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ZOSUROVENIE  

Už sme si, žiaľ, zvykli na mnohé, čo by sme ešte pred časom považovali za úplne
neprijateľné. Neprijateľné z podstaty veci. V spoločnosti ako celku, ale zákonite aj v
mnohých jej segmentoch. V našom časopise iste nebudeme rozoberať globálne otep-
ľovanie ani prepady kurzov akcií, ale to, kam sme sa dostali pri poskytovaní zdravot-
nej starostlivosti seniorom. Asi všetci cítime, že to nie je dobré prakticky v žiadnej jej
časti. Otázne je, kde to ešte z nejakých dôvodov aspoň nejako prijateľné je a kde je to
za čiarou natoľko, že by sme pre nápravu mali byť ochotní začať okamžite niečo robiť.
Možno by sme to mohli odštartovať tým, že si uvedomíme, že niekde je situácia už na-
ozaj kritická a nemali by sme ju vnímať v režime žaby v hrnci, ktorej pomaly sa zohrie-
vajúca voda znemožňuje rozoznať, že ak nevyskočí, tak sa prakticky dobrovoľne uvarí. 

Napriek všetkému, s čím sme denne pri poskytovaní geriatrickej starostlivosti kon-
frontovaní, som hlboko presvedčený, že kľúčovým „prúšvihom“ nie je nedostatok pe-
ňazí, prístrojov, lôžok alebo iných materiálnych statkov, ale zosurovenie vzťahov medzi
zúčastnenými. Vzťahov medzi zdravotníkmi, pacientmi a ich príbuznými. Nechajme
teraz bokom problematické vzťahy senior – rodina, nech už sú hyperprotektívne alebo
kompletne nesuportívne. Zamyslime sa, kam sme sa dopracovali na spojnici zdravot-
ník – pacient / rodina. 

V posledných dvoch-troch desaťročiach sme si tak nejako zvykali, že sa pacienti /
príbuzní stávajú voči lekárom, eufemicky povedané, stále ostražitejšími a následne po-
dozrievavejšími a stále si ich menej vážia. Nie, nemám na mysli vážnosť vyjadrenú spon-
zorskými darmi alebo nezdanenými príjmami. Mám na mysli vzťah dôvery, úcty a uve-
domenia si, čo od zdravotníkov pacient dostal. Obávam sa, že tento prirodzený vzťah
medzi niekým, kto je v núdzi s tým najvzácnejším – zdravím – a tým, kto je pripravený
mu pomáhať, sa už u takmer nadkritického počtu pacientov / príbuzných dokonca pre-
transformoval zo štádia ostražitosť / podozrievavosť do štádia agresivita. Prečo si to
myslím? Na ilustráciu krátke etudy z posledných mesiacov života na našej klinike. 

Syn pacienta hrubo nahuláka počas návštevných hodín uprostred kliniky na dok-
torku (nie, to ešte nie je to zosurovenie, to by žaba dnes hádam už ani nejako osobitne
nekomentovala, lebo sa to deje s takou frekvenciou, že jej – naša desenzibilizácia voči
grobianom úspešne prebieha). Následne syn odkráča do miestnosti sestier, kde prvej,
ktorú stretne, z chodu struhne takú riadnu chlapskú facku (nie, sestrička napriek nášmu
naliehaniu nepodala trestné oznámenie, lebo natoľko neverí štátu, že by svojimi inšti-
túciami dokázal chrániť svojich občanov, a že by na také oznámenie ešte viac nedoplatila). 

Pacientka – babička ako z rozprávky, bez demencie či inej vážnejšej duševnej cho-
roby. Na chodbe sa dožaduje toho a onoho, pani doktorka jej trpezlivo vysvetľuje, pre-
čo by to pre ňu teraz nebolo dobré, resp. možné. Zdá sa, že rozprávková babička nako-
niec pochopila. Odchádzajúc od svojej lekárky sa však zrazu otočí späť k nej a úplne
pokojne jej oznámi, že keď to teda nejde po dobrom, tak pošle za ňou syna s pištoľou. 

A do tretice všetkého zlého, tretí syn na scéne. Uznávam, brachiálne je umierne-
nejší, lebo po navrieskaní na lekárku nešiel vyfackať sestričku. Niekedy je však fyzické
násilie menej bolestivé ako počastovanie mladej doktorky finálnymi fistulami „všetci
ste tu Hitlerjugend“. 

Samozrejme, každý sme nejaký. Zhodou okolností sú však všetky vyššie opísané za-
interesované doktorky naozaj veľmi, veľmi ľudské, empatické a komunikatívne bytos-
ti. Bytosti, ktoré sa o vlastnej vôli rozhodli pomáhať jedným z najnúdznejších, ktorých
u nás máme – chorým starším ľuďom, a robia to v daných podmienkach skvelo a ani
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v uvedených kazuistikách sa ničoho zlého nedopustili. Teda z nášho pohľadu. Z poh-
ľadu príbuzných / pacientov boli za tie najhoršie. 

Na našej klinike nám pomáha takéto zážitky zvládať Labíkovej veta. Že neviete, čo
to je? Tak vám ju zdarma poskytneme, možno pomôže aj vám. Nastúpila k nám mla-
dá, šikovná, energická a nadšená absolventka lekárskej fakulty. A viete ako to je, keď prí-
de nový lekár na geriatriu – zrazu je za roky štúdia odmeňovaný nielen pocitom, že nie-
komu pomohol, ale aj frekventovanou konfrontáciou s demenciou, inkontinenciou,
imobilitou a dekubitmi. Zároveň potrebuje nejaký čas na to, aby sa adaptoval do kolek-
tívu, aby len ticho nepočúval, čo hovoria skúsenejší. A za tejto konštelácie naša pani dok-
torka asi v druhom mesiaci svojho pobytu na klinike na ktoromsi sedení tak nejako
spontánne a bez zjavnej priamej väzby k diskutovanej téme prerušila iste múdry a cti-
hodný preslov prednostu kliniky jedinou vetou: „Na geriatrii sú najhorší príbuzní.“ Mla-
dej doktorke trvalo tak krátko, kým rozpoznala, že demencia a inkontinencia sú vlast-
ne lepšie ako dnešní príbuzní a toto poznanie bolo také silné, že mladučká lekárka ním
bez akéhokoľvek návestia stopla šéfovu reč. Priznávam, že od tých čias nám táto esen-
cia osobného, extrémne rýchlo získaného, medicínskou rutinou nepoškvrneného uve-
domenia si, že ak tým seniorom chceme pomáhať, tak sa musíme vyrovnať s tým, ako
sa chovajú ich príbuzní, dosť pomáha. Lebo „akútne“ na príbuzných nič nezmeníme a
tí ich seniori potrebujú pomoc teraz a tu. Zároveň ma to však stále viac desí, pretože
túto vetu sme zaknihovali približne pred piatimi rokmi a odvtedy sa vzťahy medzi le-
kármi a spoločnosťou len zhoršujú. 

Mám zlý pocit, že podobné scénky nie sú špecialitou ani našej kliniky, ani Bratis-
lavy. Ak sa nemýlim, že je to už také tristné, ako som ilustroval, je namieste pýtať sa,
či sa to dá nejako pozitívne zmeniť a ak áno ako na to. 

Myslím si, že vzťahy medzi lekármi a spoločnosťou sú len odrazom celkovej zme-
ny klímy v spoločnosti. Predovšetkým by sme teda všetci tam, kde môžeme, mali nabá-
dať k zachovávaniu tradičných hodnôt, ktoré ľudstvo sprevádzajú po stáročia. Na dru-
hej strane vidím priestor nielen na takúto generalizovanú liečbu, ale aj na špecifický prís-
tup k zdravotníctvu ako takému a k seniorom osobitne. Mám na mysli napríklad pokus
o reverziu spoločenskej objednávky mediálnej populistickej prezentácie „zlých leká-
rov“ (rezultujúcej do vysoko prevalentného pocitu „nebyť tých zlých doktorov, to zdra-
votníctvo by tu dobre fungovalo“), reverziu prakticky úplnej absencie obhajoby lekárov
(vrátane obhajoby vlastnou stavovskou organizáciou – alebo som v ostatných rokoch
niekde prehliadol systematickejšiu snahu lekárskej komory v tomto smere?), reverziu
znevýhodňovania seniorov pri alokovaní existujúcich zdrojov. Možných ďalších inter-
vencií so všetkými ich prednosťami i negatívami sa ponúka, samozrejme, mnoho a kaž-
dá z nich by sa dala rozsiahlo diskutovať. 

Boli sme v minulom živote žabami? Alebo plánujeme stať sa nimi v živote budúcom?
Verím, že dnešok v žabacej koži nechce žiť nikto z nás. A hádam dokonca chceme všet-
ci žiť v srdci Európy primerane kultivovane tretiemu tisícročiu. Aby sa o pár rokov o
seniorov (vtedy nimi budeme už aj my) mal ešte kto starať aspoň tak, ako to robíme
teraz my. Aby ešte aj o pár rokov prišla čerstvo odpromovaná medička a povedala, že
na geriatrii chce robiť preto, že „starí ľudia sú úprimní a nevidia všetko cez peniaze“.
A aby mala na to aspoň základné podmienky, ktoré ju nevyženú hľadať rozprávkové
zimné jahody buď do inej krajiny, alebo do iného zamestnania. 

P.S.: Sľubujem, že ak budem editoriál písať aj do nasledujúceho čísla, vynasnažím sa
stvoriť rozprávkovitejšiu rozprávku.

M. Dúbrava

Geriatria 3/2016   17.9.2017  22:48  Stránka 6
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DULLING  

Over the years, we have unfortunately become accustomed to many things that
some time ago we would have considered totally unacceptable.

Unacceptable by definition.
In our magazine we won’t discuss global warming or decline in stock prices, but

rather where we got in the provision of health care to seniors and I think we all agree,
that the situation is critical in its every single aspect. 

The question is, how to distinguish areas, that are still acceptable from those, whe-
re the limit is exceeded to such an extent that we have to act immediately.

In spite of everything we are daily facing in the provision of health care, I am deep-
ly convinced that the key issue is not a lack of money, equipment, beds and material,
but the dulling of the relationship between the three interacting parties: the family, the
patient and the medical staff. And rather than analysing the relationship between the
patient and his family, let’s confront with our own approach to the patient.

In the past couple of decades, we have gradually got used to the relatives becoming
more and more watchful of the doctors, euphemistically said, and therefore suspicious
and less appreciative. Moreover, I fear that this natural relationship between someone
who is in need and someone who is ready to help him has been transformed from the
stage of alert/ mistrust to the stage of aggression. As an example, I’m going to tell you
three short stories to illustrate last months of life in our clinic.

First one: The patient’s son rudely yells at the doctor during visiting hours in the
middle of the ward. No, that's not even dulling, as it happens with such a frequency
that our desensitization to bullies has already taken place. Subsequently the son walks
into the nurses room, where he slaps the very first nurse he encounters. No, despite
our insistence the nurse did not make a complaint, because she believes, that the sta-
te and its institutions cannot truly protect citizens from unfairness and probably such
a complaint would leave negative consequences.

Story n.2: The patient resembles a fairytale grandmother ,without dementia or
other serious mental disorder. In the corridor she is negotiating all the possible and
impossible demands, the doctor is patiently explaining why at the moment and in her
specific case all the suggested wouldn’t be appropriate, respectively possible. In the
end, the old lady seems to understand. While walking away, she suddenly turns back
and with her calm voice announces, that she’ll send back her son with a loaded gun.

Thirdly, another son on the stage! I admit, he’s far more restrained, because he
limits himself to yelling and does not slap anyone. But sometimes physical violence is
less painful than verbal statements as “ You’re all here Hitlerjugend”.

At our clinic helps us to cope with such experiences “Labíková sentence”. You do
not know what it is? So we will give it for free, it might be useful to you! Lately joined
us a young, smart, energetic and enthusiastic graduate from medical school. And you
know how it is when it comes to the new doctor at the geriatric ward- suddenly, for the
years of study he gets rewarded not only with a sense of usefulness, but also with the
daily confrontation with dementia, incontinence, immobility and decubital ulcers. It
also needs some time to adapt in the medical team, to learn how and when to speak
and when to remain silent and learn from the experienced. This doctor in his probab-
ly second month of stay at the ward during one morning session spontaneously, with
no apparent direct link to the topic under discussion, interrupted wise and venerable
speech of the head of the clinic with only one sentence “ The worst part of the geriat-
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ric ward are the relatives”. This statement left such a strong impact, that from that
moment on, this pearl of wisdom, wisdom gained extremely quickly just by mere obser-
vation and unstained by medical routine, helps us a lot to cope with our daily con-
frontation with patients and their family members. At the same time, however, what
scares me is the fact, that this sentence entered the annals approximately five years ago
and since then relations between doctors and society have only worsened. I have a bad
feeling that such scenes are not a specialty of our clinics, or our city. If I'm right, and
the situation is really as sad, as I portrayed it, it is appropriate to ask whether we can
somehow change it and if so, how. I guess we all want to live in the heart of Europe
cultured adequately to the third millennium. So that in a few years there would be
someone to take care of the seniors (by that time we will become) at least in a way we
manage to do it these days.

M. Dúbrava 
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DIGOXÍN A FIBRILÁCIA PREDSIENÍ U SENIOROV:
DÁTA ZO ŠTÚDIE SAFIS 

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

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

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

Súhrn

Fibrilácia predsiení (FiP) je najčastejšou arytmiou seniorov a zároveň má potenciál výraz-
ne negatívne ovplyvňovať kvalitu ich života. Odporúčaný spôsob manažovania pacienta s FiP
popisujú viaceré medzinárodné dokumenty. Liekom, ktorý sa pri liečbe FiP tradične používal a
používa, je aj digoxín. V tomto článku ponúkame prioritné informácie o používaní digoxínu v
reálnej klinickej praxi u (hospitalizovaných) seniorov s FiP. Pochádzajú zo štúdie „Slovenský Au-
dit FIbrilácie predsiení u Seniorov“ (akronym SAFIS), ktorá zahŕňala 65-ročných a starších pa-
cientov s FiP hospitalizovaných počas 2,5 roka na štyroch akútnych geriatrických pracoviskách.
Išlo o 4252 pacientov, ich priemerný vek bol 80,9 roka, 59,9 % tvorili ženy. Hoci medicína dôka-
zov nie je pri digoxíne mimoriadne silná, jeho používanie v reálnom živote je frekventované:
pri prijatí ho malo predpísaných 26,1 % a pri prepustení 28,1 % pacientov. Pri prijatí aj pri pre-
pustení sme pozorovali nárast preskripčnej afinity vekom, ktorý nebol zanedbateľný ani v ab-
solútnom vyjadrení (pri prepustení od 24 % u najmladších seniorov po 30 – 32 % u najstar-
ších). Aj naše výsledky naznačujú, že premisa o výraznejšej preskripcii digoxínu rizikovejším –
viac chorým pacientom, je správna, keďže sme preukázali signifikantne frekventovanejšie
indikovanie digoxínu u zomretých v porovnaní s preživšími (31,7 vs 26,3 %). V priebehu troch
rokov štúdie došlo len k diskrétnej, nesignifikantnej redukcii indikácie digoxínu pri prepustení
(z 29,5 na 25,7 %) – popularita digoxínu u nás teda pretrváva na vysokej úrovni. Pri „akútnej-
ších“ formách FiP (prvý raz diagnostikovaná a paroxyzmálna) sme digoxín pro domo indikova-
li podstatne zriedkavejšie než pri formách „chronickejších“ (perzistentné a permanentné FiP):
12 – 13 vs 27 – 40 %. Za prejav správnej klinickej praxe považujeme zistenie, že pacienti so srd-
covým zlyhaním (SZ) mali digoxín indikovaný podstatne častejšie než pacienti bez SZ, pričom
tento rozdiel sa perhospitalizačne zvýšil z 10,7 na 15,2 % a pri prepustení to bolo už 35,9 vs
20,7 % (p < 0,001).

Kľúčové slová: fibrilácia predsiení – geriatria – digoxín – SAFIS 

Východiská
Fibrilácia predsiení (FiP) je nielen najčastejšou arytmiou seniorov1, ale aj celkovo

patrí medzi najfrekventovanejšie choroby seniorov. Pritom to nie je choroba „banálna“
– výrazne negatívne ovplyvňuje kvalitu života, skracuje dĺžku dožitia v plnom zdraví i
celkový vek dožitia. Odporúčaný spôsob manažovania pacienta s FiP popisujú viaceré
medzinárodné dokumenty (napr. doteraz v našom priestore najčastejšie používané od-
porúčania Európskej kardiologickej spoločnosti z roku 20102 a ich aktualizáciu z roku
20123 práve teraz nahradila ich kompletná nová verzia4). Liekom, ktorý sa pri liečbe
FiP tradične používal a používa, je aj digoxín – liečivo, ktoré sa indikuje už od 18. storo-
čia – 231 rokov5. Na jednej strane má digoxín za sebou aj v liečbe FiP dlhú históriu, na
druhej strane je preň v ostatnom čase v tejto indikácii uvádzaná len pomerne limitova-
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ná použiteľnosť4. Komplexnejšie dáta o FiP v populácii seniorov zo Slovenska nie sú k
dispozícii. Základnú informáciu o stave ambulantnej starostlivosti o pacientov s FiP v
Slovenskej republike (SR) načrtol register REALFIB6,7, aj keď sa špecificky nevenoval
seniorom. Štúdia „Slovenský Audit FIbrilácie predsiení u Seniorov“ (akronym SAFIS),
zameraná na hospitalizovaných seniorov, prebiehala v SR od roku 2012 a po spracova-
ní jej dát výsledky z nej postupne publikujeme. V tomto článku ponúkame informácie
o používaní digoxínu v reálnej klinickej praxi u (hospitalizovaných) seniorov s FiP. 

