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Geriatria 4/2014

Možno si v zvyčajnom chvate dní ani
neuvedomujeme, že máme okolo seba aj
hodnoty, ktoré bežne nevnímame. Za takú
považujem aj existenciu našej Geriatrie. Naj-
skôr dostala „občiansky preukaz“, potom
dosiahla plnoletosť a dnes je to jubilantka
sláviaca krásnu dvadsiatku. To všetko po-
čas neľahkých časov etablovania sa nové-
ho spôsobu existencie spoločnosti a medi-
cíny v nej. Dobrá chvíľa na zamyslenie sa. 

Aby ste mohli vydávať časopis, potrebu-
jete v zásade len dve zdanlivo banálne „su-
roviny“: peniaze a ľudí. Pritom ľudia musia
byť dvoch druhov: jeden, ktorý tvorí publi-
kovateľné odborné texty a druhý, ktorý za-
bezpečuje, aby tie texty s nejakou pravidel-
nosťou aj vyšli. Riadením osudu, ktorému
celé tie roky neuveriteľne vytrvalo v ústre-
ty chodil najmä vedúci redaktor profesor
L. Hegyi, v ostatných rokoch logisticky pod-
porovaný hlavne docentom S. Krčmérym,
mala Geriatria a my s ňou nesmierne šťas-
tie, že preťažká misia „vydavateľa“ bola per-
sonálne takto skvele pokrytá. Pozrime sa
na to, ako to bolo s autormi. 

V podnadpise má Geriatria uvedené,
že je odborným časopisom slovenských a
českých geriatrov. Obávam sa, že tento his-
torický epiteton nie je celkom presný. Mi-
nimálne pre dva dôvody. Prvým je, že do
nášho časopisu písalo mnoho autorov, kto-
rí neboli formálne geriatrami a dokonca
na geriatrii a či pracoviskách ku geriatrii
zvyčajne afiliovaných nikdy nepracovali.
Zároveň vieme, že Geriatriu aj číta mno-
ho lekárov, ktorí formálne atribúty geriat-
ra nespĺňajú. Druhý dôvod mojej obavy z
nepresnosti by som uviedol konštatova-
ním, že pri oslavách sa zvykne požiť aj ne-
jaký vhodný nápoj. Tak si teda nalejme (čis-
tého) vína a povedzme, že Geriatriu od
začiatku nielen finančne, ale aj „výrobne“
úplne dominantne zabezpečovala sloven-
ská strana a na západnom brehu Moravy
medzičasom vznikol vlastný český geriat-
rický časopis. Práve na jeho príklade by

sme sa mohli poučiť, ako si máme vážiť
vlastné, aj keď možno v menšom formáte
a rozsahu vydávané periodikum, pre ktoré
sme dokázali aj bez predplatného zabez-
pečiť finančné krytie na nepretržité vydá-
vanie (tlač českého geriatrického časopisu
je už piatym rokom pozastavená). 

To, samozrejme, neznamená, že by sme
si českých kolegov nevážili, že by sme ne-
boli radi, keď sa s nimi stretávame a keď
sa oni s nami aj na stránkach Geriatrie de-
lia o svoje poznatky. V tomto smere treba
iste vyzdvihnúť najmä V. Zarembu, H. Za-
vázalovú, E. Topinkovú a P. Webera, ktorí
spomedzi kolegov z „najbližšieho zahrani-
čia“ prispeli do Geriatrie najčastejšie (12,
9, 7 a 7 publikácií). Za dvadsať rokov po-
chádzala niečo viac ako štvrtina (27,4 %)
originálnych, prehľadových a kazuistických
prác Geriatrie od autorov z Českej repub-
liky. Práve vzhľadom na našu blízkosť ne-
chápem kolegov z Českej republiky ako „nao-
zajstných zahraničných autorov“. Okrem
nich do Geriatrie síce nie mimoriadne frek-
ventovane, ale predsa len prispievali aj od-
borníci zo západnejších krajín, najmä Veľ-
kej Británie, Nemecka a Rakúska. 

Zhodnoťme teraz trošku podrobnejšie,
ako to bolo s publikovaním prác sloven-
ských a českých autorov. Hoci sa Geriat-
ria pravidelne začína editoriálom a na kon-
ci čísla môžeme často nájsť „správy“, recen-
cie, „jubileá“ atď., teraz sa budem venovať
len prácam originálnym, prehľadovým a ka-
zuistikám. Myslím si totiž, že práve to sú
druhy článkov, ktoré formujú úroveň a výz-
nam medicínskeho časopisu. Môžeme, sa-
mozrejme, polemizovať o tom, aký má byť
ich pomer alebo kedy má byť práca zara-
dená medzi originálne, isté však je, že kaž-
dý z týchto druhov má svoj význam a mali
by spolu vytvárať harmonizujúce posol-
stvo. Osobne za originálne práce považu-
jem tie, ktoré spracúvajú vlastné zistenia
(súbory) alebo z už publikovaných poznat-
kov generujú nové, originálne pohľady (v

SÚ RÔZNE HODNOTY 
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Geriatrii sme s postupom rokov začali ta-
kéto kritériá používať dôslednejšie). 

Význam originálnych prác v našich pod-
mienkach, keď sú prostriedky na vedu dl-
hodobo výrazne oklieštené a u „ústavnej
väčšiny“ originálnych prác teda ťažko mô-
žeme očakávať zásadné, prelomové ziste-
nia, vidím nielen v novátorskom hľadaní,
ale aj v udržovaní tvorivého ducha odbor-
nej komunity a jej návykov k exaktnosti.
Prehľadové práce zas širšej odbornej pos-
politosti reflektujú v prijateľnej esencii in-
formácie o tom, kam sa vyvíja integrované
poznanie o témach, s ktorými sa (denne)
v klinickej praxi stretávame. Majú aj neza-
stupiteľnú postgraduálnu edukačnú funk-
ciu. Kazuistiky, ktoré sa objavujú v druhej
desaťročnici Geriatrie, zvyčajne upozor-
ňujú na menej frekventované situácie, kto-
ré môže prekryť rutina každodenného ma-
nažmentu častých ochorení. Zároveň sú vy-
nikajúcou možnosťou na prezentovanie sa
autorom, ktorí buď nemajú zatiaľ dosta-
tok skúseností alebo času na tvorbu dlh-
ších textov. Dovedna sme doteraz publiko-
vali 285 prác klasifikovaných ako originál-
ne, 124 prác prehľadových a 25 kazuistík. 

Na ich tvorbe sa podieľalo 206 prvých
autorov (mne tento počet pripadal priam
neuveriteľný, ale je to skutočne tak). Z
nich 71 prispelo viac ako jedným článkom
a šiesti publikovali viac ako 10 prác. Naj-
usilovnejšou trojicou prvých autorov boli
L. Hegyi a I. Bartošovič (po 21 prác) a M.
Dúbrava (19 prác). 

Rodovú nerovnosť (publikačnú) v Ge-
riatrii reprezentuje len 34,5%-tné zastúpe-
nie žien medzi prvými autorkami. 

Istý obraz jednak o miestach, kde ge-
riatria nejakým spôsobom funguje, jednak
o schopnosti Geriatrie oslovovať autorov
nielen v najväčších aglomeráciách, dáva
prehľad miest, odkiaľ boli prví autori. Iste
je potešiteľné, že boli až z 30 sídel (SR:
20, ČR: 10). Zo Slovenska najčastejšie pí-
sali Bratislavčania (207 prvoautorstiev), po-
tom Košičania a Skaličania, ktorí mali po
22 prvoautorstiev (Skalicu dominantne zas-
tupoval už uvedený I. Bartošovič), z Českej

republiky boli prvoautori najmä z Brna
(37 prác), Plzne (36 prác) a Prahy (26 prác). 

Obsah publikovaných článkov je nie-
kedy ťažké zaradiť do jednej skupiny typu
„kardiológia“, „psychiatria“, sociálne veci“,
pretože v nich prezentovaná problematika
môže spadať do prekrývajúcich sa oblastí.
Napriek tomu som sa pokúsil o takéto sub-
jektívne zatriedenie, pričom som prihlia-
dal na prevažujúcu oblasť. Tak som zistil,
že za 20 rokov sme sa venovali jednotli-
vým oblastiam, s ktorými sa v geriatrii stre-
távame, s frekvenciou, ktorá je uvedená v
tabuľke. 

Nie že by sme museli úplne podľahnúť
oslavnej nálade a nevidieť alebo opomenúť
naše rezervy. Určite sa dá napríklad pole-
mizovať, akej kvality boli odpublikované
články, či v niektorých prípadoch neboli re-
cenzenti k autorom príliš zhovievaví. Reál-
ne si však musíme povedať, že aj zrkadlo
publikovaných článkov, odrážajúce nielen
odbornú stránku, ale aj okolnosti, v kto-
rých geriatria a tým aj Geriatria u nás za os-
tatných 20 rokov žili, je veľmi cenné. Lep-
šie je vidieť svoj skutočný obraz, ako žiť v
ilúziách. 

Myslím si, že dnes sú všemožne pod-
porované dva trendy vydavateľských poli-
tík medicínskych časopisov: jednak menej
ušľachtilý komerčný, jednak ušľachtilejší
citačný. Nášmu časopisu sa podarilo ne-
vstúpiť ani do jednej z týchto veľkých riek.
Za komerčným rozmerom môže byť ľúto
autorom (za články by iste dostávali hono-
ráre) a zabezpečovateľom financií na vy-
dávanie Geriatrie (ľahšie by sa im dýcha-
lo). Má nám byť ľúto aj to, že Geriatria nie
je medzi časopismi zaradenými v prestíž-
nych citačných databázach, resp. nemá im-
pakt faktor? Má vôbec zmysel vydávať ta-
kýto „nízky“ časopis? Som si istý, že výz-
nam to má stále preveľký. Iste, ak by sme
boli časopisom „vyššieho rangu“, dostáva-
li by sme na publikovanie azda viac a azda
kvalitnejších článkov. Ale aj bez toho mô-
že Geriatria plniť svoje poslanie, ktoré pod-
ľa môjho názoru nie je o nič menej výz-
namné, ako poslanie „karentových impak-
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Geriatria 4/2014

S
LO

V
O

 V
Y

D
A

V
A

T
E

ĽA
/ 

E
D

IT
O

R
IA

L 

151

tov“. Veď predsa nemôžeme očakávať, že
každý, kto chce o geriatrii niečo zmyslupl-
né povedať, to musí hovoriť na úrovni „vy-
sokej vedy“, iste nie každý taký musí pub-
likovať „po anglicky“ a iste nie každý po-
tenciálny čitateľ vie „po anglicky“, resp.
chce platiť pre našinca horibilné sumy za
časopisy vysokej kategórie. Som si istý, že
penetrácia informácií k našim lekárom, kto-
rí sa starajú (aj) o seniorov je cez Geriat-
riu podstatne vyššia, ako cez „haute-cou-
ture“ časopisy. 

To, že v podmienkach, ktoré Geriatriu
sprevádzali, náš časopis zavŕšil 20-ty roč-

ník, považujem za zázrak. Nemalý. Na pr-
vom mieste zaň patrí vďaka už vyššie me-
novite uvedeným, ale aj všetkým ostatným,
ktorí k tomu prispeli. Som si istý, že ak
sme spolu prežili týchto prvých 20 rokov,
tak sme vybudovali veľmi dobrý základ
pre nasledujúce obdobie. A ako optimista
si trúfam predpokladať, že ten základ je
taký pevný, že unesie dynamiku rozvoja
Geriatrie v rokoch najbližších. 

Ad multos annos!

Doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc. 

Tabuľka: Počet originálnych, prehľadových  a kazuistických prác v časopise Geriatria – roč- 
ník I – XX podľa oblastí

Oblasť Počet prác

Kardiovaskulárne choroby 62
Psychiatria 55
Iné – inde nezaradené 29
Organizácia 

geriatrickej starostlivosti 28
Sociálna gerontológia 26
Endokrinológia vrátane cukrovky 24
Infektológia 22
Gastroenterológia 19
Morbidita – zdravotný stav 19
Farmakoterapia 14
Ochorenia kostí vrátane fraktúr 12
Rehabilitácia 12
Paliatívna medicína 10
Legislatíva medicínska 9
Respiračné choroby 9
Metabolizmus 

(okrem „endokrinológie“) 8
Cievne choroby 6
História 6

Oblasť Počet prác

Etika 6
Hematológia 6
Vzdelávanie 6
Onkológia 5
Ošetrovateľstvo 5
Svaly – pohyb 5
Inkontinencia 4
Traumy 

(okrem dominujúcich kostných)     4
Algeziológia 3
Diagnostika 3
Chirurgia 3
Imunológia 3
Dermatovenerológia 3
Nefrológia 2
Neurológia 2
Predoperačné situácie 2
Zmyslové orgány 2
Genetika 1
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In a day-to day routine we usually do
not realize and do not notice mirculous
things existing around us, e.g. our journal
Geriatria is such a little miracle. Alas, to-
day it is a jubilant celebrating 20 years of
its existence. All these achievements were
reached during an uneasy period of estab-
lishment of a new type of society with a new
type of medicine. Just a right moment for
reflection, I think.

In order to publish a journal principal-
ly two "ordinary things" are needed: mo-
ney and people; two different types of peop-
le are wanted: those creating publishable
medical texts and those looking after ad-
ministrative and organizational tasks. For-
tunately, our editor-in-chief- Prof. MUDr.
L. Hegyi, recently having been supported
by the Associate Professor MUDr. Assoc.
Prof. S. Krčméry in the matters of logis-
tics, managed his important role with a
great success. Let me briefly mention our
authors - contributors.

The subtitle of Geriatria says that it is
a medical journal of Slovak and Czech ge-
riatricians. This historical epitheton is not
quite precise due to two reasons, at least.
First, the journal Geriatria receives the ar-
ticles of many authors, who are not geriat-
ricians by specialization, and who have ne-
ver worked at geriatric departments or any
other workplaces related to geriatrics. We
also know that the journal is read by many
physicians who are not geriatricians by spe-
cialization. Secondly, since its beginning
Geriatria was entirely provided, from both
financial and the production aspects, by
the Slovak geriatricians, whereas Czechs
created their own geriatric journal, which
stopped to be printed 5 years ago. Slovak
Geriatria, though in smaller format and
scope, managed to get financial coverage
for its publishing without any subscription
fees.

Naturally we appreciate our Czech col-
leagues who contribute to our journal and

we are greatly interested in reading their
papers. I would like to appraise V. Zarem-
ba, H. Zavázalová, E. Topinková, P. Weber,
who were the most fruitful international
contributors to Geriatria (12, 9, 7 and 7 pa-
pers, respectively). Somewhat more than
a fourth (27.4%) of original papers, review
papers and case reports came from the
authors from the Czech Republic. Due to
our border closeness I do not perceive
Czech authors as really international aut-
hors. Apart from them Geriatria had a few
contributors from other western countries
mainly the United Kingdom, Germany and
Austria.

Allow me to evaluate in detail the pub-
lished papers of Slovak and Czech authors.
Although, Geriatria begins with the Edito-
rial and ends with news, reviews, jubilees,
etc. I am going to deal with the original pa-
pers, review papers, and case reports. The-
se kinds of papers in particular, form the
level and significance of medical journal.
We can argue what should be their ratio
like or how to classify the paper (whether
the original paper or the review one). Each
kind has its meaning and together they
should form "rational balance". I consider
to be original only the papers dealing with
their own findings (patients and methods)
or generating innovative, original views from
already published information (in Geriat-
ria we made our publishing criteria more
stringent).

The sources for science in our condi-
tions have been continuously limited and
in a majority of our original papers we can
hardly see any principal crucial discove-
ries. The significance of original papers,
in our conditions, is based on innovative
initiatives, research, in maintaining the crea-
tive inspiration of the professional commu-
nity and in accuracy and exactness sense.
Review papers bring essential information
about the developing trends of daily to-
pics encountered in the clinical practice.

VARIERY OF VALUES  
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They also have an important function in
postgraduate education. Case reports that
have appeared in the 2nd decade of Geriat-
ria, usually point to less common situations,
which may remain masked by the every-
day routine management of common disea-
ses. Simultaneously, they offer an outstan-
ding possibility for those authors who had
not enough experience or lack time for crea-
tion of longer texts. Altogether, we pub-
lished 282 papers classified as original, 124
as review papers and 25 case reports.

The papers were written by 206 first
authors (an incredible number) of them 71
contributed by more than one paper, six
authors published more than 10 papers.
The three most prolific authors included
L. Hegyi and I. Bartošovič (21 papers each)
and M. Dúbrava (19 papers).

As far as gender is concerned, women
as authors contributed only by 34.5% as
the first authors.

The list of the towns of the author’s
origin indicates that the geriatrics as a field
is more or less functioning. This fact con-

firms that Geriatria addresses not only the
largest urban areas. The authors come from
30 different areas (SR:20, CR:10). The most
frequent authors of Slovakia come from
Bratislava with 207, as the first authors,
then from Košice and Skalica with 22 first
authors (in Skalica dominates the above
mentioned I. Bartošovič). The first authors
of the Czech Republic come from Brno
(37 papers), Plzeň (36 papers) and Prague
(26 papers).

The contents of the papers published
is sometimes difficult to classify as e.g.
"cardiology" "psychology", "social topics ",
because the main issues of them may be of
interdisciplinary character. Nevertheless, I
attempted to make such a subjective clas-
sification based on the prevailing topic. I
found that over the period of 20 years we
have dealt with the individual topics co-
ped with in geriatrics with the frequency
as submitted in the table.

