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ZMENY VYNÚTENÉ ŽIVOTOM 

Niektoré zmeny si vynúti život sám, sa-
mi by sme ich nikdy neurobili. K jednej z
nich, pre našu geriatrickú obec mimoriad-
ne smutnú, prinášame v tomto čísle nek-
rológ na pamiatku profesora Ladislava He-
gyiho. Pán profesor Hegyi bol aj dušou
nášho časopisu Geriatria. Toto číslo ho pr-
vý raz v celej svojej histórii nemá uvede-
ného ako vedúceho redaktora. Keď sa má
niečo takto násilne zmeniť po 21 rokoch,
je to o to bolestivejšie. Čo si počať? Neos-
táva nám iné, len tú pochodeň zdvihnúť a
pokúsiť sa niesť ju ďalej. 

Po smrti pána profesora Hegyiho vý-
bor Slovenskej gerontologickej a geriatric-
kej spoločnosti rozhodol, že funkciu vedú-
ceho redaktora mám prevziať ja. Na jed-
nej strane veľká dôvera, na druhej strane
ešte väčší záväzok. Najmä ak som už 7 ro-
kov bol predsedom redakčnej rady iného
mesačníka a viem úplne presne, aké sú s
vydávaním periodika spojené problémy a
koľko času to vyžaduje. Z toho, ako vidím
Geriatriu, som sa v nej vo všeobecnosti vy-
písal na konci jej 20. ročníka (editoriál
„Sú rôzne hodnoty“, Geriatria, 20, 2014,
č. 4). Dnes, po vynútenej zmene vedúceho
redaktora, by som mal prezentovať kon-
krétnejšie, kam sa budem snažiť Geriatriu
viesť. 

Vychádzam pritom z hodnôt Geriat-
rie, ktoré si všetci spoločne užívame naj-
mä vďaka neúnavnej práci pána profesora
Hegyiho. Zároveň si ale uvedomujem, že v
tomto šialene kvaltujúcom svete „moder-
ných komunikačných technológií" musíme
jeho odkaz ďalej rozvíjať, aby sme čitate-
ľom Geriatrie boli schopní ponúkať vždy
toľko, aby sa im oplatilo brať Geriatriu do
ruky, v optimálnom prípade aby sa na ňu
dokonca tešili. Ako na to?

Musíme uvažovať o rovnováhe kvality,
kvantity a krytia výrobných nákladov. I keď
to na prvý pohľad nemusí byť zrejmé, kva-
lita a kvantita spolu úzko súvisia aj v Ge-

riatrii: úvaha je úplne jednoduchá – ak au-
tori ponúknu viac článkov, najprv sa budú
publikovať tie kvalitnejšie. 

Kvalitu budeme posudzovať štandard-
ným spôsobom tak ako doteraz – recenz-
ným konaním. Možno bude len o niečo for-
malizovanejšie, keď budeme prosiť recen-
zentov, aby odstupňovali, aký má nimi po-
sudzovaný článok podľa ich názoru poten-
ciál. Potenciál priniesť buď originálne poz-
natky z geriatrie alebo ponúknuť syntetic-
ké pohľady na zaujímavé geriatrické témy
a neuraziť pritom ich formálnym spraco-
vaním. Ak si nie ste istí, či ste správne čí-
tali medzi riadkami, tak potvrdzujem, že
budeme mať ambíciu v každom čísle cie-
lene priniesť prehľadový článok a budeme
od neho očakávať, že ho budú môcť pou-
žiť nielen „atestanti“, ale siahnu po ňom
aj lekári „každodennej praxe“ z ambulan-
cie, oddelenia alebo kliniky, aby si osvie-
žili základné poznatky a doplnili ich o no-
vinky v danej oblasti. 

Nateraz sme boli v každom čísle Ge-
riatrie zvyknutí na 3 – 5 odborných člán-
kov. Nie že by tie ostatné boli „neodbor-
né“, ale je zrejmé, že kvôli úvodníku či lau-
dácii sa asi čitateľ nebude zaujímať, kedy
už vyjde ďalšie číslo. Odhadujeme, že by
sme ekonomicky zvládli rozšírenie každé-
ho čísla o 1 – 2 články. Určite nechceme
rozsah Geriatrie nafukovať „umelo“, len
sa budeme snažiť poskytovať viac hodnot-
ných informácií. Vychádzame pritom z
predstavy, že geriatria je už taká široká, že
zďaleka nie každý v nej robí všetko a bolo
by fajn, ak by si čo najväčší okruh čita-
teľov našiel v Geriatrii čo najčastejšie aj
to, čo je jeho profesionálnemu srdcu naj-
bližšie. 

Určite budeme chcieť začať aj úvahy o
„zmedzinárodnení“ Geriatrie. Ak dnes „kaž-
dý hľadá investora“, musíme aj my reflek-
tovať internacionalizáciu sveta. Začať pri-
tom môžeme hoc aj spomienkou: my star-
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ší si pamätáme, že v nie tak dávnej minu-
losti bola Geriatria časopisom, v ktorom
významne figurovali aj českí kolegovia. Po-
tom sa situácia postupne z mnohých (po-
chopiteľných i mne menej zrozumiteľ-
ných) dôvodov menila, v globalizujúcom sa
svete sa Geriatria paradoxne viac vyme-
dzovala smerom do Slovenska. Myslím si,
že nastal čas znova sa aspoň začať zaobe-
rať myšlienkou, či nedokážeme zorganizo-
vať vydávanie Geriatrie tak, aby mala zno-
va širšiu autorskú, čitateľskú, a tým aj in-
zerčnú (t.j. ekonomickú) základňu. 

Poviete si – smelé ambície. A budete
mať pravdu. Tieto zámery nebude jedno-
duché naplniť a už vôbec nie bez vás – či-
tateľov. Neviem si totiž dobre predstaviť,
kde inde ako medzi čitateľmi Geriatrie by
sa mohla vytvoriť aj rozhodujúca množina
autorov. Bolo by, samozrejme, skvelé, ak by
sme zrazu mohli zverejňovať viac a kva-
litných článkov, a to aj od doteraz nepub-
likujúcich kolegov. Ale pri pomerne ob-
medzenom počte seniorom sa aktívnejšie

venujúcich lekárov a pri výkone nášho
povolania v často priam ubíjajúcich pod-
mienkach si nerobím ilúzie, že sa to stane
rýchlo a masovo. Bolo by však dobré as-
poň to skúsiť. Možno by pre viacerých bo-
lo najschodnejšou cestou publikovanie ka-
zuistík – spomeňte si len na kvalitné ka-
zuistické sekcie s mladými prednášajúci-
mi, ktorých sme boli svedkami na našich
ostatných kongresoch. Veď spracovanie ka-
zuistiky nemusí trvať tak dlho ako pri „ori-
ginálnej výskumnej práci“ a iste si na ne
môže trúfnuť aj lekár s kratšou praxou. Ka-
zuistika pritom ponúka osobitný zdroj po-
naučenia, ktorý nám o.i. pripomína nevšed-
nú pestrosť geriatrie. 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, po-
kúsil som sa opísať priestor, ktorý vás zno-
va pozýva, aby ste sa v ňom podelili o poz-
natky a skúsenosti s ostatnými, ktorí ešte
stále vytrvali v neľahkej práci v prospech
chorého seniora. 

M. Dúbrava

THE CHANGES FORCED BY LIFE 

Some of the changes are forced by life
itself and we would never do them only by
ourselves. One of those changes, for our
geriatric community extremely sad, is the
necrologue in the memory of Professor
Ladislav Hegyi that we bring in this issue.
Professor Hegyi was the soul of our jour-
nal 'Geriatria' as well. This copy for the
first time in its entire history hasn’t got
his name as the Editor- in- chief. It is even
more painful when something like this has
to be changed forcibly after 21 years. But
what can we do about it? It remains not-
hing more than to try to carry on.

After the death of professor Hegyi the
Executive Committee of the Slovak Socie-
ty of Gerontology and Geriatrics has deci-
ded that I should become the new Editor-
in- chief. On the one hand the great deal
of trust in me, and on the other hand even

greater commitment. Especially when I
was previously for seven years the chair-
man of the editorial board of another peri-
odical and I know exactly what are the
problems related to the periodical publi-
cations and how time consuming it could
be. I stated my general point of view on
the future of 'Geriatria' at the end of its
20th anniversary (the editorial "Sú rôzne
hodnoty", 'Geriatria', 20, 2014, No. 4).
Nowadays, after the forced change of our
Editor- in- chief I should like to present
where I will try to lead 'Geriatria' more
specifically.

I will respect the values of 'Geriatria'
which we are enjoying altogether thanks
to the tireless effort of Professor Ladislav
Hegyi. At the same time I realise that in
this crazy fast world of modern communi-
cation technologies we must keep develo-

Geriatria 1/2016  17.9.2017  22:42  Stránka 6
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ping his ancestry so we can offer to the
readers of 'Geriatria' something really worth
and moreover, something for which they
will be always looking forward to. But
how exactly to achieve this?

We have to think about the balance of
quality, quantity and the productions
costs. Even if it may not be apparent on
the first sight, the quality and quantity are
closely related in the journal 'Geriatria'.
The idea is really simple - if the authors
offer more articles, the first ones being pub-
lished will be the ones with higher quality.

The quality we would like to achieve in
a standard way, as before, by the review pro-
cedure. Just maybe the procedure can be
more formal when we will be asking the
reviewers to scale the potential of their ar-
ticles. The potential should bring the ori-
ginal knowledge of geriatric medicine, or
offer the synthetic views on interesting ge-
riatric topics with adequate formal proces-
sing. If you are not sure that you read bet-
ween the lines sufficiently, I am assuring
you that we have the ambition to bring the
review article in every issue and we are
expecting it will be useful not just for phy-
sicians with specialty, but also for physi-
cians from everyday practice. Moreover, it
should be useful for doctors from ambula-
tory practice, from hospital departments
or even from clinic, so they can refresh the-
ir basic medical knowledge and they acqui-
re some of the novelties from the given area.

Until now, we were used to 3-5 expert
articles in every issue of 'Geriatria'. It’s
not likely that the other articles were "non
scientific", but it is obvious that it’s not
because of the editorials or necrology why
the reader should be interested in the next
issue. We are certainly not interested in
enlargement of 'Geriatria' which would
look rather fake, but to the journal which
will offer more enriching information. 

We would most certainly like to start
the debate about making 'Geriatria' more
international. If in these days everybody is

looking for investors, our journal should
also reflect the internationalization of the
world. For instance, the older ones remem-
ber times not so far away when 'Geriatria'
was a journal in which our Czech collea-
gues had the strong position as well. Later
on the situation gradually changed becau-
se of the various (some of them were com-
prehensible and some for me harder un-
derstandable) issues and in the world which
was globalising, 'Geriatria' paradoxically
became limited rather just to Slovakia. I
think that the time has come to start enga-
ging again in the idea of publishing 'Ge-
riatria' in the way of larger authors’, rea-
ders’’ and economical base.

You tell to yourself that these are great
ambitions. And you will be right. These
intentions wouldn't be easy to accomplish
and they cannot be accomplished without
you - the readers. I can’t imagine where
else we could create the critically large as-
sembly of authors, if not between you, the
readers of 'Geriatria'. It would be really
great if we could start publishing more
articles of higher quality also from the new
colleagues. But with comparatively con-
strained amount of physicians devoted to
the geriatric patients, and working in con-
ditions which sometimes feel rather hosti-
le, I do not have any illusions if this could
happen quickly and massively. On the other
hand, it would be great to try it at least.
Maybe the way to go for many of you would
be publishing of the case report at the
beginning. Just remember the perfect case
report sections with the young colleagues
on our last geriatric congresses. Further-
more, the case report itself offers unique
source of information with focus on the
exceptional diversity of geriatric medicine. 

Dear colleagues, I would like to invite
you again to share your knowledge and
experience with others who still remain
stick in certainly not easy work in favour
of ill geriatric patients. 

M. Dúbrava

Geriatria 1/2016  17.9.2017  22:42  Stránka 7
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FIBRILÁCIA PREDSIENÍ U SENIOROV:
ZÁKLADNÉ DÁTA ZO ŠTÚDIE SAFIS

(metodika, prevalencia a typy fibrilácie predsiení)

M. Dúbrava1, F. Németh2, T. Drobná3, L. Gerlich4

1I. klinika geriatrie LFUK a UN Bratislava
2Oddelenie vnútorného lekárstva a geriatrie, FNsP J. A. Reimana v Prešove

3Oddelenie geriatrie a dlhodobo chorých, FN Trenčín
4Oddelenie dlhodobo chorých NsP Prievidza - nemocnica Bojnice

Súhrn

Fibrilácia predsiení (FiP) patrí medzi najfrekventovanejšie choroby seniorov, je najčas-
tejšou arytmiou starších ľudí, zreteľne negatívne ovplyvňuje kvalitu života, skracuje dĺžku do-
žitia v plnom zdraví i celkový vek dožitia. Komplexnejšie dáta reflektujúce situáciu v širšej po-
pulácii hospitalizovaných seniorov zo Slovenska doteraz neboli k dispozícii. V tomto článku
prezentujeme prvé základné informácie zo štúdie „Slovenský Audit FIbrilácie predsiení u Senio-
rov“ (SAFIS), týkajúce sa najmä jej metodiky, ale aj prevalencie FiP a typov FiP. Zber dát sa v
SAFIS štúdii dial medzi 1.8.2012 a 30.6.2015. Štúdiu charakterizujeme ako otvorenú multicen-
trickú, retrospektívnu v prvej etape a prospektívnu v etape druhej a tretej, observačnú v prvej
a druhej etape, intervenčnú v etape tretej. SAFIS zahŕňa 4252 65-ročných a starších pacientov
(priemerného veku 80,9 roka), ktorým sme registrovali po 122 primárnych veličín. FiP sa vy-
skytla u 28,4 % hospitalizovaných pacientov.Najčastejším typom FiP bola permanentná (39,1 %),
nasledovaná perzistentnou (26,5 %), paroxyzmálnou (20,2 %), prvý raz diagnostikovanou (8,2 %)
a dlhodobo perzistujúcou (5,9 %). Frekvencia jednotlivých typov FiP sa menila vekom, z kvan-
titatívneho hľadiska bol vekom dominantný nárast frekvencie permanentnej FiP (z 32,6 na
46,3 % ), sprevádzaný poklesom frekvencie paroxyzmálnej FiP (z 26,8 na 11,4 %). Najčastejšie bo-
la FiP primárnou príčinou hospitalizácie vtedy, ak to bola prvý raz diagnostikovaná FiP (v 60,0 %
z nich), za bezprostrednú príčinu hospitalizácie sa považovalo len 33,9 % paroxyzmálnych FiP.
Typy FiP sa líšili aj komorbiditou (vyjadrenou indexom komorbidity),pričom najvyššia bola pri dl-
hodobo perzistujúcej a permanentnej FiP (5,9, resp. 5,8) a najnižšia pri prvý raz diagnostiko-
vanej a paroxyzmálnej FiP (4,9, resp. 5,1). Mortalita pri jednotlivých typoch FiP nebola v užšom
vzťahu k ich priemernému indexu komorbidity, nie je teda interpretovateľná iba najjednoduch-
ším ponúkajúcim sa vysvetlením – komorbiditami.

Kľúčové slová: fibrilácia predsiení – geriatria – SAFIS 

Východiská
Fibrilácia predsiení (FiP) je nielen naj-

častejšou arytmiou seniorov1, ale aj celko-
vo patrí medzi najfrekventovanejšie cho-
roby seniorov. Pritom to nie je choroba
„banálna“ – výrazne negatívne ovplyvňuje
kvalitu života, skracuje dĺžku dožitia v pl-
nom zdraví i celkový vek dožitia. Odporú-
čaný spôsob manažovania pacienta s FiP
popisujú viaceré medzinárodné dokumen-
ty (napr. Európskej kardiologickej spoloč-
nosti2 (ESC)), ktoré sú priebežne aktuali-

zované (v prípade ESC odporúčaní napo-
sledy v roku 20123). Komplexnejšie dáta
o FiP v populácii seniorov zo Slovenska
nie sú k dispozícii. Základnú informáciu
o stave ambulantnej starostlivosti o pa-
cientov s FiP v Slovenskej republike (SR)
načrtol register REALFIB4,5, aj keď sa špe-
cificky nevenoval seniorom. Štúdia „Slo-
venský Audit FIbrilácie predsiení u Senio-
rov“ (akronym SAFIS), zameraná na hos-
pitalizovaných seniorov, prebiehala v SR
od roku 2012 a po spracovaní jej dát budú

Geriatria 1/2016  17.9.2017  22:42  Stránka 8
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výsledky z nej postupne publikované.
V tomto článku začíname prezentovaním
základných informácií, najmä o metodike
štúdie, prevalencii a typoch FiP u našich
(hospitalizovaných) seniorov. 

Pacienti a metódy 
SAFIS je multicentrickou štúdiou. Pre-

biehala na štyroch pracoviskách (uvedené
abecedne podľa sídla pracoviska): I. klini-
ka geriatrie Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského a Univerzitnej nemocnice
v Bratislave, Klinika geriatrie Fakultnej
nemocnice v Prešove, Oddelenie dlhodo-
bo chorých / Geriatrické oddelenie Ne-
mocnice s poliklinikou Prievidza – Ne-
mocnica Bojnice a Oddelenie geriatrie
a dlhodobo chorých Fakultnej nemocnice
v Trenčíne. 

V projekte sa získavali dáta v troch ča-
sových etapách: prvá 1. 8. 2012 – 31. 7. 2013
(retrospektívna), druhá 1. 8. 2013 – 31. 7. 2014
(prospektívna) a tretia 1. 1. 2015 – 30. 6.
2015 (prospektívna, po predbežnom zhod-
notení výsledkov prvých dvoch etáp a vy-
pracovaní Odporúčaní na manažment se-
niorov s fibriláciou predsiení v Slovenskej
republike6). 

Do štúdie boli zaradení všetci pacienti,
ktorí boli v danom časovom období pre-
pustení z hospitalizácie na participujúcich
pracoviskách. Sumárne SAFIS projekt cha-
rakterizujeme ako otvorenú multicentrickú
štúdiu, retrospektívnu v prvej etape a pros-
pektívnu v etape druhej a tretej, observačnú
v prvej a druhej etape, intervenčnú v etape
tretej. 

