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ČO CHCEME 

V geriatrii sa ponosujeme na mnohé a činíme tak roky rokúce. Ak odhliadneme od
„lokálnych špecifík“ (pôvodne tu bolo „lokálnych vylomenín“, ale potom som to nahra-
dil eufemizmom), tak sa v zásade ponosujeme na rámec, ktorý definujú rôzni zákonne
kodifikovaní regulátori a my v ňom máme seniorom poskytovať „dokonalú“ zdravotnú
starostlivosť. Päť sedem šestka, ako fajnšmekri familiárne oslovujú základný zdroj náš-
ho poznania v tejto sfére, so silou v demokracii zverenou zákonu totiž stanovuje, že „zdra-
votná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa bezodkladne vykonajú všetky zdravot-
né výkony potrebné na určenie správnej choroby a zabezpečí sa správny preventívny po-
stup alebo správny liečebný postup“. Pritom nesmieme zabudnúť, že „neoddeliteľnou
súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie“. 

Hmmm, ako takúto excesívnu agendu vtesnať do krátkeho editoriálu, najmä ak ani
celkom nerozumiem, čo to je „správna choroba“ a neviem sa prestať cez slzy smiať nad
tou bezodkladnosťou? Ak chcem byť konštruktívny, tak si vyberiem kúsok, ktorý by
sme možno nejako vedeli ovplyvniť sami, bez regulátorov, v odbornej komunite. Komu-
nite lekárov. Lebo my, starší lekári, na rôznych pozíciách chvalabohu ešte stále (hoci
neviem, ako dlho ešte, lebo tí regulátori číhajú všade), rozhodujeme o tom, čo má mla-
dý doktor vedieť a či to vie (či sme mu „dali“ skúšku, štátnicu, „kmeň“, ...). 

Prečo sa chcem venovať mladým doktorom? Nuž preto, lebo starých je stále menej
a menej, stredná vrstva je u nás nápadne hypotrofická a personálnu spásu môže slo-
venská geriatria nájsť len v mladých kolegoch. 

Čo má teda mladý doktor vedieť? Podľa môjho hlbokého presvedčenia by mal ve-
dieť to, čo sa od neho v reálnom živote po nástupe do prvého zamestnania počas nie-
koľkých prvých rokov očakáva. Zároveň by mal mať dostatočne široký základ, na kto-
rom by mohol postupne budovať to, čo bude vo svojom odbore potrebovať, vrátane
schopnosti vyhľadávať nové poznatky a porozumieť ich významu. 

Priznám sa, že tu vidím istú paralelu s volaním našich „kapitánov priemyslu“, ako im
školy nevychovávajú absolventov s dostatočnými praktickými znalosťami a zručnosťa-
mi. Rozdiely medzi „priemyslom“ a medicínou sú len dva. Prvý: Na rôzne rekvalifikácie
a modernizácie koncepcií škôl „pre potreby zamestnávateľov a uplatnenie sa na trhu
práce“  vynakladáme s neskrývanou hrdosťou a hádam až úprimným pocitom dobre vy-
konaného množstvo Euro (EÚ Euro, ale aj tých, ktoré priamo pochádzajú z našich da-
ní). Mladý lekár, pokiaľ práve nie je rezidentom designovaným za praktického lekára,
si však už nemalú časť povinnej cirkulácie mimo vlastného pracoviska platí sám. Dru-
hý: Neprimerane vzdelaný absolvent v priemysle znižuje produktivitu výroby. V medi-
cíne priamo ohrozuje ľudí. Ale späť k mladým.  

Keď som po fakulte začínal ja, mal som pomerne dlhý čas pracovať pri staršom le-
károvi ako jeho adlatus. V každom prípade som sa ho vždy mohol opýtať, čo a ako.
Mohol, lebo nielen fyzicky existoval, ale bol aj fyzicky dostupný a osloviteľný. Riziko,
že by som z nekontrolovateľnej aktivity / nekontrolovanej pasivity alebo časovej núdze
poškodil pacienta, bolo minimalizované. Obávam sa, že dnešná doba „racionalizácie a
ekonomizácie zdravotníctva“ v kombinácii s temer už globálnym (nielen slovenským)
nedostatkom (mladých) lekárov tento prirodzene sa vyvinuvší modus učenia sa lekára
značne narušila. Dnes absolventovi po nástupe do zamestnania neraz radí lekár majú-
ci o pol roka či o roky dva viac klinických skúseností (verím, že za tento názor nebu-
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dem stíhaný ako za šírenie poplašnej správy, veď ho publikujem v odbornej tlači). Star-
ší lekári buď jednoducho nie sú, alebo síce nejakí ešte sú, ale sú nedostupní na (dislo-
kovaných) ambulanciách, katetrizačných, endoskopických, operačných alebo iných
sálach, schôdzach (aktuálne: DRG máte už kompletne zavedené?), píšu prosbopisy k
stolcom prestolným na tému personálneho či prístrojového vybavenia im zverených
pracovísk a / alebo na to zháňajú sponzorov, tvoria vyjadrenia aj k zjavne nezmysel-
ným sťažnostiam a pod. Nevyzerá to, že by sa tento stav narušeného prirodzeného
odovzdávania klinických zručností a skúseností mal v blízkej budúcnosti zvrátiť. Ako
teda za týchto okolností minimalizovať riziko, že pacient bude poškodený systémovo
(lebo konkrétny mladý lekár, ktorý by sa niečoho suboptimálneho dopustil, je len pro-
dukt vzdelávacieho systému)?

Vidím jedinú cestu. Návrat ku koreňom. Ku koreňom poctivej tradičnej medicíny,
ktorá integrovala poznanie tisícročí. Poznanie, ako pri rozhovore s pacientom (pri číta-
ní jeho dokumentácie, v geriatrii rozsiahlej) a jeho základnom fyzikálnom vyšetrení zís-
kať všetko, čo sa získať dá, ako neprehliadnuť, nepodceniť dôležité. Ako zistené racio-
nálne, bez košatých odkazov na raritné choroby a množstvo drahých pomocných vy-
šetrení, interpretovať. Aby na jednej strane nebol pacient vystavený riziku nepotreb-
ných vyšetrení (z „choosing wisely“ je už svetová kampaň) a poisťovňa riziku plytva-
nia. Aby sme na strane druhej neopomenuli čo najskôr urobiť iniciálne nevyhnutné
diagnostické a liečebné opatrenia. Jednoduché? Obávam sa, že nie. Zvládnutie tohto
bazálneho módu po šiestich rokoch štúdia medicíny je možné len vtedy, ak sa na to
potrebné vedomosti a zručnosti (vivat propedeutika) trpezlivo počas štyroch klinic-
kých ročníkov budujú. Budujú sa vtedy, ak sa v tom čase niekto s medikom rozpráva
aj o tom, že etickým problémom nie je len eutanázia a umelé prerušenie tehotenstva,
ale najmä každodenné poctivé vedenie všetkých zverených pacientov. Ak niekto medi-
ka nenechá napospas plynúcemu času, ale ukazuje mu, ako to robiť, a potom kontro-
luje, či to tak aj robí. 

Máme na to silu? Alebo sa budeme ďalej zaklínať všeličím iným a čakať, kým sa
nezjaví úplne malé dieťa a spasiteľsky neprerečie, že kráľ je nahý? 

M. Dúbrava 
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EDUKÁCIA RODINY V STAROSTLIVOSTI 
O GERIATRICKÉHO PACIENTA 

S NÁHLOU STRATOU SEBESTAČNOSTI 

S. Voznická
Oddelenie geriatrie a dlhodobo chorých, FN Trenčín

Súhrn

Stavy s náhlou stratou sebestačnosti u geriatrického pacienta vznikajú nečakane a rodina
sa nie vždy dokáže adaptovať na zmenenú životnú situáciu. Prístup k starostlivosti a spolu-
práci počas hospitalizácie seniora je rôzny. Príbuzní väčšinou nevedia, na ktoré oblasti starost-
livosti sa majú zamerať. Spoločným znakom je, že rodina si často nepripúšťa zhoršený stav
svojho príbuzného. Ak si aj uvedomuje aktuálne zhoršenie, často pozorujeme nereálnu nádej
príbuzných, že starý človek bude po preliečení „ako predtým“. Je potrebné, aby iniciatívu pre-
vzali sestry a pomohli rodine. Vytvorenie a využívanie edukačného procesu umožní sestrám
individuálny prístup, pomôže osloviť, komunikovať a systematicky viesť edukáciu a spoluprá-
cu s rodinou počas starostlivosti o nesebestačného geriatrického pacienta.

Kľúčové slová: senior – malignity – náhla strata sebestačnosti – ošetrovateľská starostlivosť – rodina –
edukácia

Úvod
Na poskytovanie adekvátnej ošetrovateľskej starostlivosti seniorovi je nevyhnutné

poznať zmeny a potreby typické pre geriatrického pacienta. Riešenie problémov geriat-
rického pacienta vyžaduje citlivý prístup, rešpektovanie individuality a aktívne zapájanie
seniora a podporných osôb do starostlivosti (1). Na geriatrických oddeleniach a klinikách
sa denne riešia problematické situácie vyplývajúce zo zmeneného alebo zhoršeného sta-
vu seniora. Ak dôjde k zhoršeniu náhle, rodina nie je pripravená a vznikajú nepríjem-
né až stresujúce situácie. Typickým príkladom je stav alebo ochorenie vedúce k náhlej
strate sebestačnosti. Starý človek má nielen problémy zdravotné, ale veľmi rýchlo pri-
chádzajú aj problémy v oblasti psychickej a sociálnej.

