společnosti pro jakost, který zahrnuje vedení 
laboratoř nukleární medicíny, alergologie, výsledky dostane bez ohledu na vzdálenost včas. společnosti IMUNO s.r.o. a všechna pracoviště 
mikrobiologie, poskytování Všechny výsledky jsou kontrolovány 
služeb antibiotického střediska. kval i f ikovanými  vysokoškoláky.  
Koncem roku 1998 byl statut Spektrum metod a systém práce je 
l a b o r a t o ř e  z m ě n ě n  n a  volen tak, aby lékař mohl bez dalších 
právnickou osobu IMUNO s.r.o., odběrů postupně doordinovávat další 
kde jedinými společníky byli potřebná vyšetření. Laboratoře nyní 
manželé RNDr. Jarmila Pacáková p o s k y t u j í  ko m p l e x n í  n a b í d k u  
a Ing. Jan Pacák, CSc. V roce 1999 laboratorních služeb, zajišťují pro své 
začala při IMUNO pracovat klienty i vyšetření, která samy 
imunologická ordinace s MUDr. neprovádějí. Pro zlepšení spolupráce a 
Marií Zehnulovou, která přešla informovanosti lékařů a zvýšení kvality 
do IMUNO z KHS v Ústí nad laboratorních služeb pořádáme 
Labem. Na požadavek bývalé semináře, na kterých přednášejí naši 
nemocnice ve Vejprtech byla odborníci, ale zveme jako přednášející i 
koncem roku 1998 převzata pod renomované odborníky z fakultních 
IMUNO biochemická laboratoř ve 

p ra c o v i š ť .  J e  s a m o z ř e j m o s t í ,  
Vejprtech a podobně v roce 1999 

že  L a b o ra t o ř e  j s o u  za p o j e ny  
b i o c h e m i c k á  l a b o r a t o ř  

v systémech hodnocení kvality 
v Podbořanech. V roce 2001 

vyšetření externími organizacemi. 
přešla pod IMUNO biochemická 

Kontroly provádí jednak Státní 
laboratoř v Nemocnici následné 

zdravotní  ústav Praha,  jednak 
péče v Mostě a závěrem roku 

jednot l ivé  Národní  referenční  
2003 oddělení klinické biochemie 

laboratoře prostřednictvím SEKK. a hematologie včetně hema-
IMUNO má uzavřen smluvní vztah se tologické poradnyv Nemocnici 
všemi významnými zdravotními v Lounech. V Mostě, Chomutově, 

(včetně mikrobiologické laboratoře v Žatci), pojišťovnami (VZP, ČN ZP, ZP MV ČR, VoZP, OZP, ZP Jirkově, Litvínově a v Klášterci nad Ohří jsou zřízeny 
kde se provádí laboratorní diagnostika i odběry. Metal Aliance, ZP Škoda, HZP, Revírní bratrská odběrové místnosti. Na rozvoji IMUNO se dále 
Na rozvoji mikrobiologické laboratoře se podíleli pokladna) působícími ve spádové oblasti. podíleli MUDr. Jaroslav Kelbich, Ing. Petr Hlaváč, 
kromě MUDr. Pavla Fischera i RNDr. Dagmar IMUNO s.r.o. se přihlásilo do dobrovolného MUDr. Alena Žáčková (do roku 1999), MUDr. Eva 
Pištěková, MUDr. Marie Zehnulová a RNDr. Václav registru laboratoří vedeném na MZ ČR (při Státním Ottová (do poloviny roku 2003), MUDr. Miroslava 
Ječný, CSc. Od r.2000 je primářkou mikrobiologické zdravotním ústavu) v odbornostech klinické Iblová, MUDr. Marek Antoš, MUDr. Jan Špička 
laboratoře v Žatci MUDr. Marie Zehnulová. K 1. 1. biochemie, hematologie, nukleární medicíny, (do 10/2007), Bc.Petr Pacák, Ing. Kateřina 
2004 se obě společnosti IMUNO a IMUNO - imunologie i mikrobiologie. V souvislosti s Pacáková, MVDr. Marie Smetanová (do 31. 12. 
BIOPOST sloučily pod společnost IMUNO. přípravou na akreditaci jsme zpracovali v roce 2008) a další. Spektrum vyšetření v IMUNO 