Dovedna sme u každého pacienta re-
gistrovali 122 primárnych položiek v sied-
mich kategóriách: 1. základné identifiká-
tory (n = 12; napr. priezvisko, meno, vek,
doma / inde žijúci, dĺžka hospitalizácie –
prvý aj posledný deň hospitalizácie sme rá-
tali ako celé dni hospitalizácie, ...), 2. zá-
kladné charakteristiky FiP (n = 4; či bola
FiP primárnym dôvodom hospitalizácie, typ
FiP, ...), 3. kardiálne a vaskulárne komor-
bidity a stavy potenciálne užšie interferu-
júce s FiP (n = 25), 4. nekardiovaskulárne

komorbidity potenciálne užšie interferujú-
ce s FiP (n = 9; cukrovka (DM), hypotyreó-
za a hypertyreóza, ...), 5. komorbidity typic-
ké pre vyšší vek (n = 2; demencia,
imobilita), 6. faktory súvisiace s diagnos-
tikou FiP (n = 12; vyšetrenie transtorakál-
nou a transezofágovou echokardiografiou
(ECHOKG) rok pred prijatím na aktuál-
nu hospitalizáciu a počas hospitalizácie,
vyšetrenie 24-hodinovým elektrokardio-
grafickým monitorovaním dľa Holtera rok
pred prijatím na aktuálnu hospitalizáciu
a počas hospitalizácie, ...), 7. faktory súvi-
siace s liečbou FiP (n = 58; k FiP rele-
vantná dispenzarizácia pri prijatí a prepus-
tení, pokus o elektrickú verziu, farmaká
a farmakologické skupiny priamo používa-
né na manažment FiP, resp. s možným
tesným súvisom s FiP, ktoré pacient užíval
pri prijatí, resp. ich mal odporučené pri
prepustení, ...). Tieto primárne dáta boli
použité buď na ich priamu analýzu, alebo
z nich boli derivované ďalšie parametre. 

Na štatistické spracovanie sme použili
rutinné štatistické metódy (priemerné hod-
noty a ich smerodajné odchýlky, medián,
CHI2 test, Fisherov exaktný test, T-test, ko-
relácia kvantitatívnych veličín, pri ktorej
sme aplikovali ten typ regresie – lineárna,
polynomická n–tého stupňa, ktorá mala
v danom prípade najvyššiu spoľahlivosť).
Za štatisticky významné sme považovali
rozdiely, pre ktoré bola hladina význam-
nosti (p) 0,05 a menej. 

Termín prevalencia sa používa na popí-
sanie frekvencie javu v dlhšom časovom ob-
dobí, resp. javu trvalejšie prítomného. Po-
jem incidencia sa používa na popis frek-
vencie novovzniknutých javov. Niekedy je
rozlíšenie charakteru javu zložité, v na-
šom prípade sa niekedy oba pojmy môžu
použiť na popísanie jedného javu, ktorý
nie je ďalej bližšie diferencovaný (napr. pri
fibrilácii predsiení by sme o incidencii ho-
vorili pri paroxyzmálnej forme, pri ostat-
ných formách zrejme o prevalencii). Nám
išlo najmä o popísanie prítomnosti ochore-
ní u konkrétneho pacienta, bez ohľadu na
čas diagnostikovania ochorenia. Slovné spo-
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jenie „incidencia a/alebo prevalencia“, kto-
ré by bolo v mnohých situáciách zrejme
najvýstižnejšie, by bolo treba neraz použí-
vať opakovane, a to napr. v jednom odse-
ku alebo po sebe nasledujúcich vetách. To
by text zneprehľadnilo a sťažilo by jeho vní-
manie. Preto v článku preferujeme použí-
vanie pojmu prevalencia. 

Aby sme mohli posúdiť polymorbiditu
pacientov s FiP nielen podľa jednotlivých
chorôb, ale aj celkovo, vytvorili sme pre úče-
ly tejto štúdie kvantitatívny index komor-
bidity, ktorý bol sumou počtu ochorení prí-
tomných u jednotlivého pacienta z nasle-
dovnej množiny chorôb: ischemická cho-
roba srdca, akútny infarkt myokardu v a-
namnéze, resp. počas aktuálnej hospitali-
zácie, srdcové zlyhanie, artériová hyper-
tenzia, chlopňové chyby aortálne a mitrál-
ne, prítomnosť chlopňovej protézy, vrode-
ná srdcová chyba v anamnéze, tranzitórny
ischemický mozgový atak v anamnéze,
resp. počas aktuálnej hospitalizácie, ciev-
na mozgová príhoda v anamnéze, resp. po-
čas aktuálnej hospitalizácie, periférne ar-
tériové ochorenie, DM, hypotyreóza alebo

hypertyreóza, chronická obštrukčná cho-
roba pľúc, chronická obličková choroba,
hepatopatia, demencia, imobilita. Maximál-
na hodnota nášho indexu komorbidity te-
da bola 23. 

Základné informácie o sledovaných pa-
cientoch poskytuje tabuľka 1. Zastúpenie
pacientov v sledovaných päťročných veko-
vých skupinách uvádzame v grafoch 1 a 2.
Počas hospitalizácie zomrelo 546 pacien-
tov (nemocničná mortalita 12,8 %). 

Výsledky
Celkovo sme výskyt FiP pozorovali

u 28,4 % hospitalizovaných pacientov. V jed-
notlivých etapách štúdie to bolo 29,5 –
27,3 – 28,7 % pacientov (štatistická výz-
namnosť rozdielov: I./II. etapa p = 0,007,
I./III. etapa ns, II./III. etapa ns). V litera-
túre7 sa popisuje, že v ostatných rokoch po-
čet hospitalizácií pre FiP stúpal. To, že
v našom prípade sme pozorovali viac – me-
nej stacionárny stav, si vysvetľujeme tým,
že už „iniciálna“ frekvencia FiP bola u na-
šich pacientov veľmi vysoká. 

Zastúpenie jednotlivých typov FiP uvá-
dzame v grafe 3. Prevalencia typov FiP
u mužov a žien sa líšila v rozpätí od 0,1 %
(pri perzistujúcej FiP) po 2,9 % pri per-
manentnej FiP, štatistickú významnosť
tento rozdiel dosiahol len pri prvý raz

diagnostikovanej FiP (8,9 vs 7,2 % u žien
/ mužov, p = 0,05). Výskyt typov FiP pod-
ľa veku dokumentuje graf 4. 

Ako frekventovane boli jednotlivé typy
FiP bezprostrednou príčinou hospitalizácie

Tab 1: Pacienti – Základné charakteristiky (počet, pohlavie, vek)  

Parameter                            I. etapa         II. etapa        III. etapa         Spolu
Počet pacientov (n)  

Ženy (n; %)

Vek priemerný (roky)

Vek minimálny (roky)

Vek maximálny (roky)

Vek mediánny (roky)

Vek priemerný žien (roky)*

Vek priemer. mužov (roky)**

p rozdielu */**

Rozdiel */** roky

1708

988; 57,8

80,5

65

103

81

81,2

79,6

<0,001

1,6

1657
1015; 61,3

89

65

101

81

81,6

79,8

<0,001

1,8

887

542; 61,1

81,5

65

101

82

82,3

80,2

2,1

<0,001

4252

2545; 59,9

80,9

65

103

81

81,6

79,8

1,8

<0,001
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prezentujeme v grafe 5. Jednotlivé typy FiP
sa kvantitatívne významnejšie nelíšili podľa
domicilu pacientov (štatisticky významné
boli rozdiely medzi doma a inde žijúcimi se-
niormi s FiP pri perzistujúcej a dlhodobo
perzistujúcej FiP – 25,9 vs 29.9 %, p = 0,03,
resp. 6,3 vs 4,0 %, p = 0,02). 

Kvantifikáciu komorbidít hodnotených
indexom komorbidity pri jednotlivých ty-
poch FiP vidno v grafe 6. Priemerná dĺžka

hospitalizácie pri jednotlivých typoch FiP
je uvedená v grafe 7. Vzťah medzi hospita-
lizačnou mortalitou a jednotlivými typmi
FiP prezentujeme v grafe 8. 

Diskusia 
FiP je dlho známa ochorenie, veď prvý

raz ho opísal pravdepodobne už William
Harvey v knihe „Exercitatio anatomica de
motu cordis et sanguinis in animalibus“

Graf 1: Zastúpenie pacientov v sledovaných päťročných vekových skupinách 

Graf 2: Zastúpenie pacientov podľa pohlavia v sledovaných päťročných vekových skupinách 

Geriatria 1/2016  17.9.2017  22:42  Stránka 11
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v roku 1628, hoci premiérovo bola FiP elek-
trokardiograficky zachytená, samozrejme,
až podstatne neskôr – v roku 1906 Wille-
mom Einthovenom8. Od tých čias sa mno-
hé zmenilo, vrátane toho, že FiP sa v os-
tatných rokoch zaradila nielen medzi „no-
vé epidémie“ a najmä pre svoje potenciálne

devastujúce cerebrálne následky pritiahla
masívnu pozornosť vedcov a následne vý-
robcov produktov, slúžiacich na manažo-
vanie FiP. Veď len za rok 2015 je v data-
báze MEDLINE registrovaných 2990 pub-
likácií, ktoré majú FiP už v názve. 

Je mnoho možností, ako skúmať FiP.

Graf 3: Typy fibrilácie predsiení (%)

Legenda: Parox = paroxyzmálna, Perman = permanentná, Perz dlho = perzistujúca dlhodobo,  Perzis
= perzistujúca,  Prvá = prvý raz diagnostikovaná

Legenda: Parox = paroxyzmálna, Perman = permanentná, Perz dlho = perzistujúca dlhodobo,  Perzis
= perzistujúca,  Prvá = prvý raz diagnostikovaná

Graf 5: Frekvencia, s akou boli typy fibrilácie predsiení primárnou príčinou hospitalizácie 
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Jednu z nich predstavujú klinické štúdie,
ktoré reflektujú realitu starostlivosti o pa-
cientov s FiP. Sme presvedčení, že aj to je
to dôležitá cesta získavania užitočných in-
formácií, keďže bez poznania skutočného
stavu vieme len ťažko identifikovať miesta,
kde je možné hľadať priestor na pomerne
jednoduché, lacné a tým aj dostupné skva-
litnenie diagnostiky a liečby. Zároveň sme
presvedčení, že situáciu treba skúmať nie-

len v medicínsky a vedecky najsilnejších kra-
jinách, ale aj v ďalších štátoch, pretože reál-
ne poskytovanie zdravotnej starostlivosti
je v rôznych krajinách legislatívne uprave-
né rôzne. Z toho plynúce logistické a eko-
nomické dopady môžu zásadne meniť si-
tuáciu, na čo sú obzvlášť citliví seniori. Dô-
ležitosť nielen globálnejšieho, ale aj „vnú-
troštátneho“ pohľadu potvrdzuje napríklad
odporučenie francúzskej geriatrickej a kar-

Štatistická významnosť rozdielov (hlavné): 
Prvá: 65-69 / 85-89: p = 0,02, 85-89 / 90+: p = 0,005; 
Parox: 70-74 / 90+: p < 0,001; 
Perzis: 65-69 / 70-74: ns; 
Perz dlho: 70-74 / 75-79: p < 0,001, 75-79 / 90+: p = 0,02; 
Perman: 65-69 / 70-74: ns, 70-74 /85-89: p < 0,001, 85-89 / 90+: ns.
Legenda: Parox = paroxyzmálna, Perman = permanentná, Perz dlho = perzistujúca dlhodobo, Perzis
= perzistujúca, Prvá = prvý raz diagnostikovaná

Graf 4: Typy fibrilácie predsiení podľa veku 
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diologickej spoločnosti na manažment se-
niorov s FiP9. 

V prípade projektu SAFIS išlo o štúdiu
multicentrickú. Jedným z dôvodov, prečo
sa takéto štúdie organizujú, aj keď je to ne-
pomerne náročnejšie, ako keď sa štúdia ro-
bí len na jednom mieste, je aj zámer redu-
kovať prípadný „lokálny“ vplyv. Napriek
tomu, že pre manažment FiP máme po-
četné odporúčania, je zrejmé, že aj v tom-
to prípade musíme počítať s individuálnym
rozdielmi, ktoré sú dané napr. rôznou príst-
rojovou vybavenosťou, dĺžkou hospitalizá-
cie, počtom a štruktúrou na manažovaní
pacienta priamo zainteresovaných lekárov
na jednotlivých pracoviskách, ich tradíciu.
Aj preto sme sa rozhodli, že SAFIS štúdiu

budeme organizovať ako multicentrickú.
Zastúpené v nej boli rôznorodé pracovis-
ká. Ich pestrosť je daná geograficky (Bra-
tislava, Trenčín, Bojnice, Prešove), typom
nemocnice (jedna univerzitná v hlavnom
meste, dve fakultné v „krajských“ mestách,
jedna v okresnej nemocnici), prostredím
(akademické – neakademické), veľkosťou.
Preto si myslíme, že sa dá predpokladať, že
z pohľadu redukcie „osobných“ biasov by
mohla štúdia SAFIS poskytovať vierohod-
ný obraz o tom, ako sú na Slovensku seni-
ori s FiP manažovaní. 

O niečo komplikovanejšia trojetapová
časová štruktúra projektu bola zvolená aj
preto, aby sme, keďže išlo o otvorenú štú-
diu, porovnaním retrospektívnych dát z pr-

Graf 6: Index komorbidity pri jednotlivých typoch fibrilácie predsiení

Legenda: Parox = paroxyzmálna, Perman = permanentná, Perz dlho = perzistujúca dlhodobo,  Perzis
= perzistujúca,  Prvá = prvý raz diagnostikovaná

Parox Perzis Perz dlho Perman

Štatistická významnosť rozdielov (p) 

ns <0.001 <0.001 <0.001Prvá

Parox <0.001 <0.001 <0.001

Perzis

Perz dlho

0.002 0.003

ns
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vej etapy s prospektívnymi z druhej etapy
mohli odhadnúť prípadný bias denných ak-
tivít pri manažmente pacientov s FiP, kto-

rý by mohol nastať po zverejnení hodno-
tených parametrov. Preto sme časový rá-
mec prvej etapy situovali retrospektívne,

Legenda: Parox = paroxyzmálna, Perman = permanentná, Perz dlho = perzistujúca dlhodobo,  Perzis
= perzistujúca,  Prvá = prvý raz diagnostikovaná

Graf 7: Dĺžka hospitalizácie pri jednotlivých typoch fibrilácie predsiení

Štatistická významnosť rozdielov:
Prvá: voči Parox p<0,001, voči Perzis p=0,005, voči Perz dlho a Perman ns, 
Parox: voči Perzis p=0,007, voči Perz dlho a Perman p<0,001, 
Perzis: voči Perz dlho ns, voči Perman p=0,01, 
Perz dlho: voči Perman ns. 
Legenda: Parox = paroxyzmálna, Perman = permanentná, Perz dlho = perzistujúca dlhodobo, Perzis
= perzistujúca, Prvá = prvý raz diagnostikovaná

Graf 8: Nemocničná mortalita a jednotlivé typy fibrilácie predsiení
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čím údaje z tohto obdobia nemohli byť ov-
plyvnené „vedeckým záujmom“. Za pod-
statné zmeny medzi prvou a druhou etapou
projektu, ktoré mohli byť zapríčinené úmy-
selne „kvôli štúdii“ modifikovaným kona-
ním by sme považovali zmeny „skokom“
v lekármi priamo ovplyvniteľných paramet-
roch (napr. frekvencia vyšetrovania TSH,
fT4 či ECHOKG). Žiadne také situácie
sme však nezistili. Dve prvé etapy potom
predstavovali vlastný audit – zistenie ak-
tuálneho stavu manažmentu seniorov s FiP
v SR. Keďže jedinou od investigátorov zá-
vislou premennou meniacou situáciu me-
dzi 2. a 3. etapou štúdie bolo sformulova-
nie odporúčaní na manažment FiP senio-
rov v SR, porovnanie dát tretej etapy so sta-
vom v etapách predošlých sme považovali
za overenie, či zverejnenie samotných GL
v reálnom živote postačuje na zmenu ma-
nažmentu seniorov s FiP. 

Priemerné zastúpenie žien počas štúdie
bolo 60 %. Zodpovedá to zvyčajnému ro-
dovému zastúpeniu v analogických štúdiách
seniorov. Ženy mali majoritu vo všetkých
sledovaných vekových podskupinách okrem
najmladšej (65 až 69-roční), po 75-tom ro-
ku prevažovali zreteľne. 

Naši pacienti boli vysokého priemer-
ného veku (81 rokov), pričom ženy boli (šta-
tisticky významne) staršie o 1,8 roka. Aj
najpočetnejšia spomedzi používaných ve-
kových kohort (päťročné a starší ako 89
rokov) bola „okolo“ priemerného veku – bo-
li to pacienti 80 až 84-roční (predstavova-
li 28,2 % celého súboru). Rozsah súboru sa
pozitívne premietol aj do skutočnosti, že
aj v skupine najstarších pacientov (90-roč-
ných a starších) bolo ešte natoľko počet-
né zastúpenie (455 pacientov, t.j. 10,7 %
súboru), že nelimitovalo štatistické spracú-
vanie dát. Pre zaujímavosť uvádzame, že
100-ročných a starších pacientov sme mali
desať. 

Inou v geriatrii mimoriadne zreteľahod-
nou skutočnosťou je domicil pacienta. Je
totiž všeobecne akceptované, že u pacien-
tov, ktorí zmenili svoj pôvodný byt na iný
spôsob bývania (hlavne za „domov dôchod-

cov“ – domov sociálnych služieb) je ich
zdravotný stav citeľne horší, než u doma
bývajúcich seniorov. Tento nárast morbi-
dity sa týka početnosti ochorení aj ich
závažnosti. Práve preto sme registrovali aj
domicil pacientov a jeho vzťah k sledova-
ným parametrom. V rámci celého súboru
boli inde než vo vlastnom byte žijúci pa-
cienti (tvorili 15 % celého súboru) v po-
rovnaní s tými doma žijúcimi starší (o 3,5
roka, p < 0,001) a bolo medzi nimi zreteľ-
ne viac žien (o 10,7 %, p < 0,001). 

