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SOUHRN
V prÛbûhu posledních let jsme svûdky neúprosného nárÛstu nadváhy a obezity, kter˘ souvisí s rozvojem mnoh˘ch
onemocnûní, zejména diabetu 2. typu a metabolického syndromu.
Nejãastûj‰í pﬁíãinou nadváhy a obezity je pozitivní energetická bilance, pﬁiãemÏ v˘znamnou roli sehrávají nûkteré
makronutrienty. KaÏd˘ jedinec má jiné energetické nároky pro zaji‰tûní správného chodu organismu a jiné energetické potﬁeby pro vykonávanou fyzickou aktivitu. Energie, pﬁijímaná nad potﬁeby lidského organismu, b˘vá nejãastûji v podobû pﬁidan˘ch
– sacharidÛ,
– pevn˘ch tukÛ,
– alkoholick˘ch nápojÛ.
V poslední dobû je pozornost soustﬁedûna zejména na pﬁidávané sacharidy do potravin a nápojÛ, které nejsou
souãástí pﬁirozené stravy. Dle dostupn˘ch studií jejich nadmûrn˘ pﬁíjem, zejména fruktózy, stojí za vznikem ﬁady
onemocnûní.
Klíãová slova: sacharidy, fruktóza, zdravotní rizika, obezita, metabolick˘ syndrom.

SUMMARY
PapeÏová K., Mlãochová V., Matûjová H.: The health risk of an excessive intake of fructose
A relentless increase in the number of people who are overweight or obese has been witnessed recently, which
is related to the rise of many illnesses, especially type 2 diabetes and metabolic syndrome.
The most frequent cause of being overweight and/or obese is a positive energetic balance; where macronutrients play a key role. Every single person has different energetic needs for enabling suitable functioning of the
body and different energetic needs for performing physical activity. Energy, which is taken in that is excess to
the needs of human organism, is mainly received in the form of
– polysaccharides,
– fats, and
– alcoholic drinks.
Recently, attention has focused on carbohydrates that have been added to foods and drinks but which are not
natural components of human diet. According to the studies available, the excessive intake of carbohydrates,
especially fructose, is the cause of many illnesses.
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Úvod
ãkoli jsou známy negativní dÛsledky nadmûrného pﬁíjmu tukÛ, stále
více je pozornost vûnována pﬁíjmu
sacharidÛ. Jejich kvalita a konzumované
mnoÏství pﬁedstavují neménû dÛleÏitou
roli pﬁi rozvoji chronick˘ch onemocnûní
(2, 3, 5). Za nepﬁízniv˘m vlivem nadmûrného pﬁíjmu sacharidÛ stojí tzv. „pﬁidané
cukry“, které nejsou souãástí pﬁirozené
stravy, ale jsou do potravin a nápojÛ pﬁidávány pﬁi jejich v˘robû a zpracování (8).
Americké ministerstvo zemûdûlství
(USDA) oznaãuje za „pﬁidané cukry“
– bíl˘ cukr,
– hnûd˘ cukr,
– surov˘ cukr,
– med,
– kukuﬁiãn˘ sirup,

A

– vysoko-fruktózov˘ kukuﬁiãn˘ sirup
(HFCS),
– sladov˘ sirup,
– javorov˘ sirup,
– palaãinkov˘ sirup,
– melasov˘ sirup,
– fruktózu jako sladidlo, a
– dextrózy.
Za nejãastûji konzumované potraviny
s jejich obsahem povaÏuje:
– chléb,
– koláãe,
– dÏemy,
– zmrzliny,
– sladkosti, a
– mléãné dezerty.
Nejvût‰ím zdrojem jsou v‰ak slazené
a sportovní nápoje (5).
Celkové zv˘‰ení konzumace fruktózy,
vysoko-fruktózového sirupu a stolního

cukru (sacharózy) v˘znamnû koreluje
s celosvûtov˘m nárÛstem nadváhy a obezity, dále pak rozvojem metabolického
syndromu (2, 3, 9).