Pacienti a metódy 
Metodiku štúdie SAFIS sme podrobnejšie opísali v inom texte8. Tu len zhrnieme,

že ide o retrospektívno-prospektívnu observačnú multicentrickú štúdiu, ktorá prebie-
hala v troch etapách od 1.8.2012 do 30.6.2015. Sledovala všetkých 65-ročných a star-
ších pacientov s FiP, ktorí boli v uvedenom čase prepustení z hospitalizácie na štyroch
akútnych geriatrických pracoviskách, pričom každý pacient mal registrovaných 122
primárnych položiek. Zahŕňala 4252 pacientov. Ich priemerný vek bol 80,9 roka, pri-
čom 59,9 % tvorili ženy. Liečba pri prepustení bola, samozrejme, hodnotená u preživ-
ších pacientov (n = 3706). Na štatistické spracovanie sme použili rutinné štatistické
metódy (priemerné hodnoty a ich smerodajné odchýlky, medián, CHI2 test, Fisherov
exaktný test, T-test, korelácia kvantitatívnych veličín, pri ktorej sme aplikovali ten typ
regresie – lineárna, polynomická n-tého stupňa, ktorá mala v danom prípade najvyššiu
spoľahlivosť). Za štatisticky významné sme považovali rozdiely, pre ktoré bola hladina
významnosti (p) 0,05 a menej. 

Výsledky
Pri prijatí bola informácia o tom, že digoxín malo indikovaný a / alebo ho užívalo 1137

(26,1 %) pacientov. U žien / mužov to bolo 26,9 / 27,0 % (ns), u doma / inde žijúcich to
bolo 26,9 / 27,1 % (ns), u preživších / zomretých to bolo 26,3 / 31,7 % (p = 0,008), u
pacientov, u ktorých FiP bola / nebola primárnou príčinou hospitalizácie, to bolo 12,7
/ 30,2 % ( p < 0,001), u pacientov, ktorí zároveň mali / nemali srdcové zlyhávanie (SZ),

to bolo 31,9 / 21,2 % (p
< 0,001). Frekvencia
medikácie digoxínom v
jednotlivých etapách
štúdie bola 30,2 – 24,6
– 24,0 % (štatistická výz-
namnosť rozdielov: I./
II. a I./III. etapa: p <
0,001, II./III. etapa:
ns). Informáciu o ta-
kejto medikácii podľa ve-
ku poskytuje graf 1 a
pri jednotlivých typoch
FiP graf 2. 

Pri prepustení sme
digoxín odporučili 1041 (28,1 %) pacientom. U žien / mužov to bolo 28,3 / 27,7 % (ns),
u doma / inde žijúcich to bolo 28,5 / 25,8 % (ns), u pacientov, u ktorých FiP bola /
nebola primárnou príčinou hospitalizácie, to bolo 19,1 / 30,3 % ( p < 0,001), u pacien-
tov, ktorí zároveň mali / nemali SZ, to bolo 35,9 / 20,7 % (p < 0,001). Frekvencia odpo-
rúčania digoxínu v jednotlivých etapách štúdie bola 29,5 – 27,9 – 25,7 % (štatistická

Graf 1: Digoxín - frekvencia medikácie pri prijatí (%) podľa veku 
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významnosť rozdielov: I./
II., I./III., II./III. etapa: ns).
Informáciu o takejto medi-
kácii podľa veku poskytuje
graf 3 a pri jednotlivých ty-
poch FiP graf 4.

Diskusia
O digoxíne, jeho pred-

nostiach, úskaliach, rizikách
a reálnom používaní u senio-
rov sme podrobnejšie písali
už aj v Geriatrii9, rovnako
tak sme sa venovali súbehu
FiP a SZ10– ochorení, pri
ktorých v minulosti digoxín
patril k pilierom ich liečby.
Postupne bol však v oboch
indikáciách nahrádzaný účin-
nejšími látkami. 

V ostatných globálnych
odporúčaniach na manaž-
ment FiP4, ktoré majú 90
strán, je mu „v jeho podka-
pitole“ venovaných summa
summarum (vrátane odka-
zov na literatúru a pod.) už
len 220 slov v jednom odse-
ku. Je to možno najmä pre-
to, že pri FiP nie sú k dispo-
zícii žiadne „head-to-head“

randomizované klinické štúdie s digoxínom11 a porovnania digoxínu s inými liečivami
používanými na kontrolu frekvencie pri FiP sú založené na malých a krátko trvajúcich
sledovaniach4. Zmienené najnovšie odporúčania4 zhŕňajú literárne poznatky z ôsmich
publikácií, konštatujúc, že v observačných štúdiách bolo podávanie digoxínu u pacien-
tov s FiP spojené so zvýšením mortality, ale táto asociácia je pravdepodobne v dôsled-
ku selekcie pacientov a preskribčného biasu, a nie škodlivého efektu samého digoxínu,
ktorý sa často predpisuje najmä viac chorým pacientom. Digoxín sa, takisto ako iné lieči-
vá (betablokátory, diltiazem, verapamil, najmä v akútnych situáciách amiodaron), môže pri
FiP použiť na kontrolu komorovej frekvencie, pričom sa pripúšťa, že výber konkrétneho
liečiva je individuálny podľa konkrétneho pacienta. Digoxín nie je liečivom voľby na
farmakologickú verziu FiP, pretože ju dosahuje s menšou pravdepodobnosťou, akú po-
núkajú iné farmaká. 

Podobná je situácia aj pri druhej tradičnej hlavnej indikácii digoxínu – pri SZ12,13.
Aj tu odporúčania postupne pomerne výrazne obmedzujú na medicíne dôkazov (EBM)
založenú liečbu digoxínom a ak ju uvádzajú, tak „EBM sila“ sa explicitne uvádza len
štyri razy, a to, eufemicky povedané, nie na mimoriadne silných hladinách: IIa / B dva
razy, raz IIb / B, raz IIa / C13. Pri SZ sa aktuálne digoxín môže EBM zvažovať pri sínu-
sovom rytme u pacientov, ktorí ostávajú symptomatickí napriek liečbe ACE inhibítorom

Graf 2: Digoxín - frekvencia medikácie pri prijatí (%) 
pri jednotlivých typoch fibrilácie predsiení  

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

Štatistická významnosť rozdielov (p) 

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001Prvá

Parox <0.001 <0.001       <0.001

Perzis ns <0.001

0.05

Parox Perzis Perz dlho Perman

Perz dlho
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(alebo blokátorom an-
giotenzínového recep-
tora), betablokátorom
a antoagionistom mi-
neralokortikoidného re-
ceptora (čím by sa malo
redukovať riziko hos-
pitalizácie), pri FiP u
akútnych pacientov trie-
dy NYHA IV, ktorí di-
goxín doteraz nedostá-
vali (podáva sa intrave-
nózne) a u chronických
pacientov tried NYHA
I – III s ejekčnou frakci-
ou ľavej komory < 40 %,
ktorých frekvencia nie
je kontrolovaná betablo-

kátorom, alebo keď je betablokátor kontraindikovaný (za taký sa považuje aj vtedy, ak
pacient nie je euvolemický, čo je u seniorov mimoriadne frekventovaná situácia) či zle
tolerovaný. Aj podľa týchto najnovších odporúčaní je digoxín u seniorov rizikovejší (tak-
isto ako u pacientov s redukovanou glomerulárnou filtráciou a u žien – je zrejmé, že táto
trojkombinácia je v geriatrii mimoriadne častá). 

Autori sa domnievajú, že digoxín v EBM svete dopláca na to, že pri svojej dlhej his-
tórii nikto dnes nebude financovať veľké, prospektívne, randomizované, dobre dizajno-
vané „primárne digoxínové štúdie“ potrebné na získanie silných EBM dôkazov. V opač-
nom prípade by bolo postavenie digoxínu aj vo svetle EBM zrejme oveľa silnejšie. 

Na druhej strane je tu minimálne sila tradície, ktorá ako keby EBM vzdorovala a
zrejme vďaka nej sa digoxín pri FiP v klinickej praxi používa často (čo konštatujú aj
najnovšie odporúčania4), zrejme oveľa častejšie ako by to zodpovedalo „čistej“ EBM. 

V našom početnom súbore seniorov s FiP, ktorý zahŕňa pacientov z rôznorodých
typov zdravotníckych zariadení a z geograficky vzdialených lokalít Slovenska, sme po-
zorovali takisto pomerne vysokú frekvenciu medikácie digoxínom: pri prijatí to bolo
26,1 % a pri prepustení dokonca ešte viac – 28,1 % (p < 0,001). Tento nárast je, samo-
zrejme, čiastočne vysvetliteľný tým, že pri prijatí nemuseli byť informácie o užívaných
liekoch kompletné, zatiaľ čo pri prepustení išlo o exaktné dáta (keďže tento faktor ne-
dokážeme dobre kvantifikovať, uvedenému rozdielu prisudzujeme len orientačnú výpo-
vednosť). Pritom sme aj pri prijatí, aj pri prepustení pozorovali nárast preskripčnej afi-
nity vekom, ktorý nebol zanedbateľný ani v absolútnom vyjadrení (pri prepustení od
24 % u najmladších seniorov po 30 – 32 % u najstarších). Aj naše výsledky naznačujú,
že premisa o výraznejšej preskripcii digoxínu rizikovejším – viac chorým pacientom4, je
správna, keďže sme preukázali signifikantne frekventovanejšie užívanie / predpisova-
nie digoxínu u zomretých v porovnaní s preživšími (31,7 vs 26,3 %). Podľa nášho názoru
ju podporuje aj ďalšie naše zistenie: digoxín bol podstatne častejšie indikovaný u pa-
cientov, u ktorých FiP nebola primárnou príčinou hospitalizácie než u tých, kde FiP
bola bezprostrednou príčinou prijatia na lôžko (19,1 vs 30,3 %; p < 0,001). Fakt, že di-
goxín bol takmer rovnako indikovaný u doma a inde žijúcich seniorov (26,9 vs 27,1),
by predošlé zistenie mohol oslabovať, keďže vo všeobecnosti máme za to, že seniori „z
domovov dôchodcov“ sú menej zdraví ako doma žijúci seniori. V našom prípade sa však

Graf 3: Digoxín - frekvencia odporúčania pri prepustení (%) 
podľa veku 

Štatistická významnosť rozdielu: 65-84 (26,9 %) / 85+ (31,1 %): p = 0,01
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náš kvantitatívny index ko-
morbidity (suma 23 sledo-
vaných ochorení s poten-
ciálne tesným vzťahom k
FiP alebo k séniu) u doma
a inde žijúcich seniorov líšil
len nevýrazne (5,40 vs
6,08), hoci štatisticky výz-
namne (p < 0,001). V prie-
behu troch rokov trvania
štúdie došlo len k diskrét-
nej, nesignifikantnej re-
dukcii indikácie digoxínu
pri prepustení (z 29,5 na
25,7 %) – popularita digo-
xínu u nás teda pretrváva
na pomerne vysokej úrov-
ni, hoci EBM dáta o jeho
indikovateľnosti boli aj v
priebehu štúdie obmedze-
né. Pri „akútnejších“ for-
mách FiP (prvý raz diag-
nostikovaná a paroxyz-
málna) sme digoxín pro
domo indikovali podstat-
ne zriedkavejšie než pri
formách „chronickejších“
(perzistentné a perma-
nentné FiP): 12 – 13 vs 27
– 40 %. Nie sú nám známe
žiadne EBM dáta, ktoré by takéto rozdiely argumentačne vystužili. To, že frekvencia me-
dikácie digoxínom pri prijatí a pri prepustení bola (napriek už zmienenej výhrade tý-
kajúcej sa nižšej spoľahlivosti dát z prijatia) pri rôznych sledovaných okolnostiach ne-
raz veľmi podobná, si vysvetľujeme aj tým, že pri neustále sa skracujúcej dĺžke hospita-
lizácie priemerne 81-ročných seniorov (v priebehu štúdie z 11,6 na 10,7 dní, t. j. o 7,8 %
v priebehu troch rokov; prvý a posledný deň hospitalizácie sú zarátené ako celé dni) je
afinita ošetrujúcich lekárov meniť existujúcu liečbu, ak na to nie sú skutočne vážne dô-
vody, pomerne nízka. Za prejav správnej klinickej praxe považujeme zistenie, že pa-
cienti so SZ mali digoxín indikovaný podstatne častejšie než pacienti bez SZ, pričom
tento rozdiel sa perhospitalizačne zvýšil z 10,7 na 15,2 % a pri prepustení to bolo už
35,9 vs 20,7 % (p < 0,001). Súbor našich zistení o medikácii digoxínom pri FiP u seni-
orov je v našich reáliách prioritný. 

Projekt SAFIS bol podporený grantom Ministerstva zdravotníctva SR č. 2012/12-
UKBA-12
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Graf 4: Digoxín – frekvencia odporúčania pri prepustení 
(%) pri jednotlivých typoch fibrilácie predsiení  

Štatistická významnosť rozdielov (p) 

ns <0.001 <0.001 <0.001Prvá

Parox <0.001 <0.001       <0.001

Perzis 0.03 <0.001

ns

Parox Perzis Perz dlho Perman

Perz dlho

Legenda: Parox = paroxyzmálna, Perman = permanentná, Perz
dlho = perzistujúca dlhodobo, Perzis = perzistujúca, Prvá = prvý
raz diagnostikovaná
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Digoxin and atrial fibrillation in elderly 
– the SAFIS study 

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

Summary

Atrial fibrillation (AF) is the most frequent arrhytmia in elderly patients. Digoxin is one of the
drugs used to treat AF. In the SAFIS Study, 4252 patients were hospitalized (mean age 80,9 years).
At admission, 26.1 % of patients and at discharge from hospital, 28.1 % of patients were treated with
digoxin. Good clinical practice confirms that patients with heart failure were treated with digoxin
more frequently than patients without heart failure.

Key words: atrial fibrillation – elderly – digoxin – SAFIS study
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KONTRASTNOU LÁTKOU INDUKOVANÁ 
NEFROPATIA U SENIOROV: ETIOPATOGENÉZA 

J. Májeková, J. Jánošiová, M. Dúbrava
Klinika geriatrie ÚNB a LFUK Bratislava 

Súhrn

Kontrastnou látkou indukovaná nefropatia (CIN) je iatrogénne poškodenie obličiek vzni-
kajúce po podaní kontrastnej látky v rádiológii. Prevalencia CIN v posledných rokoch narastá
s rastúcim počtom diagnostických a intervenčných zákrokov za použitia röntgenového žiare-
nia. V patogenéze kontrastnej nefropatie sa uplatňuje relatívna hypoperfúzia drene obličiek s
následným ischemickým poškodením. Existuje mnoho rizikových faktorov, ktoré so sebou
nesú možnosť častejšieho rozvoja CIN. Sú to najmä diabetes mellitus, preexistujúce renálne
ochorenie a artériová hypertenzia, ale aj riziková konkomitantná medikácia.

Kľúčové slová: geriatria – kontrastnou látkou indukovaná nefropatia – patogenéza 

Úvod
Kontrastnou látkou indukovaná nefropatia (CIN) je iatrogénne poškodenie obličiek,

vznikajúce na podklade expozície (rádio)kontrastnou látkou (KL). Incidencia CIN v
posledných rokoch narastá, k čomu prispieva najmä stúpajúci počet diagnostických a
intervenčných rádiologických zákrokov, pri ktorých sa používa KL, ale aj vzostup pre-
valencie rizikových faktorov (RF) CIN v populácii. CIN môže mať závažné dôsledky,
veď spôsobuje až 10 % akútnych renálnych insuficiencií (ARI) vzniknutých počas hos-
pitalizácie. CIN je spojená so zvýšením morbidity, neraz s potrebou krátkodobej hemo-
dialýzy, s rizikom ireverzibilného zhoršenia renálnej funkcie a s predlžovaním hospi-
talizácie. Prvá CIN bola zaznamenaná v roku 1954 u pacienta s mnohopočetným mye-
lómom. Vlastnosti a typy používaných KL sa odvtedy výrazne menili, vyšetrenia spoje-
né s ich aplikáciou však stále predstavujú rizikové zákroky s možným orgánovým poš-
kodením. Seniori majú totiž už samým vekom zmenené renálne funkcie a zároveň sú
vzhľadom na svoju zvyčajnú polymorbiditu najväčšími konzumentmi vyšetrení s KL.
V tomto článku podávame informáciu najmä o etiopatogenéze CIN (v pokračovaní sa
budeme venovať diagnostike, prevencii a liečbe CIN). 