There is reason to celebrate but we ha-
ve to realize our pros and cons. We attem-
pted to publish the top quality papers, but

Table: Number of original, review papers and case reports in journal Geriatria – volume  
I – XX according to field of medicine

Field of Medicine Number of papers

Cardiovascular diseases 62
Psychiatrics 55
Other – unranked    29
Organization of geriatric care       28
Social gerontology 26
Endocrinology diabetes inclusive 24
Infectology 22
Gastroenterology 19
Morbidity – health status 19
Pharmacotherapy 14
Bone diseases including fractures 12
Rehabilitation 12
Palliative medicine 10
Legislation medical 9
Respiratory diseases 9
Metabolism 

(except for „endocrinology“) 8
Vascular diseases 6
History 6

Field of Medicine Number of papers

Ethics 6
Hematology 6
Education 6
Oncology 5
Nursing 5
Muscles – locomotion 5
Incontinence 4
Traumas 

(excluding dominantly osseous)     4
Algesiology 3
Diagnostics 3
Surgery 3
Immunology 3
Dermatovenereology 3
Nephrology 2
Neurology 2
Pre-operative states 2
SEnse organs 2
Genetics 1
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not always with good result. We should rea-
lize that the published papers reflect not
only the professional aspect but also the
real context existing during the past 20
years. Better to see the things as they real-
ly are than to live in the world of illusions.

There are two trends currently suppor-
ted in the area of publishing policy of me-
dical journals: one is commercial, the other
one, high-graded current contents databa-
ses policy. Our journal did not enter either
of these trends. The commercial scope has
impact on both authors (no financial mo-
tivation) and providers (difficulties with
publishing the journal). Geriatria is not ran-
ked among prestige current contents data-
bases,. Has it any impact factor at all ? Is
there any reason to publish such a " not so
highly ranked journal"? 

I am convinced, it has its meaning and
importance. Naturally, if Geriatria were a

cc impact journal we could publish better
quality papers. But even without them Ge-
riatria fulfils its purpose, which, in my opi-
nion, has the same meaning as the purpose
of "cc databates impacts". 

Geriatria has been published for 20
years now and I consider it a miracle espe-
cially when regarding the relevant circum-
stances. Many thanks, first of all, to those
whose names have already been mentio-
ned and to all the contributors. I believe
the first 20 –years of existence is a good
base for the upcoming period. Being an op-
timist I daresay that the base is solid eno-
ugh to hold the dynamics of the Geriat-
ria’s development in the years to come.

Ad multos annos !

Assoc. Prof. Martin Dúbrava, CSc.
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OČKOVANIE STARŠÍCH OSÔB A ICH IMUNITNÝ STATUS 

V. Oleár*, R. Košturiak**, J. Zbyňovský*** 
*FVZ SZU Bratislava 

**FNsP Nitra 
***VÚC Prešov 

Súhrn

Priemerná dĺžka života sa za posledných 200-250 rokov približne zdvojnásobila. Na začiatku
priemyselnej revolúcie bol očakávaný vek dožitia človeka približne 35-40 rokov (CRIMMINS,
FINCH.,2006).V súčasnosti dosahuje na Slovensku u mužov priemerne 70,4 a u žien 78,2 roka (ŠÚ,
2011). Zastúpenie populácie nad 65 rokov na Slovensku kontinuálne narastá a predpokladá
sa, že zo súčasných 12-13% bude v rokoch 2025-2050 predstavovať až 20% populácie. Za naras-
tajúcu dĺžku života je zodpovedný, okrem sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti aj medi-
cínsky pokrok. Jedným z významných medicínskych preventívnych faktorov, ktoré môžu významne
zlepšiť kvalitu života seniorov a ovplyvniť i dĺžku života je očkovanie proti prenosným ochore-
niam. Kľúčovými pre efektívne očkovanie seniorov sú nielen otázky individuálnej imunity senio-
ra ale i charakteristiky očkovacej látky a spôsob aplikácie. Z evolučného a genetického hľadiska
je predlžovanie života zaujímavým javom, pri ktorom zohráva významnú úlohu práve funkcia
imunitného systému (DRENOS, 2006). Epidemiologické dáta dokazujú, že očakávaná dĺžka ži-
vota sa začala zvyšovať až niekoľko desaťročí po znížení detskej a novorodeneckej úmrtnosti
(CRIMMINS, FINCH., 2006). Infekcie a iné nepriaznivé faktory pôsobiace v rannom detstve môžu
negatívne ovplyvňovať morbiditu a mortalitu vyššieho veku (CATALANO, BRUCKNERINTER,
2006). Predpokladá sa, že pôsobením nepriaznivých perinatálnych faktorov vzniká tzv.„prozápa-
lový imunofenotyp“ jedinca, pre ktorého je v dospelosti charakteristická vyššia hodnota C-reak-
tívneho proteínu (marker zápalu), akcelerovaná ateroskleróza so všetkými jej dôsledkami, rých-
lejší rozvoj diabetu a jeho komplikácií, výraznejší pokles pľúcnych funkcií a včasná strata sebe-
stačnosti (CRIMMINS,FINCH.,2006,LICASTRO,2005).Menší počet infekcií,ktorý je dôsledkom vak-
cinácie, zdravotnej starostlivosti, vysokého hygienického štandardu a dostatočnej výživy, vedie
k zníženej produkcii prozápalových mediátorov,menšej miere aktivity imunitného systému s men-
ším orgánovým poškodením a predlžovaniu života (CRIMMINS, FINCH., 2006, LICASTRO, 2005).
Do hry vstupujú aj epigenetické mechanizmy, ktoré ovplyvňujú aktivitu génov zapojených do
imunitnej odpovede u potomkov na základe faktorov prostredia, ktoré pôsobili na predchá-
dzajúcu generáciu (GROLLEAU-JULIUS, 2010). Ide o novú oblasť výskumu, ktorá vysvetľuje feno-
typové odlišnosti jedincov napriek ich totožnej genetickej informácii.

Kľúčové slová: očkovanie – seniori – imunita – vakcíny – staroba

Predlžovanie života predstavuje nové výz-
vy vo výskume imunitného systému (IS).
Dobrá kondícia IS je dôležitá pre zabezpe-
čenie čo najdlhšej sebestačnosti starnúce-
ho jedinca a chráni ho pred infekciami či
nádorovými ochoreniami. Na druhej stra-
ne je dlhšie žijúci jedinec vystavený inten-
zívnejšie xenobiotikám, produktom meta-
bolizmu či degenerovaným bunkám, pri-
čom dochádza k primárnym i sekundár-
nym zmenám IS. Tieto zmeny je potrebné
zmapovať a poznatky využiť pri vývoji a výs-

kume nových imunomodulačných prístu-
pov vrátane vakcín.

Imunitný systém – základný prehľad
Didakticky možno IS rozdeliť na vro-

denú (nešpecifickú) a získanú (špecifickú)
zložku (Tabuľka 1). Evolučne staršia je vro-
dená časť IS, ktorej reakcia je síce menej
špecifická, avšak reaguje na poškodenie či
infekciu prakticky okamžite. Bunky – tka-
nivové makrofágy, mastocyty, ale aj štruk-
túrové bunky orgánu (epitelové a endote-

Geriatria  4/2014  30.9.2017  22:35  Stránka 11
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lové bunky, fibroblasty či hladká svalovi-
na) rozoznávajú spoločné molekulové vzo-
ry, ktoré sa štandardne vyskytujú v mikro-
organizmoch (napr. lipopolysacharid, ky-
selina teichová, flagelín, CpG sekvencie,
vírusová DNA či RNA a i.). Tieto štruktú-
ry sú rozoznávané tzv. vzorkovacími re-
ceptormi (TLR, RIG-like, NOD). Bunky po
aktivácii prostredníctvom týchto recepto-
rov produkujú cytokíny a chemokíny, čím
spúšťajú kaskádu nešpecifickej zápalovej
reakcie a infiltráciu polymorfonukleárnych
neutrofilov nasledovanú monocytmi a mak-
rofágmi. Ich úlohou je fagocytovať a neut-
ralizovať noxu. Okrem bunkovej zložky má
vrodená imunita aj humorálne komponen-
ty, ku ktorým patria proteíny usmrcujúce
mikroorganizmy (komplement a i.), mole-
kuly urýchľujúce fagocytózu (napr. MBL,
komplement, surfaktantové proteíny a i.),
antibiotikové proteíny a peptidy (napr. de-
fenzíny) a iné substancie spomaľujúce rast
a delenie mikroorganizmov (laktoferín, ly-
zozým a i). Nešpecifická reakcia IS je síce
okamžitá, avšak stereotypná, málo cielená
a nevytvára pamäť. Medzi vrodenou a zís-
kanou imunitou existuje medzičlánok tzv.
antigén-prezentujúce bunky (najmä dendri-
tové bunky), ktoré antigény vzniknuté pri
degradácii patogéna v zápalovom ložisku

prenášajú do spádových lymfatických or-
gánov (uzliny, sliznicový systém, slezina).
Tu dochádza k prezentácii antigénnych frag-
mentov naivným imunokompetentným bun-
kám špecifickej imunity – T lymfocytom.
Proces prezentácie a aktivácie trvá niekoľ-
ko dní a vzniknuté efektoré bunky sú zák-
ladom získanej, špecifickej imunity. Z naiv-
ných T-lymfocytov sa tvoria efektorové bun-
ky pomáhajúce B-lymfoctyom v tvorbe pro-
tilátok (pomocné T-lymfocyty, Th), alebo
bunky lyzujúce vírusmi napadnuté či ná-
dorové bunky (cytotoxické T-lymfocyty, Tc).
Mechanizmy získanej imunity sú síce po-
malšie v čase prvého kontaktu s noxou, ich
dôležitou vlastnosťou je však pamäť, ktorá
poskytuje jedincovu výhodu pri opakova-
nom stretnutí s antigénom. Vtedy je reak-
cia rýchla a cielená, čo skracuje fázu nešpe-
cifického zápalu a znižuje kolaterálne poš-
kodenie orgánu. Za ideálnych podmienok
môže dokonca prebehnúť opakovaná infek-
cia bez akýchkoľvek klinických príznakov.
Zachované mechanizmy špecifickej i nešpe-
cifickej imunity sú základom pre účinnosť
imunomodulačných postupov a vakcinácie.

Zmeny v imunitnom systéme počas starnutia
Funkcie imunitného systému s naras-

tajúcim vekom klesajú. Tieto zmeny spre-

Tab. 1: Základné charakteristiky starnúceho adaptívneho imunitného sytému

T-lymfocyty B-lymfocyty

CD4+ CD8+
Th lymfocyty Tc lymfocyt

Tvorba prekurzorov v kostnej dreni – – –

Funkcia primárneho lymfatického (týmus) (týmus) (folikuly)
orgánu 

Funkcia sekundárnho lymfatického 
orgánu (Lymf. uzliny, slezina ...)

– – –

Signalizácie cez antigén špecifický 
(TcR) (TcR) (BcR)

receptor
Diverzita antigén špecifického receptora – – –
Expresia kostimulačných molekúl – (expanzia CD28-) –
Proliferácia a diferenciácia – – –
Produkcia cytokínov – – –
Odpoveď na nové antigény – – –

Odpoveď na známe antigény 
(imunologická pamäť) N N N
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vádza zvýšená náchylnosť na infekcie, ná-
rast autoimunitných ochorení a častejší výs-
kyt nádorov. Dysfunkcia imunitného sys-
tému má za následok aj zníženú účinnosť
vakcín, v prípade očkovania proti chrípke
môže byť pokles účinku až o 50% (MAUE,
2009). Pokles funkcií v jednotlivých kom-
partmentoch nie je rovnaký, niektoré funk-
cie u starších sú zachované veľmi dobre.

Vrodený imunitný systém
U starších osôb je popísaný deficit fa-

gocytových funkcií polymorfonukleárnych
leukocytov i makrofágov. Znížená ja fago-
cytová kapacita oboch populácií, produk-
cia reaktívnych oxidových radikálov a nás-
ledne aj schopnosť usmrcovania fagocyto-
vaných mikroorganozmov (KOVÁCS, 2009).
Tieto faktory negatívne ovplyvňujú aj ďal-
šie funkcie makrofágov, ku ktorým patrí ho-
jenie rán či antigén-prezentačné schopnos-
ti. Naopak, produkcia interleukínov 6 a 10
(IL-6, IL-10) sa s vekom zvyšuje. Viaceré
z týchto zmien sa pri vyšetreniach in vitro
nepodarilo reprodukovať, z čoho vyplýva,
že sa nejedná o primárne postihnutie bu-
niek ale skôr o vlastnosti mikroprostredia
starnúceho organizmu (energetická a nut-
ričná karencia atď.) (KOVÁCS, 2009). Až
do vysokého veku zostávajú veľmi dobre
zachované funkcie NK-buniek (prirodze-
né zabíjače), ktoré zabezpečujú nešpecific-
kú ochranu proti vírusom a nádorom a kto-
ré považujeme za jeden z markerov „zdra-
vého“ starnutia. Funkcie dendritových bu-
niek (DC), profesionálnych APC schopných
aktivovať naivné T-lymfocyty, sú vekom tiež
modifikované. Bunky poskytujú menej ko-
stimulačných signálov a preto menej účin-
ne aktivujú naivné T-lymfocyty. Ich schop-
nosti sú však v porovnaní s makrofágmi za-
chované podstatne lepšie (KOVÁCS, 2009).

Adaptívny, špecifický imunitný systém 
Funkcie T a B lymfocytov sú vekom kom-

promitované výraznejšie ako procesy ne-
špecifickej imunity. Zmeny začínajú už na
úrovni spoločnej hematopoetickej kmeňo-
vej bunky, ktorá generuje u starších osôb

viac progenitorov myeloidnej línie (vrode-
ná imunita) v porovnaní s lymfoidnou líniou
(adaptívna imunita) (GEIGER, RUDOLPH,
2009). Centrálne postavenie v adaptívnej
imunite majú T-lymfocyty, ktoré majú po-
mocné (prevažne CD4+ T-lymfocyty) a cy-
totoxické funkcie (CD8+ T-lymfocyty). T-
lymfocyty vznikajú z lymfoidných prekur-
zorov v detskej žľaze (týmuse), kde prechá-
dzajú zložitým procesom selekcie, v ktorom
je väčšina buniek eliminovaná pre ich slabú
alebo príliš silnú interakciu so štruktúrami
makroorganizmu. Činnosť týmusu klesá už
od 1. roka života, pričom objem kľúčovej
štruktúry – týmusovej epitelovej strómy – sa
znižuje o cca. 3% ročne do 40. veku života
a neskôr asi o 1%. Napriek tomu u 70 roč-
ných stále existujú zvyšky epitelu v objeme
nepresahujúcom 10% pôvodného množst-
va (LYNCH, 2009). Dôsledkom involúcie
týmusu je pokles tvorby nových imunokom-
petentných naivných T-lymfocytov. Dosta-
točný počet periférnych T-buniek sa v sta-
robe udržiava proliferáciou už existujúcich
klonov, s limitovaným repertoárom, čo nie
je optimálne v prípade potreby novej špeci-
fickosti. Okrem toho neefektívna selekcia
v týmuse má za následok produkciu T-lym-
focytov, ktoré nemajú optimálne nastavený
„prah vnímavosti“. Na svoju aktiváciu vy-
žadujú intenzívnejší signál, pretože antigén
špecifický receptorový komplex TcR-CD3 pra-
cuje menej účinne. Čiastočne sa na neefek-
tívnej transmembránovej signalizácii podie-
ľa aj zmenené zloženie lipidov plazmatic-
kej membrány, ktorá u starších osôb obsa-
huje až 2x viac cholesterolu, čím je zníže-
ná fluidita membrán potrebná na laterálny
pohyb proteínovových komplexov (TOMOIU,
2007). Výsledkom je približne 2x pomal-
šie delenie T-buniek v porovnaní s bunkami
mladého jedinca a pomalšia diferenciácia
na efektoré bunky (MAUE, 2009). Naviac
produkujú aktivované T-bunky podstatne
menej cytokínov a to aj vrátane IL-2, kto-
rý je kľúčový pre ich vlastnú proliferáciu
(MAUE, 2009). Pomoc B-lymfocytom je
preto menej efektívna a vyúsťuje do nižšej
produkcie protilátok.
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V prípade cytotoxických CD8+ T-lymfo-
cytov pozorujeme neúmerný nárast termi-
nálne diferencovaných CD28 negatívnych
lymfocytov (CD8+ CD28-), ktoré môžu u naj-
starších osôb reprezentovať až 80% všetkých
CD8+ T-buniek v periférnej krvi (WENG,
2009). Ide o bunky, ktoré už v minulosti
prešli aktiváciou a diferenciáciou a preto
majú limitovaný repertoár. Jeho analýzou
sa zistilo, že sa jedná o klony špecifické pre
chronicky prebiehajúce vírusové infekcie
(najmä CMV, EBV, HSV, VZV a i) a bun-
ky generované pri chronických zápalových
a autoimunitných ochoreniach (WENG,
2009). Zapojenie sa CD8+CD28- do ob-
rany proti novým noxám je minimálne, na-
koľko im chýba kľúčová kostimulačná mo-
lekula. Naopak, kompetíciou o energiu a
nutrienty majú skôr negatívny vplyv a pre-
hlbujú imunodeficit. 