Fruktóza
Fruktóza (fruktosa, ovocn˘ cukr, levulosa) je monosacharid, kter˘ se ﬁadí k ‰estiuhlíkat˘m hexózám a patﬁí mezi ketózy.
Fruktóza je pﬁirozenou souãástí mnoha
potravin, nachází se v ovoci, medu, nûkteré zeleninû. Ve stﬁevû se fruktóza uvolÀuje
‰tûpením molekuly sacharózy (glukóza :
fruktóza 1:1).
Resorpce fruktózy probíhá ve stﬁevní
sliznici, tento dûj je podstatnû pomalej‰í,
neÏ vstﬁebávání glukózy. Vysvûtlením,
proã nejsou k dispozici snadnûj‰í mechanismy vstupu fruktózy do organismu, je
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fakt, Ïe v dﬁívûj‰ích dobách byla podstatnû
niÏ‰í spotﬁeba tohoto sacharidu. AÏ do
zahájení produkce sacharózy byla fruktóza
pﬁijímána pouze v medu a ovoci. Nyní je
v‰ak díky ‰irokému vyuÏití pﬁijímána
u mnoh˘ch ve zv˘‰eném mnoÏství (4, 8).
Metabolismus fruktózy probíhá v játrech. V hepatocytech je fruktóza metabolizována rychlej, neÏ glukóza díky snadnému transportu pﬁes plazmatickou
membránu. Fruktóza, na rozdíl od glukózy, není souãástí nûkter˘ch reakcí, které
jsou pomalé a rozhodují o rychlosti glykol˘zy. Metabolismus fruktózy je na inzulínu
nezávisl˘ a díky této vlastnosti je vítána
jako vhodn˘ sacharid pro diabetiky. Pokud
v‰ak nejsou diabetici pouãeni o rizicích její
nadmûrné spotﬁeby, mÛÏe se stát dal‰ím
rizikov˘m faktorem rozvoje kardiovaskulárních chorob.
Nadmûrnou spotﬁebou dochází ke zv˘‰ené syntéze mastn˘ch kyselin, jejich esterifikaci a sekreci lipoproteinÛ (zejména
VLDL – very low-density lipoprotein) do
krevního obûhu. Diabetici by proto mûli
b˘t informováni o její umírnûné spotﬁebû.
Fruktóza se pouÏívá jako diabetické sladidlo do nápojÛ, diabetick˘ch ãokolád,
su‰enek a dal‰ích sladk˘ch v˘robkÛ (4).
V potravináﬁství je fruktóza vyuÏívána
jako doplnûk nebo náhraÏka sacharózy,
dále jako alternativa k umûl˘m sladidlÛm.
Je souãástí ﬁady nealkoholick˘ch nápojÛ
(limonád, ochucen˘ch minerálních vod,
mléãn˘ch nápojÛ, nápojÛ pro sportovce).
V porovnání se sacharózou je v˘hodou
vy‰‰í sladivost a nízká v˘robní cena. Dobré vlastnosti pﬁi technologickém zpracování a v˘robû potravin roz‰íﬁilo její vyuÏití.
S oblibou je pouÏívána jako sladidlo
k v˘robû „soft“ drinkÛ, dÏemÛ, jogurtÛ,
peãiva a dal‰ích v˘robkÛ.
Díky ‰irokému vyuÏití spotﬁeba fruktózy neustále roste a je spojována s nárÛstem
obezity a rozvojem zdravotních komplikací. K vysokému nárÛstu spotﬁeby fruktózy
do‰lo poãátkem 70. let, kdy bylo do potravináﬁského prÛmyslu zavedeno nové sladidlo zvané vysokofruktózov˘ kukufiiãn˘
sirup (HFCS – High-Fructose Corn Sirup).