Definícia kontrastom indukovanej nefropatie
CIN je iatrogénne poškodenie obličiek, vznikajúce na podklade expozície obličky jó-

dovou kontrastnou látkou (1). Za hlavné diagnostické kritériá CIN sa považujú (2, 3): 
1. akútne zhoršenie renálnej funkcie kvantifikované absolútnym zvýšením hladiny kre-

atinínu v sére (sCre) o viac ako 44,2 umol/l alebo relatívnym zvýšením sCre o viac 
ako 25 % nad hodnotu pred podaním KL, 

2. akútny vzostup sCre počas 24 až 48 hodín po podaní KL, s maximom po 3 až 5 dňoch 
od podania KL, 

3. vylúčenie iných príčin zhoršenia glomerulárnej filtrácie (GF). 
Pravdepodobnosť klinicky významnej CIN sa znižuje, ak po 24 hodinách od apli-

kácie KL nedôjde k signifikantnému vzostupu sCre, pretože až v 80 % prípadov CIN
nastáva takýto vzostup práve počas prvých 24 hodín po aplikácii KL. Vrchol vzostupu
sCre typicky nastupuje po 3 – 5 dňoch po podaní KL a normalizácia k východiskovým
hodnotám nastáva postupne v intervale 1 – 3 týždne (4). 
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Incidencia a mortalita kontrastom indukovanej nefropatie
K nevýznamnému vzostupu sCre dochádza po aplikácii KL takmer u všetkých pa-

cientov (5). V mnohých prípadoch môže byť CIN asymptomatická, a teda často neroz-
poznaná a následne poddiagnostikovaná. Často sa za príčinu renálneho zlyhania pova-
žuje iná noxa než KL (6). Pre tieto dôvody je ťažké exaktnú incidenciu CIN určiť (7).
Údaje o nej sa v jednotlivých štúdiách líšia, v závislosti od pomeru vysoko rizikových pa-
cientov, typu a množstva použitej KL, (ne)použitej prevencie (1). K rôznorodosti lite-
rárnych informácií o incidencii CIN prispieva aj to, že presná definícia CIN bola dlhý
čas predmetom diskusie a hľadania konsenzu. 

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že výskyt CIN v populácii značne kolíše, ale
incidencia má celkovo stúpajúcu tendenciu. Za posledných 20 rokov došlo k „800-per-
centnému“ nárastu používania CT vyšetrenia s aplikáciou KL a ročne sa na svete spotre-
buje približne 13 miliónov litrov jódových KL (6, 8). V bežnej populácii so sCre < 135
umol/l sa výskyt CIN udáva okolo 2 – 7 %, u „rizikových“ pacientov stúpa incidencia
na 14,5 – 55 %. Prevenciou a prípravou pacienta môžeme zredukovať riziko u bežných
pacientov na 0,6 – 2,2 % a u rizikových na 20 %. Hemodialýzu si vyžiada 0,3 – 0,7 %
pacientov, ktorí podstúpili procedúru s použitím KL (8). Pacienti, u ktorých sa CIN ob-
javí, majú vyššiu jednoročnú mortalitu a horšiu dlhodobú prognózu oproti vyšetreným
pacientom bez rozvinutia CIN (9). Mortalita CIN u hospitalizovaných pacientov dosa-
huje 20 % (9). 

Kontrastné látky pre klasickú röntgenovú diagnostiku a komputerovú tomografiu
Kvalita röntgenového (rtg) obrazu závisí od ostrosti a kontrastu. Kontrast je ovplyv-

nený predovšetkým rozdielom v absorpcii rtg žiarenia v tkanivách. Môže sa zvýšiť apli-
káciou KL, ktoré absorpciu žiarenia buď zvyšujú alebo znižujú (tzv. pozitívne alebo
negatívne KL). Pozitívne KL sú báryové a jódové. Celý vývoj KL bol zameraný na pos-
tupnú minimalizáciu ich nežiaducich účinkov (10).

Jódové KL sú olejové a vodné. Vodné (hydrosolubilné) jódové KL sú vo vode rozpust-
né zlúčeniny, ktorých základom je na troch pozíciách (2, 4, 7) jódované benzénové
jadro. Jód absorbuje rtg žiarenie tisícnásobne viac ako prvky v mäkkých tkanivách or-
ganizmu, čo je spôsobené mnohonásobne vyšším atómovým číslom jódu. Preto od kon-
centrácie jódu v KL priamo úmerne závisí miera kontrastu, a tým aj kvalita zobraze-
nia. Podľa spôsobu vylučovania sa vodné KL rozdeľujú na hepatotropné a nefrotropné. 

Nefrotropné KL sú vylučované obličkami. Ide o najpoužívanejšie KL. Vo všeobecnos-
ti sú považované za bezpečné a najkvalitnejšie, avšak s určitým rizikom rozvoja nežia-
ducich účinkov, medzi ktoré zaraďujeme nefrotoxicitu, alergickú reakciu (resp. pseudo-
alergickú reakciu, pretože nespĺňa všetky znaky alergickej reakcie), edém mozgu (pri
prestupe KL cez hematoencefalickú bariéru, ktorá však za fyziologických okolností nie
je pre KL prestupná) (10). 

Jód je v KL viazaný na tzv. nosiče, čo sú organické zlúčeniny. Podľa druhu tejto
väzby sa KL líšia svojimi biologickými a fyzikálno-chemickými vlastnosťami, ktoré sa
využívajú na klasifikáciu KL (11). Najčastejšie KL delíme podľa ich osmolarity, preto-
že je to z hľadiska nefrotoxicity najzásadnejšie (tabuľka 1) (4).

Aj nízkoosmolárne KL sú v porovnaní s plazmou 2 – 3 razy hyperosmolárnejšie. To
spôsobuje zvýšený presun tekutiny do intravaskulárneho priestoru, dôsledkom čoho je
dočasná hemodilúcia, vazodilatácia. Tá môže pri súbežnom preexistujúcom znížení kon-
traktility myokardu predisponovať aj k zníženiu srdcového výdaja, prevodovým poru-
chám a bradykardii. Vyššia osmolarita a vyšší bolusový objem znamená aj náhlu osmo-
tickú nálož s poškodením tubulárneho aparátu a interstícia obličiek (podobne ako pô-
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Tabuľka 1: Rozdelenie kontrastných látok podľa osmolarity 

Osmolarita           Ionická Viskozita        Monomér
(mOsm/kg H2O)   / neionická (mPa.s)          / dimér

Hyperosmolárne
Diatriozat 
(Renografin) 1940 ionická 10,0 monomér

Nízkoosmolárne
Iohexol 
(Omnipaque) 844 neionická 20,4 monomér

Iopamidol 
(Isovue) 796 neionická 20,7 monomér

Iopromide 
(Ultravist)

774 neionická 10,0 monomér

Ioversol 
(Optiray) 702 neionická 9,9 monomér

Ioxaglate 
(Hexabrix) 600 ionická 15,7 dimér

Isoosmolárne
Iodixanol 
(Visipaque) 290 neionická 26 dimér

sobenie pri predávkovaní Manitolom). Za najmenej rizikové KL sa preto považujú izo-
osmolárne KL Porovnanie nízkoosmolárnych oproti izoosmolárnym KL ukázalo, že
nízkoosmolárne KL navodzujú vyššiu osmotickú diurézu. Táto diuréza môže zvýšiť dis-
tálny prenos sodíka a tým aj metabolickú aktivitu drene a zároveň indukovať hypoxiu
alebo depléciu objemu (8). 

KL sa v krvi rozkladajú na ióny (tzv. ionizácia), ktoré potom menia základné fyzio-
logické chemické reakcie a procesy. Podľa ionizačných účinkov sa KL rozdeľujú (ta-
buľka 2) na ionické (ionizujúce) a neionické (neionizujúce) (10). Neionické KL, konkrét-
ne dimérne neionické KL, sa svojou osmolaritou najviac približujú osmolarite extrace-
ulárnej tekutiny a ich toxicita je preto najnižšia. Všeobecnému používaniu neionických
KL bráni ich vysoká cena a na väčšine pracovísk sú preto vyhradené len pre rizikových
pacientov (11). 

Objem podanej KL je ďalší faktor ovplyvňujúci riziko a pravdepodobnosť rozvoja
CIN, a to v priamoúmernom vzťahu. Množstvo štúdií dokazuje, že vyšší objem poda-

Tabuľka 2: Rozdelenie kontrastných látok podľa ionozácie 

Ionické KL
monomérne

diatrizoát, 1500 – 2000
metrizoát, mOsm/kg
iodthalamát

dimérne ioxaglát, < 1000
iocarmát mOsm/kg

Neionické KL
monomérne iohexol, 

iopamidol
800 mOsm/kg

dimérne iodixanol 300 mOsm/kg
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nej KL zvyšuje riziko rozvoja CIN. Za bezpečný sa považuje objem 70 ml KL, objem
v intervale 125 – 140 ml považujeme za najvyšší odporúčaný (12) a dávka nad 5 ml/kg
hmotnosti je už klasifikovaná ako riziková (13). Na prvý pohľad je to matematická exakt-
nosť, má však v sebe typickú medicínsku relativitu: aj bezpečný objem môže spôsobiť
CIN, ak sa aplikuje v „zlom čase a na zlom mieste“. V bežnej praxi sa dávky KL pohy-
bujú okolo 120 ml, najvyššie objemy sa používajú pri perkutánnych koronárnych inter-
venciách (200 – 300 ml). Každé zvýšenie objemu KL o 100 ml vedie u rizikových pa-
cientov k zvýšeniu rizika CIN až o 30 %. Objemy KL, ktoré sa zvyčajne používajú pri
jednotlivých vyšetreniach, sú nasledovné: CT brucha a malej panvy 100 ml, CT pneu-
moangiografia (CT PAG) 80 – 100 ml, digitálna subtrakčná angiografia 140 ml, perku-
tánna transluminálna koronárna angioplastika (PTCA) 200 – 300 ml (6). 

Intraarteriálna aplikácia do odstupu renálnych artérií, alebo nad ich úroveň (napr.
koronarografia), sa považuje za najrizikovejšiu. Pri koronarografii sa navyše po „primár-
nej diagnostickej“ dávke KL často podáva aj ďalšia dávka– napr. po aplikácii stentu pri
PTCA (8).

Kontrastné látky pre magnetickú rezonanciu
Pri vyšetrení magnetickou rezonanciou (MR) sa najčastejšie používajú KL obsa-

hujúce gadolínium (Gd, mäkký prvok, ktorý je priťahovaný magnetmi). Farmakokine-
tikou sú veľmi podobné jódovým hydrosolubilným nefrotropným kontrastným látkam
(10). Podobnosť majú aj z hľadiska rizika CIN, hoci sa dlhý čas mylne považovali za
bezpečnú voľbu pre pacientov s chronickou obličkovou chorobou (CHOCH) tretieho
a vyššieho štádia. Štúdie však ukázali, že použitie Gd u predisponovaných pacientov
(pacienti s RF identickými s RF pre CIN) je rovnako spojené s vysokou incidenciou
ARI: 3,5 – 9,5 % (14). 

Špeciálne s gadolíniovými KL sa spája tzv. nefrogénna systémová dermatopatia / fib-
róza, ktorá bola prvýkrát opísaná síce už v roku 1997, ale až v roku 2006 bola dokáza-
ná jej súvislosť s aplikáciou gadolíniovej KL. Je to vzácne ochorenie s veľmi závažnou
prognózou, pri ktorom dochádza k tvorbe a) spojivového tkaniva v pokožke, menej čas-
to vo vnútorných orgánoch (najčastejšie v pečeni, pľúcach, srdci), čo môže spôsobiť
ich zlyhanie, b) kožných pigmentácii, c) indurácií a kĺbových kontraktúr. Mechanizmus
nie je presne známy. Účinná liečba tejto komplikácie v súčasnosti neexistuje, nádej sa
vkladá do imatinibu – inhibítora tyrozínkinázy (15, 16). 

Pri MR vyšetrení by sa v rámci prevencie renálneho poškodenia mali namiesto line-
árnych preferovať tzv. makrocyklické KL a obligátne riziko redukujúce postupy: použi-
tie čo najnižšej dávky nevyhnutnej na dosiahnutie diagnostickej informácie a neopa-
kovanie vyšetrenia do 7 dní. Stále však platí, že MR vyšetrenie s použitím Gd sa u ri-
zikových pacientov (pacienti s CHOCH 3. a 4. štádia) považuje za bezpečnejšiu voľbu
rádiodiagnostickej metódy, ako je použitie jódovej KL (16).

Histopatológia a patofyziológia kontrastom indukovanej nefropatie
Morfologický obraz pri CIN je nešpecifický a zodpovedá tubulárnym léziám ische-

mickej etiológie. Na úrovni nefrónu ide predovšetkým o poškodenie iniciálneho úseku pro-
ximálnych tubulov a časti vzostupného ramienka Henleho kľučky. V najzávažnejších prí-
padoch sa môžeme stretnúť s nekrózami a odlupovaním tubulárnych buniek, prípadne
spojeným s obturáciou kanálikov (11). 

V patogenéze funkčných porúch obličiek po podaní KL je doteraz veľa nejasností
a presný mechanizmus poškodenia renálneho parenchýmu nebol plne vysvetlený. Ide
však o komplexný proces. Vo všeobecnosti pri CIN dochádza predovšetkým a) k poru-
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che renálnej hemodynamiky, ktorá vedie k ischémii drene obličiek, b) k priamemu to-
xickému účinku samej KL ako chemickej látky, c) intratubulárnej obštrukcii, d) oxida-
tívnemu poškodeniu tkaniva a finálne k apoptóze (11, 17). 

Tzv. renálna hemodynamická reakcia alebo odpoveď na podanie KL je bifázický pro-
ces zmien mikrocirkulácie: ide o vazodilatáciu nasledovanú vazokonstrikciou. Počiatoč-
ná prechodná, niekoľko minút trvajúca vazodilatácia je nasledovaná prolongovanou va-
zokonstrikciou na úrovni splanchnického riečiska, ktorého súčasťou sú aj renálne ar-
térie (6, 8, 11). 

Vzostup renálneho krvného prietoku, bez súbežnej zmeny systémového tlaku krvi,
svedčí o úvodnom poklese renálnej vaskulárnej rezistencie. Iniciálna vazodilatácia sa
odohráva predovšetkým na úrovni kôry obličiek. To spôsobí, že zároveň poklesne per-
fúzia dreňovej oblasti, ktorá začne byť ischemizovaná. Lepšou perfúziou kôry obličiek
dochádza k zvýšenej tvorbe glomerulárneho filtrátu, a teda k väčšiemu zaťaženiu v dre-
ni uloženej Henleho kľučky, čo je spojené so zvýšenými energetickými nárokmi. To pre-
hlbuje dôsledok ischémie (11). 

Druhá fáza, intrarenálna vazokonstrikcia, je sprostredkovaná z jednej strany zvýše-
nou produkciou endogénne vazoaktívnych peptidov – endotelínu, angiotenzínu II, ade-
nozínu (koncentrácie endotelínu a adenozínu po podaní KL sú zvýšené aj v moči) a
súčasne z druhej strany zníženou tvorbou protektívnych endogénnych vazodilatačných
látok – oxidu dusnatého (NO) a renálnych prostaglandínov, ako je to napr. u pacientov
s vaskulárnym ochorením, so srdcovým zlyhávaním, s CHOCH, u diabetikov. Aj pa-
cienti užívajúci nesteroidné antiflogistiká sú ohrození tzv. obmedzenou kompenzatór-
nou vazodilatáciou, ktorá zaraďuje vyššie popísané skupiny pacientov k rizikovým sku-
pinám pre CIN. Počas intenzívnej vazokonstrikčnej fázy dochádza k poklesu prietoku
krvi obličkou a zároveň aj k poklesu GF, a to približne od 20. minúty od aplikácie KL.
Poklesom GF sa zároveň predlžuje eliminácia KL z obehu a potencuje sa jej hemody-
namický a cytotoxický efekt (1, 6, 11). 

Pre vznik CIN má primárny význam najmä na ischémiu citlivá vonkajšia dreňová vrst-
va (t. j. vrstva obsahujúca zostupné a vzostupné ramienka Henleho kľučky, priame úse-
ky proximálneho a distálneho tubulu, tubuli colligentes). Tubulárne bunky v snahe udr-
žať krvný tlak zrýchlene reabsorbujú sodík a vodu, čo je energeticky náročný dej a pri
zníženej perfúzii a hypoxii preto ľahšie a rýchlejšie dochádza k ich poškodeniu (1, 6, 11). 

KL zapríčiňujú aj priame poškodenie tubulárnych buniek, a to samostatne – cytotoxic-
ké poškodenie s aktiváciou apoptózy tubulárnych buniek, alebo paralelne s mechaniz-
mom oxidačného stresu ako dôsledku vzťahu vazokonstrikcia – hypoxia, výsledkom čo-
ho je zvýšená tvorba voľných kyslíkových radikálov. Pre poškodenie tubulárnych buniek
svedčí nález nízkomolekulárnych proteínov v moči po kontrastnom vyšetrení (1, 6, 11). 

Vysokoosmolárna KL spôsobuje aj osmotickú diurézu. Ak nie je strata tekutín kompen-
zovaná ich zvýšeným príjmom, dochádza k poklesu intravaskulárneho objemu, aktivu-
je sa systém renín – angiotenzín – aldosterón (RAAS). Výsledkom je prednostne vazo-
konstrikcia vas efferens (v snahe zachovať a udržať filtračný tlak), ale zároveň sa znižuje
prietok krvi v dreni obličiek (1). 

