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ADVOCATUS DIABOLI 

Dostalo sa mi cti a na nedávny kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS)
ma znova pozvali prednášať. Pre lekára pôsobiaceho roky rokúce na geriatrii celkom
dobrý pocit. Na tomto mieste by som vás však, pochopiteľne, nezdržiaval prezentova-
ním mojich súkromných vnemov. Činím tak pre obsah prednášky: či veríte alebo nie,
volala sa „Advocatus diaboli: Diagnostika infarktu myokardu – štandard urbi et orbi
2018“. Odznela v sále, kde bolo nielen 90 poslucháčov, ale aj úplné ticho. Po nej v dis-
kusii nikto nenamietal to, čo som uviedol. O čom som tam vlastne hovoril a čo chcem
pripomenúť aj v tomto editoriáli?

Advocatus diaboli, alebo ak chcete promotor fidei (podporovateľ viery; v ostat-
ných rokoch sa premenoval na „korektnejšie znejúceho“ promotora iustitiae), bola veľa-
vážená osoba, ktorá mala po stáročia významnú úlohu pri maximalizácii vierohodnosti
procesu svätorečenia. Zabezpečovala ju tak, že vyhľadávala a predkladala fakty v ne-
prospech kandidáta, aby sa aj takto zaručila nestrannosť procesu. Dostávala sa tak do
pomyselného sporu s predkladateľom kandidatúry, ktorým bol advocatus Dei / angeli. 

Od augusta tohto roku máme k dispozícii štvrtú univerzálnu definíciu infarktu myo-
kardu (IM, resp. Definícia)1. Na základe dostupných poznatkov ju vytvorilo 39, iste veľ-
mi starostlivo vyberaných autorov zo štyroch najrenomovanejších kardiologických ko-
munít sveta. Ich 33-stránkový text (z toho 24 strán vlastného textu bez úvodu, litera-
túry a pod.) im odobrilo 39 hodnotiteľov. Spolu boli priamo zainteresovaní odborníci
z 21 krajín a do procesu tvorby sa zapojilo aj 41 národných kardiologických spoločnos-
tí. Ťažko možno pochybovať, že ide o to najlepšie, čím v túto chvíľu na tému diagnos-
tiky IM zemeguľa disponuje. Ako si slovenský človek-mak mohol vôbec dovoliť uvažo-
vať o tom, že by takéto dielo nemuselo byť dokonalé? Jednoducho – čítal s porozume-
ním, potom sa pýtal, ale na tých 24/33 stranách nenachádzal odpovede. Celé moje
uvažovanie sa začínalo otázkou, či je možné, aby mala definícia (t . j. niečo vo formáte
„Ak je splnené A, B, C ... potom platí, že je to Z“, resp. „Z vtedy a len vtedy, keď A“)
rozsah 24 strán. Odpoveď na túto otázku je mimoriadne jednoduchá: je to nezmysel,
nemôže ísť a ani nejde o 24-stranovú definíciu. V poriadku, tvorcovia použili autorskú
licenciu v snahe rozvíjať tradíciu a marketingovo pritiahnuť pozornosť potenciálnych
čitateľov. Za cenu negovania vecnej korektnosti – nesúladu nadpisu s obsahom. To by
sme im však iste všetci prepáčili. 

Horšie je, ak sa pozrieme, ako Definícia pomáha praxi. Nie tej vedeckej („Môžeme
tohto pacienta zaradiť do súboru sledovaných?“), ale klinickej („Má tento pacient
IM?“). Spočiatku to vyzerá nádejne („bez toho, aby sa troponinémia zvýšila nad horný
referenčný limit / klesla z takejto hodnoty [Zvýšenie] niet IM“). Pri bližšom pohľade
sa však ihneď objavujú nástojčivé otázky. 