B-lymfocyty predstavujú humorálnu zlož-
ku adaptívnej imunity. Po kontakte s Th-
lymfocytmi a antigénom sa v prostredí fo-
likulov lymfatických uzlín a sleziny akti-
vujú a proliferujú. Tak vznikajú germinatív-
ne centrá (GC), v ktorých dochádza k imu-
noeditácii B-bunkového receptora (BcR) a
selekcii klonov s najvyššou afinitou k anti-
génu, ktoré sa ďalej diferencujú na plaz-
matické bunky syntetizujúce protilátky s vy-
sokou afinitou. Podobne, ako v prípade
T-lymfocytov je produkcia prekurzorov B-
buniek v kostnej dreni u starých jedincov
znížená a periférny pool je zabezpečený
najmä predĺžením prežívania B-lymfocytov
vo folikuloch, ktorých obrat klesá až 5-
násobne (CANCRO, 2009). Absolútny po-
čet B-lymofocytov však u starých jedincov
neklesá (CARUSO, 2009). Znížený prísun
nových prekurzorov ale znamená nižšiu
kompetíciu o rastové faktory (napr. BAFF),
čo umožňuje prežívanie aj tých klonov, kto-
ré nemajú optimálnu úroveň afinity/akti-
vity BcR a ktoré by u mladších jedincov bo-
li eliminované. To je príčinou narastajúce-
ho počtu autoreaktívnych B-lymfocytov, kto-
ré sú zdrojom autoprotilátok typických pre
vyšší vek (reumatoidný faktor, antinukleár-
ne protilátky atď.). Ide o paradox imunit-

ného systému vo vyššom veku – napriek
zníženej funkčnosti špecifickej imunity sa
zvyšuje výskyt autoimunitných ochorení (CA-
RUSO, 2009). Priebeh „dozrievania“ B-lym-
focytov v GC a zvyšovanie afinity protilá-
tok je tiež kompromitovaný. Folikulové dend-
ritové bunky ponúkajú na svojom povrchu
menej imunokomplexov, čo predstavuje me-
nej aktivačných signálov pre B-lymfocyty
(CARUSO, 2009). Dôsledkom je pokles
expresie kostimulačných molekúl (napr.
CD40L-CD40) a menej efektívna spoluprá-
ca medzi T a B lymfocytom. To znižuje tvor-
bu protilátok a negatívne ovplyvňuje aj ich
kvalitu - špecifickosť. Pre vysoký vek je ty-
pický pokles diverzity protilátkového spekt-
ra a objavenie sa monoklonových a autoi-
múnnych artefaktov. Strata diverzity kore-
luje s celkovým zdravotným stavom jedin-
ca (CARUSO, 2009). Okrem vyššie opísa-
ných mechanizmov tvorby protilátok zá-
vislej od pomoci CD4+T-lymfocytov (TD-
antigény), ktorú zabezpečujú tzv. B2 lym-
focyty, existuje aj podskupina B1, ktorá
osídľuje marginálne zóny folikulov (MZ)
a tvorí protilátky nezávislé od pomoci Th-
lymfocytov (TI-antigény). Ide najmä o po-
lymérne antigény, ktorých opakujúce sa
štrukturálne motívy dokážu zabezpečiť zo-
sieťovanie viacerých BcR a poskytnúť tak
dostatočne intenzívny signál potrebný na
aktiváciu B-lymfocytu. Najčastejšie sa jed-
ná o polysacharidové antigény. Zdá sa, že
tento typ odpovede – fylogeneticky i onto-
geniticky starší, je s narastajúcim vekom
zachovaný lepšie ako TD-odpoveď. Na dru-
hej strane je treba vedieť, že tento systém
produkuje polyšpecifické a nízko afinitné
prirodzené autoprotilátky, ktorých účinnosť
v eliminácii infekcií je nižšia (CANCRO,
2009).

Následky dysregulácie imunitného systému
v starobe

Uvedené zmeny vo fungovaní IS majú
svoje dôsledky. U starších osôb je dobre
známa vyššia vnímavosť na infekčné ocho-
renia, ktoré mávajú alterovaný – menej búr-
livý – klinický obraz, pritom neraz prebie-
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hajú invazívne (napr. pneumokové infek-
cie). Častým fenoménom je aj reaktivácia
chronických infekcií (napr. herpes zoster
alebo latentná tuberkulóza). Akumulácia
onkologických ochorení v tejto vekovej sku-
pine predstavuje záťaž pre zdravotné sys-
témy všetkých rozvinutých krajín, pretože
dostupnú účinnú liečbu je potrebné často
modifikovať pre zlú toleranciu čo zhoršuje
perspektívu pacienta. Prítomnosť autoimu-
nitných ochorení, ku ktorým v širšom zmys-
le slova dnes môžeme zaradiť aj niektoré
postihnutia CNS či periférne neuropatie,
aterosklerózu a degeneratívne procesy rôz-
nych orgánov, predstavuje z imunologic-
kého hľadiska výzvu do budúcnosti a nový
smer s možnosťou imunomodulačného za-
siahnutia do procesov starnutia. Okrem pri-
márnych zmien v IS musíme brať do úva-
hy aj sekundárny efekt pridružených ocho-
rení, ktoré ďalej prehlbujú odchýlky v imu-
nitnom systéme.

Vakcíny vo vyššom veku
Konštrukcia vakcín pre osoby vyššieho

veku by mala mať svoje špecifiká. Odpo-
veď staršieho organizmu na neoantigény je
kompromitovaná, na druhej strane je boo-
strovanie imunitnej sekundárnej odpovede
(imunologická pamäť) relatívne dobre za-
chované (CHEN, 2009). Hoci štúdie dos-
tupných vakcín potvrdzujú ich zníženú účin-
nosť vo vyššom veku, stretávame sa tu s
mnohými metodologickými problémami.
Meranie účinnosti vakcinácie in vitro je čas-
to zadefinované ako nárast titru protilátok
v období 2-4 týždňoch po vakcinácii. Ten-
to údaj však nevypovedá o obrannom po-
tenciáli týchto protilátok. Skutočným in vit-
ro korelátom účinnosti môžu byť len funkč-
né testy vzniknutých protilátok. V prípade
protipneumokokových vakcín sa jedná o
meranie opsonofagocytových vlastností pro-
tilátok, v prípade protilátok proti chrípke
o ich vírus-neuralizačný účinok a aviditu.
U seniorov sa ukázalo, že ani vysoké titre
protilátok proti hemaglutinínu (napr. viac
ako 1:640) nemusia postačovať na ochra-
nu pred infekciou. Dôvodom je odlišná kva-

lita generovaných protilátok - nižšia avidi-
ta (CHEN, 2009). Meranie účinku in vivo
je komplikované ďalšími faktormi. Naprí-
klad štúdie efektívnosti 23- valentnej pne-
umokovej polysacharidovej vakcíny (PPV)
dokázali redukciu pneumónie spojenej s
bakteriémiou (presná definícia prípadu), ale
účinok na výskyt pneumónií nebol v niek-
torých štúdiách presvedčivý. Dôvodom bo-
lo málo verifikovaných prípadov, zmieša-
ný pôvod pneumónií (pneumokok len ako
sekundárny nález a nie pôvodca), odlišná
účinnosť vakcíny pre jednotlivé sérotypy
atď. Ďalším problémom je heterogenita se-
niorov daná komorbiditami, nutričnými a
socioekonomickými faktormi. Imunitný sta-
tus medzi takýmito jedincami sa značne
odlišuje a rovnako aj účinnosť očkovania.
Aplikáciou tzv. SENIOR protokolu (pozo-
stáva zo širokého spektra nielen laboratór-
nych, ale aj zdravotno-, sociálno-, demogra-
fických parametrov) je možné vyselekto-
vať homogénnu skupinu tzv. „zdravých se-
niorov“, ktorých imunologické parametre
sú podobné mladším jedincom (CHEN,
2009). Odpoveď na PPV u takýchto osôb
bola rovnaká z hľadiska kvantity i kvality
ako u osôb pod 35 rokov (CHEN, 2009).
V reálnom živote tvorí skupina zdravých
seniorov približne 10-12% svojej populácie,
preto rastú snahy o špecifické vakcíny pre
vyššie vekové skupiny. Na základe vyššie
uvedených informácií vo vakcinológii pla-
tí, že aj prípadné horšie výsledky vakcín v
porovnaní so zdravou a mladšou populá-
ciou, by nemali viesť ku generalizácii a ne-
správnym záverom. Mohli by sme totiž dis-
kvalifikovať z vakcinačného programu aj tú
časť seniorov, ktorí majú z očkovania jed-
noznačný benefit. Obzvlášť, keď vakciná-
ciu považujeme za ekonomicky jeden z naj-
účinnejších a najlacnejších nástrojov sú-
časnej medicíny. 

Od čoho závisí efektívnosť očkovania u se-
niorov?

● Typ vakcíny
Celobunkové živé, inaktivované (split/

subunit),polysacharidové vakcíny, DNA,
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celobunkové živé – významne lepšia imu-
nitná odpoveď na „celý“ antigénny komp-
lex inaktivované vakcíny typu split obsahu-
jú i nukleové kyseliny a jadrové proteiny,
M2 protein ktoré indukujú DC bunky - veľ-
mi dobrá imunitná odpoveď. Inaktivované
vakcíny typu subunit proti chrípke neob-
sahujú žiadne vnútorné proteiny to zna-
mená slabšiu imunitnú odpoveď viazanú
len na humorálnu B lymfocytmi spostred-
kovanú odpoveď, nakoľko neindukujú DC
bunky ani ostatné APC. Tieto vakcíny nie
sú najvhodnejšie pre seniorov (BERAN,
HAVLÍK, 2007, SAURWEIN-TEISSL et al.,
1998 )

Polysacharidové vakcíny – indukujú len
B lymfocyty, absentuje indukcia T lymfo-
cytov – perzistencia protilátok je skrátená
a imunitná „bunková pamäť“ nie je prítom-
ná. DNA vakcíny poskytujú pre seniorov
dobrú imunitnú odpoveď napr. vakcína pro-
ti vírusovej hepatitíde typu B bude u senio-
rov fungovať podobne ako u dospelých je-
dincov. 

Zvýšenie obsahu antigénov vo vakcíne
je ďalší zo štandardných postupov pre na-
vodenie a udržanie dostatočnej imunitnej
odpovede u seniorov. 

Imunitná odpoveď na očkovanie môže
byť u seniorov ovplyvnená i počtom anti-
génov vo vakcíne – polyvalentné vakcíny u
seniorov môžu vykazovať nižšší efekt (in-
terferencia)

Dôležitým faktorom u niektorých očko-
vacích látok pre seniorov môže byť ich si-
multánne podanie - pri simultánnej apliká-
cii napr. splitovej vakcíny proti chrípke a
polysacharidovej vakcíny proti pneumoko-
kom bolo dokázane potencovanie účinku
proti všetkým aplikovaným antigénom v po-
rovnaní ak sa aplikovali samostatne v od-
stupe viac ako 14 dní. 

● Adjuvancia
Vhodné adjuvans by malo vyvolať lo-

kálny zápal (IL-1, TNF-alfa..) (napr. kom-
pletné Freudovo adjuvans), čím je zabez-
pečená dostatočná aktivácia antigén-pre-
zentujúcich buniek a zvýšenie expresie mno-

hých molekúl poskytujúcich 2.signál T-lym-
focytom. V humánnej medicíne však nie
sú žiadúce žiadne lokálne reakcie, dokon-
ca ich výskyt sa chápe klinikom ako vážny
nedostatok vakcíny. Ako zabezpečiť dosta-
tok 2. signálu pre jedincov vo vyššom ve-
ku? Okrem možnosti použitia iných adju-
vansov (monofosforyl lipid + aluminium,
MF-59 (olej+voda), PCPP-polyfosfazéno-
vý polymér atď) s ktorých mnohé sa už uká-
zali ako neúčinne vo vyššom veku, existu-
je teoretická možnosť použitia cytokínov
ako adjuvans (napr. IL-12,) MPL – mono-
fosforil lipid A – indukuje Antigen prezen-
tujúce bunky ( APC) Il 12, IL 1, Il 2 TNF
alfa a pod. 

● Spôsob aplikácie
Ďalší významný faktor pri indukovaní

imunitnej odpovede u seniorov : 
– slizničná (nasálna), IM, SC, ID. Sliz-
ničná (nasálna) pre seniorov nie je naj-
vhodnejšia, sliznice sú často degenerova-
né, alebo inakšie poškodené a indukcia imu-
nitnej odpovede nie je kvalitná.
– Intramuskulárna - „štandardná“ aplikač-
ná cesta zabezpečuje pomerne dobrú imu-
nitnú odpoveď u seniorov.
– Subkutánna aplikácia vyvoláva u senio-
rov nízku imunitnú odpoveď – nedostatok
až absencia APC (antigén prezentujúcich
buniek) v podkoží. 
– Intradermálna – javí sa ako veľmi vhod-
ná aplikačná cesta vzhľadom na vysoký
obsah APC (dendritické - Langerhansové
bunky) v derme, pre ID aplikáciu sa však
neodporúčajú vakcíny s obsahom adjuvan-
cii nakoľko tieto zvyšujú reaktogenitu vak-
cíny pri ID aplikácii. Vakcíny pre ID apli-
káciu preto neobsahujú adjuvancia alebo
ich obsahujú veľmi nízke koncentrácie. 

● „Imunitná kondícia“ seniora
Je priamo determinovaná nielen gene-

tickou predispozíciou ale i polymorbidi-
tou u seniorov. Sem môžeme počítať i „re-
álny vek“ imunitného systému – počet T/B
lymfocytov, DC, a ostatných APC
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● Environmentálne vplyvy
ako sú strava, stres, pohyb, alkohol, dro-

gy, fajčenie, môžu takisto negatívne ovplyv-
ňovať úroveň imunitnej odpovede na oč-
kovanie u seniorov. 

Preventívne očkovanie seniorov zabez-
pečuje na jednej strane individuálnu och-
ranu seniora napr. – očkovanie proti teta-
nu, diftérii, chrípke, pneumokokom, VHA,
VHB, H. zooster na druhej strane chráni
okolie seniora, deti, imunokompromitova-
né osoby a pod. napr. očkovanie proti per-
tussis alebo poliomyelitíde.

Očkovanie seniorov proti chrípke
V súčasnosti sú dostupné 3 druhy vak-

cín proti chrípke – celobunková, splitová a
subjednotková vakcína. Zatiaľ čo prvá ob-
sahuje všetky imuokompoetentné zložky,
splitová vakcína obsahuje len nukleopro-
teín a lipidy avšak bez RNA a subjednot-
ková vakcína obsahuje už len čistý hemag-
lutinín a neuramidázu.

Za najpotentnejšie antigen prezentujú-
ce bunky - APB, ktoré zabezpečujú dosta-
točnú indukciu prvého i druhého signálu,
sú aktuálne považované dendritické bun-
ky, ktoré sú schopné prezentovať antigén i
naivným T-lymfocytom. Naopak, monocy-
to-makrofágová populácia v prípade chríp-
ky u starých ľudí nie je schopná aktivovať
ani len pamäťové T-lymfocyty. Z uvede-
ných 3 druhov vakcín je najlepším aktiváto-
rom dendritických buniek (expresie MHC
II molekúl, CD80, CD86, CD54 a cytokí-
nov IL-12 a TNF-a) celovírusová vakcína,
po nej nasleduje splitová vakcína. Subjed-
notková vakcína denritické bunky neakti-
vuje vôbec. Príčina je v absencii M2 pro-
teínu, ktorý spolu s RNA (stopy i v splito-
vej vakcíne) priamo stimulačne pôsobí na
dendritické bunky. Cieľovou populáciou sub-
jednotkovej vakcíny sú len pamäťové T-lym-
focyty, u ktorých subjednotková ale i spli-
tová a celobunková vakcína vyvolá prolife-
ráciu a tvorbu imunoglobulínov.

Vzhľadom k tomu, že v Slovenskej re-
publike celovírusová vakcína nie je registro-
vaná, je aktuálne pre starších ľudí a pacien-

tov s kompromitovanou imunitou najvhod-
nejšia splitová vakcína. Adjuvantné vakcí-
ny sa javia ako najvhodnejšie pre osoby star-
šie ako 75 rokov, kde vyššiu reaktogenitu
vyvažuje oveľa vyššia imunitná odpoveď.
ID splitové vakcíny bez adjuvancii sa však
už teraz javia ako vakcínou voľby pre senio-
rov i pre pacientov s chronickými ochore-
niami.

Očkovanie proti pneumokokom 
Najčastejšou komplikáciou akútnych res-

piračných infektov vrátane chrípky u star-
ších ľudí je pneumónia. Pneumónia je sú-
časne najčastejšou priamou príčinou hos-
pitalizácie a úmrtnosti u rizikových osôb a
u seniorov. Pneumokoky sú vyvolávateľom
viac ako 50% pneumónií ako komplikácii
základného ochorenia. Vekovo špecifická
krivka chorobnosti a úmrtnosti na pneu-
mokokové infekcie má tvar U, to zname-
ná, že najväčšiu závažnosť má vo veku do
dvoch rokov a potom od veku 55-60 rokov.
Úmrtnosť na pneumokokové infekcie je ale
jednoznačne viazaná na vyššie vekové sku-
piny (nad 60 rokov). V súčasnosti môže-
me pre preventívne očkovanie seniorov a
rizikových skupín použiť len polysachari-
dové vakcíny, ktoré síce nezaručujú ideál-
nu efektívnosť, ale napriek tomu dokážu
významne znížiť mortalitu a najmä mor-
biditu ( o 40%) na pneumokokové invázne
infekcie u seniorov. Vakcinálne serotypy
pokrývajú takmer 85% prevalujúcich sero-
typov i v našich podmienkach. Zvyšujúca
sa rezistencia pneumokokov na ATB je
ďalším významným dôvodom pre preven-
tívne očkovanie najmä v skupinách riziko-
vých pacientov a seniorov.