Špecifiká obličiek u geriatrických pacientov
Len v skratke na tomto mieste pripomenieme, že CIN u seniorov sa rozvíja v renál-

nom prostredí zmenenom už vekom. Renálne zmeny súvisiace s vekom sú sprevádzané
funkčnými a morfologickými zmenami, ktoré postihujú glomeruly (globálna glomeru-
loskleróza), tubuly (tubulárna atrofia), interstícium (intersticiálna fibróza) a cievy (ate-
roskleróza) (18). 
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Morfologické zmeny v závislosti od veku boli dobre zdokumentované v štúdiách his-
tologických nálezov z obličkových biopsií „zdravých“ darcov obličiek. Určité zmeny sa
objavujú u zdravých darcov už v druhej dekáde veku, kým v piatej dekáde sú prítomné
už vo veľkom rozsahu a ich intenzita so stúpajúcim vekom silnie (19). Dochádza k zá-
niku jednotlivých glomerulov a ich anatomickým zmenám vedúcim až k rozvoju nefunk-
čných skratov medzi arteriálnou a venóznou časťou glomerulu (20). Po 40. roku živo-
ta je približne už 10 % glomerulov sklerotických. Obličky sa zmenšujú a dochádza k
stenčovaniu parenchymatóznej vrstvy, dominantne kôrovej oblasti, priemerná hmotnosť
obličky progresívne klesá po 50. roku života (21). 

Morfologická zmena má aj funkčný dôsledok: klesá GF, koncentračná a acidifikačná
schopnosť obličiek, nastávajú zmeny tubulárneho transportu sodíka a draslíka. Funkč-
né zmeny podmienené starnutím sú príčinou, prečo u geriatrických pacientov dochá-
dza pri relatívne malom provokujúcom inzulte k významným patologickým zmenám
niektorých biochemických parametrov. Predovšetkým ide o sCre (podľa ktorej sa zvy-
čajne kalkuluje GF), sérové koncentrácie sodíka a draslíka, poruchy acidobázy (v zmys-
le metabolickej acidózy). Funkčné renálne rezervy vekom klesajú (18). Vekom dochá-
dza aj k tubulárnym zmenám – k postupnej tubulárnej atrofii a zníženiu tubulárnej funk-
cie, čo sa prejaví niekoľkorako. Napríklad vylučovanie sodíka do moču v závislosti od
zníženého príjmu kuchynskej soli je u geriatrických pacientov v porovnaní s mladšími
jedincami relatívne znížené – tento fenomén predisponuje geriatrických pacientov k zvý-
šenej citlivosti na vodné a nátriové deplécie a dysbalancie. Na druhej strane pri vyrov-
nanom stave príjmu soli sú starší pacienti schopní dlhodobo udržať vyrovnanú sodí-
kovú bilanciu a iónové poruchy sú vtedy často dôsledkom najmä neadekvátnej liečby
diuretikami (21). 

Štruktúrne a funkčné zmeny nesúvisia len s vekom samým, nezanedbateľne sú ovp-
lyvnené aj sekundárne, súbežne prítomnými chronickými systémovými ochoreniami (naj-
mä diabetom, artériovou hypertenziou, hyperlipidémiou, aterosklerózou, srdcovým zly-
haním, malignitami) a liekmi (20). Pokles renálnej funkcie u seniorov je tak v reálnom
živote značne individuálny. Veľmi významným dôsledkom opisovaných zmien je aj zní-
ženie schopnosti obličiek odstrániť podávané lieky. Týka sa to, pochopiteľne, najmä re-
nálne vylučovaných liekov s úzkym terapeutickým oknom, ako sú napr. digoxín, vanko-
mycín, aminoglykozidy, metformín, lítium (21). 

Rizikové faktory vzniku kontrastom indukovanej nefropatie
Po podaní KL dochádza k určitému nevýznamnému vzostupu sCre takmer u všet-

kých pacientov (5). U pacienta s normálnou renálnou funkciou je riziko vzniku CIN mi-
nimálne – zanedbateľné a teoretické. Existujú však špecifické RF, ktoré riziko rozvoja
CIN zvyšujú. Rozdeľujeme ich na ovplyvniteľné (modifikovateľné) a neovplyvniteľné
(nemodifikovateľné) (1, 6, 8). RF „prichádzajú“ zo strany pacienta, kontrastnej látky
a výkonu samého. Rizikový pacient je ten, ktorý má aspoň jeden nemodifikovateľný ri-
zikový faktor. S počtom RF sa riziko rozvoja CIN zvyšuje (8). 
Modifikovateľné RF:
– hypovolémia, dehydratácia, periprocedurálna hypotenzia, hemodynamická instabi-

lita, 
– hypoalbuminémia, 
– užívanie nefrotoxických látok, liečba furosemidom, 
– anémia, 
– množstvo podanej KL, typ podanej KL (hyperosmolárne, ionické KL), 
– typ rtg výkonu, 
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– krátky odstup medzi dvoma vyšetreniami s KL, 
– artériová hypertenzia, 
– obezita. 
Nemodifikovateľné RF: 
– vek nad 70 rokov, 
– preexistujúce renálne ochorenie, solitárna oblička, stav po transplantácii obličky, 
– diabetes mellitus, 
– kardiálne zlyhávanie (NYHA III – IV, redukcia ejekčnej frakcie ľavej komory pod

40 %, kardiogénny šok), 
– akútny infarkt myokardu. 

Vek. Ako sme už uviedli, renálne funkcie vekom klesajú (GF, tubulárna resorpcia,
koncentračná schopnosť obličiek), pribúdajú ochorenia, ktoré sa samy osebe radia k
RF. U pacientov nad 70 rokov je vysoko pravdepodobný aj súbežný výskyt ďalších RF
(1, 6). 

Pohlavie. Ženy sú rizikovejšie pre rozvoj CIN. Majú vyšší výskyt ochorení ako dia-
betes mellitus, artériová hypertenzia a vyššiu priemernú dĺžku života (1). 

Diabetes mellitus. Cukrovka je silný rizikový faktor pre CIN. U diabetikov s normál-
nou úrovňou renálnej funkcie je riziko rozvoja CIN rovnaké ako u nediabetikov, avšak
pri poškodení renálnej funkcie diabetickou nefropatiou riziko CIN významne narastá
– je dvojnásobne väčšie než pri renálnom poškodení inej etiológie (11). Príčinou zvý-
šenej citlivosti diabetikov na podanú KL je pravdepodobne iná intrarenálna distribúcia
krvného prietoku a porucha funkcie endoteliálnych buniek. Aj použitie nízkoosmolár-
nej KL je pri diabetickej nefropatii vysokorizikové (11). Diabetici so závažnou diabe-
tickou nefropatiou (GF pod 0,5 ml/s) sú najrizikovejšou skupinou. S diabetom sa spá-
ja aj vyšší výskyt kardiovaskulárnych ochorení, čo je ďalší samostatný RF.

Kardiálne zlyhávanie. Pokročilé srdcové zlyhávanie (NYHA III – IV) aj pokles ejek-
čnej frakcie ľavej komory (EF ĽK) pod 40 % spôsobujú nižšiu perfúziu obličky krvou
(1, 6). V súbehu s patofyziologickým účinkom KL – jej vplyvom na renálnu hemodyna-
miku – dochádza pri srdcovom zlyhávaní k rýchlejšiemu prehĺbeniu napr. ischémie v
oblasti obličiek, a to na základe nedostatočnej, resp. zníženej renálnej perfúzie.

Dehydratácia. Dehydratácia je silný, dôležitý a frekventovaný RF. Pri dehydratácii
klesá cirkulujúci objem krvi obličkou, obličky sú menej perfundované. Mechanizmus
rozvoja CIN je podobný ako pri pokročilom srdcovom zlyhávaní. 

Lieky. Nebezpečné z hľadiska rozvoja CIN sú lieky ovplyvňujúce renálnu hemody-
namiku. Najčastejšie ide o nesteroidné antiflogitiká, inhibítory angiotenzín konvertujú-
ceho enzýmu (ACEI), antibiotiká (vankomycín, aminoglykozidy, chinolóny), antimy-
kotiká (amfotericín B), imunosupresíva (cyklosporín), chemoterapeutiká (cis-platina,
belomycín), antidepresíva (lítium), antiagreganciá (ticlopidín, clopifogrel), bisfosfoná-
ty, diuretiká (furosemid), biguanidy (metformín) (1, 6). Odporúča sa 48 hodín pred vy-
šetrením s KL potenciálne nefrotoxické lieky z liečby vynechať. Vynechanie metfor-
mínu 2 dni po podaní KL je tiež odporúčané, avšak v klinickej praxi málo realizovateľ-
né, zároveň existujú názory, či zhoršená kompenzácia diabetu spojená aj s osmotickou
diurézou nezvýši riziko CIN. U dobre hydratovaného a normovolemického diabetika
s pravidelnou kontrolou hladín glykémie a korekciou prípadných vyšších hodnôt ak-
tuálnych glykémií rýchlo pôsobiacim inzulínom pravdepodobne k rozvoju „dekompen-
zovaného“ diabetu so zvýšenou osmotickou diurézou v priebehu 2 dní nedôjde. V štá-
diu akútneho renálneho zlyhania sa metformín v organizme akumuluje, čo je spojené s
rizikom rozvoja s metformínom asociovanej laktátovej acidózy (6, 8). Nesteroidné an-
tiflogistiká (NSA) a ACEI sú lieky ovplyvňujúce renálnu hemodynamiku a prostredníct-
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vom voľných kyslíkových radikálov spôsobujúce aj priamu nefrotoxicitu (2, 6). Pokiaľ
je zabezpečená dostatočná hydratácia, ACEI z liečby pred podaním KL nemusíme vyne-
chávať, nimi navodená inhibícia RAAS dokonca môže pôsobiť renoprotektívne (8). NSA
sa odporúča 24 hodín pred podaním KL z liečby vynechať (1). Diuretiká spôsobujú ob-
jemovú depléciu, a tak zvyšujú riziko rozvoja CIN. Odporúča sa vynechať ich 24 hodín
pred výkonom s KL (22). Situácia je iná u hypervolemických pacientov, vtedy sa v ma-
lej dávke odporúčajú, pokiaľ je zachovaná diuréza aspoň 150 ml za hodinu (8, 23). 

Kontrastná látka. Určité vlastnosti KL a jej objem sú faktory, ktoré majú priamy
vzťah s rizikovosťou CIN (podrobnejšie sme uviedli v kapitole o kontrastných látkach).
Zjednodušene: čím menej KL a s čím menšou osmolaritou použijeme, tým je riziko roz-
voja CIN menšie. 

Skórovací systém na odhad rizika rozvoja CIN
Na posúdenie kumulatívneho rizika vzniku CIN je možné použiť skórovacie systé-

my (tabuľky 3 a 4) (4, 23). 
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Contrast induced nephropathy (CIN) in elderly 
– background and etiology 

J. Májeková, J. Jánošiová, M. Dúbrava 

Summary

CIN is defined as the impairment of renal function within 48 – 72 hours of intravenous contrast
administration. In the pathogenesis of CIN, the main aspect is hypoperfusion of renal medulla follo-
wed by its ischaemic lesion. The main risk factors comprise diabetes mellitus, preexisting chronic
renal disease and arterial hypertension, including some risk medicaments.

Key words: contrast – induced nephropathy – elderly - etiology

Geriatria 3/2016   17.9.2017  22:49  Stránka 24



P
R

E
H

ĽA
D

O
V

É
 P

R
Á

C
E

 /
 R

E
V

IE
W

 P
A

P
E

R
S

 

Geriatria 3/2016

125

KONTRASTNOU LÁTKOU INDUKOVANÁ 
NEFROPATIA U SENIOROV:

DIAGNOSTIKA, PREVENCIA A LIEČBA 

J. Májeková, J. Jánošiová, M. Dúbrava
Klinika geriatrie ÚNB a LFUK Bratislava 

Súhrn

Kontrastnou látkou indukovaná nefropatia (CIN) je iatrogénne poškodenie obličiek vzni-
kajúce po podaní kontrastnej látky v rádiológii. Prevalencia CIN v ostatných rokoch narastá
s rastúcim počtom diagnostických a intervenčných zákrokov za použitia röntgenového žiare-
nia. Diagnostické kritériá CIN sú jasne arbitrárne stanovené, konkrétna diagnostika môže nara-
ziť na tradičné úskalia stanovovania glomerulárnej filtrácie u seniorov.V prevencii CIN má zásad-
né a dominantné postavenie efektívna hydratácia, adekvátne načasovanie vyšetrenia s kont-
rastnou látkou a krátkodobé vynechanie potenciálne rizikových liekov, z medikamentóznych
intervencií sa nateraz najefektívnejším zdá podávanie N-acetylcysteinu a teofylínu. Periproce-
durálnymi preventívnymi opatreniami, ktoré sú pomerne jednoduché a lacné, môžeme riziko
rozvoja CIN po výkone spojenom s podávaním KL výrazne eliminovať. Antidotá kontrastných lá-
tok ani špecifická liečba CIN neexistujú, v prípade rozvoja CIN sa postupuje ako pri inej akút-
nej renálnej insuficiencii.

Kľúčové slová: geriatria – kontrastnou látkou indukovaná nefropatia – diagnostika – prevencia – liečba 

Úvod
Kontrastnou látkou indukovaná nefropatia (CIN) je iatrogénne poškodenie obli-

čiek, vznikajúce na podklade expozície kontrastnou látkou (KL). Prevalencia CIN v
ostatných rokoch narastá, a to najmä v dôsledku stúpajúceho počtu diagnostických a in-
tervenčných rádiologických zákrokov, pri ktorých sa používa KL, ale aj pre vzostup
prevalencie rizikových faktorov CIN v populácii. CIN predstavuje vážnu komplikáciu,
ktorá je spojená so zvýšením morbidity, neraz s potrebou krátkodobej hemodialýzy, s
rizikom ireverzibilného zhoršenia renálnej funkcie, s predlžovaním hospitalizácie. V
predošlom článku sme sa venovali najmä patogenéze CIT. V tomto poukazujeme na
princípy diagnostiky a možnosti prevencie a liečby CIN. 

Diagnostika kontrastom indukovanej nefropatie
Za hlavné diagnostické kritériá CIN sa považujú1,2: 

1. akútne zhoršenie renálnej funkcie kvantifikované absolútnym zvýšením hladiny krea-
tinínu v sére (sCre) o viac ako 44,2 umol/l alebo relatívnym zvýšením sCre o viac 
ako 25 % nad hodnotu pred podaním KL, 

2. akútny vzostup sCre počas 24 až 48 hodín po podaní KL, s maximom po 3 až 5 
dňoch od podania KL, 

3. vylúčenie iných príčin zhoršenia glomerulárnej filtrácie (GF). 
Uvedené kritériá sa zdajú jednoduché, jasné a aplikovateľné. Aj v tomto prípade,

rovnako ako pri iných situáciách vyžadujúcich posúdenie funkcie obličiek, narážame u
seniorov na viaceré okolnosti, ktoré môžu praktickú diagnostiku významne sťažiť. 

Na posúdenie renálnej funkcie sa v bežnej klinickej praxi využíva najmä koncen-
trácia sérovej kreatininémie a jej zmeny. Malo by byť všeobecne známe, že medzi sCre
a poklesom GF je hyperbolická závislosť (graf č. 1), z ktorej vyplýva, že posúdenie stup-
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ňa zníženia GF len na podklade sCre je málo citlivé. Veď hodnota sCre môže prekro-
čiť hornú hranicu „normy“ až pri poklese GF o 50 %. U veľmi astenických jedincov,
ale aj u ľudí s významným úbytkom svalovej hmoty (imobilní a kachektickí pacienti – obe
situácie sú v geriatrii veľmi frekventované) môže byť závažné zníženie funkcie obličiek
spojené s len neveľkým zvýšením sCre nad referenčnú hodnotu. Senzitivita sCre na
odhalenie zníženia GF je malá a len na jej podklade nemôžeme poruchu GF kvantifiko-
vať. Ak je však sCre u vyšetrovaného jedinca výraznejšie zvýšená, je prakticky isté, že
hodnota GF je znížená. Vtedy je špecificita relatívne vysoká, ale stále bez možnosti pres-
nejšej kvantifikácie stupňa poklesu GF3. 

Vypracovali sa viaceré matematic-
ké metódy, podľa ktorých sa umož-
ňuje presnejší odhad stupňa zníženia
GF pri rešpektovaní faktorov, ako je
vek, pohlavie a iné antropometrické
dáta. Najčastejšie používaný vzorec
v súčasnej klinickej praxi je MDRD
(Modification of Diet in Renal Di-
sease). Avšak u pacientov s miernym
poklesom GF (v intervale 1,0 – 1,5
ml/s/1,73 m2) je odhad nepresný. Pre-
to boli postupne navrhované ďalšie

matematické alternatívy (napr. CKD – EPI [Chronic Kidney Disease Epidemiology
Collaboration]), a postupy využívajúce na stanovenie poklesu GF aj sérové hladiny cys-
tatínu C. Všetky uvedené vzorce sa sumárne označujú ako eGFR (estimated glomeru-
lar filtration rate) a sú, samozrejme, určitým pokrokom. Stále však nepostačujú, keď pot-
rebujeme GF zmerať exaktne, ani keď je sCre nestabilný. Preto v prípade akútneho poš-
kodenia obličiek tieto vzorce nemôžeme použiť. V takom prípade je pre zhodnotenie
funkcie obličiek nutné monitorovať trend hodnôt sCre, diurézy (v časovom intervale 24,
12 alebo 6 hodín a v najzávažnejších prípadoch s hodinovou periodicitou)3. GF menej
ako 1 ml za sekundu sa považuje za hraničnú hodnotu, pacienti s takouto a nižšou GF sa
považujú pred podaním KL za vysokorizikových4.