Pre mňa ako klinika je kriticky slabým miestom Definície, že ako postačujúce pri-
púšťa akékoľvek Zvýšenie (len z časti „24 Analytické záležitosti ...“ by implicitne moh-
lo plynúť, že by Zvýšenie hádam malo byť aspoň o 20, resp. 50 % prvej hodnoty tro-
poninémie). Pre mňa ako geriatra, ktorý vie, že väčšinu pacientov s IM tvoria seniori,
nasledujú ďalšie limitujúce úskalia. Mohli by sme sa povzniesť nad absenciu stanovis-
ka, ako interpretovať troponinémiu u starších ľudí, ak vieme, že vekom jej horný refe-
renčný limit stúpa. Mohli by sme si to dovoliť vtedy, ak by sme pripustili, že ten samot-
ným vekom podmienený vzostup troponinémie nemá dostatok dát, ktoré by neboli za-
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ťažené komorbiditami. Tak sa na ne pozrime. To, ako Definícia hovorí o interpretova-
ní troponinémie pri srdcovom zlyhaní („vysoko senzitívne stanovená troponinémia je
zvýšená u takmer všetkých pacientov so srdcovým zlyhaním, a to najmä akútnym“) a
ochoreniach obličiek („mnohí pacienti s chronickou obličkovou chorobou [CHOCH]
majú zvýšenú troponinémiu, zvýšenú ju má väčšina v konečnom štádiu CHOCH“), po-
važujem za priznanie úplnej bezradnosti. Veď ide o stavy s mimoriadne vysokou inci-
denciou / prevalenciou práve u seniorov. O tom, ako môžu hladinu Troponínu T, ktorý
je v klinickej praxi dominantne používaný, ovplyvňovať pády a statíny, s ktorými sme
v geriatrii konfrontovaní tak frekventovane, Definícia nehovorí naskrze nič. A tak ďalej,
a tak podobne. Zároveň Definícia uvádza viac ako 20 klinických situácií s nekoronárne
podmieneným zvýšením troponinémie – z nich sa viac ako polovica u seniorov vyskytu-
je veľmi často (arytmie, infekcie, hypertrofia ľavej komory, amyloidóza, embólia do pľúc-
nice, ...). Sumárne si myslím, že ak by sme od augusta 2018 diagnostikovali IM v praxi
podľa Definície, boli by naše pracoviská zahltené nárastom pacientov s „IM“ (falošne
pozitívne diagnózy) v rozsahu desiatok percent a nezriedka by unikali iní pacienti so
skutočným IM (falošne negatívne diagnózy). Naozaj poskytuje 24 strán Definície kli-
nicky užitočnú definíciu aspoň pre väčšinu pacientov s podozrením na IM / s IM?

Inú aktuálnu ukážku medicíny založenej na dôkazoch (EBM), verzia najrenomo-
vanejšia inštitúcia, ponúka EMA. Nie teta Ema odvedľa, ani kolegyňa Ema zo sused-
nej ambulancie, ale najvyšší orgán, ktorý v Európe v súlade s právom rozhoduje o po-
užívaní liekov. EMA požiadala, aby boli lekári informovaní o tom, že fluorochinolóny
môžu zvyšovať riziko aneuryzmy aorty. A keby len to – zvyšujú aj riziko jej disekcie. A
keby ten to – riziko sa zvyšuje najmä u starších ľudí a rizikoví sú o. i. pacienti s „hyper-
tenziou“, „aterosklerózou“ (ani jedna z týchto chorôb pre účely varovania lekárov pred
flourochinolónmi nie je nijako špecifikovaná, teda úplne každý senior je v tejto veci
predisponovaný). Nie zanedbateľne, ale o 100 % ! A lekári majú pacientov o tomto rizi-
ku informovať. Toto varovanie sa, pochopiteľne, opiera o EBM a vzhľadom na klinic-
kú závažnosť aneuryzmy aorty, resp. jej disekcie, je to varovanie veľmi ušľachtilé.
Hmmmmmmm, naozaj? O čo sa opiera? O tri klinické a jednu experimentálnu štúdiu
s myšami. Koľko seniorov bude po takomto varovaní informovane súhlasiť s tým, že
by mali byť liečení práve fluorochinolónmi? Tie sú dnes pre prakticky všetky infekcie
používané mimoriadne frekventovane (triezvo môžeme odhadovať, že až štvrtina senio-
rov je v priebehu roka-dvoch liečených flourochinolónom). Aké sú v reálnej klinickej
praxi možnosti ich náhrady? „Risk / benefit“. Ako sa cíti dieťa vyliate z vaničky, hoci
bolo vyliate EBM spôsobom? 