Očkovanie proti diftérii a pertussis
Typicky „detské“ prenosné ochorenia

sa v našich podmienkach takmer nevysky-
tujú práve vďaka rozvinutému imunizačné-
mu programu detí a adolescentov. Problé-
mom a najmä rizikom do budúcnosti je
nižší a kratší protektívny efekt očkovania
v porovnaní s prekonaním „divokej“ infek-
cie a následne zvýšenie proporcie vníma-
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vej populácie vo vyšších vekových skupi-
nách. Zvýšená migrácia a najmä ilegálna
emigrácia z krajín, v ktorých sa diftéria bež-
ne vyskytuje, zvyšuje riziko zánosu infek-
cie do našej populácii a to najmä medzi imu-
nitne oslabených a seniorov. Otázka očko-
vania dospelých a seniorov proti pertussis
vystupuje do popredia z dôvodu nízkej och-
rany proti infekcii materskými protilátka-
mi novorodencov (perzistencia protilátok
po očkovaní u matiek je v nízkych ochran-
ných titroch). Ďalší dôvod pre zavedenie
očkovania dospelých a seniorov proti per-
tussis je zmena celobunkových vakcín za
vakcíny s acelulárnou pertusickou kompo-
nentou, ktorá vykazuje kratší ochranný efekt
v porovnaní s protilátkami získanými pre-
konaním infekcie alebo po očkovaní celo-
bunkovou vakcínou.

Ďalším potenciálnym očkovaním pre se-
niorov je i prevencia proti vírusovej hepa-
titíde typu A, B a najmä očkovanie proti her-
pes zooster. Významná zmena kolektívnej
imunity proti VHA a prakticky „vymiznu-
tie“ epidémii VHA v našich podmienkach
viedli k vytvoreniu „imunitne panenskej“
populácii, ktorá nemala možnosť sa „stret-
núť“ s enterovírusom hepatitídy typu A. Imu-
nologické prehľady vykazujú pokles kolek-
tívnej imunity pod 20% chránenej popu-
lácie už do veku 40 rokov.

Herpes zooster je ochorenie s jedno-
značne vekovošpecifickou incidenciou, via-
zanou na vyššie vekové skupiny a najmä na
seniorov. I keď toto ochorenie nie je závaž-
né z pohľadu morbidity, významne znižu-
je kvalitu života pacienta. K rizikovým fak-
torom patria všetky stavy spojené so zni-
ženou imunitou ako napr. starnutie, keď
je riziko vzniku herpes zooster 25 % u ľudi
nad 60 rokov a až 50 % u ľudi nad 85 ro-
kov, imunosupresia pri chronickych ocho-
reniach a nádoroch, užívanie imunosupre-
sívnych liekov, chemoterapia ale i stres or-
ganizmu. Očkovacia látka sa používa na pre-
venciu herpes zooster (známy aj ako zos-
ter alebo pásový opar) a proti dlhodobým
bolestiam nervov, ktoré sa môžu vyskyt-
núť po tomto ochorení (tzv. postherpetic-

ká neuralgia u ľudí starších ako 50 rokov). 
Jedným z problémov modernej vakci-

nológie sú imunologické zmeny u senio-
rov a snaha zvýšiť intenzitu 1. signálu pre
vyvolanie imunitnej odpovede. Klasická vak-
cinológia „sociálna-kolektívna“ je defino-
vaná ako „jedna vakcína pre všetkých“. Pro-
jekt ľudského genomu akceleroval rozvoj
„personalizovanej medicíny“ a naštartoval
rozvoj „prediktívnej vakcinológie“, defino-
vanej ako „selektívna vakcína pre vnímavú
populáciu“. Teoretickým predpokladom pre-
diktívnej vakcinológie je vytvorenie indivi-
duálnej konštrukcie vakcíny, pri poznaní
HLA-fenotypu jedinca, rozsahu repertoá-
ru jeho T-lymfocytov a „výberom“ len naj-
vhodnejších imunogénnych peptidov vhod-
ných pre konkrétnu „geneticky podobnú“
populačnú skupinu. 

Nové prístupy vo vakcinológii – reverz-
ná, prediktívna a preemptívna vakcinoló-
gia, nové technológie pri vývoji a produk-
cii vakcín a všeobecne prudký rozvoj me-
dicínskych vied v posledných 10-tich ro-
koch dáva veľké nádeje pri preventívnom
alebo terapeutickom očkovaní proti ďal-
ším infekčným, ale už i neinfekčným ocho-
reniam ako sú Alzheimerova choroba, ate-
roskleróza, CA prostaty, CA prsníka a mno-
ho ďalších. 
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Vaccination of older subjects and their immune status   

V. Oleár, R. Košturiak, J. Zbyňovský 

Summary

The average life expectancy over the past 200-250 years has almost doubled. At the beginning of
the industrial revolution the life expectancy of man was approximately 35-40 years (CRIMMINS,
FINCH., 2006). The current mean age in men and women in Slovakia is 70.4 and 78.2 years, respec-
tively. (ŠÚ, 2011). The number of persons over 65 years continually increases in Slovakia and the cur-
rent 12-13% will represent as much as 20 % of the population in the years 2025-2050. Apart from
social - ecomomic development of the society, medical progress also contributes to the increasing life
expectancy.Vaccination against infectious diseases is one of the important medical preventive factors
that can significantly improve the quality of life of seniors and affect life expectancy. The key factors
for effective vaccination of seniors are not only the issues of the individual senior’s immunity but the
characteristics of the vaccine and the way of its application, as well. From the evolutionary and gene-
tic aspects life prolongation is an interesting phenomenon, in which the immune system plays a sig-
nificant role (DRENOS, 2006). The epidemiologic data show that the life expectancy has not incre-
ased until after several decades of infant and neonatal mortality decrease. (CRIMMINS, FINCH.,
2006). Infections and other unfavourable factors in the early childhood may have a negative impact
on the morbidity and mortality in higher age (CATALANO, BRUCKNERINTER, 2006). The effect
of unfavourable perinatal factors is supposed to cause the so called "pro-inflammatory immunophe-
notype" of an individual, for whom higher value of C-reactive protein (inflammation marker), is cha-
racteristic in adulthood, along with the accelerated atherosclerosis and its consequences, faster deve-
lopment of diabetes with its complications, more pronounced decrease of pulmonary functions and
early loss of self-sufficiency. (CRIMMINS, FINCH., 2006, LICASTRO, 2005). A smaller number of
infections, which is the result of vaccination, health care, high hygiene standard and sufficient nutri-
tion leads to reduced production of pro-inflammatory mediators, lower activity rate of the immune
system with smaller organ impairment and life prolongation (CRIMMINS, FINCH., 2006, LICAST-
RO, 2005). Epigenetic mechanisms that affect the activity of genes connected in the immune res-
ponse in descendants, based on the environmental factors, that had affected the previous generation,
also contribute to this process action do hry ? (GROLLEAU-JULIUS, 2010). 

It is a new area of research, that elucidates phenotype differences in individuals despite their iden-
tical genetic information. 

Key words: vaccination – immunity – vaccines – old age 
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STARNUTIE KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU 

P. Olexa, Š. Koval
Klinika gerontológie a geriatrie LF UPJŠ a LVN a.

Súhrn

Podiel staršej populácie sa v spoločnosti neustále zvyšuje. Kardiovaskulárne ochorenia sú
najčastejšími ochoreniami v séniu. Súčasne sú tieto ochorenia hlavnou príčinou úmrtí mužov
a žien vo veku nad 65 rokov. Starnutie vyvoláva a urýchľuje patofyziologické zmeny v jednot-
livých orgánových systémoch, ktoré navyše modifikujú priebeh viacerých ochorení, ich symp-
tomatológiu i reakciu organizmu na liečbu. Starnutie ovplyvňuje farmakokinetiku a farmako-
dynamiku podávaných liečiv. Cieľom tejto prehľadovej práce je podať stručný prehľad o
podstate mechanizmov starnutia kardiovaskulárneho systému, vplyve starnutia na patofyzio-
lógiu, a úskalia diagnostiky a terapie týchto ochorení v starobe.

Kľúčové slová: kardiovaskulárne ochorenia – starnutie  – staroba 

1. Úvod
Starnutie je jedným zo základných

prejavov života a staroba je len jeho koneč-
nou fázou. Starnutie môžeme charakteri-
zovať ako súhrn fyziologických involuč-
ných zmien organizmu, ktoré podmieňujú
úbytok schopností a výkonnosti jedinca,
postupne kulminujúc do terminálneho štá-
dia končiaceho smrťou. Starnutie nie je
chorobnou zmenou, ale prirodzeným bio-
logickým pochodom typickým pre všetky
druhy, líšiac sa len jeho rýchlosťou. Snaha
človeka o udržanie si mladosti, pochope-
nie, spomalenie až zastavenie procesu star-
nutia odjakživa fascinovala laikov i vedcov.
Výsledkom týchto aktivít je existencia mno-
hých hypotéz a teórií, ktoré vysvetľujú star-
nutie organizmu na základe rôznych me-
chanizmov. Vo všeobecnosti sa tieto teó-
rie starnutia delia na tzv. genetické teórie
a teórie tzv. poškodenia organizmu endo-
alebo exogénnymi faktormi, resp. nahroma-
dením potenciálne toxických molekúl v bun-
ke. Takýmito molekulami sú kyslíkové ra-
dikály, lipofuscín, vápnik, cholesterol, amy-
loid a podobne.

Demografické dáta dôrazne poukazu-
jú na zásadnú štrukturálnu zmenu vekové-
ho zloženia našej spoločnosti, ktorá jed-
noznačne vykazuje rastúce zastúpenie je-
dincov vo veku nad 65 rokov. Starnutie po-
pulácie je spôsobené zmenami životného

štýlu seniorov, ale predovšetkým zlepše-
ním dostupnosti a kvality zdravotnej sta-
rostlivosti. Výsledkom je predlžovanie prie-
merného veku dožívania seniorov. Toto by
samo o sebe nebolo demografickým prob-
lémom, no rastúca krivka prežívania senio-
rov nie je sprevádzaná vzostupom krivky
pôrodnosti. V súčasnosti tvorí populácia
nad 65 rokov cca. 20% podiel v našej spo-
ločnosti, odhaduje sa, že v roku 2030 to
bude už 30% (Fleg et al., 2011, Schwartz,
Zipes, 2008). 

Kardiovaskulárne ochorenia sú najčas-
tejšími diagnózami v starobe a sú hlavnou
príčinou úmrtí mužov a žien starších ako
65 rokov (Fleg et al., 2011, Schwartz, Zipes,
2008). 

2. Patofyziológia zmien kardiovaskulárne-
ho systému podmienených starnutím

Na úrovni kardiovaskulárneho systému
dochádza vekom k funkčným a anatomic-
kým zmenám. Starnutie kardiovaskulárne-
ho aparátu je súhrnom involučných zmien
všetkých jeho častí, teda myokardu, chlop-
ní srdca, prevodového aparátu, koronárnych
artérií a periférneho cievneho systému. 

2.1. Starnutie myokardu 
V srdci ubúda kardiomyocytov, vráta-

ne kardiomyocytov prevodového systému.
Typickým nálezom je hypertrofia myokar-
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du. Dochádza k nej v dôsledku prestavby
interstícia a hypertrofii kardiomycytov. Zme-
ny v aktivite metaloproteináz a fibroblas-
tov interstícia vedú k zmnoženiu kolagénu,
štiepeniu elastínových vláken a tým k di-
fúznej fibrotizácii interstícia. Ďalším ty-
pickým procesom je ukladania depozít hne-
dého pigmentu lipofuscínu (tzv. pigment
starnutia) a postupná atrofia myokardu
(tzv. hnedá atrofia). V dôsledku postupnej
atrofie dochádza k zániku funkčných kar-
diomyocytov nielen srdcovej svaloviny, ale
aj vodivého systému srdca ako typickému
prejavu starnutia. Zostávajúce kardiomyo-
cyty v myokarde hypertrofujú ako prejav
kompenzácie straty zaniknutých srdcových
buniek. Výsledkom hypertrofie myokardu
je zväčšenie srdca. Ale pri viac vyznačenej
atrofii kardiomycytov je výsledkom zmen-
šenie celkových rozmerov a hmotnosti srd-
ca – už spomínaná tzv. hnedá atrofia srd-
ca (Martin, 2011, Burns et al., 1990, Kitz-
man et al., 1990). 

V dôsledku úbytku kontraktilných kar-
diomyocytov apoptózou a nekrózou vyvo-
lanou toxickým pôsobením kyslíkových
radikálov vzniká tzv. starecká remodelácia
srdca (Martin, 2011). Jej typickou črtou je
skracovanie a zmenšovanie sa srdcových
komôr, pri ich súčasnej hypertrofii. Typic-
ká je asymetria hypertrofie ľavej komory
myokardu (ĽK). Hypertrofiou býva maxi-
málne postihnutá oblasť medzikomorovej
prepážky, menej ostatné časti steny ĽK.
Hovoríme o asymetrickej hypertrofii ĽK.
Dlhá os ĽK sa skracuje a vzniká tak pre
seniorov typický nález tzv. „septum sigmoi-
deum“, naopak objem a veľkosť ľavej pred-
siene sa zväčšuje (Burns et al., 1990). Aj
napriek týmto anatomickým zmenám kľu-
dová systolická funkcia ĽK zostáva v sta-
robe normálna, klesá však pri fyzickej zá-
ťaži. Príčinou je predovšetkým zníženie hus-
toty membránových alfa1-adrenorecepto-
rov a následne zníženie schopnosti kar-
diomyocytov reagovať na adrenergnú sti-
muláciu pri námahe. S tým súvisí vzostup
plazmatickej koncentrácie katecholamínov
u starších ľudí a ich zvýšené uvoľňovanie

sa do krvi pri strese. Ich účinnosť je však
pri už spomínanom poklese počtu alfa-re-
ceptorov znížená, chronotrópna a inotróp-
na reakcia býva preto znížená. Na rozdiel
od systolickej funkcie, ktorá zostáva v po-
koji dlhodobo normálna, kľudová diasto-
lická funkcia sa s vekom rýchlo zhoršuje.
Elastické väzivo je nahradzované tuhším
kolagénom, čo má za následok pokles elas-
ticity, a zvýšenie tuhosti komôr. Táto zme-
na v myokarde výrazne mení priebeh dias-
toly. Typickým je vzostup tzv. plniacich
tlakov v oboch srdcových komorách. Opti-
málne diastolické naplnenie oboch komôr
sa tak stáva významne závislé na systole a
funkcii srdcových predsiení (Burns et al.,
1990, Kitzman et al., 1990). Až vo vyššom ve-
ku je postihnutá aj systolická funkcia oboch
komôr. Príčinou je nárast odporu (afterload)
proti ktorému komora vypudzuje krv zvý-
šením podielu kolagénu na úkor elastínu v
stene aorty a veľkých tepien. K týmto zme-
nám vyplývajúcich z fyziologického proce-
su starnutia ešte pristupujú patologické zme-
ny vyvolané negatívnym pôsobením súčas-
ne prebiehajúcich kardiovaskulárnych ocho-
rení. Ischemické zmeny vo všeobecnosti
urýchľujú proces zániku svalových buniek
a zmnoženie interstícia, ale môžu vyvolať
aj menej časté funkčné poruchy, ako na-
príklad aj vznik tzv. omráčeného alebo hi-
bernovaného myokardu. 

2.2. Starnutie vodivého systému srdca
Vplyvom úbytku buniek sinoatriálne-

ho uzla i ostatných častí vodivého systé-
mu srdca pravdepodobne mechanizmom
programovanej bunkovej smrti (apoptózy),
ale aj vplyvom pôsobenia dlhodobej isché-
mie dochádza k zníženiu vlastnej tepovej
frekvencie a ku zníženiu chronotropnej re-
zervy potrebnej na zvýšenie tepovej frek-
vencie v prípade potreby – napr. pri fyzic-
kej záťaži. Počet pacemakerových buniek
je v starobe odhadovaný na 10% pôvodné-
ho počtu nachádzaného u mladých jedin-
cov. Ďalším nepriaznivým vplyvom je vznik
kalcifikácií pozdĺž vláken prevodového sys-
tému, infiltrácia prevodového systému amy-
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loidom alebo fibróza častí prevodového sys-
tému. Dôsledkom popísaných zmien je spo-
lu s ďalšími vplyvmi zvýšený výskyt niekto-
rých arytmií typických pre starší vek. 

Fibrilácia predsiení (FP) je najčastejšou
arytmiou seniorského veku. Vyskytuje sa
cca. u 3–5 % seniorov. Jej výskyt s vekom
stúpa. Po 80-ke jej výskyt dosahuje viac ako
20% (Schwartz, Zipes, 2008, Martin, 2011).
Výskyt tejto arytmie významným spôsobom
zhoršuje celkovú prognózu seniora, preto-
že FP zvyšuje až 5-násobne riziko vzniku
kardioembolickej mozgovej príhody, zhor-
šenie priebehu srdcového zlyhávania, rizi-
ko rehospitalizácií a celkovo zvyšuje mor-
talitu. Elektrofyziologická štúdia, ktorej
cieľom bolo charakterizovať najtypickejšie
elektrické zmeny v myokarde predsiení u
seniorov, konštatovala heterogenitu šíre-
nia sa elektrického vzruchu, regionálne spo-
malenie vedenia vzruchu svalovinou pred-
siení a prevodovým systémom, výskyt miest
s nízkou voltážou vo svalovine predsiení,
poškodenie funkcie sínusového uzla a vzo-
stup rezistencie svaloviny predsiení (Kitz-
man et al.,1990, Donato et al., 2007). 