Súbežne s monitoringom sCre prebieha aj monitoring sérových hladín urey. Zaujíma-
vá situácia nastáva v prípade divergencie týchto parametrov, to znamená neadekvátne-
ho zvýšenia hladín urey v porovnaní so sCre. Môže to predikovať prerenálne zlyhanie
spôsobené neadekvátnou dávkou diuretík. Hlavne u pacientov s chronickým kardiál-
nym zlyhávaním, keď pri zníženom efektívnom cirkulujúcom krvnom objeme dochádza
aj k poklesu GF, dôjde k spomaleniu prúdu ultrafiltrátu proximálnym nefrónom. To
má za následok zvýšenú tubulárnu resorpciu sodíkových iónov, dochádza k zvýšeniu
koncentrácie urey v tubuloch proximálneho nefrónu a na základe gradientu začne urea
z miesta s vyššou koncentráciou – z tubulov difundovať do miesta s nižšou koncentráciou
– do kapilár v okolí tubulov, jej vylučovanie močom klesá. V týchto prípadoch by bolo
vhodné monitorovať exkrečnú frakciu urey (Uurea x Skreatin / Uurea x Ukreatinín).
Pri poklese pod 30 % dochádza pri pokračovaní terapie diuretikami už k vzostupu hla-
dín kreatinínu v sére a diuretiká prestávajú byť účinné3. 

Medzi novšie markery včasného poškodenia obličkových funkcií patrí cystatín C.
Je to je mikroproteín zo skupiny inhibítorov cysteinových proteáz. Je konštantne pro-

Graf č. : Vzťah medzi kreatininémiou a glomerulárnou filtráciou 
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dukovaný všetkými jadrovými bunkami v organizme (nie je preto ovplyvniteľný napr.
zápalovým procesom, katabolizmom). Jeho tvorba sa začína znižovať po 50. roku ži-
vota. Eliminácia je výlučne obličkami a to glomerulárnou filtráciou. Po filtrácii glome-
rulmi je kompletne reabsorbovaný tubulárnymi bunkami. Jeho výskyt v definitívnom mo-
či je preto patologický nález a poukazuje na tubulopatiu5. 

Kreatinín je vylučovaný obličkami prevažne glomerulárnou filtráciou, pri vyšších
hladinách sa však na jeho sekrécii do moča podieľajú aj tubuly. Nezanedbateľný vplyv
na sCre má aj stav svalovej hmoty, mobilita, diéta, vek, pohlavie. Mnoho štúdií nasved-
čuje tomu, že sérové hladiny cystatínu C sa zvyšujú už pri malom poklese GF (skôr ako
stúpne sCre), a preto je táto látka považovaná za citlivejší indikátor mierneho poklesu GF5.

Prevencia kontrastom indukovanej nefropatie
Redukcia rizika rozvoja CIN, ktorú môžeme dosiahnuť prevenciou a prípravou pa-

cienta pred podaním KL, by mala byť inšpirujúca pre poznanie a aplikáciu postupov pre-
vencie aj v bežnej dennej klinickej praxi. Minimálne počas elektívnych výkonov spoje-
ných s podaním KL by sa malo dbať na realizáciu odporúčaných opatrení. Ani racio-
nálne zhodnotenie indikácie vyšetrenia s KL nie je zanedbateľný faktor. 

Anamnéza, so zameraním aj na aktuálne užívané farmaká, fyzikálne vyšetrenie a la-
boratórny skríning nám pomôžu rozpoznať rizikového pacienta. Od okamihu zaradenia
pacienta do skupiny rizikových sa snažíme zodpovedať otázky:
– existuje alternatívna zobrazovacia metóda bez použitia jódovej kontrastnej látky?
– dá sa modifikovať vyšetrovací postup – znížiť dávka podanej KL, použiť menej to-

xický typ KL?
– je čas na zabezpečenie dostatočnej prípravy?

Medzi základné postupy prevencie rozvoja CIN patrí dostatočná hydratácia, medi-
kamentózna prevencia a racionálne časovanie rádiologických vyšetrení. Niektorí auto-
ri zaraďujú medzi preventívne postupy aj realizáciu hemodialýzy bezprostredne po vý-
kone6, 4, 7. 

Hydratácia. Najúčinnejší a najdôležitejší postup pri prevencii CIN je zabezpečenie
dostatočnej hydratácie. Jedným z patofyziologických mechanizmov CIN je aj zmena
v renálnej hemodynamike – intrarenálna vazokonstrikcia. Korekcia zníženého prietoku
krvi obličkami, najmä optimalizáciou cirkulujúceho objemu (kontinuálnymi intravenóz-
nymi infúziami preprocedurálne)8, je preto základným kameňom prevencie CIN. Dos-
tatočná volúmová nálož spôsobí renálnu vazodilatáciu (napr. znížením aktivity RAAS)
a súčasná vodná diuréza zníži koncentráciu KL v moči. Na hydratáciu treba dbať pred,
počas a aj po podaní KL. Neexistuje jednoznačné odporúčanie, ako dlho pred aplikáciou
KL a ako dlho po jej podaní treba pacienta hydratovať. Väčšina protokolov uvádza na
zabezpečenie efektívnej kontinuálnej hydratácie nasledovný postup: v intervale 6 – 12
hod. pred podaním KL a 6 – 12 hod. po podaní KL podať fyziologický roztok 0,9 %
alebo 0,45 % v dávke 1 ml/kg/hod. (max. 100 ml/hod.), u nediabetikov možno použiť aj
5-percentnú glukózu9. V dvoch štúdiách sa ukázalo podanie bikarbonátu ako výhodnej-
šia alternatíva fyziologického roztoku. Mechanizmus pravdepodobne spočíva v znížení
produkcie voľných radikálov alkalizáciou moča10. Dlhodobá (kontinuálna) hydratácia
(t. j. 24-hodinová: 12 hodín pred a 12 hodín po podaní KL) má vyšší renoprotektívny úči-
nok ako podanie bolusu tekutín pred vyšetrením. Rovnako tak parenterálna hydratácia
je efektívnejšia ako perorálna. Hydratáciu musíme vždy prispôsobiť aktuálnym funkč-
ným kardiálnym rezervám4, 7, 8, 11. 

Medikamentózna prevencia. Efekt prevencie inej ako hydratácia nebol presvedčivo
a jednoznačne dokázaný. Tomu zodpovedá i absencia konsenzu o ochrannom vplyve
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jednotlivých látok. Malé štúdie sa zdali nádejné, avšak výsledky veľkých a randomizova-
ných štúdií priniesli do odporúčaní vždy nejasnosti12. Najčastejšie testované látky boli
N-acetylcystein, teofylín, dopamín, simvastatín, furosemid a manitol.

N-acetylcystein. Presný mechanizmus predpokladaného protektívneho účinku N-ace-
tylcysteinu nie je presne známy. Pravdepodobne ide o antioxidačné a vazodilatačné pô-
sobenie (cez indukciu endoteliálneho NO). Najčastejšie sa odporúča podávanie 600 mg
N-acetylcysteinu dvakrát denne pred a v deň vyšetrenia4, 6, 7. Vždy musí byť súčasťou pre-
vencie aj dostatočná súbežná hydratácia. 

Teofylín. Pôsobí ako antagonista adenozínových receptorov, jeho účinok je preto va-
zodilatačný. Doterajšie výsledky o jeho protektívnej efektívnosti sú nejednoznačné. Ap-
likácia sa odporúča v schéme 200 mg 30 minút pred vyšetrením, najmä v prípade akút-
nej realizácie kontrastného vyšetrenia bez možnosti dostatočnej hydratácie6, 11. Existu-
jú aj názory, že v takomto akútnom prípade je teofylín dokonca účinnejší ako N-ace-
tylcystein4. 

Dopamín a dopamínergní agonisti. Myšlienka podávať preventívne vazodilatačné
látky má aj svoje úskalia. Ide hlavne o riziko systémovej hypotenzie a paradoxného účin-
ku na úrovni intrarenálnej cirkulácie. Podanie dopamínu v renoprotektívnej dávke (3-
4 ug/kg/min.) pred aplikáciou KL spôsobí vazodilatáciu v kôrovej časti obličiek, avšak
na úkor prekrvenia drene obličiek, pričom práve dreň je „najzraniteľnejšie“ miesto ob-
ličky v patogenéze CIN. Preventívne podávanie dopamínu preto odporúčané nie je6, 11. 

Fenoldopam. Fenoldopam (dopamín 1 selektívny agonista) sa pre svoje výhodné vlast-
nosti javil ako veľmi nádejný v prevencii CIN. Na rozdiel od dopamínu nemá celkový
vazokonstrikčný efekt, zvyšuje prietok kôrou i dreňou obličiek, zvyšuje GF, nemetabo-
lizuje sa cez systém cytochrómu P-450, pri renálnom alebo hepatálnom poškodení nie
je potrebná redukcia dávky. V roku 2003 bola publikovaná randomizovaná štúdia CONT-
RAST s 315 pacientmi13. Všetci boli intravenózne hydratovaní a dostávali intravenózne
fenoldopam alebo placebo hodinu pred a kontinuálne 12 hodín po výkone. Rozdiel v in-
cidencii CIN nebol významný (dokonca prekvapivo vyšší výskyt CIN bol pri fenoldopa-
me – 34 % vs 30 %). Výsledky tejto štúdie vnášajú do poznania mechanizmu CIN ne-
jasností, svoje silné postavenie v patogenéze mierne „stratil“ vazokonstrikčný mechaniz-
mus pôsobenia KL v patogenéze CIN. 

Diuretiká. Furosemid a manitol nemajú v prevencii CIN miesto11. Zvyšujú riziko
dehydratácie a volúmovej deplécie. Furosemid podobne ako dopamín spôsobuje vazodi-
latáciu kôry obličky, čo potencuje nedostatočné prekrvenie drene obličiek6. Odporúča
sa vynechať ich 24 hodín pred výkonom. Situácia je iná u hypervolemických pacientov,
tu sa v malej dávke odporúčajú, pokiaľ je zachovaná diuréza aspoň 150 ml za hodinu,
alebo u pacientov s kardiálnym zlyhávaním, ktorí diuretickú liečbu nemôžu prerušiť,
vtedy kladieme dôraz na opatrnú hydratáciu3, 7. 

Statíny. Prvé správy ukazujúce na možný priaznivý účinok statínov prevencii CIN
pochádzajú z roku 2005. Najrozsiahlejšie randomizované štúdie boli PRATO-ACS14, 15

(n = 504) a TRACK-D16 (n = 2 998). Neskôr sa robili metaanalýzy randomizovaných štú-
dií, ktoré už pracovali s pomerne veľkým súborom 6000 pacientov. Výsledky ukazujú
zhruba 50-percentné zníženie rizika CIN. V štúdii TRACK-D dostávali pacienti 10 mg
rosuvastatínu dva dni pred podaním KL a tri dni po ňom (celkovo 50 mg rosuvastatínu).
Veľa otázok k vzťahu statínov a CIN však ostáva nezodpovedaných, ale medzi „prevrat-
né“ medikamenty v prevencii CIN sa pravdepodobne neprepracujú. Mechanizmus odha-
dovanej renoprotekcie nie je objasnený. Nie je zanedbateľný ani faktor, že statíny samy
osebe znižujú riziko kardiovaskulárnych ochorení, ktoré sú nezanedbateľným RF aj pre
CIN. Nie je jasná ani cieľová skupina pre „CIN preventívne užívanie“ statínu. Pravde-
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podobne by ňou mali byť „starší diabetici s ľahšou poruchou obličkovej funkcie, kto-
rých stav nedovoľuje dostatočnú hydratáciu v odoporúčaných dávkach“. 

Načasovanie vyšetrenia s kontrastnou látkou. V prípade nutnosti realizácie neodklad-
ného vyšetrenia s KL, keď očakávaný zisk z vyšetrenia prevyšuje riziko „čakania“, mô-
že byť vyšetrenie realizované aj bez znalosti hodnôt sCre alebo GF7. V neurgentných,
elektívnych prípadoch sa snažíme dodržiavať vyššie uvedené preventívne opatrenia. V
prípadoch, keď pacient má podstúpiť po realizácii jedného vyšetrenia s KL druhé také-
to vyšetrenie, je dôležité dodržať určitý časový odstup. V neurgentných prípadoch má
byť interval medzi opakovaným podaním KL aspoň 48 hodín, u rizikových pacientov
72 hodín a u diabetikov viac ako 72 hodín. Ak došlo k vzostupu sCre, má byť opakova-
né vyšetrenie odložené až do obdobia, keď už dochádza k poklesu sCre17. 

Terapia kontrastom indukovanej nefropatie
KL nemajú špecifické antidotá. Neexistuje ani špecifická liečba CIN. Ak po poda-

ní KL nastane akútne renálne zlyhanie, jeho liečba sa nelíši od všeobecnej liečby ARI.
Základné postupy a ciele sú adekvátna hydratácia, úprava vnútorného prostredia, od-
stránenie všetkých potenciálne nefrotoxických medikamentov z liečby, v individuál-
nych prípadoch aj realizácie akútnej hemodialýzy. Hodinová diuréza by sa mala pohy-
bovať okolo 125 ml/hod. Je snaha o udržanie pozitívnej bilancie tekutín, množstvo po-
daných tekutín sa riadi klinickým stavom pacienta, zvyčajne sa aplikuje fyziologický roz-
tok približne 1 – 1,5 ml / kg /hod., a to minimálne 24 hodín11. 

KL sa distribuujú v extracelulárnej tekutine, okrem ionizácie sa nemetabolizujú, na
proteíny sa viažu iba minimálne a vylučujú sa zvyčajne obličkami. Stredný polčas elimi-
nácie je u pacientov bez nefropatie niekoľko hodín. KL sú dialyzovateľné. Pri poruche
funkcie obličiek môžu byť odstrániteľné z organizmu eliminačnými metodikami (dialý-
zou, hemofiltráciou). Toxický efekt na obličky po podaní KL je však promptný („first pass
efekt“), preto sa realizácia hemodialýzy po vyšetrení KL u rizikových pacientov štandard-
ne neodporúča. Názor však nie je jednotný. Je dokonca popísaný určitý „rebound efekt“:
3 – 6 hodín po vyšetrení s KL nastáva nové zvýšenie jej koncentrácie. Preto niektorí au-
tori odporúčajú u pacientov s významne poškodenou funkciou obličky hemodialýzu pred
aplikáciou KL3, 18. 

Záver
CIN je potenciálne veľmi závažné iatrogénne poškodenie obličiek, ktorého riziko

v ostatných rokoch významne vzrastá a seniorov ohrozuje s podstatne vyššou pravde-
podobnosťou ako ľudí v produktívnom veku. Prevencia CIN, ktorá spočíva v pomerne
jednoduchých a lacných opatreniach, môže toto riziko významne redukovať. CIN je vo
všeobecnosti poddiagnostikovaná a v podvedomí lekárov má preto stále asi „slabé“ mies-
to aj sama prevencia, a to aj pri elektívnych vyšetreniach. Preventívne opatrenia sú pri-
tom jednoduché a lacné: zabezpečenie dostatočnej hydratácie, krátkodobé vynechanie
potenciálne rizikových liekov a racionálny časový manažment vyšetrení s použitím KL.
Motivácia na ich uplatňovanie by mala byť silná, pretože môžu zreteľne redukovať rizi-
ko závažného poškodenia obličiek – jedného z najdôležitejších orgánov ľudského tela. 
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Contrast induced nephropathy (CIN) in elderly 
– diagnosis, prevention and treatment 

J. Májeková, J. Jánošiová, M. Dúbrava 

Summary

Diagnostic criteria of CIN are defined as the impairment of renal function as 25% increase of
serum creatinine, or an absolute increase in serum creatinine of 44 umol/ L from baseline. In pre-
vention measures the key aspect maintains the effective hydration of the patient, exclusion of risky
medicaments and intravenous administration of N - acetylcystein or theophylline.

Key words: elderly -  contrast – induced nephropathy – prevention and treatment

ERRATUM  

V článku „S. Vrábelová, J. Jánošiová, M. Dúbrava: Vybrané charakteristiky rezis-
tentnej artériovej hypertenzie u hospitalizovaných seniorov; Geriatria 2016; 22(2): 78
– 85“ došlo pri zalamovaní textu do tlače k dvojnásobnému skopírovaniu grafu 2, ktorý
bol uvedený aj ako graf 4. Ten mal správne byť: 

Graf 4:  Skupinová štruktúra odporúčaných antihypertenzív 

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

Čitateľom sa ospravedlňujeme.                       Redakcia 
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KOGNITÍVNE PORUCHY U SENIOROV   

F. Németh 
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov 

Súhrn

Proces starnutia nevynecháva ani kognitívne funkcie. Zdravé starnutie však ovplyvňuje
len rýchlosť kognitívneho výkonu, nevedie k obmedzeniam autonómie jedinca. Ak sú prítom-
né poruchy pamäti, intelektových schopností či pozornosti, ide o patologické starnutie. Podľa
kvantitatívneho poklesu kognitívnych funkcií môžeme rozoznávať prechodné štádiá, pri kto-
rých pokles kognitívnych funkcií nedosahuje hĺbku demencie a rozvinuté štádium demencií.
Geriater sa v praxi denne stretáva so seniormi s kognitívnymi poruchami, preto by mal mať z
tejto problematiky solídne vedomosti.

