
Indexovaný: Bibliographia medica Slovaca
Citačná databáza: CiBaMed 

XXII. roãník

2/2016
Odborný časopis

slovenských a českých 
geriatrov

Geriatria 2/2016   17.9.2017  22:45  Stránka 1



IINNZZEERRCCIIAA  

Geriatria 2/2016   17.9.2017  22:45  Stránka 2



GGGGEEEERRRRIIIIAAAATTTTRRRRIIIIAAAA

ODBORNÝ ČASOPIS SLOVENSKÝCH 

A ČESKÝCH GERIATROV

Vedúci redaktor

Martin Dúbrava

Editor 

Silvester Krčméry

Tajomník redakcie

Zora Filčíková

Redakčná rada

Martin Dúbrava

Ivan Bartošovič 

Božena Jurašková 

Štefan Koval 

Štefan Krajčík

Silvester Krčméry

Zoltán Mikeš 

František Németh 

Eva Topinková

Pavel Weber 

OBSAH

Editorial 
M. Dúbrava: 

Niečo nové? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

Originálne práce 
V. Šuličová, L. Gerlich: 

Laktátová acidóza asociovaná s metformínom 
– reálna klinická hrozba aj pre seniorov   . . . . . . . . . .   61

P. Bačík, G. Kaliská, J. Šípka, J. Martinek, 
V. Jankovičová: 
Vplyv kardiálnej resynchronizačnej liečby 
na kvalitu života seniorov   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   69

S. Vrábelová, J. Jánošiová, M. Dúbrava: 
Vybrané charakteristiky rezistentnej artériovej 
hypertenzie u hospitalizovaných seniorov    . . . . . . . .   78

Prehľadové práce 
R. Tahotný: 

Hyponatriémia u seniorov – prehľadná diagnostika 
a terapia    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86

Špecializačné vzdelávanie 
F. Németh:  

Geriatrická krehkosť   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Pokyny pre autorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Oficiálna webová stránka 
Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti

55

O
B

S
A

H
/ 

C
O

N
T

E
N

T
S

 

Geriatria 2/2016

www.geriatria.sk

Geriatria 2/2016   17.9.2017  22:45  Stránka 3



CONTENTS

Editorial 
M. Dúbrava: 

Something new?    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

Original papers 
V. Šuličová, L. Gerlich: 

Metformin associated lactate acidosis 
– serious clinical threat for elderly  . . . . . . . . . . . . . . . 61

P. Bačík, G. Kaliská, J. Šípka, J. Martinek, 
V. Jankovičová: 
Cardiac resynchronization therapy 
and quality of life in elderly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

S. Vrábelová, J. Jánošiová, M. Dúbrava: 
Important characteristics of resistant arterial 
hypertension in hospitalized elderly patients    . . . . . .  78

Review articles 
R. Tahotný: 

Hyponatriemia in seniors – review of diagnostics 
and treatment    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86

F. Németh:  
Geriatric frailty   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Information for authors   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98

Official website of the 
Slovak Gerontologic and Geriatric Society

GERIATRIA
časopis slovenských
a českých geriatrov

Vydáva:
Slovenská gerontologická 
a geriatrická spoločnosť 
Limbová 5
831 01 Bratislava
IČO vydavateľa: 30 798 477
Periodicita vydávania:
štvrťročník
Dátum vydania: 
máj 2016

Vedúci redaktor:
Doc. MUDr. Martin
Dúbrava, CSc.

Editor:
prof. MUDr. Silvester
Krčméry, CSc.

Adresa redakcie:
Zora Filčíková
II. Klinika geriatrie LF UK
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava 
tel.: 02/5788 7361
e-mail:
skrcmery@milosrdni.sk

Jazyková úprava:
Anglická:
prof. MUDr. S. Krčméry, CSc.
Slovenská:
doc. MUDr. M. Dúbrava, CSc.

Sadzba, reprodukcia, tlač:
Charis s. r. o., Ipeľská 3,
821 07 Bratislava

Registračné číslo: 2929/09
ISSN 1335 – 1850 www.geriatria.sk56

O
B

S
A

H
 /

 C
O

N
T

E
N

T
S

 
Geriatria 2/2016

Geriatria 2/2016   17.9.2017  22:45  Stránka 4



57

S
LO

V
O

 V
Y

D
A

V
A

T
E

ĽA
/ 

E
D

IT
O

R
IA

L 

Geriatria 2/2016

NIEČO NOVÉ?  

Tak sme mali znova parlamentné voľ-
by. Spočiatku to vyzeralo, že to nebude ne-
jako obzvlášť vzrušujúce podujatie, nako-
niec bolo všetko inak. Výsledky prekvapili
hádam všetkých a zostavovanie vlády, hoci
prebehlo expresne rýchlo (alebo aj preto?),
sprevádzali nezvyčajne silné emócie. Keď-
že sa poskytovanie zdravotnej starostlivos-
ti (ZS) nedeje v slonovinovej veži, ale v re-
álnom svete, nie je viazané len na znalosti
a etiku zdravotníkov, ale je určované aj na-
stavením spoločenského rámca (najmä práv-
neho, finančného a morálneho). 

Ten primárne formuje vláda. Keďže už
pôsobí viac ako 100 dní, môžeme sa pokú-
siť zamyslieť sa, či sa nám v geriatrii črtá
niečo nové, čo by zlepšilo neveľmi utešenú
situáciu, v ktorej sa o seniorov staráme už
nejaký ten rok. Aké máme teraz zdroje, kto-
ré by nám pomohli odhadnúť budúcnosť?
Myslím si, že hlavné poznatkové studnice
sú tri: programové vyhlásenie vlády, perso-
nálie a konkrétne činy. 

Programové vyhlásenie vlády (PVV) má
vo formáte zverejnenom na vládnom webe
70 strán, z toho explicitne zdravotníctvu je
venovaných 3,3 strany. Asi vďaka tomu,
že situácia s naším zdravotníctvom je taká
vážna, že sa pomerne nezvyčajne stala jed-
nou z nosných predvolebných tém, stať
o zdravotníctve v PVV sa prepracovala po-
merne vysoko – začína sa už na 42. strane.
Skúsme pohľadať, abstrahujúc od všeobec-
ných a známych konštatovaní, aké príleži-
tosti a riziká pre geriatrickú starostlivosť
sa v nej ukrývajú. 

Príležitosti: „štát má záujem na posky-
tovaní takej ZS, aby sa zlepšila a predĺžila
kvalita života“ (neskúmajme teraz detailnej-
šie, ako sa dá „predĺžiť kvalita života“, ale-
bo či existuje niečo, čo sa dá nazývať zdra-
votnou starostlivosťou a nevedie k predĺ-
ženiu a / alebo skvalitneniu života), „vláda
sa zaväzuje zabezpečiť skrátenie čakacích
lehôt“, „skvalitnenie chronických lôžok“ (ne-
skúmajme teraz detailnejšie, či kvalita tých

terajších nie je plne porovnateľná s „kvali-
tou akútnych lôžok“ a či nás topánka netla-
čí najmä v kvantite „chronických lôžok“),
„spravodlivý prístup všetkých pacientov
k adekvátnej ZS“ (pod „všetkých“ iste PVV ro-
zumie aj seniorov), „vláda si uvedomuje dô-
ležitosť rezidentského programu ... pre sku-
piny špecialistov v chýbajúcich odboroch“
(neskúmajme teraz, čo sú to „chýbajúce odbo-
ry“, ani to, či je rezidentský program tým
najlepším nástrojom na zaplnenie pozícií
špecialistov, ktorí chýbajú [aj] v geriatrii). 

Riziká: „zavedenie systému DRG“
(som presvedčený, že akokoľvek posudzo-
vaný očakávaný ekonomický prínos, ak sa
vôbec dosiahne, bude pre geriatriu zane-
dbateľný, garantovaná však bude redukcia
času, ktorý lekári nebudú venovať svojim
pacientom, ale DRG systému), „revíziou
kreditového modelu ... v nelekárskych zdra-
votníckych povolaniach ... podmienky pre
zvyšovanie atraktivity ... s cieľom získať
nových zamestnancov“ (chcem veriť, že
som si práve neprečítal, že musíme u nele-
károv znížiť nároky na kontinuálne vzde-
lávanie, a teda kvalitu, lebo inak tú prácu
už nebude nikto robiť). 

Že som tých tesnejšie ku geriatrii via-
zaných príležitostí a rizík našiel v PVV má-
lo? Máte pravdu, pretože mnohé úmysly
možno poľahky vidieť aj medzi príležitos-
ťami, aj medzi rizikami: 

„štát takúto ZS zabezpečuje v garanto-
vanej dostupnosti“ – ak sa dostupnosť ZS
pre seniorov (miestom a časom) zlepší,
bude to veľký prínos, ak však budeme ob-
hajovať dnes predpisom garantovanú do-
stupnosť, bude ZS poskytovaná seniorom
naďalej veľmi deravá; 

„každý má právo svojím pričinením a
na základe vlastného rozhodnutia zabez-
pečiť si vyšší štandard“ – ak právo na vyšší
štandard poskytovanej ZS bude znamenať,
že si polepšia aspoň tí solventnejší seniori
(resp. seniori s deťmi schopnými a ochot-
nými za rodičov priplatiť), bude to krok

Geriatria 2/2016   17.9.2017  22:45  Stránka 5
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vpred, ak to však bude zároveň znamenať
zníženie kapacít pre tých menej šťastných,
resp. redukciu im venovanej pozornosti,
bude to bezprecedentne zlý počin; 

„zníženie spotreby liekov pri zachova-
ní dostupnosti a kvality poskytovanej ZS“
– ak zníženie spotreby liekov bude za tých-
to podmienok a takto ušetrené prostried-
ky sa premietnu do lepšej dostupnosti lie-
kov pre seniorov, bude to obrovské plus,
ak sa však tento cieľ bude dosahovať bez
plnenia uvedených podmienok alebo by-
rokratickými obmedzeniami, doplatí na to
v prvom rade senior; 

„zdravotnícki pracovníci ... aby boli spra-
vodlivo ... odmeňovaní“ – ak sa do spravod-
livého odmeňovania zahrnie nielen univer-
zálna atraktivita operačných a inštrumen-
tálnych výkonov, ale aj neatraktívnosť sta-
rostlivosti o seniora trpiaceho neraz aj de-
menciou, aj inkontinenciou, aj imobilitou,
budeme tlieskať, v opačnom prípade to pove-
die k ďalšiemu odlevu kvalitných zdravot-
níkov, ktorí sú pripravení o seniora sa starať; 

„odovzdanie do prevádzky novej uni-
verzitnej nemocnice v Bratislave s optima-
lizáciou (jej) súčasného lôžkového fondu“
– modernizáciu by, okrem jedinej výnim-
ky, bratislavské geriatrické pracoviská po-
trebovali ako soľ (veď na rozdiel od iných
napríklad nemohli byť v uplynulých obdo-
biach sanované z eurofondov), na druhej
strane hrozí, že do „najšpičkovejšej kon-
covej nemocnice“ sa po „optimalizácii sú-
časného lôžkového fondu“ nezmestí ani jed-
na geriatrická posteľ. 

Sumárne však platí, že pohľad na po-
mer príležitosti verzus riziká nemusí byť
pesimistický, veď príležitosti prevažujú nad
rizikami.

Personálie na novom ministerstve sú
vždy dôležité, pretože akýkoľvek programo-
vý zámysel vždy realizujú konkrétni ľudia.
Na poste ministra i vedúceho služobného
úradu sú mladí manažéri, obaja s dvoma
vyštudovanými vysokými školami, s roz-
siahlymi riadiacimi skúsenosťami. Minis-
ter má pritom silné politické krytie, keďže
ho nominovala strana s najväčším voleb-

ným ziskom, ktorá dominuje vláde. A tá vlá-
da vymenovala na posty štátnych tajomní-
kov lekárov, ktorých osobný popromočný
kariérny rast (záujem aj o verejné zdravot-
níctvo, previazanosť s Trnavskou univerzi-
tou, resp. Vysokou školou zdravotníctva a
sociálnej práce svätej Alžbety) a odborné
pôsobenie (onkológia, resp. pomoc najnúdz-
nejším v najpotrebnejších častiach sveta
sprostredkúvaná internistkou) nepripúšťa
pochybnosti o ich pripravenosti pomáhať
aj najslabším, v našom prípade chorým se-
niorom. Personálie teda ponúkajú veľkú
nádej, že by geriatria nemusela prežívať po
kútoch, že by všetky rozhodujúce osobnos-
ti ministerstva mohli nielen dobre rozumieť,
prečo treba seniorom poskytovať viac a lep-
šej zdravotnej starostlivosti ako doteraz, ale
aj nádej, že naozaj niečo vykonajú pre to,
aby sa tak v reálnom živote čo najskôr sta-
lo. Pre mňa je toto personálne krytie pre
najbližšie obdobie silnejším zdrojom geron-
tooptimizmu ako iné (veď to poznáte, pa-
pier znesie mnohé, ale keď sa vám má nie-
kto pozerať priamo do očí, to je iná káva). 

A čo hovoria doterajšie činy? Na svoju
prosbu o prijatie prezident Slovenskej geron-
tologickej a geriatrickej spoločnosti od nové-
ho ministra zdravotníctva ešte nedostal od-
poveď. Možno je to dané len tým, že v ča-
se, keď tento editoriál píšem, uplynulo len
osem týždňov od odoslania nášho listu. Nie
som úplný idealista, aby som si myslel, že
geriatria bude úplne top prioritou nového
ministerstva. Chápem, že po nástupe sa no-
vé vedenie muselo sústrediť o.i. na hľada-
nie dobrých kandidátov na rôzne dôležité
funkcie, spoznávanie logistiky fungovania
ústredných orgánov štátnej moci alebo rieše-
nie viacerých mediálne sledovaných prob-
lémov. Na druhej strane ťažko dokážem
skryť, že by som bol mimoriadne rád, ak by
v budúcnosti komunikácia medzi tými, kto-
rí majú moc a tými, ktorí sa o seniorov dl-
hodobo starajú, počas plnenia tohto PVV
prebiehala oveľa efektívnejšie. Pre blaho všet-
kých zúčastnených: občanov – seniorov, ob-
čanov – zdravotníkov i štátu samého. 

M. Dúbrava
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SOMETHING NEW?  

So yet again we had the parliament elec-
tions. In the beginning it looked like not-
hing exciting will happen at this event but in
the end everything was completely diffe-
rent. The results of the election surprised mo-
re or less everyone and the creating of the
new government, despite the fact it happe-
ned extremely fast (or maybe because of
that?) was accompanied by unusually strong
emotions. Providing of healthcare is not
happening in the ivory tower but in the real
world and because of that it is not bound
just to knowledge and ethics of the medics but
it is also defined by setting the social fra-
mework (mainly legal, financial and ethical).

Social framework is primary formed
by the government. As it is already fun-
ctioning for more than 100 days we sho-
uld try to think if something new is hap-
pening in geriatrics, something new what
would enhance the not very pleasing situ-
ation in which we are taking care of seni-
ors for quite some time. So what are the
resources which would help us to assess
the future? I think that the major knowle-
dge sources are three: the manifesto of the
government, names and personalities and
concrete acts.

The manifesto of the government (MOG)
has in its format on government website
70 pages. From those 3,3 pages are expli-
citly dedicated to health care service. The
situation around our health care is so seri-
ous that it even became one of the car-
rying election campaign topics and maybe
because of that the article about health care
in MOG got rather high – it is starting al-
ready at page 42.We should try to find,
abstracted from all common and well kno-
wn statements, the opportunities and threats
for geriatric healthcare which are hiding in it.

The opportunities: ,,the state is inte-
rested in providing that kind of healthcare
which would lead to making better and ex-
tending quality of life" (do not go through
in more detail how you can ,,extend the

quality of life" or if actually exist somet-
hing which we would call healthcare and
it would not lead to extending and/or im-
proving life), ,,the government commits to
ensure shortening of the waiting periods,
,,to improve the quality of chronic beds"
(do not go through in more detail if the
quality of actual ones is comparable with
,,quality of acute beds" and if the real
problem isn’t in the quality but more the
quantity of the ,,chronic beds"), ,,fair ac-
cess to adequate healthcare for all pa-
tients" (as ,,all" the MOG surely considers
also seniors), ,,the government is also awa-
re of importance of the resident program...
for groups of specialists in missing depart-
ments" (do not go through in more detail
what are the ,,missing departments" or if
the resident program is the best tool for
filling the positions of specialists who are
missing [also] in geriatrics). 