Tento sirup je vyroben prÛmyslovû enzymatickou izomerací kukuﬁiãného ‰krobu
na fruktózu. Otevﬁely se ‰iroké hranice
jeho vyuÏití (3, 6).
V roce 2006 vydala American Heart
Association (AHA) doporuãení minimalizovat pﬁíjem potravin a nápojÛ s pﬁídavkem cukru. Ve svém prohlá‰ení uvedla
doporuãené dávky pro spotﬁebu „pﬁidaného cukru“ pro muÏe a Ïeny.
Pro Ïeny byl stanoven pﬁíjem max. 100
kcal/den (cca 6 kávov˘ch lÏiãek), pro
muÏe bylo stanoveno doporuãené mnoÏství max. 150 kcal/den (cca 9 lÏiãek) (3).
Tato doporuãení vycházejí z vûdeck˘ch
v˘zkumÛ, které prokázaly v souvislosti se
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zv˘‰enou konzumací „pﬁidan˘ch cukrÛ“
nárÛst obezity, sníÏen˘ pﬁíjem ostatních
Ïivin a zhor‰ené v˘sledky krevních testÛ:
 triglyceridy,
 LDL-cholesterol,
 HDL-cholesterol.
Nurses Health Study potvrdila pﬁím˘
vztah konzumace slazen˘ch nápojÛ
s nárÛstem BMI (body mass index) a rizikem ischemické choroby srdeãní. V roce
2010 DGA Poradní v˘bor uvedl, Ïe jednou
z hlavních strategií pﬁi sniÏování prevalence nadváhy a obezity je sníÏení spotﬁeby
slazen˘ch nápojÛ (5).

Zdravotní rizika nadměrného
příjmu fruktózy
Metabolick˘ syndrom a hypertenze
Metabolick˘ syndrom je komplexem
poruch a onemocnûní se vzájemn˘mi sloÏit˘mi vztahy. ¤adíme mezi nû
■ inzulinovou rezistenci,
■ hypertenzi,
■ hypertriglyceridémii,
■ poruchu glukózové tolerance/diabetes,
■ abdominální obezitu.
Riziko rozvoje diabetu a kardiovaskulárních onemocnûní se zvy‰uje s rostoucími projevy jednotliv˘ch sloÏek syndromu.
Mnoho studií uvádí, Ïe sloÏky metabolického syndromu souvisí s konzumací vysok˘ch dávek fruktózy a se zavedením vysoko-fruktózového kukuﬁiãného sirupu
(HFCS) jako sladidla do nealkoholick˘ch
nápojÛ a potravin. Popisují nepﬁíznivé
metabolické a kardiovaskulární zmûny.
Postupn˘ rozvoj
■ hypertenze,
■ hyperinzulinémie,
■ inzulinové rezistence, a
■ hypertriglyceridémie) (1).
Epidemiologické a klinické studie
dokládají spojitost mezi spotﬁebou fruktózy a rozvojem metabolického syndromu
a hypertenze (3,5).
Dyslipidémie a inzulinová rezistence
Bylo opakovanû prokázáno, Ïe zv˘‰en˘
pﬁíjem sacharidÛ ve stravû vede ke zv˘‰ení hladin triglyceridÛ v krevní plazmû.
V záﬁí 2010 shrnul Lustig ve své publikaci nepﬁízniv˘ vliv nadmûrné spotﬁeby fruktózy na rozvoj
■ dyslipidémie,
■ diabetu 2. typu,
■ obezity, a
■ metabolického syndromu.
Pﬁíãinu shledává v jaterním metabolismu fruktózy. Nadmûrn˘ pﬁíjem fruktózy
vede ke zv˘‰ené syntéze triglyceridÛ
a neesterifikovan˘ch mastn˘ch kyselin
(NEMK). Vzniká dyslipidemick˘ stav
zpÛsoben˘ nadprodukcí aterogenních lipoproteinov˘ch ãástic.