FiP sme diagnostikovali u 28,4 % hos-
pitalizovaných pacientov, s neveľkým kolí-
saním medzi etapami štúdie. Túto preva-
lenciu považujeme za vysokú, potvrdzujú-
cu význam tejto klinickej problematiky.
Prevalencia FiP ako najčastejšej arytmie se-
niorov sa popisuje v širokom rozpätí. So
SAFIS je podľa našich vedomostí z hľadis-
ka pacientúry najporovnateľnejšia aktuál-
na štúdia z Talianska10 (3650 hospitalizova-
ných 65-ročných a starších pacientov prie-
merného veku 83,4 roka), v ktorej bola pre-
valencia FiP 29,5 %, teda prakticky iden-
tická ako v SAFIS. O niečo menšiu zhodu
pacientúry vidíme v holandskej štúdii11 (639
konzekutívnych 65-ročných a starších pa-
cientov, prijatých do troch nemocníc, prie-
merného veku 78,2 roka), v ktorej bola pre-
valencia FiP podstatne nižšia (14,9 %), ako
u nás. To je so všetkou pravdepodobnos-
ťou do veľkej miery vysvetliteľné tým, že tá-
to štúdia vylúčila pacientov na participá-
ciu „príliš chorých“ a zároveň aj najakút-
nejších (s potrebou prekladu na JIS alebo
koronárnu JIS). 

Ostatné nám známe štúdie boli z hľa-
diska zloženia súboru so SAFIS menej pria-
mo komparabilné. V rozsiahlej holandskej
populačnej štúdii12 bola jej prevalencia
u ľudí starších ako 64 rokov 8,1 % (stúpala
od 4 % u 65 až 69-ročných na 18 % u star-
ších ako 84 rokov). V tejto štúdii však ne-
boli zastúpení seniori žijúci v zariadeniach
sociálnej starostlivosti ani doma žijúci de-
pendentní seniori a skupina mala nižší prie-
merný vek ako naši pacienti. V inej holand-
skej štúdii13 u 60-ročných a starších ambu-
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lantných pacientov bola prevalencia FiP
5,1 % (stúpajúca od 2,8 % u 60 až 69-roč-
ných cez 6,6 % u 70 až 79-ročných po 10,0 %
u 80-ročných a starších). V rozsiahlej ang-
lickej štúdii14 autori vychádzali z vyšetrení
v ambulanciách praktických lekárov a zis-
tili prevalenciu FiP u 65-ročných a star-
ších vo výške 7 %, u starších ako 74 rokov
vo výške 10 %. V talianskej populačnej štú-
dii15 sa FiP vyskytla u 7,4 % starších ako
65 rokov, s nárastom prevalencie od 4,2 %
u 65 až 74-ročných cez 9,4 % u 75 až 84-
ročných až po 17 % u 85-ročných a star-
ších. Vo veľkej americkej štúdii16 založenej
na analýze elektronickej ambulantnej i ne-
mocničnej dokumentácie bola netranzient-
ná FiP u 60-ročných a starších zaznamena-
ná s prevalenciou 3,8 % (kontinuálne rastú-
cou s vekom od 1 do 11 % u mužov star-
ších ako 84 rokov). Špecifické podmienky
v zariadení dlhodobej starostlivosti reflek-
tuje prevalencia FiP u priemerne 81-roč-
ných mužov / žien vo výške 16 / 13 %17. 

Ak by sme sledovali prevalenciu FiP
len u preselektovaných pacientov s náhlou
cievnou mozgovou príhodou (NCMP) v Eu-
rópe, mohli by sme použiť veľký dánsky
register (40 102 pacientov priemerného ve-
ku 73 rokov u žien a 68 rokov u mužov),
kde sa FiP zistila u 15,2 % pacientov18. 

Jestvuje zhoda v tom, že prevalencia fib-
rilácie predsiení vekom rastie19. Zároveň je
zrejmé, že prevalencia FiP u hospitalizova-
ných seniorov je významne vyššia ako u ne-
hospitalizovaných, čo zrejme odráža vyš-
šiu krehkosť seniorov vyžadujúcich pobyt
v nemocnici, danú ich vyššou celkovou mor-
biditou v porovnaní s menej krehkými ro-
vesníkmi. K vyššej prevalencii FiP u hos-
pitalizovaných (čo sa týka aj SAFIS štú-
die) iste prispieva aj lepšia záchytnosť pa-
roxyzmálnej FiP v nemocničnom prostre-
dí oproti populačným a „ambulantným“ štú-
diám20. 

Najčastejším typom FiP bola u našich
pacientov permanentná FiP (39,1 %), nas-
ledovaná perzistentnou (26,5 %) a paroxy-
zmálnou (20,2 %) FiP, s odstupom nasle-
dované prvý raz diagnostikovanou (8,2 %)

a dlhodobo perzistujúcou (5,9 %) FiP. Ak
by sme obe perzistentné FiP spojili, tak by
išlo o výskyt 32,4 %. V paneurópskej štúdii
Euro Heart Survey (EHS)1 s 3205 65-roč-
nými a staršími pacientmi s FiP zo zrejme
prevažne kardiologických ambulancií a lô-
žok sa jednotlivé typy FiP zistili takto: per-
manentná 35,1 %, perzistentná 21,4 %, pa-
roxyzmálna 24,7 % a prvý raz diagnostiko-
vaná 18,6 %. Zmieňovaní pacienti z EHS
boli o viac než 5 rokov mladší než naši se-
niori (75,3 vs 80,9 roka) a boli mixom am-
bulantných a hospitalizovaných pacientov,
aj tak však rozdiely v prevalencii medzi
SAFIS a EHS u permanentnej (39 vs 35 %)
a paroxyzmálnej (20 vs 25 %) FiP neboli
výraznejšie, zreteľnejší rozdiel a „opačné
garde“ bolo pri perzistentnej (32 vs 21 %),
resp. prvý raz diagnostikovanej (8 vs 19 %)
FiP, čo je zrejme pomerne jednoducho vy-
svetliteľné špecializovanejšími pracoviska-
mi, z ktorých boli EHS pacienti. V štúdii,
ktorú, ako sme už uviedli, považujeme
z hľadiska skladby pacientov za najporov-
nateľnejšiu s našou10, bolo perzistentných
a permanentných FiP 72,7 % (v SAFIS to
bo-lo prakticky zhodne – 71,5 %). 

Prvý raz diagnostikovanú FiP sme o nie-
čo (1,7 %) častejšie zistili u žien, inak sa
frekvencia typov FiP medzi mužmi a žena-
mi štatisticky významne nelíšila. 

Typy FiP sa buď štatisticky významne
nelíšili, alebo sa kvantitatívne líšili len ne-
veľmi v závislosti od domicilu pacientov. 

Vekom o niečo stúpala frekvencia výs-
kytu permanentnej FiP, po 89. rok klesala
frekvencia prvý raz diagnostikovanej FiP
a potom o niečo stúpla, po 74. roku klesa-
la frekvencia paroxyzmálnej FiP a neme-
nila sa frekvencia výskytu perzistentnej FiP.
Dlhodobo perzistujúca FiP mala ľahko
undulujúcu vekovo špecifickú frekvenciu
výskytu. V už zmienenom podsúbore EHS1

vekom takisto stúpala frekvencia perma-
nentnej (z 32 na 47 % u 65 až 80-ročných
a u starších ako 80 rokov) a klesala frek-
vencia paroxyzmálnej (z 26 na 20 % u 65
až 80-ročných a u starších ako 80 rokov)
FiP. Z kvantitatívneho hľadiska je u našich
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pacientov vekom dominantný nárast frek-
vencie permanentnej FiP (o 13,7 %: z 32,6
na 46,3 %) sprevádzaný poklesom frekven-
cie paroxyzmálnej FiP (o 15,4%: z 26,8 na
11,4 %). 

Najčastejšie bola FiP primárnou príči-
nou hospitalizácie vtedy, ak to bola prvý
raz diagnostikovaná FiP (v 60,0 % z nich).
Prekvapujúco bolo takto klasifikovaných
len 33,9 % paroxyzmálnych FiP a na dru-
hej strane až 17,9 % perzistujúcich FiP. Naj-
menej často boli primárnou príčinou hos-
pitalizácie dlhodobo perzistujúce FiP (len
v 2,8 %). Uvedené dáta svedčia o tom, že
v primárnej diagnostike FiP u našich seni-
orov existujú značné rezervy (veď napr.
40 % prvý raz diagnostikovaných FiP bolo
zistených za situácie, keď bol pacient pri-
márne hospitalizovaný pre inú chorobu,
než FiP). 

Jednotlivé typy FiP sa líšili aj priemer-
nou komorbiditou (vyjadrenou indexom ko-
morbidity s jeho maximálnou možnou hod-
notou 23), pričom najvyššia bola pri dl-
hodobo perzistujúcej a permanentnej FiP
(5,9, resp. 5,8) a najnižšia pri prvý raz diag-
nostikovanej a paroxyzmálnej FiP (4,9,
resp. 5,1). 

Rovnako tak sa štatisticky významne lí-
šila aj priemerná dĺžka hospitalizácie pri jed-
notlivých typoch FiP. Najkratšia bola pri
paroxyzmálnej FiP (10,3 dňa; spojená bo-
la s druhou najnižšou priemernou komor-
biditou) a najdlhšia pri prvý raz diagnosti-
kovanej FiP (12,2 dňa; spojená bola s naj-
nižšou priemernou komorbiditou). 

V geriatrii sa, žiaľ, nevyhneme mortali-
te. Tá bola, na prvý pohľad možno neoča-
kávane, najvyššia u pacientov s prvý raz
diagnostikovanou (19,7 %) a očakávanejšie
s permanentnou (16,1 %) FiP, u ostatných
troch typov FiP bola zreteľne nižšia, mini-
málna bola pri paroxyzmálnej FiP (7,6 %).
To rámcovo korešponduje so zistením ra-
kúsko-slovenských21 (409 primárne ambu-
lantných pacientov, z ktorých bolo 63 %
starších ako 60 rokov: mortalita bola po
10-ročnom sledovaní 1,5 krát vyššia pri per-
manentnej FiP než u ľudí bez FiP, signifi-

kantné zvýšenie mortality pri paroxyzmál-
nej FiP však prítomné nebolo) aj americ-
kých22 autorov (270 pacientov priemerné-
ho veku 73 rokov: mortalita po 4-ročnom
sledovaní bola vyššia u permanentnej než
u paroxyzmálnej, resp. perzistujúcej FiP).
Celkovo možno konštatovať, že mortalita
pri jednotlivých typoch FiP nebola v užšom
vzťahu k ich priemernému indexu komor-
bidity. Rôzna mortalita pri jednotlivých ty-
poch FiP teda nie je vysvetliteľná iba naj-
jednoduchším ponúkajúcim sa vysvetlením
– komorbiditami. 

Vo vyššie uvedenej diskusii sa nenachá-
dza veľa porovnaní s inými analogickými
zisteniami, ktoré by boli publikované v li-
teratúre. Je to dané tým, že takýchto úda-
jov je pomerne málo, ak chceme porovná-
vať porovnateľné – hospitalizovaných se-
niorov s FiP. 

Projekt SAFIS bol podporený gran-
tom Ministerstva zdravotníctva SR č. 2012/
12-UKBA-12
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Atrial fibrillation in elderly: 
essential data from the SAFIS study 

M. Dúbrava, F. Németh, T. Drobná, L. Gerlich 

Summary

Atrial fibrillation is one of the most frequent diseases in elderly, with negative influence on the
quality of life and mortality. Authors present complex data from hospitalized seniors in Slovakia with
focus on methods, prevalence and types of atrial fibrillation (AF). This multicenter (retrospective in
the first phase, prospective in the second and third phase, interventional in the third phase) clinical
study SAFIS includes 4252 hospitalized patients 65 years of age and older (mean age 80.9 years of
age). The most frequent types of AF in the study were permanent AF (39.1%), persistent AF (26.5%)
and paroxysmal AF (20.2 %). With increasing age of patients authors observed increasing trend in
permanent AF (from 32.6 % to 46.3%). Various types of AF differed also by comorbidity of elderly
patients (comorbidity index was highest in the long-time persistent and permanent AF, lowest in the
first – diagnosed and paroxysmal AF).

Key words: atrial fibrillation – geriatric medicine – SAFIS
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ISCHÉMIA V GASTROINTESTINÁLNOM SYSTÉME 

Š. Krajčík
Klinika geriatrie SZU a UNB, Bratislava

Súhrn

Ischémia v gastrointestinálnom systéme sa nevyskytuje veľmi často, ale má závažné
následky. Príčiny ischémie môžu byť celkové (hypovolémia, šok, vazokonstrikcia) alebo lokálne
(embólia, trombóza). Subjektívne ťažkosti pacientov sú výraznejšie ako lokálny nález. Labora-
tórne nálezy a natívne snímky brucha sú nešpecifické. Najčastejším nálezom je zvýšenie kon-
centrácie laktátu. Diagnózu potvrdia metódy zobrazujúce cievy. Liečba závisí od vyvolávajúcej
príčiny (korekcia krvného tlaku, antikoagulanciá, endovaskulárne intervencie, bypasy). Často je
potrebná resekcia nekrotického čreva. Prognóza ischémie v GITe je vážna.

Kľúčové slová: geriatria – gastrointestinálny systém – choroby ciev – mezenteriálna ischémia

Ischémia v GITe vzniká pomerne zried-
kavo, napriek tomu, že prietok touto ob-
lasťou tvorí 10 – 35 % minútového objemu.
Početné kolaterály spôsobujú, že ischemic-
ké prejavy vznikajú až pri rozsiahlejšom
postihnutí. 

Ischémia žalúdka
Ischémia žalúdka môže byť spôsobená

znížením perfúzneho tlaku (dehydratácia,
šok), stenózou, trombózou, embóliou ale-
bo lokálnymi príčinami (volvulus, akútna
dilatácia žalúdka). Chronická ischémia sa
prejaví bolesťami brucha, nauzeou, zvra-
caním, makroskopickým alebo okultným
krvácaním, anémiou, hnačkami, chudnu-
tím. Podobné prejavy, ale výraznejšie, sú
pri akútnej ischémii. Môže byť prítomná
distenzia brucha a prejavy príčin, ktoré vied-
li k vzniku ischémie (dehydratácia, šok).
Diagnózu možno potvrdiť gastroskopickým
vyšetrením (GFS) a metódami zobrazujú-
cimi cievy (CT angiografia alebo selektív-

na angiografia). Pri GFS sa zistí škvrnitá
bledá sliznica. Neskôr sa objavujú hviezdi-
covité erózie alebo malé ulcerácie, ktoré
pri závažnejšej ischémii splývajú. Zmeny
sú najvýraznejšie na prednej a zadnej stene
žalúdka a v oblastiach s väčším množstvom
žalúdočnej šťavy (u ležiacich pacientov na
zadnej stene vo funde). Cieľom liečby je aj
zmenšenie množstva HCl, ktorá poškodzu-
je ischemizovanú sliznicu. Podávajú sa blo-
kátory protónovej pumpy a odsáva sa obsah
žalúdka. Odsávanie tiež zabráni distenziii
žalúdka, ktorá zhoršuje ischémiu. Dôležitá
je liečba vyvolávajúcej príčiny. Prognóza
akútnej žalúdka ischémie nie je dobrá. (1)

Ischemická kolitída
Ischemická kolitída je najčastejším pre-

javom ischémie v splanchnickej oblasti. Je
príčinou asi 1 promile hospitalizácií. Naj-
častejšie je postihnutá ľavá časť hrubého
čreva (75 % prípadov), osobitne lienálna
flexúra (23 %) (3). 

Tabuľka 1: Cievne zásobenie brucha 

Truncus coeliacus
A. hepatica communis
A. gastrica sinistra

A. mesenterica superior

A. mesenterica inferior
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Medzi vyvolávajúce príčiny môžu pat-
riť aj lieky (diuretiká, nesteroidné antiflo-
gistiká, digoxin, pseudoefedrín, alosterón,
vazopresín), ktoré zhoršujú prietok v splan-
chnickej oblasti) (4). Ischemická kolitída
sa najčastejšie prejavuje miernymi kŕčovi-
tými bolesťami a palpačnou citlivosťou v
postihnutej oblasti. Časté je aj nutkanie
na stolicu. V priebehu nasledovných 24 ho-
dín dôjde k odchodu jasno červenej alebo
tmavohnedej krvi, často zmiešanej so sto-
licou. Krvácanie je obyčajne slabé. Silnej-
šie krvácanie svedčí skôr pre inú diagnózu.
Môžu byť prítomné prejavy ilea (nechuten-
stvo, zvracanie). Asi u 15 % pacientov bý-
vajú prejavy peritoneálneho dráždenia spôso-
bené nekrózou steny čreva (4). Pri mier-
nom priebehu môžu byť laboratórne výs-
ledky „negatívne“. Závažná ischémia býva
v pokročilejšom štádiu sprevádzaná leuko-
cytózou, zvýšenou koncentráciou laktátu
a metabolickou acidózou. Zmeny na natív-
nej rentgenovej snímke brucha sú nešpeci-
fické, vyskytujú sa asi u 21 % pacientov
(5). Črevo býva rozšírené a môže byť prí-
tomný fenómen otlačkov palcov, pri kto-
rom sa do lúmenu dilatovaného hrubého
čreva premietajú edematózne haustrá. 

Tento nález býva aj pri kontrastnom
vyšetrení čreva. Je však nešpecifický a mô-
že byť spôsobený nešpecifickým zápalom.
Medzi iné prejavy patria longitudinálne vre-

dy, výdute, zhrubnutie steny a priečne zá-
rezy (5). Nevýhodou kontrastného vyšetre-
nia je, že zvyšky kontrastnej látky sťažia
až znemožnia nasledovnú kolonoskopiu a
angiografiu. Pri kolonoskopii hrozí perfo-
rácia, ktorej je možné zabrániť opatrným
postupom pri vyšetrení. Je portrebné vy-
šetrenie celého hrubého čreva a nie iba je-
ho ľavej časti, inak by 30 až 40 % prípadov
ischemickej kolitídy lokalizovanej pred lie-
nálnou flexúrou zostalo nediagnostikova-
ných. Prognóza ischemickej kolitídy v pra-
vej časti hrubého čreva má horšiu prog-
nózu) (7). Vo včasných štádiách ischémie
sa zistí bledá, edematózna sliznica. Ne-
skôr môže byť prítomný segmentálny ery-
tém, s prípadnými ulceráciami a krváca-
nie. Iným prejavom miernej ischémie mô-
že byť ak longitudinálne uložený vred (7).
Pri závažnej ischémii je mukóza cyanotic-
ká, tmavá, šedá alebo čierna. Môžu byť prí-
tomné pseudopolypy a pseudommebrány.
Po niekoľkých mesiacoch sa môže objaviť
striktúra, granulovaný vzhľad, atrofia haus-
tier. Všetky tieto zmeny sú nešpecifické a

diagnózu ischemickej kolitídy možno sta-
noviť len na základe korelácie s klinickým
obrazom (8). Pre ischemický pôvod zmien
svedčí segmentálne poškodenie, ostré roz-
hranie medzi zdravými a chorými oblasťa-
mi, absencia zmien v rekte a rýchla úprava

Obrázok 1: 
Endoskopický obraz ischémie srdca  

Obrázok 2: Fenomén otlačkov palcov  

http://www.mypacs.net/cases/THUMBPRIN-
TING-OF-BOWEL-WALL-569238.ht‘
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pri kontrolnom kolonoskopickom vyšetre-
ní. Kolonoskopické vyšetrenie je kontrain-
dikované u pacientov po operácii brušnej
aorty, ktorá je často sprevádzaná ischemic-
kou kolitídou (4). 