Kľúčové slová: kognitívne funkcie – demencia – testy  

Úvod
Kognícia je termín, ktorý spája širokú oblasť intelektového fungovania, percepcie,

pamäti, rozhodovania, riešenia problémov. Správna činnosť jednotlivých navzájom spo-
lupracujúcich kognitívnych funkcií umožňuje rozpoznanie situácie, zodpovedajúce rea-
lite, jej psychické pochopenie, analýzu a vyhodnotenie, výber vhodného spôsobu rieše-
nia a tiež adekvátne konanie, ktoré optimálne povedie k zvolenému cieľu1.

Kognitívne funkcie podliehajú zmenám, ktoré sú spôsobené starnutím. Pri normál-
nom zdravom starnutí ostávajú aj vo vysokom veku nenarušené. Dochádza len k zme-
nám dynamickej zložky kognície, rýchlosti kognitívneho výkonu – pri porovnaní s mladším
jedincom je na riešenie úlohy potrebný dlhší čas1, 2. 

Zmeny vznikajúce pri narušení kognitívnych funkcií sa označujú ako kognitívne po-
ruchy. Možno ich rozdeliť na dva druhy. Prvý z nich úzko súvisí s poruchou vedomia
(napr. delírium), druhý okruh primárne s poruchou vedomia nesúvisí, poruchy vznika-
jú na základe štruktúrnych zmien mozgu, ktoré sa vyvíjajú väčšinou postupne, s rôznou
rýchlosťou progresie3. Tento typ porúch je prioritou tohto článku.

Kognitívne funkcie
Ku kognitívnym funkciám možno zaradiť pozornosť, pamäťové funkcie, intelekto-

vé a jazykové funkcie – v širšom zmysle aj vnímanie, frontálne mozgové funkcie, tzv. exe-
kutívne funkcie, predovšetkým výber cieľa, plánovanie, schopnosť kontroly vlastného ko-
nania, jeho reguláciu na základe priebežného vyhodnotenia, selektívnu pozornosť1, 3, 4. 

Termín nekognitívne psychické funkcie sa používa na označenie tých psychických
funkcií, ktoré nemožno primárne označiť ako kognitívne (používa sa aj označenie be-
haviorálne funkcie). Sú to poruchy emotivity, psychomotoriky, vnímania, myslenia, vô-
ľových funkcií, konania, osobnosti. Vyskytujú sa samostatne, ale aj spolu s poruchami
kognitívnych funkcií1. 

Kvantifikácia kognitívnych porúch
Od zdravého starnutia je nezreteľne ohraničená oblasť takých zmien kognitívneho

fungovania, ktoré pre prítomnosť nešpecifických kvalitatívnych a kvantitatívnych od-
lišností už zdravým starnutím označiť nemožno. Závisí od mnohých faktorov, ako sa tie-
to vznikajúce kognitívne poruchy budú vyvíjať. Môžu progredovať napr. smerom k de-
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mencii, alebo dôjde k ich regresii, alebo sa dlhodobo nebudú meniť. Pre oblasť na po-
medzí normy a patológie v oblasti kognitívnych porúch bolo vypracovaných v posled-
ných rokoch niekoľko taxonomických návrhov3, 5, 6. 

1. Benígna starecká zábudlivosť
Tento termín by mal byť vyhradený pre tie poruchy pamäti, pri ktorých sa nepred-

pokladá vývoj do demencie. Návrh vznikol na základe porovnávania pamäťových funk-
cií starých ľudí v rovnakom veku. Presnejšie kritériá vypracované neboli7. 

2. Porucha pamäti viazaná na vek – Age Associated Memory Impairment (AAMI)
Tento termín vznikol na základe porovnávania pamäti u ľudí vo vyššom veku s prie-

mernou úrovňou v strednom veku. V testoch zameraných na pamäť (určuje sa z testov IQ)
sa zistil rozdiel jednej štandardnej odchýlky (SD) od priemeru smerom nadol. Ostatné
kognitívne funkcie zostávajú viac menej intaktné. Denné aktivity, sociálna oblasť ani
chovanie seniora nie sú postihnuté. Subjektívne sú títo jedinci bez ťažkostí. AAMI je skôr
fenoménom normálneho starnutia5, 8. 

3. Kognitívny pokles viazaný na vek – Ageing Associated Cognitive Decline (AACD)
V tomto štádiu dominujú subjektívne udávané a jedincom negatívne prežívané po-

ruchy pamäti, ku ktorým sa pridávajú aj poruchy v oblasti vizuálno-priestorových schop-
ností a exekutívnych funkcií. Výkon v testoch je približne jedna SD pod priemerom nor-
my v strednom veku4. Diagnostické kritériá pre AACD: 
● vek nad 50 rokov,
● subjektívne problémy s pamäťou (jedinec si uvedomuje zhoršenie pamäti),
● objektívne zistiteľná porucha pamäti predstavujúca odchýlku viac ako 1 SD normy 

pre stredný vek,
● intelektová výkonnosť neobmedzuje bežné činnosti ani autonómiu osoby,
● globálne testy na demenciu sú v norme,
● nie je zvýšené riziko prechodu do demencie,
● klinický obraz zodpovedá 2. štádiu podľa škály globálnej deteriorácie4, 5, 8. 

4. Ľahká kognitívna porucha – Mild Cognitive Impairment (MCI)
Z klinického hľadiska vytvára MCI diagnostickú kategóriu pre pacientov s úrovňou

kognitívnych porúch medzi normálnym starnutím a demenciou. U týchto pacientov už
dochádza k určitým objektívnym zmenám, ktoré pozorujú i osoby v ich okolí a k mier-
nemu zníženiu schopností realizovať aktivity bežného denného života9, 10. Východis-
kom pre určenie tejto diagnózy je testový výkon 1 – 1,5 SD pod priemerom populácie ro-
vesníkov. Jedinci zároveň nespĺňajú kritériá pre diagnózu demencie. Diagnostické kri-
tériá MCI z r. 1999:
● poruchy pamäti (ale aj iných kognitívnych funkcií, napr. orientácia v priestore), kto-

ré pozoruje chorý alebo rodinný príslušník,
● porucha je objektívne detekovateľná psychometrickými testami,
● globálne testy na demenciu sú v norme1, 6, 9.

Kognitívny výkon charakteristický pre MCI je vo vzťahu k demencii podprahový. Tá-
to diagnóza preto zahŕňa jedincov v štádiu „predemencie“, u ktorých bude diagnóza de-
mencie určená o niekoľko rokov, ale aj jedincov v hraničnej zóne medzi normálnym star-
nutím a demenciou11. Podľa Petersena9 za rok progreduje do demencie asi 10 – 15 % jedin-
cov s MCI, za 5 rokov viac ako 50 %. 
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 5. Demencie
Demencia vzniká pri poškodení (ochorení) mozgu. Demencia sui generis tvorí jadro

klinického obrazu, ďalšie symptómy a priebeh vymedzujú jej typ. Takže bez bližšej špe-
cifikácie demencia nie je nozologickou (klasifikačnou) jednotkou12. Demencie sú ty-
pickým ochorením vyššieho veku. V r. 1987 bola dokonca prezentovaná hypotéza, kto-
rá predpokladá, že demencia je proces, ktorý je bezprostredne spätý s vyšším vekom19.

Syndróm demencie sa prejavuje predovšetkým v oblasti kognitívnych funkcií. Výraz-
ne sú narušené aj zložky intelektu motivované osobnosťou a kritériami vyšších citov. Do-
chádza k poškodeniu najvyšších diferencovaných procesov myslenia, súdnosti a kritic-
kosti13, 14, 15. Pomerne včasné sú zmeny osobnosti. Upadá diferencovanosť vyšších citov,
čo sa prejavuje zlyhávaním spoločenskej prispôsobivosti a taktu. Včasnými symptóma-
mi sú aj poruchy jazykových funkcií, redukuje sa slovná zásoba, jazykový prejav sa simp-
lifikuje. Objavujú sa aj poruchy z iných oblastí psychických funkcií, napr. poruchy afekti-
vity, vôle, vnímania. Významne ovplyvňujú správanie chorého, označujú sa ako behavio-
rálne symptómy16, 17.

Pre chorého so syndrómom demencie je rozhodujúcim jeho schopnosť zvládať so-
ciálne a profesijné fungovanie. Pri málo náročnom prostredí môže byť demencia dlho-
dobo nerozpoznaná8, 18.

Rozdelenie demencií je možné podľa viacerých kritérií5, 12, 20:
1) Topograficky: kortikálne, subkortikálne, axiálne.
2) Histopatologicky: demencia Lévyho teliesok, neurofibrilárna degenerácia, amyloid-

né plaky. 
3) Podľa závažnosti: stredne ťažká, ťažká, terminálna demencia. 
4) Podľa vývoja: progredujúce, stabilné, remitujúce. 
5) Podľa etiopatogenézy: primárne a sekundárne. 

Ako primárne demencie sa označujú demencie, ktoré sú následkom ochorení primár-
ne postihujúcich neuróny. Tieto ochorenia poškodzujú až spôsobujú zánik neurónov.
Medzi primárne demencie patria: 
● Alzheimerova choroba,
● fronto-temporálna demencia,
● demencia s Lévyho telieskami,
● Parkinsonova choroba,
● Pickova choroba,
● Huntingtonova choroba,
● progresívna bulbárna paralýza,
● amyotrofická laterálna skleróza. 

Sekundárne demencie sú výsledkom ostatných typov poškodenia mozgového tkaniva
– spôsobujú ich: 
● celkové ochorenia – metabolické, nutričné, infekčné, hypovitaminózy, 
● systémové ochorenia – vaskulárne, endokrinné, autoimunitné, 
● primárne poškodenie mozgu – úraz, epilepsia, vnútrolebková expanzia atď. 

Diagnostika a diferenciálna diagnostika demencií
Základným predpokladom je diagnostikovať syndróm demencie a následne určiť typ

demencie. Problém pri diferenciálnej diagnostike vzniká obyčajne vtedy, ak nie sú k
dispozícii dostatočné informácie o rozvoji duševnej poruchy, o osobnosti chorého, ale-
bo ak depresívny syndróm imitujúci demenciu prebieha skryto pod obrazom larvova-
nej depresie, pretože bežnou súčasťou depresie sú aj poruchy kognitívnych funkcií, kto-
ré sa môžu dostať do popredia klinického obrazu a potlačiť depresívnu symptomatiku16. 
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 Iným diferenciálne diagnostickým problémom bývajú akútne stavy zmätenosti. Ne-
prítomnosť poruchy vedomia je dôležitým vylučovacím kritériom pri diagnostike demen-
cií, rovnako ako trvanie poruchy, ktoré by malo byť dlhšie ako 6 mesiacov5. Podobnosť
dynamiky rozvoja demencií je dôvodom, že často ide o diagnózu per exclusionem14. 

Epidemiológia demencií vo vyššom veku
Vychádzajúc zo štatistických údajov možno tvrdiť, že demencie sú typickým ocho-

rením vyššieho veku. V r. 1987 bola prezentovaná hypotéza, že demencia je proces, kto-
rý je priamo spätý s vekom19. Svetová zdravotnícka organizácia dala vypracovať odhady
výskytu demencie pre jednotlivé regióny sveta a v r. 2005 boli uverejnené výsledky20:
niektorú formu demencie má vo svete asi 24 – 25 miliónov ľudí. Očakáva sa každoroč-
ný nárast o 4,6 milióna nových prípadov. 

Viac ako polovica prípadov ide na vrub Alzheimerovej choroby (ďalej ACH). Vo
veku nad 95 r. je ACH príčinou demencie až v 72 % prípadov, vaskulárna demencia je
v 16 %17. Vo veku 65 – 74 rokov postihuje ACH približne 3 % populácie, medzi 75. až 84. ro-
kom narastá jej prevalencia na 19 %, po 85. roku života až na 50 %. Podľa Framing-
hamskej štúdie (prvotným cieľom štúdie, ako je všeobecne známe, bola detekcia rizík
kardiovaskulárnych chorôb) po 65. roku je väčšia pravdepodobnosť vzniku ACH u žien
ako u mužov. Životné riziko pre ACH odhaduje štúdia pre jednu z 5 žien a pre jedného
z 10 mužov5. 

Hoci prevalencia ACH sa považuje za vyššiu ako je prevalencia vaskulárnych demen-
cií, existujú aj štúdie, podľa ktorých je najčastejšou demenciou vaskulárna demencia21.
Popri ACH a vaskulárnej demencii sa vo vyššom veku často vyskytujú demencie zmie-
šané: fronto-temporálna demencia, choroba s Lévyho telieskami aj demencie spojené
s výraznými poruchami motoriky (najmä s Parkinsonovou chorobou)15. 

Špecifiká pacientov vyššieho veku s kognitívnymi poruchami
Pre seniorský vek je typická polymorbidita. Somatické ochorenia aj farmakologická

medikácia môžu ovplyvňovať správanie a psychické prežívanie jedinca, môžu sa stať
etiologickým faktorom pre prítomnosť psychopatologickej symptomatiky. Na druhej
strane psychopatologická symptomatika môže vo veľkej miere ovplyvniť priebeh soma-
tických ochorení3. Na detekciu takýchto vzťahov je potrebné u pacienta – seniora reali-
zovať základné fyzikálne, cielené laboratórne a zobrazovacie vyšetrenie a snažiť sa zís-
kať čo najviac informácií o zdravotnom stave seniora a farmakoterapii, ktorú užíva13. 

Testy a škály používané pri kognitívnych poruchách
Popri klinickom vyšetrení používame na zistenie stavu kognitívnych funkcií aj rôz-

ne škály a testové metódy. Objektivizujú kognitívny status ako celok alebo sú zamerané
na jednotlivé kognitívne funkcie (pamäť, pozornosť, praxia, jazyk). Použité testy majú
mať dostatočnú platnosť, výpovednú hodnotu a spoľahlivo merať zvolenú psychickú
funkciu, či vyhodnocovať zložitejšie zmeny v správaní. Zároveň by mali byť časovo ne-
náročné a dostatočne jednoduché, aby sa dali používať v bežnej klinickej praxi5, 22. Glo-
bálne testy sú zamerané na kognitívnu deterioráciu a sú z väčšej časti orientačné, ich
výsledok môže byť vo veľkej miere ovplyvnený vzdelaním a vekom vyšetrovaného. Škály
na hodnotenie sociálneho prežívania umožňujú odhaliť stupeň závislosti jedinca od po-
moci okolia v bežných denných aktivitách1, 5. 

Jedným z najčastejšie používaných je MMSE (The Mini Mental State Examination).
Tento test, publikovaný v roku 1975 Folsteinom a spol., si získal veľkú obľubu pre admi-
nistratívnu aj časovú nenáročnosť22, 23. Umožňuje kvantifikovať stupeň kognitívnej de-
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 teriorácie orientačným vyhodnotením siedmich oblastí kognície: orientácia, pozornosť,
počítanie, jazyk, ideomotorická praxia, konštrukčná praxia a pamäť. Maximálne dosiah-
nuteľné skóre je 30 bodov. Za hranicu, pod ktorou možno hovoriť o kognitívnej deterio-
rácii, sa považuje dosiahnutie 23 – 24 bodov. Táto hranica je však významne závislá od
veku. U veľmi starých ľudí môže byť skóre 23 bodov aj u kognitívne zdravých jedin-
cov5,24. MMSE sa považuje predovšetkým za skríningový test pre odhaľovanie rôznych
kognitívnych deficitov22. 

Súčasťou vyšetrenia kognitívnych funkcií je aj vyšetrenie vizuálno-priestorových a
exekutívnych funkcií. Používané testy umožňujú odhalenie aj začiatočných stupňov kog-
nitívneho poškodenia. Často sa využíva test kreslenia hodín (Clock Drawing Test), kto-
rý má niekoľko modifikácií vyhodnocovania. Základnou inštrukciou pre vyšetrovaného
je nakreslenie ciferníka hodín s označením konkrétneho času. Hodnotí sa správnosť na-
kreslenia kruhu, počet a správnosť čísel na ciferníku, pozícia ručičiek. Výhodou testu
je krátke trvanie (asi 2 minúty)25. 

Z novovytvorených batérií testov na vyšetrenie kognitívnych funkcií je potrebné uviesť
Montrealské vyšetrenie kognitívnych funkcií (Montreal Cognitive Assessment – MoCA).
Je to súbor už predtým známych testov a vyšetrovacích postupov, ktorý umožňuje zís-
kať rýchly prehľad o stave a prípadnej deteriorácii jednotlivých kognitívnych funkcií.
Súbor je jednoduchý a presne štruktúrovaný pre vyšetrovaného, je časovo nenáročný a
poskytuje spoľahlivú informáciu. MoCA sa začína vyšetrením pozornosti, pri ktorom
je úlohou vyšetrovaného spájať čiarami postupne čísla a písmená (1 – A, 2 – B). Dru-
hou úlohou je odkreslenie kocky. Odráža poruchy konštrukčnej praxie. Do súboru je
zaradený aj test kreslenia hodín. Sémantickú pamäť testuje pomenovanie nakreslených
zvierat. Pamäť je vyšetrovaná naučením sa 5 slov a ich „vyvolaním“ z pamäti – vymeno-
vaním po 5 minútach. Pozornosť sa vyšetruje číselným radom v priamom aj v spätnom
poradí, odčítaním a na základe inštrukcie očakávanou motorickou reakciou pri čítaní
zoznamu hlások („tlesknite dlaňami vždy, keď poviem k“). Jazyk je vyšetrovaný opa-
kovaním viet, vyšetruje sa verbálna plynulosť. Vystihnutím spoločných znakov pojmov
sa vyšetruje abstrakcia1. 