Vo vzťahu k veku a starnutiu sa dajú typy morbidity prezentovať v troch variantoch:
1. atálne choroby (tzv. killer diseases) – často vedú k nesebestačnosti a neraz až k smr-

ti (napr. ateroskleróza, karcinóm, Alzheimerova choroba), 
2. katastrofické udalosti – vedú k náhlej závažnej zmene zdravia (napr. cievna mozgová 

príhoda, zlomenina krčka stehnovej kosti), 
3. malé choroby a stresy – vedú k zmenám aktivity, postupnému poklesu kondície, pá-

dom a k obmedzeniu aktivity seniora (2). 
Dobré rodinné zázemie, pochopenie a láska najbližších sú dôležité v každom veku.

Pre udržanie aktivity a zlepšenie kvality života majú kontakty s rodinou v starobe veľký
význam (3). Rodina predstavuje pre starého človeka najdôležitejšiu sociálnu skupinu
a má jednu z hlavných úloh pri obnove a udržaní zdravia. Takisto má význam z hľadiska
zachovania sebestačnosti v prirodzenom prostredí, na ktoré je senior zvyknutý. Preto
v prípade potreby pomoci a starostlivosti starí ľudia uprednostňujú rodinné zväzky. Pries-
kum Eurobarometer 2007 ukázal, že v prípade potreby dlhodobej starostlivosti sa až 68%
Slovákov (najviac z krajín EU) spolieha na príbuzných a očakáva od nich pomoc (4).
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V článku prezentujeme tri kazuistiky pacientov hospitalizovaných na Oddelení ge-
riatrie a dlhodobo chorých FN Trenčín. Ide o troch „modelových“ pacientov s náhlou
stratou sebestačnosti, ktorými chceme dokumentovať rozdielnosť prístupov k riešeniu
vzniknutej situácie. 

Kazuistika 1
82-ročný polymorbídny pacient, preložený na naše oddelenie z oddelenia tuberku-

lózy a pľúcnych chorôb (TaPCH; tam bol hospitalizovaný pre akútnu bronchitídu) pre
globálne srdcové zlyhávanie s novodokumentovanými ischemickými zmenami antero-
laterálne a s fibriláciou predsiení. Pacient bol samostatný, mobilný s pomocou palice,
bol slabý, rýchlo sa unavil. Stav pacienta sa postupne zlepšoval, úroveň sebestačnosti
bola vo všetkých oblastiach aktivít denného života (ADL) dobrá (ADL test 90 bodov
– mierna závislosť). 

Na 17. deň hospitalizácie, idúc na WC, spadol, pričom vznikla pertrochanterická
zlomenina vľavo, ktorá bola riešená konzervatívne. Stav sa skomplikoval na 22. deň hos-
pitalizácie akútnou renálnou insuficienciou po podaní kontrastnej látky pri CT angio-
grafii pľúc. Následne ostal pacient pripútaný na lôžko, došlo k zhoršeniu bronchitídy
a progresii kardiálnej kongescie. Pri zhoršení somatického stavu zostal pacient imo-
bilný, inkontinentný, dekompenzoval sa aj psychicky – vedomie bolo zhoršené kvalitatív-
ne aj kvantitatívne, pacient býval somnolentný alebo naopak dezorientovaný až agito-
vaný. Trpel nechutenstvom, ťažko sa mu dýchalo, nevládal si odkašľať. Mával bolesti
zlomenej končatiny. Bol závislý vo všetkých oblastiach ADL (ADL test 0 bodov – vy-
soká závislosť). Po antibiotickej, diuretickej a ďalšej liečbe sa stav pacienta upravoval,
začal rehabilitovať, bol vertikalizovaný. Naďalej však nebol schopný ani základných
samoobslužných aktivít. 

Prístup rodiny: Po zhoršení stavu boli dcéry pri spolupráci s personálom a v starost-
livosti o otca veľmi aktívne. Zaujímali sa o spôsoby a techniku kŕmenia, zapájali sa do
hygienickej starostlivosti, rehabilitácie, naučili sa polohovať pacienta. Spolupráca a ko-
munikácia s personálom bola na dobrej úrovni. Po prepustení sa príbuzní chceli starať
o pacienta: veria, že jeho stav sa zlepší, myslia si, že to zvládnu. 

Kazuistika 2
75-ročná pacientka prijatá pre pretrvávajúcu fibriláciu predsiení a prewarfarinizá-

ciu. Bola mobilná, plne sebestačná (ADL test 110 bodov – nezávislosť).
Na 14. deň hospitalizácie sa pacientka šmykla v sprche, spadla na chrbát. Diagnos-

tikovaná zlomenina 12. stavca. Vzhľadom „na polymorbiditu a vek“ pacientky navrh-
nutá konzervatívna liečba. Na 36. deň hospitalizácie sa u pacientky vyskytla akútna en-
teritída (Clostridium difficile), ktorá bola preliečená. Po úraze bola pacientka imobil-
ná, stravu prijímala v ľahu na posteli, hygienu vykonávala s pomocou, čiastočná funkč-
ná inkontinencia moču, v období akútnych hnačiek aj funkčná inkontinencia stolice.
Bola nekomunikatívna, apatická, odmietala rehabilitáciu aj vertikalizáciu s korzetom.
ADL test 35 bodov – vysoká závislosť.

Prístup rodiny: O stav pacientky sa zaujímala väčšinou len jedna dcéra (ďalšie dve
deti mimo Trenčína). Informovala sa u ošetrujúceho lekára, s ostatným personálom ne-
komunikovala. Príbuzní chodili na bežné návštevy. Po úraze a strate sebestačnosti ne-
bol pozorovaný zvýšený záujem o starostlivosť, možnosti rehabilitácie alebo spôsob na-
loženia korzetu. Dcéra, oslovená personálom, ktorý ju chcel poučiť o podávaní LMWH,
sa na oddelenie nedostavila: „Mama je samostatná, zvládne to aj sama“.
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Kazustika 3
82-ročná pacientka odoslaná z ambulancie úrazovej chirurgie (ošetrená pre epizó-

du bezvedomia a ranku v okcipitálnej oblasti), k nám prijatá pre permanentnú fibrilá-
ciu predsiení a na doriešenie príčiny synkopy. Pri prijatí bola dezorientovaná, produ-
kovala slovný šalát, imobilná, pomočená. ADL test 0 bodov – vysoká závislosť. Podľa
údajov dcéry pacientka pred kolapsom žila sama v byte, chodila s pomocou chodúľky,
bola plne sebestačná, zaujímala sa o dianie vo svete, sledovala správy, chodila s pria-
teľkami na „kávičku“. 

Počas hospitalizácie sa stav zhoršil bronchopneumóniou. Po liečbe sa stav postup-
ne zlepšoval. Pacientka rehabilitovala, bola vertikalizovaná, chodila s pomocou cho-
dúľky. Stavy dezorientácie však pretrvávali, bola blúdivá, úkony sebaopatery zvládala
len s pomocou, nebola schopná pochopiť a zapamätať si, čo sa od nej vyžaduje. 

Prístup rodiny: Dcéra sa o stav pacientky zaujímala intenzívne. S matkou trávila
čas aj mimo návštevných hodín, rozprávala sa s ňou, snažila sa ju „zorientovať“. Po zlep-
šení stavu sa s pacientkou prechádzala po oddelení. Komunikácia bola veľmi dobrá s ce-
lým zdravotníckym personálom. Zabezpečila vhodné prípravky a pomôcky na ošetro-
vateľskú starostlivosť, ale aktívne sa do nej nezapájala – podľa jej slov to personál ovlá-
da lepšie. Dúfala, že mamin stav sa zlepší a bude ako predtým.

Diskusia
Participácia príbuzných na starostlivosti o seniora je rôzna. Ak však príbuzní aj ma-

jú záujem o seniora a chcú mu pomôcť, často nevedia ako. Spoločným znakom je, že ro-
dina si neuvedomuje alebo nepripúšťa, že stav (náhlej) straty sebestačnosti môže byť
trvalý. Nácviku úkonov starostlivosti neprikladajú veľký význam, lebo dúfajú, že ich blíz-
ky „vyzdravie a bude ako predtým“. Na zabezpečenie plnohodnotnej starostlivosti v
domácom prostredí je potrebný aktívny a profesionálny prístup sestier už počas hos-
pitalizácie formou edukačného procesu. 

Edukácia v ošetrovateľstve je proces ovplyvňujúci správanie pacienta / rodiny s cie-
ľom uskutočňovať zmeny v oblasti vedomostí (kognitívnej), postojov (afektívnej) a zruč-
ností (psychomotorickej), potrebných na udržanie, podporu a zlepšenie zdravia (5).

Ciele edukácie na udržanie a zvyšovanie sebestačnosti, ktorej ústrednými osobami
sú senior a jeho rodina, možno sformulovať nasledovne (6):
● zapojenie do liečby, 
● zvyšovanie samostatnosti pacienta a jeho rodiny pri zvládaní ochorenia, 
● pomoc pri adaptácii na nemocničné prostredie a nové situácie, 
● prebranie zodpovednosti za seba a svoje zdravie, 
● zlepšenie kompenzácie ochorenia a zníženie frekvencie hospitalizácií, 
● zníženie komplikácií ochorenia, 
● zlepšenie kvality života. 

Odoporúčané postupy na to, ako u hospitalizovaného pacienta získať, motivovať a
edukovať príbuzných sa nám nepodarilo v literárnych zdrojoch nájsť. Preto sme vytvo-
rili návrh edukačného plánu rodiny seniora s náhlou stratou sebestačnosti.