2004 Laboratorní příručku, která je dostupná na Postupně se podařilo vybudovat po území je doplněno vyšetřeními mikrobiologické 
a průběžně ji aktualizujeme. okresů Most, Chomutov, Louny vlastní svoz laboratoře v Žatci, která vznikla pod společností 

BIOPOST s.r.o. v roce 1992 (založil ji MUDr. Pavel materiálu a rozvoz výsledků. To umožňuje pracovat Dnem 4. 11. 2005 byl rozšířen certifikát ISO 9001 
Fischer - zemřel v roce 2000). Mikrobiologická s kvalitním materiálem (ve smyslu dodržování na vedení společnosti IMUNO s.r.o. a všechna 
laboratoř spolupracovala s IMUNO několik let správné preanalytické fáze laboratorních laboratorní pracoviště a odběrové místnosti. 
a spolupráce vyústila v roce 1999 v majetkové Certifikát č.385/QMS/2005 vydal certifikační vyšetření) a být v průběžném kontaktu 
propojení laboratoří, BIOPOST byl přejmenován orgán CSQ - Cert při České společnosti pro jakost a s jednotlivými zdravotnickými zařízeními. 
na IMUNO - BIOPOST s.r.o. Mikrobiologická platil do 5. 11. 2008. Rozšíření certifikátu ISO Vybavení laboratoří je voleno tak, aby jednotlivé 

www.imuno.cz 

SEZNAMTE SE S NAŠIMI DALŠÍMI SPOLEČNOSTMI

V roce 2007 převzal EUROMEDIC společnost IMUNO, která se tak zařadila do mezinárodní skupiny 
EUROMEDIC LAB. Společnost IMUNO s.r.o., laboratoře klinické chemie v Jirkově vznikla z původní 
Imunoanalytické laboratoře. Imunoanalytická laboratoř byla založena v roce 1993 privatizací laboratoře 
nukleární medicíny v NsP Chomutov. Koncem roku 1995 se laboratoř přemístila do zadaptovaných prostor 
v Jirkově v ulici Osvobození 1138. Zakladatelkou byla RNDr. Jarmila Pacáková, která i nyní působí jako odborná 
vedoucí celé společnosti IMUNO.
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9001/2000 na všechna laboratorní pracoviště onemocnění, mezi laboratorní metody patří jak 
a odběrové místnosti bylo velmi podstatnou klasické biochemické metody, tak např. i průtoková Po - Pá 7:00 - 15.00
změnou v systému managementu jakosti a bylo cytometrie a metody PCR. Vyšetření ELISA 
náročné na provázání dokumentů platných pro metodami je doplněno i stanovením pomocí 
jednotlivá pracoviště. Podstatnou změnou bylo radioizotopů. Po - Pá 6:30 - 11:30
i převedení většiny dokumentů do elektronické 
formy, papírová forma dokumentů byla velmi 

Komplexnost poskytované péče doplňují 
omezena. V listopadu 2007 se zrealizovalo odběrová místnosti naše ambulance: hematologická a imunologická. 
kapitálové spojení IMUNO s.r.o. a EUROMEDIC, 

Po - Pá 7:00 - 10:00. Jen odběryjednatelem se stal MUDr. David Karásek. V únoru 
2008 jsme získali osvědčení č. 8052 o akreditaci dle 
ISO 15189 pro naše pracoviště v Jirkově, Žatci odběrová místnost
a v Zahražanech a pro odběrové místnosti - 

Po - Pá 6:30 - 10:00. Jen odběrypodrobnosti jsou uvedeny v osvědčení na 
www.imuno.cz nebo www.cia.cz. S ohledem 
na získání akreditace jsme již v listopadu 2008 odběrová místnostodběrová místnostneobnovovali certifikát ISO 9001. 