The threats: ,,implementation of the
DRG system" (I am convinced that the
awaiting economic asset, no matter how
considered, if even accomplished, will be
negligible for geriatrics. However, what will
be guaranteed is the reduction of time which
doctors will not pay to their patients but
to the DRG system), ,,the revision of the
credit model... in paramedical positions ...
conditions for increasing the attractivene-
ss ... in order to acquire new employees" (I
want to believe that I do not read in this
lines that we have to lower down the
demands on doctors for continuing edu-
cation and therefore the quality because
in that case nobody will do this job).

And the fact that I found just few op-
portunities and risks closely bound to the
geriatrics in the MOG? You are right, be-
cause you can easily see many opportuni-
ties or risks as well:

,,the state is providing this kind of health-
care in the guaranteed availability" – if the
access to healthcare for seniors (in time
and place) gets better it will be great asset

Geriatria 2/2016   17.9.2017  22:45  Stránka 7
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but if we will defend today’s guaranteed avai-
lability, the healthcare provided to the se-
nior patients will be full of gaps henceforward.

,,everybody has right to ensure higher
standard by his own effort and by his own
choice" – if the right for the higher stan-
dard of providing healthcare will mean that
at least the more solvent seniors get better
care (seniors who have kids capable and
prompt to pay for them respectively), it will
be a step forward but if it will also mean
that the capacities for the less fortunate
will lower down, moreover that it will lead
to reduction of attention payed to them, it
will be an unprecedently bad move;

,,lowering consumption of drugs while
maintaining availability and quality of pro-
vided healthcare" – if the lowering con-
sumption of drugs will truly meet these
conditions and funds saved that way will
lead to better availability of drugs for seni-
ors it will be also huge benefit. On the
other hand if this objective will be met wit-
hout conditions previously meant or by
bureaucratic constraints, the one who will
loose on these changes will be the senior
patient in the first place;

,,medical workers ... so they will be
righteously ... rewarded" – if into righteous
rewards will be included not just universal
attractiveness of operational and instrumen-
tal performances, but also non attractive
care of senior who is often suffering also with
dementia, also incontinence, also immo-
bility, we will cheer for that, but in the other
case it will lead to another outflow of qua-
lity medical workers /paramedics who are
prepared to take care of senior patient;

,,handing over to operation of new cli-
nics in Bratislava with optimization of (its)
current bed fund – without one exception,
geriatric workplaces in Bratislava would
really need modernization (because in cont-
rary to other ones,they couldn’t been res-
tored using Eurofunds), on the other hand
there is a threat that in ,,the top level high-
end hospital" after ,,optimization of cur-
rent bed fund" there will be no place for
even one geriatric bed.

Summarily the ratio between opportu-
nities and threats doesn’t have to be pes-
simistic, in the end the opportunities out-
weigh the threats.

Personalities in the new government
department are always important, becau-
se whatever program plan is always per-
formed by concrete people. On the posi-
tion of Minister and the State Secretaries
are both young managers, both with two
graduation from Collage, with huge com-
manding experience. The minister has also
strong political covering, because he was
nominated by the political party which has
the biggest number of votes in elections and
which is currently dominating in govern-
ment. Therefore personalities offer huge hope
that geriatrics will not lie just somewhere
in the corner, that all the decision making
capacities of the government department
will not just deeply understand why we sho-
uld provide more and better quality healt-
hcare than now but also the hope that they
will truly make something to accomplish
this in real life as soon as possible. For me this
personal coverage for the upcoming period
of time is the source of gerontooptimism. 

And what are saying the actions made
sofar? I am not absolute idealist to think
that geriatrics will be absolute top priority
for the new government department. I un-
derstand that after arrival of the new admi-
nistration it had to focus on searching for
good candidates on important positions,
apart from other things and have to be fa-
miliar with logistic operation of central sta-
te authority or finding solutions for nume-
rous in the media recognisable problems.
However, on the other hand I hardly can
hide that I would be extremely happy if in
the future the communication between tho-
se who have the power and those who are
taking care of seniors in the long term will
be in progress much more effectively whi-
le fulfilling this MOG. For the sake of the
all concerned: citizens – seniors, citizens
– medical workers and the state itself.

M. Dúbrava

Geriatria 2/2016   17.9.2017  22:45  Stránka 8



Geriatria 2/2016

O
R

IG
IN

Á
LN

E
 P

R
Á

C
E

 /
 O

R
IG

IN
A

L 
PA

P
E

R
S

 

61

LAKTÁTOVÁ ACIDÓZA ASOCIOVANÁ S METFORMÍNOM  –
REÁLNA KLINICKÁ HROZBA AJ PRE SENIOROV

V. Šuličová, L. Gerlich
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach,

Interné oddelenie a Oddelenie dlhodobo chorých 

Súhrn

S metformínom asociovaná laktátová acidóza (MALA) predstavuje závažné ochorenie, kto-
ré vyžaduje neodkladnú liečbu. Aj napriek udávanej nízkej incidencii MALA sa autori stretli so
4 takýmito pacientmi v priebehu dvoch rokov. Najsilnejším rizikovým faktorom pre vznik
MALA sa zdá byť renálna insuficiencia, preto je aj u pacientov užívajúcich metformín potreb-
né venovať intenzívnu pozornosť všetkým stavom, ktoré môžu renálne funkcie zhoršiť. U seni-
orov ide predovšetkým o akútne interkurentné ochorenia s rizikom dehydratácie. Autori uvá-
dzajú opis priebehu MALA u štyroch pacientov s akútnym obličkovým zlyhaním, klinickým
obrazom metabolickej acidózy a anamnézou užívania metformínu. Pacienti dostali komplex-
nú liečbu vrátane akútnej hemodialýzy, no aj napriek tomu traja zomreli. To len podčiarkuje
závažnosť MALA. Cieľom článku je preto upozorniť na dôležitosť včasnej diagnostiky a liečby
tohto ochorenia, ktoré má aj dnes vysokú mortalitu.

Kľúčové slová: metformín laktátová acidóza – renálna insuficiencia – geriatria 

Definícia, príčiny a klasifikácia laktátovej
acidózy 

Laktátová acidóza (LA) je metabolic-
ká acidóza (acidóza z nemeraných iónov,
normochloremická, je prítomná zvýšená
hodnota deficitu aniónov – „anion gap“),
ktorá je definovaná súčasne zvýšenou kon-
centráciou laktátu v plazme nad 5 mmol/l
a acidémiou s hodnotou pH nižším ako
7,35 (1). Anion gap sa vypočítava podľa
vzorca: (Na+ + K+) - (Cl- – HCO3

-), jeho
referenčná hodnota je v rozsahu 8 – 16
mmo/l (2). 

Závažná hyperlaktatémia je významne
asociovaná so zvýšením morbidity a vyso-
kou mortalitou. Ide teda o závažný stav, kto-
rý vyžaduje neodkladnú liečbu (3). Pato-
logické nahromadenie laktátu môže byť vý-
sledkom jeho nadprodukcie, zníženia jeho
utilizácie alebo kombinácie obidvoch tých-
to faktorov (4). 

Laktát je za normálnych okolností fy-
ziologicky vznikajúci produkt anaeróbnej
glykolýzy, predstavuje i transportnú formu
uhlíkatej kostry aminokyselín, keďže pri-
bližne 15 % laktátu je vytvoreného z alaní-

nu (4). Laktát predstavuje intermediárny
zdroj energie, je veľmi ľahko transportova-
teľný medzi orgánmi. V prípade bunkové-
ho metabolického stresu je nenahraditeľ-
ným energetickým zdrojom, u pacientov
s kritickým ochorením je zároveň markerom
metabolického stresu (3). 

Produkcia laktátu je veľmi úzko spoje-
ná s metabolizmom glukózy: po vstupe glu-
kózy do cytosolu bunky dochádza k sledu
reakcií, ktoré sa nazývajú anaeróbna gly-
kolýza – jej konečným produktom je pyru-
vát. V zásade sú dve cesty ďalšieho využi-
tia pyruvátu: v priaznivom prípade za ae-
róbnych podmienok prechádza do mito-
chondrií, kde sa cestou tzv. oxidatívnej de-
karboxylácie mení na acetyl-CoA a ďalej
je metabolizovaný na CO2 v energeticky
efektívnom Krebsovom cykle. Za anaerób-
nych podmienok nevstupuje pyruvát do mi-
tochondrií, ale v cytoplazme bunky ho lak-
tátdehydrogenáza konvertuje na laktát (3).

Hladina laktátu závisí od veľkosti jeho
produkcie a eliminácie. Produkcia laktátu
predstavuje v zdravom ľudskom organizme
asi 0,7 mmol/kg/hod., čo je približne 1200
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– 1500 mmol/deň. Najviac sa na produk-
cii podieľajú erytrocyty, pretože sa v nich
nenachádzajú mitochondrie a sú celkom
závislé od anaeróbnej glykolýzy. Medzi ďal-
ších dôležitých producentov laktátu patrí
koža (asi 25 %), svaly (25 %), mozog (20 %)
a črevo (10%) (5). 

Na eliminácii laktátu sa zúčastňuje pre-
dovšetkým pečeň (spracúva asi 60 % den-
nej produkcie laktátu) a obličky (30 %), kde
je laktát buď konvertovaný na glukózu v pro-
cese glukoneogenézy, alebo je ďalej metabo-
lizovaný na CO2 a H2O v Krebsovom cyk-
le (6). Schopnosť pečene spracúvať laktát
závisí od jeho koncentrácie – pri zvýšení sa
jeho utilizácia oslabuje. Vychytávanie lak-
tátu pečeňovými bunkami je narušené pri
acidóze, hypoxii a hypoperfúzii, keď sama
pečeň laktát dokonca produkuje, čím sa
energetická kríza ďalej prehlbuje (4). 

Z hľadiska využiteľnosti glukózy a lak-
tátu sa bunky rozdeľujú do troch skupín: 
1) bunky, ktoré sú odkázané na produkciu 

laktátu, pretože nemajú mitochondrie, 
čo je jediný spôsob ich získavania ener- 
gie (erytrocyty), 

2) bunky schopné produkcie aj utilizácie 
laktátu (všetky bunky, ktoré majú mito- 
chondrie), 

3) bunky, ktoré sú schopné glukoneogené-

zy, teda resyntézy glukózy z laktátu v Co-
riho cykle (pečeň a obličky) (3). 
LA delíme na dve základné skupiny, a to

typ anaeróbny A a aeróbny B (tab. 1) (7). 
Poznamenávame, že častou príčinou lak-

tátovej acidózy je mezenteriálna ischémia.
Má veľmi podobný klinický obraz ako lak-
tacidóza typu B, ktorá vzniká po biguani-
dových preparátoch, čo je dôležité diferen-
ciálne diagnosticky rozlíšiť (8). 

Metformín
Metformín patrí medzi perorálne anti-

diabetiká zo skupiny biguanidov. V súčas-
nosti je liekom prvej voľby u diabetikov 2.
typu, ak nie sú prítomné kontraindikácie,
či už v monoterapii alebo v kombinácii s iný-
mi perorálnymi antidiabetikami a s inzulí-
nom (9). 

Metformín je inzulínový senzitizér, zni-
žuje inzulínovú rezistenciu a hyperinzuli-
némiu (10). Mechanizmus jeho účinku (9,
10, 11) pozostáva z: a) inhibície oxidatív-
nej fosforylácie v mitochondriách, výsled-
kom čoho je akcelerovaná produkcia laktá-
tu a redukcia jeho metabolizmu, aby bunka
získala energiu, zvyšuje sa anaeróbny meta-
bolizmus glukózy, b) supresie hepatálnej glu-
koneogenézy, c) zvýšenia periférnej utilizá-
cie glukózy, teda jej inzulínom spostredko-

Tab. 1: Klasifikácia laktátovej acidózy 

Typ A (je prítomná tkanivová hypoxia) Typ B (bez príznakov hypoxie)

● šok (kardiogénny, septický, ● B1 – spojené s chorobami:
hypovolemický) diabetes mellitus, pečeňové

● závažná anémia zlyhávanie, septikémia
● ťažká astma malignity, feochromocytóm,
● intoxikácia CO renálne zlyhanie, deficit thiamínu
● regionálna hypoperfúzia ● B2 – asociovaná 

(ischémia čreva) s metabolitmi, toxínmi a liekmi:
biguanidy (metformín), etanol,
metanol, etylénglykol, salicyláty,
antiretrovirotiká, parenterálna 
výživa, syndróm krátkej kľučky 
čreva

● B3 – vrodené poruchy metabolizmu

Geriatria 2/2016   17.9.2017  22:45  Stránka 10
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vaného zvýšeného vychytávania a metaboli-
zovania v kostrovom svalstve a v tukovom tka-
nive, d) redukcie resorpcie sacharidov v čreve. 

Metformín preukázateľne zlepšuje kom-
penzáciu diabetu, v prípade s podávaním
inzulínu sú jednoznačne znížené potrebné
denné dávky inzulínu, redukuje hladiny cel-
kového aj LDL cholesterolu, má antiate-
rosklerotické a kardioprotektívne účinky.
Neznižuje glykémiu pri normálnych hladi-
nách krvného cukru, preto je vhodnejšie
uvádzať, že má antihyperglykemizujúci úči-
nok. Maximálnou dennou dávkou sú 3 g (10). 

Metformín sa vylučuje obličkami. Kon-
traindikáciou použitia metformínu sú pre-
to všetky stavy vedúce k potenciálnemu zhor-
šeniu renálnych funkcií s rizikom násled-
nej akumulácie metformínu (tab. 2). V prí-
pade chronického užívania je potrebné je-
ho včasné vynechanie pri akútnych inter-
kurentných ochoreniach, pred plánovaný-
mi chirurgickými výkonmi a pred intravas-
kulárnym podaním RTG kontrastných lá-
tok (pre riziko kontrastom indukovanej ne-
fropatie). Opatrnosť je potrebná u všetkých
pacientov, či už s preexitujúcim poškode-
ním obličiek, ale aj u tých s normálnymi re-
nálnymi funkciami (12).

Laktátová acidóza pri liečbe metformínom
Aby nedošlo k vývoju s metformínom

asociovanej laktátovej acidózy (MALA), je
potrebná dostatočná renálna funkcia za-
bezpečujúca primeranú elimináciu metfor-
mínu. Renálna insuficiencia je významným
faktorom vedúcim k rozvoju MALA. Ne-
môže prekvapiť, že rizikové faktory vzniku
MALA a kontraindikácie užívania metfor-
mínu sa prelínajú. 

Miera renálnej dysfunkcie, pri ktorej
už hrozí MALA, je v súčasnosti predme-
tom diskusií. Na základe aktuálnych slo-
venských údajov je metformín úplne kon-
traindikovaný pri poškodení obličiek s klí-
rensom kreatinínu < 45 ml/minútu, čo pred-
stavuje 3b a vyššie štádium chronického
obličkového ochorenia podľa K/DOQI. Pod-
ľa Českej diabetologickej spoločnosti je
metformín kontraindikovaný až pri glome-

rulárnej filtrácii (GF) < 30ml/minútu, ak
je to 30 – 60 ml/minútu, tak sa neodporú-
ča novozačatie liečby metformínom, a u pa-
cientov už liečených sa odporúča znížiť je-
ho dávku na polovicu (9). Frekvencia kont-
rol GF u pacientov liečených metformínom
musí reflektovať individuálny klinický stav
pacienta, minimum je však raz ročne. 

Presná incidencia MALA nie je zná-
ma, rôzne literárne zdroje uvádzajú rôzne
hodnoty, avšak panuje všeobecný názor, že
toto ochorenie má veľmi nízky výskyt – vše-
obecne < 10 prípadov na 100 000 pacien-
tov/rok (11), podľa niektorých je to 3 – 9
prípadov (13), či menej ako 1 prípad na
100 000 pacientov ročne (12). Ide o veľmi
závažné ochorenie, ktoré je zaťažené vyso-
kou mortalitou, ktorá môže byť 30 – 80 %
(14). Preto vyžaduje čo najvčasnejšiu diag-
nostiku a liečbu. 

Pre laboratórnu diagnostiku MALA pla-
tia kritériá uvedené v úvode článku. 

Medzi klinické prejavy patria (2, 15) pre-
javy základného ochorenia a obraz meta-
bolickej acidózy. V ťažkých prípadoch je
prítomné úsilné acidotické Kussmaulovo
dýchanie, predispozícia na srdcové arytmie,
redukcia myokardiálnej kontraktility. V dô-
sledku priamych účinkov acidózy nastáva
hypotenzia nereagujúca na katecholamíny,
pridružuje sa srdcové zlyhanie. Časté sú
gastrointestinálne prejavy s nauzeou, zvra-

Tab. 2: Kontraindikácie použitia metfor-
mínu (12)

● renálna insuficiencia
● závažné poškodenie pečene
● šok
● sepsa 
● akútny infarkt myokardu
● akútne interkurentné ochorenie 
● kongestívne srdcové zlyhanie (akútne 

alebo nestabilné)
● respiračné zlyhávanie
● plánované chirurgické výkony
● intravaskulárne podávanie RTG kon-

trastných látok
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caním, bolesťami brucha – pseudoperito-
nitída, pre ktorú sú pacienti často mylne
hospitalizovaní na chirurgickom oddelení.
Pridružujú sa rôzne poruchy vedomia. 