Návrh edukačného procesu rodiny seniora s náhlou stratou sebestačnosti
Plnohodnotná edukácia rodiny geriatrického pacienta neznamená iba nácvik a os-
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vojenie si jednotlivých úkonov. Zahŕňa v sebe aj zvládnutie správnej komunikácie, po-
chopenie a rešpektovanie potrieb starého človeka, ale aj jeho rodiny. Predstavuje vní-
manie fyzických, psychických, emocionálnych a sociálnych problémov a snahu o ich
vyriešenie, alebo aspoň zníženie ich vplyvu na kvalitu života seniora a jeho príbuzných.

Navrhovaný edukačný proces je pomerne rozsiahly aj počtom relatívne nesúvisia-
cich oblastí: 1. podávanie stravy a tekutín, 2. osobná hygiena, 3. starostlivosť o vyprázd-
ňovanie a 4. starostlivosť o polohu pacienta. Spojenie týchto štyroch oblastí do jedné-
ho edukačného procesu bolo zámerné, pretože rodina seniora s náhle vzniknutou zá-
vislosťou sa musí v krátkom čase komplexne prispôsobiť novej životnej situácii. Všetky
spracované edukačné témy sa týkajú základných prvkov samoobslužných činností a v
podstate sa navzájom prelínajú a dopĺňajú.

Edukačný proces je rozpracovaný v piatich krokoch:
1. posudzovanie: rodiny (postoje, motivácia, fyzické možnosti, psychické zábrany, pro-

fil rodiny, ...), prostredia (bývanie, priestorové riešenie, bezpečnosť prostredia, ...), 
2. diagnostika: deficit vo vedomostiach, postojoch, zručnostiach, 
3. plánovanie: priority, ciele, miesto, časový harmonogram, pomôcky, 
4. realizácia: motivácia k činnostiam, získanie teoretických vedomostí, nácvik prak-

tických zručností, spätná väzba, 
5. vyhodnotenie: splnenie cieľov, ďalšie odporúčania. 

Jednotlivé kroky napomôžu sestrám efektívne komunikovať a spolupracovať s prí-
buznými. Už pri posúdení môžu svojimi otázkami upozorniť rodinu na nevyhnutné
zmeny životného štýlu, bývania, sociálneho riešenia. Pri spolupráci počas ďalších krokov
nielenže príbuzní získajú vedomosti a zručnosti potrebné na starostlivosť o nesebestač-
ného seniora, ale praktické skúsenosti im umožnia získať realistický pohľad na túto
starostlivosť a zvážiť ich vlastné sily a možnosti, aby starostlivosť zvládli aj pri prepus-
tení pacienta do domáceho prostredia.

Záver
V súvislosti s dĺžkou života sa spoločnosť čoraz viac zaoberá problematikou kvality

života starých ľudí a riešením problémov a potrieb súvisiacich so seniormi a starostli-
vosťou o nich. Veľký dôraz sa kladie na čo najdlhšie zotrvanie seniora v jeho prirodze-
nom prostredí, so zachovaním dobrých rodinných vzťahov a sebestačnosti v čo najvyš-
šej možnej miere (7).

Táto úloha neprináleží iba sfére primárnej a komunitnej starostlivosti. Je potrebné,
aby sa pri starostlivosti o geriatrického pacienta v ústavných lôžkových zariadeniach
podieľali na spolupráci s rodinou aj sestry. Ideálna by bola užšia spolupráca medzi ses-
trami v ústavnej a komunitnej starostlivosti, aby sa zabezpečila kontinuálna a nadvä-
zujúca starostlivosť o seniora a jeho rodinu v domácom prostredí. 
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Family education in geriatric care of patients 
with sudden loss of self – sufficiency  

S. Voznicka

Summary

Sudden loss of self – sufficiency in geriatric patients is usually unpredictable and it may not be
easy for family members to adapt to this changing situation. At the beginning it may be usual for the
family not to admit the worsening state of their relative, and this is often accompanied by unrealistic
hope that the elderly patient remains uncharged. It is important for nurses to try to help the family
and it is important for the medical staff members to utilize all possible communication and collabo-
ration with family members to enhance and improve the care of insufficient geriatric patient. 

Key words: senior – sudden loss of self – sufficiency – family – education 
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MÁ PACIENT SKUTOČNE 
TERMINÁLNE SRDCOVÉ ZLYHÁVANIE?

M. Luknár
1
, M. Dúbrava

2

1Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCCH Bratislava
2Klinika geriatrie LFUK a UN Bratislava

Súhrn

S terminálnym „D“ štádiom srdcového zlyhávania (SZ) sa stretávame najmä u seniorov.
Jeho identifikovanie nie je samoúčelné, pretože má zásadný vplyv nielen na prognózu pacien-
ta, ale vedie aj k dramatickým terapeutickým rozhodnutiam, ktoré môžu siahať od transplan-
tácie srdca po paliatívny prístup. K dispozícii je veľa parametrov a ich kombinácií, ktoré by mali
zaručovať, že pacient so SZ bude správne zdiagnostikovaný a zaradený do D štádia. Opak je
však pravdou, jednoduché a spoľahlivé nástroje na diagnostiku D štádia SZ nemáme stále k
dispozícii. V reálnom živote sa opierame najmä o klinické charakteristiky a snažíme sa objekti-
vizovať ich pomocnými vyšetreniami. Táto práca ponúka informácie o aktuálnych možnos-
tiach a limitáciách diagnostiky terminálneho SZ.

Kľúčové slová: srdcové zlyhanie – D štúdium srdcového zlyhania – pokročilé srdcové zlyhanie – termi-
nálne srdcové zlyhanie – geriatria – senior 

Východiská
Je zrejmé, že tak ako ku geriatrii patria akútne ochorenia, patria k nej aj pokročilé

štádiá mnohých chorôb, medzi nimi aj chronické srdcové zlyhávanie (SZ). Na geriat-
rickom pracovisku jedného z autorov (MD), prijímajúcom všetkých akútne internis-
ticky chorých seniorov z definovaného mestského rajónu, bola pri priemernom veku
hospitalizovaných 78 rokov prevalencia srdcového zlyhávania v priebehu jedného roka
32 %, pričom srdcové zlyhávanie bolo najčastejšou bezprostrednou príčinou hospita-
lizácie (v 14 % pacientov) a bola spojená s vysokou hospitalizačnou mortalitou (19 %).
V slovenskej štúdii SAFIS1, 2 sa v nemalej skupine aj z hľadiska SZ rizikovejších senio-
rov s fibriláciu predsiení (išlo o 28 % všetkých hospitalizovaných seniorov, ktorých prie-
merný vek bol 82 rokov) srdcové zlyhanie vyskytlo dokonca až v 52 %, dramaticky na-
rastajúc s postupujúcim vekom (od 46 % u 65 až 69-ročných po 60 % u 90-ročných a
starších). 

Diagnostika a liečba SZ je detailne opísaná v zahraničných odporúčaniach. Pri pod-
robnejšom čítaní však zistíme, že stratégie týkajúce sa pokročilého SZ sú v odporúča-
niach pomerne skromné a týkajú sa najmä takých procedúr, ako mechanická podpora
obehu či transplantácia srdca. Tieto postupy však nie sú poskytované väčšiemu počtu
pacientov s pokročilým SZ, tí sú dominantne odkázaní na iný manažment. Ak však chce-
me liečiť nejaké štádium ochorenia, musíme byť najprv schopní zaklasifikovať pacien-
ta, či doň patrí. Položili sme si preto otázku, kedy môžeme konštatovať, že pacient je
skutočne v terminálnom štádiu SZ. Hľadanie odpovedí na túto zdanlivo jednoduchú
otázku, ktorá sa dotýka mnohých seniorov, je predmetom predkladanej práce. 

Klasifikácia srdcového zlyhania
Asi najrozšírenejšou – najpoužívanejšou klasifikáciou stupňa SZ je klasifikácia pod-

ľa New York Heart Association (NYHA)3, a to napriek tomu, že ide o škálovanie zalo-
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žené na subjektívnom posudzovaní (pacienta aj lekára), keďže hodnotí toleranciu fy-
zickej záťaže a symptomatológiu SZ. Preto sa ňou určený stupeň SZ môže pomerne
často meniť. Jej popularita zrejme spočíva v tradícii, jednoduchosti a schopnosti ponú-
kať quoad vitam predikciu. V NYHA klasifikácii je najvyšší IV. stupeň, pri ktorom pa-
cient nie je schopný fyzickej aktivity bez toho, aby necítil symptómy SZ, resp. symptó-
my SZ sú prítomné už v pokoji. 

Novšia americká ACC / AHA klasifikácia SZ4 označuje najvyšší stupeň SZ písme-
nom „D“ (nič na tom nezmenila ani aktuálna upgrádovaná verzia týchto odporúčaní5).
V podkapitole „Definícia pokročilého SZ“ sa použilo 156 slov (bez odkazov, vrátane
opakujúcich sa slov HF, AHA, ACCF a odkazu na plné znenie názvu registra INTER-
MACS). Dalo by sa predpokladať, že to by mohlo postačovať, aby sme mali jasne kodi-
fikované, že daný pacient je v konečnom štádiu SZ. Pozrime sa však bližšie, čo nám tie
slová hovoria. Avizujú, že v istej časti pacientov s chronickým SZ bude choroba prog-
redovať a rozvinú sa ťažké perzistujúce symptómy napriek maximalizácii farmakolo-
gickej liečby, ktorá je v súlade s odporúčaniami na liečbu SZ. Upozorňujú, že na opis
„D štádia SZ“ sa používajú aj termíny „pokročilé SZ“, „konečné štádium SZ“ a „refrak-
térne SZ“. Pripomínajú, že v týchto odporúčaniach (verzia rok 2009) bolo D štádium
zadefinované tak, že jeho nositeľ je „pacient so skutočne refraktérnym SZ, ktorý môže
byť kandidátom špecializovaných liečebných stratégií, ako sú napríklad mechanická
podpora obehu, špecializované postupy uľahčujúce odstránenie tekutiny, trvalé ino-
tropné infúzie, transplantácia srdca, iná inovatívna alebo experimentálna chirurgická
liečba alebo terminálna (end-of-life) starostlivosť, akou je starostlivosť hospicová“. Uvá-
dzajú, že Európska kardiologická spoločnosť vytvorila definíciu pokročilého SZ6 s ob-
jektívnymi kritériami, „ktoré môžu byť užitočné“ – dáta sú zhrnuté v tabuľke. Ďalšie
dve tabuľky jednak sumarizujú klinické okolnosti, ktoré môžu byť nápomocné pri iden-
tifikovaní pacientov progredujúcich k pokročilému SZ, jednak odkazujú na 7 pacient-
skych profilov, ktoré stratifikujú chorých s pokročilým SZ7. 