Liečba ischemickej kolitídy. Medzi vše-
obecné opatrenia patrí hladovka, zaistenie
hydratácie a oxygenácie. Empiricky sa po-
dávajú širokospektrálne antibiotiká, aby
sa predišlo vzniku gangrény čreva a sepsy.
Pri ileu sa zavádza nazogastrická sonda.
Pri rozšírení hrubého čreva môže byť osož-
né zavedenie rektálnej rúrky. Potrebné je
sledovanie vnútorného prostredia a zápa-
lových parametrov. Pri rozšírenom hrubom
čreve a pri príznaku odtlačkov palcov je
vhodné opakovať natívne snímky brucha.
Laxatíva sú kontraindikované pre malé, ale
reálne riziko vznik perforácie(4). Asi 20 %
pacientov je potrebné operovať pre preja-
vy peritonitídy, alebo stav zhoršujúci sa
napriek liečbe. Napriek operácii 50 % pa-
cientov s infarktom čreva zomiera (4). 

Chronická ischémia tenkého čreva 
Chronická ischémia čreva vďaka počet-

ným kolaterálam vzniká až pri postihnutí
2 z 3 hlavých tepien. Prejavuje sa bolesťa-
mi brucha (abdominálna angína) zhoršu-
júcimi sa po jedle (typicky 30 minút po jed-
le, trvajúce 30 minút). Pri progresii pretr-
váva tupá bolesť aj dlhšie. Môže byť prí-
tomný strach z jedla a prejavy malabsorp-
cie. Je 3 razy častejšia u žien (9). Postihnu-
tie ciev možno verifikovať pomocou Dop-
plerovského vyšetrenia, ktoré je spojené s
mnohými technickými problémami (mete-
rorizmus, obezita), angiografie alebo MRI.
V liečbe sa podávajú nitráty a antiagre-
ganciá. Pri závažnejších prejavoch, ak to

stav pacienta vyžaduje a dovolí, sú indiko-
vané endovaskulárne intervencie alebo an-
gioplastika.

Akútna ischémia tenkého čreva
Akútna ischémia tenkého čreva je zried-

kavé ochorenie. Pacienti s akútnou isché-
miou tvoria iba 0,5 % pacientov s akútnou
bolesťou brucha. Dve tretiny pacientov sú
ženy (10). Príčiny akútnej ischémie tenké-
ho čreva sú uvedené v tabuľke 2. 

Akútna artériová trombóza vzniká po-
maly. Pretože v tejto oblasti sú časté kola-
terály, klinické prejavy vznikajú len keď sú
postihnuté 2 z 3 artérií. Často prítomné
aterosklerotické (AS) zmeny v iných orgá-
noch a často býva pozitívna anamnéza ab-
dominálnej angíny. Pri embólii je najčas-
tejšie obturovaná a. mesenterica superior,
ktorá odstupuje z aorty pod menším uh-
lom. Zásobuje temer celého tenké črevo.
Zdrojom embólie môže byť fibrilácia pred-
siení, aneuryzma, chlopne alebo poškode-
ný endotel. Keďže uzáver vznikne náhle,
nemôže dôjsť k zvýšeniu prietoku kolate-
rálmi, a tak sú následky ischémie výraznej-
šie (11). Neokluzívna ischémia vzniká nás-
ledkom zníženia perfúzie v dôsledku šo-
ku, pôsobenia liekov, ktoré majú vazokon-
strikčný účinok (digitalis, vazopresín) ale-
bo znižujú krvný tlak (diuretiká, antihyper-
tenzíva). Príčinou môže byť aj ťažké ocho-
renie iných orgánov (kardiálne zlyhanie,
poškodenie obličiek, pečene). Pri venóznej
ischémii najprv vzniká trombóza v mezen-
teriálnych žilách a sťažený odtok krvi zvy-
šuje tlak v kapilárach. Jeho zvýšenie spô-
sobí masívny prestup tekutín do lúmenu
čreva. Následná hypovolémia a hemokon-
centrácia zhoršia prietok artériami. Hoci

Tabuľka 2: Akútna ischémia čreva (11) 

Artériová Venózna (<10%)

Okluzívna Neokluzívna (20%)
Akútna trombóza (25%)
Embólia (50%)
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poškodenie čreva je významné, hlavnou prí-
činou vysokej mortality je multiorgánové
zlyhanie. Príčiny venóznej ischémie sú uve-
dené v tabuľke 3.

Ischémia spôsobí spazmus čreva (hnač-
ka, zvracanie, asi u 50 % hlučnejšia peristal-
tika). Zvýšenie činnosti zvýši metabolizmus
čreva o 80 %. Nekróza sliznice sa začína
rozvíjať po 30 minútach ischémie. Pri jej
dlhšom pretrvávaní dôjde k narušeniu sliz-
nice a do cirkulácie sa dostávajú baktérie,
toxíny a vazoaktívne látky, ktoré môžu spô-
sobiť šok, multiorgánové zlyhanie až smrť.
Pri ďalšom trvaní ischémie vzniká edém
čreva a sangvinolentný ascites. Po 8 – 12
hodinách môže vzniknúť nekróza. Trans-
murálna nekróza spôsobí peritoneálne pre-
javy a je spojená so zlou prognózou.

V popredí klinického obrazu je bolesť,
ktorá je výraznejšia ako klinický nález na
bruchu. Časový priebeh artériovej a ve-
nóznej ischémie je rozdielny. Priebeh arté-
riovej ischémie je rýchlejší. Priemerné tr-
vanie bolestí pri žilovej ischémii je 5 – 14
dní, 75 % pacientov udáva bolesť dlhšiu ako
2 dni. Býva prítomná tachykardia, hypo-
tenzia, tachypnoe, horúčka, zmenený stav
vedomia a v neskorých štádiách páchnuci
dych. V laboratórnom obraze vidno preja-
vy dehydratácie, leukocytózu, metabolickú
laktátovú acidózu. Často môže byť zvýše-
ná koncentrácia amylázy, LDH, kreatinínu,
AST. V pokročilom štádiu býva hyperfos-
fatémia a hyperkáliémia. Žiadny z týchto
parametrov nie je dostatočne senzitívny a špe-
cifický, ich pozitivita je prejavom pokroči-

Tabuľka 3: Príčiny venóznej ischémie (11) 

Primárna Sekundárna (viac ako 80%)

Hyperkolagulačný stav Lokálne príčiny

Cirhóza
Venózne anomálie

Zápalové ochorenie 
čreva

Volvulus

Intraabdominálna
infekcia – Pankreatitída

Postoperačné stavy

Trauma

Tabuľka 4: Najčastejšie nálezy u pacientov s akútnou ischémiou čreva (12)  

Bolesť brucha 100 %

Zvracanie alebo hnačka 84%
Embólia v anamnéze 34%
Krv v stolici 25%
Zvýšená koncentrácia laktátu 80%  senzitivita 80- 90 %, špecificita 40 %
Leukocytóza 65%
Metabolická acidóza 60%
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lého ochorenia. Najčastejšie prejavy isché-
mie čreva sú uvedené v tabuľke 4. 

Na natívnej snímke brucha môže byť
prítomná pneumatóza čreva, čo je nahro-
madenie plynu v črevnej stene. Môže byť
lineárne (zväčša podsliznične) alebo okrúh-
le (zväčša pod serózou). Môže byť náhod-
ným nálezom, ale môže byť prejavom is-
chémie alebo nekrotizujúceho zápalu čre-
va (obrázok 3). Diagnózu ischémie po-
tvrdí angiografia. Liečba akútnej ischémie
čreva je uvedená v tabuľke 5. 

Operácia je indikovaná pri peritoneál-
nom dráždení, podozrení na infarkt čreva,
resp. pri hemodynamickej instabilite, za úče-
lom resekcie nekrotických úsekov čreva.
U pacientov s embóliou a u pacientov s ve-
nóznou ischémiou je indikovaná minimál-
ne šesťmesačná antikoagulačná liečba. 

Prognóza pacientov s akútnou isché-
miou je vážna. Mortalita akútnej ischémie
čreva je 71 % (59 – 93 %). Pri infarkte
črevnej steny je to až 90 %. Napriek adek-
vátnej liečbe 50 – 80 % pacientov zomrie
(11). Najvyššiu mortalitu má akútna me-
zenteriálna trombóza, čo je pôsobené väč-
ším rozsahom AS zmien v iných orgánoch.
O niečo nižšia je pri neokluzívnej ischémii
a akútnej mezenteriálnej embólii. Najlep-

šiu prognózu má akútna venózna ischémia
(tabuľka 6). 

Tabuľka 5: Liečba akútnej mezenteriálnej ischémie (11)

Tabuľka 6: Mortalita jednotlivých typov mezenteriálnej ischémie 

Embólia papaverínové infúzie, embolektómia, 
intraarteriálna trombolýza

Akútna mezenteriálna papaverínové infúzie, bypass (u 20 – 50 % 
arteriálna trombóza pacientov restenóza)

Neokluzívna papaverínové infúzie

mezenteriálna ischémia 
Mezenteriálna heparín (aj keď je indikovaná operácia) 
venózna trombóza warfarín

Akútna mezenteriálna trombóza 59 – 100% (14)
Neokluzívna ischémia 72,7 % (15)
Akútna mezenteriálna embólia 54,1 % (15)

Akútna venózna ischémia 32,1 % (15)

Obrázok 3: Pneumatosis intestinalis (13)
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Ischaemia in the gastrointestinal tract 

Š. Krajčík 

Summary

Ischaemic changes in the gastrointestinal tract have usually severe consequencies. Causes of ische-
mia could be either general (shock, hypovolaemia), or local (thrombosis, embolism). Laboratory fin-
dings may be not specific (most frequently serum lactate elevation). Diagnosis is usually confirmed
by blood vessel imaging methods. Therapy concerning blood pressure correction, anticoagulants, en-
dovascular intervention should be prompt and causative. Prognosis in elderly patients is usually unfa-
vourable.

Key words: geriatrics – gastrointestinal tract – mesenterial ischaemia
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V ČEM SPOČÍVÁ PŘÍNOS KOMBINACE
FLUTIKASON-FUROÁT/VILANTEROL 

Z POHLEDU FARMAKOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ? 

J. Chládek
Ústav farmakologie, Lékařská fakulta v Hradci Králové, ČR

Souhrn

Přípravek Relvar Ellipta je práškový inhalátor s fixní kombinací inhalačního kortikosteroidu
flutikasonu-furoátu (FF) a selektivního beta2-agonisty s ultra-dlouhodobým účinkem vilante-
rolu. Práce uvádí přehled nejzajímavější poznatků, které přineslo o obou molekulách prekli-
nické hodnocení a klinické hodnocení fáze I. FF má nejvyšší afinitu ke glukokortikoidnímu
receptoru ze všech moderních inhalačních kortikosteroidů (IKS). V preklinických experimen-
tech in vitro a in vivo prokázal silnější a déle trvající účinek než flutikason-propionát. Velmi
pomalé rozpouštění inhalovaných částic FF přineslo dvě hlavní výhody. Zaprvé, ve srovnání s
flutikasonem propionátem dvojnásobně prodloužený pobytový čas v dýchacích cestách
umožňující inhalaci jednou denně a zadruhé, zpomalenou absorpci do krevního oběhu pro-
jevující se velmi nízkými koncentracemi FF v krvi. Bezpečnost FF je dále podpořena vysokou
rychlostí jaterní eliminace a přeměnou na neúčinné metabolity,minimální perorální biologickou
dostupností a vysokou vazbou na bílkoviny plazmy. Preklinické i klinické hodnocení vilante-
rolu ukázalo oproti salmeterolu vylepšené farmakodynamické vlastnosti, především mnohem
vyšší vnitřní aktivitu na b2-receptoru, rychlejší nástup a delší trvání účinku. Mimořádná selek-
tivita k b2-receptoru a výhodné farmakokinetické vlastnosti (velmi vysoká rychlost eliminace
z krve játry, biotransformace na metabolity s minimální farmakologickou aktivitou, krátký elimi-
nační poločas a velmi nízká perorální biologická dostupnost) se společně podílejí na přízni-
vém bezpečnostním profilu vilanterolu. Působení v dýchacích cestách po dobu 24 hodin je
umožněno vysokoafinitní vazbou vilanterolu na specifická vazebná místa na molekule b2-re-
ceptoru, která zajišťuje dlouhodobou přítomnost agonisty a umožňuje mu opakovaně aktivo-
vat receptor.

Kľúčové slová: inhalační kortikosteroidy – flutikason-furoát – b2agonisté s ultra-dlouhodobým účin-
kem – vilanterol – fixní kombinace 

Seznam zkratek
BDP = beklometason-dipropionát, BMP

= beklometason-monopropionát, BUD =
budesonid, cAMP = cyklický adenozin-
monofosfát, CIC = ciklesonid, CL = cel-
ková clearance, des-CIC = des-izobutyryl-
ciklesonid, EC50 = efektivní koncentrace
vyvolávající 50 % maximálního účinku, FF
= flutikason-furoát, FP = flutikason-propio-
nát, Fp.o.= absolutní biologická dostupnost
po perorálním podání, Finh = absolutní bio-
logická po inhalačním podání, fU = volná
(na bílkoviny nevázaná) frakce v plazmě,
GR = glukokortikoidní receptor, IKS = in-
halační kortikosteroidy, LABA = beta2-

agonisté s dlouhodobým účinkem, MAT =
střední čas absorpce, MF = mometason-
furoát, NF-kB = tumory nekrotizující fak-
tor alfa, t1/2a = poločas absorpce z dýcha-
cích cest, t1/2 = biologický poločas elimi-
nace, T90 = čas potřebný k absorpci 90 %
plicní dávky, U-LABA = be-ta2-agonisté s
ultra-dlouhodobým účinkem, Vd = zdán-
livý distribuční objem 

Úvod
Relvar je fixní kombinace dvou léčivých

látek, kterými jsou inhalační kortikosteroid
(IKS) flutikason-furoát a beta2-ago-nista s
ultra-dlouhodobým účinkem (U-LABA)
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vilanterol-trifenatát. Díky 24 hodinovému
účinku je určena k inhalaci jednou denně
z nového práškového inhalátoru Ellipta. IKS
a selektivní beta2-agonisté s dlouhodo-
bým účinkem (LABA) mají již řadu let pev-
né místo v dlouhodobé preventivní farma-
koterapii astmatu (6). V preklinických i kli-
nických studiích bylo potvrzeno, že IKS a
LABA svým komplementárním a synergic-
kým působením optimálně ovlivňují obě
klíčové stránky astmatu, tj. zánět a průduš-
kovou hyperreaktivitu. IKS zlepšují bron-
chodilatační a bronchoprotektivní účinky
LABA při jejich dlouhodobém podávání
tím, že zvyšují přítomnost b2-receptorů a
potlačují receptorovou desenzitizaci. LABA
zvyšují efektivitu buněčných dějů, které po
aktivaci glukokortikoidního receptoru IKS
vedou ke změně genové transkripce. Při-
dání LABA nebo U-LABA k nízkým a střed-
ně vysokým dávkám IKS ve většině přípa-
dů zlepšuje kontrolu nad astmatem lépe
než navyšování dávek IKS nebo kombina-
ce IKS s jinými antiastmatiky (6). Fixní kom-
binace IKS + LABA (U-LABA) v jednom
inhalátoru představuje jednoduchý a kom-
fortní postup inhalace zajišťující optimál-
ní poměr a distribuci plicních dávek. Zá-
roveň znemožňuje nemocnému vysadit IKS
a používat dlouhodobě pouze LABA (U-
LABA) (3). V klinické studii s IKS + LABA
vedlo vynechání IKS k vyššímu riziku těž-
ké exacerbace a úmrtí na astma (10).

V následujícím souhrnu jsou uvedeny
nejzajímavější poznatky, které o flutikaso-
nu-furoátu a vilanterolu poskytl rozsáhlý
program preklinického hodnocení a kli-
nického hodnocení fáze I, zaměřující se na
farmakokinetiku a farmakodynamiku. 

Farmaceutické údaje
FF v přípravku Avamys nosní sprej je

již delší dobu používán k léčbě alergické
rinitidy. Inhalační FF se od něho liší distri-
bucí velikostí částic.

Vilanterol-trifenatát je sůl sekundární-
ho aminu vilanterolu a trifenyloctové kyse-
liny. Farmakologicky aktivní je samotný vi-
lanterol, inhalační vysoce účinný a selek-

tivní agonista na b2-adrenergním recepto-
ru s bronchodilatačním účinkem přetrvá-
vajícím 24 hodin (11). 

Inhalátor Ellipta je vícedávkový inha-
látor pro práškovou formu léčiva s počí-
tadlem dávek obsahující dva páskové blis-
try, z nichž jeden obsahuje oddělené, jed-
notlivé odměřené (nominální) dávky 100
nebo 200 ug mikronizovaného FF a mo-
nohydrát laktózy a druhý oddělené, jednot-
livé odměřené dávky 25 ug mikronizova-
ného vilanterolu, monohydrát laktózy a mag-
nézium stearát. Dávky uvolněné z náústku
inhalátoru při jedné inhalaci (podané dáv-
ky) jsou 92 nebo 184 ug (FF) a 22 ug (vilan-
terol). Elliptu charakterizuje konstantní dist-
ribuce velikostí částic obou inhalovaných
léčiv, konzistence dávek uvolněných z inha-
látoru a také plicních dávek, které jsou jen
málo ovlivněny nádechovou rychlostí. 