V reálnej klinickej praxi sa pri závaž-
ných prípadoch MALA – aj napriek sú-
časným kontroverzným názorom – v tera-
pii stále používa alkalizačná liečba bikar-
bonátom sodným (16). Najúčinnejšou me-
tódou liečby závažnej MALA je hemodia-
lýza, ktorá zabezpečí elimináciu laktátu aj
metformínu (17). 

Vlastné pozorovania
V období marec 2014 až február 2016

sme v našej nemocnici zaznamenali štyri
prípady MALA. Pôvodne boli pacienti pri-
jatí na rôzne oddelenia. Priebeh MALA
bol veľmi závažný u všetkých pacientov.
Pacienti boli podrobení komplexnej liečbe
vrátane akútnej hemodialýzy. Traja zo 4
pacientov zomreli, čo potvrdzuje vysokú
mortalitu a závažnosť MALA. Preto je na-
ším cieľom upozorniť na dôležitosť včas-
nej diagnostiky a liečby. 

Kazuistika 1 
64-ročná pacientka bola privezená do

chirurgickej centrálnej príjmovej ambulan-
cie (CPA) pre bolesti brucha. V anamné-
ze mala asi 7 dní trvajúce hnačky. Bola pri-
jatá na chirurgické oddelenie. Osobná anam-
néza (OA): Diabetes mellitus (DM) 2. ty-
pu, ischemická choroba srdca (ICHS), ar-
tériová hypertenzia (AH), reumatoidná art-
ritída, nefrokalcinóza bilat., recidivujúce
uroinfekcie. Lieková anamnéza (LA): Ja-
numet 50/1000 mg (50 mg sitagliptín /
1000 mg metformín) 1-0-1, Candesartan
HCT, Aflamil (aceklofenak). Po prijatí na
chirurgické oddelenie došlo k rýchlo pro-
gredujúcemu respiračnému zlyhaniu, bola
nutná orotracheálna intubácia (OTI) s na-
pojením na umelú pľúcnu ventiláciu (UPV),
v ten istý deň bola preložená na odelenie
anesteziológie a intenzívnej medicíny
(OAIM). Laboratórne bol prítomný obraz
akútneho renálneho zlyhania a ťažkej me-
tabolickej laktátovej acidózy: urea 21,3

mmol/l, kreatinín 924 umol/l (posledná
známa hodnota z dostupnej dokumentá-
cie bola 106 umol/l), K 5,8 mmol/l, laktát
19,2 mmol/l (referenčný interval 0,5 –
2,2), pH 6,7, BE nevyšetriteľné, HCO3
1,2 mmol/l (referenčný interval 22,0 –
26,0), pCO2 1,19 kPa. Bola začatá kom-
plexná liečba: infúzie, vazopresorická pod-
pora (noradrenalín), NaHCO3, empiricky
cefotaxim a ciproflocaxin. Zrealizované bo-
lo CT hrudníka a brucha s nálezom bila-
terálnej segmentálnej a subsegmentálnej
pľúcnej embólie, cholecystolitiázy, bez is-
chémie GIT, bez ileóznych zmien. Nefro-
logické konzílium indikovalo akútnu he-
modialýzu (HD; vykonaná dva razy). Do-
šlo k úprave metabolickej acidózy a hladi-
ny laktátu, renálne parametre mali tenden-
ciu k poklesu, obnovila sa diuréza s po-
lyurickou fázou akútnej renálnej insufi-
ciencie. Na 5. deň bola pacientka extubo-
vaná, na 8. deň preložená na internú jed-
notku intenzívnej starostlivosti (JIS), HD
katéter bol odstránený, sonografia žíl bola
„negatívna“, pacientka bola nastavovaná
na warfarín. Postupne sme zaznamenali
v podstate kompletnú reštitúciu obličkových
parametrov (urea 6,6 mmol/l, kreatinín 97
umol/l), pacientka bola prevedená na gli-
klazid 30mg 1-0-1 tbl a na 20. deň bola pre-
pustená do ambulantnej starostlivosti. Záve-
rom možno diagnosticky hodnotiť: Akút-
ne zlyhanie obličiek kombinovanej etioló-
gie (dehydratácia pri gastroenteritíde, uží-
vanie sartanu, diuretika, nesteroidného an-
tiflogistika), s ťažkou metabolickou laktá-
tovou acidózou pri užívaní metformínu.
Akútne respiračné zlyhanie s nutnosťou OTI
a UPV. Sukcesívna embólia do pľúc bilat. 

Kazuistika 2 
76-ročná pacientka bola prijatá na od-

delenie dlhodobo chorých pre prolongo-
vané bolesti chrbta na rehabilitáciu. OA:
DM s polyneuropatiou, ICHS, AH, osteo-
poróza, nefroskleróza, tubulointersticiál-
na nefritída vľavo, eufunkčná struma. LA:
Stadammet 1000 mg 1-0-1 (dlhodobá lieč-
ba), Tevafos, Amopyrin, Carvedigamma,
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pre bolesti chrbta do liečby pridaný melo-
xikam. V priebehu hospitalizácie došlo u
pacientky k zhoršeniu zdravotného stavu
so znížením perorálneho príjmu, hnačka-
mi. Postupne sa vyvíjala somnolencia pro-
gredujúca do kómy, bolo prítomné úsilné
dýchanie, pacientka bola následne prelo-
žená na internú JIS. Boli prítomné labo-
ratórne znaky obličkového zlyhania: urea
46,9 mmol/l, kreatinín 702 umol/l (pri
prijatí 133 umol/l), K 8,7 mmol/l, laktát
14,7 mmol/l, pH 6,9, BE -22,6 mmol/l,
HCO3 7,2 mmol/l, pCO2 3,13 kPa. Pa-
cientka bola závažne hypotenzná, anuric-
ká. Bola začatá a neskôr opakovane vyko-
naná HD liečba. Pacientka zvracala ple-
gický obsah, vzniklo suspícium na aspirá-
ciu. Za spoluúčasti novovzniknutej fibrilá-
cie predsiení s rýchlou komorovou odpo-
veďou došlo k rozvoju pľúcneho edému s pro-
gredujúcou respiračnou insuficienciou, pre-
to bola pacientka kvôli UPV preložená na
OAIM. Rozvinul sa obraz syndrómu mul-
tiorgánovej dysfunkcie s koagulopatiou, he-
patopatiou (AST 76,35 ukat/l, ALT 42,60
ukat/l), v.s. v rámci hypoxického poškode-
nia. Po obehovej a respiračnej stabilizácii
bola pacientka preložená späť na internú
JIS, ale stav vedomia bol iba na úrovni ba-
zálneho kontaktu a klinický stav ostal na-
ďalej vážny. Na 22. deň hospitalizácie bol
konštatovaný exitus letalis. Pacientka bola
podrobená „patologicko-anatomickej“ pit-
ve – za priamu príčina smrti bolo určené
kardiopulmonálne zlyhanie pri ťažkej ate-
roskleróze, ako predchádzajúca príčina smr-
ti obojstranná bronchopneumónia. Záve-
rom možno diagnosticky zhrnúť: Akútne
zlyhanie obličiek kombinovanej etiológie
– dehydratácia pri akútnom hnačkovitom
ochorení a liečba nesterosidným antiflo-
gistikom (NSA) v teréne chronickej oblič-
kovej choroby, s ťažkou laktátovou acidó-
zou pri užívaní metformínu. 

Kazuistika 3
79-ročný pacient bol privezený do ne-

urologickej CPA pre kómu (nájdený per-
sonálom domova sociálnych služieb), bo-

lo prítomné úsilné dýchanie, závažná hy-
potenzia. CT mozgu nepreukázala žiadne
ložiskové zmeny, pacient bol prijatý na
OAIM. OA: DM, ICHS so stavom po in-
farkte myokardu, AH, chronická obštruk-
čná choroba pľúc, Alzheimerova demen-
cia. LA: Metformín 850 mg tbl 1-0-1, Gop-
ten, Atorvastatín 80 mg, Clopidogrel, Con-
cor, Tamsulosin, Thiapridal. Laboratórne
parametre boli nasledovné: urea 47,5
mmol/l, kreatinín 809 umol/l (posledná
predošlá hodnota z dostupnej dokumen-
tácie bola 83 umol/l), K 7,8 mmol/l, lak-
tát 17,7 mmol/l, myoglobín 405 (horná hra-
nica referenčného intervalu = 76), osmo-
lalita 365 mOsmol/l, pH 6,8, BE nevyšet-
riteľné, HCO3 2,1 mmol/l. Bola začatá
komplexná liečba vrátane HD, podávané
vysoké dávky katecholamínov, pretrvávala
však rezistentná hypotenzia, oligúria a na-
pokon na 4. deň hospitalizácie nastal exi-
tus letalis. Diagnostické zhrnutie: Akútne
zlyhanie obličiek kombinovanej etiológie
(dehydratácia, užívanie inhibítora angio-
tenzín konvertujúceho enzýmu (ACEI),
rabdomyolýza – zrejme po vysokodávkova-
nom statíne) s ťažkou metabolickou laktá-
tovou acidózou pri užívaní metformínu 

Kazuistika 4
81-ročná pacientka bola privezená do

urologickej ambulancie s podozrením na
retenciu moču (USG vyšetrením bola vy-
lúčená), pre zlyhanie obličiek bola prijatá
na geriatrické oddelenie, potom bola v dô-
sledku progredujúcej renálnej insuficiencie
a zlý klinický stav preložená na internú
JIS. OA: DM, ICHS, stav po cievnej moz-
govej príhode, imobilita, AH, vaskulárna
nefroskleróza s incipientnou retenciou du-
síkatých látok, tyreopatia v substitučnej lieč-
be. LA: Siofor 850 mg 1-0-1 tbl, Co-Valsa-
cor 320/12,5 mg, Atorvastatin 20 mg, As-
pirin protect, Euthyrox, Bisoprolol, Moxo-
stad, Amlodipin, Spasmed, Betmiga. V la-
boratórnych výsledkoch dominoval obraz
renálnej insuficiencie s vysokou hodnotou
laktátu a ťažkou metabolickou acidózou:
urea 22,2 mmol/l, kreatinín 611 umol/l
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(posledná predošlá hodnota z dostupnej
dokumentácie 136 umol/l, pri začatí lieč-
by metformínom pred 4 rokmi to bolo 96
umol/l, pacientka absolvovala pravidelné
kontroly u svojho ambulantného diabetoló-
ga), K 7,7 mmol/l, laktát 14,7 mmol/l, pH
7,06, BE -25 mmol/l, HCO3 3,4 mmol/l.
Bola začatá intenzívna rehydratačná lieč-
ba, podávaný bikarbonát i.v., vazopreso-
rická podpora, empirická ATB terapia, pa-
cientka dva razy absolvovala akútnu HD.
Aj napriek komplexnej liečbe pretrvávala
oligoanúria, moribundný stav a na 4. deň
hospitalizácie pacientka zomrela. Diagnos-
ticky je možné zhrnúť: Akútne zlyhanie
obličiek kombinovanej etiológie (dehydra-
tácia, vysokodávkovaný sartan, diuretikum)
v teréne vaskulárnej nefrosklerózy, s ťaž-
kou metabolickou laktátovou acidózou pri
užívaní metformínu. 

Diskusia
Prospektívne komparatívne štúdie ale-

bo observačné kohortové štúdie neprinies-
li dôkaz, že liečba metformínom je spoje-
ná so zvýšeným rizikom laktátovej acidó-
zy v porovnaní s inými perorálnymi anti-
diabetikami, ak je terapia vedená správne
so zreteľom na kontraindikácie (18). K roz-
voju ťažkej laktátovej acidózy pri liečbe met-
formínom vedie najčastejšie akútne inter-
kurentné ochorenie. Ide hlavne o stavy, kto-
rých výsledkom je dehydratácia (napr. akút-
ne hnačkovité ochorenie) s následným akút-
nym obličkovým zlyhaním s kumuláciou
metformínu (19). 

Podobne to bolo aj v nami prezentova-
ných kazuistikách – príčinou laktátovej aci-
dózy bolo u všetkých pacientov akútne re-
nálne zlyhanie s naakumulovaním a v pod-
state intoxikáciou metformínom. Akútne zly-
hanie obličiek bolo výsledkom viacerých
príčin, spúšťacím faktorom bola dehydra-
tácia, ktorú zhoršila podávaná medikácia
v podobe diuretík. Na renálnom zlyhaní
mal veľmi pravdepodobne podiel aj ACEI
či sartan v chronickej medikácii pacien-
tov, nemožno zabúdať ani na nefrotoxický
efekt NSA (prvá pacientka užívala vzhľa-

dom na reumatoidnú artritídu aceklofenak,
u druhej bol pre bolesti chrbta do liečby
pridaný meloxikam). 

MALA viedla k rozvoju šokového sta-
vu s poruchou vedomia a hemodynamic-
kou nestabilitou u všetkých nami uvádza-
ných pacientov, v troch prípadoch i k ne-
odvratnému kardiorespiračnému zlyhaniu
a úmrtiu. Naša skúsenosť teda podporuje
literárne uvádzanú závažnosť tejto diagnó-
zy danú jej vysokou mortalitou. 

Čo sa týka údajov o incidencii MALA,
ktorá je prezentovaná ako ochorenie s veľ-
mi nízkym výskytom, predpokladáme, že
literárne udávané počty sú skreslené tým,
že z publikovaných štúdií sú vylučovaní pa-
cienti s rizikovými faktormi pre laktátovú
acidózu (3) (pozri aj tabuľku 2). Predpo-
kladáme tiež, že príčina popisovanej níz-
kej incidencie tkvie aj v nenahlásení pa-
cientov s MALA ústavu pre kontrolu lie-
čiv (ide vlastne o intoxikáciu metformínom).
Na neposlednom mieste to môže byť aj pre-
to, že nie vždy sa v bežnej klinickej praxi na
túto diagnózu myslí, čo môže viesť k pod-
diagnostikovaniu ochorenia. 

Záver
MALA je život ohrozujúci stav, ktorý

vyžaduje neodkladnú liečbu. Za najsilnejší
rizikový faktor pre vznik MALA možno
podľa všetkého pokladať renálnu insufi-
cienciu. Preto je potrebné venovať pozor-
nosť všetkým stavom vedúcim k potenciál-
nemu zhoršeniu renálnych funkcií s rizi-
kom následnej akumulácie metformínu.
V bežnej klinickej praxi ide u seniorov pre-
dovšetkým o akútne interkurentné ochore-
nia s rizikom dehydratácie. Za týchto okol-
ností, či v osobitných situáciách, je v prí-
pade chronického užívania metformínu naj-
účinnejším spôsobom predchádzania vzni-
ku MALA prechodné či úplné vynechanie
metforminu, o čom by mali byť pacienti aj
ošetrujúci personál dobre informovaní. 

Na diagnózu MALA je potrebné vždy
myslieť, ak je prítomná akútna renálna in-
suficiencia, ťažká metabolická acidóza a uží-
vanie metformínu. Aj pri už rozvinutom
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klinickom obraze je nesmierne dôležité vô-
bec myslieť na túto diagnózu, pretože pre
záchranu pacienta je nevyhnutné liečbu
začať čo najskôr. U každého pacienta je aj
pri indikovaní medikácie metormínom po-
trebný individuálny prístup s komplexným
posúdením rizika a benefitu z tejto liečby,
pretože pri dodržiavaní kontraindikácií je
metformín pomerne bezpečný liek.
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Metformin associated lactate acidosis
– serious clinical threat for elderly   

V. Šuličová, L. Gerlich

Summary

Lactic acidosis associated with metformin (MALA) is a serious disease that requires immediate
treatment. Despite the reported low MALA incidence authors have met four patients within two
years. The strongest risk factor for MALA seems to be the renal insufficiency – therefore it is neces-
sary to pay special attention also in patients on metformin to all conditions resulting in potential dete-
rioration of renal function. This is in elderlies particularly the acute intercurrent disease with risk of
dehydration. In this article authors present four patients with acute renal failure, clinical manifesta-
tion of metabolic acidosis and history of taking metformin. Patients underwent complex treatment
including acute haemodialysis, but despite that 3 of them died. This underlines the significance of
MALA. Authors aim is therefore to highlight the importance of early diagnostics and treatment of
MALA which has also today high mortality.