Zv˘‰ené koncentrace neesterifikova-

n˘ch mastn˘ch kyselin (NEMK) mohou
zapﬁíãinit sníÏenou vyuÏitelnost glukózy
tkánûmi a vést k hyperinzulinémii, mohou
taktéÏ stimulovat glukoneogenezi za rozvoje hyperglykémie, inzulinové rezistence
a vést ke vzniku diabetu 2. typu. Nadmûrná konzumace fruktózy tak pﬁedstavuje
riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnûní (8, 9).
Obezita
Na rozdíl od glukózy nestimuluje fruktóza tvorbu inzulínu, ani leptinu, ãímÏ nejsou stimulována centra sytosti a energetické homeostázy organismu. Není tak
zaji‰tûna regulace jejího pﬁíjmu spojená
s pocitem sytosti. Mnohé studie dokládají
nárÛst obezity po zavedení slazen˘ch
nápojÛ do pitného reÏimu. V jedné z nich
byly respondentÛm podávány slazené nealkoholické nápoje (HFCS) v mnoÏství
jeden litr za den, po dobu 3 t˘dnÛ. V˘sledky potvrdily nárÛst tûlesné hmotnosti
v porovnání s respondenty, kter˘m byly
podávány nápoje, o stejném mnoÏství po
stejnou dobu, slazené neenergetick˘m sladidlem aspartamem (3).
Livesey ve své publikaci upozorÀuje, Ïe
pﬁi posuzování kauzality obezity je pﬁíjmu
slazen˘ch nápojÛ pﬁisuzován pﬁíli‰ velk˘
v˘znam. MÛÏe tak b˘t odvedena pozornost
od hlavních pﬁíãin jejího vzniku (7).
Hypertenze
Jako potenciální rizikov˘ faktor rozvoje hypertenze byla zaznamenána
■ zv˘‰ená aktivita sympatického nervového systému,
■ inzulinová rezistence,
■ hyperinzulinéme
a jako dal‰í moÏné pﬁíãiny byly stanoveny
■ procesy spu‰tûní systému renin-angiotensin,
■ vy‰‰í sekrece inzulinu,
■ obezita,
■ zv˘‰ení kyseliny moãové v séru, a
■ po‰kození endoteliální produkce oxidu
dusnatého (3).
Ve vztahu k fruktóze byl popsán mechanismus rozvoje hypertenze prostﬁednictvím stimulace vstﬁebávání sodíku v tenkém stﬁevû / sníÏením exkrece sodíku
ledvinami (9, 11).
Ferder popisuje v˘sledky nedávn˘ch
studií, které potvrdily 1,3 x vy‰‰í riziko
hypertenze pﬁi pﬁíjmu fruktózy v mnoÏství
≥ 74 g/den (≥ 140/90 mm Hg). V prohlá‰ení AHA byly zveﬁejnûny dÛkazy o rozvoji hypertenze v souvislosti s nadmûrnou
spotﬁebou pﬁidan˘ch cukrÛ. Framingham
Heart Study uvedla, Ïe spotﬁeba 1–2 nealkoholick˘ch slazen˘ch nápojÛ dennû, zv˘‰ila riziko rozvoje hypertenze. Stejné
v˘sledky pﬁinesla randomizováná intervenãní studie Premier. SníÏení spotﬁeby
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slazen˘ch nápojÛ na jednu porci dennû
vedlo u hypertonikÛ k poklesu krevního
tlaku (3, 5).
Zánût
Zánût je jednou z klíãov˘ch rolí pﬁi rozvoji metabolického syndromu. V uplynul˘ch letech prokázalo nûkolik studií chronick˘ zánût jako dÛleÏit˘ patogenní faktor
v rozvoji inzulinové rezistence a kardiovaskulárních onemocnûní. V objemné
tukové tkáni dochází k rozvoji lokálního
zánûtu, adipocyty vyvolávají aktivaci
makrofágÛ a T-lymfocytÛ. Tyto zmûny
jsou patrné zejména ve viscerální tukové
tkáni. Dochází k uvolÀování pro-zánûtliv˘ch faktorÛ cytokinÛ, chemokinÛ. Nahromadûní makrofágÛ zvy‰uje lokální zánûtlivou reakci.