Mechanizmus účinku, farmakodynamika
IKS jsou lipofilní molekuly, které vol-

nou difuzí prostupují cytoplazmatickou
membránou buňky, vážou se na cytoplaz-
matický glukokortikoidní receptor (GR) a
aktivují jej. IKS potlačují genovou tran-
skripci a syntézu interleukinů, interferonu
gamma, tumory nekrotizujícího faktoru al-
fa (TNF-a) a dalších prozánětlivých pro-
teinů. Aktivace genové transkripce vede
ke zvýšené syntéze protizánětlivých mole-
kul a přičítá se jí také většina nežádoucích
účinků IKS (2). 

Interakci IKS s GR charakterizuje afi-
nita vazby. Vysoká afinita se projevuje tím,
že i při velmi nízké koncentraci v místě
účinku léčivo obsadí dostatečný počet GR
k vyvolání účinku. Vysoká afinita zesiluje
a zejména prodlužuje účinek IKS v dýcha-
cích cestách ve vztahu k podané dávce. Pro-
tože terapeutické a nežádoucí účinky se
rozvíjejí v důsledku aktivace stejného GR,
neovlivňuje afinita ani jiné farmakodyna-
mické vlastnosti v současnosti používaných
IKS orgánovou selektivitu účinku. Přízni-
vý farmakoterapeutický index z důvodu vy-
soké glukokortikoidní aktivity v dýchacích
cestách a minimální aktivity v jiných orgá-
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nech a tkáních je dosažen inhalační cestou
podání a optimalizací farmakokinetických
vlastností IKS i vlastností inhalačních sys-
témů. Proto je riziko systémových nežádou-
cích účinků minimální.

Vilanterol se s velkou afinitou a selek-
tivně váže na membránový b2-adrenergní
receptor napojený na membránové G-pro-
teiny. Kromě bronchodilatace a broncho-
protekce (funkční antagonizace broncho-
konstrikčních mediátorů) je jako další příz-
nivý účinek možné uvést inhibici uvolňo-
vání prozánětlivých mediátorů z žírných
buněk (15). 

V případě LABA a U-LABA podáva-
ných inhalačně je dosaženo jejich vysokých
koncentrací lokálně v blízkosti b2-recep-
torů v bronších, zatím co koncentrace v kr-
vi jsou z důvodu velmi rychlé eliminace
nízké a riziko systémových nežádoucích účin-
ků je minimalizováno. Nežádoucí účinky
jsou mnohem pravděpodobnější po pero-
rálním podávání b2-agonistů (4). 

Preklinická farmakologie
V experimentech in vitro provedených

s lidskými buňkami mnoha typů a linií včet-
ně bronchiálních epiteliálních buňek a pne-
umocytů typu II prokázal FF ve srovnání
s FP vyšší afinitu vazby a vyšší schopnost
aktivovat receptor. FF účinněji a po delší
dobu potlačil aktivaci jádrového faktoru
NF-kB tumor nekrotizujícím faktorem a a
účinněji snížil aktivitu NF-kB a aktivátoro-
vého proteinu 1 stimulovanou IL-1b. 

Farmakologické experimenty in vitro s
geneticky upravenými savčími buňkami ex-
primujícími lidské betaadrenergní recep-
tory (b1, b2 a b3), izolovanou morčecí tra-
cheou a tkáňovými řezy z lidských bron-
chů umožnily detailně studovat kinetiku
vazby vilanterolu a aktivaci b2-receptoru,
tj. syntézu cAMP a relaxaci hladké svalo-
viny bronchů. Studie s radioizotopově zna-
čeným vilanterolem ukázaly vysokou afi-
nitu vazby k b2-receptoru, která je srovna-
telná se salmeterolem a vyšší než u oloda-
terolu, formoterolu a indakaterolu. 

Ve funkčních bioesejích in vitro, měří-

cích aktivaci b2-receptoru prostřednictvím
cAMP, byla koncentrace vilanterolu vyvo-
lávající 50 % maximálního účinku (EC50,
nižší hodnota znamená vyšší účinnost ago-
nisty) srovnatelná s formoterolem, mírně
nižší než u salmeterolu a výrazně nižší než
u indakaterolu. Pozitivní inotropní a chro-
notropní účinky, které mohou zvýšit rizi-
ko arytmií a zhoršit existující kardiomyo-
patii, jsou způsobeny především aktivací
b1-receptorů v srdci a vysoká b2-selektivi-
ta vilanterolu je v tomto ohledu výhodou.
V menší míře může přispívat ke kardiovas-
kulárním nežádoucím účinkům i aktivace
b2-receptorů v srdci a reflexní aktivace sym-
patiku v důsledku dilatace cév v kosterním
svalstvu a poklesu krevního tlaku. Vzhle-
dem k velmi nízkým koncentracím vilante-
rolu v krvi nebyly ale v bezpečnostní klinic-
ké studii zaznamenány klinicky výz- nam-
né projevy kardiovaskulárních, metabolic-
kých a jiných nežádoucích účinků vyvola-
ných aktivací b2-receptorů (zvýšení tepo-
vé frekvence, zvýšení sekrece inzulinu a
glukagonu, zvýšení koncentrace glukózy a
pokles plazmatické koncentrace K+) (4).
Přesto je třeba kombinaci flutikason-furo-
át / vilanterol používat u pacientů se závaž-
ným kardiovaskulárním onemocněním s
opatrností.

Měření stahů izolované trachey mor-
čete ukázalo rychlejší nástup bronchodila-
tačního účinku vilanterol (poločas 5,8 min)
ve srovnání se salmeterolem (15 min), kte-
rý se blížil nástupu účinku formoterolu a
indakaterolu (shodně 4 min). V pokusech
s tkáňovými řezy z lidských bronchů a opa-
kovanou bronchoprovokací histaminem a
karbacholem vykazoval vilanterol broncho-
protektivní účinek po dobu 22 hodin. Výs-
ledky získané pomocí buněčných funkč-
ních esejí a tkáňových řezů ukázaly, že na
rozdíl od formoterolu přetrvává účinek vi-
lanterolu, salmeterolu a indakaterolu po
odstranění b2-agonisty z inkubační tekuti-
ny a že dochází i k obnovení jejich účinku
po předchozí kompetitivní antagonizaci be-
tablokátorem a odstranění agonistů i blo-
kátoru. Tyto experimenty shodně dokazu-
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jí vysokoafinitní vazbu b2-agonistů a je-
jich zadržování na specifických vazebných
místech v plazmatické membráně v blíz-
kosti receptoru nebo na receptoru (14). 

Farmakokinetika
Farmakokinetické děje, které po inha-

laci podstupují FF a vilanterol, znázorňu-
je obrázek 2. Tabulka 1 uvádí souhrn farma-
kokinetických charakteristik. 

IKS jsou velmi lipofilní a po rozpuště-
ní v tekutině na bronchiální sliznici proni-
kají volnou difuzí řádově během minut jed-
nak ke glukokortikoidnímu receptoru a jed-
nak do krve. Pro udržení účinných koncen-
trací IKS v dýchacích cestách po dlouhou
dobu je proto nutné / vhodné / … pomalé
rozpouštění částic deponovaných na bron-
chiální sliznici. Farmakokinetickou analý-
zou plazmatických koncentrací po inhala-
ci a intravenózním podání se zjišťuje rych-
lost absorpce IKS a tím i rezidenční čas v
dýchacích cestách pomocí charakteristik
střední čas absorpce (MAT), poločas ab-
sorpce z dýchacích cest (t1/2a) a čas pot-
řebný pro absorpci 90 % plicní dávky (T90).
Střední čas absorpce odpovídá rezidenč-
nímu času, po který průměrně pobývá mo-

lekula IKS v dýchacích cestách před pro-
niknutím do krevního oběhu. To umožňu-
je jeho podávání jednou denně. Až 93 % z
plicní dávky budesonidu se vstřebá do kr-
ve do 1 hodiny po inhalaci. Budesonid a cik-
lesonid jsou příkladem molekul, které k
prodloužení pobytu a účinku v dýchacích
cestách vyžadují alternativní mechanizmus.
Esterázy přeměňují budesonid a aktivní me-
tabolit ciklesonidu (des-ciklesonid) na far-
makologicky neaktivní estery mastných ky-
selin a jejich hydrolýzou se pomalu uvo-
lňuje v plicní tkáni aktivní léčivo (17). 

Množství IKS, které pronikne po inha-
laci do krevního oběhu a je distribuováno
v organizmu, udává absolutní biologická
dostupnost (F). U moderních IKS se F rov-
ná plicní dávce, zatímco příspěvek spolk-
nuté části dávky je z důvodu účinné meta-
bolické inaktivace při prvním průchodu
játry malý (BDP, BMP, BUD) až zane-
dbatelný (CIC, FF, FP, MF). IKS jsou
velmi lipofilní molekuly a jejich distribuč-
ní objem Vd 4 až 20krát převyšuje celkový
objem tělesné tekutiny. To ukazuje na pří-
tomnost většího množství léčiva ve tkáních
než v krvi. Riziko nežádoucích účinků ale
ovlivňuje především koncentrace volného

Tabuľka 1: Farmakokinetické charakteristiky flutikasonu-furoátu (FF) a vilanterolu 
po inhalaci přípravku Relvar Ellipta

charakteristika FF vilanterol
MAT (h) 11 0,66
t1/2a (h) 11 1,1
T90 (h) 19 - 32 3,8
Fp.o. (%) 1,3 < 2
Finh (%) 15 27
fU (%) < 1 6,1
CL (L/h) 65-72 108
Vd,ss (L) 660 165
t1/2 (h)# 24 2,5

# = biologický poločas eliminace FF po intravenózním podání je 14 hod. shodně jako u FP; prod-
loužený poločas poklesu koncentrací FF je hybridní parametr ovlivněný pomalou absorpcí z dýcha-
cích cest
Symboly: MAT…střední čas absorpce, t1/2a …poločas absorpce z dýchacích cest, T90..čas potřebný k absorp-
ci 90% plicní dávky, Fp.o. …absolutní biologická dostupnost spolknuté části dávky, Finh …absolutní biolo-
gická dostupnost plicní dávky, fU…volná (na bílkoviny nevázaná) frakce v plazmě, CL…celková clearance,
Vd,ss …zdánlivý distribuční objem v ustáleném stavu, t1/2 …biologický poločas eliminace
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(na bílkoviny nevázaného) IKS ve tkáních.
V ustáleném stavu po opakované inhalaci
jsou koncentrace volného léčiva v krvi a
ve tkáních v rovnováze a jejich průměrná
hodnota v intervalu mezi inhalacemi je tím
větší, čím je nižší vazba léčiva na proteiny
(vyšší volná frakce fU) a nižší rychlost eli-
minace (clearance CL). 

Eliminace FF z krevního oběhu stejně
jako FP probíhá v játrech. O rychlosti eli-
minace vypovídá hodnota clearance CL,
která se blíží rychlosti průtoku krve játry
90 l/hod.

FF podstupuje metabolickou přeměnu
katalyzovanou převážně cytochromem P450
3A4 (CYP3A4) na majoritní neaktivní me-

Symboly: Vdss …zdánlivý distribuční objem v ustáleném stavu, Finh…absolutní biologická dostupnost plicní
dávky, Fp.o…absolutní biologická dávka po perorálním podání (= dostupnost spolknuté části dávky), CL …
celková clearance, CLH…jaterní clearance, CLR…renální clearance

Obrázek 1: Strukturní vzorce flutikasonu-furoátu a vilanterolu s vyznačením hlavních 
míst, kde dochází při metabolizmu k oxidativnímu štěpení vazeb a změně 
funkčních skupin katalyzované cytochromem P450 3A4.

Obrázek 2: Farmakokinetika flutikasonu-furoátu (FF) a vilanterolu (VI) po inhalaci 
přípravku Relvar Ellipta
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tabolit s karboxylovou skupinou v poloze
17b a řadu dalších metabolitů bez glukokor-
tikoidní aktivity (8). Stejně jako v případě
FP nevzniká ani z FF flutikason. Metabo-
lity jsou vylučovány žlučí do střeva a od-
cházejí se stolicí (obrázek 2).

U nemocných s jaterním onemocněním
je rychlost eliminace snížená a je třeba po-
čítat s navýšením plazmatických koncen-
trací FF. Z tohoto důovodu je doporučeno
u pacientů se středně závažnou nebo zá-
važnou poruchu jater omezit dávku FF/VI
na 92/22 ug/den. Inhibice metabolizmu ji-
ných léčiv ze strany FF a VI není význam-
ná z důvodu nízkých koncentrací v krvi
(1). Silné inhibitory CYP3A4 (např. keto-
konazol, ritonavir) mohou zvýšit při sou-
časném podávání koncentrace jak FF tak VI. 

Plazmatickou koncentraci IKS ovliv-
ňuje dávka a léková forma (plicní dávka),
rychlost a rozsah absorpce z dýchacích cest
a farmakokinetické charakteristiky distri-
buční objem Vd a clearance CL (obrázek 3).
Vilanterol podobně jako FF charakterizu-
je minimální absolutní biologická dostup-
nost spolknuté části dávky, velmi vysoká
rychlost eliminace z krve extrakcí játry a
biotransformace cytochromem P450 3A4
na metabolity s minimální farmakologic-
kou aktivitou (obrázek 1) (7). Vilanterol

na rozdíl od flutikasonu-furoátu po inhala-
ci velmi rychle proniká do krve a zároveň
je z důvodu rychlé přeměny na metabolity
jeho poločas eliminace t1/2 velmi krátký (ta-
bulka 1). Proto musí být dlouhodobý bron-
chodilatační účinek zajištěn zvláštním me-
chanizmem, kdy účinné koncentrace léči-
va u receptoru přetrvávají bez ohledu na
rychle klesající koncentrace v extracelulár-
ní tekutině v místě účinku. Lipofilní mole-
kuly LABA a U-LABA jsou více nebo mé-
ně specifickými interakcemi v plazmatické
membráně zadržovány v blízkosti b2-recep-
toru. Detailní mechanizmus není na mole-
kulární úrovni doposud zcela přesně po-
psán a pro jednotlivá léčiva jsou předklá-
dány odlišné teorie. V případě vilanterolu
se předpokládá vazba s vysokou afinitou
na specifická vazebná místa na molekule
receptoru, dlouhodobá přítomnost a opa-
kovaná aktivace receptoru bez ohledu na
velmi nízké koncentrace léčiva v extrace-
lulární tekutině v okolí receptoru (15). 

Závěr
Z důvodu výhodných vlastností obou

léčiv představuje přípravek Relvar Ellipta
významné obohacení preventivní protizá-
nětlivé farmakoterapie průduškového ast-
matu kombinací vysoce účinného IKS a

Symboly: DC…dýchací cesty, t1/2a …poločas absorpce z dýchacích cest, Vd…zdánlivý distribuční objem,
CL…celková clearance

Obrázek 3: Farmakokinetické charakteristiky, které spolu s plicní dávkou ovlivňují plaz-
matické koncentrace inhalačních kortikosteroidů. Koncentrace budesonidu, 
des-izobutyrylciklesonidu, mometasonu-furoátu, flutikasonu-propionátu       
a flutikasonu-furoátu v plazmě po inhalaci ekvivalentních dávek.
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U-LABA s trváním účinku po dobu 24 ho-
din. Flutikason-furoát se inhaluje jako far-
makologicky aktivní léčivo, má nejvyšší afi-
nitu ke glukokortikoidnímu receptoru me-
zi moderními IKS a z důvodu pomalého roz-
pouštění ve slizniční tekutině má ve srov-
nání s flutikasonem-propionátem dvojná-
sobně prodloužený pobytový čas v dýcha-
cích cestách. V preklinických experimen-
tech in vitro a in vivo prokázal silnější a
déle trvající účinek než flutikason-propio-
nát a mimořádnou selektivitu vůči gluko-
kortikoidnímu receptoru. V dýchacích ces-
tách je metabolicky stabilní a účinný i za
podmínek oxidačního stresu. Bezpečnost-
ní profil flutikasonu-furoátu je podpořen vý-
hodnými farmakokinetickými vlastnostmi,
jako jsou pomalá absorpce do krevního
oběhu, vysoká hodnota clearance, vysoká
vazba na bílkoviny plazmy, velmi nízká pe-
rorální absolutní biologická dostupnost a
rychlá přeměna na neaktivní metabolity v
játrech. U vilanterolu je při srovnání se sal-
meterolem možné vyzdvihnout vylepšené
farmakodynamické vlastnosti, především
mnohem vyšší vnitřní aktivitu na b2-recep-
toru, vyšší b2-selektivitu, rychlejší nástup
a delší trvání účinku. Z farmakokinetických
vlastností zaujme velmi vysoká rychlost eli-
minace z krve játry, biotransformace na me-
tabolity s minimální farmakologickou ak-
tivitou a velmi nízká perorální biologická
dostupnost, které se společně podílejí na vý-
borném bezpečnostním profilu vilanterolu. 
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Clinical pharmacology of fluticasone/vilanterol
combination in the treatment of elderly patients  

J. Chládek 

Summary

The medicinal product Relvar Ellipta is a new dry powder inhaler containing a new fixed combi-
nation of the inhaled corticosteroid fluticasone furoate (FF) and the selective ultra-long-acting, beta2-
adrenergic agonist vilanterol. The article summarizes the most interesting data from the preclinical
development and phase I clinical evaluation of both molecules. Among the modern inhaled corticos-
teroids, FF has the highest affinity towards the glucocorticoid receptor. In preclinical testing in vitro
and in vivo, the glucocorticoid activity of FF was stronger and it had longer duration than that of flu-
ticasone propionate. The inhaled particles of FF dissolve very slowly bringing two major advantages.
First, the pulmonary residence time is two-fold longer than that of fluticasone propionate making a
once-daily inhalation possible and, second, the slower rate of absorption results in very low concen-
trations of FF in the blood. The safety profile of FF is further supported with the high velocity of
hepatic elimination, biotransformation to inactive metabolites, negligible oral bioavailability and
extensive binding to plasma proteins. Preclinical and clinical evaluation of vilanterol was able to do-
cument its improved pharmacodynamic characteristics in comparison to salmeterol. Namely, the
intrinsic activity of vilanterol is higher and its effect has a more rapid onset and a longer duration.
Both the extraordinary b2-selectivity and appropriate pharmacokinetic characteristics (fast hepatic
elimination, conversion to inactive metabolites, short half-life, minimal oral bioavailability) are res-
ponsible for a favorable safety profile of vilanterol. The duration of action over 24 h following inha-
lation is ascribed to the high-afinity binding of vilanterol to specific binding sites on the b2-receptor
which enables its retention nearby and a repeated interaction with the receptor`s active site. 