Po - Pá 6:30 - 10:30. Jen odběryPo - Pá 7:00 - 9:30. Jen odběry

Po - Pá 7:00 - 11:00
Po - Pá 7:00 - 18:00

Odběry 7:00 - 15.00Prezentace společnosti, politika jakosti Po - Pá 6:30 - 10:00. Jen odběry
a kontakty na vedoucí pracovníky jsou zveřejněny 
na webovských stránkách společnosti IMUNO 

Po - Pá 6:30 - 10:00. Jen odběrys.r.o. . Tam také mají ordinující Po, Út 9:00 - 17:00
lékaři (po zadání svého hesla) k dispozici výsledky 
laboratorních vyšetření svých pacientů. Po - Pá 6:30 - 10:30. Jen odběry

Po - Pá 6:00 - 16:30, So 8:00 - 10:00
Ředitelem společnosti  IMUNO s.r.o.  Po - Pá 7:00 - 10:00. Jen odběryNe 8:00 - 9:00

je Bc. Petr Pacák. 
Odběry Po - Pá 6:30 - 13:30

Po - Pá 07:30 - 10:30. Jen odběry Spektrum prováděných vyšetření je na žádan-
kách, které jsou dostupné na www.imuno.cz. Ranní směna (6:30 - 14:30)
Na stejných webovských stránkách je i popis a ostatní dobu nepřetržitě služba
jednotlivých laboratorních vyšetření. Kromě Odběry 6:30 - 13:30
základních biochemických, hematologických, 
imunologických a mikrobiologických vyšetření 
patří ke specializaci IMUNO vyšetření vrozených 
vývojových vad, široký panel vyšetření infekčních Út, Čt 7:00 - 15:30 

  

Biochemická laboratoř Podbořany, Valovská 533

Biochemická laboratoř Vejprty 

Zdravotní středisko Březenecká

Pracovní doba na jednotlivých pracovištích je Zdravotní středisko Topolová, Most
uvedena níže - nebo je dostupná v tabulce na 
www.imuno.cz . 

Zdravotní středisko Fibichova, MostPoliklinika Jirkov

Získání akreditace podle normy ISO 15189 
patří mezi zatím nejvyšší možný a mezinárodně Laboratoře klinické chemie, Jirkov, Biochemická laboratoř, Most, J. Žižky 1304
uznávaný průkaz kvality práce laboratoře. Ve Osvobození 1138
světě je akreditováno jen 4 % z celkového počtu 

ZS PEDIATRIA Litvínov, Alešova 770laboratoří a podobně je tomu i v ČR. 

Imunologická ambulance, Jirkov 
ZS Zámecká, Litvínov, U Zámeckého parku 949

Osvobození 1138

 www.imuno.cz
ZS Sadová, Klášterec n.O. 

Mikrobiologická laboratoř Žatec 
Čelakovského 2583

ZS Válcovny, Chomutov, Libušina 4478

Okružní 117, Meziboří 

OKBH Louny, Rybalkova 1400

Hematologická ambulance, Louny 
Rybalkova 1400

STŘÍPKY Z LABORATOŘE...

Při poškození buňky, např. při oxidativním terapie na začátku onemocnění má nejvyšší 
terapeutický potenciál. stresu v zaníceném synoviu, je porušena 

2+ 
homeostáza Ca , PAD enzymy jsou aktivovány a Doposud nejčastěji používaným testemKlíčová slova: anti - CCP protilátky, autoprotilátky, 

v případě podezření na RA bylo určování citrulinují intracelulární proteiny. Zároveň dochází citrulin, peptidylarginindeimináza, revmatoidní 
revmatoidních faktorů (RF). Jako RF jsou k citrulinaci extracelulárních proteinů, např. artritida, revmatoidní faktor
označovány protilátky proti gama globulinům fibrinu. Citrulinované proteiny jsou vystaveny 
a objevují se u 60 - 80% RA pacientů. imunitnímu systému a mohou za určitých (RA) je jednou 