Nasleduje podkapitola nazvaná „Dôležité faktory na zváženie pri určovaní, či je pa-
cient refraktérny“ (146 slov bez odkazov). V nej sú uvedené cenné konštatovania, napr.:
„pacient, pri ktorom sa zvažuje, či uňho nejde o SZ štádium D, by mal byť pozorne
zhodnotený, aby sa zaistilo, že diagnóza je správna a že nie sú žiadne vyliečiteľné príči-
ny alebo alternatívne vysvetlenia pre pokročilé symptómy“, „je dôležité určiť, že SZ a
nie sprievodné pľúcne ochorenie je podkladom dýchavice“, „keď predpokladáme kar-
diálnu kachexiu, majú byť vylúčené iné príčiny straty hmotnosti“, „ťažko symptomatic-
kí pacienti s novodiagnostikovaným SZ sa často môžu podstatne zlepšiť, ak sú na za-
čiatku stabilizovaní“, „treba posúdiť neadherenciu k liekom, reštrikcii soli a denné mo-
nitorovanie hmotnosti“, „treba vykonať pozornú kontrolu farmakoterapie, aby sme ve-
rifikovali, či boli zvážené všetky liečby založené na medicíne dôkazov, ktoré môžu zlep-
šiť klinický stav,“. Autori sú presvedčení, že miera užitočnosti takýchto odporúčaní pre
aspoň priemerne vzdelaného a klinicky uvažujúceho lekára je zrejmá. 

Prečo sa snažiť o diagnostikovanie štádií srdcového zlyhania
Ak nemá byť klasifikácia ochorenia (v našom prípade štádia SZ) samoúčelná, mu-

síme si byť vedomí, aké prínosy pre manažment pacienta poskytuje. Sme presvedčení,
že správna klasifikácia SZ má reálny klinický význam. Vidíme ho najmä v rozdielnych
liečebných prístupoch v jednotlivých štádiách SZ a v možnosti prognózovať priebeh
ochorenia. Na tomto mieste k liečbe D štádia SZ uveďme aspoň základné informácie
(komplexnejšia analýza liečby terminálneho SZ presahuje rámec tejto práce). V D štá-
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diu SZ teba zvažovať aplikáciu mechanickej podpory obehu, resp. transplantáciu srdca,
pri konvenčnej liečbe klesá význam farmakologickej liečby modifikujúcej SZ a vzrastá
význam liečby paliatívnej, teda tej, ktorá je zameraná na kvalitu života – redukciu symp-
tómov (najmä dýchavice, edémov, ale aj ostatných prejavov SZ). Iste nie je potrebné
zdôrazňovať, aký zásadný význam pre pacienta má takéto rozhodnutie lekára o modifi-
kácii liečby SZ. 

Ako v reálnom živote diagnostikovať terminálne srdcové zlyhanie
Bolo popísaných viac ako 100 prediktorov zlej prognózy pacientov so SZ, resp. pokro-

čilého SZ8, 9. Tie môžu byť: 
● klinické – napr. tolerancia záťaže (objektivizovaná napr. testom vzdialenosti prej-

denej za 6 minút), hospitalizácia pre SZ, odvrátená náhla srdcová smrť, dávka diu-
retika, užívanie betablokátora, cukrovka, obezita, depresia, demencia, cievna moz-
gová príhoda, nezriedka sa objavuje aj kalendárny vek, 

● elektrofyziologické – napr. trvanie komplexu QRS, komorové arytmie, variabilita 
srdcovej frekvencie, alternans T vlny, fibrilácia predsiení, 

● laboratórne – napr. nátriuretický peptid, troponinémia, nátriémia, kreatininémia, 
urea, hemoglobinémia, cholesterolémia, podiel lymfocytov v periférnom krvnom 
obraze, 

● zobrazovacie – napr. šírka dutiny ľavej komory, prítomnosť myokardiálnej fibrózy, 
● hemodynamické – napr. tlak krvi, ejekčná frakcia ľavej komory (EFĽK), pľúcna hy-

pertenzia, srdcový výdaj, 
● iné funkčné – napr. maximálna vrcholová VO2. 

Niektoré prediktory sú jednoduché, iné sú materiálne, metodicky a / alebo personál-
ne náročné. K dispozícii sú aj ich rôzne kombinácie, napr. model zo Seattlu10, „Heart
Failure Survival Score“11, EFFECT12, EVEREST13, „ESCAPE Discharge Score“14. 

Ako to však v takýchto prípadoch býva – už samotný počet prediktorov, resp. skó-
rovacích systémov dáva tušiť, že vec vôbec nie je jednoznačná, že prediktory síce budú
dobre charakterizovať populácie pacientov, ale oveľa menej presne individuálneho pa-
cienta. Je to tak aj pri SZ – presná definícia pokročilého SZ je síce veľmi dôležitá, ale
napriek existujúcim možnostiam je stále zložitá a nie je jasné, ako k nej dospieť, keďže
nie je zrejmé, ktoré ukazovatele najlepšie vystihujú pokročilosť SZ. Najčastejšie sa na
určenie pokročilého SZ používajú NYHA klasifikácia a EFĽK15, pričom aj pri nich sa
používa široký diapazón kriteriálnych hodnôt definujúcich pokročilé SZ (napr. pri
EFĽK od 20 do 45 %). 

Aktuálne americké odporúčania16 definujú D štádium SZ ako prítomnosť progre-
dujúcich a / alebo perzistujúcich ťažkých symptómov a znakov SZ napriek optimali-
zovanej farmakologickej, chirurgickej a prístrojovej liečbe, pričom pre objektivizáciu ná-
lezov sa odkazujú na už spomenuté prediktory a predikčné modely. 

V Európe by sme mali asi primárne zohľadňovať diagnostické kritériá pokročilého
štádia SZ podľa Európskej kardiologickej spoločnosti6: 
1. ťažké symptómy SZ s dýchavicou a / alebo slabosťou v pokoji alebo pri minimálnej 

námahe (NYHA trieda III alebo IV); 
2. epizódy retencie tekutín (pľúcna a / alebo systémová kongescia, periférne edémy)

a / alebo redukovaný srdcový výdaj v pokoji (periférna hypoperfúzia); 
3. objektívny dôkaz ťažkej dysfunkcie srdca aspoň jednou metódou: LVEF < 30 %, pseu-
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donormálny alebo reštrikčný mitrálny vtok, stredný zaklínený kapilárny tlak v pľúc-
nici >16 mm Hg a / alebo tlak v pravej predsieni >12 mm Hg, vysoká hladina nátri-
uretického peptidu za absencie nekardiálnych príčin takéhoto zvýšenia; 

4. ťažké zhoršenie funkčnej kapacity preukázanej aspoň jedným z nasledujúcich pos-
tupov: neschopnosť vykonávať telesnú záťaž, prejdenie menej ako 300 m za 6 mi-
nút, vrcholové VO2 < 12 ml/kg/min.; 

5. anamnéza aspoň jednej hospitalizácie pre SZ v predošlých 6 mesiacoch; 
6. prítomnosť všetkých vyššie uvedených položiek napriek pokusom o optimalizáciu 

liečby, vrátane diuretickej a ostatnej farmakologickej liečby podľa odporúčaní, ak 
nie sú zle tolerované alebo kontraindikované, a napriek aplikovanej resynchronizač-
nej liečbe, ak je indikovaná.
Pre klinickú prax je zrejme vždy výhodnejšie uvažovať komplexne, aj keď možno

zdanlivo menej exaktne: zvyčajne nie je jedna udalosť definuje pacienta s pokročilým
SZ, býva to skôr súbeh charakteristík svedčiacich pre to, že sa pacient stal refraktér-
nym na tradičnú liečbu. Nemusí to byť ani EFĽK, ktorá by sama osebe „diagnostiko-
vala“ D štádium SZ, pretože odráža výsledok patologického procesu, ale nie adaptáciu
organizmu naň. Pokročilé SZ teda skôr reflektuje klinický priebeh – medzi okolnosti,
ktoré vedú k záverovaniu D štádia SZ, patria17: aspoň dve návštevy pohotovosti alebo
hospitalizácie pre SZ v uplynulom roku, progresívne zhoršovanie renálnych funkcií
(vzostup azotémie), strata hmotnosti bez inej príčiny, intolerancia ACE inhibítorov
(pre hypotenziu a / alebo renálne zhoršenie), betablokátorov (pre zhoršenie SZ alebo
hypotenziu), častý systolický tlak krvi < 90 mm Hg, perzistujúca dýchavica vyžadujú-
ca oddych pri obliekaní alebo umývaní sa, neschopnosť prejsť cca 300 metrov po rovi-
ne pre dýchavicu alebo slabosť, nedávna potreba zvýšiť dávku diuretík na zachovanie
euvolémie (často s dávkou furosemidu > 160 mg / deň) alebo potreba diuretiká kombi-
novať, progredujúce klesanie nátriémie (zvyčajne pod 133 mmol/l), časté ICD výboje. 
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Who has an advanced heart failure ?   