Key words: inhaled corticosteroids – fluticasone furoate – ultra long-acting u2-agonists – vilanterol
fixed combination
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INDIKÁTORY KVALITY 
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V GERIATRII

M. Dúbrava 
I. klinika geriatrie LFUK a UN Bratislava 

Súhrn

Článok ponúka pohľad na aktuálnu situáciu pri formalizovanom hodnotení kvality zdra-
votnej starostlivosti (ZS) poskytovanej seniorom. Celosvetovo na takéto hodnotenie neexistu-
jú žiadne špecifické ucelené systémy. To do istej miery prekvapuje, pretože inak sa akceptuje,
že seniori majú svoje výrazné špecifiká a zároveň vo vyspelých krajinách platí, že najväčšími
konzumentmi ZS sú práve seniori. Namiesto komparabilného systému máme buď všeobecné
indikátory kvality (QI), alebo izolované, na seniora zamerané QI. Zatiaľ čo v reálnom živote sa
„ústavná“ väčšina ZS realizuje v ambulantných podmienkach, pomer v SR záväzných QI pre
ambulantnú a nemocničnú ZS u dospelých pacientov je opačný (11 : 20), pre ambulantnú sfé-
ru sa dokonca nepočíta ani len so zisťovaním „spokojnosti pacienta“ a nie je v nej žiaden QI
určený špecificky pre seniorov. Pre nemocničnú ZS je špecifickým „geriatrickým“ QI „úmrtnosť
po zlomenine stehnovej kosti (vek 65 a viac rokov)“, niektoré ďalšie QI sa majú štandardizovať
aj podľa veku. Za prvý, úplne nenáročný parameter na zlepšenie kvality ZS považujeme sta-
novenie „dostatku času“, ktorý by lekár mal na chorého seniora (t. j. stanovenie maximálneho
počtu seniorov, ktorý sa dá kvalitne vyšetriť / ošetriť za jednotku času v jednotlivých typoch
ambulancií, resp. počtu hospitalizovaných seniorov, ktorý môže na jednotlivých druhoch lôž-
kových pracovísk pripadať na jedného sekundárneho lekára). Navrhujeme pokúsiť sa využiť
prebiehajúcu implementáciu DRG systému aj na účely hodnotenia kvality ZS tak, že sa do
hodnotenia kvality premietne klinická náročnosť pacientúry jednotlivých poskytovateľov ZS
podľa ich DRG „case – mixov“..

Kľúčové slová: kvalita zdravotnej starostlivosti – senior – geriatria 

V predošlom článku1 sme ponúkli poh-
ľad na to, prečo existuje formalizované hod-
notenie kvality zdravotnej starostlivosti (ZS),
v čom sa líšia prístupy v jednotlivých kra-
jinách a pre rôzne účely, aké indikátory kva-
lity zdravotnej starostlivosti (QI) sa naj-
častejšie používajú a aké je legislatívne ukot-
venie veci v slovenských reáliách. Už vtedy
sme implikovali vzťah ku geriatrii a avizo-
vali sme, že podrobnejší pohľad na aktuál-
nu situáciu s hodnotením kvality ZS v ge-
riatrii na Slovensku poskytneme v ďalšom
článku. Ten teraz uvádza nielen prehľad o
QI, ktoré by sa u nás mohli bližšie viazať
ku geriatrii, ale aj kritické úvahy o slabých
miestach systému. 

Geriatria, svet a formalizovaná kvalita zdra-
votnej starostlivosti

Už na úvod treba povedať, že neexis-

tujú žiadne špecifické ucelené systémy za-
merané na hodnotenie kvality ZS poskyto-
vanej seniorom. To do istej miery prekva-
puje, pretože inak sa akceptuje, že seniori
majú svoje výrazné špecifiká a zároveň vo
vyspelých krajinách, ktoré môžu vynakla-
dať prostriedky nielen na priamu ZS, ale
aj na posudzovanie jej kvality platí, že naj-
väčšími konzumentmi ZS sú práve seniori.
Namiesto uceleného, svetovo akceptovateľ-
ného a teda relevantné porovnania umož-
ňujúceho systému teda máme buď všeobec-
né QI, alebo izolované na seniora zamera-
né QI (napr. v USA v systéme AHRQ je
parameter frekvencia apendektómie u 65-
ročných a starších vykonaná pri inej abdo-
minálnej operácii2, v Izraeli je to imunizá-
cia starších občanov3, v Belgicku kvalita
preskripcie v zariadeniach dlhodobej sta-
rostlivosti o seniorov4, v Holandsku sa v
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rámci WHO projektu „High 5s“5,6, genero-
vali aj na seniorov špecificky orientované
výstupy z hospitalizácií7). Čiastkové rieše-
nia, ktoré sa objavujú pre špecifickú pacien-
túru seniorov zatiaľ nepriniesli širšie pou-
žiteľné výsledky8. Napriek tomu, že veríme
v dobré úmysly autorov „seniorských“ QI,
nemôžeme sa zbaviť pocitu, že nezanedba-
teľným cieľom takýchto QI je navodzovať
predstavu, že systémy hodnotenia kvality
ZS majú aspoň bazálnu snahu reflektovať
situáciu u starších pacientov. 

Geriatria, Slovensko a formalizácia hodno-
tenia kvality zdravotnej starostlivosti

Legislatívna kodifikácia systému hod-
notenia kvality ZS v Slovenskej republike
(SR) sa odvíja od zákona č. 581/2004 Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov (zákon). Podľa
neho je zdravotná poisťovňa (ZP) povin-
ná stanoviť aj QI, „ktoré slúžia na moni-
toring vybraných oblastí poskytovania zdra-
votnej starostlivosti“. QI má u nás vypraco-
vať Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej re-
publiky (MZ) v spolupráci s odbornými spo-
ločnosťami, zdravotnými poisťovňami a Úra-
dom pre dohľad nad zdravotnou starostli-
vosťou (ÚDZS). Miera spolupráce so Slo-
venskou gerontologickou a geriatrickou spo-
ločnosťou bola v tomto zmysle doteraz mi-
nimálna. QI vydáva vláda Slovenskej repub-
liky (SR) nariadením – ostatným je Naria-
denie vlády SR č. 61/2013 Z. z. zo 7.3. 2013
(NV) – podľa neho máme v SR aktuálne
36 QI. Sú rozdelené špecificky pre všeobec-
nú ambulantnú starostlivosť pre dospelých,
špecializovanú ambulantnú starostlivosť a
pre ústavnú ZS. 

Všimnime si podľa nášho názoru dô-
ležitú skutočnosť: zatiaľ čo v reálnom živo-
te sa „ústavná“ väčšina ZS realizuje v am-
bulantných podmienkach, pomer v SR zá-
väzných QI pre ambulantnú a nemocničnú
ZS u dospelých pacientov je presne opačný,
a to 11 : 20 (ambulantná ZS : ústavná ZS).
Za priam symbolické považujeme, že pre am-
bulantnú sféru sa dokonca nepočíta ani len

so zisťovaním „spokojnosti pacienta“, kto-
rý je v lôžkových zariadeniach povinným
QI, ktorému sa každoročne s neprehliadnu-
teľnou záľubou venujú aj masmédiá. Dom-
nievame sa, že extenzia QI v ústavnej ZS
má korene v tom, že príkazy „na výkazníc-
tvo“ sa oveľa ľahšie udeľujú priamo či skry-
tejšie dominantne „štátom riadeným fir-
mám“ („nemocniciam“), než súkromnému
sektoru, ktorý poskytuje takmer všetku am-
bulantnú ZS. 

Pre ambulantnú starostlivosť nie je žia-
den QI určený špecificky pre seniorov. Pre
nemocničnú ZS nachádzame pre seniorov
určený QI „úmrtnosť po zlomenine steh-
novej kosti“ (vek 65 a viac rokov; štandar-
dizovaná podľa veku a pohlavia), niektoré
ďalšie QI sa majú štandardizovať aj podľa
veku. Na druhej strane je záväzný aj QI
„úmrtie na infarkt myokardu po neodklad-
nom prijatí“ (vek 35 – 74 rokov; ...). 

Majú seniori špecifiká aj pri hodnotení kva-
lity im poskytovanej zdravotnej starostlivosti?

Zaujímať sa o systém hodnotenia kva-
lity ZS poskytovanej seniorom je podľa náš-
ho názoru výsostne potrebné. Sme presve-
dčení, že tento predpoklad je opodstatne-
ný rozsahom chorobnosti seniorov, ich špe-
cifikami a zraniteľnosťou. Špecifiká sa v
tomto prípade týkajú najmä polymorbidi-
ty a zníženej schopnosti na celospoločen-
skej aj individuálnej úrovni artikulovať svo-
je zvyčajne rozsiahle a mnohovrstevné zdra-
votné potreby. Za peknú ilustráciu tejto
situácie považujeme napríklad to, že pri hod-
notení kvality ZS pri chronických choro-
bách je slabá zhoda medzi seniorom a je-
ho rodinným príslušníkom, ktorý sa o ne-
ho stará v domácom prostredí9. 

Za základný kameň posudzovania kva-
lity ZS ako takej sa dnes považuje hodno-
tenie kvality nemocničnej ZS10. Hospitali-
zovaní seniori sú vysokorizikovou skupinou
z hľadiska nežiaducich perhospitalizačných
udalostí. Aby sa situácia mohla zlepšovať,
musia sa hľadať efektívne QI na zisťovanie
aktuálneho stavu tohto rizika. Nezdá sa, že
by toto hľadanie mohlo byť rýchle a pro-
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duktívne, lebo ak aj vyselektujeme len nie-
koľko skutočne relevantných štúdií (9; pre
Európu nie je dobrou vizitkou, že len jedna
pochádza zo starého kontinentu), aj tak je
škála nimi používaných indikátorov sku-
točne široká. Okrem „zvyčajných“ definícií
typu „akákoľvek komplikácia, ktorá nesú-
visí priamo s chorobou, ale s jej diagnosti-
kou a liečbou“ k nim patria aj úrazy, infek-
cie, delírium, pády, močová inkontinencia,
dekubity, symptómy zníženej psychosoma-
tickej výkonnosti, nutričné problémy, reak-
cie na lieky11. 

Mohlo by nám byť akousi satisfakciou,
že aj vo vyspelých krajinách autori vyvo-
dzujú rovnaké závery, aké opakovane a ro-
ky prízvukujeme pri rôznych príležitostiach
na domácej pôde: dostatok času je nevyhnut-
ný predpoklad na zlepšovanie ZS o senio-
rov. „Dostatok / nedostatok času“ však asi
nie je dostatočne exaktným QI, aby sa v prá-
cach o kvalite ZS poskytovanej seniorom
vyskytoval častejšie. Zároveň by šlo zjavne
aj o QI, ktorého zlepšovanie by prvopláno-
vo „predražovalo“ poskytovanie ZS a ako
taký by bol z pohľadu organizátorov / fi-
nancovateľov zjavne nepopulárny. Disku-
sia o tom, aké štúdie by ich presvedčili, že
opak je pravdou, t. j. že dlhší čas venovaný
seniorovi, ktorý rezultuje do kvalitnejšej ZS,
sa vráti aj finančne, presahuje rámec tejto
práce. 

Na tomto mieste musíme upozorniť na
závažný etický rozmer. Považujeme za ex-
trémne zlé, že neraz moralizujúce volanie
(politikov, ZP, ale aj lokálnych organizáto-
rov ZS, médií a pod.) po kvalite ZS posky-
tovanej seniorom sa priam zráža so zvy-
čajnou tendenciou spoločností obmedzo-
vať poskytovanie rôznej ZS starším obča-
nom. Takéto obmedzenia sa zvyčajne mas-
kujú nielen otvorene priamočiarymi, tzv.
ekonomickými dôvodmi, ale zväčša sofis-
tikovane, používajúc rôzne pokútne argu-
menty, prípadne rovno pseudoargumenty.
Etické vysvetlenia takýchto reštrikčných ak-
tivít pritom zjavne neexistujú. 

Indikátory kvality zdravotnej starostlivosti
v geriatrickej realite

Na zvýšenie prehľadnosti považujeme
za vhodné rozdeliť QI, ktoré používame /
môžeme používať / musíme používať pri
hodnotení ZS, na matricu štyroch základ-
ných skupín, vzniknutú za použitia kritérií
„povinné / nepovinné“ a „všeobecné / ge-
riatrické“. Povinnými rozumieme tie QI, kto-
rých existenciu predpokladá všeobecne zá-
väzná právna úprava v SR, nepovinnými
tie QI, ktorých používanie uvedená práv-
na úprava nepredpokladá a zároveň by pod-
ľa nášho názoru na základe dostupných
literárnych informácií mohli byť vhodný-
mi nástrojmi na posudzovanie kvality ZS.
Všeobecnými QI rozumieme QI, pri kto-
rých nevidíme osobitný rozdiel v ich vý-
povednosti medzi subpopuláciou seniorov
a ostatnou, bližšie nešpecifikovanou pacien-
túrou. Medzi geriatrické QI budeme radiť
QI, o ktorých si myslíme, že k seniorom
majú oveľa užší vzťah než k inak poskyto-
vanej ZS. 

Uvedomujeme si, samozrejme, že mno-
ho metód sa v skupinách „všeobecné“ a
„geriatrické“ prekrýva, pričom takáto ich ka-
tegorizácia je do zreteľnej miery arbitrár-
na a nikde v literatúre sme sa s ňou doteraz
širšie nestretli. Na druhej strane si myslí-
me, že vyčlenením „geriatrickej“ kategórie
by sa v budúcnosti mohla na seniorov, čo
je takmer majoritná skupina medzi pacient-
mi, pri používaní QI sústrediť špecifickej-
šia a tým aj výpovednejšia pozornosť. Je-
den z možných pohľadov na takéto delenie
QI ponúka tabuľka č. 1. V nej, uvedomu-
júc si, že ďalších („nepovinných“) QI by
mohli byť desiatky, na ilustráciu uvádza-
me len niekoľko z možných.

Ako vidíme, jediným špecificky geriat-
rickým obligatórnym QI je „úmrtnosť po
zlomenine stehnovej kosti – vek nad 65 ro-
kov“. Ani vtedy, ak by mal mať (napr. z
kvantitatívnych dôvodov) medzi QI mies-
to jediný špecificky „geriatrický“ QI, nie
je vôbec jasné, prečo by sa mal vzťahovať
práve na fraktúru stehnovej kosti (pretože
rovnako dobre sa môže vzťahovať na IM,
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Tabuľka 1: Klasifikácia seniorom relevantných indikátorov kvality pri ústavnej zdravot-
nej starostlivosti 

Indikátor kvality QI t.č. v SR povinný QI možný,
t.č. v SR nepovinný

Všeobecný“ 1. úmrtnosť celková 1. úmrtnosť do 24 hodín
2. úmrtnosť po perkutánnej 2. úmrtnosť – pri krvácaní 

koronárnej intervencii do zažívacieho traktu
3. úmrtie na infarkt myokardu 3. účelnosť laboratórnych 

po neodkladnom prijatí vyšetrení
4. úmrtie na akútnu 4. účelnosť zobrazovacích 

mozgovo-cievnu príhodu vyšetrení 
5. úmrtie po náhrade 5. relatívny počet sťažností 

bedrového kĺbu na poskytnutú ZS
6. „úmrtnosť po intervenčných 6. iónová dysbalancia per-

výkonoch“ (v odbor. interná hospitalizačne vzniknutá
medicína,  gastroenterológia 7. zhoršenie glomerulárnej
kardiológia)  filtácie perhospitalizačne

7. úmrtnosť po operačných vzniknuté
výkonoch 8. ročná rehospitalizovanosť

8. úmrtnosť na jednotke 9. ...
intenzívnej starostlivosti

9. podiel prekladov na jednotku 
intenzívnej starostlivosti

10. úmrtnosť na lôžkovom 
oddelení po preklade 
z jednotky intenzívnej 
starostlivosti

11. rehospitalizovanosť 
celková do 30 dní

12. rehospitalizovanosť  
celková do 90 dní

13. rehospitalizácia na J12 – 18
14. dekubity
15. nozokomiálna nákaza
16. spokojnosť pacienta

„Geriatrický“ 1. úmrtnosť po zlomenine 1. imunizovanosť seniorov
stehnovej kosti – vek nad voči chrípke
65 rokov 2. imunizovanosť seniorov

voči pneumokokom
3. úmrtnosť na dehydratáciu
4. imobilizácia perhospitali-

začne vzniknutá
5. pomer počtu pacientov 

s permanentným močovým 
katétrom a pacientov 
s inkontinenciou moča

6. ...
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NCMP, zápal pľúc, dehydratáciu alebo mno-
hé iné choroby). 

Inou skutočnosťou, na ktorú chceme
upriamiť pozornosť, je fakt, že v špecializo-
vanej ambulantnej starostlivosti sú pre všet-
ky negynekologické, nechirurgické a nesto-
matologické situácie záväzné len dva indi-
kátory kvality (manažment chronickej sta-
rostlivosti v diabetológii a u astmatikov). Po-
sudzovať podľa nich kvalitu špecializova-
nej ZS poskytovanej seniorom považuje-
me v lepšom prípade za ilúziu, v horšom za
vedomé budenie zdania, koľko toho pre
kontrolu kvality ZS robíme. 

V prípade všeobecnej ambulantnej sta-
rostlivosti pre dospelých dokonca nemáme
jediný QI, ktorý by hodnotil kvalitu domi-
nantnej ZS poskytovanej seniorom v tom-
to segmente, t. j. starostlivosť o chronické
choroby. Žiaľ, toto naozaj nepotrebuje oso-
bitný komentár. 

V ďalšom článku sa budeme podrob-
nejšie venovať jednotlivým QI, ktoré sú u
nás aktuálne obligatórne pre hodnotenie
ústavnej ZS poskytovanej na geriatrických
lôžkových pracoviskách.

Záver
Vychádzajúc z faktov uvedených v tom-

to i predošlom1 článku vidíme možnosti
na všeobecnú úpravu existujúceho systé-
mu QI pre slovenskú geriatriu takto: 
1. Vzhľadom na to, že aj krajiny / inštitú-

cie s oveľa dlhšou tradíciou implemen-
tácie QI a neporovnateľnými finanč-
nými zdrojmi vynakladanými na ZS pra-
cujú s oveľa užším portfóliom QI ako 
je to v SR, bolo by vysoko efektívne pri-
stúpiť k redukcii počtu obligatórnych QI. 

2. Považujeme za nevyhnutné zmeniť jest-
vujúci pomer QI indikátorov používa-
ných na hodnotenie ambulantnej a ús-
tavnej ZS poskytovanej seniorom. 