Ďalšou poruchou starnúceho prevodo-

vého systému v oblasti samotného sinoat-
riálneho uzla (SA) je dysfunkcia SA uzla
(tzv. sick sinus syndróm) so striedaním epi-
zód bradykardie a tachykardie, zvyčajne
FP. Táto tzv. brady-tachy forma je najčas-
tejšou formou dysfunkcie SA uzla a
najčastejšou indikáciou implantácie trva-
lého kardiostimulátora. Problémom aryt-
mií tohoto charakteru v starobe je ich aty-
pická symptomatológia. Prejavuje sa synd-
rómom nízkeho minútového výdaja s kli-
nickými prejavmi synkop, závratí, pádov,
epizodických atakov, zhoršenia kognitív-
nych funkcií či vzniku obrazu kardiálneho
zlyhávania. Rovnaký klinický obraz môže
mať aj atrioventrikulárna (AV) blokáda, kto-
rej stupeň môže v relatívne krátkom časo-
vom intervale, aj v priebehu desiatok mi-
nút, kolísať od normy po úplnú A-V diso-
ciáciu. 

Ramienkové blokády chronické alebo epi-
zodické (tzv. krívajúce ramienko) tiež sig-
nalizujú postihnutie prevodového systému.
V klinickej praxi nám tieto EKG nálezy
komplikujú diagnostiku akútnych ischemic-
kých príhod. Naopak novovzniknuté ra-
mienkové blokády sú cennou diagnostickou

Obrázok 1. Schematické znázornenie rozdielov medzi „mladým“ srdcom a srdcom v sta-
robe. V častiach A a B mladé srdce a cieva bez hypertrofie myokardu a cievnej steny, v
časti C a D srdce a cieva v starobe s hypertrofiou myokardu a tunica media cievnej steny. 
Skratky: RA – pravá predsieň, RV – pravá komora, LA – ľavá predsieň, LV – ľavá komo-
ra. Upravené podľa Shavali S. et al (22).

Geriatria  4/2014  30.9.2017  22:35  Stránka 23



P
R

E
H

ĽA
D

N
É

 R
E

F
E

R
Á

T
Y

 /
 R

E
V

IE
W

 A
R

T
IC

LE
S

Geriatria 4/2014

168

pomôckou v diagnostike akútnej ischémie
v prípade ľavostrannej blokády, alebo v
diagnostike akútnej pľúcnej embolizácie v
prípade blokády pravého Tawarovho ra-
mienka. Podobné zmeny prebiehajú aj na
ostatných úrovniach vodivého systému srd-
ca a spolu s postupným zánikom pacema-
kerových buniek SA uzla majú za násle-
dok predlžovanie PQ a QT intervalov, QRS
komplexu, vznik inkompletných ramienko-
vých blokád a pokles amplitúdy QRS komp-
lexu i vlny T na EKG krivke. 

Vekom podmienené zmeny v ďalších or-
gánových systémoch môžu zásadným spô-
sobom ovplyvniť farmakokinetiku a farma-
kodynamiku kardiovaskulárnych liečiv. 

Klesá krvné zásobenie splanchniku,
čo znižuje absorpčnú schopnosť gastroin-
testinálneho traktu, klesá aktivita pečeňo-
vých enzymatických systémov (hlavne cy-
tochrómového systému P-450), znižuje sa
renálna glomerulárna filtrácia a tubulárna
sekrécia. Menia sa distribučné priestory lie-
čiv – v organizme sa zvyšuje podiel tukové-
ho tkaniva, klesá objem celkovej telesnej te-
kutiny, mení sa zloženie a zastúpenie plaz-
matických proteínov. Na tieto zmeny je tre-
ba pri preskripcii liekov myslieť, prispôso-
bovať dávky liečiv hmotnosti pacienta a
možnostiam ich eliminácie, titrovať dávku
medikácie postupne a v dlhších časových
intervaloch (Schwartz, Zipes, 2008, Kitz-
man et al.,1990). 

2.3. Starnutie chlopňového aparátu 
V staršom veku dochádza aj k zme-

nám v tkanive srdcových chlopní, ktoré re-
gulujú jednosmerný prietok krvi srdcom.
V ich tkanive dochádza podobne ako v myo-
karde k nárastu tvorby tuhšieho kolagénu
a k redukcii elastínových vláken. Chlopne
fibrotizujú, hrubnú a tuhnú, postupne až kal-
cifikujú (Schwartz, Zipes, 2008). Takto sa
v starobe môžu prejaviť aj stavy po chirur-
gickej korekcii vrodených srdcových chýb z
mladosti, no zvyčajne sa stretávame s pri-
márne degeneratívnymi zmenami chlop-
ňového aparátu. Najčastejšie sa vyskytuje
aterosklerotické postihnutie aortálnej chlop-

ne, ktoré postihuje jej cípy, no zvyčajne aj
koreň a bulbus aorty. Výsledkom je nález
aortálnej stenózy, resp. kombinovanej ste-
nózy s regurgitáciou chlopne. Klinickým
prejavom je obvykle pokles fyzickej výkon-
nosti seniora, progredujúca námahová dý-
chavica až s výskytom presynkopálnych sta-
vov alebo aj recidivujúcej synkopy. Ďalším
menej častým prejavom pokročilého ate-
rosklerotického postihnutia aorty je dila-
tácia koreňa aorty, jej anulu s následným
vznikom izolovanej aortálnej insuficiencie
bez stenózy chlopne. Mitrálna insuficien-
cia vzniká u nemocných v séniu najčastej-
šie sekundárne ako následok dilatácie ĽK,
ktoré postihuje prstenec mitrálnej chlop-
ne. Zriedkavejšie sa vyskytujúcim prejavom
starnutia mitrálneho chlopňového aparátu
je ruptúra šlašiniek cípov mitrálnej chlop-
ne. Výsledkom je insuficiencia chlopne, v
prípade ruptúry však zvyčajne s rôzne vy-
jadreným akútnym obrazom kardiálneho
zlyhania, v najťažšom prípade až s obrazom
pľúcneho edému. 

2.4. Starnutie cievneho arteriálneho systému
Vekom podmienené zmeny zasahujú aj

arteriálny systém. Starnutie sprevádzajú tri
hlavné zmeny vo funkcii a štruktúre ciev,
ktoré vo svojom dôsledku končia atero-
sklerózou cievy. Hlavnou zmenou, ktorou
starnutie ovplyvňuje funkciu a štruktúru
cievnej steny, je vznik endotelovej dysfunk-
cie, ďalej je to vznik prokoagulačného sta-
vu. Ďalšie dve zmeny sú vo svojej podsta-
te už následkom dysfunkcie endotelu. Ide
o rozvoj prokoagulačného stavu na ciev-
nom povrchu a vznik hypertrofie cievnej
steny. Dysfunkčný endotel umožňuje ľahší
prechod rôznych nox do intersticia cievy.
Výsledkom je zápalová reakcia v intersti-
ciu cievy. Vznik aterosklerózy je v súčas-
nej dobe dávaný za vinu práve protraho-
vanému latentnému zápalu cievnej steny
ako reakcie na prítomnosť noxy. Samotné
mediátory zápalu cievnu stenu poškodzu-
jú, napr. C-reaktívny proteín - jeden z kla-
sických zápalových mediátorov, zhoršuje
endotelovú dysfunkciu inhibíciou tvorby
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oxidu dusného (NO), čo vyvoláva prevahu
vazokonstrikčných mechanizmov. 

Ďalším prejavom starnutia cievnej ste-
ny je postupná prevaha prokoagulačných
faktorov nad antitrombogénnymi vplyvmi.
Vo vyššom veku viazne proces zachovania
nezmáčavého povrchu endotelu vplyvom
zníženého uvoľňovania tkanivového aktivá-
tora plazminogénu a trombomodulínu s nás-
lednou zvýšenou aktivaciou molekúl fibri-
nogénu, t.j. aktiváciou koagulančnej kas-
kády (Schwartz, Zipes, 2008). V experimen-
te na myšiach znížilo podávanie nízkych
dávok aspirínu endotelovú dysfunkciu po-
čas ich starnutia (Martin, 2011, Francia et
al., 2004). 

Tretím zásadným faktorom v procese
starnutia tepien je postupná prevaha vazo-
konstrikčných stimulov v podobe endote-
línu, tromboxanu A2 a angiotenzínu II nad
vazodilatačnými molekulami – prostacyk-
línom, endotelovým hyperpolarizačným fak-
torom a NO. Nízka aktivita NO- syntetázy
s následnou nízkou produkciou NO ako
hlavného protizápalového, vazodilatačné-
ho a antitrombotického faktora je v súčas-
nej dobe považovaná za ďalší z význam-
ných stimulov proaterogénnych pochodov.
Štúdie, zaoberajúce sa porovnaním mikro-
cirkulácie predlaktia u probandov rôznych
vekových skupín potvrdili prítomnosť zmien
indukovaných starobou, aj keď nie v oča-
kávanom meradle. Výsledky meraní boli v
staršom veku uniformnejšie v porovnaní s
nálezmi vo veku mladšom. V ostatnom ča-
se sa objavujú správy o synergnom či anta-
gonistickom pôsobení ďalších substancií
na arteriálny systém – napr. aktivácia
arginázy vedie k zníženiu dostupnosti L-
arginínu ako podporného faktora pre
funkciu eNOS s následným poklesom pro-
dukcie NO a znížením jeho vazodilatač-
ného účinku (Martin, 2011). 

3. Starnutie kardiovaskulárneho systému a
oxidačný stres

Myokardiálna bunka má s postupujú-
cim vekom limitované možnosti neutrali-
zovať oxidačný stres. Negatívny vplyv zvy-

šujúcej sa koncentrácie toxických kyslíko-
vých je v súčasnej dobe považovaný za jed-
nu z hlavných príčin starnutia organizmu.
Postupom času sa kumuluje poškodzova-
nie mitochondriálnej DNA a enzýmov tzv.
dýchacieho reťazca. Na druhej strane aj sa-
motné starnúce kardiomyocyty i endotelo-
vé bunky ciev myokardu vytvárajú zvýšené
množstvá voľných kyslíkových radikálov,
čo ďalej prehlbuje patologické zmeny a
zrýchľuje proces starnutia myokardu. Pri
výskume aktivity biomarkerov oxidačného
poškodenia sa ukázalo, že napr. ľudské star-
núce endotelové bunky vykazujú zvýšené
hladiny nitrotyrozínu. Vzostup podobných
markerov bol pozorovaný aj v artériách sta-
rých zvierat v porovnaní s cievami zvierat
mladých (Donato et al., 2007, Francia et al.,
2004). To naznačuje, že starnutie je spoje-
né so vzostupom tvorby reaktívnych kyslí-
kových radikálov (RKR). Viacero rôznych
mechanizmov pokladáme za zodpovedné
za zintenzívnenie oxidačného stresu. Me-
dzi tieto mechanizmy patrí mitochondriál-
na tvorba RKR, pokles aktivity tzv. vychy-
távačov (scavengerov) RKR a zvýšená ná-
chylnosť makromolekúl na poškodenie kys-
líkovými radikálmi. Podobne ako u iných
buniek, aj v myokarde a endoteli dochádza
v dôsledku pôsobenia RKR k poškodeniu
proteínov, lipidov ako aj DNA. Takto poš-
kodená bunka je dysfunkčná, vzniká endo-
telová dysfunkcia v cievach a apoptóza resp.
nekróza kardiomyocytov. Jedným z hlav-
ných voľných RKR je tzv. superoxidový
anión (O2-), ktorý je produkovaný mito-
chondriami starnúcich buniek v dôsledku
poškodenia mitochondriálnej DNA ako
vedľajší produkt viacerých enzýmov, pre-
dovšetkým NADPH reduktázy. Za nor-
málnych okolností neutralizuje 02- enzým
superoxid dizmutáza, ktorá ho premieňa
na peroxid vodíka. Tento enzým sa prirodze-
ne nachádza v mitochondriách. Vzájom-
nou reakciou NO a 02- dochádza k vzniku
peroxinitritu (ONOO-), jedného z najsil-
nejších RKR, ktorý ďalej poškodzuje en-
zýmy a štrukturálne makromolekuly bu-
niek. Peroxinitrit dokáže vyvolať zmenu
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aktivity molekúl eNOS ako aj superoxid diz-
mutázy. Dochádza k tzv. prepnutiu eNOS,
ktorá sa z enzýmu tvoriaceho NO mení na
enzým syntetizujúci O2-. Výsledkom pato-
logickej syntézy O2- je nadmerný oxidač-
ný stres v cytoplazme kardiomyocytov i en-
dotelu (Obr.2). 

Viaceré práce potvrdili postavenie
NADPH a eNOS ako dôležitých členov pro-
cesu zvyšovania oxidačného stresu v endo-
teli. Inhibícia týchto enzýmov viedla u la-
boratórnych zvierat k poklesu produkcie 02-
v potkanej aorte (Martin, 2011, Donato et
al., 2007, Francia et al., 2004).

Významná úloha oxidačného stresu v
procese starnutia cievneho endotelu je evi-
dentná aj z experimentov sledujúcich účin-
ky antioxidantov. Napríklad vitamín C sa
ukázal byť potentným inhibítorom skraco-
vania telomér a predlžil dlžku života hlav-
ne u endotelových buniek v bunkových kul-
túrach (Francia et al., 2004). N-acetyl-cys-
teín, potentný antioxidant, je známy spo-
malením procesu starnutia endotelových
buniek predĺžením a potencovaním aktivi-

ty TERT (Martin, 2011, Francia et al., 2004).
Dnes sú už známe aj niektoré génové mu-
tácie, ktoré ovplyvňujú aktivitu a rýchlosť
procesu starnutia endotelu. Napríklad de-
lécia génovej lokácie p66shc chráni endo-
telové buny pred vznikom stareckej endo-
telovej dysfunkcie (Francia et al., 2004).
Praktické využitie pozitívnych vlastností
antioxidantov v ľudskej klinickej medicíne
je zatiaľ menej preštudované. Klinické štú-
die sledujúce vplyv vitamínov C a E nedo-
kumentovali významný pokles kardiovas-
kulárnej mortality a morbidity (Martin,
2011, Francia et al., 2004). Plánujú sa však
podobné klinické štúdie s inými antioxi-
dantami, ako napr. N-acetylcystein, ktoré
by mohli potvrdiť klinický prínos zastave-
nia, spomalenia endotelovej dysfunkcie na
kardiovaskulárnu mortalitu a morbiditu.

V experimente pôsobili na starnúce kar-
diomyocyty pozitívne aj iné látky, napr. ko-
enzým Q10, omega-3 nenasýtené mastné
kyseliny, magnézium, alebo kyselina lipo-
ová. U myší bol dokázaný priaznivý vplyv
podávania tokoferolu už od stredného ve-

Obrázok 2. Oxidačný stres v bunkách kardiomyocytov a endotelu v mladosti a v starobe.
V porovnaní s mladými bunkami dochádza u starnúcich kardiomyocytov a endotelových
buniek k zvýšenej tvorbe voľných kyslíkových radikálov (O2-). Tieto sa za prítomnosti oxi-
du dusného (NO), ktorý vytvára nadmerne aktívna iNOS, k tvorbe silného voľného radi-
kálu označovaného peroxinitrit (ONOO-). Tieto voľné reaktívne molekuly zvyšujú tzv. oxi-
dačný stres, poškodzujú štrukturálne a funkčné makromolekuly buniek a spôsobujú pred-
časný zánik starnúcich buniek. Použité skratky vysvetlené v texte. Upravené p. Shavali et
al. (22).
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ku na zníženie výskytu transkripčních omy-
lov v DNA (Fleg et al., 2011, Schwartz, Zi-
pes, 2008). Významný vplyv na efektivitu
metabolizmu myokardiálnej bunky malo
systematické cvičenie spojené s redukciou
psychického stresu. Prevaha parasympati-
ka navodená dlhodobým vytrvalostným tré-
ningom však v starobe nie je tak intenzívna
ako v mladšom veku, a jej ochranný efekt nie
je v staršom veku tak významný ako v mla-
dosti. Ejekčná frakcia behom cvičenia stú-
pa rovnako ako v mladšom veku, rezerva ejekč-
nej frakcie však s vekom klesá (Schwartz,
Zipes, 2008, North, Sinclair, 2012). 

4. Endotelová dysfunkcia – hlavný faktor
starnutia kardiovaskulárneho systému

Starnúci endotel je náchylnejší na rozvoj
rôznych cievnych ochorení vrátane kardio-
vaskulárnych ochorení (KVO), periférne-
ho obliterujúceho postihnutia, diabetickej
retinopatie, renovaskulárnej hypertenzie a
mikrovaskulárneho postihnuta – tzv. mik-
roangiopatie. Sú to práve so starnutim spo-
jené zmeny v štruktúre a funkcii endotelu,
ktoré sú hlavnou príčinou vzniku týchto
ochorení. Preto je potrebné objasniť pod-
statu molekulárnych zmien vznikajúcich v
procese starnutia v cievnom endoteli a zís-
kať tak možnosť nájdenia nových terapeu-
tických možností ovplyvnenia priebehu tých-
to závažných ochorení. 