M. Luknár, M. Dúbrava 

Summary

Advanced (stage D) heart failure appears mostly in seniors. Its identification has an importancy
for outcome prediction and for decision making in these patients. Simple and reliable tools for diag-
nosis of stage D heart failure are stil not available. In real life it is based on clinical picture and sub-
sidiary investigations in diagnosis of advanced heart failure.

Key words: heart failure – stage D of advanced heart failure – geriatric medicine – seniors 
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NIEKTORÉ ZRIEDKAVEJŠIE 
VRODENÉ OCHORENIA SRDCA U SENIOROV 

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

Súhrn

V klinickej praxi sa u seniorov stretávame najmä s ochoreniami, ktoré majú vysokú frek-
venciu. Zároveň však môžeme byť konfrontovaní aj so zriedkavejšími ochoreniami, medzi kto-
ré v séniu patria aj vrodené chyby srdca. Ich frekvencia však u seniorov v ostatnom čase neza-
nedbateľne stúpa, pričom je potešiteľné, že zároveň rastie aj ich primárna kurabilita. V článku
prinášame bližšie informácie o dvojcípej aortálnej chlopni a defekte predsieňového septa, pri-
pomíname aj rastúci význam kanalopatií a mitochondriálnych kardiomyopatií.

Kľúčové slová: srdce – zriedkavé ochorenia – vrodené choroby – dvojcípa aortálna chlopňa – defekt
predsieňového septa – geriatria 

Východiská
Jedným z typických fenoménov chorôb v starobe je polymorbidita1, 2 . Jej štruktú-

ra je rôzna, čo je podmienené viacerými faktormi, vrátane vekovo špecifickej inciden-
cie / prevalencie jednotlivých chorôb. V bežnej klinickej praxi sa v séniu stretávame naj-
mä s ochoreniami, ktoré majú vysokú frekvenciu. Medzi tými, ktoré k polymorbidite
masívne prispievajú, sú aj kardiovaskulárne choroby (KVCH) – typicky ischemická cho-
roba srdca, srdcové zlyhanie, chlopňové chyby3, fibrilácia predsiení, artériová hyperten-
zia atď. Zároveň však platí, že aj medzi KVCH seniorov sa vyskytujú ochorenia, ktoré sú
pomerne zriedkavé. V literatúre nie je o nich priveľa informácií, čo platí aj pre domácu
spisbu4, 5. Domnievame sa, že môže byť nielen akademicky, ale aj klinicky užitočné pri-
pomenúť aspoň základné informácie o niektorých zriedkavejšie sa vyskytujúcich KVCH.
V tomto článku sa budeme venovať niektorým vrodeným KVCH. 

Vrodené ochorenia srdca u seniorov 
Frekvencia vrodených ochorení srdca (VCC) u seniorov v ostatnom čase stúpa6 (aj

na našom pracovisku sme sa nedávno stretli s pacientkou s neoperovanou Fallotovou te-
tralógiou). Je to dané najmä zlepšením starostlivosti a následne prognózy o pacientov
s VCC v produktívnom veku, bez ohľadu na to, či ich VCC boli, alebo z akýchkoľvek
dôvodov neboli operačne korigované. Zároveň stúpa aj primárna kurabilita VCC u se-
niorov – rastie absolútny aj relatívny počet operovaných VCC u seniorov (napr. v Ang-
licku došlo medzi rokmi 1997 až 2014 k trojnásobnému zvýšenie počtu operácií VCC,
ale u pacientov nad 60 rokov bolo toto zvýšenie až šesťnásobné7, pričom operácie VCC
u 60-ročných a starších v tomto období predstavovali až 18 % všetkých operácií VCC). 

Dvojcípa aortálna chlopňa
Typickou vrodenou chorobou, s ktorou môžeme byť u seniorov konfrontovaní, je

dvojcípa aortálna chlopňa (DACH), ktorá bola do tohto článku zaradená z hľadiska
jej klinickej detekcie, pretože reálne nejde o osobitne zriedkavé ochorenie. Najmä v
našej klinickej praxi sa s ňou totiž asi stretávame pomerne zriedkavo (častejšie to bude
v ambulanciách a na oddeleniach, ktorým pacientov vyšetruje skúsený echokardiogra-
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fista na kvalitnom prístroji), v Európe je detekovaná častejšie, o poddiagnostikovanú
entitu však ide vo všeobecnosti (hoci napr. v Euro Heart Survey8 bola primárne iden-
tifikovanou príčinou až 15 % insuficiencií aortálnej chlopne, medzi operačne explan-
tovanými chlopňami pre túto chlopňovú chybu9 bola DACH nájdená s temer dvojná-
sobnou frekvenciou – v 29 %). Najčastejším funkčným dôsledkom DACH je aortálna
stenóza (pri operovaných aortálnych stenózach je ich príčinou až v 50 % prípadov10,
pričom DACH vedie vďaka rýchlejšej degenerácii dvojcípej než trojcípej chlopne ku
skoršej potrebe operačného riešenia, čo má reálne klinické dôsledky – u osemdesiatni-
kov boli DACH už len v 22 % explantovaných chlopní a u 90-ročných a starších to bolo
ešte podstatne menej – len 3 %11), insuficiencia je menej frekventovaná12. Aortálna ste-
nóza na podklade DACH sa zvyčajne stáva manifestnou v piatej – šiestej dekáde (pri
reumatických stenózach je to zvyčajne skôr – medzi druhou a štvrtou dekádou a pri
tzv. degeneratívnych stenózach neskôr – od siedmej dekády)12. Klinicky dôležitá je častá
asociácia DACH s dilatáciou ascendentnej aorty, pretože abnormalita tkaniva chlopne
sa neobmedzuje len na ňu, ale postihuje aj okolitú stenu aorty. Z toho plynie impliká-
cia, že po diagnostikovaní DACH treba aktívne pátrať aj po dilatácii aorty. So zreteľom
na osobitosti manažmentu pacientov s DACH treba pripomenúť aj to, že DACH vedú-
ca k aortálnej stenóze sa nateraz považuje prakticky za kontraindikáciu jej riešenia ces-
tou osobitne pre seniora menej náročnej transkatétrovej implantácie aortálnej chlopne
(TAVI) a metódou voľby v tomto prípade ostáva operačné riešenie13. 

Defekt predsieňového septa
Inou nie raritnou VCC, ktorú môžu seniori mať, je defekt predsieňového septa (ďa-

lej len „DSA“). Patrí medzi tie VCC, ktoré sú nezriedka diagnostikované až v dospe-
losti6. Skrat je zvyčajne ľavo-pravý (pre vyššiu poddajnosť pravej než ľavej predsiene),
zvyšuje ho napr. zlyhávanie ľavej komory a ľavostranné chlopňové chyby. Vedie k roz-
voju preťaženia pravej komory a k pulmonálnej hypertenzii / hypercirkulácii. Naopak,
pri pľúcnej hypertenzii alebo trikuspidálnej patológii sa skrat môže zmenšovať, resp.
sa až obrátiť na pravo-ľavý. Vtedy stúpa riziko paradoxných embolizácií z venózneho rie-
čiska do orgánov iných ako pľúca (obávame sa najmä embolickej cievnej mozgovej prí-
hody [CMP], hoci u seniorov je CMP tohto typu menej ako u mladších, aj u nich by
sme však v prípade „kryptogénnych“ CMP mali po DSA aktívne pátrať; poznamenáva-
me, že kryptogénne CMP nie sú okrajovým problémom – ak ich definujeme ako CMP
spôsobené ako neznámou, neurčenou alebo nejasnou príčinou, predstavujú cca 35 %
všetkých CMP14). Vekom stúpa pravdepodobnosť, že morfologické (najmä predsieňo-
vé) a funkčné (zmeny tlakových pomerov v srdci) zmeny v dôsledku DSA vyústia do fib-
rilácie alebo flutteru predsiení (tento fenomén však nastáva už u pacientov mladších
ako 60 rokov)15. Typický je fixný rázštep druhej ozvy a systolický šelest nad pľúcnicou.
Na stanovenie diagnózy zvyčajne postačuje echokardiografia, prípadne kontrastná. Z
uzáveru DSA profitujú pacienti každého veku (stúpa tolerancia záťaže, ustupuje dý-
chavica, klesá frekvencia pravokomorového srdcového zlyhávania)6, 16. Najčastejší typ
DSA (ostium secundum – foramen ovale patens, 80 % DSA) sa dnes preferenčne rieši
transkatétrovým uzáverom – umiestnením oklúzora. Aktuálne už ide o výkon, ktorý je
zaťažený malým procedurálnym rizikom (to je, osobitne u seniorov, zreteľne vyššie pri
operačnom uzávere, zisk z ktorého sa u nich musí posudzovať individuálne) – napr. u
148 pacientov vo veku 65 až 87 rokov17 sa vo Švédsku periprocedurálne úmrtie nevy-
skytlo a frekvencia tzv. veľkých komplikácií bola 2 %. 
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Kanalopatie a mitochondriálne kardiomyopatie
Medzi novodefinované vrodené (v zmysle geneticky podmienené) ochorenia, s kto-

rými sa stretávame aj na srdci, patria rôzne kanalopatie alebo niektoré mitochondriál-
ne kardiomyopatie. Ich význam v aktuálnej klinickej praxi postupne so vzrastajúcou
dostupnosťou cielených genetických vyšetrení stúpa, najmä kanalopatií v arytmológii
(seniorov sa z nich nateraz môže v reálnej praxi týkať najmä syndróm dlhého QT18).
Ich opis však presahuje rámec tohto článku a budeme im venovať priestor v osobitnom
článku. 