Key words: metformin – lactic acidosis – renal insuffciency – geriatrics 
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VPLYV KARDIÁLNEJ RESYNCHRONIZAČNEJ LIEČBY 
NA KVALITU ŽIVOTA SENIOROV 

P. Bačík, G. Kaliská, J. Šípka, J. Martinek, M. Hudec, V. Jankovičová
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica 

Súhrn

Kardiálna resynchronizačná terapia (CRT) je nefarmakologická liečebná metóda pre
pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním, vo funkčnej skupine NYHA II – IV, s predĺženým
komplexom QRS a významnou systolickou dysfunkciou ľavej komory. Dyssynchrónia komory
môže zhoršiť jej čerpaciu funkciu. CRT v sebe zahŕňa liečbu simultánnou stimuláciou oboch
komôr alebo jednej komory u pacientov s blokádou Tawarovho ramienka s cieľom dosiahnuť
redukciu dyssychrónie. Posudzovanie klinického prínosu CRT je zložité, lebo máme k dispozí-
cii málo spoľahlivých indikátorov jej účinnosti. Môžeme hodnotiť jej klinickú, hemodynamic-
kú a volumetrickú účinnosť. Popri väčšine pacientov, ktorí profitujú z liečby CRT, existuje však
stále veľká skupina tzv. non-responderov, ktorí na CRT nereagujú. Mnoho pacientov, ktorí
v reálnom živote podstúpili CRT, je navyše starších ako pacienti zahrnutí v klinických štúdiách.
Cieľom tejto práce je najmä zhodnotiť prínos CRT u seniorov prospektívnou analýzou 136
pacientov nad 65 rokov, ktorým bol na našom pracovisku v priebehu januára 2011 až decem-
bra 2013 primoimplantovaný CRT alebo realizovaný upgrade existujúceho systému CRT. Pre-
ukázali sme podobnú účinnosť a benefit z CRT u seniorov ako u mladších pacientov, zahrnu-
tých v klinických štúdiách.

Kľúčové slová: kardiálna resynchronizačná liečba – dyssynchrónia ľavej komory – blokáda ľavého
Tawarovho ramienka – biventrikulárna stimulácia – reverzná remodelácia – responder CRT – non-res-
ponder CRT

Úvod
Starnutie populácie a predlžovanie ži-

vota pacientov so srdcovými ochoreniami
pomocou moderných terapeutických me-
tód vedie k zvyšovaniu prevalencie chronic-
kého srdcového zlyhania (CHSZ) v celo-
svetovom meradle (1). V rozvinutých kra-
jinách majú srdcové zlyhanie takmer 2 %
dospelej populácie. V rozvinutých kraji-
nách je jeho incidencia 5 – 10 / 1000 oby-
vateľov / rok (2). Väčšina týchto pacientov
je vo veku nad 70 rokov a polovica z nich
má ejekčnú frakciu ľavej komory (EFĽK)
< 50 %. Zhruba 1 % emergentných prijatí
do nemocnice medzi dospelými má na sve-
domí práve srdcové zlyhanie. Nie je pre-
kvapujúce, že prevalencia a incidencia CHSZ
progresívne narastá s vekom (0,7 % u pa-
cientov vo veku 45 až 54 rokov vs. 8,4 % u
starších ako 75 rokov (3)). 

Vznik a progresia srdcového zlyháva-
nia súvisia s procesom, ktorý sa nazýva re-

modelácia ľavej komory. Tento pojem oz-
načuje jej deformáciu, dilatáciu a zhorše-
nie systolickej aj diastolickej funkcie (4). Je
známych niekoľko faktorov, ktoré vedú k re-
modelácii ľavej komory, pričom najčastej-
šou príčinou je infarkt myokardu. Vyvolá-
vajúcim faktorom však môže byť kardio-
myopatia, artériová hypertenzia, chlopňo-
vé ochorenia, príp. zápalové procesy srdco-
vého svalu (5). 

Pribúdajú aj údaje o možnom vplyve
porúch vnútrokomorovej vodivosti a nás-
lednej dyssynchronizácie kontrakcie ako prí-
činy ľavokomorovej remodelácie (6). Po-
jem srdcová dyssynchronizácia označuje ča-
sový posun medzi kontrakciami predsiení
a komôr (atrioventrikulárna dyssynchroni-
zácia), medzi kontrakciami ľavej a pravej
komory (interventrikulárna dyssynchroni-
zácia) a medzi kontrakciami rôznych seg-
mentov ľavej komory (intraventrikulárna
dyssynchronizácia). Z klinického hľadiska
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má najväčšie nepriaznivé dôsledky intra-
ventrikulárna dyssynchronizácia, ktorá sa
spája s vyššou mortalitou a potrebou hos-
pitalizácie pre srdcové zlyhanie v porovna-
ní s inými formami dyssynchronizácie (7). 

Ak sa srdcová dyssynchronizácia ma-
nifestuje elektrokardiograficky, hovoríme
o elektrickej dyssynchronizácii. Prejavuje sa
zmenami na povrchovom elektrokardiogra-
me (EKG), ktoré svedčia pre poruchy atri-
oventrikulárnej alebo vnútrokomorovej vo-
divosti. Prejavuje sa predĺžením PR inter-
valu alebo QRS komplexu. Elektrická dys-
synchronizácia sa u väčšiny pacientov pova-
žuje za hlavnú príčinu mechanickej dys-
synchronizácie (8). Je známy negatívny
vplyv predĺženého trvania QRS komplexu
a blokády ľavého Tawarovho ramienka
(BĽRT) na dyssynchronizáciu ľavej komo-
ry, spojenú so zvýšeným výskytom náhlej
smrti a srdcového zlyhania (9). Ukázalo
sa, že pacienti s trvaním QRS komplexu
viac ako 200 ms majú približne 5-násobnú
mortalitu ako pacienti s fyziologickým tr-
vaním QRS komplexu (10). 

Vzhľadom na vyššie uvedené neprekva-
puje, že z nefarmakologických možností lieč-
by CHSZ si v posledných rokoch získala
kľúčové postavenie resynchronizačná lieč-
ba (cardiac resynchronization therapy –
CRT). Jej princípom je docieliť atrioven-
trikulárnu (AV) synchronizáciu, synchro-
nizáciu kontrakcií oboch komôr a najmä
synchronizácie jednotlivých oblastí ľavej
komory (11). Srdcovú resynchronizáciu je
možné navodiť nezávislou stimuláciou pred-
siení a komôr. Pri resynchronizačnej lieč-
be sa v prevažnej miere využíva stimulácia
z jej epikardiálnej plochy cez vetvenie ve-
nózneho systému srdca. V súčasnosti po-
važujeme resynchronizačnú liečbu za štan-
dardný a osvedčený liečebný postup u vy-
braných pacientov s CHSZ. 

Pacienti a metódy
Do sledovania sme zaradili 136 pacien-

tov vo veku nad 65 rokov, ktorým bol na Stre-
doslovenskom ústave srdcových a cievnych
chorôb v Banskej Bystrici (SÚSCCH) v prie-

behu januára 2011 až decembra 2013 pri-
moimplantovaný CRT-D (CRT v kombi-
nácii s defibrilátorom), resp. CRT-P (re-
synchronizovateľný kardiostimulátor) ale-
bo im bol vykonaný upgrade implantova-
ného pôvodného systému na CRT-D, resp.
CRT-P. Počas tohto obdobia bolo v súvis-
losti realizovaných celkovo 306 takýchto vý-
konov, pričom prvoimplantovaných CRT-D
bolo 206, CRT-P 52, 36 elektívnych vý-
men CRT-D, 2 CRT-P a 2 pacienti podstú-
pili upgrade na CRT-P a 8 na CRT-D. 

Základné charakteristiky pacientov v na-
šom súbore prezentujeme v tabuľke 1. Ve-
kové zastúpenie pacientov pri primoimplan-
táciách CRT-D, resp. CRT-D je znázorne-

Tab. 1: Základné charakteristiky súboru     

Počet pacientov 
nad 65 rokov (n): 136
Muži / Ženy 101 / 35

Základná diagnóza pri CHSZ (n):
DKMP 68
ICHS 63
Iná 5

Morfológia QRS pred CRT (n):
typická BĽTR 60
atypická BĽTR 23
BPTR 10
IVCD 19
Iná 24

Rytmus pred CRT (n):
SR 84
AF 47
AT 2
Iná 3

Vek priemerný (roky): 71,3 

Legenda: AF = fibrilácia predsiení, AT = atriálna
tachykardia, BĽTR = blokáda ľavého Tawarovho
ramienka, BPTR = blokáda pravého Tawarovho ra-
mienka, DKMP = dilatačná kardiomyopatia, CHSZ
= chronické srdcové zlyhanie, ICHS = ischemic-
ká choroba srdca, IVCD = intraventrikulárna po-
rucha prevodu, n = počet, SR = sínusový rytmus 
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né na grafoch 1 a 2. U 77 seniorov bol pri-
moimplantovaný biventrikulárny defibri-
látor. Väčšina z týchto pacientov bola v roz-
medzí 65 – 70 rokov (56 % z tejto kohorty,
resp. 25 % z celkového počtu pacientov).
Žiadny pacient nad 80 rokov nemal implan-
tovaný defibrilátor v kombinácii s CRT. 41
seniorov (13 % z celkového počtu výkonov)
dostalo pri prvoimplantácii biventrikulárny
kardiostimulátor, tam bolo zastúpenie v jed-

notlivých vekových skupinách nad 65 ro-
kov približne rovnaké (z tejto skupiny 24 %
pacientov malo 65 – 70 rokov, 71 – 75 rokov
malo 29 %, 76 – 80 rokov malo 20 % a nad
80 rokov bolo 27 % pacientov s primoim-
plantovaným CRT-P). Zvyšným pacientom
sme vykonali výmenu CRT alebo rozšíre-
nie z jednoduchšieho stimulačného alebo
defibrilačného systému na resynchronizač-
ný prístroj (upgrade). 

Graf 1: Vekové zastúpenie pri primoinplantáciách CRT-D 

Graf 2: Vekové zastúpenie pri primoinplantáciách CRT-P 
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V období spomínaných 36 mesiacov bo-
lo na našom pracovisku v súvislosti s kar-
diálnou resynchronizačnou liečbou konfron-
tovaných 136 seniorov (tvorili 44 % z celko-
vého množstva výkonov), pričom vo všet-
kých subskupinách výkonov (teda prvoim-
plantácie biventrikulárneho defibrilátora
[55 mužov vs. 20 žien], kardiostimulátora
[27 mužov vs. 10 žien], ich elektívnych vý-
men [11 mužov s reimplantáciou CRT-D,
2 muži s reimplantáciou CRT-P vs. 3 ženy
s reimplantáciou CRT-D a žiadna s reim-
plantáciou CRT-P] alebo upgrade procedúr
[na CRT-D u 4 mužov, resp. na CRT-P
u 2 mužov vs. 2 ženy s upgrade na CRT-D

a u žiadnej upgrade na CRT-P]) dominovali
muži. Celkovo bolo v našom súbore 35 žien
(tvorili 26 % seniorov, resp. 11 % celkové-
ho počtu) a 101 mužov (74 % zo seniorov,
resp. 33 % z celkového počtu pacientov). 

Z hľadiska základného ochorenia, kto-
ré viedlo k chronickému srdcovému zly-
hávaniu, bol výskyt dilatačnej kardiomyo-
patie a ischemickej kardiomyopatie v ce-
lom súbore takmer podobný (68 vs. 63 pa-
cientov). U žien dominovala dilatačná kar-
diomyopatia (u 25 geriatrických pacien-
tok, teda 71 % sledovaných žien), na dru-
hom mieste ischemická kardiomyopatia (u
10 pacientok, teda 29 %). U mužov bolo

Graf 3: Fyzické skóre kvality života pred a po CRT  

Graf 4: Sociálne skóre kvality života pred a po CRT  
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relatívne zastúpenie ischemickej choroby
srdca (u 53 pacientov) a dilatačnej kardio-
myopatie (u 43 pacientov) opačné, teda 52 %
vs. 43 %. 

Kvalitu života s implantovaným CRT
sme hodnotili dotazníkom. Zvolili sme mo-
difikovaný Minnesotský dotazník života pa-
cienta so srdcovým zlyhávaním, ktorý hod-
notil mieru vplyvu srdcového zlyhávania
na kvalitu života pacienta. Ide o validizo-
vaný a spoľahlivý nástroj. Obsahuje 21 po-
ložiek (týkajúcich sa najmä príznakov srd-
cového zlyhávania, kvality spánku, toleran-
cie námahy, sociálneho kontaktu s okolím,
možností uskutočňovania obľúbených čin-
ností, vnímanie svojho ochorenia a jeho lieč-
by a pod.) Pracovali sme so škálou od 1
do 10, pričom 1 znamená najlepšie posú-
denie aktuálneho stavu a 10 je veľmi zlá
kvalita života pacienta. Z toho vyplýva, že
čím vyššie je skóre, tým horšia je kvalita ži-
vota. Respondenti vypĺňali dotazník pred
implantáciou CRT prístroja a pri prvej am-
bulantnej kontrole (väčšinou 3 mesiace)
po implantácii CRT prístroja. Vyhodnoco-
vali sme celkové a jednotlivé skóre kvality
života u všetkých respondentov. Pacienti
vypĺňali dotazník za pomoci sestry alebo
lekára ako súčasť ambulantného vyšetre-
nia. Ak sa odpoveď na otázku pacienta ne-
týkala, alebo nemala spojitosť s jeho ocho-
rením srdca, označil 0. 

Výsledky
Pri dotazníkovom fyzickom skóre sme

zistili hodnoty uvedené v grafe 3. V per-
centuálnomm vyjadrení sa zlepšil tento roz-
mer kvality života o 34,3 %. Sociálne skó-
re uvádzame v grafe 4 (percentuálne zlep-
šenie o 35,3 %) a psychického (percentu-
álne zlepšenie o 40 %) v grafe 5. Celkové
skóre kvality života (percentuálne zlepše-
nie o 34,6 %) prezentujeme v grafe 6. 

Diskusia
Prognóza srdcového zlyhania je vo vše-

obecnosti zlá. U pacientov, prijatých do
nemocnice so srdcovým zlyhaním, pred-
stavuje jednoročná mortalita približne 20 %
a u pacientov nad 75 rokov je napriek far-
makologickej liečbe dokonca vyššia ako
40 % (12). 

Pacienti so širokým QRS komplexom
majú horšiu prognózu (12). V EuroHeart
Failure survey viac ako tretina pacientov,
ktorí mali systolickú dysfunkciu ľavej komo-
ry s ejekčnou frakciou ľavej komory (EFĽK)
≤ 35%, mala QRS komplex trvajúci dlhšie
ako 120 ms, pričom väčšina z nich mala aj
BĽTR (13). Na základe súčasných odpo-
rúčaní je len malý podiel pacientov s CHSZ
indikovaný na CRT (približne 5 – 10 %).
V absolútnych číslach je to však obrovské
množstvo pacientov. 

Pokles celkovej mortality pacientov

Graf 5: Psychické (emočné) skóre kvality života pred a po CRT  
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s CHSZ liečených CRT bol preukázaný vo
viacerých randomizovaných štúdiách: COM-
PANION (Comparison of Medical Thera-
py, Pacing and Defibrillation in Heart Fai-
lure) (13), CARE-HF (Cardiac Resynchro-
nization-Heart Failure) (14), REVERSE
(REsynchronization reVErses Remode-
ling in Systolic left vEntricular dysfunc-
tion) (15), MADIT-CRT (Multicenter Au-
tomatic Defibrillator Implantation Trial
with Cardiac Resynchronization Therapy)
(12) a RAFT (Resynchronization-Defibril-
lation for Ambulatory Heart Failure) (16).
Nejestvuje žiadny dôkaz o benefite CRT u
pacientov so srdcovým zlyhaním a úzkym
QRS komplexom < 120 ms.