Obľúbeným testom pri objektivizovaní kognitívnej deteriorácie, najmä pri podozre-
ní na demenciu, je Blessedova škála demencie (Blessed Dementia Scale). Má dve časti.
Prvá časť je testom informácií, pamäti, koncentrácie a pozornosti (Blessed Dementia
Information, Concentration Test). V druhej časti sa hodnotia zmeny každodenných ak-
tivít, zvykov, osobnosti (Blessed Dementia Scale). Zdrojom informácií sú štruktúrova-
né otázky určené pre osobu, ktorá je v častom kontakte s chorým26. 

Z hľadiska smerovania podpory a opatrovateľskej starostlivosti o jedincov s kogni-
tívnou deterioráciou je dôležité určenie stupňa závislosti jedinca od pomoci okolia v čin-
nostiach nevyhnutných pre zvládanie bežných denných situácií. Škály na hodnotenie
sociálneho fungovania uľahčujú manažovanie starostlivosti o chorého13. 

Škála ADL (Activities of Daily Living), označovaná ako „Škála bežných denných
činností“, sa začala používať v roku 1965 a má niekoľko verzií. Umožňuje objektivizo-
vať vykonávanie bazálnych sebaobslužných denných činností. Celkové skóre je 100 bo-
dov. Čím je dosiahnuté skóre nižšie, tým vyšší je stupeň závislosti chorého v základných
denných činnostiach27. 

Škála IADL (Instrumental Activities of Daily Living) hodnotí vykonávané inštru-
mentálne denné činnosti. Podľa výšky dosiahnutého skóre možno zistiť stupeň závis-
losti jedinca v inštrumentálnych všedných činnostiach (telefonovanie, transport, naku-
povanie, varenie, domáce práce, práca okolo domu, užívanie liekov, financie). Celkovo
možno dosiahnuť 80 bodov. Čím je skóre nižšie, tým je závislosť chorého vyššia28. 
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 Niektoré ďalšie testy zamerané na kognitívnu deterioráciu1, 22:
● Mental Status Questionnaire (MSQ), 
● Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ),
● Cognitive Capacity Screening Examination (CCSE), 
● Global Deterioration Scale (GDS), 
● Brief Cognitive Rating Scale (BCRS), 
● Neurobehavioral Cognitive Status Examination (NCSE), 
● Mini-Cog Borson (MCB). 

Záver
Výskum kognitívnych porúch sa stáva jednou z priorít svetového geriatrického výs-

kumu. Od výsledkov sa očakáva nielen rozšírenie poznania, ale aj praktické medicínske
výstupy, pretože kognitívne poruchy geriatrických pacientov, najmä demencie, predsta-
vujú náročný zdravotnosociálny problém, ktorý každá vyspelá spoločnosť musí prie-
bežne riešiť. Dôležitú úlohu v zdravotnej problematike týchto pacientov má geriater. Pre-
to je potrebné, aby kognitívne poruchy solídne poznal. 
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Cognitive disorders in elderly 

F. Németh 

Summary

The aging process omits either cognitive function. Healthy aging affects only the speed of cogniti-
ve performance, it does not lead to the reduction of the individual autonomy. When memory impair-
ment, intellectual abilities or attention disturbances are present, it is a pathological aging. According
to the extent of quantitative cognitive impairment we can recognize the transition stages and advan-
ced stage – dementia. Geriatrician is in real life daily encountered with the elderly with cognitive dis-
orders and therefore should have a relevant knowledge on this issue. 

Key words: cognitive functions – dementia – tests
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SPONDYLODISCITÍDA 

Š. Krajčík 
Klinika geriatrie SZU a UN Bratislava 

Súhrn

Spondylodiscitída je vzácne ochorenie, ktoré sa vyskytuje častejšie u starších ľudí, najmä
u diabetikov a pacientov s poruchou imunity. Jeho rozpoznanie v starobe sťažujú degenera-
tívne zmeny chrbtice a mikrosymptomatológia prejavov zápalu.

Kľúčové slová: spondylodiscitída – pohybový systém – chrbtica – staroba – infekčné choroby  

Kazuistika
79-ročná pacientka bola hospitalizovaná na Geriatrickej klinike SZU a UNB a ná-

sledne na Oddelení pre dlhodobo chorých Špecializovanej geriatrickej nemocnice v
Podunajských Biskupiciach. Prijatá bola pre bolesti chrbta s vyžarovaním do lopatiek
a do dolných končatín, pre ktoré výrazne obmedzila pohyblivosť.

Z anamnézy: Asi 15 rokov liečená na artériovú hypertenziu a diabetes, r. 2010 preko-
nala náhlu cievnu mozgovú príhodu s ľahkou ľavostrannou hemiparézou, sledovaná pre
chronické obličkové ochorenie na podklade diabetickej nefropatie (IV. - V. št. KDIGO),
roky liečená pre polytopný algický vertebrogénny syndróm a generalizovanú osteoar-
trózu. 

Z objektívneho vyšetrenia: Komunikácia sťažená pre hypakúzu, poloha semiaktívna
na lôžku, s pomocou dvoch osôb sa posadí a postaví, postoj s oporou francúzskej bar-
ly a jednej osoby, anteflexia trupu, zvyškový kariézny chrup, výraznejšia Th kyfóza, sys-
tolický šelest v prekordiu s maximom trikuspidálne 2/6, bolestivý poklop na krížovú
chrbticu, deformácia prstov rúk, s podkožnými bolestivými výrastkami, TK 155/100
mm Hg, srdcová frekvencia 84 /min., reg., teplota 36,6 °C. 

Z laboratórnych vyšetrení (SI): FW 30/60, glykémia: 15,8, urea: 14,5, kreatinín: 279,
bielkoviny: 70,3, albumíny 37,7, egF-CKD-EPO: 0,22, moč: pH 5,00, Ery: 7; 140; 9;
472, Leu: 15; 715; 5; 122, CRP: 149,8, PCT: 0,38, krvný obraz: Leu: 13,56, Hb: 135,
Htk: 0,41, Tr: 508. Hemokultúra: Staphylococcus hominis (v.s. kontaminácia – poziti-
vita kožného steru). Kvantiferónový test: negatívny. 

RTG hrudníka: Bilaterálne hyperinflácia pľúcnych krídel, bez čerstvých ložiskových
a infiltratívnych zmien parenchýmu, bilaterálne v.s. tvrdé pruhovanie parakardiálne v
tieni srdca. Híly prekryté tieňom srdca. Bránica vysoko uložená, s akcentáciou vpravo,
klenutá, hladká, uhly voľné. Tieň horného mediastina vpravo sumačne rozšírený, tieň
srdca v strednej polohe, difúzne rozšírený (pacientka ležala). Sonografia brucha: Hepa-
topatia – v.s. steatóza mierneho stupňa. St.p. cholecystektómii. Kôrová cysta obličiek.
Nefropatia obojstranne. 

RTG LS chrbtice: Preliačenie hornej a dolnej krycej platničky tela stavca L4,
zníženie tela stavca o cca 1/4 – 1/3; preliačenie hornej krycej plochy tela stavca Th12
so znížením tela stavca o cca 5 mm v predných dvoch tretinách tela tohto stavca, Th12
horšie prehľadný – kompresívne fraktúry tiel stavcov L4 a Th12, môžu byť aj čerstvé
– odp. skorelovať s anamnézou, žiadnu predchádzajúcu RTG dokumentáciu nemáme
na porovnanie k dispozícii. Dextrokonvexná L skolióza. Difúzna deformujúca spondy-
lóza, spondylartróza L3/4 – L5/S1. 

Z nálezu pri CT intervertebrálnych priestorov Th10 – S1 vyberám: St.p. kompresív-
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nej fraktúre tela stavca L4 a Th12 – klinovitá deformácia tela stavca Th12 a L4 so
znížením prednej hrany Th12 a zadnej hrany L4 o 1/3, s miernym vyklenovaním zad-
nej hrany do spinálneho kanála do 2 mm, lomné línie nedetekujeme. Mierne preliače-
nie hornej krycej plôšky tela stavca L5 – v.s. st.p. kompresívnej fraktúre. Osteochon-
dróza Th10 – L1, difúzne Schmorlove uzly, v segmente L2/3 krycie plôšky tiel, najmä
laterálne vľavo, výrazne nepravidelné, uzurované, so sklerotickými okrajmi – dif.dg. st.
p. spondylodiscitíde, erozívna osteochondróza. Difúzne zúžené neuroforameny dege-
neratívnymi zmenami, s maximom L2/3 vľavo, kde vidieť výraznejší tlak na koreň L2.
V segmente Th12/L1 dorzálne osteofyty do 4 mm mierne zužujú spinálny kanál a spô-
sobujú miernu kompresiu durálneho vaku. V segmente L1/2 paramediálna až forami-
nálna protrúzia disku vľavo do 3,5 mm, spolu s dorzálnymi osteofytmi zužuje ľavý neu-
roforamen a mierne komprimuje durálny vak a koreň L1 l.sin. V segmente L2/3 plošná
protrúzia disku spolu s dorzálnymi osteofytmi zužuje spinálny kanál a komprimuje du-
rálny vak. Obojstranne zúžený neuroforamen degeneratívnymi zmenami, s tlakom na ko-
reň L2 bilat. V segmente L3/4 plošná protrúzia disku do 3 mm a dorzálne osteofyty, s
miernou kompresiou durálneho vaku a koreňa L3 bilat. V segmente L4/5 a L5/S1 ploš-
ná dorzálna hernia disku do 4 mm, s tlakom na durálny vak, degeneratívnymi zmenami
zúžené neuroforameny s tlakom na korene L4,5 vpravo. 

MR LS chrbtice: Spondylitída L2/3, v.s. stafylokoková. Osteoporóza s manifest-
nými chronickými deformáciami tiel stavcov, najvýraznejšie Th12 a L4. Etážovitá de-
formujúca spondylóza s protrúziami diskov. Sekundárne zúženie najmä L chrbticového
kanála, najvýraznejšie v priestoroch L3 – 5.

Priebeh: 79-ročná pacientka bola prijatá pre bolesti chrbta. Pre nález na RTG chrb-
tice konzultovaný ortopéd, ktorý vyslovil podozrenie na spondylodiscitídu, túto diagnó-
zu potvrdilo CT a MR. Po konzultácii s klinickým farmakológom začatá liečba rifam-
picínom. Po kontrolnom ortopedickom vyšetrení pokračovanie v antibiotickej liečbe a
rehabilitácii. Počas celej hospitalizácie zvýšený počet leukocytov, CRP sa napriek lieč-
be pohybovalo od 200 po 40 mg/l, pri ukončení hospitalizície na klinike geriatrie bolo
100mg/l. Pacientka preložená na oddelenie dlhodobo chorých, kde 3x pozitívna hemo-
kultúra na Corynobacter. Pokračovala v liečbe (cefotaxim, doxycyklín). Prepustená do-
mov po 31 dní trvajúcej antibiotickej liečbe. 

Diskusia
Spondylodiscitída je vzácne sa vyskytujúce infekčné ochorenie, ktorého ročná inci-

Obrázok č. 1 Obrázok č. 2 
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dencia vo vyspelých krajinách sa pohybuje medzi 4 a 24 na milión. Vyskytuje sa častej-
šie u ľudí mladších ako 20 rokov a vo veku 50 – 70 rokov. Až 2 razy častejšie sú postih-
nutí muži (1). Výskyt spondylodiscitídy sprevádzanej pozitívnym nálezom Staphylo-
coccus aureus v hemokultúre sa v Dánsku v období 1980 – 1990 zvýšil z 1,1 na 2,2 %. Prí-
činou je starnutie populácie a častejšie invanzívne zákroky (2). 

Patofyziológia. Spondylodiscitída vzniká najčastejšie hematogénnym rozsevom. Te-
mer pri polovici pacientov možno zistiť primárne ložisko infekcie (najčastejšie močový
systém – 17 %, koža a mäkké tkanivá – 11 %) (3). Infekcia sa začína v kosti a šíri sa na
chrupavky (nemajú cievy). Pretože zadná časť stavcov je menej prekrvená, väčšina prí-
padov je lokalizovaná v prednej časti stavcov. Výnimkou je tuberkulózna a mykotická spon-
dylodiscitída. Najčastejšie je postihnutá lumbálna a torakálna chrbtica (58, resp. 30 %),
najmenej často sa spondylodiscitída vyskytuje v cervikálnej oblasti (11 %), čo sa vysvet-
ľuje menšou perfúziou cervikálnej chrbtice (3). Najčastejším faktorom zvyšujúcim ri-
ziko vzniku spondylodiscitídy je diabetes. Ďalšími faktormi sú vyšší vek, i.v. aplikácia
liekov, malignity, pokročilé obličkové a pečeňové choroby, reumatologické choroby a pred-
chádzajúce operácie na chrtbtici (1). Najčastejším vyvolávajúcim agens je zlatý stafy-
lokok a iné stafylokoky – v 15 a 10 % (4). 

Klinický obraz. Spondylodiscitída má nešpecifické prejavy, a preto iba 5 % prípadov
spondylodiscitídy bolo uvedených pri prijatí ako vstupná diagnóza. Najčastejším preja-
vom je bolesť, avšak 15 % pacientov môže byť bez bolesti (1). Nešpecifické prejavy a vo
vyššom veku multimorbidita sťažujú diagnostiku. Stanovenie diagnózy môže trvať 2 – 6
mesiacov (5). Cervikálna spondylodiscitída sa môže prejaviť dysfágiou. Pri lokalizáci-
ii v lumbálnej oblasti môže bolesť vyžarovať do dolných končatín. Vyskytnúť sa môžu
parestézie, poruchy citlivosti a ochrnutie. Bolesť pri dotyku uvádza 78 – 97 % pacien-
tov. Môže byť prítomná obmedzená pohyblivosť a paraverterbálne spazmy. Vzácne mô-
že byť hmatná fluktujúca masa. Horúčka býva prítomná iba pri polovici prípadov (3). 

Zobrazovacie metódy. RTG obraz býva prvé 2 – 3 týždne negatívny. Najčastejšie RTG
prejavy spondylodiscitídy sú uvedené v tabuľke 1. CT a MRI zmeny možno pri polovi-
ci pacientov pozorovať po 2 týždňoch. Prítomné je zníženie kostnej denzity. Medzi ďal-
šie prejavy patrí osteolýza a erózie. MRI je výhodnejšie ako CT, lebo umožní lepšie po-
súdenie prítomnosti abscesov v spinálnom kanáli a v okolitých štruktúrach (5). 

Laboratórna diagnostika. Sedimentácia erytrocytov je zvýšená pri viac ako 90 % pa-
cientov, priemerné hodnoty sa pohybujú od 43 do 87 za prvú hodinu (1). Väčšina pa-
cientov má zvýšenú koncentráciu CRP, jej stanovenie je citlivejším markerom na sle-
dovanie priebehu choroby ako sedimentácia erytrocytov; zvýšené hodnoty CRP sa nor-
malizujú až po 3 mesiacoch (7). Leukocytóza býva prítomná iba pri tretine až polovi-
ci pacientov (1). 

Vyvolávajúce mikroorganizmy sa podarí zistiť pri 49 až 83 % pacientov (častejšie pri
akútnych stavoch). Hlavnou príčinou neúspechu identifikácie pôvodcu je predchádza-
júca liečba antibiotikami. Preto sa odporúča začať ju až po odobratí materiálu na kul-

Horšie viditeľná kortikálna platnička stavcov. 
Erózia prednej časti platničky (najmä ak je táto zmena prítomná na priľahlom stavci). 
Zúženie medzistavcovej platničky. 
Vretenovité zatienenie paravertebrálnych mäkkých tkanív v predozadnej projekcii. 
Presun trachey pri postihnutí cervikálnej chrbtice, viditeľný v bočnej projekcii.

Tabuľka 1  RTG prejavy spondylodiscitídy (6)
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tiváciu, prípadne ju prerušiť na niekoľko dní pred odberom. Najľahším spôsobom na zis-
tenie vyvolájuceho agens je hemokultúra, ktorá býva pozitívna až pri 70 % pacientov ne-
liečených antibiotikami. Odporúča sa odobrať 4 až 6 vzoriek. Hemokultúra býva pozi-
tívna aj u afebrilých pacientov a aj keď je odobratá mimo horúčky (5). 

Konzervatívna liečba. Antibiotická liečba sa začína po odbere na kultivačné vyšetre-
nie. V prípade nebezpečia z omeškania sa začína antibiotikami, o ktorých sa predpo-
kladá, že sú účinné proti najčastejším pôvodcom (SPA, E. coli). Liečba by sa mala začať
parenterálne. U pacientov v dobrom stave je možné prejsť skôr na perorálne podávanie
antibiotík (flurochinolóny, klindamycín, linezolid). Perorálne podávanie by malo trvať
6 týždňov až 3 mesiace. Niektorí autori odporúčajú pokračovať v liečbe 6 týždňov po
normalizácii zápalových parametrov. Pri podozrení na TBC etiológiu sa začína podá-
vaním antituberkulotík (5). Indikácie pre akútnu chirurgickú liečbu sú uvedené v ta-
buľke 2. 