Záver
Ponúkli sme informácie o niektorých zriedkavejších, ale nie raritne sa vyskytujúcich

ochoreniach srdca v séniu, pretože sme presvedčené, že rutina každodennej diagnos-
tiky a liečby by nemala prekryť fakt, že v reálnej klinickej praxi sa môžeme stretnúť aj
s takýmito menej frekventovanými chorobami, pričom ich správna diagnostika a lieč-
ba môžu byť pacientovi nielen teoreticky prospešné. 
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Some infrequent congenital heart disease in elderly   

J. Jánošiová, S. Vrábelová 

Summary

Usual diseases in geriatric clinical practice are those with high frequency. Some infrequent heart
disease in elderly comprise also congenital diseases. Authors discuss in this article more information
on bicuspid aortic valve diseases, atrial septal defects and mitochondrial cardiomyopathies. 

Key words: heart – infrequent disease – bicuspid aortic valve – atrial septal defects – geriatrics
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C-REAKTÍVNY PROTEÍN PRI INFEKCIÁCH U SENIOROV 

M. Dúbrava, J. Jánošiová
Klinika geriatrie LFUK a UN Bratislava

Súhrn

Zápalové ochorenia sú u seniorov časté. Ich diagnostika môže byť v praxi neraz pomerne
zložitá. Rutinne sa pri nej používajú aj tzv. zápalové markery, vrátane C-reaktívneho proteínu
(CRP), ktorý je na scéne od roku 1930. Význam CRP pri diagnostikovaní infekcií u seniorov bol
zrejme prvý raz preukázaný v roku 1984. CRP je vlastne akousi nešpecifickou protilátkou,
významne participujúcou na vrodenej imunite človeka.Výrazné zvýšenie hladiny CRP sa obja-
vuje pri zápale a deštrukcii buniek, menší vzostup pozorujeme napr. aj pri cirhóze pečene, dne,
malignitách, obezite. V ostatných rokoch zažil CRP vo „vysokosenzitívnom režime“ istú rene-
sanciu vďaka jeho výpovednosti pri ateroskleróze. CRP teda nie je špecifický voči infekčným
ochoreniam, zároveň je vysoko senzitívnym markerom zápalu a tkanivovej lézie. V klinickej
praxi sa CRP pri infekčnom ochorení alebo pri podozrení naň používa na primárnu diagnosti-
ku prítomnosti zápalu, na odlíšenie zápalu bakteriálneho od vírusového a na kontrolu efektív-
nosti zvolenej protizápalovej liečby. Z praktického pohľadu má vyšetrovanie CRP dve veľké
výhody – je široko dostupné a lacné. Koncentrácia CRP mierne stúpa aj vekom samým. S vyšší-
mi hladinami CRP sa však so stúpajúcim vekom frekventovane stretávame aj preto, že preva-
lencia chorôb, ktoré CRP zvyšujú, vekom zreteľne narastá. Štúdií, ktoré by sa cielene zaoberali
hladinami CRP pri infekciách seniorov, je málo. Napriek tomu však dnes považujeme za preu-
kázané, že CRP má aj u seniorov reálny význam v diagnostike infekčných ochorení. Dostupné
poznatky úplne nepotvrdzujú intuitívny predpoklad o vzťahu výšky CRP a prognóze pri infek-
ciách seniorov. Rovnako tak dnes nie je jednoznačne uzavreté, či opakované merania CRP
počas infekcie môžu prispieť k stanoveniu optimálnej dĺžky antibiotickej terapie.

Kľúčové slová: geriatria – C-reaktívny proteín – infekcia 

Východiská
Zápalové ochorenia sú u seniorov časté. Ich diagnostika je zdanlivo jednoduchá.

Opiera sa, rovnako ako pri iných ochoreniach, o klinický obraz, fyzikálny nález a po-
mocné (v zásade zobrazovacie a laboratórne) vyšetrenia. Prax však býva nezriedka
oveľa náročnejšia. Klinický obraz ochorení seniorov je v porovnaní s ľuďmi v produk-
tívnom veku často atypický alebo menej výrazný (oligosymtomatický alebo mikrosymp-
tomatický priebeh), čo pre infekčné ochorenia platí obzvlášť zreteľne (typicky subfeb-
rilita alebo absencia zvýšenia telesnej teploty namiesto očakávanej horúčky). Fyzikál-
ny nález môže byť takisto frustný, resp. možnosť jeho spoľahlivého získania býva pod-
statne obmedzená stavom pacienta (typicky pri infekčných ochoreniach napr. nespo-
ľahlivá auskultácia pľúc pri podozrení na pneumóniu, ak pacient nevyhovie výzve na
hlbšie dýchanie). Dokonca aj klasická RTG snímka môže mať pri pneumónii u senio-
rov s obmedzenou mobilitou nižšiu než zvyčajnú spoľahlivosť1, resp. jej spoľahlivosť
môže byť nižšia ako spoľahlivosť ultrazvukového vyšetrenia pľúc skúseným lekárom2.
Preto sú laboratórne pomocné vyšetrenia pri podozrení na infekčné ochorenie senio-
ra mimoriadne vítaným diagnostickým pomocníkom. Medzi tzv. zápalové markery, kto-
ré sa dnes používajú v klinickej praxi, radíme najmä rýchlosť sedimentácie erytrocytov
(FW), počet leukocytov a počet / podiel neutrofilov v periférnej krvi, fibrinogenémiu,
C-reaktívny proteín (CRP) a prokalcitonín (PCT). Pri zápale sa zvyšujú aj niektoré zlož-
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ky komplementu, feritín, alfa1-antitrypsín, haptoglobín a iné proteíny, klesá koncentrá-
cia albumínu, transferínu a ďalších látok. K najnovším markerom zápalu, ktoré majú
reálnu šancu čoskoro vstúpiť do širšieho klinického použitia, ale nateraz sa (pre svoju
cenu a / alebo metodickú náročnosť stanovenia) používajú najmä v oblasti výskumu,
patrí napr. endotoxínový solubilný recetor CD14 (presepsín) alebo interleukín 6 (IL-6).
Z hľadiska klinického použitia ako „markera zápalu“ má každý z uvedených pôsobkov
svoje špecifiká. V (našom) písomníctve o nich niet priveľa gerontošpecifických infor-
mácií. V tomto článku sa bližšie zaoberáme C-reaktívnym proteínom. 

Základné charakteristiky C-reaktívneho proteínu 
CRP je známy už dlho – jeho objav sa datuje do roku 19303 – vtedy bola popísaná

schopnosť nešpecifikovanej látky precipitovať C-polysacharid pneumokokov. Až o 11
rokov neskôr Abernethy a Avery4 identifikovali, že tou látkou je bielkovina, ktorá ne-
skôr dostala meno C-reaktívny proteín práve podľa tejto svojej originálne identifikova-
nej precipitačnej schopnosti5. Primárna štruktúra CRP bola popísaná až v roku 19776.
Molekula CRP sa skladá z piatich identických podjednotiek usporiadaných „do kru-
hu“ – do pravidelného päťuholníka (preto CRP patrí do rodiny tzv. pentraxínov). 

Dnes máme na Slovensku7aj v zahraničnej literatúre5, 8 k dispozícii unikátne preh-
ľady, ktoré uvádzajú, že CRP je proteín, funkčne analogický s IgG, ale bez antigénovej
špecificity – CRP je teda de facto akousi nešpecifickou „primitívnou“ protilátkou, výz-
namne participujúcou na vrodenej imunite človeka. U ľudí sa nenašli žiadne mutácie
CRP kódujúceho génu, z čoho sa vyvodzuje, ako veľmi je táto molekula pre človeka
významná. 

Syntézu CRP nešpecificky spúšťajú cytokíny (hlavne interleukín 6, ktorý je produ-
kovaný makrofágmi a endotelovými bunkami), antigény, imunokomplexy, baktérie a
plesne. Tvorba CRP, ktorý detekujeme v plazme, prebieha dominantne v pečeni (extra-
hepatálna syntéza CRP, ktorá prebieha v lymfocytoch, alveolárnych makrofágoch, adi-
pocytoch a mikroglii, prispieva k plazmatickej hladine CRP minimálne). Hladina CRP
môže voči bazálnej vzrásť viac ako tisícnásobne. CRP prispieva k likvidácii zápalu tým,
že sa viaže najmä na fosfo(ryl)cholín exprimovaný na povrchu vážne poškodených,
apoptotických alebo nekrotických buniek a na povrchu niektorých baktérií, ale aj na
mnohé ďalšie ligandy, lokalizované aj na bunkovom detrite. To za prítomnosti iónov kal-
cia vedie k aktivácii komplementu a následnej opsonizácii mikroorganizmov / poško-
dených buniek a k ich fagocytóze / lýze. Komplex CRP – baktéria sa viaže aj na Fc
receptory leukocytov, ktoré cytokínmi a proteázami spustia cytolýzu „neželanej bunky“. 