Responderi, teda pacienti ktorí odpove-
dajú a profitujú z CRT, sú definovaní ako
pacienti, u ktorých dôjde k zlepšeniu sta-
vu vo funkčnej skupine NYHA ≥ 1 stupeň
a k zlepšeniu ejekčnej frakcie ľavej komo-
ry o ≥ 5%. U tzv. super-responderov dochá-
dza k zlepšeniu NYHA trieda na úroveň I
alebo II a k zlepšeniu EFĽK o ≥ 20 % ale-
bo je finálna EFĽK ≥ 50 % (17). Máme k dis-
pozícii niekoľko klinických štúdií zaobera-
júcich sa odpoveďou na CRT: RESPON-
SE-HF (Response of Cardiac Resynchroni-
zation Therapy Optimization With V-V
Timing in Heart Failure Patients) (18),
RHYTHM-ICD (19), BENEFIT (20). Ich
subanalýzy ukazujú, že najpriaznivejší efekt

CRT na morbiditu / mortalitu a funkciu ľa-
vej komory majú ženy, s neischemickou kar-
diomyopatiou a šírkou QRS > 150 ms (pla-
tí, že čím dlhšie trvanie QRS, tým väčší
benefit [21]).

Kvalita života je subjektívne vyjadrenie
vplyvu choroby na fyzické, psychické, emo-
cionálne a sociálne funkcie jednotlivca. Pre
pacienta kvalita života funguje ako moti-
vačná sila pre konanie (22). Vyššie uvede-
né aspekty, reprezentované aj abstraktný-
mi hodnotami, ako je spokojnosť, šťastie,
morálka, majú kladný vplyv na celkový stav
pacienta, vrátane dĺžky jeho života. 

Zlepšenie kvality života pacientov lie-
čených CRT, ich funkčnej zdatnosti kvan-

tifikovanej triedou NYHA, ako aj redukciu
počtu hospitalizácií, a teda priaznivý prí-
nos CRT, dokazujú štúdie MUSTIC-SR (Mul-
tisite Stimulation in Cardiomyopathies) (23),
PATH-CHF (_ Pacing Therapies in Conges-
tive Heart Failure trial) (24), MIRACLE
(Multicenter InSync Randomized Clinical
Evaluation) (25), MIRACLE-ICD (Multi-
center InSync Implantable Cardioverter De-
fibrillator trial) (26), CONTAK-CD (27) a
CARE-HF. Kvalita života u pacienta s CRT
sa môže celkovo zlepšiť aj napriek tomu, že
nespĺňa objektívne parametre respondera,
napr. echokardiograficky preukázané zvýše-
nie EFĽK alebo redukciu koncovosystolic-
kého objemového indexu ľavej komory (cel-

Graf 6: Celkové skóre kvality života pred a po CRT  
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kové zlepšenie kvality života v recentej kli-
nickej štúdii z Poľska udávalo až 45% non-
responderov). Zlepšenie vo fuknčnej triede
NYHA bolo paralelne sprevádzané aj zlep-
šením kvality života (28).

V našej štúdii sme u seniorov podstupu-
júcich implantáciu CRT dokázali celkové
zlepšenie kvality života, ako aj zlepšenie
v jeho jednotlivých aspektoch. Objektivizá-
ciou daných zistení prostredníctvom echo-
kardiografických nálezov (t. j. vzostup ejekč-
nej frakcie ľavej komory, regresia jej end-
diastolického diametra, resp. zlepšenie stu-
pňa mitrálnej regurgitácie) sme súčasne zis-
tili len v 2/3 tretinách pacientov (podrobnej-
šie to bude opísané v osobitnom príspevku).

Štúdie demonštrujúce priaznivý efekt
CRT vo všeobecnosti zahŕňajú len malé per-
cento seniorov (priemerný vek je väčšinou
menej ako 65 rokov). Metaanalýza viace-
rých veľkých štúdií poukazuje na nedosta-
točný prospech z prežívania u starších pa-
cientov, pričom morbidita a mortalita v sú-
vislosti s implantáciou elektroimpulzoge-
nerátorov je dokonca vyššia u pacientov star-
ších ako 80 rokov než u mladších pacien-
tov (29). Dostupné údaje však dokumen-
tujú, že CRT redukuje celkovú mortalitu o
22 % a počet hospitalizácií o 37 %, a to aj
u starších pacientov. Je dokázaná podob-
ná účinnosť v zlepšení remodelácie ľavej
komory, funkčnej kapacity a času do prvej
hospitalizácie aj u pacientov mladších ako
70 rokov, aj u starších ako 80 rokov. Sa-
mozrejme, na druhej strane je vyššia ročná
mortalita u pacientov nad 80 rokov (30).

Vidíme aj limitácie predkladanej štú-
die. Náš súbor pacientov bol relatívne ma-
lý, výsledky tejto práce preto majú menšiu
silu na dokumentovanie závislosti medzi
CRT a kvalitou života u seniorov. Okrem
Minnesotského dotazníka sme nepoužili
žiadny iný nástroj na meranie napr. depre-
sívneho stavu, event. osobnostných čŕt pa-
cienta. Preto výsledky tejto práce neprece-
ňujeme, avšak zároveň ich vnímame ako mo-
tiváciu pre ďalšie štúdium tejto pre senio-
rov veľmi sľubnej, ale nateraz zrejme pod-
ceňovanej liečebnej modality. 

Záver
Seniori s CHSZ profitujú z CRT, pri-

rodzene, len pri splnení indikačných kri-
térií, podobne ako mladší pacienti, ktorí bo-
li zahrnutí v mnohých klinických štúdiách.
CRT by teda určite mala byť zvažovaná ako
možná efektívna liečebná stratégia na zlep-
šenie kvality života aj u starších pacientov.
Ani pokročilý vek by nemal byť kontrain-
dikáciou na implantáciu CRT, avšak aj tú-
to liečbu treba u seniorov prísne individu-
alizovať s ohľadom na ich komorbidity a
fragilnosť. Len pri zohľadnení týchto as-
pektov môžeme vo veľkej väčšine starších
pacientov prostredníctvom správne indi-
kovanej CRT zlepšiť kvalitu ich života,
u niektorých aj dokázať zlepšenie echokar-
diograficky zistiteľných parametrov použí-
vaných pri hodnotení CHSZ. 
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Cardiac resynchronization therapy 
and quality of life in elderly   

P. Bačík, G. Kaliská, J. Šípka, J. Martinek, M. Hudec, V. Jankovičová

Summary

Cardiac resynchronization therapy ( CRT) is a non-pharmacological therapeutic method in
patients with chronic heart failure in NYHA class II.-IV. with prolonged QRS complex and with left
ventricule systolic dysfunction. CRT includes therapy using simultaneous stimulation of either one or
both ventricles in patients with Tawar arm blocade to achieve reduction of dyssynchronization. In
assessing clinical benfits of CRT, clinical, hemodynamic or volumetric efficacy could be assessed. In
this clinical study 136 elderly patients with primoimplantation of CRT or with upgrade of existing
CRT system were assessed in the timeframe between January 2011 and December 2013. Efficacy and
benefit of using CRT in elderly patients was similar to younger patient groups included in previously
published clinical studies.

Key words: cardiac resynchronization therapy – left ventricule dysfunction – biventricular stimulation
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Východiská
Artériová hypertenzia (AH) patrí k naj-

častejším (chronickým) ochoreniam seni-
orov. AH môže mať zásadný vplyv na kva-
litu i dĺžku života. Jej závažnosť sa ďalej
zintenzívňuje, ak ide o rezistentnú artério-
vú hypertenziu (RAH)1,2,3. RAH je asocio-
vaná s vekom4,5. Chorobnosť a s ňou pre-
pojené faktory sa môžu v jednotlivých kra-
jinách líšiť. Informácií o RAH u seniorov
je aj na Slovensku neveľa. Preto sme sa roz-
hodli analyzovať u nás hospitalizovaných
pacientov starších ako 65 rokov s RAH. 

Pacienti a metódy 
Do otvorenej observačnej retrospektív-

nej štúdie sme zaradili všetkých 65-ročných

a starších hypertonikov, ktorí boli z našej
kliniky prepustení v januári až marci 2016.
Dovedna sme analyzovali dáta od 357 pa-
cientov priemerného veku 79,3 roka, z kto-
rých 64 % tvorili ženy. 

Za RAH sme považovali takú AH, pri
ktorej sme pri prepustení odporúčali aspoň
štyri antihypertenzíva. Sledovali sme nie-
len liečbu týchto hypertonikov, ale aj ich
komorbidity. Tyreopatiou sme rozumeli kaž-
dú hypo- alebo hypertyreózu, za cerebrál-
nu ischémiu sme považovali akútnu či v mi-
nulosti prekonanú epizódu ložiskovej is-
chémie mozgu (CMP) alebo tranzitórneho
mozgového ataku (TIA). Na štatistické spra-
covanie sme použili rutinné štatistické me-
tódy (priemerné hodnoty, CHI2 test, T-test,

VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY 
REZISTENTNEJ ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE 

U HOSPITALIZOVANÝCH SENIOROV  

S. Vrábelová, J. Jánošiová, M. Dúbrava
I. klinika geriatrie LFUK a UN Bratislava  

Súhrn

Klinická závažnosť artériovej hypertenzie (AH) sa zintenzívňuje, ak ide o rezistentnú arté-
riovú hypertenziu (RAH). RAH je asociovaná s vekom. Informácií o RAH u seniorov je aj na Slo-
vensku neveľa. V observačnej retrospektívnej štúdii sme analyzovali všetkých 65-ročných a
starších hypertonikov, ktorí boli z našej kliniky prepustení v priebehu štvrť roka: išlo o 357
pacientov priemerného veku 79,3 roka, z ktorých 64 % tvorili ženy. Za RAH sme považovali
takú AH, pri ktorej sme pri prepustení odporúčali aspoň štyri antihypertenzíva. Prevalencia
RAH u všetkých hospitalizovaných pacientov bola 26 %. RAH tvorila 29 % všetkých artériových
hypertenzií. U žien dosiahla prevalencia RAH 30,0 % a u mužov 20,0 % (p = 0,04). Priemerne
mali pacienti s RAH odporučených 4,6 antihypertenzíva. Počet odporúčaných antihypertenzív
systematickejšie nesúvisel s vekom. RAH sa nevyskytla štatisticky významne rozdielne u
pacientov s / bez akútneho či prekonaného infarktu myokardu (27,1 vs 26,1 %). U pacientov
s chronickou renálnou insuficienciou (CHRI) bola prevalencia RAH zreteľne vyššia ako u pacien-
tov bez CHRI (32,8 vs 18,8 %; p = 0,003), štatisticky významné rozdiely sme zistili aj u pacien-
tov so / bez srdcového zlyhávania (37,9 vs 19,8 %; p < 0,001), resp. s / bez cerebrálnej ischémie
(34,7 vs 23,0 %; p = 0,02). Ešte výraznejší a prekvapujúcejší bol rozdiel u pacientov s / bez
demencie (12,5 vs 30,9 %; p < 0,001).Túto diferenciu, ktorá si bude vyžadovať ďalšie skúmanie,
považujeme spolu s informáciou o vysokej prevalencii RAH u hospitalizovaných seniorov za
klinicky najvýznamnejšie zistenia. RAH je nevyhnutné intenzívne diagnostikovať, jej nositeľov
konzekventne sledovať a dôsledne liečiť, a to (po vyčerpaní neinvazívnych terapeutických
možností) aj najnovšími inštrumentálnymi procedúrami.

Kľúčové slová: artériová hypertenzia – rezistentná artériová hypertenzia – geriatria 
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korelácia kvantitatívnych veličín), za šta-
tisticky významné sme považovali rozdie-
ly, pre ktoré bola hladina významnosti (p)
0,05 a menej. 

Výsledky
Prevalencia RAH u všetkých hospitali-

zovaných pacientov bola 26 %. RAH tvo-
rila 29 % všetkých artériových hypertenzií.
U žien dosiahla prevalencia RAH 30,0 % a
u mužov 20,0 % (p = 0,04). Vzťah prevalen-
cie RAH a veku prezentujeme v grafe 1 a
v grafe 2 s ohľadom na pohlavie. Priemer-
ne mali pacienti s RAH odporučených 4,6
antihypertenzíva. Distribúciu počtu odpo-
rúčaných antihypertenzív zobrazuje graf 3.
Počet odporúčaných antihypertenzív sys-
tematickejšie nesúvisel s vekom (v sledo-
vaných vekových kohortách uvedených
v grafe 1 bol počet odporúčaných antihyper-
tenzív v rozpätí 4,46 až 4,76; R2 = 0,108).
Informáciu o skupinovej štruktúre odpo-
rúčaných antihypertenzív poskytuje graf 4.
Pacient s RAH mal priemerne odporuče-
né 1,8 diuretika (jedno malo odporučených
28,3 % pacientov, dve – 60,8 % pacientov,

tri – 10,9 % pacientov). V priemere naj-
viac (2,14) diuretík dostávali najmladší pa-
cienti (65 až 69-roční), avšak rozdiel voči
iným vekovým skupinám (priemerne 1,72
– 1,88 diuretika) nebol štatisticky významný
ani systematický (R2 = 0,433). Z hľadiska
sledovaných komorbidít sa RAH nevy-
skytla štatisticky významne rozdielne u pa-
cientov s / bez tyreopatie (21,4 vs 27,5 %), ani
u pacientov s / bez akútneho či prekonané-
ho infarktu myokardu (IM; 27,1 vs 26,1 %).
U pacientov s chronickou renálnou insuficien-
ciou (CHRI) bola prevalencia RAH zreteľ-
ne vyššia ako u pacientov bez CHRI (32,8
vs 18,8 %; p = 0,003), štatisticky významné
rozdiely sme zistili aj u pacientov so / bez srd-
cového zlyhávania (37,9 vs 19,8 %; p < 0,001),
resp. s / bez cerebrálnej ischémie (34,7 vs
23,0 %; p = 0,02). Ešte výraznejší a prekva-
pujúcejší bol rozdiel u pacientov s / bez
demencie (12,5 vs 30,9 %; p < 0,001). 

Diskusia
V písomníctve je o RAH, prekvapujú-

co, relatívne malé množstvo špecifických
informácií a RAH je nedostatočne skúma-

Graf 1: Prevalencia rezistentnej artériovej hypertnezie a vek   
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Graf 2: Prevalencia rezistentnej artériovej hypertnezie, vek a pohlavie  

ná celosvetovo6. Možno to súvisí s rozdiel-
nosťou dizajnu randomizovaných klinic-
kých štúdií (tie sa vo všeobecnosti považujú
za „zlatý referenčný štandard“) o RAH7,
ale aj s neistotou, čo za RAH považovať.
Štandardne je RAH definovaná ako nedo-

siahnutie správnej a trvalej kontroly tlaku
krvi (TK) pri dodržiavaní režimových opat-
rení a liečbe plne dávkovanou trojkombi-
náciou antihypertenzív, z ktorých je jedno
diuretikum8. Novšia definícia RAH zahŕňa
pacientov, ktorých TK je kontrolovaný až

Legenda: p u 75 až 79-ročných = 0,04, inak boli rozdiely štatisticky nevýznamné

Graf 3: Distribúcia počtu odporúčaných antihypertenzív  

MužiŽeny
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vtedy, ak užívajú aspoň štyri antihyperten-
zíva (ide o AH rezistentnú na liečbu6). Tá-
to definícia je podľa nášho názoru jedno-
značnejšia a bližšia reálnej klinickej praxi
už len pre otázne dosahovanie „plných dá-
vok“ antihypertenzív u seniorov, ktoré pred-
pokladá štandardná definícia, alebo pre
rozdielne cieľové hodnoty TK u diabetikov
a nediabetikov. Preto sme alternatívu „štyri
a viac“ používali aj v našej štúdii. 

Je zarážajúce, ak v dnešných časoch po-
važujeme za výzvu zistiť skutočnú inciden-
ciu / prevalenciu nejakého ochorenia, čo sa
vzťahuje aj na RAH. Jej presnejší výskyt
totiž nie je dostatočne zmapovaný6. Ako
zvyčajne, ak je núdza o dáta, platí to ešte viac
pre seniorov. U neinštitucionalizovaných
seniorov ponúka dostatočne spoľahlivú vý-
chodiskovú informáciu napr. francúzsky
pohľad (populačne založená štúdia s 9294
seniormi vo veku 65 a viac rokov, priemer-
ného veku 75 rokov): prevalencia RAH bo-
la 3,2 %9. Na druhej strane platí, že preva-
lencia RAH je rôzna aj v jednotlivých kra-
jinách Európy10, čo ešte viac opodstatňuje
jej skúmanie na „národnej“ úrovni. Široký

je aj odhad podielu RAH na AH: od 0,5 po
15 % (v uvedenej francúzskej štúdii to
bolo 6,5 %), v osobitných podskupinách to
môže byť ešte viac (napr. u pacientov s chro-
nickou obličkovou chorobou (CHOCH)
je to až dvojnásobok)9. Renomované ame-
rické odporúčanie11 pred 13 rokmi uvádza
(bez vekovej špecifikácie), že skutočne re-
zistentná hypertenzia (pozri ďalej) nie je
častá (o 11 rokov sa RAH v ďalšej edícii
týchto odporúčaní už explicitne nezmie-
ňuje12; naopak, v ostatných európskych od-
porúčaniach sa RAH venuje zvýšená po-
zornosť13). U našich pacientov RAH tvo-
rila temer tretinu všetkých artériových hy-
pertenzií (29 %), čo je prakticky identické
ako v prípade ambulantne liečených 65-
ročných a starších poľských hypertonikov 14

(28,1 %; vo veku do 40 rokov vrátane to
bolo 12,8 % a u 50 až 65-ročných 21,8 %). 