Revmatoidní faktory jsou citlivým, ne však okolností (genetická predispozice, rizikové z nejčastějších autoimunitních chorob, postihuje 
velmi specifickým ukazatelem pro RA, neboť faktory) spustit imunitní odpověď (polyklonální, 0,5 - 1% populace. Je charakterizována chronic- se objevují také u pacientů s různými infekcemi proti různým citrulinovaným antigenům). kým, obvykle symetrickým, zánětem periferních nebo jinými autoimunitními chorobami (SLE, Citrulinované proteiny se vyskytují i u nerevmatic-kloubů, který jeví tendenci k progresivní destrukci Sjörgrenův syndrom, sklerodermie), a dokonce i u 

kloubních a periartikulárních struktur, mohou se kých tipů artritid. To, co odlišuje RA, je schopnost značné části zdravé populace. 40 - 60% pacientů 
vyskytnout i generalizované projevy. Poznatky vytvářet proti nim  s RA také vykazuje autoprotilátky proti epidermál-
získané v posledních letech naznačují, že agresivní protilátky jsou vysoce specifické pro RA. Lze je nímu fillagrinu (protilátky proti perinukleárnímu 

detekovat již v preklinickém nebo velmi časném faktoru (APF) a anti-keratinové protilátky (AKA)). 
stadiu onemocnění, slouží jako významný Fillagrin je protein epidermu, který spojuje 

keratinová vlákna. V minulých letech se ukázalo, diferenciálně - diagnostický test k odlišení RA 
že aminokyselina která se vyskytuje ve od jiných typů artritid. Anti - CCP byly opakovaně 
fillagrinu, je základní složkou antigenního asociovány se závažnějším průběhem choroby, 
epitopu. Citrulin je nestandardní aminokyselina, rychlejším vznikem kostních erozí a slouží tak jako 
protože není do peptidů inkorporována během cenný prognostický ukazatel. 
translace, ale vzniká deiminací argininu 
v hotovém proteinu účinkem enzymů ze skupiny 

(PAD) za přítomnosti 
dostatečné koncentrace kalciových iontů. 
Za fyziologického stavu jsou enzymy PAD 
lokalizovány v buňce a jsou neaktivní v důsledku 

2+nízké intracelulární koncentrace Ca .

Mgr. M. Vasilevová, MUDr. D. Šináglová

Revmatoidní artritida 

autoprotilátky. Anti - CCP

citrulin, 

V naší laboratoři provádíme stanovení anti-  peptidylarginindeimináz 
CCP technologii enzymové imunoanalýzy na 

mikročásticích (MEIA) na analyzátoru AxSYM 

firmy Abbott.

Anti  CCP  -  nové diagnostické kritérium pro revmatoidní artritidu
Pražská laboratoř Euromedicu: "MUDr. Dana Šináglová s.r.o."
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LÉČBA DERIVÁTY PARATHORMONU
V DC MEDISCAN

1. POSTAVENÍ OSTEOCENTRA DC MEDISCAN 4. PRAKTICKÉ ASPEKTY PODÁVÁNÍ 
TERIPARTIDU

3. TERIPARATID

2. LÉČBA OSTEPORÓZY

což prokazatelně snižuje pravděpodobnost, že 
Osteocentrum DC MEDISCAN má významné pacient utrpí zlomeninu. 

postavení mezi Osteocentry v ČR. Protože léčba teriparatidem je ekonomicky Existují však pacienti, resp. stavy, kdy tato tzv. 
Po jeho založení od roku 1996 se postupně náročná, je možnost jeho podávání vázána na antiresorpční či antikatabolická léčba 

profilovalo, rozšiřovalo a posilovalo personálně nepostačuje. Jsou to situace, kdy osteoporóza splnění několika podmínek.
i technicky do dnešní podoby. V této chvíli svým je natolik pokročilá, že pacient i přes Jednak jsou to přísná indikační kritéria, 
personálním obsazením a vybavením mnohaletou léčbu antikatabolickými léky trpí která selektují pacienty s nejtěžšími formami 
(odborníci  internisté,  revmatologové, opakovanými zlomeninami. Situace, kdy osteoporózy (viz tabulka), jednak schválení 
endokrinologové, nefrolog, radiologické metabolický kostní obrat, především složka léčby  každého navrženého pac ienta  
zázemí) patří nepochybně ke špičce v ČR. Svou novotvorby kosti, je utlumen a další použití meziresortní indikační komisí, v níž zasedají 