Zvýšenie hladiny CRP sa objavuje7 pri zápale (nielen infekčne podmienenom) a
pri deštrukcii buniek / tkaniva (napr. úrazovej, peroperačnej, pri embóliách, cytoredukč-
nej liečbe), vrátane nekrózy tkaniva (napr. pri infarkte myokardu). Okrem zápalov a
poškodení tkaniva môže hladinu CRP zvyšovať (zväčša len mierne) aj cirhóza pečene,
biliárna obštrukcia, dna, zhubné nádory, lymfómy a leukémie, nefrotický syndróm, obe-
zita (pretože adipocyty produkujú interleukín 6), fajčenie. V ostatných rokoch zažil
CRP istú renesanciu vďaka jeho výpovednosti pri ateroskleróze / ischemickej chorobe
srdca (hladiny CRP sú však pritom zvýšené podstatne menej ako pri iných patológiách
– merajú sa vo „vysokosenzitívnom režime“, t. j. so schopnosťou správne merať kon-
centrácie CRP aj v rozsahu 0,2 mg/l, pričom tradičná horná hranica referenčného roz-
pätia pre CRP je 5 mg/l). Syntézu CRP spomedzi patológií zhoršuje len zlyhanie peče-
ne. Aj pri cirhóze pečene si však CRP (v súboroch s priemerným vekom okolo 60 ro-
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kov) uchoval dostatočnú spoľahlivosť na identifikovanie infekcií9. Už z tohto struč-
ného prehľadu je zrejmé, že CRP nie je špecifický voči infekčným ochoreniam, pretože
neinfekčné príčiny zvyšujúce CRP sa v reálnom živote vyskytujú často, čo obzvlášť pla-
tí pre seniorov. Zároveň však platí, že CRP je vysoko senzitívny marker zápalu a tka-
nivovej lézie. 

Parametre charakterizujúce metabolizmus – kinetiku CRP sú nasledovné10. CRP
sa neakumuluje v mieste zápalu / lézie, ale distribuuje sa v tekutinách. Plazmatická hla-
dina CRP závisí len od jeho syntézy (preto koncentrácia CRP v plazme odráža aktivi-
tu ochorenia, ktoré vyvolalo tvorbu CRP). Po podnete na syntézu CRP je jeho vzostup
veľmi rýchly a v plazme detekovateľný o 2 – 6 hodín, vrchol jeho koncentrácie nastá-
va o 48 hodín. CRP je katabolizovaný pečeňou11. Polčas vylučovania CRP je 19 hodín,
čo je menej ako pri iných markeroch zápalu (preto sa CRP hodí aj na monitorovanie
účinnosti liečby). CRP sa distribuuje / metabolizuje tak, že močom sa približne 90 %
z neho vylúči v priebehu týždňa. 

V klinickej praxi sa pri infekčnom ochorení alebo pri podozrení naň CRP používa7

na primárnu diagnostiku prítomnosti zápalu, na odlíšenie zápalu bakteriálneho (zvy-
šuje koncentráciu CRP výrazne) od vírusového (koncentráciu CRP zvyšuje podstatne
menej, čo sa vysvetľuje tým, že pri vírusových infekciách sa produkujú vysoké hladiny
interferónu alfa, ktorý inhibuje produkciu CRP12; toto odlíšenie bakteriálnych a víru-
sových infekcií však nemusí byť úplne spoľahlivé – niekedy sa uvádza13, 14, že CRP sa zre-
teľne zvyšuje aj pri infekcii cytomegalovírusom a herpes simplex vírusom, prípadne
adenovírusmi, pri osýpkach, mumpse a chrípke – primárne informačné zdroje sa však
v tomto prípade overujú zložito a zrejme nie sú úplne presvedčivé), ale aj na kontrolu
efektívnosti zvolenej protizápalovej liečby. Je možné, že výška vzostupu CRP závisí nie-
len od samého rozsahu infekcie, ale aj od patogénu15. 

O význame a frekvencii vyšetrovania CRP v reálnom živote svedčí aj množstvo
metód, ktorými sa koncentrácia CRP dá dnes merať, pričom nové stále pribúdajú16. Z
praktického hľadiska má vyšetrovanie CRP dve nezanedbateľné logistické výhody – je
široko dostupné (vrátane rýchleho stanovovania priamo v ambulancii) a lacné.

Špecifiká klinického používania C-reaktívneho proteínu u seniorov
Klinický význam CRP pri diagnostikovaní infekcií u seniorov zrejme prvý raz pre-

ukázali Kenny a spol., a to už v roku 198417. 
Dnes je k dispozícii jedna štúdia (z neindexovaného zdroja), ktorá popisuje akúsi

nepriamu asociáciu medzi vyššou hladnou CRP a kratšou dĺžkou telomér18. Koncentrá-
cia CRP stúpa aj vekom samým19, 20. Toto vekom podmienené zvýšenie je, samozrej-
me, v svojej kvantite neporovnateľné so zvýšením CRP pri zápaloch: napr. Hutchinson
a spol.19 dokumentovali v populačne založenej štúdii u 4494 ľudí v Nemecku „kontinu-
álny“ vzostup CRP od veku 25 až 34 rokov po vek 65 až 74 rokov, a to od 0,75 na 1,93
mg/l u mužov a od 1,08 na 2,18 mg/l u žien. Starnutie môže byť spojené s chronickou,
neveľmi intenzívnou aktiváciou zápalových mechanizmov21. S vyššími hladinami CRP
sa však so stúpajúcim vekom frekventovane stretávame aj preto, že prevalencia chorôb,
ktoré CRP zvyšujú, vekom zreteľne narastá, pričom niektoré z nich môžu prebiehať sub-
klinicky, a preto v čase stanovovania CRP ani nemusia byť identifikované ako príčina
zvýšenia CRP. 

Výkonnosť imunitného systému vekom vo všeobecnosti klesá. Produkcia IL-6, kto-
rý je hlavným stimulom na tvorbu CRP, je však u seniorov dokonca zvýšená a po pod-
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nete trvá dlhšie než u ľudí v produktívnom veku22. Aj to by mohlo vysvetliť, prečo po
intravenóznom podaní endotoxínu E. coli stúpli hladiny CRP rýchlejšie u starších než
u mladších (priemerný vek 66 vs 24 rokov) dobrovoľníkov, pričom sa jeho vrcholové
hladiny medzi mladšími a staršími nelíšili23. Na druhej strane pri bakteriémii s naras-
tajúcimi vekom CRP stúpal (pri nízkom korelačnom koeficiente) o niečo menej výraz-
ne (u < 65 rokov vs 65 až 84 ročných vs starších ako 84 rokov na 210 vs 175 vs 176
mg/l) – vzhľadom na neveľkú kvantitu rozdielu medzi mladšími a staršími sú však tie-
to rozdiely významné len z patofyziologického a nie klinického aspektu15. 

Referenčné medze CRP, ktoré maximalizujú spoľahlivosť (t. j. aj senzitivitu, špeci-
ficitu a predikčné hodnoty) CRP pri diagnostike infekcií u seniorov, sa pohybujú v širo-
kom rozpätí (v aktuálnej prehľadovej práci21 je to medzi 3 a 61 mg/l). To len podčiar-
kuje jednak interpretačnú zložitosť „mierne zvýšených“ hladín CRP, jednak odzrkad-
ľuje mieru našich vedomostí o tom, ako CRP u seniorov s infekciou čo nejefektívnejšie
využívať. Zároveň platí, že štúdií, ktoré by sa zaoberali hladinami CRP u seniorov s
infekciou, je málo21. Najčastejšie sú to práce o sepse a pneumóniách, iné infekcie boli štu-
dované ešte zriedkavejšie. 

Myslíme si, že vo vzťahu k CRP pri infekciách seniorov formulovali mimoriadne
užitočne svoje otázky Ticinesi a spol.21: 

1. Aká je schopnosť CRP identifikovať infekciu? Autori dokumentujú, že CRP má
reálny význam v tomto diagnostickom procese, upozorňujú však na jeho obmedzenia.
V širšom kontexte sme o tom hovorili vyššie. 

2. Aký má CRP význam pre odhad prognózy? Vzhľadom na teoretické poznatky o
CRP by malo platiť, že intenzívnejší zápal – ťažšia choroba povedie k vyššej hladine
CRP s horšou prognózou. Štúdií, ktoré by reflektovali tento predpoklad, je však málo
a ich výsledky nie sú jednoznačné – nepotvrdzujú bez výnimky vzťah výšky CRP a
prognózy (zrejme preto, že CRP u seniorov nemusí reflektovať len infekciu, ale aj cel-
kovú polymorbiditu rezultujúcu do krehkosti a tým horšej prognózy seniora). 

3. Aký je význam opakovaných meraní CRP počas infekcie – môžu prispieť k sta-
noveniu optimálnej dĺžky antibiotickej (atb) terapie, resp. k rozhodnutiu o „bezpeč-
nom“ prepustení z hospitalizácie? Vo všeobecnosti sa zdá byť doložené, že pri úspešnej
liečbe infekcií má dochádzať k významnému poklesu CRP (t. j. o desiatky percent z
iniciálnej hodnoty) v priebehu 3 – 7 dní, čo by mohlo slúžiť na monitorovanie efektív-
nosti terapie. To však nemožno automaticky transponovať na seniorov, pretože o tom
nemáme dostatok špecifických informácií. Vieme však napríklad, že pokles CRP v prí-
pade účinnej atb liečby môže u seniorov nastať neskôr než u mladších pacientov – ak
by sme teda napr. na tretí deň bez významného poklesu CPR zmenili seniorovi atb
terapiu s predstavou, že je neúčinná, mohlo by sa stať, že sme antibiotikum menili pred-
časne, keďže očakávaný pokles CRP by bol nastal na štvrtý deň. Preto zatiaľ nemož-
no vyvodiť všeobecnejšie pravidlo, ako u seniorov s infekciami použiť CRP na opti-
malizáciu atb liečby, resp. na rozhodnutie o ich čo najskoršom, ale bezpečnom pre-
pustení z hospitalizácie. Aj iní zaujímajú podobné stanovisko: C-reaktívnym proteínom
riadená atb liečba má svoje opodstatnenie, ale nateraz aj pomerne veľa limitácií24. 
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C – reactive protein in elderly with infections   

M. Dúbrava, J. Jánošiová

Summary

Inflammatory diseases are quite frequent in elderly patients. The importance of C – reactive pro-
tein (CRP) in diagnosis of infectious diseases in elderly was confirmed for the first time in 1984. Sig-
nificant increase of CRP is detected in inflammation and destruction of cells, less elevation appears
in liver cirrhosis, gout or in patients with malignancies. In last years its renaissance was discovered in
atherosclerosis. In clinical practice in patients with infectious diseases, CRP is widely used to confirm
inflammation process, to distinct bacterial from viral inflammation and to assess the efficacy of used
anti – inflammatory therapy. There are very few studies until now of CRP importance in elderly with
infectious diseases. Available results do not fully confirm the correlation of the increase rate of CRP
with infection prognosis, or how to settle optimal duration of antimicrobial therapy in elderly patients.  