Aktivace této reakce je potencována
oxidaãním stresem, kter˘ vzniká zv˘‰enou
produkcí superoxidového radikálu pÛsobením NADPH oxidázy (nikotinamid adenin dinukleotid fosfát oxidáza). StupÀuje
se mnoÏství mediátorÛ zánûtu. Tyto zmûny se zesilují pﬁi zv˘‰eném pﬁíjmu sladk˘ch pokrmÛ a pﬁi dekompenzaci diabetu.
Zánûtlivé zmûny vedou k rozvoji inzulinové rezistence, k dysfunkci β-bunûk Langerghansov˘ch ostrÛvkÛ pankreatu a v kombinaci s inzulinovou rezistencí mohou
podpoﬁit rozvoj diabetu 2. typu (3, 10).
Onemocnûní jater
V posledních letech upozorÀují studie
na souvislost mezi spotﬁebou nealkoholick˘ch slazen˘ch nápojÛ a nealkoholickou
steatózou jater (NAFLD). Studie byly provedeny u osob bez rizikov˘ch faktorÛ
(obezita, diabetes, dyslipidémie), které se
na rozvoji nealkoholické steatózy jater
podílejí nejãastûji. In vivo a in vitro studie
mûla za úkol zjistit, zda spotﬁeba vysokofruktózového kukuﬁiãného sirupu mÛÏe
pﬁispívat k patogenezi zmínûného onemocnûní jater.
Pﬁi expozicí hepatocytÛ sirupu do‰lo
k v˘raznému zv˘‰ení hladiny triglyceridÛ,
zv˘‰ení produkce reaktivních metabolitÛ
kyslíku a sníÏení schopnosti reakce na oxidativní procesy. Byl pozorován rozvoj
mitochondriálních dysfunkcí a zaznamenána zmûna v metabolické dráze inzulinu.
V‰echny tyto v˘sledky vedly k závûru, Ïe
nadmûrná spotﬁeba vysoko-fruktózového
kukuﬁiãného sirupu mÛÏe vyvolat nealkoholickou steatózu jater (NASH) (7,8).
Po‰kození ledvin
Nadmûrn˘ pﬁíjem fruktózy je dále oznaãován za rizikov˘ faktor onemocnûní
ledvin. Sánchez-Lozada se sv˘mi kolegy
popisuje hypertrofii ledvin provázenou
nevratn˘mi zmûnami jako následek zv˘‰eného mnoÏství fruktózy v pﬁijímané stravû.
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V jin˘ch experimentech provádûn˘ch
na my‰ích do‰lo k mírnému zv˘‰ení krevního tlaku, zv˘‰ení hladin kyseliny moãové a hladin triglyceridÛ. Sledována byla
glomerulární filtrace a albuminurie, neboÈ
albuminurie je citliv˘m ukazatelem ãasného po‰kození ledvin.
Shoham se sv˘mi kolegy zjistili souvislost mezi individuální spotﬁebou slazen˘ch nealkoholick˘ch nápojÛ (HFCS)
a albuminurií, coÏ potvrzuje tuto hypotézu. Nadmûrná spotﬁeba slazen˘ch nápojÛ
mÛÏe vést k rozvoji subklinického diabetu
a ãasem k po‰kození ledvin je‰tû pﬁed klinickou manifestací diabetu. Dal‰í studie
upozornily na vznik ledvinov˘ch kamenÛ,
rozvoj dnavého onemocnûní a chronick˘ch
onemocnûní ledvin v souvislosti se zv˘‰enou spotﬁebou fruktózy v nealkoholick˘ch
nápojích.