4.1. Kardiovaskulárne a periférne cievne ocho-
renia

Podľa údajov WHO sú kardiovaskulár-
ne ochorenia (KVO) v súčasnosti najdôle-
žitejšou príčinou úmrtí populácie v celom
modernom svete. KVO sa zvyčajne preja-
via prvými symptómami u geriatrických
pacientov (Fleg et al., 2011). Koronárna
ischemická choroba srdca (ICHS) je naj-
dôležitejšou formou KVO. Jej podstatou
je progresívna obliterácia lumenu koronár-
nych artérií aterosklerotickými plátmi. En-
dotel geriatrických pacientov je veľmi cit-
livý na tvorbu aterosklerotických plátov,
ktoré koronárne cievy zužujú. Následkom
je nedostatok kyslíka a živín v tkanive myo-

kardu za miesto stenózy – tj. vznik chro-
nickej hypoxie. Subjektívne prejavy ICHS
sú chronicky známe – námahová angina
pectoris, úplná oklúzia vyvolá vznik akút-
neho infarktu myokardu s možným rozvo-
jom náhlej smrti. V súčasnosti máme k dis-
pozícii poznatky o tom, že viaceré s vyš-
ším vekom spojené zmeny v aktivite endo-
telových faktorov sú zodpovedné za for-
máciu aterosklerotických plátov v artério-
vom riečisku. Endotelín (ET), jeden z en-
dotelových rastových faktorov, sa ukázal
byť významne aktívnejší v endoteli staršej
populácie v porovnaní s mladými ľuďmi
(Goettsch et al., 2001, D’Uscio et al., 2000,
Amiri et al., 2004). 

ET pôsobí dominantne prostredníct-
vom svojich receptorov ET-A a ET-B na
povrchu endotelových buniek a na mem-
bráne buniek hladkej svaloviny cievnej ste-
ny. Aktivácia ET-A vedie k vzniku vazo-
konstrikcie a k spusteniu delenia a mno-
ženia hladkých svalových buniek, kým ak-
tivácia ET-B vedie k vzostupu produkcie
NO a teda k vzniku vazodilatácie a inhibí-
cii agregácie trombocytov na povrch en-
dotelu. Výsledky viacerých experimentál-
nych prác naznačujú, že aktivácia ET-A re-
ceptora urýchľuje aterosklerózu cievnej ste-
ny, kým jeho inhibícia zabraňuje vzniku a
rozvoju aterosklerotického postihnutia v
experimente u apolipoprotein-E deficient-
ných myší (Barton et al., 1998). 

Oveľa významnejšie je zistenie, že ET
spôsobuje pokles syntézy a aktivity eNOS
v endoteli prostredníctvom aktivácie svo-
jich ET-A receptorov (Wedgwood, Black,
2005), čo naznačuje, že vekom podmiene-
ný nárast aktivity a syntézy ET ako aj zvý-
šená aktivácia svojich ET-A receptorov ma-
jú významnú úlohu vo vzniku a progresii
aterosklerotického procesu. Podobne aj ve-
kom podmienená zvýšená tvorba tzv. adhéz-
nych molekúl, akými sú napr. „intercellu-
lar adhesion molecule-1“ (ICAM-1) a tzv. „vas-
cular cell adhesion molecule-1“ (VCAM-1)
taktiež zvyšujú intenzitu aterosklerotické-
ho procesu (Morisaki et al., 1997).

Systémový zápal cievnej steny je tak-
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tiež ďalším významným faktorom, ktorého
intenzita sa zvyšuje s vekom človeka a výz-
namne sa podieľa na procese ateroskleró-
zy (Hansson, 2005). V zhode s týmto poz-
natkom sú výsledky prác, v ktorých autori
potvrdili nárast incidencie aterosklerózy a
častejší výskyt jej závažnejších foriem u
chorých s autoimunitnými ochoreniami,
napr. u reumatoidnej atritídy (Del Rincon
et al., 2001, Del Rincon et al., 2003) alebo
systémového lupus erytematodes (Roman
et al., 2003). Viacero typov buniek imunit-
ného systému a zvýšená expresia viacerých
interleukínov ako aj viacerých typov adhéz-
nych molekúl na ich povrchu má pravde-
podobne významnú úlohu pri progresii ate-
rosklerotického plátu. Už spomínané adhéz-
ne molekuly ICAM-1 a VCAM-1 nielen
umožňujú a urýchľujú väzbu imunokompe-
tentných buniek k povrchu dysfunkčné-
ho, resp. starnúceho endotelu. Ide hlavne
o monocyty a T-lymfocyty. Adhezné molu-
kuly po fixovaní imunobuniek naviac ďa-
lej facilitujú ich transport do subendotelo-

vej vrstvy a ďalej do hlbšých vrstiev - do tu-
nica media. Monocyty sa v cievnej stene
menia na makrofágy, ktoré fagocytujú pre-
dovšetkým veľké množstvá LDL choleste-
rolu a menia sa na tzv. penové bunky, svo-
jimi enzýmami a produktmi poškodzujú o-
kolité intersticium, kde v dôsledku reaktív-
neho zápalu narastá tvorba väziva, synté-
za rastových faktorov, ktoré stimulujú hlad-
kosvalové bunky k množeniu a hypertrofii.
Výsledkom je hypertrofia cievnej steny a
jej fibrotizácia. Lokálne je výsledkom pre-
mena tzv. mäkkého aterosklerotického plá-
tu na tvz. tvrdý so zvýšeným množstvom
väziva (Hallenbeck et al., 2005, Beckett et al.,
2008, Shavali et al.) (obr. 3). 

Ateroskleróza postihuje rovnakou mie-
rou nielen koronárne, ale i ostatné artérie
organizmu. Ak u chorého dominujú príz-
naky postihnutia periférnych artérií napr.
dolných alebo horných končatín, alebo
karotických artérií, hovoríme o periférnej
obliterujúcej ateroskleróze. Aj táto forma
aterosklerózy je výrazne ovplyvnená zme-

Obrázok 3. Ateroskleróza v stene tepny v starobe. Použité skratky: ATS – ateroskleróza,
M- monocyt, ET-A – endotelín A, L- lymfocyt, VSMC – bunky hladkej svaloviny tunica me-
dia cievnej steny, AM – adhézne molekuly, GF – rastové faktory, C – cytokíny, Adv – ad-
venticia, Mc – makrofágy, F – penové bunky, Ox-LDL – oxidované LDL. Upravené podľa
Shavali et al (22).
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nami ciev spojenými so starnutím a výz-
namne častejšie diagnostikujeme toto ocho-
renie u geriatrickej populácie. Do 60-teho
roku života je prevalencia cca. 3%, po 70-
ke už dosahuje viac ako 20% (Beckett et al.,
2008, Shavali et al.). Prejavom významné-
ho postihnutia je objavenie sa rôzne inten-
zívnych námahových bolestí končatín,
ktoré sú ekvivalentom námahovej anginy
pektoris. Oklúzia extracerebrálnych artérií
sa prejavuje zvýšením rizika vzniku moz-
govej porážky a ostatných neurologických
prejavov ischémie mozgu. 

Záver
Hlavnou limitáciou starostlivosti o se-

niorov s kardiovaskulárnymi ochorenia-
mi, obzvlášť vo veku 75–80 rokov, zostáva
nedostatočné pochopenie mechanizmov a
zmien, ktoré v starnúcom organizme pre-
biehajú. Keďže chýbajú výsledky štúdií u
takejto populácie, musí sa terapia pacien-
tov v séniu riadiť individuálne, a zohľad-
ňovať zmeny vo funkcii jednotlivých orgá-
nov, ako aj vo farmakokinetike a farmako-
dynamike liečiv v starnúcom organizme.
Bez porozumenia týmto zmenám nemôže
byť liečba pacientov v starobe liečbou lege
artis a chorým viac škodí ako pomáha. 
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Ageing of cardiovascular system   
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Summary

The proportion of older population in the society is constantly rising. Cardiovascular diseases are
the most common diseases in the senium and the main cause of mortality in men and women aged
over 65 years.The ageing process causes and accelerates pathophysiological changes in the individu-
al organ systems that modify the course of multiple diseases, their symptomatology and reaction of
the organism to the treatment. Ageing affects the pharmacokinetics and pharmacodynamics of the
medicaments administered. The purpose of this review paper is to submit a concise outline on the
essence of the ageing mechanisms of the cardiovascular system, the effect of ageing on pathophysio-
logy as well as the drawbacks of diagnostics and therapy of these diseases in old age. 
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FIBRILÁCIA PREDSIENÍ 
A SRDCOVÉ ZLYHÁVANIE U SENIOROV  

M. Dúbrava, M. Cíbiková 
I. klinika geriatrie LFUK a UN Bratislava  

Súhrn

Fibriláciu predsiení (FiP) a srdcové zlyhávanie (SZ) možno právom považovať za typické
ochorenia seniorov. Obe majú epidemický a stále rastúci výskyt, významne stúpajúci s vekom.
Ich potenciál podstatne zhoršovať kvalitu i dĺžku života je vysoký. Zároveň patria medzi naj-
častejšie ochorenia bežnej klinickej praxe, osobitne vo vyššom veku. Obe ochorenia sú pritom
efektívne liečiteľné. FiP a SZ sú jednou z typických geriatrických komorbidít. Spoločne sa FiP a
SZ vyskytujú u 13 – 46 % pacientov s FiP / SZ. V našich podmienkach malo túto komorbiditu
16 % hospitalizovaných seniorov, u starších ako 89 rokov to bolo až u 32 % pacientov. Vysoko
frekventovaný spoločný výskyt FiP a SZ je priamo spojený s tesne súvisiacimi etiopatogene-
tickými mechanizmy týchto chorôb. Spoločný výskyt FiP a SZ zhoršuje kvalitu života a prog-
nózu pacientov zvyšovaním rizika kardioembolickej mozgovej ischémie, akútnych dekom-
penzácií SZ, hospitalizácií i mortality. Liečba sa pri súbehu FiP a SZ môže líšiť od postupov
odporúčaných v prípade, ak sa tieto ochorenia vyskytujú izolovane, pričom rozdiely existujú
nielen medzi jednotlivými farmakoterapeutickými modalitami, ale aj pri elektroimpulzotera-
pii. Zrejme nastal čas, keď by tieto poznatky mali byť intenzívnejšie prenášané do praxe, aby
sa zlepšila kvalita života, znížila mortalita a obrovské finančné náklady súvisiace s manažmen-
tom seniorov so súbežným SZ a FiP. 

Kľúčové slová: polymorbidita – komorbidita  – srdcové zlyhanie – fibrilácia predsiení – senior – geriatria 

Východiská
Polymorbidita je typický geriatrický fe-

nomén. V rámci nej sa často vyskytujú aj
„ustálené komorbidity“, napr. dvoch ocho-
rení – ateroskleróza a ischemická choroba
srdca (ďalej len „ICHS“), ICHS a artério-
vá hypertenzia, cukrovka a hyperlipopro-
teinémia atď. Medzi takéto často spoločne
sa vyskytujúce ochorenia môžeme zaradiť
aj fibriláciu predsiení (ďalej aj „FiP“) a
srdcové zlyhávanie (ďalej aj „SZ“). 

FiP a SZ sú dve ochorenia s vysokým
a stále vzrastajúcim výskytom (napr. pri
FiP sa do roku 2015 očakáva ďalší, a to až
2,5-násobný vzostup prevalencie1). Ich in-
cidencia aj prevalencia stúpajú s vekom –
zjednodušene by sme mohli pracovať s poz-
natkom, že ich incidencia sa u seniorov
zdvojnásobuje každou dekádou veku1, 2. FiP
a SZ možno právom považovať za typické
ochorenia seniorov. Zároveň patria medzi
najčastejšie ochorenia bežnej klinickej pra-
xe, osobitne vo vyššom veku, pritom majú

vysoký potenciál podstatne zhoršovať kva-
litu života a skracovať ho. Pre obe ocho-
renia dnes existuje viacero efektívnych lie-
čebných postupov, ktoré dokážu podstat-
ným spôsobom zlepšovať prognózu pacien-
tov. Manažment každého z týchto ochore-
ní opisujú viaceré plauzibilné odporúčania.
Je zrejmé, že ochorenia s takouto frekven-
ciou a závažnosťou, najmä ak postihujú pre-
dovšetkým seniorov, vyžadujú na svoje ma-
nažovanie obrovské ekonomické zdroje. 

Situácia sa stáva menej prehľadnou,
ak sa od „čistých“, izolovaných ochorení
(SZ alebo FiP) priblížime k častej situácii,
keď sa FiP a SZ vyskytujú súbežne. Na jed-
nej strane môžu SZ a FiP žiť pomerne „in-
diferentne vedľa seba“, čo je však pomer-
ne zriedkavá situácia, pretože vo veľkej väč-
šine prípadov na seba navzájom rôzne in-
tenzívne pôsobia, dokonca si môžu byť až
príčinami. 

V tejto práci prezentujeme jeden z mož-
ných pohľadov na komorbiditu „FiP – SZ“,
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vychádzajúci najmä z dostupných literár-
nych poznatkov. Je dobré mať na pamäti,
že tieto literárne dáta dominantne nepochá-
dzajú z celkom ojedinelých štúdií iniciálne
orientovaných na seniorov so súčasným
SZ a FiP, ale sú derivované z primárne inak
postavených sledovaní. 

Frekvencia súbežného výskytu fibrilácie pred-
siení a srdcového zlyhávania

U pacientov so SZ sa FiP vyskytuje čas-
tejšie ako v ostatnej populácií. Predpokla-
dá sa, že13 až 41 % pacientov so SZ má zá-
roveň aj FiP. Naopak, 16 až 46 % pacien-
tov s FiP má SZ3, 4, 5. To sa zistilo aj v rôz-
nych podskupinách pacientov so SZ, vrá-
tane hospitalizovaných pacientov s akútnou
kardiálnou dekompenzáciou. S praktickou
istotou sa dá predpokladať, že ak by sme
po FiP u seniorov aktívne pátrali (napr.
kontinuálnym ambulantným ekg monito-
rovaním) a zachytili tak aj krátke paroxyz-
málne FiP, boli by uvedené čísla ešte vyš-
šie6. Informácie o súbehu SZ a FiP u se-
niorov v reálnych slovenských podmien-
kach nám prinesie aktuálne prebiehajúca
štúdia SAFIS7. V roku 2008 bola preva-
lencia súbežnej FiP a SZ záverovaných pri
prepustení u pacientov (priemerného ve-
ku 79,9 rokov) hospitalizovaných na našej
klinike 16,3 %. 

Existuje priamy vzťah medzi závažnos-
ťou SZ a výskytom FiP – prevalencia FiP
sa zhoršovaním SZ posúva spod 5 % (pri
NYHA I)8 cez 10 – 26 % (u pacientov s
NYHA triedou II – III) až na 50 % pri
NYHA IV9. Na základe týchto zistení by
sa dalo myslieť na to, že jedným z reverzi-
bilných rizikových faktorov zhoršovania SZ
môže byť FiP. 

Vekovú závislosť koincidencie FiP a SZ
u našich vyššie uvedených pacientov do-
kumentuje graf č. 1. Analogický k veku via-
zaný významný nárast koincidujúcej FiP a
SZ u seniorov bol prezentovaný aj v iných
európskych krajinách – napr. vo Švédsku10:
z 30 % u mladších ako 66 rokov na 57 % u
85-90-ročných, resp. 56 % starších ako 90
rokov, vo Veľkej Británii: zo 7 / 16 % (mu-
ži / ženy) u 55-64-ročných až po 31 / 25 % u
starších ako 84 rokov11 alebo dátami z ame-
rického registra ADHERE (2500 hospita-
lizácii pre akútnu dekompenzáciu SZ)12,
kde bola prevalencia FiP u pacientov so
zachovanou ejekčnou frakciou vo veku do
/ nad 70 rokov 17 / 36 %, pri porušenej sys-
tolickej funkcii ľavej komory to bolo 22 / 41 %. 

Patofyziologické súvislosti fibrilácie pred-
siení a srdcového zlyhávania

Vysoká frekvencia súbežného výskytu
FiP a SZ je vysvetliteľná jednak spoločný-

Graf č. 1: Vzťah veku a súbežného výskytu fibrilácie predsiení a srdcového zlyhávania 
(%; pacienti I. kliniky geriatrie LFUK a UN Bratislava v roku 2008)

(%
)
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mi etiopatogenetickými faktormi, jednak
tým, že sa môžu vyvolávať aj priamo na-
vzájom4. 

Pacienti so SZ a pacienti s FiP majú
veľa rovnakých, frekventovane sa vyskytu-
júcich štrukturálnych i funkčných nálezov
– napríklad zväčšenie ľavej komory, jej hy-
pertrofiu, redukovanú systolickú alebo dia-
stolickú funkciu ľavej komory, niekedy jed-
na choroba (typicky infarkt myokardu) mô-
že iniciovať vznik oboch ochorení – FiP aj
SZ. S postupujúcim poznaním na najsub-
tílnejších úrovniach bude zaujímavé sledo-
vať, či sa k v tejto časti uvedeným „makro“
etiopatogenetickým faktorom nájde aj spo-
ločný genetický menovateľ. Trúfame si vy-
sloviť predpoklad, že ani tak nepôjde o to,
či sa naplní v predošlej vete položená otáz-
ka „či sa nájde“, ale skôr o to, ako skoro sa
blízky vzťah FiP a SZ dokáže aj na úrovni
génov a ako tesne sa budú genetické sub-
stráty FiP a SZ prekrývať. 

Prepojenosť FiP a SZ vidno aj v tom,
že tradičné rizikové faktory vzniku FiP nie-
lenže bez námahy nájdeme aj v zvyčaj-
ných etiopatogenetických schémach SZ,
ale SZ je dokonca silnejším rizikovým fak-
torom vzniku FiP ako niektoré z jej tra-
dične vnímaných etiologických faktorov
(chlopňové chyby, artériová hypertenzia,
diabetes, prekonaný infarkt myokardu, ale
aj ako pokročilý vek)1. 