Key words: geriatric medicine – C – reactive protein – infection in elderly
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BAKTERIÁLNA ENDOKARDITÍDA SENIORA  

M. Babčák1, F. Németh2

1Klinika vnútorného lekárstva  
2OVLaG, FN J. A Reimana, Prešov 

79-ročný pacient bol 2.11.2015 hospitalizovaný po tom, ako mal dva dni teploty do
39 °C, neurčité opresie na hrudníku, dyspnoe, početné hnačkovité stolice. Do roku 2002
bol v podstate zdravý, odvtedy sa liečil na vysoký tlak krvi, od roku 2010 na zhubný
nádor prostaty (rádioterapia), v septembri 2015 mal nahradenú aortovú chlopňu bio-
protézou. 

Pri prijatí bol v pokoji bez dýchavice, dobre hydratovaný, s chropkami na báze pľúc
a nad strednými pľúcnymi poľami, teplotu mal 38,6 °C, tlak krvi 130/70 mm Hg, srd-
covú frekvenciu 90/min, pulz bol pravidelný, počuteľný bol systolický šelest nad aor-
tou 3/6, mal edémy predkolení, bez znakov flebitídy. Doma užíval Concor 1 x 2,5 mg,
Tritace 1 x 2,5 mg, Nolpaza 1 x 20 mg a Trombex 1 x 75 mg. Pacient bol prijatý so vstup-
nými diagnózami febrilný stav – in observationem, stav po náhrade aortálnej chlopne
bioprotézou pre závažnú stenózu 9/2015, ischemická choroba srdca – NYHA III, 1 ciev-
ne koronárne postihnutie (RIA), kardiálne ľavostranne dekompenzovaná, ischemická
choroba dolných končatín, III. št., karcinóm prostaty – stav po rádioterapii roku 2010. 

Uvádzame niektoré vyšetrenia, ktoré sme pacientovi urobili počas hospitalizácie.
FW: 56/ -, CRP 119, Le 7.2, Tr 101, PCT: 0.287, urea 11.2, kreatinín 150, K: 3.58, NT
pro BNP 8859 ng/l; 4.11.2015: echokardiografia transtorakálna (TTE): endokard
intaktný, dutiny srdca echoprázdne, ľahká dilatácia ľavej predsiene; 12.11.2015: echokar-
diografia transesofageálna (TEE), endokard intaktný, dutiny srdca echoprázdne, chlop-
ne bez evidentných patologicky nadpočetných ech; 10.11.2015: kolonoskopia: pseudo-
membranózna proktokolitída, pozitívny toxín Clostridium difficile; hemokultúra: Sta-
phylococcus species koaguláza negatívny; vyšetrenia na fokusy: negatívne.

Na základe hemokultúry sme ordinovali cielene i.v. antibiotiká (Abricef, Cefotaxim,
Vancomycin, neskôr Zyvoxid). Pre pozitívny nález toxínu Cl. difficile sme pridali do
liečby Metronidazol. Zároveň sme liečili srdcovú slabosť. Teplotný stav, napriek inten-
zívnej antibiotickej liečbe, pretrvával. Hnačky vymizli. Po vylúčení fokusov sme v rám-
ci diferenciálnej diagnózy stále uvažovali o infekčnej endokarditíde (IE). Napriek pr-
vým negatívnym vyšetreniam TTE a TEE sme TEE opakovali (30.11.2015) a výsledok
potvrdil našu úvahu: bioprotéza Mitroflow v aortálnej pozícii – nefunkčná, naznačený
„rocking protézy“ s jej nestabilnou polohou pri dehiscencii a paravalvulárny absces, na
všetkých cípoch bioprotézy hypermobilné echá charakteru IE do veľkosti cca 4 mm.
Nasledovala kardiochirurgická konzultácia, následne bol pacient bol preložený a 1.12.
2015 bola vykonaná reoperácia aortálnej chlopne. O 16 dní bol pacient prepustený do
ambulantnej starostlivosti, s následnými pravidelnými kontrolami na našej ambulancii
– doteraz sa cíti pomerne dobre.

Rozprava
Klinický obraz IE je veľmi variabilný a závisí od vyvolávajúceho mikroorganizmu,

prítomnosti alebo absencie preexistujúceho srdcového ochorenia, protetických chlop-
ní a intrakardiálnych prístrojov. IE sa môže prezentovať ako akútna – rýchlo progredu-
júca infekcia, subakútne alebo chronické ochorenie so subfebrilitami a nešpecifickými



K
A

Z
U

IS
T

IK
Y

 /
 C

A
S

E
 R

E
P

O
R

T
S

  

Geriatria 2/2017

68

symptómami1. Akútna forma sa klinicky najčastejšie manifestuje vysokou telesnou tep-
lotou (90 % pacientov), stratou chuti do jedla, srdcovými šelestmi (85 % pacientov),
embolickými komplikáciami (v 25 % pacientov v čase stanovenia diagnózy) do mozgu,
pľúc a sleziny (v 30 % pacientov), vaskulárnymi a imunologickými fenoménmi (čiarko-
vité hemorágie, Rothove škvrny, glomerulonefritída). Atypické prejavy bývajú u starších
pacientov a pacientov s poruchami imunity1.

Kľúčovú úlohu v diagnostike a manažovaní pacientov s IE predstavuje echokardio-
grafické vyšetrenie. Rozhodujúce je aj pri posúdení možného embolizačného rizika.
TEE sa má vykonať v prípade negatívnej TTE pri vysokom podozrení na IE, ale aj pri
pozitívnej TTE na vylúčenie lokálnych komplikácií. TEE je dôležitá aj pred chirurgic-
kým zákrokom a počas neho (intraoperačná TEE). Hlavné echokardiografické kritériá
pre diagnózu IE sú vegetácie, absces alebo pseudoaneuryzma, nová dehiscencia v prí-
pade protetickej chlopne. 

Najčastejším etiologickým agensom vzniku IE je Staphylococcus aureus2. Priemer-
ný vek postihnutých pacientov sa v posledných decéniách neustále zvyšuje. V štúdii
Brnovej a kol. bolo hodnotených spolu 449 pacientov s jednoznačnou IE, z nich 225
(50,1 %) boli pacienti 60-roční a starší. U starších pacientov boli v tejto štúdii signifi-
kantne častejším vyvolávajúcim agensom Gram-negatívne baktérie (6,2 %) v porovna-
ní s mladšou vekovou skupinou (2,2 %). Ako rizikové faktory boli stanovené: ženské
pohlavie (37,8 % versus 20,1 % u mladších), chlopňová náhrada (22.2 % versus 12.1 %),
neoplázia (11,6 % vs. 5,4 %), diabetes mellitus (24.2 % vs. 13,4 %), predchádzajúca stred-
ne závažná operácia (15,1 % oproti 8,9 %)3. 

Počet chirurgicky riešených pacientov sa aj na Slovensku v posledných decéniách
neustále zvyšuje. Podľa Hricáka a kol.4 to v rokoch 1984 – 1990 bolo 22,7 % pacien-
tov, v rokoch 2002 – 2006 už 51,6 %. Zároveň dramaticky klesla úmrtnosť: z 26,7 %
(1984 – 1990) na 5,3 % (2002 – 2006)4.

Prognóza pacientov s IE závisí od 4 hlavných faktorov: pacientova charakteristika
(silným negatívnym faktorom je vek nad 70 rokov), prítomnosť komplikácií, infekčné
agens, echokardiografické nálezy1. Pacienti so srdcovým zlyhávaním, perianulárnymi
komplikáciami, infekciou Staphylococcus aureus majú najvyššie riziko smrti a potrebu
chirurgického riešenia v aktívnej fáze ochorenia. Ak sú prítomné všetky 3 uvedené fak-
tory, riziko možnej smrti sa blíži k 80 %. Závažné komorbidity a vek nad 60 rokov mor-
talitu zvyšujú. Pretrvávajúce pozitívne hemokultúry po 48 – 72 hodinách od začatia
antibiotickej liečby sú nezávislým rizikovým faktorom hospitalizačnej mortality1. 

Záver
Diagnostika IE je často náročná, obzvlášť v niektorých prípadoch (u pacientov s

protetickou chlopňou, intrakardiálnym prístrojom alebo pri negatívnej hemokultúre).
Na diagnostiku IE možno aplikovať Dukeove kritériá, avšak vo vyššie uvedených prí-
padoch majú obmedzené využitie5. Základom pre stanovenie diagnózy IE je echokar-
diografické vyšetrenie a pozitívna hemokultúra. Ako prvé má byť urobená TTE, pri po-
dozrení na IE má byť doplnená TEE. Pri klinickom podozrení na IE sa odporúča opa-
kovať hemokultúru a TEE a doplniť podľa potreby ďalšie vyšetrovacie modality (CT,
PET / CT), na vylúčenie prípadných embolických príhod sa môže indikovať MR mozgu1. 
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