3. Za vysoko racionálne považujeme vyu-
žitie prebiehajúcej implementácie DRG 
systému aj na účely hodnotenia kvality 
ZS tak, že sa do hodnotenia kvality pre-
mietne klinická náročnosť pacientúry 

jednotlivých poskytovateľov ZS podľa 
ich DRG „case – mixov“. 

4. Jednoduchým a lacným opatrením na 
zvýšenie výkonnosti formalizovaného 
hodnotenia kvality ZS by bolo inicio-
vanie reálnej spolupráce pri tvorbe sys-
tému QI s odbornou spoločnosťou. 

5. Sme presvedčení, že čím skôr v zmys-
le medzinárodne publikovaných poz-
natkov zmeníme aktuálne v SR kodifi-
kovaný „sankčný“ charakter QI (ZP je 
na základe zákona oprávnená vypove-
dať zmluvu s poskytovateľom ZS, ak od-
chýlka indikátorov poskytovateľa ...) na 
motivačný, tým skôr budeme (pacien-
ti, poskytovatelia i financovatelia ZS) 
môcť mať z hodnotenia kvality ZS pos-
kytovanej seniorom reálny úžitok. 

6. Keďže poskytovanie ZS je napriek os-
tatným snahám o „EÚ unifikáciu“ v jed-
notlivých krajinách stále diametrálne od-
lišné (pre historické tradície, ekonomic-
ké zdroje, socio-kultúrne osobitosti atď.), 
nevyhnutne treba stimulovať výskum QI 
aj v SR. Nesmie však ísť o „čokoľvek, 
čo ako výskum QI vyzerá“, ale o báda-
nie preukázateľne orientované na naj-
dôležitejší efekt hodnotenia kvality ZS 
– o vzťah QI a ich vplyvu na zlepšova-
nie ZS „na výstupe“ (redukcia morta-
lity, morbidity, komplikácií). Sme pre-
svedčení, že aj v tejto oblasti by sa po-
zornosť mala sústreďovať nie na najat-
raktívnejšie, ale najfrekventovanejšie si- 
tuácie pri poskytovaní ZS, t. j. na sta-
rostlivosť o seniora. 

7. Sme si vedomí, že by zrejme nešlo o 
explicitný QI, ale napriek tomu za pr-
vý, úplne nenáročný parameter na zlep-
šenie kvality ZS považujeme stanove
nie „dostatku času“, ktorý by lekár mal 
na chorého seniora (t. j. stanovenie ma-
ximálneho počtu seniorov, ktorý sa dá 
kvalitne vyšetriť / ošetriť za jednotku ča-
su v jednotlivých typoch ambulancií, 
resp. počtu hospitalizovaných seniorov, 
ktorý môže na jednotlivých druhoch lôž-
kových pracovísk pripadať na jedného 
sekundárneho lekára). 
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Quality indicators in geriatric medicine 

M. Dúbrava 

Summary

Assessing the quality of medical care in elderly patients is worldwide accepted, bud without gene-
rally accepted comparatory scoring system. There are either general quality indicators (QI), or isola-
ted, senior – oriented QI. For in – hospital medical care there is a specific geriatric QI “mortality after
femoral hip fracture (age 65 years and more) “. As the first, most important parameter for quality care
improvement, we consider the use of “adequate time unit” (assessment of maximal number of senior
patients per time unit, who could be adequately examined in ambulatory practice, or who could be
assigned to one physician in a hospital ward). We propose to use the present DRG system imple-
mentation process for quality assessment and improvement in geriatric medical care.

Key words: quality of medical care – senior – geriatrics
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 PÁDY VO VYŠŠOM VEKU 

Š. Krajčík, P. MIkus 
I. klinika geriatrie SZU a UN Bratislava 

Súhrn

Výskyt pádov v priebehu starnutia rastie. Sú príčinou mnohých závažných poranení. Naj-
závažnejším rizikovými faktormi vzniku pádov sú svalová slabosť, poruchy chôdze a rovnová-
hy. Príčinou môžu byť aj lieky. U pacientov s vysokým rizikom pádov je potrebné posúdenie
farmakoterapie, chôdze, stability a svalovej sily. Pády sú často spôsobené multifaktoriálne, a pre-
to je potrebné cielene ovplyvniť viacero faktorov. Medzi najúčinnejšie opatrenia patrí cvičenie,
ktoré znižuje aj počet zlomenín.

Kľúčové slová: geriatria – geriatrické syndrómy – pády – prevencia 

Jedným zo závažných problémov sta-
rostlivosti o seniorov sú pády. Výskyt pá-
dov sa v priebehu starnutia zvyšuje. U zdra-
vých ľudí vo veku ≥ 65 rokov sa vyskytne
0,69 pádu / osoba / rok. Po 75. roku sa po-
čet pádov aj komplikácií zhruba zdvojná-
sobí. V inštitúciách sa vyskytne 1,7 pádu /
osoba / rok (1). 

Pády majú závažné následky. 68,1% pá-
dov skončí poranením. Najčastejším úra-
zom sú podliatiny (43 % zranení ) a tržné
rany (29 %). Zlomeniny tvoria 3,4 % úrazov.
U 35 % seniorov dôjde po páde k zhorše-
niu funkčného stavu a 11 % obmedzí sociál-
ne aktivity (2). Najzávažnejším následkom
pádov sú zlomeniny hornej časti stehno-
vej kosti. Z nich je 95 % spôsobených pád-
mi (3). 

Mechanizmus vzniku pádov
Pády obvykle vznikajú spolupôsobením

vnútorných a vonkajších príčin. Keď sú v
popredí vonkajšie príčiny hovorí sa o pá-
doch z vonkajších príčin. Keď je vonkajší
podnet malý resp. ak chýba, ide o pády z
vnútorných príčin. Podmienkou na udrža-
nie stability je, aby sa ťažisko tela premie-
talo na podstavu (plocha ohraničená von-
kajším obvodom chodidiel). Na dosiahnu-
tie tohto cieľa je potrebná registrácia polo-
hy tela v priestore a jej zmeny spolu s po-
hybmi upravujúcimi polohu ťažiska. Infor-
mácie o polohe tela prichádzajú z 3 ana-

lyzátorov: očí, vestibulárneho aparátu, pro-
prioreceptorov v dolných končatinách a na
krku. Pre udržanie rovnováhy sú potrebné
podnety aspoň z dvoch týchto receptorov.
Informácie sa spracúvajú v centrálnom ner-
vovom systéme (CNS). Dôležitú úlohu pri
koordinácii korekčných pohybov hrá mo-
zoček. Účinnosť korekčných pohybov mô-
žu oslabiť zmeny svalov a kĺbov. Príčiny zhor-
šujúce udržanie rovnováhy zhŕňame v ta-
buľke 1. Rizikové faktory pádov sú uvede-
né v tabuľke 2. 

Vyšetrenie pacientov s pádmi 
Pády sú natoľko závažným problémom,

že súčasťou geriatrického vyšetrenia by ma-
lo byť zistenie riziko vzniku pádov – k zis-
teniu tohto rizika vedú otázky uvedené v
tabuľke 3. Negatívna odpoveď na všetky
otázky znamená nízke riziko pádu. Jedna
pozitívna odpoveď znamená stredne veľ-
ké alebo veľké riziko, dve a viac pozitív-
nych odpovedí veľké riziko. Pacienti ktorí
spadli raz a poranili sa, majú veľké riziko.
U pacientov so stredne veľkým a veľkým ri-
zikom sa pokračuje vyšetrením rovnováhy
a chôdze (pozri nižšie). Veľmi dôležitá je
anamnéza zameraná na okolnosti vzniku
pádu (tabuľka 4). 

Potrebné je zistiť aj to, aké lieky pa-
cient užíva. Riziko vzniku pádu zvyšujú lie-
ky znižujúce krvný a vyvolávajúce ortosta-
tickú hypotenziu (o. i. antihypertenzíva, va-
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zodilatanciá, diuretiká, nitráty). Riziko-
vým liekmi sú aj lieky zhoršujúce vigilitu
(hypnotiká, sedatíva, anthistaminiká, anti-
diabetiká), vyvolávajúce zmätenosť (lieky
s anticholinergickým účinkom) a antipsy-
chotiká (spôsobujúce extrapyramídový
syndróm). 

Vyšetrenia
Pri objektívnom vyšetrení je dôležité

zistiť ortostatickú hypotenziu (pokles sys-
tolického tlaku o 20 a diastolického o 10
a viac mm Hg 1 a 3 minúty po postavení).
Jej príčinou môžu byť rozsiahle varixy. Os-
labenie svalov dolných končatín sa prejaví
ťažkosťami pri vstávaní. U pacientov, kto-
rí nie sú schopní stáť, ale môžu sedieť, je
dôležité posúdiť stabilitu ich sedu. 

Na vyšetrenie rovnováhy je vhodný štvor-
stupňový test stability (pozri nižšie). Vy-

Tabuľka 1: Príčiny zhoršujúce udržanie rovnováhy  

Analyzátor Príčiny
Vnútorné ucho Degenerácia, lieky
Proprioreceptory Polyneuropatie

Myelopatie
Zrak Choroby

Nevhodné okuliare
Nedostatočné osvetlenie

Poruchy koordinácie Starnutie
Zmeny vigility (lieky)
Znížená schopnosť vykonávať viacero činností naraz
(starnutie, choroby, lieky)
Choroby CNS, vrátane zníženie perfúzie (hypotenzia, 
VBI, NCMP)
Epilepsia

Oslabenie korekčných Slabosť svalov(sarkopénia, netrénovanosť,
pohybov deficit vitamínu D)

Parkinsonizmus
Chladné prostredie

Tabuľka 2: Rizikové faktory pádov 

Rizikový faktor Relatívne riziko / rozsah
Svalová slabosť 4,4 (1,5-10,3)
Anamnéza pádov 3,0 (1,7-7,0)
Strach z pádu 3,0 (1,7-2,8)
Porucha chôdze 2,9 (1,3-5,56)
Poruchy rovnováhy 2,9 (1,6-5,4) 
Používanie pomôcok na chodenie 2,6 (1,2-4,6) 
Poruchy zraku 2,5 (1,6-3,5) 
Artrózy 2,4 (1,9-2,9
Zhoršenie ADL 2,3 (1,5-3,1) 
Depresia 2,2 (1,7-2,5)
Kognitívne poruchy 1,8 (1,0-2,3) 

Vek nad 80 rokov 1,7 (1,1-2,5) 
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šetrenie chôdze môže odhaliť príčinu pá-
dov, alebo môže svedčiť pre poruchy rovno-
váhy. Riziko pádu zvyšujú poruchy chôdze

spôsobené parézami dolných končatín, ex-
trapyramídový syndróm a bolestivé afekcie
dolných končatín. Pacienti s narušenou rov-
nováhy chodia na širšej báze a v miernom
predklone. Majú pokrčené kolená a roz-
tiahnuté horné končatiny, ktoré im slúžia
na udržiavanie rovnováhy, zároveň sa nimi
pridŕžajú okolitých predmetov. Kroky sú
kratšie a je predlžená fáza kroku, počas kto-

rej sa dotýkajú dlážky oboma nohami. Pot-
rebné je prezrieť nohy a posúdiť obuv (vy-
čaptané papuče, šmykľavá podošva, voľná
päta). Ak pacient používa pomôcku na cho-
denie, je potrebné zistiť, či ju vie používať
a preveriť jej technický stav (nesprávne
používanie pomôcok na chodenie a ich
zlý technický stav sú častou príčinou pá-
dov). 

Vhodné je orientačné vyšetrenie zraku
a u diabetikov vyšetrenie citlivosti nôh. Z
laboratórnych vyšetrení môže byť nápo-

mocné stanovenie koncentrácie vitamínu
D a B12. U diabetikov je potrebné vylúčiť
hypoglykémie. 

Ďalšie vyšetrenia sú indikované na zák-
lade klinického úsudku (štandardné poko-
jové EKG, masáž karotického sínu, holte-
rovské vyšetrenie EKG a tlaku krvi, ultra-
zvukové vyšetrenie extrakraniálnych tepien
zásobujúcich CNS atď.). 

Koľkokrát ste spadli počas roka?
Zranili ste sa? 
Máte pocit neistoty pri vstávaní alebo
chôdzi?
Bojíte sa, že spadnete?

Tabuľka 3: Otázky na stanovenie rizika 
pádu (5) 

Tabuľka 4: Anamnéza pri pádoch  

Okolnosti Možná príčina
Vstávanie Ortostatická hypotenzia

Svalová slabosť
Zakopnutie, pošmyknutie Poruchy chôdze

Poruchy zraku
Chôdza potme Poruchy propriorecepcie

Zakopnutie
Náhla strata vedomia Synkopa

Epilepsia
Arytmia

Záklon hlavy Vertebrobazilárna insuficiencia
Rozprávanie počas chôdze Zhoršené rozdelenie pozornosti
Státie na jednej nohe Zhoršenie rovnováhy

Tabuľka 6: Test vstaň a choď s meraním času (7)  

• Pacient sa vyzve aby v topánkach, ktoré obvykle nosí, vstal zo stoličky, obvyklým  
tempom prešiel 3 m, otočil sa a sadol si späť na stoličku. Môže použiť pomôcky 
na chodenie. 

• Sleduje sa prítomnosť opatrnej (váhavej chôdze), poruchy rovnováhy, krátka dĺž-
ka kroku, šúchavá chôdza, znížené súhyby horných končatín, opieranie sa o ste-
nu, otáčanie trupu naraz, nesprávne používanie pomôcky nachodenie. 

• Čas potrebný na vykonanie testu dlhší ako 12 sek. je spojený vyšším rizikom pádu.
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Testy na zistenie porúch vedúcich k pádom
Na zistenie porúch vedúcich k pádom

sa používa množstvo testov, ktoré uvádza-
me v tabuľke 5. Program STEADI (Stop-
ping Elderly Death and Injuries) (5) odpo-
rúča na vyšetrenie troch vzájomne sa dopĺ-
ňajúcich testov: vstaň a choď (tabuľka 6),
test stability a 30-sekundový test vstávania
(tabuľka 7), ktorý posudzuje aj silu a vý-
konnosť svalov dolných končatín. Na posu-
dzovanie rovnováhy sa používa štvorstup-
ňový test. Pri ňom sa sleduje, či pacient udr-
ží 10 sekúnd stabilitu v 4 polohách: 1. s do-
týkajúcimi sa chodidlami, 2. s jedným čias-
točne predsunutým chodidlom, 3. s cho-
didlami za sebou, 4. v stoji na jednej nohe
(15). 

Opatrenia pri starostlivosti o pacientov
s pádmi sú tabuľke 8. 

Prevencia pádov
Vzhľadom na závažnosť následkov pá-

dov je otázka prevencie veľmi aktuálna. Pre-
tože na ich vzniku sa podieľa často súčas-
ne viacero faktorov, musí byť prevencia
zameraná na ovplyvnenie viacerých fakto-
rov (18). 

Podiel jednotlivých faktorov a ich zá-
važnosť závisí od celkového stavu seniorov.
Preto sa môžu byť opatrenia a ich účin-
nosť v jednotlivých skupinách odlišné. Naj-
častejším opatrením je cvičenie. Skupino-
vé cvičenie znížilo počet pádov o 29 % a
počet osôb s opakovanými pádmi o 18 %.

Tabuľka 5: Testy používané na vyšetrenie pacientov s pádmi  

Test Hodnotené parametre Nevýhody
Tinettiovej test (6) Rovnováha

Sila dolných končatín
Chôdza

Test vstaň a choď na čas Rovnováha
Test vstaň a choď s meraním Sila dolných končatín
času („Timed get-up and go“ Chôdza 
test – TUG) (7) Rýchlosť
Test dočahovania (8) Rovnováha
Otáčanie o 180, resp. 360 stupňov Rovnováha
(9)
Počet postavení sa zo stoličky Svalová sila a výkonnosť
za 30 sekúnd (10)
Dynamický index chôdze (11) Zmena rýchlosti a smeru chôdze

Prekročenie prekážky
Obídenie prekážky
Zmena polohy hlavy pri chôdzi 
Chôdza po schodoch nahor Zložitosť

Bergova škála (12) Rovnováha
Prerušenie chôdze pri rozprávaní Schopnosť vykonávať 
(13) viac činnosti súčasne
Pomalšia chôdza pri mentálnej 
záťaži (14)
Štvorstupňový test stability (15) Rovnováha
Krátky test telesnej výkonnosti Rovnováha
(16) Svalová sila

Zdvíhanie bremena
Chôdza hore a dole schodmi

Škála strachu z pádov (17) Strach z pádov
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Liečba chorôb Operácia katarakty
Liečba deficitu vitamínu D a B12
Liečba parkinsonského syndrómu 

Úprava Sedatíva a hypnotiká
farmakoterapie Antipsychotiká

Opiody
Lieky s anticholinergickým účinkom
Nitráty, diuretiká

Pri ortostatickej Cave nitráty
hypotenzii Bandáž

Hydratácia
Vstávať pomaly a pridŕžať sa pevných predmetov
Elastické pančuchy
Šálka kávy pri postprandiálnej hypotenzii

Režimové opatrenia Vyhýbať sa rizikovému prostrediu (šmykľavý, 
nerovný povrch)

Nezakláňať hlavu (vykladanie predmetov na vysokú 
policu, vešane bielizne a pod.)