FiP je charakterizovaná chaotickým pred-
sieňovým rytmom pochádzajúcim z rých-
lych depolarizácii predsiení. Stratou syn-
chronizácie predsieňovej kontrakcie dochá-
dza k poklesu diastolického komorového
plnenia. To na jednej strane ústi do zníže-
nia srdcového výdaja (o približne 20 %),
na druhej zvyšuje tenziu steny ľavej pred-
siene, ktorá má tak sklon k dilatácii13.

Analogickú situáciu pozorujeme aj pri
primárnom SZ4, 13: zvýšenie plniacich tla-
kov komôr v dôsledku SZ zvyšuje napätie
aj v stenách predsiení, čo mení ich refrak-
térnosť a vytvára tak jeden zo základných
podkladov vzniku FiP pri SZ. Veľmi sil-
ným stimulom pre iniciáciu FiP pri SZ je
aj nadmerná produkcia katecholamínov

(skracujúcich napr. predsieňovú refraktér-
nu periódu), aktivácia systému renín – an-
giotenzín – aldosterón (o.i. vedúca k akce-
lerácii fibrotizácie steny predsiení), zhor-
šovanie mitrálnej insuficiencie s dilatáciou
ľavej komory a zväčšovaním ľavej predsie-
ne, k čomu sa pri chronickom priebehu
pripája fibrotizácia myokardu predsiení,
vytvárajúca klasický morfologicko-funkč-
ný substrát pri FiP. Elektrofyziologickým
pandantom je zvýšená automaticita a he-
terogenita depolarizácie i repolarizácie pred-
siení. Na tomto mieste považujeme za uži-
točné pripomenúť aj význam pľúcnych a
ostaných veľkých žíl v hrudníku a koro-
nárneho sínusu pre genézu a udržovanie
predsieňových arytmií14. Dá sa odôvodne-
ne vysloviť silný predpoklad, že kongescia
a distenzia týchto žíl pri SZ je významným
stimulom pre existenciu FiP. 

Už viac ako 20 rokov vieme15, že pri dlh-
šom pretrvávaní FiP s rýchlym prevodom
na komory môže dôjsť až k vývoju dila-
tačnej kardiomyopatie s následným SZ. 

Pri súbehu FiP a SZ sa podľa dát z
Framinghamskej štúdie o niečo častejšie vy-
vinie ako prvé srdcové SZ – u 41 % pa-
cientov (FiP ako prvá u 38 % pacientov)4. 

Riziká pri súbehu fibrilácie predsiení a srd-
cového zlyhávania

Stratifikácia rizika vzniku SZ u pacien-
tov s FiP nie je zdokumentovaná rozsiah-
lo, hoci čiastková dáta sú, samozrejme, k
dispozícii. Napr. Suzuki a spol.16, vychá-
dzajúc z primárneho registra 1942 japon-
ských pacientov priemerného veku 66 ro-
kov hospitalizovaných na špecializovanom
kardiologickom pracovisku, nedávno uká-
zali, že závažné prejavy SZ (hospitalizácia
alebo úmrtie pre SZ) sa u pacientov s FiP
počas priemerných 776 dní sledovania vy-
skytli až v 7,6 %. Ponúkli dokonca skóro-
vací systém nazvaný H2ARDD (2 body
za štrukturálne ochorenie srdca – závaž-
nejšia ako ľahká chlopňová chyba, hyper-
trofia ľavej komory nad 13 mm, jej ejekč-
ná frakcia pod 50 %, koronarograficky po-
tvrdená ischemická choroba srdca alebo
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vrodená srdcová chyba, po 1 bode za ané-
miu s hemoglobinémiou pod 110 g/l, chro-
nickú obličkovú chorobu s glomerulárnou
filtráciou pod 1 ml/sek/m2, cukrovku, me-
dikáciu diuetikami), ktorý umožňuje spo-
ľahlivú predikciu rizika vzniku takýchto
prejavov SZ u pacientov s FiP (od 0,2 uda-
lostí za rok pri skóre 0 s exponenciálnym
nárastom rizika po 40,8 udalostí pri skóre
6). Je zrejmé, že ak poznáme vyššie uvede-
né rizikové faktory pre vznik SZ u pacien-
tov s FiP, ich nositeľom by sme sa mali
intenzívne venovať už pred manifestáciou
SZ, teda v akomsi preventívnom režime, aby
sme redukovali pravdepodobnosť vzniku
SZ a tým zhoršenia prognózy pacienta. 

Počas prvého roku diagnostickej vedo-
mosti o FiP vzniká podstatne viac závaž-
ných SZ ako neskôr (napr. incidencia SZ
4 % v prvom roku versus 0,7 % v piatom
roku)16. 

Ročná incidencia FiP u pacientov so SZ
sa v observačných štúdiách, v ktorých nie
sú reálne podmienky zmenené osobitným
režimom intervenčných štúdií, uvádza v roz-
pätí 2 – 4 %17, 18. 

Riziko náhlej cievnej mozgovej príhody
pri FiP a súčasnom SZ rastie, čo je, napo-
kon, veľmi zrozumiteľne a dôrazne obsiahnu-
té aj v samotnom „skórovacom vzorci“ toh-
to rizika (v CHADS2, resp. CHA2DS2- VASc
už prvé písmeno „C“ reprezentuje SZ). 

Štúdium komorbidity FiP – SZ nie je
akousi akademickou záležitosťou, pretože
má významné klinické dôsledky. Všeobec-
ne sa akceptuje, že súbežný výskyt FiP a
SZ prináša oveľa vyššie riziko závažných
komplikácií a zhoršuje prognózu v porov-
naní so situáciou, keď sa tieto choroby vy-
skytujú izolovane4. Pacienti so súčasným
SZ a FiP majú častejšie akútne dekompen-
zácie kardiálneho zlyhávania a sú častejšie
hospitalizovaní2. Pridruženie sa FiP k SZ
zvyšovalo vo Framinghamskej štúdii mor-
talitu 1,6 (u mužov), resp. 2,7 (u žien) ra-
zy, ešte intenzívnejšie to bolo pri opačnej
sekvencii: vznik SZ pri FiP zvyšovalo mor-
talitu 2,7 (u mužov), resp. 3,1 (u žien) ra-
zy4. Analogický vplyv FiP na mortalitu pri

SZ preukázali aj veľké štúdie SOLVD (pô-
vodne 4228 pacientov priemerného veku
59 rokov na začiatku priemerne 3 ročného
sledovania19), DIG (7788 pacientov prie-
merného veku 64 rokov na začiatku prie-
merne 3-ročného sledovania20) a CHARM
(7599 pacientov priemerného veku 65 –
71 rokov na začiatku priemerne 3-ročného
sledovania; vplyv na mortalitu potvrdený
aj u systolického, aj u diastolického SZ21). 

Liečba pri súbehu fibrilácie predsiení a srd-
cového zlyhávania

Cieľom tejto práce nie je rekapitulovať
liečebné postupy pri FiP, resp. SZ. Chce-
me poukázať len na niektoré osobitosti
manažmentu pacienta, ktorý trpí oboma
ochoreniami súbežne. 

Betablokátory pri FiP nielen spomaľu-
jú prevod na komory a významne reduku-
jú symptómy FiP, ale dnes zároveň pred-
stavujú jeden zo základných pilierov liečby
SZ. Majú byť prvolíniovou medikáciou na
kontrolu frekvencie FiP pri SZ (u hemo-
dynamicky stabilných pacientov)22. 

Digoxín je stále obľúbeným liekom pri
kombinácii SZ a FiP. Má však menšiu účin-
nosť má na kontrolu frekvencie komôr pri
fyzickej záťaži než betablokátory, pričom
práve pri SZ je vzostup frekvencie srdca
zreteľne neželaným fenoménom. Preto je
ho v tejto indikácii výhodnejšie kombinovať
s betablokátorom22. Digoxín je pri kontro-
le frekvencie FiP pri SZ alternatívou beta-
blokátorov u pacientov, ktorí ich netoleru-
jú23. Úskalia používania tohto tradičného
liečiva u seniorov sme rozoberali na inom
mieste24. Napriek nim si myslíme, že aj pre
seniorov je digoxín stále užitočným a pri
správnom vedení pacienta aj bezpečným
liečivom. 

Blokátory kalciového kanála nedihydro-
pyridínového typu (verapamil, diltiazem)
sa tiež používajú na kontrolu srdcovej frek-
vencie pri FiP. Ich indikovanie pri sú-
bežnom SZ je však vzhľadom na ich nega-
tívny vplyv na inotropiu obmedzené. Pri
systolickom SZ sa podávať nemajú, diltia-
zem však možno pri FiP použiť v kombi-
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nácii s digoxínom u pacientov s tzv. dias-
tolickým SZ, čím sa v porovnaní so „sólo
medikáciou“ digoxínom alebo blokátorom
kalciového kanála zlepší kontrola srdcovej
frekvencie22. 

U pacientov so SZ a teda štrukturál-
nym ochorením srdca nie je na ovplyvne-
nie FiP možné použiť antiarytmiká triedy
IC (propafenone, príp. flekainid). 

Pri FiP trvajúcej najviac 7 dní a ľahšom
štrukturálnom poškodení srdca by na far-
makologickú verziu FiP prichádzal do úva-
hy aj novší medikament – vernakalant. Ten
je však práve pri SZ spojený so zvýšeným
rizikom hypotenzie a neudržujúcich sa ko-
morových arytmií, a to už aj pri najľah-
šom stupni SZ, pri triede NYHA III a IV
je dokonca kontraindikovaný. 

Kľúčovým liečivom na obnovu sínuso-
vého rytmu alebo kontrolu frekvencie ko-
môr pri FiP je dnes amiodaron. Na farma-
kologickú verziu FiP je to v našich pod-
mienkach prakticky jediný v súlade s európ-
skymi odporúčaniami použiteľný medika-
ment. Preto považujeme za veľmi dobrú a
dôležitú celkom čerstvo zverejnenú infor-
máciu, že amiodaron si zachováva svoje po-
zitívne vlastnosti pri FiP aj u pacientov so
SZ, vrátane pokročilého s ejekčnou frak-
ciou ľavej komory pod 30 % (analýza 713
pacientov priemerného veku 66 – 69 ro-
kov na začiatku 4-ročného sledovania) SZ25. 

Pomerne veľké nádeje sa vkladali do
dronedaronu – mal totiž priniesť benefit
menšieho množstva nežiaducich účinkov
v porovnaní s amiodaronom. Pri SZ by sa
však podávať nemal26. 

Antagonisty mineralokortikoidných re-
ceptorov (ďalej len „MRA“) sa podľa odpo-
rúčaní majú podávať pacientom s ťažším
SZ, pretože zlepšujú ich prognózu. Táto
medikácia však môže mať pri kombinácii
SZ a FiP opačný efekt – v štúdii AF-CHF27

cielene zameranej na pacientov so súbež-
ným výskytom FiP a systolického SZ (prie-
merného veku pri randomizácii 67 rokov)
podávanie MRA (temer výlučne spirono-
laktonu) znateľne zvyšovalo pri 6-ročnom
sledovaní celkovú i kardiovaskulárnu mor-

talitu (1,4 krát), na čom sa podieľal najmä
dvojnásobný vzostup náhlych srdcových úmr-
tí, zrejme arytmogénnych. Sme presvedče-
ní, že toto je naozaj impresívna ukážka
toho, ako je dôležité študovať osobitosti po-
lymobidít a potom adjustovať terapiu nie-
len podľa základného ochorenia, ale aj pod-
ľa komorbidít. Nateraz sa nezdá, že by uve-
dené zistenie týkajúce sa spironolaktonu
malo platiť aj pre eplerenon28. Eplerenon
v porovnaní s placebom navyše u pacien-
tov so systolickým SZ s ejekčnou frakciou
ľavej komory menšou ako 36 % v priebehu
priemerne 21-mesačného sledovania výz-
namne redukoval vznik novej FiP alebo
flutteru predsiení (2,7 verzus 4,5 %)29. 

U pacientov so súbehom FiP a SZ by
sme nemali zabúdať ani na miesto antago-
nistov angiotenzín konvertujúceho enzýmu.
Nielenže sú základným kameňom liečby
SZ, ale môžu byť nástrojom na účinné pred-
chádzanie vzniku FiP u pacientov so SZ,
osobitne systolickým22. To by sme vzhľa-
dom na vysokú prevalenciu súbežného
výskytu SZ a FiP a negatívny prognostický
efekt tejto komorbidity mali vidieť ako
veľmi významnú preventívnu možnosť. 

Z vyššie uvedených patogenetických me-
chanizmov by malo bez akýchkoľvek po-
chybností vyplývať, že u pacientov so SZ
by sme pri liečbe FiP mali spomedzi stra-
tégií „kontrola rytmu“ a „kontrola frek-
vencie“ preferovať tú prvú. V klinickej pra-
xi sa však tento oprávnene očakávaný feno-
mén zatiaľ nepotvrdil – napr. ani nedávno
zverejnené výsledky z vyššie zmienenej pres-
vedčivej štúdie AF-CHF neukázali, že by
sa pacienti liečenými týmito dvoma prí-
stupmi počas priemerne 37 mesiacov líšili
v mortalite, frekvencii náhlej cievnej moz-
govej príhody (ďalej len „NCMP“), kvali-
te života alebo funkčnej kapacite (posu-
dzovanej podľa vzdialenosti prejdenej za 6
minút)30, 31. 

Ak sa dnes na najvyššej európskej úrov-
ni odporúča zvažovať antikoagulačnú lieč-
bu (voči riziku krvácania)26 už pri CHA2
DS2-VASc skóre 1, tak tento predpoklad je
pri súbehu FiP a už mierneho SZ naplne-
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ný vždy, bez ohľadu na ďalšie rizikové fak-
tory vzniku cerebrálnej embólie. Preto je
pri kombinácii FiP a SZ treba ochrane pa-
cienta pred NCMP venovať naozaj inten-
zívnu pozornosť. Warfarín je u seniorov s
FiP užívaný podstatne menej, ako by na
základe posúdenia pomeru rizika NCMP
/ krvácania mohol byť32. Dôvodov je via-
cero: na strane predpisujúcich lekárov je
to obava z krvácania (daná aj početnými
interakciami warfarínu s inými liekmi, oso-
bitne pri zmenách v ich ordinácii), na stra-
ne pacientov je to nízka adherencia k lieč-
be (daná najmä potrebou opakovaných la-
boratórnych kontrol stavu hemokoagulá-
cie, ale neraz aj pomerne komplikovanými
dávkovacími schémami). 

Preto by tzv. nové perorálne antikoagu-
lanciá (ďalej len „NOAK“; priame inhibí-
tory trombínu – dabigatran, inhibítory fak-
tora Xa – xabany) mali byť pre seniorov
významným zlepšením. Rozsiahlo sa im ve-
nujú ostatné európske odporúčania pre ma-
nažment FiP, ktoré o. i. predpokladajú, že
NOAK by mohli byť alternatívou k war-
farínu pre väčšinu pacientov26. Ich širšie
používanie zatiaľ okrem priamej ceny (tá
však pri zarátaní všetkých nákladov na ma-
nažment pacienta liečeného warfarínom
už vyzerá podstatne priaznivejšie) zrejme
brzdí obava z nie veľmi odskúšaného ukon-
čenia ich účinku v prípade emergencií
(toto riziko je do istej miery mitigované
krátkym polčasom NOAK), hoci formál-
ne odporúčania na to máme aj na Sloven-
sku33. Ako sme už spomenuli, osobitne v
geriatrii sa tešíme z jednoduchšieho dáv-
kovania NOAK, ale aj táto minca má svoj
rub: pri pomerne krátkom polčase NOAK
vynechanie viac než jednej dávky zname-
ná, že pacient nebude účinne chránený
(čo v praxi pri dávkovaní 2 razy denne zna-
mená, že na narušenie ochrany pred NCMP
stačí, aby senior „zabudol“ zobrať liek po-
čas jedného dňa). Aj pri NOAK teda mu-
síme vynaložiť nemalé úsilie na inštruktáž
seniora, resp. jeho rodiny, aby sa pozitívne
efekty NOAK navodzovanej antikoagulá-
cie mohli aj v reálnom živote prejaviť tak,

ako to bolo v klinických štúdiách, ktoré ich
„doviedli do praxe“. 

U seniorov treba dať pozor aj na to, že
dávku NOAK treba redukovať pri zhorše-
ní renálnych funkcií. Pri NOAK je to pod-
ložené už predklinickými štúdiami a zdô-
raznené aj v odporúčaniach. V tejto súvis-
losti si dovoľujeme pripomenúť, že antia-
rytmiká majú u seniorov vo všeobecnosti
málo farmakokinetických štúdií (propafe-
nón dokonca asi nemá žiadnu) a ich dáv-
ky by mali byť, najmä na začiatku podáva-
nia, u starších pacientov v porovnaní s
mladšími tiež redukované – priemerne sa na-
vrhuje napr. o 19 % pre diltiazem, 40 % pre
metoprolol, 29 % pre sotalol a 26 % pre
verapamil34. Takýto poznatok o antiaryt-
mikách má u pacientov s komorbídnou FiP
a SZ ešte väčší význam, keďže zvyčajnú
farmakokinetiku / dynamiku za tejto situá-
cie ďalej modifikuje zväčšenie distribučné-
ho objemu pre hydrofilné liečivá vďaka re-
tencii tekutín, ischemizácia pečene pri
venostáze atď. 

Vo všeobecnosti treba priebežne mys-
lieť na to, že manažment súčasne sa vysky-
tujúceho SZ a FiP môžu u seniorov výz-
namne ovplyvňovať ďalšie komorbidity. 