A potom tu máme ešte čerstvý EBM príklad z nám primárneho ústredného orgá-
nu štátnej správy. Preložené do ľudštiny: z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej re-
publiky (MZ). Geriatri doteraz mohli predpisovať prukaloprid, teraz MZ rozšírilo pre-
skripčné obmedzenie aj o paliatívnu medicínu. To je, samozrejme, veľmi dobrá správa.
Horšie je, že sa nezmenili indikačné obmedzenia. Mužom ho možno naďalej predpí-
sať len vtedy, ak lekár požiada o výnimku zdravotnú poisťovňu a ona ju schváli (ruku
na srdce: koľkí z nás by mali čas takú žiadosť na poisťovňu procesovať?). Že čo to má
spoločné s EBM? Pre mňa je to ukážka, ako možno EBM použiť na šetrenie zdrojov /
sťaženie prístupu k lieku (vyberte si, čo sa vám viac páči). V SPC prukalopridu totiž
niet zmienky, že by sa mal podávať len obstipovaným ženám (nateraz nediskutujme o
indikačnom kritériu „ak dostupné laxatíva nemajú efekt a je zvažovaná invazívna lieč-
ba“). Rovnako tak zo všeobecnej fyziológie vieme, že kaliémia, vegetatívny nervový sys-
tém, ... nemajú osobitné rodové rozdiely. Pravda je však taká, že EBM štúdie použité
na podporu registrácie lieku boli vykonané len u žien. 

2 ostatný FINAL TLAC 2/2018  10.5.2019  7:08  Stránka 5
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Všetky tri príklady EBM praktík z ostatného obdobia spája jediné. Ich dôsledkom
o. i. je, že pri akejkoľvek s nimi súvisiacej sťažnostnej agende padá zodpovednosť na
konkrétneho lekára, ktorý by nekonal v súlade s nimi, keďže by „nekonal v rámci EBM“.
Zodpovednosť neabstraktná. Počnúc zodpovednosťou etickou, ktorá môže zhrýzať sve-
domie lekára, či naozaj urobil všetko tak, ako mal, končiac zodpovednosťou trestno-
právnou pred súdom (lebo súdny znalec v zásade ani nemá inú možnosť ako obrátiť sa
na EBM, ktorej silu už súd s praktickou istotou skúmať nebude – najmä ak je „európ-
skeho / svetového kalibru“). 

Nie, v tomto editoriáli vôbec nechcem diskutovať o jednotlivostiach diagnostiky IM,
nežiaducich účinkoch liečiv či špecifikách financovania slovenského zdravotníctva.
Iné som chcel. Hodlal som poukázať na to, aby sme ani pri EBM nekriticky nepodlie-
hali jej aure, ktorou sa v ostatnom čase, neraz úplne účelovo, zaklínajú mnohí. Bez to-
ho, aby mali tušenie, o čom vlastne hovoria. 

Chcel som, aby zaznelo, že v geriatrii máme ešte menej EBM ako v iných oblas-
tiach medicíny. Pretože odvtedy, ako pred desiatimi rokmi bard slovenskej internej me-
dicíny napísal2 „tzv. evidence based medicine, ktorá by sa dala aj karikovať na too narrow
evidence, pretože platí často len pre veľmi špeciálnych a úzko špecializovaných pacien-
tov, a nie pre najčastejších pacientov, ktorí okrem infarktu majú aj krvácanie do gas-
trointestinálneho traktu, anémiu, chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, nefropatiu s re-
nálnou insuficienciou, sú po cerebrálnej príhode, majú diabetes a súčasne aj pneumó-
niu a iný počet rokov, ako to bolo v inklúznych kritériách klinického skúšania. ... robi-
li sa kardiovaskulárne programy, potom onkologické a na polymorbiditu, ktorá bola
najčastejšia, nám akosi neostávalo ani dychu, ani finančných zdrojov.“, sa neudialo mno-
ho zásadného, čo by jeho slová mohlo nejako významnejšie zmeniť. A keď EBM nie
je dostatok, musí ju nahradiť niečo iné. Čo by to v ére elektroniky, sociálnych sietí,
publikačných databáz a nedostatku času (áno, aj na pacienta, lebo o pacientovi treba
najmä veľa písať, ...) mohlo byť? Ja som neprišiel na nič iné, len na široko a dobre vzde-
laného doktora, ktorému takéto vzdelanie vytvára pevnú pôdu pod nohami, aby mohol
na základe svojich skúseností denne riešiť polymorbídnych geriatrických pacientov,
pre ktorých zatiaľ nikto žiadnu v klinickej praxi použiteľnú EBM nevytvoril. 

Nie, vonkoncom nič nemám proti EBM. Naopak, vítam ju z úprimného srdca. Pre-
káža mi však pokrytectvo falošných vierozvestcov, ktorí sa farizejsky tvária, že inak ako
EBM sa nedá. Takže: áno, ak EBM existuje, robme všetko pre to, aby sme ju pri sta-
rostlivosti o nám zverených seniorov plne aplikovali. Nebodaj prispejme svojím výs-
kumným dielom k rozširovaniu (slovenského) portfólia EBM. Vo väčšine situácií si
však čestne priznajme, že žiadne zaručené EBM návody na najlepšie konanie v pros-
pech chorého seniora nemáme a musíme ich nahradiť vlastnou skúsenosťou, vzdela-
ním a jeho kreatívnym používaním.