antikatabolických léků není racionální  např. po organizací práce je zaměřeno prakticky, s cílem zástupci SMOS a pojišťoven, a nakonec limitace 
dlouhodobé léčbě aminobisfosfonáty uspokojit velkou poptávku po diagnostice preskripce preparátu do specializovaných 
s dlouhodobou retencí ve skeletu, při a léčbě metabolických osteopatií, především centra se zvláštními smlouvami se zdravotními 
osteoporóze v důsledku užívání kortikosteroidů. osteoporózy. pojišťovnami. DC MEDISCAN patří mezi 12 

Z současné době jsou vedoucí Osteocentra center v ČR, která jsou oprávněna tuto léčbu 
(MUDr. P. Kasalický, CSc.) i jeho zástupce (MUDr. indikovat a podávat. 
J. Rosa) členy výboru Společnosti pro V našich osteologických ambulancích 
metabolická onemocnění skeletu České využíváme plného spektra preparátů k léčbě 
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně osteoporozy (s přihlédnutím k profilu pacienta 
(dr. Kasalický jako pokladník, dr. Rosa jako a vhodnosti příslušného typu terapie). Indikace 
vědecký sekretář). Osteocentrum disponuje a podávání teriparatidu je integrální součástí 
2 celotělovými denzitometrickými přístroji léčby, kterou pacientům s osteoporózou 
Lunar Prodigy s plnou softwarovou výbavou poskytujeme. 
a možností vyšetřovat všechny požadované Zatímco běžnou antikatabolickou terapii 
lokality  kromě standardních oblastí zájmu mohou předepisovat různí specialisté (a tedy 
(bederní páteř, horní konce kostí stehenních, 

mohou pacienty sami diagnostikovat, léčit 
předloktí) se v indikovaných případech provádí i 

s ledovat ) ,  v  př ípadě ind ikace  léčby  
stanovení celotělového obsahu minerálu 

teriparatidem je nutno pacienty směřovat do 
a boční VFA morfometrie obratlových těl. 

příslušného centra. Tuto léčbu v Osteocentru 
Osteocentrum využívá integrované laboratorní Takovým pacientům může pomoci pouze DC MEDISCAN zaštiťuje dr. Rosa - případné 
zázemí vlastní laboratoře a podporu recepce léčba, která stimuluje osteoblasty, buňky žádosti o indikaci k této léčbě , event. 
a systému objednávání v DC MEDISCAN. zodpovědné za novotvorbu kostní hmoty. konzultace o vhodnosti léčby, tedy mohou být 

Od roku 2007 je v České republice dostupný směřovány na něj.
preparát teriparatid, což je aminoterminální Z praktického hlediska je nezbytné, 

Za posledních zhruba 15 let se portfolio sekvence lidského parathormonu (PTH) aby takový pacient měl provedeno rtg vyšetření 
preparátů dostupných k prevenci a léčbě vyráběná rekombinantní technologií (rhPTH/1- hrudní a bederní páteře. Převaha pacientů, 
osteoporózy dramaticky rozrostlo. V nedávné 34/). Tato sekvence je zodpovědná za vlastní které jsme dosud úspěšně indikovali , splnila 
minulosti přicházela k léčbě postmenopauzální biologickou účinnost lidského PTH. Na rozdíl od indikační kritérium spočívající v přítomnosti 
osteoporózy v úvahu aplikace hormonální celé molekuly PTH, jejíž trvalá hypersekrece vícečetných zlomenin obratlových těl. Nejedná-
substituční léčby, případně solí fluoridů. je příčinou osteoporózy, jak je prokázáno li se tedy o kritérium selhání léčby (viz tabulka), 
Od osmdesátých let se v omezené míře začal v experimentu i klinickou praxí (primární má smysl k event. indikaci léčby teriparatidem používal lososí kalcitonin v nosním spreji. či sekundární hyperparatyreóza), intermitentní posílat výlučně pacienty, u nichž rentgenolog Od roku 1996 přicházejí do klinické praxe aplikace krátkého pulsu teriparatidu lék 