V čerstvej štúdii z blízkeho zahraničia14

(12 375 hypertonikov veku 18 až 98 rokov)
bola RAH tesnejšie asociovaná s mužským
pohlavím, v našom súbore bola prevalen-
cia RAH vyššia u žien než u mužov (30 vs
20 %, p = 0,04). 

Graf 4: Skupinová štruktúra odporúčaných hypertenzív 

Legenda: ACA = blokátory vápnikových kanálov, ACEI = inhibítory angiotenzín konvertujúceho en-
zýmu, ARB = sartany (blokátory receptora pre angiotenzín II), BB = betablokátory, Centr = centrálne
pôsobiace antihypertenzíva, Diur = diuretiká

MužiŽeny
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Za príčinu s vekom sa zvyšujúcej frek-
vencie RAH sa považuje4 vyššia tuhosť ar-
térií, vyšší bazálny TK, objemové preťaže-
nie, pseudohypertenzia, vyššia incidencia
orgánového poškodenia a komorbidít, uží-
vanie nesteroidných antiflogistík (NSAID),
nižšia efektivita antihypertenznej liečby, sla-
bá liečebná compliance, nadmerný príjem
kuchynskej soli, vyššia hmotnosť, alkohol
a nikotinizmus. 

U našich hospitalizovaných seniorov
sme RAH zistili v 26 %, pričom u 70 až
89-ročných pacientov bola frekvencia RAH
zreteľne vyššia v porovnaní s najmladšími
sledovanými seniormi (65 až 69-ročnými),
čo je v súlade s očakávaniami. Zazname-
nali sme však aj zreteľný pokles prevalen-
cie RAH u 90-ročných a starších. To môže
poukazovať napr. na vysokú rizikovosť RAH,
ktorej nositelia sa najvyššieho veku dožijú
už zriedka. 

Vysoká prevalencia RAH definovaná
charakteristikou kontroly TK vo všeobec-
nosti odráža množstvo „etiologických“ fak-
torov, ktoré môžu byť v pozadí. Môže ísť
o „nepravú“ RAH na podklade pseudorezis-
tentnej AH (sem patrí „RAH“ pri nespráv-
nom meraní TK, pri syndróme bieleho
plášťa a pri zlej adherencii pacienta k lieč-
be – aj pri RAH môže byť prítomná u po-
lovice pacientov15, a to vrátane maladhe-
rencie k liečbe nefarmakologickej) alebo
pseudohypertenzie (u seniorov vďaka čas-
to zle komprimovateľnej pokročilo atero-
sklerotickej tuhšej artérii je to osobitne frek-
ventovaná16, poddiagnostikovaná a násled-
ne nevhodne liečená17 situácia). 

Skutočná RAH môže byť prejavom 
● nediagnostikovanej / nesprávne liečenej 

sekundárnej hypertenzie – dnes vráta-
ne syndrómu spánkového apnoe, k čas-
tým príčinám patrí aj chronické oblič-
kové ochorenie a stenóza renálnej ar-
térie, primárny hyperaldosteronizmus 
pri hyperplázii alebo adenóme nad-
obličky – hoci endokrinne podmienené 
sekundárne hypertenzie sa u seniorov 
vyskytujú zrejme zriedkavejšie ako u 
mladších ľudí18; na druhej strane však 

aj u seniorov musíme myslieť i na rarit-
nejšie príčiny RAH s vyšším rizikom 
ich neskorého rozpoznania – napr. až 
vo vyššom veku zdiagnostikovaná vro-
dená chyba19, 

● chronickej bolesti – osobitne u senio-
rov ide zrejme o pomerne častý etiolo-
gický faktor RAH, ku ktorému treba 
prirátať zvyčajne s bolesťou súvisiace 
užívanie NSAID, 

● úzkostných stavov (vyskytujú sa čoraz 
častejšie), 

● zvýšeného príjmu etanolu, 
● genetickej predispozície7,20,21; určite 

nás v dnešnej dobe neprekvapí ani to,
že medzi etiopatogenetickými faktor-
mi RAH sa už uvažuje aj o zápale22. 
Naša štúdia nebola zameraná na exakt-

né identifikovanie týchto skupín pacien-
tov, odráža však reálny život seniora s AH.
Pripúšťame, že aj po pobyte na lôžku, vo
všeobecnosti spojenom s intenzívnejšou diag-
nostikou ako v ambulantných podmienkach,
sú aj v našej skupine pacienti s pseudore-
zistentnou AH alebo s pseudohypertenziou.
Týka sa to osobitne pseudohypertenzie, keď-
že faktory spôsobujúce pseudorezistentnú
AH by mali byť v nemocničnom prostredí
zreteľne limitované. Na správnu diagnos-
tiku pseudohypertenzie by sme v prvom,
skríningovom kroku mali u seniorov zrej-
me rutinne používať neinvazívny Oslerov
manéver (ním popísaný už v roku 1892,
po ňom pomenovaný a do klinickej praxe
zrejme širšie uvedený až o temer 100 ro-
kov neskôr – v roku 198523.24. Keďže jeho
spoľahlivosť nie je dostatočná25,26, za zlatý
diagnostický štandard musíme stále pova-
žovať invazívne meranie TK, ktoré sa v re-
álnom živote, žiaľ, prakticky nerobí. Pre
prax teda ostáva len neistá cesta per exclu-
sionem: na pseudohypertenziu by sme ma-
li myslieť, ak pacient pri vysokom tradične
neinvazívne nameranom TK nemá orgáno-
vé poškodenie, resp. ak má prejavy hypo-
tenzie. 

Tesný vzťah AH a cerebrálnej ischémie
je dlhodobo známy a je doložený aj pre
RAH. Napr. v populačnej štúdii27 s temer
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15-tisíc obyvateľmi staršími ako 44 rokov
bola prevalencia RAH 17 % u osôb bez ce-
rebrálnej ischémie a stúpala cez 23 % u pa-
cientov s prekonanou TIA na 26 % u pa-
cientov s prekonanou CMP. U našich pa-
cientov (zreteľne vyššieho veku) sa RAH
vyskytla v 23 % pacientov bez cerebrálnej
ischémie a v 35 % pacientov, ktorí nejakú
formu cerebrálnej hypoperfúzie prekonali
(p = 0,02). 

Rovnako ako iní2, ani my sme nezistili
vyššiu prevalenciu RAH u pacientov s (ne-
fatálnym) infarktom myokardu, teda najpo-
kročilejším štádiom koronárnej choroby
srdca. Samozrejme, intenzívne sa ponúka
otázka, prečo RAH zrejme neovplyvňuje
cerebrálnu a myokardiálnu perfúziu rov-
nako v zmysle katastrofického vyústenia. 

Hoci sme nečakali ani takú vysokú cel-
kovú prevalenciu RAH, za najprekvapujú-
cejšie zistenie tejto štúdie považujeme zá-
sadne rozdielnu prevalenciu RAH u de-
mentných a nedementných pacientov (12,5
vs 30,9 %; p < 0,001). Je možné, že u de-
mentných pacientov meriame TK menej
spoľahlivo. Rovnako sa však ponúka aj
úvaha o tom, že demencia oslabuje niekto-
ré články etiopatogenetického reťazca RAH
(napr. sympatikotonus). Toto naše ziste-
nie o zásadne rozdielnej prevalencii RAH
v závislosti od kognitívnej poruchy bude
iste vyžadovať overenie na väčšom súbore,
keďže aktuálne môže ísť aj o chybu ma-
lých čísel (11 RAH spomedzi 88 dement-
ných pacientov voči 83 RAH spomedzi
269 pacientov bez demencie). Nateraz nám
nie je známa žiadna špecifickejšia publi-
kácia, ktorá by sa vzťahu demencie a RAH
venovala. 

Poznanie pacientov s RAH nie je von-
koncom samoúčelné, pretože pomáha iden-
tifikovať pacientov, ktorí by mali byť inten-
zívnejšie diagnostikovaní, sledovaní a dô-
sledne liečení, po vyčerpaní neinvazívnych
možností liečby aj najnovšími inštrumen-
tálnymi procedúrami (karotická barore-
ceptorová stimulácia, tzv. renálna dener-
vácia). Veď napríklad pri renálnej dener-
vácii sa už preukázal nielen krátkodobý,

ale aj dlhodobý efekt28. Jej výsledky pri
RAH však zatiaľ nie sú jednoznačné29. 

Záverom zhŕňame: RAH je u hospita-
lizovaných seniorov mimoriadne prevalent-
ná (26 %), tvorí temer tretinu všetkých
artériových hypertenzií (29 %), je oveľa
frekventovanejšia u žien než u mužov (30
vs 20 %), maximum výskytu sme pozoro-
vali u 75 až 79-ročných žien (41,5 %), naj-
častejšie sa vyskytuje medzi 70. a 89. ro-
kom života, na jej kontrolu je treba v prie-
mere 4,6 antihypertenzíva, pričom až 47 %
pacientov potrebuje päť a viac antihyper-
tenzív, najčastejšie sa indikovali diuretiká
(v 98 % pacientov). Za rizikovú komorbíd-
nu subpopuláciu seniorov vo vzťahu k RAH
treba považovať najmä pacientov s chro-
nickou renálnou insuficienciou, u ktorých
sa vyskytuje až v 33 %. Za originálne pova-
žujeme zistenie o možnom vzťahu demen-
cie a RAH, ktoré si iste vyžiada ďalšiu a
širšiu pozornosť. Doložili sme vzťah RAH
a ložiskovej ischémie mozgu, resp. srdco-
vého zlyhania, nie však infarktu myokardu. 
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Important characteristics of resistant 
arterial hypertension in hospitalized elderly patients   

S. Vrábelová, J. Jánošiová, M. Dúbrava 

Summary

In this retrospective observational clinical study all hospitalized patients 65 yrs and older within
the timeframe of 3 months with arterial hypertension were assessed: there were 357 patients with
mean age of 79.3 yrs, 64 % of these were women. Resistant arterial hypertension ( RAH ) was being
diagnosed in patients discharged from the hospital with at least 4 antihypertensive agents. Prevalen-
ce of RAH in all hospitalized patients was 26% (30% in women and 20% in men, p= 0.04). In patients
with chronic renal failure was the prevalence of RAH significantly higher than in patients with nor-
mal renal function (32.8 vs 18.8 %, p= 0.03), similarly significant difference was observed in patients
with/without chronic heart failure (37.9 vs 19.8 %, p= 0.001) and in patients with/without cerebral
ischaemia ( 34.7 vs 23.0 %, p=0.02). Surprisingly high was the difference in prevalence of RAH in
patients with/ without dementia ( 30.9 vs 12.5 %, p= 0,001). To conclude, prevalence of RAH in hos-
pitalized seniors is high and these patients should be thoroughly assessed and intensively observed
and treated.

Key words: resistant arterial hypertension – hospitalized elderly patients – geriatrics
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HYPONÁTRIÉMIA U SENIOROV 
– PREHĽADNÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIA  

R. Tahotný 
II. klinika geriatrie LFUK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava 

Súhrn

Hyponátriémia je častý nález u geriatrického pacienta, či už pri preventívnom alebo ciele-
nom laboratórnom vyšetrení. Častý výskyt hyponátriémie v geriatrickej populácii má viacero
logických príčin. Určenie správnej etiológie je nutné, pretože nielen kauzálna, ale aj sympto-
matická terapia podľa príčin je rozdielna. Pri pravej (hypotonickej) hyponátriémii je nevyhnu-
tné sledovať a chápať klinický kontext – príznaky hypervolémie, hypovolémie, ochorenia
pacienta, podanú liečbu a podobne. V terapii je pri hypovolemickej hyponátriémii potrebné
substituovať nátrium aj vodu. Naopak, pri hypervolemickej hyponátriémii treba často uplatniť
reštrikciu soli a použiť kľučkové diuretiká. Pri izovolemickej hyponátriémii ordinujeme reštrik-
ciu tekutín, v ťažkých stavoch sa prípadne podávajú hypertonické roztoky. Vždy je nevyhnu-
tná aj kauzálna liečba / opatrenia, pretože symptomatická liečba má väčšinou len dočasný
efekt. Cieľom nášho textu je ponúknuť súhrn iniciálnych diagnostických a terapeutických
úvah, keď lekár u svojho pacienta dostane laboratórny výsledok s hyponátriémiou.

Kľúčové slová: hyponátriémia – senior – geriatria – diagnostika – terapia

Hyponátriémia je častý nález u geriat-
rického pacienta, či už pri preventívnom ale-
bo cieľenom laboratórnom vyšetrení. Čas-
to býva nálezom neočakávaným. Častý vý-
skyt hyponátriémie v geriatrickej populácii
má viacero logických príčin: vyššia preva-
lencia ochorení spojených s poruchami vnú-
torného prostredia, častejšie užívanie lie-
kov s potenciálom vyvolať hyponátriémiu,
pokles celkovej telesnej vody a znížená adap-
tačná schopnosť obličiek spojené so star-
nutím organizmu (1). 

Hyponátriémia je stav, keď koncentrá-
cia sérového nátria poklesne pod 135 mmol/l.
Abnormálna koncentrácia sérového nátria
sa však nedá jednoducho interpretovať ako
nadbytok alebo deficit sodíka v organizme.
Jednak je to informácia len o intravasku-
lárnej tekutine (tvorí cca 5 % telesnej hmot-
nosti), jednak koncentrácia nie je daná len
množstvom rozpustenej látky, ale aj množ-
stvom rozpúšťadla. Preto najmä pri pravej
(hypotonickej) hyponátriémii je nevyhnu-
tné sledovať a chápať klinický kontext – prí-
znaky hypervolémie, hypovolémie, ochore-
nia pacienta, podanú liečbu a podobne.

Neprítomnosť hyponátriémie nevylučuje
súčasný deficit sodíka a vody „v rovnakom
pomere“. Preto niektoré stavy spôsobujú-
ce hypovolemickú hyponátriémiu môžu
vyvolať aj izoosmolárnu a hyperosmolárnu
dehydratáciu, pri ktorej bude koncentrácia
sodíka normálna alebo vyššia (2, 3).

Občas býva príčina hyponátriémie zjav-
ná z klinického kontextu, niekedy môže
predstavovať diagnostický problém. Urče-
nie správnej etiológie je nutné, pretože nie-
len kauzálna, ale aj symptomatická terapia
je rozdielna podľa príčin. 

Z hľadiska klinického obrazu býva ľah-
ká hyponátriémia asymptomatická a ak je
prejavom chronického ochorenia, nemusí
vyžadovať žiadnu liečbu. Na druhej strane
však môže byť iniciálnym prejavom proce-
su, ktorý by bez terapeutického zásahu vie-
dol k rozvratu vnútorného prostredia. 

Cieľom nasledujúceho textu nie je vy-
čerpávajúco riešiť ochorenia spojené s de-
ficitom alebo nadbytkom sodíka v organiz-
me, ale schematicky ponúknuť lekárom ve-
nujúcim sa seniorom iniciálne diagnostic-
ké a terapeutické úvahy, keď z vyšetrenia
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krvi svojho pacienta dostanú laboratórny
nález s hyponátriémiou.

V diagnostickom algoritme najprv de-
líme hyponátriémiu podľa osmolality / os-
molarity séra (3): 
● izotonická: > 280 – 300 mosm/kg, 
● hypertonická: > 300 mosm/kg,
● hypotonická: < 280 mosm/kg. 

Izotonická hyponátriémia (3, 4):
● pseudohyponátriémia, 
● hyperlipoproteinémia alebo hyperpro-

teinémia, 
● len laboratórny fenomén (veľké mole-

kuly zväčšia objem rozpúšťadla, skutoč-
ný obsah nátria v sére sa nemení). 
Pri izotonickej hyponátriémii sa v sku-

točnosti nemení pomer nátria a vody v in-
travaskulárnom priestore, preto akýkoľvek
terapeutický zásah do nátriémie by bol ne-
vhodný. 