Vûdci naznaãují, Ïe fruktóza mÛÏe b˘t
neurotoxická pﬁes jiné cesty, neÏ je diabetes, hyperglykémie, hypertenze nebo obezita (3).

Závěr
Vposledních letech celosvûtovû vzrostla spotﬁeba sacharidÛ, coÏ pﬁedstavuje
závaÏn˘ problém v pandemii obezity, rozvoje kardiovaskulárních onemocnûní
a metabolického syndromu. Zv˘‰ená spotﬁeba sacharidÛ úzce souvisí s rozvojem
potravinového prÛmyslu a se zmûnou stravovacích návykÛ lidstva. Tato problematika je v souãasnosti diskutovan˘m tématem
mnoha odborníkÛ, kteﬁí se zamûﬁují na
metabolické zvlá‰tnosti a dÛsledky nadmûrné spotfieby sacharidÛ, zejména fruktózy. Ta je pﬁijímána nejãastûji ve formû
sacharózy nebo vysoko-fruktózového
kukuﬁiãného sirupu v potravinách a nápojích.
Metabolick˘mi zvlá‰tnostmi, popsan˘mi v souvislosti s konzumací fruktózy, jsou
■ vzestup hladiny triglyceridÛ,
■ zhor‰ená glukózová tolerance, a
■ rozvoj inzulinové rezistence.
Jedním z pozorovan˘ch jevÛ byla dysfunkce endotelu. Fruktóza sehrává roli pﬁi
rozvoji hypertenze, na jejímÏ rozvoji se
podílí
– zv˘‰enou koncentrací kyseliny moãové,
– stimulací sympatického nervového systému,
– zv˘‰en˘m vstﬁebáváním sodíku ze stﬁeva, a
– sníÏen˘m vyluãováním sodíku ledvinami.
Dal‰ím z negativních dopadÛ je ovlivnûní zánûtliv˘ch reakcí, které se spoleãnû
s v˘‰e jmenovan˘mi jevy podílí na rozvoji metabolického syndromu.
Pfii nadmûrném pfiíjmu fruktózy bylo
popsáno onemocnûní ledvin a jater (hypertrofie ledvin provázená nevratn˘mi zmû-

nami / nealkoholická steatóza jater), které
se podílejí na ‰patném zdravotním stavu
populace.
Mnoho studií se snaÏilo stanovit mnoÏství fruktózy, které lze povaÏovat pﬁi denní konzumaci za „bezpeãné“. Vzhledem
k rozdílnému prÛbûhu studií a jejich
v˘sledkÛm bylo stanoveno orientaãní
„bezpeãné mnoÏství“ fruktózy 74 g/den.
Samozﬁejmû nelze zavrhovat sacharidy
jako takové, neboÈ umírnûná konzumace
nenese Ïádná zdravotní rizika. Fruktóza je
pﬁírodním sacharidem, jehoÏ pﬁedností
jsou
– vy‰‰í sladivost v porovnání s glukózou,
– rychlé dodání energie,
– nízk˘ glykemick˘ index.
Pﬁi dodrÏování diabetické diety, jakoÏto
nezbytné souãásti terapie tohoto onemocnûni, je fruktóza vhodnou náhradou místo
glukózy. I v tomto pﬁípadû je v‰ak zapotﬁebí dbát na umírnûné konzumované
mnoÏství a nepodceÀovat rizika plynoucí
z jejího nadmûrného pﬁíjmu.
Varování odborníkÛ je smûﬁováno zejména na zv˘‰en˘ pﬁíjmem „pﬁidan˘ch
cukrÛ“ v potravinách a nápojích. Nejjednodu‰‰í cestou jak nepﬁekroãit doporuãená mnoÏství je omezení pﬁislazování potravin a nápojÛ pﬁi vlastní pﬁípravû ãi v˘robû,
omezená spotﬁeba slazen˘ch nápojÛ
a cukrovinek, pﬁi nákupu potravin porovnání slazen˘ch a neslazen˘ch v˘robkÛ
(napﬁ. bíl˘ a ovocn˘ jogurt, snaÏit se vyãíst
z etikety, zda je v˘robek bez pﬁidaného
cukru) pro získání pﬁibliÏného odhadu
obsahu pﬁidan˘ch sacharidÛ.