popíše alespoň 2 jasné zlomeniny obratlových preparáty ze skupiny perorálně aplikovaných je aplikován v podkožní injekci 1x denně má 
těl. Bylo-li u pacienta v minulosti provedeno aminobisfosfonátů  zpočátku užívaných denně, mohutný stimulační efekt na kostní remodelaci. 
denzitometrické vyšetření, je možno se později v delších časových intervalech. Složka kostní novotvorby je přitom významně, 
orientovat o jeho vhodnosti  k léčbě Aminobisfosfonáty v současné době představují dle některých prací až řádově, více stimulován 
teriparatidem podle hodnot BMD (T-skóre) nejhojněji užívanou léčbu osteoporózy a v blízké než složka kostní resorpce. Výsledkem 
oblastí zájmu na proximálním konci kosti budoucnosti se zřejmě dočkáme možnosti je je osteoanabolický efekt a povšechné zlepšení 
stehenní. BMD zřetelně převyšující -2,9 v oblasti rutinně aplikovat v i.v. formě ve velkých struktury a kvality kostní tkáně, prokázané 
krčku či celkové oblasti (Total Hip) léčbu časových odstupech. Ve stejných indikacích lze i biopticky (zesílení tloušťky kortikalis, zvýšení 
teriparatidem nejspíše neumožní. předepisovat i další preparáty  selektivní vzájemné konektivity trámců, zvýšení jejich 

modulátor estrogenových receptorů (SERM) Předpokladem zahájení resp. pokračování tloušťky apod.). Léčebná kúra je omezena na 18 
raloxifen a preparát stronciumralenát. měsíců a je prokázáno, že dochází ke snížení léčby je denzitometrické vyšetření a stanovení 

Ačkoli se uvedené preparáty od sebe rizika zlomenin rychle po zahájení léčby a tento 
markerů kostní remodelace před jejím 

odlišují, metabolické procesy ve skeletu efekt přetrvává i po skončení osmnáctiměsíční 
zahájením a v jejím průběhu. Z praktických ovlivňují obdobně. Dokáží utlumit patologicky kúry.

zvýšenou úroveň kostní remodelace do důvodů a na základě dosavadních zkušeností Vedle účinnosti u postmenopauzální 
normálních mezí , což vede k pozastavení osteoporózy bylo snížení rizika zlomenin provádíme tato vyšetření pouze na našem 
zhoršování mikroarchitektoniky kostní tkáně prokázáno i u mužů s osteoporózou a u pacientů 

pracovišti. 
a zvýšení obsahu kostního minerálu. Tyto změny užívajících kortikosteroidy (zde dokonce ve 
vedou  ke  zv ýšen í  pevnost i  ske letu ,  srovnání s alendronátem). MUDR. J.Rosa



KDE NÁS NAJDETE

Objednávky telefonicky:

tel.: 267090811-814 

ON-LINE objednávky:

w w w. m e d i s c a n . c z

D C  M e d i s c a n  

Šustova  1930 

Praha 11 - Chodov 

P


	OKNO DO MEDISCANU 1/2009
	EUROMEDIC ČR
	Slovo úvodem
	Nový CT přístroj v Mediscanu
	Představujeme: CENTRUM NEINVAZIVNÍ KARDIOLOGIE
	Holter EKG
	ECHOkardiografie
	Indikace k denzometrickému vyšetření v klinické praxi z pohledu osteologického centra
	Novinky v Mediscanu: NOVÁ NEUROLOGIE, NEUROLOGICKÁ AMBULANCE
	Seznamte s našimi novými společnostmi: IMUNO
	Střípky z laboratoře
	Léčba deriváty parathormonu v DC Mediscan
	Kde nás najdete, kontakty