Hypertonická hyponátriémia (3):
● Osmoticky aktívne molekuly „natiahnu“ 

vodu z intracelulárneho priestoru, ini-
ciálne nejde o skutočný deficit nátria, 
po osmotickej diuréze sa však môže 
v ďalšom priebehu vyvinúť. 

● Hyperglykémia alebo podanie látok s vy-
sokou efektívnou osmolalitou (napr. ma-
nitol, glycín). 
Hypertonickú hyponátriémiu riešime

kauzálne. Kým trvá hyperosmolarita, do nát-
riémie nezasahujeme. 

Hypotonická hyponátriémia 
Hypotonická hyponátriémia je „tou pra-

vou“ hyponátriémiou, keď dochádza k stra-
te nátria alebo retencii vody. Preto nás z hľa-
diska diagnostiky a terapie zaujíma najviac.
Môže byť hypovolemická, hypervolemická,
normovolemická. 

Príznaky hypoosmolarity: klinický obraz
s nízkou špecificitou, väčšinou pri nátrié-
mii pod 125 mmol/l (4): 
● slabosť a malátnosť, 
● zmätenosť a iné kognitívne poruchy, 
● anorexia, nauzea a vracanie, 
● cefalea, 

● svalové kŕče, kóma, smrť (zvyčajne pri 
nátriémii pod 110 mmol/l). 

Ako na diagnostiku (3)? 
● Anamnéza i fyzikálny nález napovie 

veľa: aj keď sú v diagnostickom algorit-
me laboratórne parametre veľmi užitoč-
né, pri multifaktoriálnej etiológii hypo-
nátriémie, čo je u seniorov časté, sa bez 
anamnézy a celkového pochopenia kli-
nickej situácie nezaobídeme.

● Osmolarita / osmolalita séra a moču (si-
multánne). 

● Koncentrácia sodíka v moči. 
● Hodia sa aj urea, kretinín v sére i mo-

či, glykémia, ostatné ióny, albumín, 
krvný obraz, diuréza. 

● Ak si aj tak nevieme rady – vypočíta-
me frakčnú exkréciu sodíka (FENa): 
udáva, koľko percent sodíka sa dosta-
ne do definitívneho moču z množstva so-
díka, ktorý prejde cez glomeruly obli-
čiek. Veľkou výhodou je, že sa dá počí-
tať z jednorazovo odobraného moču (nie 
je teda potrebný zber moču). Pri hypo-
nátriémii by FENa mala byť menej ako 
1 %, ak nie je ovplyvnená funkcia ob-
ličiek. Ak je FENa viac ako 1 percento 
pri súčasnej hyponátriémii, môže ísť o 
ochorenie obličiek alebo o ovplyvnenie 
funkcie zdravých obličiek liekmi alebo 
hormonálnou poruchou (3,5). 

● Podľa kontextu.

Hypovolemická hyponátriémia 
● Reálny pokles obsahu sodíka v tele. 
● Deficit extracelulárnej tekutiny – hypo-

tenzia, pokles centrálneho venózneho 
tlaku, tachykardia. 

● FENa > 1 % = renálne straty, FENa < 
1 % = extrarenálne straty. 
Príčiny (3, 6): 

● Renálne straty sodíka: diuretiká (tiazi-
dové – hydrochlorothiazid – sú z hľa-
diska rozvoja hyponátriémie u senio-
rov rizikovejšie ako kľučkové diuretiká 
– furosemid [7]), adrenálna insuficien-
cia, CSWS (cerebral salt wasting syn-
drom), ochorenie obličiek: polyurická 
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fáza akútnej renálnej insuficiencie, re-
nálna tubulárna acidóza. 

● Extrarenálne straty sodíka: hnačka, vra-
canie, popáleniny, excesívne potenie, 
do tretieho priestoru (ileus, peritonití-
da a pod.), rôzne drény.
Terapia (3, 4): 

● doplnenie cirkulujúceho objemu izoto-
nickými roztokmi (0,9% NaCl), nieke-
dy hypertonickými (10 % NaCl), 

● pri hypoalbuminémii – albumín, 
● časté kontroly efektu terapie: kontrola 

nátriémie aj 2 – 3 razy denne, pri ťaž-
kej poruche aj častejšie, 

● ak trvá hyponátriémia viac ako 3 dni, 
rýchlosť korekcie nemá byť vyššia ako 
0,5 mmol/l/hod. / nie viac ako o 10 
mmol/l/24 hodín, 

● kauzálna liečba. 

Hypervolemická hyponátriémia (4):
● Nadbytok hypotonickej tekutiny a reál-

ny nadbytok sodíka v tele. 
● Ak nie je prítomné poškodenie obli-

čiek, ich regulačné mechanizmy fun-
gujú tak, akoby organizmus trpel hypo-
volémiou, aj keď je reálne prítomná hy-
pervolémia. 

● Sekundárny hyperaldosteronizmus      
a edémy. 

● Hypoalbuminémia alebo hypervolémia. 
Príčiny (4, 5): 

● Akútne oligoanurické zlyhanie obličiek. 
● Kardiálna insuficiencia. 
● Cirhóza, resp. zlyhanie pečene. 
● Nefrotický syndróm. 
● Malnutrícia. 

Terapia (4, 5):
● Kauzálna liečba.
● Kľučkové diuretiká. 
● Reštrikcia tekutín. 
● Albumín pri cirhóze pečene. 
● Pri oligoanúrii dialýza. 
● Navodenie anabolizmu pri malnutrícii. 

Normovolemická hyponátriémia (3, 8)
Ide o nadbytok čistej vody, množstvo so-

díka v tele sa nemení. Nebývajú ani edémy,
ani hemodynamická instabilita. 

Príčiny:
● syndróm inadekvátnej sekrécie antidiu-

retického hormónu (SIADH), 
● ťažká hypotyreóza, 
● centrálny hypokorticizmus, 
● psychogénna polydipsia, 
● reset osmostatu. 

SIADH (8): 
● hyponátriémia a hypoosmolarita plazmy, 
● močová osmolarita zvýšená, 
● nátriuréza vyššia ako 20 mmol/l, FENa

býva 1 – 2 %, 
● normálna renálna, tyreoidálna a adre

nálna funkcia, 
● znížená kyselina močová, 
● po podaní fyziologického roztoku sa hy-

ponátriémia zhorší alebo nezmení. 
Príčiny (4, 8):

● organické ochorenia CNS, úrazy hla-
vy, neurochirurgické výkony, psychózy, 

● malobunkový karcinóm pľúc (s produk-
ciou ADH), iné neoplázie,

● ochorenia pľúc, 
● AIDS, 
● idiopatické, 
● lieky / drogy (3, 4):
● karbamazepín,
● oxytocín,
● chlórpropamid,
● vinkristín, vinblastín, cisplatina,
● cyklofosfamid, 
● inhibítory MAO, SSRI,
● extáza,
● opiáty,
● nikotín,
● clofibrát.

Terapia (4): 
● Na > 125 mmol/l = bez liečby, 
● Na 120 – 125 mmol/l = obmedzenie 

príjmu tekutín pod 500 ml/deň, zvýše-
ný perorálny príjem NaCl, 

● Na < 120 mmol/l = hypertonické roz-
toky NaCl, pri výraznej hyperhydratá-
cii aj furosemid, 

● kauzálna liečba. 

Syndróm pontínnej myelolýzy (3): 
● ireverzibilné potenciálne poškodenie pon-
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su pri rýchlej korekcii hyponátriémie, 
● nehrozí pri korekcii hyponátriémie, kto-

rá trvala menej ako 24 hod., 
● čím dlhšie hyponátriémia trvala, tým po-

malšia má byť korekcia, 
● korekcia nátriémie maximálne o 10 

mmol/l/24 hodín. 
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Hyponatremia in seniors 
– review of diagnostics and treatment 

R. Tahotný

Summary

Hyponatremia is a frequent finding in a geriatric patient, both in the prophylactic and targeted
laboratory tests. The frequent occurrence of hyponatremia in a geriatric population has several logi-
cal reasons. The precise etiology has to be established because not only causal but even symptomatic
treatment depends on it. The general presentation (signs of hypervolemia or hypovolemia, known
diseases, medication, etc.) is important for a diagnosis especially in true (hypotonic) hyponatremia.
The treatment of hypovolemic hyponatremia includes substitution of isotonic saline, for hypervolemic
is necessary salt restriction and loop diuretics and for euvolemic fluid restriction, for severe cases
hypertonic saline should be used. The management of the underlying condition is always necessary
because symptomatic treatment has usually only a temporary effect. The purpose of the following
schematic article is to offer geriatricians and general practitioners initial diagnostic and therapeutic
considerations when they receive the laboratory report of a patient with hyponatremia.

Key words: hyponatremia – senior – geriatrics - diagnostics – treatment 
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 GERIATRICKÁ KREHKOSŤ  

F. Németh 
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov 

Súhrn

Pod syndróm „geriatrická krehkosť“ (v anglosaskej literatúre „frailty“) zaraďujeme pribúda-
nie závažných ťažkostí a funkčných deficitov seniora, ktorý neprimerane „chátra“ (opak vitali-
ty) bez súvislosti s nejakým konkrétnym ochorením. Ide o koncept, zahrnujúci širší rozmer sub-
tílnych problémov v rôznych oblastiach, ktorý je podmienený multisystémovými funkčnými
deficitmi, celkovým zhoršovaním zdravia, narastajúcou disabilitou, s narastajúcim rizikom opa-
kovaných dekompenzácií zdravotného stavu, s postupnou stratou sebestačnosti a s potrebou
inštitucionálnej starostlivosti. Keď sa tento proces „úpadku“ naštartuje, v krehkom „teréne
seniora“ sa udržiava vnútornou dynamikou „bludných kruhov“ (jeden problém zhoršuje dru-
hý, aby tento ešte viac zhoršil prvý problém). Krehkého seniora musíme identifikovať, pretože
pri dobrých podmienkach je tento jedinec sebestačný, pri zhoršení sa ľahko dekompenzuje,
čo nezriedka vyústi do inštitucionálnej starostlivosti. Kauzálna liečba tohto syndrómu nie je zná-
ma, o to dôležitejšie je liečiť všetky zložky podieľajúce sa na zhoršovaní deterioračnej špirály.

Kľúčové slová: krehkosť – disabilita – funkčný deficit – deterioračná špirála – markery krehkosti

Úvod
Problémy starnutia a staroby nadobú-

dajú na začiatku tretieho tisícročia osobi-
tý charakter a význam. Celá populácia, a
to nielen vo vyspelých krajinách, starne. Ab-
solútne aj relatívne narastá skupina sta-
rých, veľmi starých a dlhovekých ľudí. Zák-
ladný prehľad a znalosti z geriatrickej me-
dicíny sa preto stanú potrebné pre všet-
kých klinických lekárov1. Za novšiu skuto-
čnosť v geriatrickej medicíne možno pova-
žovať fakt, že dôležitou časťou práce ge-
riatra sa stáva novoformulovaný koncept
stareckej krehkosti – frailty2, 3, 4. Anglický
výraz frailty nemá doposiaľ v slovenskej
zdravotníckej terminológii definitívny ek-
vivalent. Pravdepodobne najviac vystihuje
daný stav slovo krehkosť, prípadne zrani-
teľnosť1, 3, 5. Krehkí jedinci, ktorí sú za pri-
meraných podmienok sebestační a kom-
penzovaní, sú v nasledujúcich rokoch ale-
bo pri zhoršení podmienok ohrození disa-
bilitou vo vykonávaní bežných činností, ne-
sebestačnosťou, pádmi, zlomeninami, in-
kontinenciou a nepriaznivým vývojom zdra-
votného stavu. Akútne dekompenzácie ich
chronických chorôb vedú k opakovaným
hospitalizáciám, zvyšujú potrebu zdravot-

ných a sociálnych služieb, aj dlhodobú sta-
rostlivosť3,4. Formulovanie geriatrickej kreh-
kosti sa považuje za významný pokrok v ge-
riatrii. Prináša lepšie pochopenie časti ge-
riatrických pacientov, ich zmysluplnejší kli-
nický popis a účelnejšiu liečbu6.

Základné pojmy
Je potrebné rozlišovať nasledujúce poj-

my, aj keď sa často prelínajú a nadväzujú
na seba: 
● fyziologické sénium: pojem, ktorým oz- 

načujeme involučne podmienené zme-
ny považované za prirodzené (pokles 
výkonnosti, presbyopia ...), často ovp-
lyvnené spôsobom života (dekondícia 
pri pohybovej inaktivite),

● klinicky významné následky involuč-
ných zmien najmä vo včasnej starobe, 
najmä ak sú medicínsky ovplyvniteľné 
(postmenopauzálna osteoporóza, emoč-
ná labilita, erektilná dysfunkcia, dyspa-
reunia, pokles svalovej sily, vegetatívna 
dystónia, syndróm mužského starnutia 
a pod.),

● geriatrická krehkosť je klinicky a funk-
čne závažný, multikauzálne podmiene-
ný pokles potenciálu zdravia (zdatnos-
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ti, odolnosti, adaptability, s kritickým po-
klesom funkčných rezerv); vyskytuje sa 
prevažne v pokročilom veku, je spojená
s nepriaznivou prognózou, stratou se-
bestačnosti, závažnými komplikáciami 
(imobilita) a spolupodmieňuje výskyt nie-
ktorých chorôb a úrazov. Krehkosť sa
v priebehu času prehlbuje2, 6, 7. 

Tvorba konceptu geriatrickej krehkosti
Problematiku chorôb v starobe by sme

mohli schematicky rozdeliť do troch vzá-
jomne sa prelínajúcich okruhov: „choroby
v starobe“, „choroby staroby“ a „geriatric-
ká krehkosť“. Prvé dva okruhy zapadajú do
tradične chápanej medicíny, ktorá sa opie-
ra o etiologicky a patogeneticky vymedze-
né nozologické jednotky2. Napriek ich ne-
spornému významu by ťažisko geriatrickej
medicíny malo spočívať aj na treťom okru-
hu, na geriatrickej krehkosti, charakteris-
tickej poklesom potenciálu zdravia a s ním
súvisiacich funkčných deficitov. 

Problémom je pojmová nejasnosť (do-
teraz existuje viac ako 20 definícií krehkosti)
a jej ťažká kvantifikovateľnosť. Jedna z naj-
častejšie používaných definícií krehkosti znie:
s involúciou súvisiaca, multikauzálne podmie-
nená a progresívne sa zhoršujúca nízka úro-
veň potenciálu zdravia, s narastajúcimi mul-
tisystémovými funkčnými deficitmi, celko-
vým zhoršovaním stavu a s narastajúcou
disabilitou, s narastajúcim rizikom opakova-
ných dekompenzácií zdravotného a / alebo
funkčného stavu, typických geriatrických
komplikácií, so zväčšujúcou sa potrebou zdra-
votnej starostlivosti, stratou sebestačnosti,
inštitucionalizácie a rizikom smrti3, 7, 8. 

Koncept geriatrickej krehkosti je výra-
zom snahy o spresnenie pojmu „chátrania“
(„wasting away“) starého človeka, ktoré svo-
jou rýchlosťou prekonáva obvyklý rozsah
involučných zmien, chápaných ako fyzio-
logická staroba. Zároveň poskytuje odpo-
veď na otázku, ako pomenovať a kam zara-
diť hromadenie závažných ťažkostí a funkč-
ných deficitov starého človeka, ktorý ra-
pídne chátra, hoci nie je zjavná choroba,
ktorá by tento stav podmieňovala. To po-

súva mnoho starých jedincov do medziod-
borového vákua, lebo medicínske odbory
sú vymedzené chorobami, nie ťažkosťami.
Preto sa starý pacient s narastajúcimi funkč-
nými problémami často „dožije“ označe-
nia „celková arterioskleróza“ alebo „casus
socialis“ a praktický lekár nevie, na ktoré ne-
mocničné oddelenie by mal chátrajúceho
starého človeka poslať2, 9. V našom zdra-
votníckom systéme zatiaľ chýba pochope-
nie pre funkčné ťažkosti starého človeka a
ani existencia geriatrických oddelení tento
problém celkom nevyriešila2, 5.

Epidemiológia krehkosti
Výskyt krehkosti sa v priebehu staroby

zvyšuje. Vo veku 65 – 70 rokov je krehkosť
prítomná asi v 3 %, vo veku 85 – 89 rokov už
v 26 %. Je častejšia asi o 30 % u žien ako
u mužov1, 10. 

Etiopatogenéza krehkosti
Etiológia manifestnej krehkosti je mul-

tikauzálna a individuálne variabilná2, 11, 12.
Na jej vzniku sa podieľajú najmä:
● biologická involúcia,
● choroby, ich kombinácia a nežiaduce 

účinky liekov,
● spôsob života,
● psychosociálne faktory,
● náročnosť prostredia s hendikepujúci-

mi bariérami,
● genetická predispozícia. 