Etikety potravinov˘ch v˘robkÛ v‰ak
neposkytují spotﬁebitelÛm dostateãné
informace o mnoÏství „pﬁidaného cukru“.
Nelze tak rozli‰it mnoÏství pﬁidan˘ch
sacharidÛ od sacharidÛ, které jsou pﬁirozenou souãástí potravin a nápojÛ (napﬁ. laktóza v mléce, fruktóza v ovoci, aj.).
Zatím nebylo vydáno naﬁízení, které by
stanovilo povinnost v˘robcÛm tuto informaci na etiketách uvádût. Doufejme, Ïe je
to otázkou blízké budoucnosti.
Nepochybnû budou pokraãovat debaty
o zdravotních rizicích nadmûrného pﬁíjmu
pﬁidávan˘ch cukrÛ do potravin a nealkoholick˘ch nápojÛ, zejména o zdravotních
rizicích nadmûrného pﬁíjmu fruktózy. Je
nezbytné, aby lékaﬁi a odborníci ve v˘Ïivû
pomáhali pacientÛm pﬁi zmûnách stravovacích návykÛ ve snaze sníÏit riziko rozvoje ﬁady onemocnûní.
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Souhrn
Cystické nádory pankreatu jsou definovány jako léze s pﬁevaÏující cystickou
sloÏkou. Jejich záchyt se v posledních letech zvy‰uje, coÏ mÛÏe b˘t dáno
stoupající frekvencí zobrazovacích vy‰etﬁení. Hlavním klinick˘m problémem
je jejich diferenciální diagnostika, která mÛÏe b˘t obtíÏná. V rámci diferenciální diagnostiky cystick˘ch procesÛ pankreatu je nutné odli‰it
– zánûtlivé léze,
– vrozené cystické útvary, a
– solidní maligní tumory s cystickou degenerací.
Ve skupinû cystick˘ch nádorÛ je nutno rozli‰it benigní, premaligní a maligní varianty.
Mezi nejãastûj‰í cystické nádory pankreatu se ﬁadí
♦ intraduktální papilární mucinózní nádor (IPMN),
♦ serózní cystadenom (SCA), a
♦ mucinózní cystická neoplazie (MCN).
V tomto sdûlení autoﬁi popisují typické charakteristiky jednotliv˘ch cystick˘ch tumorÛ pankreatu, zejména se soustﬁeìují na diagnostické metody,
z nichÏ velk˘ v˘znam má endoskopická ultrasonografie.
Klíãová slova: cystické nádory pankreatu, endoskopická ultrasonografie,
resekce pankreatu.

Summary
âeãka F., Jon B., Repák R., ·ubrt Z., Ferko A.: Cystic tumours of the
pancreas – an up-to-date review
Cystic tumours of the pancreas are lesions with a dominant cystic portion.
Its incidence has been increasing in recent years, which may be due to
the increasing frequency of imaging examinations. The main clinical problem is its differenatial diagnosis, which may be difficult. In the differential
diagnosis of cystic lesions of the pancreas, it is important to distinguish
between
– inflammatory lesions,
– inborn cystic lesions, and
– solid malignant tumours with cystic degeneration.
The most frequent cystic tumours of the pancreas are
♦ intraductal papillary mucinous neoplasia (IPMN),
♦ serous cystadenoma (SCA), and
♦ mucinous cystic neoplasia (MCN).
In this paper, the authors describe the typical characteristics of cystic
tumours, and particularly focus on diagnostic methods, of which endoscopic ultrasonography is of great importance.
Key words: cystic tumours of pancreas, endoscopic ultrasonography,
pancreatic resection.
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