Pri elektroimpulzoterapii pacientov so
SZ a FiP sa minimálne od roku 199735 udo-
mácňuje poznanie, že pacienti by mohli
viac profitovať, ak by sa použili iné stimu-
lačné módy (napr. AAI, resynchronizačná
stimulácia), než ešte stále používaný spô-
sob VVI (jeho negatívny dopad je zrejme vy-
volaný ním navodenou ventrikulárnou dys-
synchróniou typu ľavoramienkovej bloká-
dy)2. 

Niektorí upozorňujú, že dnes je rastú-
ce množstvo poznatkov o tom, že ablačná
liečba FiP pri súčasnom SZ by u seniorov
mohla byť dokonca preferovaná pred lieč-
bou medikamentóznou36. 

Záver
V súčasnosti sa SZ a FiP považujú za

dve ochorenia s epidemickým výskytom37.
Sú navzájom tesne prepojené a prinášajú
zhoršenie prognózy. Dnes vieme už rela-
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tívne dosť o tom, ako SZ a FiP navzájom
súvisia. Zrejme nastal čas, keď by tieto poz-
natky mali byť intenzívnejšie prenášané
do praxe, aby sa zlepšila kvalita života, zní-
žila mortalita a obrovské finančné nákla-
dy súvisiace s manažmentom seniorov so
súbežným SZ a FiP. 
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Atrial fibrilation and heart failure in seniors 

M. Dúbrava, M. Cibíková 

Summary

Atrial fibrillation (AF) and heart failure (HF) can rightly be considered typical diseases of seniors.
They both have an epidemic and continually rising significantly age-dependent incidence. They have
a high potential of considerable reduction of the quality of life and the life span. These diseases, at
the same time, belong to the most common diseases of the routine clinical practice, mainly in higher
age. However, both diseases can be effectively cured. Atrial fibrillation and heart failure belong to one
of the typical geriatric comorbidies. Atrial fibrillation and heart failure are concurrent in 13 – 46 %
of patients with atrial fibrillation and heart failure. In our group of patients this comorbidity was
found in 16% of hospitalized seniors, and in 89+ patients it was found in as much as in 32 %. Highly
observed concurrence of atrial fibrillation and heart failure is closely connected with etiopathogenetic
mechanisms of these diseases. The concurrent incidence of atrial fibrillation and heart failure wor-
sens the quality of life and the prognosis of patients by increasing the risk of cardioembolic cerebral
ischemia, acute heart failure decompensations, hospitalizations and mortality. The treatment of con-
current atrial fibrillation and heart failure may differ from the procedures recommended in cases of
isolated occurence of these diseases, whereas the differences exist not only among the single phar-
macotherapeutic modalities, but in electro-impulse therapy, as well. It is high time to transfer these pie-
ces of knowledge into the practice in order to intensify the quality of life, to reduce mortality and vast fi-
nancial costs related to the management of seniors with concurrent atrial fibrillation and heart failure. 

Key words: polymorbidity – comorbidity – heart failure – atrial fibrillation – senior – geriatrics  
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Čestná cena akademika Teofila Rudol-
fa Niederlanda je najvyšším ocenením Slo-
venskej lekárskej spoločnosti (SLS), ktoré
v súlade so Štatútom pôct a cien SLS ude-
ľuje Prezídium SLS, na návrh príslušnej od-
bornej spoločnosti. Je spojená s menom
ak. T.R. Niederlanda (14.01.1915-28.10. 2003),
uznávaného lekára, vedca a pedagóga. Bol
zakladateľom moderných vedeckých a kli-
nických odborov na Slovensku – klinickej
biochémie, klinickej farmakobiochémie a
klinickej farmakoterapie. Úspešne pôsobil
v mnohých významných profesijných a spo-
ločenských pozíciách a funkciách, okrem
iných aj ako predseda Slovenského výboru
Československej lekárskej spoločnosti J.E.
Purkyně. Bol prvým, predsedom SLS, ako
samostatnej národnej spoločnosti a túto
funkciu vykonával niekoľko funkčných ob-
dobí (1969-1987). Významnou mierou sa
podieľal na budovaní a rozvoji viacerých
medicínskych odborov a sústavného vzde-
lávania zdravotníckych pracovníkov u nás.
Osobitné zásluhy má na rozvoji Slovenskej
lekárskej spoločnosti, najmä v oblasti me-
dzinárodnej spolupráce a na získaní jej vyso-
kého kreditu a uznania doma a v zahraničí. 

Čestná cena akademika Teofila Rudol-
fa Niederlanda sa udeľuje špičkovým leká-
rom a ďalším zdravotníckym pracovníkom
za vynikajúce výsledky ich odbornej, ve-
deckej a pedagogickej práce v oblasti me-
dicíny a farmácie, ktorými dosiahli uzna-
nie širokej odbornej medicínskej verejnos-
ti. Jej udeľovanie iniciovali bývalí predse-
dovia SLS, prof. MUDr. Rastislav Dzúrik,
DrSc. a prof. MUDr. Gustáv Čierny, DrSc.
Vypracovali kritéria (1995), ktoré ešte po-
čas svojho života schválil ak. T.R. Nieder-
land. V plnom rozsahu si ich osvojili všet-
ky ďalšie reprezentácie SLS. Od roku 1996,
v súlade so štatútom a stanovenými krité-
riami, komisia Prezídia SLS posudzuje doš-
lé návrhy a vyberá laureáta (výnimočne lau-
reátov) ceny. Cena sa odovzdáva raz roč-

ne, spravidla na Kongrese SLS a je spojená
s prednáškou laureáta.

Doteraz boli Čestnou cenou ak. T. R.
Niederlanda ocenení: prof. MUDr. R. Ko-
rec, DrSc. (1996), prof. MUDr. R. Dzúrik,
DrSc. (1997), prof. MUDr. V. Zvara, DrSc.
(1998), prof. MUDr. J. Korpáš, DrSc.,
(1999), prof. MUDr. L. Borecký, DrSc.
(2000), prof. MUDr. Z. Oláh, DrSc. (2001),
prof. MUDr. J. Štefanovič, DrSc. (2002),
doc. MUDr. I. Ruttkay-Nedecký, DrSc.
(2003), prof. MUDr. G. Čierny, DrSc.
(2004), prof. MUDr. V. Zikmund (2005),
prof. MUDr. A. Kapellerová, DrSc. (2006),
prof. MUDr. J. Mazúch, DrSc. (2007),
prof. MUDr. I. Ďuriš, DrSc. (2008), prof.
MUDr. M. Mydlík, DrSc. (2009), prof.
MUDr. RNDr. R. Pullmann, CSc. (2010),
prof. MUDr. A. Sakálová, DrSc. (2011),
prof. MUDr. M. Mikulecký, DrSc. (2012)
a prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc. (2013). 

V tomto roku bola po prvý raz Čestná
cena ak. T.R. Niedelanda udelená dvom po-
predným osobnostiam slovenskej medicí-
ny: prof. MUDr. Ladislavovi Hegyimu, DrSc.,
gerontológovi a geriatrovi (na návrh Sloven-
skej gerontologickej a geriatrickej spoloč-
nosti) a prof. MUDr. Antonovi Vavrečkovi,
CSc., gastroenterológovi (na návrh Sloven-
skej gastroenterologickej spoločnosti).

Prezídium Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti si vysoko váži, že aj tohtoroční laureá-
ti najvyššej ceny SLS sú všeobecne uzná-
vanými odborníkmi v príslušných medicín-
skych odboroch a patria medzi mimoriadne
aktívnych, dlhoročných členov Slovenskej le-
kárskej spoločnosti, ktorí ju vždy dôstojne re-
prezentovali a významnou mierou sa zaslú-
žili o jej budovanie a rozvoj. Patrí im za to
naša veľká vďaka a úcta. Srdečne im blaho-
želáme a prajeme, aby nás mohli naďalej obo-
hacovať svojimi rozsiahlymi odbornými ve-
domosťami a skúsenosťami a v dobrom
zdraví sa tešiť z výsledkov svojej práce. 

Za Prezídium SLS: Ž. Mácová

ČESTNÁ CENA 
AKADEMIKA TEOFILA RUDOLFA NIEDERLANDA
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Voľby do nového výboru a  kontrolnej
komisie SGGS na roky 2014 – 2018 sa us-
kutočnili v mesiacoch júl – október 2014.
Podľa stanov SGGS voľby prebehli dvoj-
kolovo: po prvom kole tajného hlasovania
korešpodenčnou formou (júl-august) nasle-
dovalo druhé kolo a tí, ktorí získali najvyš-
ší počet hlasov sa stali novými  členmi vý-
boru SGGS, ďalší v poradí členmi Kon-
trolnej komisie.

Na prvej schôdzi novozvolených čle-
nov výboru SGGS odstupujúci prezident
našej spoločnosti prof. MUDr. Z. Mikeš,
DrSc. poďakoval členom končiaceho vý-
boru za ich činnosť v období 2010 – 2014.
Potom tajnou voľbou prítomných členov
novozvoleného výboru boli určené funk-
cie jednotlivých členov výboru  na r. 2014
– 2018.

V ďalšom období výbor SGGS bude pra-
covať v uvedenom zložení.

Prezident SGGS:        
Doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.
Viceprezidenti:            
Doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.
Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
Vedecký sekretár:             
Doc. MUDr. František Németh, PhD.

Čestný prezident:       
Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Past-prezident:           
Prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc.
Členovia výboru:       
MUDr. Ladislav Gerlich, MPH            
MUDr. Terézia Drobná
Prof. MUDr. Štefan Koval, PhD.          
MUDr. Klára Soláriková 
MUDr. Katarína Stracová 
Do kontrolnej komisie boli zvolení:
Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD. 
MUDr. Peter Belan, CSc.
MUDr. Peter Jonáš     

Novozvolený prezident našej spoloč-
nosti doc. MUDr. S. Krčméry, CSc. poďako-
val za dôveru a zdôraznil potrebu tímovej
spolupráce. Vníma svoju funkciu ako služ-
bu celej geriatrickej spoločnosti.

Doc. MUDr. Krčméry S., CSc. chce
svoj zámer a smerovanie činnosti Výboru
SGGS predstaviť pri prvej adekvátnej prí-
ležitosti.

Doc. MUDr. Németh F., PhD
ved. sekretár SGGS 

NOVÝ VÝBOR 
A KONTROLNÁ KOMISIA SGGS NA R. 2014 – 2018

Geriatria  4/2014  30.9.2017  22:35  Stránka 41



Geriatria 4/2014

186

Recenzia knihy L. Hegyi, Š.. Krajčík: Geriatria pre praktického lekára, 3. doplnené a prepracované
vydanie, Bratislava: Herba, 2014

Autormi už tretieho vydania „Geriatrie pre praktického lekára“ sú dve významné osobnosti slo-
venskej geriatrie a gerontológie, prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. a prof. Mudr. Štefan Krajčík, CSc.
V tomto diele predkladajú čitateľom svoje dlhoročné skúsenosti zo starostlivosti o seniorov pre ich
využitie v každodennej lekárskej i ošetrovateľskej praxi. 

Kniha je rozdelená do piatich častí. V druhej časti sa autori zaoberajú teoretickou bázou geron-
tológie a geriatrie. Dozvieme sa nové poznatky o zvláštnostiach ochorení u starých ľudí, prevencii,
diagnostike, farmakoterapii i rehabilitácii seniorov. Súčasťou druhej časti je aj posudzovanie funkč-
ného stavu, geriatrické ošetrovateľstvo, výživa, pohybová aktivita, starostlivosť na konci života, riziká
ústavnej starostlivosti, príprava na chirurgický výkon a koncepcia geriatrie v Slovenskej republike. Tre-
tie časť, nazvaná „Symptómy a syndrómy“ sa venuje somatickým, psychickým i sociálnym geriatric-
kým syndrómom, ktoré sú základnou bázou starostlivosti o seniorov. Pri všetkých 23 geriatrických synd-
rómoch nájdeme ich definíciu, rozdelenie, klinické prejavy i liečbu. Vo štvrtej časti, nazvanej „Naj-
častejšie choroby vo vyššom veku“ čitatelia nájdu dominantné ochorenia orgánových systémov – kar-
diovaskulárneho, dýchacieho, tráviaceho systému, krvotvorby, endokrinné a metabolické ochorenia,
choroby pohybového systému, uropoetického aparátu, kožného aparátu, nervového systému a dušev-
né ochorenia v starobe. Pri každej diagnóze autori rozoberajú jej prevalenciu, etiológiu, kliniku, diag-
nostiku, liečbu, prognózu i prevenciu.

Kniha obsahuje 211 tabuliek a 1 obrázok, v porovnaní s druhým vydaním z roku 2006 prišlo k pod-
statnému prepracovaniu a rozšíreniu knihy, na konci každej kapitoly sa nachádza bohatá použitá a na
záver i odporúčaná literatúra.

Publikácia je písaná pútavým jazykom, je zrozumiteľná, zaujímavá a „ľahko“ sa číta. Obsahuje
ucelené poznatky zo starostlivosti o seniorov, ktoré medicínske i ošetrovateľské odbory v súvislosti s
demografickými zmenami starnutia našej populácie nevyhnutne potrebujú. Radi po nej siahnu pre-
dovšetkým všeobecní lekári (ktorým je aj svojim názvom určená) ale aj geriatri, lekári iných medicín-
skych odborov, študenti medicíny, verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, sociálnej práce, sestry v
ambulantných i ústavných zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.

Záverom môžem skonštatovať, že tretie vydanie „Geriatrie pre praktického lekára“ je významným
prínosom pre slovenskú medicínsku i ošetrovateľskú obec, ktorým táto kniha prináša najmodernejšie
spracované vedomosti v tak potrebnej starostlivosti o seniorov.

Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD, mim. prof.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
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K. Tóth, T. Pagáčová (eds.): Zdravotnícke právo interdisciplinárne. Zborník príspevkov z medzinárod-
ného vedeckého seminára konaného v dňoch 27.-28. januára 2015 na Slovenskej zdravotníckej univerzi-
te v Bratislave z príležitosti 15. výročia založenia Katedry medicínskeho práva.

V januári 2015 vyšla veľmi zaujímavá interdisciplinárna práca z oblasti zdravotníckeho práva -
zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára.

Za 15 rokov svojej existencie zanechala Katedra medicínskeho práva hlbokú stopu v právnom
povedomí nielen poslucháčov a absolventov štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite, ale i v pove-
domí zdravotníckych pracovníkov Slovenskej republiky. Je pozitívne, že z príležitosti 15. výročia svoj-
ho vzniku vydáva Katedra tento zborník.

Prof. JUDr. Karol Tóth, PhD, MPH je zakladateľ a vedúci Katedry medicínskeho práva a záro-
veň zakladateľ a prezident Slovenskej spoločnosti zdravotníckeho práva Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti. V súčasnosti je najvýznamnejším predstaviteľom odboru zdravotníckeho práva na Slovensku.
Jeho spolueditorka, RNDr. Ivana Pagáčová, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre medicínskeho
práva a autorkou a spoluautorkou mnohých prác, ktoré z Katedry vyšli. Je vedeckou sekretárkou Slo-
venskej spoločnosti zdravotníckeho práva Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Zborník obsahuje 18 prác od 23 autorov zo Slovenskej republiky a Českej republiky. Tematika je
interdisciplinárna. Veľmi inštruktívna je úvodná práca prof. Tótha, ktorá ukazuje vývoj odboru od fo-
renznej medicíny cez medicínske právo a zdravotnícke právo až po bioprávo. Z hľadiska medicínskej
praxe zaujali recenzenta niektoré ďalšie práce. Zvlášť zaujímavá a závažná je práca autorov MUDr.
Trnovca a JUDr. Humeníka Liek v praxi lekára – vybrané právne aspekty, ktorá poukazuje na zloži-
tosť interpretácie právnej zodpovednosti lekára pri farmakoterapii. Blízku problematiku tejto práci
pojednáva i JUDr. Jančo – Občianskoprávna zodpovednosť za škodu v oblasti zdravotníctva, kde sa
zaoberá nemajetkovou újmou. Zaujímavý prístup volil Mgr. Maťko, ktorý vo svojej práci Právna zod-
povednosť v zdravotníctva všeobecne a z pohľadu prípadov z aplikačnej praxe volil metódu analýzy 2
kazuistík. Veľmi závažnou je práca Mgr. Palúchovej, ktorá sa zaoberá Zodpovednosťou zdravotníc-
kych pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb po novele zákonov v zdravotno-sociálnej oblasti.
Zaujímavou a dobre spracovanou je práca MUDr. Reitera a Ing. Hudáka Právne aspekty zavedenia
motocyklovej záchrannej zdravotnej služby v Slovenskej republike.

Treba konštatovať, že i vyššie nespomenuté práce sú z vecného pohľadu zaujímavé, dobre spra-
cované a predstavujú prínos k pochopeniu celej šírky a významu Zdravotníckeho práva pre poskyto-
vateľa i pacienta.

Predložený Zborník je významným prínosom k interdisciplinárnemu chápaniu spojitosti zdravot-
nej i právnej problematiky. Niektoré uverejnené práce priamo poukazujú na nutnosť ale i spôsob prí-
stupu k novelizácii existujúcej právnej úpravy a navrhujú riešenia.

Zborník svojim obsahom a zameraním je určený nielen odborníkom v odbore Zdravotníckeho
práva, ale i lekárom, študentom lekárskych fakúlt a verejného zdravotníctva. Je významným obohate-
ním zdravotníckej i právnej literatúry.

Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita
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