Ferruci a spol.12 definujú krehkosť ako
vekovo podmienenú alteráciu funkčnú a /
alebo morfologickú, ktorá vyúsťuje do typic-
kého súboru ťažkostí: mentálnych (apatia),
pohybových (hypomobilita, instabilita, sar-
kopénia) a nutričných (anorexia, chudnu-
tie). Všeobecne je krehkosť chápaná ako
opak vitality13. 

Niektorí autori zdôrazňujú význam zá-
palových zmien pre starnutie („inflamm
aging“) a snažia sa vymedziť krehkosť nie
tradičným hodnotením mobility a motoric-
kej zdatnosti, ale pomocou laboratórnych
testov. Vyzdvihujú pritom úlohu antioxi-
dantov, voľných radikálov, stopových prv-
kov a predovšetkým cytokínov14, 15. 
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 Základným patogenetickým mechaniz-
mom je vzájomné potencovanie jednotli-
vých faktorov a vytvorenie deterioračnej špi-
rály, ktorá sa nezriedka končí upútaním
seniora na posteľ („downward spiral“)2, 10.
Napr. akokoľvek podmienená hypomobili-
ta spôsobuje dekondíciu a svalovú slabosť,
ktoré zhoršujú hypomobilitu a táto ďalej pre-
hlbuje dekondíciu a svalovú slabosť atď16, 17. 

Hoci sa disabilita a krehkosť navzájom
často zamieňajú, väčšina renomovaných ge-
riatrov sa domnieva, že disabilita je samo-
statný fenomén. Mnohí autori dokazujú, že
ani závažná disabilita nie je dôsledkom in-
volúcie ako takej, ale následkom prekona-
ných chorôb vrátane preventibilných. Podob-
ne povzbudivý význam má dôkaz ovplyv-
niteľnosti disability sociálnymi faktormi.
Najneskôr a najpomalšie sa disabilita roz-
víja u vzdelaných a pohyb akceptujúcich je-
dincov, žijúcich v partnerskom vzťahu2, 6, 8.
Z geriatrického hľadiska sú závažné údaje
o vekom narastajúcej disproporcii socio-eko-
nomického stavu seniorov, ktorý sa podie-
ľa na disabilite. Štúdie v tejto oblasti by ma-
li byť predpokladom pre rozvoj „evidence
based geriatric medicine“1. 

Existujú dva modely krehkosti: lineár-
ny a cyklický. Pri klasickom lineárnom mo-
deli je problémom rozlíšiť, čo je príčinou
a čo následkom (napríklad disabilita). Pod-
ľa cyklického modelu je disabilita násled-
kom krehkosti, ale súčasne disabilita sa po-
dieľa na jej progresii. Podobne chorobné
stavy sú príčinou krehkosti a súčasne kreh-
kosť zhoršuje ich následky1, 3, 8. 

Pri akcentácii geriatrickej krehkosti sa
najčastejšie uplatňujú tieto príčiny: 
● kardiálne a respiračné zlyhanie (limi-

tácia pohyblivosti),
● aktivácia angiotenzínového systému (ka-

tabolizmus svalov),
● stáza v črevách (zvýšená tvorba cyto-

kínov),
● bolesť a anémia (limitujú pohyblivosť),
● zhoršený príjem potravy (z rôznych prí-

čin),
● zmena návykov a podmienok, dekondí-

cia, znížená výkonnosť dolných konča-
tín (inštitucionalizácia seniora),

● dysfunkcia autonómneho nervového sys-
tému,

● apatia, depresia, organický psychosyn-
dróm (deficit dopamínu v centrálnom 
nervovom systéme), kognitívny deficit,

● chronický stres, 
● sociálny deficit, 
● nežiaduce účinky liekov3, 7, 18. 

Niektoré faktory v etiopatogenéze kreh-
kosti sa vyskytujú často a majú neprehliad-
nuteľný význam: 
● zápal, ktorý okrem iného spôsobuje pri 

dlhšom trvaní hyperkoagulačný stav19, 
● oxidačný stres s produkciou voľných ra-

dikálov23,
● anorexia s následnou kachexiou14, 
● zvýšená koncentrácia homocysteínu19, 
● prítomnosť metabolického syndrómu s in- 

zulínorezistenciou alebo dlhšie trvajúca in-
suficientná kompenzácia diabetu15, 

● sarkopénia s vývojom svalovej slabosti, 
predovšetkým slabosťou dolných kon-
čatín a instabilitou9, 21, 

● znižujúca sa spontánnosť: stravovacia, 
hydratačná, pohybová, behaviorálna17, 

● apatia, ktorá môže súvisieť s atrofiou  
v pravom prednom cingule mozgu (iden-
tifikovateľnou pri MR vyšetrení)13,

● úzkosť, niektoré osobnostné črty20,
● depresia18, 
● hormonálny deficit (andropauza, me-

nopauza)12,
● chronická bolesť a chronický stres21, 
● choroby s výrazným funkčným dôsled-

kom: extrapyramídový syndróm, neu-
ropatia, hemiparéza, srdcová slabosť 25, 28, 

● anémia27, 
● nežiaduce účinky liekov v zmysle sedá-

cie, únavy, instability28.

Klinický obraz a diagnostické kritériá
Geriatrická krehkosť sa môže manifes-

tovať v rôznych podobách a oblastiach, ťa-
žiskom je však funkčná výkonnosť. Daná
je prítomnosťou aspoň troch z piatich zá-
kladných znakov (diagnostické kritériá kreh-
kosti bližšie uvádzame v tabuľke 1):
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 ● nechcený pokles telesnej hmotnosti (as- 
poň 4,5 kg za rok),

● subjektívne vnímaná únava, vyčerpa-
nosť,

● svalová slabosť, nízka hodnota sily stla-
čenia ruky (tzv. „handgrip“),

● pomalšia chôdza,
● znížená pohybová aktivita 2, 5 .

Medzi ďalšie prejavy geriatrickej kreh-
kosti možno počítať:

● ubúdanie spontaneity a variability (po-
hybovej, stravovacej a programovej),

● hypomobilita, dekondícia, sarkopénia, 
apatia,

● psychomotorické spomalenie,
● klesajúca tolerancia telesnej a psychic-

kej záťaže,
● strata koordinácie pohybu, instabilita,
● munodeficit s recidivujúcimi infekciami,
● chronická bolesť, senzorické deficity15, 29.

Funkčná deteriorácia môže progredo-
vať až do straty sebestačnosti, upútania na
posteľ s rozvojom imobilizačného syndró-
mu. V tejto pokročilej fáze geriatrickej kreh-
kosti, označovanej niekedy ako syndróm ter-
minálnej deteriorácie, sú obyčajne prítomné:
● imobilita alebo len minimálny pohyb 

okolo postele, 

Tab 1: Diagnostické kritériá krehkosti 

Úbytok hmotnosti
Subjektívny údaj o znížení hmotnosti o viac ako 4,5 kg, 
alebo pri sledovaní pokles hmotnosti o viac ako 5 % 
za rok. 

Pocit vyčerpania Pocit, že vyčerpanosť obmedzovala aktivitu viac ako 
3 dni v týždni alebo pocit, že všetko bolo vyčerpávajúce.

Fyzická aktivita Znížená (možno hodnotiť podľa „Minnesota Leisure
Time Activity questionnaire“*).

Muži
BMI 24 a menej 177 a menej
BMI 24,1 – 26 285 – 294
BMI 26,1 – 28 295 – 304

Sila stisku BMI viac ako 28 305 – 318
dominantnej ruky

Ženy
BMI 23 a menej 167 a menej
BMI 23,1 – 26 168 – 170
BMI 26,1 – 29 171 – 176
BMI viac ako 29 177 – 206

Muži Čas potrebný na prejdenie
13,7 m

Vysokí 173 a menej cm 7 a viac sekúnd
Vyšší ako 173 cm 6 a viac sekúndRýchlosť chôdze

Ženy
Vysoké 159 a menej cm 7 a viac sekúnd
Vyššie ako 159 cm 6 a viac sekúnd

Fyzická aktivita
Týždenný energetický výdaj pri fyzickej aktivite* menší
1605 kJ u mužov a 1310 kJ u žien

Voľne podľa Friedovej, 2004
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 ● inkontinencia, 
● delirantné stavy, 
● pokles záujmu o okolie, 
● ireverzibilné zhoršovanie nutričného sta-

vu5, 27. 
Krehkosť nie je ani synonymom poly-

morbidity: polymorbidita patrí k jej etiolo-
gickým zložkám, disabilita je jej následkom. 

Vzhľadom na to, že prejavy krehkosti
(zraniteľnosti) sú rovnaké ako prejavy nie-
ktorých závažných chorôb (zhubné ocho-
renia, chronické infekcie, Parkinsonova cho-
roba, srdcové zlyhanie atď.), je nevyhnut-
né takéto choroby vylúčiť. Na druhej stra-
ne treba uviesť, že aj tieto choroby sú prí-
činou vzniku krehkosti18. 

Jednoducho a rýchlo identifikovať kreh-
kého pacienta nám pomáhajú markery se-
niorskej krehkosti 3, 5 (tabuľka 2).

Klinický priebeh krehkosti
Jednotlivé prejavy krehkosti sa môžu pre-

javovať postupne. 
Niektorí autori (Morley6) rozoznávajú

aj tzv. „predkrehkosť“ (pre-frailty), pri ktorej
sú prítomné vyvolávajúce príčiny, ale nie sú
splnené diagnostické kritériá pre krehkosť.
V tomto štádiu sú intervencie najúčinnejšie. 

Konečné štádium krehkosti sa prejavu-
je ako „neschopnosť prospievať“. Prejavu-
je sa úbytkom hmotnosti, zvýšením závis-
losti a pravdepodobne aj zmenami kogni-
tívnych funkcií. Je prítomná hypalbuminé-
mia a hypocholesterolémia, ktoré sú uka-
zovateľom zvýšenej mortality2, 12, 27. 

V klinickej praxi „krehkého“ pacienta
musíme identifikovať a následne sa inten-
zívne snažiť, aby ostal sebestačným, a nie
závislým jedincom. Títo seniori totiž väč-
šinou sami nesignalizujú svoje zdravotné
problémy. 

Liečba krehkosti
Kauzálna liečba neexistuje, preto sa

v rámci intervencie snažíme ovplyvňovať všet-
ky známe faktory, ktoré krehkosť poten-
ciujú, a kompenzovať deficity. K základ-
ným opatreniam patrí: 
● aktívne vyhľadávanie krehkých senio-

rov, aj pomocou komplexného geriat-
rického hodnotenia28, 

● optimalizácia nemocničného režimu, 
odstraňovanie „hluchých“ hodín počas 
dňa s pospávaním pacientov, koordiná-
cia komunitných služieb29, 

● správna medikamentózna liečba, s od-

Tab 2: Markery seniorskej krehkosti 

Dlhodobé markery Dočasné markery 
● vek nad 85 rokov ● strata životného partnera
● dlhodobo zlý funkčný stav oscilujúci ● iná závažná zmena sociálnej 

okolo hranice sebestačnosti situácie (napr. presťahovanie)
● mimoriadne náročné bytové podmien- ● živelné pohromy

ky (bývanie na lazoch a pod.) ● akútne ochorenie alebo úraz
● chronické progredujúce ochorenie ● syndróm týrania a zanedbávania  

(koxartróza a pod.)
● náhly vznik disability ako prejav 

choroby (hemiplégia po cievnej 
mozgovej príhode)

● opakované dekompenzácie zdravot-
ného stavu (časté rehospitalizácie)

● pohybová inaktivita
● sociálna izolácia
● depresia ťažšieho stupňa
● výrazná závislosť od okolia
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 stránením anorexie a úpravou nutričné-
ho stavu, príjem bielkovín zvýšiť na 
1,3 g/kg/deň, a tak chrániť svalovú hmo-
tu14, 

● psychoterapeutická podpora, v prípa-
de potreby aj s antidepresívnou liečbou, 
u výrazne apatických skusmo psycho- 
stimulanciá (metylfenidat, modafinil), 
s dodržiavaním kontraindikácií (úzkosť);  
účinok nootropík (piracetam) je veľmi 
sporný, 

● dlhodobá fyzioterapia so snahou o zlep- 
šenie pohybových stereotypov, rekon-
dičné cvičenia, odporový tréning, 

● používanie kompenzačných pomôcok 
a ďalších sebestačnosť zlepšujúcich opat-
rení (bezbariérovosť, schody, držadlá, 
...),

● ochrana proti akémukoľvek ageizmu, 
● v individuálnych prípadoch použitie 

sekretagog rastového hormónu (IGF-1), 
ktoré zlepšujú chuť do jedla a svalovú 
silu27. 
Veľmi dôležitou súčasťou manažmen-

tu krehkého seniora je overovanie účinnos-
ti jednotlivých terapeutických postupov, ich
prehodnocovanie a prípadne úprava. Ak
sa stav pacienta ani po komplexných opat-
reniach nezlepšuje, ale nami určené postu-
py mu vyvolávajú dyskomfort, treba akcep-
tovať prirodzenú progresiu deteriorácie se-
niora2, 29. Podrobnejšie sa liečba krehkosti
špecifikuje podľa expresie a závažnosti jed-
notlivých geriatrických syndrómov.

Prevencia krehkosti
Významnú úlohu v prevencii môže zo-

hrať aktívna depistáž a dispenzarizácia ri-
zikových osôb s priebežným posudzovaním
funkčného stavu a podľa potreby riešenie
sociálnych faktorov a hendikepujúcich okol-
ností3,6. Ako základné preventívne opatre-
nia sa odporúčajú:
● starostlivosť o príjem kvalitnej stravy, 

v prípade potreby nutričná intervencia 
(výživové doplnky),

● psychoterapeutická, stimulačná a mo-
tivačná podpora (aktívne pátranie po 
depresii),

● pohybová aktivita v rôznej forme, naj-
mä s aktivizáciou dolných končatín ako 
prevencia instability a pádov (cvičenie 
Tchaj-čchi),

● primerane dlho trvajúca fyzioterapia,
● ovplyvňovanie vertebrogénnych a sva-

lových bolestí, aby neobmedzovali po-
hybovú aktivitu, 

● prevencia aterosklerózy a jej kompliká-
cií (liečba artériovej hypertenzie, dysli-
poproteinémie, diabetu a pod.),

● pravidelné prehodnocovanie funkčné-
ho stavu s adekvátnou reakciou na zhor-
šovanie alebo zlepšovanie stavu senio-
ra3, 5. 
Morley6 vypracoval na prevenciu kreh-

kosti mnemotechnickú pomôcku, ktorú si
zapamätáme pod iniciálkami slova „frailty“: 

Záver
Klasický model poskytovania zdravot-

nej starostlivosti, pri ktorom sú interven-
cie viac-menej epizodické a starostlivosť sa
poskytuje bez komplexného posúdenia za-
meraného na poznanie prejavov a možných
príčin krehkosti, je nedostačujúci. Systém
dlhodobej starostlivosti musí vychádzať z po-
súdenia potrieb a cielenej intervencie. Dô-
ležité je stále prehodnocovanie účinnosti a
prispôsobovanie intervencií aktuálnym po-
trebám a možnostiam pacienta1, 3, 7. Ciele-
ná dlhodobá starostlivosť má aj výrazný eko-

F : Food (správna výživa)
R : Resistance excercises (dlhodobá 

pohybová aktivita)
A : Atherosclerosis (prevencia atero

sklerózy pôsobením na rizikové fak-
tory)

I :  Isolation (neizolovať sa, vyhľadávať 
spoločnosť)

L:  Limit pain (udržiavať chronickú 
bolesť pod kontrolou)

T : Tai-Chi exercises (cvičenie rovno-
váhy)

Y : Yearly functional checking (včasné 
kontroly funkčného aj zdravotného 
stavu)
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nomický dosah. Program PACE (Program
of All Inclusive Care for Elderly), imple-
mentujúci vyššie uvedené princípy, znížil
potrebu hospitalizácie o 25 %30. 
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Geriatric frailty  
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Summary

Syndrome of geriatric frailty comprises somatic disturbancies and functional problems in elderly
with unexplained deterioration of cognitive and somatic functions. This multisystemic deterioration
of senior’s health status is often associated with increasing disability, decompensation and loss of self
sufficiency. Frailty syndrome is often connected with progression of disability leading to institutio-
nalisation of elderly patient. Frailty and disability requires complex and comprehensive assessment
and care in geriatric medicine.

Key words: frailty – disability – deterioration

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
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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 pre- 
hľadnosti 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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