Nezohýbať sa 
Obliekanie dolnej časti tela posediačky
Nácvik vstávania (pri ortostatickej hypotenzii 

a slabosti dolných končatín)
Rehabilitácia Program Otago 

Cvičenie Tai či
Obuv Nechodiť v pančuchách / ponožkách po dlážke

Vyradiť vyčaptané, nestabilné topánky 
so šmykľavou podošvou

Úpravy prostredia Dostatočné osvetlenie a primeraná teplota
Protišmykové dlážky 
Fixácia kobercov
Odstránenie predmetov na dlážke mimo zorného poľa
Primerane vysoké stoličky s opierkami na horné končatiny
Madlá v kúpeľni a na WC
Zábradlie na schodoch

Pomôcky Pomôcky na chodenie (paličky, chodúľky)
Peroneálny ťah (pri paréze n. fibularis)
Podávač na zdvíhanie predmetov z dlážky
Pravidelná kontrola technického stavu pomôcok 
Adekvátne okuliare (nie bifokálne)

Tabuľka 8: Opatrenia pri starostlivosti o pacientov s pádmi   

Individuálne cvičenie znížilo počet pádov
o 32 % a počet padajúcich o 18 %. Cvičenie
tai-či, ktoré je vhodné pre mobilnejších se-
niorov, znížilo počet padajúcich o 29 % a
iba hranične znížilo počet pádov. Poteši-
teľné je, že cvičenie znížilo výskyt zlome-
nín o 66 %, čo možno vysvetliť zlepšením

obranných pohybov pri páde (19). Náv-
ratnosť nákladov na cvičenie zamerané na
prevenciu pádov u seniorov bývajúcich v
komunite je 36 – 509 % (20). Cvičenie bo-
lo účinné aj inštitúciách a v nemocniciach
(21). V inštitúciách bola úspešná úprava
farmakoterapie, ktorá znížila výskyt pádov
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Falls in older people 

Š. Krajčík, P. Mikus 

Summary

Prevalence of falls in elderly is rising. The most frequent risk factors are muscle weakness, walking
disability and ataxia. In patients who are at high risk of falling, assessment of pharmacotherapy, musc-
le strength, walking stability and ataxia should be carried out. Usually the falls are a multifactorial
problem and they require complex treatment including physical therapy and exercise.

Key words: geriatric syndromes – falls – prevention
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ZA PROFESOROM MUDr. LADISLAVOM HEGYIM, DrSc.

Slovenskú geriatriu a slovenskú medi-
cínu postihla 27. januára 2016 veľká stra-
ta. Vo veku nedožitých 77-rokov nás opus-
til zakladajúci člen Slovenskej geriatrickej
a gerontologickej spoločnosti (SGGS), pre-
zident, čestný prezident a dlhoročný člen
Výboru SGGS, prof. MUDr. Ladislav He-
gyi, DrSc. 

Profesor Hegyi sa narodil 27. mája 1939
v Bratislave, kde po úspešnom ukončení
strednej školy maturoval. Štúdium medicí-
ny absolvoval s vyznamenaním na Lekár-
skej fakulte Univerzity Palackého v Olomou-
ci v roku 1963. Počas štúdia sa oženil a na
Slovensko sa vracia spolu s manželkou. V
rokoch 1963 – 1973 pôsobí na internom od-
delení OÚNZ Topoľčany ako sekundárny
lekár pod vedením zakladateľa slovenskej
gerontológie, primára MUDr. Eugena Gres-
snera. Už v tomto období sa formoval je-
ho vzťah ku gerontológii a geriatrii, ale vy-
niká aj jeho široký záber: okrem funkcie
sekundárneho lekára bol aj vedúcim leká-
rom dorastového oddelenia, jeho koníčkom
bola aj alergológia, ktorej sa venoval ako

vedúci lekár alergologickej ambulancie v
rokoch 1969 – 1973. 

Po odchode z Topoľčian sa stáva zás-
tupcom primára interného oddelenia NsP
v Novej Bani, kde súčasne vykonával aj
funkciu primára Oddelenia klinickej bio-
chémie. V r.1977 sa stáva primárom dolie-
čovacieho oddelenia NsP Malacky, v ro-
koch 1991 – 1994 je riaditeľom Výskumného
ústavu gerontológie v Malackách, v obdo-
bí 1995 – 1996 riaditeľom Geriatrického
centra a primárom geriatrického oddelenia.
V roku 1996 prechádza na Školu verej-
ného zdravotníctva Slovenskej postgraduál-
nej medicíny v Bratislave, ktorá sa neskôr
transformovala na Slovenskú zdravotnícku
univerzitu. Bol vedúci Katedry výchovy ku
zdraviu a medicínskej pedagogiky na Fa-
kulte verejného zdravotníctva, kde praco-
val prakticky až do konca svojho života. 

Ako niť sa tiahne životom profesora He-
gyiho záujem o starého človeka a o geriat-
riu a gerontológiu. Tento sa prejavil vo via-
cerých oblastiach: okrem už vymenovanej
práce pri lôžku to bola oblasť organizač-
ná, vedecko-výskumná a pedagogická. V ob-
lasti organizačnej vykonával funkciu kraj-
ského odborníka pre geriatriu v Západoslo-
venskom kraji, podieľal sa na vybudovaní
geriatrickej siete na Slovensku, vypracoval
princípy geriatrickej dispenzárnej starost-
livosti. Zastával funkcie aj na Ministerstve
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde sa
tiež venoval problematike starej populácie.
Jeho činnosť presahovala hranice našej kra-
jiny: bol členom generálnej rady EURAG,
za svoje zásluhy bol menovaný čestným
členom tejto organizácie. Bol tiež čestným
členom Ascon Scientific Council. V r. 1995
založil a do konca svojho života viedol ča-
sopis Geriatria, od r. 2004 bol vedúcim
redaktorom aj v časopise Verejné zdravot-
níctvo.

V oblasti vedecko-výskumnej defino-
val a zdôvodnil pojem sociálnej geriatrie.
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Ako prvý opísal a definoval geriatrický mal-
adaptačný syndróm a položil základy so-
ciálnej gerontológie na Slovensku. Výsled-
ky jeho vedeckovýskumnej činnosti sa od-
razili v 14 monografických prácach, 6 učeb-
niciach, viac ako 300 odborných publiká-
ciách doma i v zahraničí. Bohatá je aj pred-
nášková činnosť zosnulého, pričom z viac
ako 300 prednášok tretina odznela v za-
hraničí. Jeho cieľavedomá a bohatá činnosť
sa odrazila aj na odbornom postupe: v r.
1968 atestácia I. stupňa z vnútorného lekár-
stva, v r. 1971 atestácia II. stupňa z vnútor-
ného lekárstva, atestácia z geriatrie v r. 1983,
atestácia zo sociálneho lekárstva v r. 2000.
Kandidátom lekárskych vied sa stáva v r.
1984 na Lekárskej fakulte UK v Prahe, kde
v r. 2000 obhajuje aj titul DrSc. V r. 1995
habilituje na Lekárskej fakulte UK v Bra-
tislave a v r. 2004 sa stáva profesorom. 

Obdivuhodná práca priniesla profeso-
rovi Hegyimu početné vyznamenania. Za
svoju činnosť dostal Zlatú medailu SLS, je
držiteľom Gressnerovej a Stodolovej me-
daily, medaily SČK, mesto Malacky mu ude-
lilo vyznamenanie Pálfyho srdce. V r. 2015
dostal prestížnu Niederlandovu cenu. 

Pri hodnotení osobnosti profesora He-
gyiho nemožno obísť jeho brilantnú elok-

venciu, ktorú využíval nielen pri prednáš-
kach, ale aj v bežných diskusiách a pri ob-
rane práv seniorov. Bol vášnivým a presved-
čivým diskutérom a mal pozoruhodný ta-
lent na jazyky. Plynule ovládal 5 cudzích
rečí a bol často pozývaným prednášateľom
nielen doma, ale aj v zahraničí. Jeho pozo-
ruhodnou vlastnosťou bol sarkastický hu-
mor, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani
sám G. B. Shaw. Používal ho často, mno-
hokrát aj na seba samého. Bol bojovník a
workholik. Nepoddával sa ani ťažkej cho-
robe, i tú sa snažil brať s iróniou a trpkým
humorom. Pracoval doslovne do posledné-
ho dychu. Miloval svoju rodinu, o ktorej sa
vždy vyjadroval len s láskou a úctou. Milo-
val život, humor, bol znalcom literatúry,
obľuboval hudbu. 

Stručne povedané: profesor MUDr. La-
dislav Hegyi, DrSc., bol veľký človek a veľ-
ká osobnosť, s veľkým a otvoreným srdcom,
s jasnou mysľou. Človek, ktorého stretnúť
je šťastie, mať ho za priateľa je dar. Milý
priateľ, budeš chýbať nielen mne, ale nám
všetkým. 

Requiescat in pacem !

prof. MUDr.. Z. Mikeš. DrSC.
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POKYNY PRE AUTOROV 

Témy: Časopis Geriatria víta všetky dru-
hy príspevkov, ktoré sa venujú geriatrickej
tematike, vrátane prác z oblasti sociálnej
gerontológie. 

Druhy článkov: Časopis Geriatria má zá-
ujem o všetky druhy článkov, preferuje však
najmä originálne a prehľadové práce, kazu-
istiky. Články, ktoré vznikli na podnet akej-
koľvek firmy, sú v Geriatrii zreteľne označe-
né. Články, ktoré už boli publikované inde,
sú v Geriatrii publikované iba výnimočne,
ak slúžia na šírenie zásadných informácií (ty-
picky odporúčania alebo ich preklady, ko-
mentáre); aj vtedy musí byť nadpis i abs-

trakt článku modifikovaný a musí sa uviesť,
kde bola práca primárne publikovaná. 

Členenie článkov: obligátne časti (okrem
Listov redakcii, Editoriálu, Laudácie, Sprá-
vy z kongresu a pod.): Názov, Autor(i),
Abstrakt (do 250 slov, v prípade originál-
nych prác štruktúrovaný na „Úvod, Ciele,
Metódy, ...“), Kľúčové slová (najviac 7),
Úvod, Pacienti a metódy / Materiál a me-
tódy, Výsledky, Diskusia, Literatúra. 

Jazyk: Slovenský, český, anglický; všet-
ko v spisovnej verzii (vrátane medzery za
interpunkčným znamienkom, napísaným,
až na osobitné výnimky, za slovom bez

Geriatria 1/2016  17.9.2017  22:43  Stránka 49



Geriatria 1/2016

50

P
O

K
Y

N
 Y

P
R

E
 A

U
TO

R
O

V
 /

 I
N

F
O

R
M

A
T

IO
N

 F
O

R
 A

U
T

H
O

R
S

  

medzery; v jazyku anglickom sa akceptuje
britská i americká verzia; pri necelých čís-
lach sa používa čiarka, nie bodka). V prí-
pade slovenského a českého jazyka sú ang-
lický nadpis práce a anglický súhrn vítané.

Formálne náležitosti
● Typ súboru: .doc alebo .docx. 
● Písmo: Times New Roman (príp. iné 

fonty alebo znaky z nich, ak to charak-
ter práce nevyhnutne vyžaduje), veľ-
kosť písma 11, riadkovanie 1,5. 

● Nadpisy: práce i v nej boldom na oso-
bitnom riadku; podnadpisy boldom. 

● Delenie slov na konci riadka: nie. 
● Tvrdé medzery („Enter“): len na konci

odsekov, nie na konci riadkov ani inde. 
● Skratky: uviesť po prvom použití skra-

covaného výrazu do zátvorky; ak je skra-
tiek mnoho, možno zaradiť i osobitnú 
časť práce „Zoznam skratiek“. 

● Zvýraznenia textu na zvýšenie jeho preh- 
ľadnosti pre čitateľa: prípustné je len 
podčiarknutie, hrubé písmo („bold“) a 
neautomatické číslovanie zoznamov / 
odsekov, resp. ich označenie najjedno-
duchšímu grafickými prvkami („plný 
kruh“); neprípustné je menenie veľkos- 
ti písma, jeho farby, vkladanie zložitej-
ších piktogramov a pod. 

● Literatúra: zoznam literatúry musí ob-
sahovať zdroje všetkých tvrdení, ziste-
ní, konštatovaní a pod. prevzatých od 
iných autorov a každý zdroj uvedený v 
zozname literatúry musí byť konkrét-
ne priradený aspoň k jednej časti textu 
práce; zoznam literatúry je radený pod-
ľa poradia, ako sa v texte článku na ňu 
autor prvý raz odkazuje (teda nie pod-
ľa roku publikovania alebo abecedné-
ho zoznamu prvých autorov), tento od-
kaz je vo forme poradového čísla prá-
ce v „Literatúre“, ktoré sa uvádza buď 
v zátvorke alebo ako apostrof za danou 
citáciou. 

● Citácia článku (plne rešpektujte aj v prí-
kladoch uvádzané používanie diakritic-
kých znamienok): Priezvisko M, Dru
hé L, Tretie K (ak je autorov viac ako 6, 

uvedú sa len mená prvých troch a pri
dá sa „et al.“). Názov. Titul časopisu 
2016; 7 (12): 111 – 121. Citácia kapito-
ly knihy: Priezvisko A, Priezvisko B. 
Názov kapitoly knihy. 111 – 121 (stra-
ny od – do). In: Autorknihy I, Autor- 
knihy II (ak ide o editorov, uvedie sa za 
menami „Eds.“). Názov knihy. Brati-
slava: Vydavateľstvo ABCD, 2014. Ci-
tácia knihy (zrejme sa výnimočne citu-
je celá kniha): Autorknihy I, Autorkni
hy II (ak ide o editorov, uvedie sa za 
menami „Eds.“). Názov knihy. Brati-
slava: Vydavateľstvo ABCD, 2012: 2146 
s. Citácia z internetu (nepoužíva sa, ak 
ide o časopisy, knihy a pod. vydané aj 
v papierovej verzii): plná www adresa. 
Grafy, tabuľky: vytvorené štandardný-
mi nástrojmi MS Office alebo konver-
tované na obrázok; navrhovanú pozíciu
v texte uviesť ako „Graf 1 / Tabuľka 7“,
samotný graf / tabuľku uviesť na kon-
ci práce s nadpisom typu „Graf 1 Vzťah
veku a ...“, pod grafom / tabuľkou v „Le-
gende“ vysvetliť všetky v grafe / tabuľ-
ke použité skratky. 
Obrázky, fotografie: preferenčne vo for-
máte jpg (ostatné zvyčajnejšie formá-
ty, ak sú úplne nevyhnutné, možno s re-
dakciou konzultovať), s dostatočným
rozlíšením (minimálne 400 dpi v kaž-
dom rozmere); navrhovanú pozíciu v
texte uviesť ako „Obrázok 3“, samotný
obrázok uviesť na konci práce s nadpi-
som typu „Obrázok 3 Histologický ná-
lez – myokard“, pod obrázkom v „Le-
gende“ vysvetliť všetky v ňom použité
skratky a značky (vrátane šípok, hviez-
dičiek a pod.); na publikovanie je mož-
né ponúkať len vlastné obrázky, fotogra-
fie, grafy a pod., alebo tie, ku ktorým au-
tor článku získal súhlas autora / vyda-
vateľa primárneho zdroja a uviedol to
k danému objektu v svojom článku. 
Autori: s uvedením plných mien a priez-
visk, všetkých oficiálne uznávaných ti-
tulov a pracoviska; korešponujúci au-
tor: s uvedením plnej poštovej a e-mai-
lovej adresy; autorom nie je osoba, kto-
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rá vykonala čisto technickú spoluprá-
cu pri tvorbe článku či štandardné šta-
tistické spracovanie dát v článku (oso-
by, ktoré vykonali takéto práce, je mož-
né uviesť na záver práce). 
Vyhlásenia: a) že práca ja zaslaná na
publikovanie v Geriatrii a do rozhod-
nutí o prijatí / neprijatí na publikovanie
nebude postúpená na publikovanie in-
de, b) o finančnej podpore pre vznik člán-
ku, vrátane grantovej, ak takáto existu-
je, c) o konflikte záujmov autora, taký-
to existuje. 

Doručovacia adresa: Práce posielajte len v
digitálnej verzii na adresu vedúceho redak-
tora: martin.dubrava@fmed.uniba.sk.
Recenzné konanie: Obligátne (zvyčajne okrem
Editoriálu, Laudácie, Správy z kongresu a
pod.). Dvojito anonymné (redakcia nezve-
rejňuje meno recenzenta konkrétneho člán-
ku a recenzentovi posiela prácu bez uve-
denie autorov). Hodnotené položky: 1. for-
málne náležitosti (1 = vyhovuje, 0 = nevy-
hovuje), 2. téma (0 = bez vzťahu ku geriat-
rii, 1 = okrajový vzťah ku geriatrii, 2 =
silný vzťah ku geriatrii, 3 = nové informá-
cie pre geriatriu – typicky zistenia štandard-
nej originálnej práce, 4 = zásadné nové in-
formácie pre geriatriu), 3. obsahová náplň
(0 = nevyhovujúca, 1 = prijateľná, 2 = štan-
dardná, 3 = vynikajúca). Ak recenzent na-
vrhne konkrétne pripomienky, ktoré pova-
žuje za nutné do článku zapracovať na to,
aby mohol byť publikovaný, má autor prá-
vo buď ich prijať, alebo do práce včleniť ar-
gumentáciu proti zapracovaniu pripomie-
nok, alebo odstúpiť od ponúknutia svojej
práce na publikovanie v Geriatrii. Ak prá-
ca v niektorej položke získa najnižšie hod-
notenie, postúpi sa na hodnotenie „druhé-

ho stupňa“ aj inému recenzentovi; ak ten-
to zhodnotí prácu v danej položke lepšie,
rozhodne o výsledku recenzného konania
redakcia. 
Prijatie na publikovanie: Autori budú o pri-
jatí práce na publikovanie vyrozumení e-
mailom bezprostredne po ukončení recen-
zného konania. Práca bude publikovaná v
najbližšom čísle Geriatrie, ktorého štruk-
túrovaný obsah ku dňu ukončenia recenz-
ného konania nie je uzavretý, ak na čaka-
cej listine nie je práca s významne vyšším
recenzným hodnotením. Práce prijaté na
publikovanie sú vlastníctvom Geriatrie a
bez súhlasu jej vydavateľa nemôžu byť re-
produkované či inak použité, a to ani v cel-
ku, ani v jednotlivých častiach. Práca nie
je prijatá na publikovanie, ak zjavne ne-
spĺňa vyššie uvedené jazykové a formálne
náležitosti, alebo ak v niektorej recenznej
položke dostala najnižšie hodnotenie, ale-
bo ak k nej nie je priložené vyhlásenie, že
práca nebude do rozhodnutia o prijatí /
neprijatí na publikovanie v Geriatrii postú-
pená na publikovanie inde; o neprijatí prá-
ce na publikovanie je autor informovaný e-
mailom, keď redakcia učiní takéto rozhod-
nutie; po odstránení nedostatkov môže byť
práca posúdená znova. 
Honorár: Práce publikované v Geriatrii, kto-
rá má neziskový charakter, sú publikované
bezodplatne, t.j. bez nároku na honorár. 
Autorská korektúra: Jednostupňová, ak bo-
li vykonané závažnejšie redakčné úpravy
(najmä významnejšie skrátenie článku, na
ktoré si redakcia vyhradzuje právo), doru-
čovaná e-mailom. Termín: 5 pracovných
dní. Za finálnu verziu článku zodpovedá je-
ho prvý autor. 
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