Prognóza. Priemerná dĺžka hos-
pitalizácie je napriek pokrokom v
antibiotickej liečbe 30 až 57 dní a
mortalita v nemocnici je 2 – 17 %.
Recidívy sa vyskytujú s frekven-
ciou 0 až 7 % (5). 
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Neurologické prejavy
Sepsa
Instabilita
Deformity alebo nebezpečie ich vzniku
Nejasná etiológia (podozrenie na malignitu)
Zlyhanie konzervatívnej terapie
Ťažko liečiteľná bolesť

Tabuľka 2  Indikácie pre akútnu chirurgickú liečbu 
spondylodiscitídy (5)
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  Spondylodiscitis 

Š. Krajčík 

Summary

Spondylodiscitis is a rare disease, more frequent in old age, namely in diabetics and patients with
immunity disorders. Recognition of this condition is more difficult in old age due to common dege-
nerative changes of back bone and microsymptomatology of inflammation.

Key words: spondylodiscitis – skeletal system – back bone – vertebral – old age – infectious diseases

POKYNY PRE AUTOROV 

Témy: Časopis Geriatria víta všetky druhy príspevkov, ktoré sa venujú geriatrickej te-
matike, vrátane prác z oblasti sociálnej gerontológie. 

Druhy článkov: Časopis Geriatria má záujem o všetky druhy článkov, preferuje však naj-
mä originálne a prehľadové práce, kazuistiky. Články, ktoré vznikli na podnet akejkoľvek
firmy, sú v Geriatrii zreteľne označené. Články, ktoré už boli publikované inde, sú v Ge-
riatrii publikované iba výnimočne, ak slúžia na šírenie zásadných informácií (typicky od-
porúčania alebo ich preklady, komentáre); aj vtedy musí byť nadpis i abstrakt 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 originálnych prác
štruktúrovaný na „Úvod, Ciele, Metódy, ...“), Kľúčové slová (najviac 7), Úvod, Pacien-
ti a metódy / Materiál a metódy, Výsledky, Diskusia, Literatúra. 

Jazyk: Slovenský, český, anglický; všetko v spisovnej verzii (vrátane medzery za in-
terpunkčným znamienkom, napísaným, až na osobitné výnimky, za slovom bez medze-
ry; v jazyku anglickom sa akceptuje britská i americká verzia; pri necelých číslach sa
používa čiarka, nie bodka). V prípade slovenského a českého jazyka sú anglický 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 charakter prá-

ce nevyhnutne vyžaduje), veľkosť písma 11, riadkovanie 1,5. 
● Nadpisy: práce i v nej boldom na osobitnom 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 skracovaného výrazu do zátvorky; ak je skratiek mno-

ho, možno zaradiť i osobitnú časť práce „Zoznam skratiek“. 
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● Zvýraznenia textu na zvýšenie jeho prehľadnosti pre čitateľa: prípustné je len pod-
čiarknutie, hrubé písmo („bold“) a neautomatické číslovanie zoznamov / odsekov, 
resp. ich označenie najjednoduchšímu grafickými prvkami („plný kruh“); neprí-
pustné je menenie veľkosti písma, jeho farby, vkladanie zložitejších piktogramov a 
pod. 

● Literatúra: zoznam literatúry musí obsahovať zdroje všetkých tvrdení, zistení, kon-
štatovaní a pod. prevzatých od iných autorov a každý zdroj uvedený  v zozname 
literatúry musí byť konkrétne priradený aspoň k jednej časti textu práce; zoznam 
literatúry je radený podľa poradia, ako sa v texte článku na ňu autor prvý raz odka
zuje (teda nie podľa roku publikovania alebo abecedného zoznamu prvých auto-
rov), tento odkaz je vo forme poradového čísla práce v „Literatúre“, ktoré sa uvá-
dza buď v zátvorke alebo ako apostrof za danou citáciou. 

● Citácia článku (plne rešpektujte aj v príkladoch uvádzané používanie diakritických 
znamienok): Priezvisko M, Druhé L, Tretie K (ak je autorov viac ako 6, uvedú sa len 
mená prvých troch a pridá sa „et al.“). Názov. Titul časopisu 2016; 7 (12): 111 – 121.
Citácia kapitoly knihy: Priezvisko A, Priezvisko B. Názov kapitoly knihy. 111 – 121 
(strany od – do). In: Autorknihy I, Autor knihy II (ak ide o editorov, uvedie sa za me-
nami „Eds.“). Názov knihy. Bratislava: Vydavateľstvo ABCD, 2014. Citácia knihy 
(zrejme sa výnimočne cituje celá kniha): Autorknihy I, Autorknihy II (ak ide o edi-
torov, uvedie sa za menami „Eds.“). Názov knihy. Bratislava: Vydavateľstvo ABCD, 
2012: 2146 s. Citácia z internetu (nepoužíva sa, ak ide o časopisy, knihy a pod. vy-
dané aj v papierovej verzii): plná www adresa. 
Grafy, tabuľky: vytvorené štandardnými nástrojmi MS Office alebo konvertované
na obrázok; navrhovanú pozíciu v texte uviesť ako „Graf 1 / Tabuľka 7“, samotný
graf / tabuľku uviesť na konci práce s nadpisom typu „Graf 1 Vzťah veku a ...“, pod
grafom / tabuľkou v „Legende“ vysvetliť všetky v grafe / tabuľke použité skratky. 
Obrázky, fotografie: preferenčne vo formáte jpg (ostatné zvyčajnejšie formáty, ak sú
úplne nevyhnutné, možno s redakciou konzultovať), s dostatočným rozlíšením (mi-
nimálne 400 dpi v každom rozmere); navrhovanú pozíciu v texte uviesť ako „Obrá-
zok 3“, samotný obrázok uviesť na konci práce s nadpisom typu „Obrázok 3 His-
tologický nález – myokard“, pod obrázkom v „Legende“ vysvetliť všetky v ňom použité
skratky a značky (vrátane šípok, hviezdičiek a pod.); na publikovanie je možné po-
núkať len vlastné obrázky, fotografie, grafy a pod., alebo tie, ku ktorým autor článku
získal súhlas autora / vydavateľa primárneho zdroja a uviedol to k danému objektu
v svojom článku. 
Autori: s uvedením plných mien a priezvisk, všetkých oficiálne uznávaných titulov
a pracoviska; korešponujúci autor: s uvedením plnej poštovej a e-mailovej adresy;
autorom nie je osoba, ktorá vykonala čisto technickú spoluprácu pri tvorbe článku
či štandardné štatistické spracovanie dát v článku (osoby, ktoré vykonali takéto prá-
ce, je možné uviesť na záver práce). 
Vyhlásenia: a) že práca ja zaslaná na publikovanie v Geriatrii a do rozhodnutí o pri-
jatí / neprijatí na publikovanie nebude postúpená na publikovanie inde, b) o finanč-
nej podpore pre vznik článku, vrátane grantovej, ak takáto existuje, c) o konflikte záuj-
mov autora, takýto existuje. 

Doručovacia adresa: Práce posielajte len v digitálnej verzii na adresu vedúceho redaktora:
martin.dubrava@fmed.uniba.sk.
Recenzné konanie: Obligátne (zvyčajne okrem Editoriálu, Laudácie, Správy z kongresu a
pod.). Dvojito anonymné (redakcia nezverejňuje meno recenzenta konkrétneho článku
a recenzentovi posiela prácu bez uvedenie autorov). Hodnotené položky: 1. formálne
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  náležitosti (1 = vyhovuje, 0 = nevyhovuje), 2. téma (0 = bez vzťahu ku geriatrii, 1 =
okrajový vzťah ku geriatrii, 2 = silný vzťah ku geriatrii, 3 = nové informácie pre geriat-
riu – typicky zistenia štandardnej originálnej práce, 4 = zásadné nové informácie pre
geriatriu), 3. obsahová náplň (0 = nevyhovujúca, 1 = prijateľná, 2 = štandardná, 3 =
vynikajúca). Ak recenzent navrhne konkrétne pripomienky, ktoré považuje za nutné
do článku zapracovať na to, aby mohol byť publikovaný, má autor právo buď ich prijať,
alebo do práce včleniť argumentáciu proti zapracovaniu pripomienok, alebo odstúpiť
od ponúknutia svojej práce na publikovanie v Geriatrii. Ak práca v niektorej položke zís-
ka najnižšie hodnotenie, postúpi sa na hodnotenie „druhého stupňa“ aj inému recen-
zentovi; ak tento zhodnotí prácu v danej položke lepšie, rozhodne o výsledku recenzné-
ho konania redakcia. 
Prijatie na publikovanie: Autori budú o prijatí práce na publikovanie vyrozumení e-mai-
lom bezprostredne po ukončení recenzného konania. Práca bude publikovaná v najbliž-
šom čísle Geriatrie, ktorého štruktúrovaný obsah ku dňu ukončenia recenzného kona-
nia nie je uzavretý, ak na čakacej listine nie je práca s významne vyšším recenzným
hodnotením. Práce prijaté na publikovanie sú vlastníctvom Geriatrie a bez súhlasu jej vy-
davateľa nemôžu byť reprodukované či inak použité, a to ani v celku, ani v jednotlivých
častiach. Práca nie je prijatá na publikovanie, ak zjavne nespĺňa vyššie uvedené jazyko-
vé a formálne náležitosti, alebo ak v niektorej recenznej položke dostala najnižšie hod-
notenie, alebo ak k nej nie je priložené vyhlásenie, že práca nebude do rozhodnutia o pri-
jatí / neprijatí na publikovanie v Geriatrii postúpená na publikovanie inde; o neprijatí
práce 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, ktorá má neziskový charakter, sú publikované bez-
odplatne, t. j. bez nároku na honorár. 
Autorská korektúra: Jednostupňová, ak boli vykonané závažnejšie redakčné úpravy (naj-
mä významnejšie skrátenie článku, na ktoré si redakcia vyhradzuje právo), doručovaná
e-mailom. Termín: 5 pracovných dní. Za finálnu verziu článku zodpovedá jeho prvý autor. 
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Peter Belan sa v roku 1972, majúc necelých
26 liet, zmenil na MUDr. Petra Belana, keď ús-
pešne ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univer-
zity Komenského v Bratislave. Nelenil a hneď sa za-
mestnal – šťastným víťazom v neľútostnom súpe-
rení o tohto multiinštrumentalistu s potenciálom
byť skvelým lekárom sa stal Ústav tuberkulózy a
respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach
(ÚTaRCH), konkrétne pneumologické oddelenie.
Po dvoch rokoch doktor Belan nezaváhal a pre-
šiel na novozriadené oddelenie geriatrie. Nezabú-
dal ani na formálny kvalifikačný postup – postupne
a plynule skladal atestácie z internej medicíny I.
stupňa, pneumológie a ftizeológie, geriatrie. Za prá-
cu „Bronchoskopické vyšetrenie v diagnostike bron-
chogénneho karcinómu u starých ľudí“ získal ti-
tul kandidáta vied. Pri tej bronchoskopii sa tro-
cha pristavme: začal s ňou u primára Čunderlíka
– jej priekopníka na Slovensku (doktor Belan bol

jedným z našich posledných bronchoskopistov, ktorý ešte dokázal urobiť bronchosko-
piu s rigídnym bronchoskopom, potom prišla éra flexibilného inštrumentária) a za 28
rokov urobil viac ako desaťtisíc bronchoskopií, v drvivej väčšine u starších pacientov. Pri-
márom geriatrického oddelenia bol od roku 1990 do roku 2002. Vtedy ukončil po trid-
saťročnom pôsobení pracovný pomer v ÚTaRCH, získal štvrtú atestáciu – zo všeobec-
ného lekárstva a prevzal ako praktický lekár neštátnu ambulanciu, pri ktorej zriadil aj
ambulanciu geriatrickú, pričom pôsobí aj vo viacerých domovoch dôchodcov. Naplno
takto pracuje až dodnes. 

Všetci, ktorí s doktorom Belanom prišli do styku, či už ako pacienti alebo kolego-
via, by iste s radosťou potvrdili, že očakávania, ktoré sme opísali pri nástupe doktora
Belana do Biskupíc, sa vrchovato naplnili, a že sa z neho naozaj stal skvelý lekár. Už tá-
to dynamika jeho životnej cesty a výsledky, ktoré na nej pre svojich pacientov dosia-
hol, by boli postačujúce na výstižnú laudáciu zbavenú nezaslúžených epitet. Ak by sme
však len rozvíjali vyššie uvedené, na čo by bolo 1000 a jedna dobrá možnosť, nepove-
dali by sme všetko, čo o doktorovi Belanovi povedať treba, aby sme aspoň v náznakoch
ponúkli celostnejšiu fresku jeho znamenitej osobnosti. 

Peter Belan sa totiž nikdy nevymedzoval len brilantným výkonom lekárskeho povo-
lania. Veď posúďte sami. 

V roku 1972 spoluzakladal divadlo malých javiskových foriem – mnohí Bratislavča-
nia i cezpoľní študenti si dodnes pamätajú, ako sa urputne bojovalo o lístky do Divad-
la u Rolanda, na ktorom sa podieľal autorsky aj herecky. Divadlo to bolo nekonvenčné,
undergoundové nielen preto, že bolo v suteréne. V roku 1978 napísal poviedkovú knihu
„Ryby na suchu“. Aktívny umelecký rozmer vydržal doktorovi Belanovi celý život – v
ostatnom čase organizuje napríklad pravidelné výstavy diel jeho pacientov v priesto-
roch ambulancie, ktorými autorov nielen aktivizuje a oduševňuje, ale zároveň vzbudzu-
je aj záujem ostatných pacientov a obyvateľov o miestnu kultúru a históriu. 
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Peter Belan (spolu s vtedajším starostom Podunajských Biskupíc pánom Nagyom)
patril do tímu nadšencov, ktorý po revolúcii uhasil bratislavské žabomyšie politické bo-
je, a tak z robotníckej ubytovne, nebadane pretransformovanej na hodinový hotel, doká-
zal poraziť tento peniaze prinášajúci biznis-model a stvoriť Domov dôchodcov, ktorý
funguje dodnes. Pamätná a stále inšpirujúca ostane jeho reč pred plénom mestských
poslancov vedená ideou „Starý človek v pohybe!“. 

V roku 2001 vybojoval ďalšiu víťaznú bitku – s vedením ÚTaRCH o udržanie pô-
vodného počtu lôžok Kliniky geriatrie v Podunajských Biskupiciach. Vtedajší riaditeľ
ÚTaRCH vydal príkaz, že do štyroch dní treba vypratať polovicu geriatrie – celé tretie
poschodie, kde sa malo zriadiť detské oddelenie (asi preto, lebo v tom čase prudko pri-
búdalo detí a ťažko bolo nájsť dostatok vážnejšie chorých seniorov). Primárovi Belano-
vi sa nielen podarilo expresne sa dostať k ministrovi zdravotníctva, ale aj dosiahnuť, že
táto rana nakoniec geriatrii nebola zasadená. Úspech doktora Belana zvýrazňuje to,
ako skončili niektoré slovenské geriatrické pracoviská o pár rokov neskôr. A že to nebo-
lo vôbec jednoduché ani samozrejmé, by mohol potvrdiť napríklad výlet do sféry scifi:
dobrý autor tohto žánru by to mohol dotiahnuť až k neoficiálnemu, ale o to intenzív-
nejšiemu skúmaniu „vysokých miest“, koho má ten Belan za sebou, keď si trúfa posta-
viť sa na odpor, a mohol by príbeh vypointovať zistením, že nemá nikoho, že on to robí
z presvedčenia, takže by sa s ním asi predsa len dalo zatočiť (ak by sa film premietal
po 22:00 hod., dal by sa zakomponovať aj výraz „kopni ho do ...“). Ale to by takto uro-
bil len dobrý fantasy autor, veď takéto umelé konštrukcie reálny život iste neprináša. 

Doktor Belan organizuje aj vzdelávacie semináre pre kolegov – všeobecných leká-
rov. Vo svojej ambulancii vedie lekárov v rámci predatestačnej prípravy zo všeobecné-
ho lekárstva a geriatrie. 

A nakoniec to najlepšie – doktora Belana na jeho životnej púti sprevádza manželka
Frederika. Spolu dokázali urobiť mnohé užitočné aj pre geriatriu – vyzdvihnime naprí-
klad resuscitáciu nášho časopisu krajne neobvyklým riešením – zvýšením jeho nákla-
du (dokonca na desaťnásobok) a následnou distribúciou všetkým všeobecným lekárom
na Slovensku, pričom takto oživený záujem inzerentov podchytávala práve pani Fre-
derika. 

Keďže oslávenec pôvodne súhlasil nanajvýš so zverejnením „oficiálneho pracovné-
ho životopisu bez akéhokoľvek hodnotenia“, tak už radšej skončím, aby som ho neto-
nizoval príliš. Skončím radostným konštatovaním, že vzhľadom na svoj duševný a te-
lesný stav mohol oprávnene prevziať od jedného svojho VIP pacienta konštatovanie „Som
starobou príjemne prekvapený“. Tak teda: Ad multos annos, milý a stále inšpiratívny
Peter, alebo ako dramatik v Tebe ukrytý správne hovorí: „Dosť bolo chvastania! Nech
žije osemdesiatka!“

Martin Dúbrava
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