Martin Dúbrava

Pozn.: 1Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS et al. Fourth universal definition of myo-
cardial infarction (2018). Eur Heart J 2018; Aug 25; [Epub ahead of print]; doi:
10.1093/eurheartj/ehy462; 

2Ďuriš I. Kde sú tie časy… Kardiológia 2008, 17(1): K/C 26 – K/C 28.
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KALIÉMIA U SENIOROV 
S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ (ÚDAJE 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 najčastejšia arytmia seniorov a zároveň má potenciál  výrazne
negatívne ovplyvňovať kvalitu ich života.V štúdii  „Slovenský Audit FIbrilácie predsiení u Senio-
rov“ (akronym SAFIS; zahŕňa 4252 65-ročných a starších pacientov s FiP, priemerného veku
80,9 roka, hospitalizovaných počas 2,5 roka na štyroch akútnych geriatrických pracoviskách)
sme sledovali aj kaliémiu. Tá je nezanedbateľnou súčasťou arytmogénneho prostredia, v kto-
rom arytmie, vrátane FiP, vznikajú. Odchýlky od normokaliémie neboli zriedkavé: pri prijatí /
prepustení malo hypokaliémiu (< 3,4 mmol/) 8,3 / 4,6 % a hyperkaliémiu (> 5,4 mmol/l) 3,5 / 2,0 %
pacientov. Pri prijatí prítomné dysbalancie kaliémie boli podstatne častejšie u obyvateľov do-
movov sociálnych služieb. Zistenia, že dyskaliémie pri prijatí boli zriedkavejšie pri prvý raz dia-
gnostikovanej FiP, resp. u pacientov, ktorých primárnou príčinou hospitalizácie nebola FiP, by
mohli viesť k úvahe, že kaliémia nehrá hlavnú úlohu pri vzniku FiP, ale pri jej udržovaní, resp.
recidívach. Dyskaliémie mali tendenciu frekventovanejšie sa vyskytovať s rastúcim vekom a sú
zrejme spojené so zhoršením hospitalizačnej prognózy quoad vitam. Keďže ide o jednoducho
a lacno diagnostikovateľný a liečebne pomerne dobre ovplyvniteľný faktor, mala by sa kalié-
mii u seniorov (s FiP) venovať náležitá pozornosť pri prednemocničnom i nemocničnom posky-
tovaní zdravotnej starostlivosti.

Kľúčové slová: fibrilácia predsiení – geriatria – kálium – kaliémia – SAFIS

Východiská
Fibrilácia predsiení (FiP) je nielen najčastejšia arytmia seniorov1, ale aj celkovo

patrí medzi najfrekventovanejšie choroby starších ľudí, pričom má potenciál drama-
ticky zhoršovať kvalitu života a skracovať ho. FiP má mnohoraké príčiny a rizikové /
asociované faktory, kaliémia medzi nimi aktuálne prezentovaná nie je2. Akoby v minu-
losti štandardne uvádzané arytmogénne prostredie, v ktorom sa bunky vrátane myo-
cytov, nachádzajú, žijú a vykonávajú svoje špecializované funkcie, bolo dnes vytesňova-
né podstatne jemnejším mechanizmom – transmembránovými kanálmi a prúdmi, vrá-
tane káliových, ktorých je dnes známych aspoň osem3, 4. Vieme mnohé o tom, akú úlo-
hu hrajú v patofyziológii arytmií, ako ich môžu meniť genetické danosti i vonkajšie fak-
tory a ako by sa čoskoro mohli dať intenzívne využívať na liečbu arytmií5, dokonca se-
lektívne na úrovni predsiení6. 

Sme však presvedčení, že tradičný pohľad na význam arytmogénneho prostredia ne-
možno skotomizovať a dysbalancie kaliémie môžu mať vplyv na arytmogenézu. Veď už
od čias, keď sme sa učili fyziológiu, vieme, že kaliémia hrá významnú úlohu pri gene-
rovaní transmembránového potenciálu myocytu. A o chvíľu nato sme sa na internej
propedeutike naučili, že hyperkaliémia vedie k zahroteniu a zvýšeniu T vĺn, predlžova-
niu intervalu PQ (až k vzniku AV blokády II. či III. stupňa), skracovaniu intervalu QT,

2 ostatný FINAL TLAC 2/2018  10.5.2019  7:08  Stránka 7
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rozširovaniu QRS komplexu, poklesu amplitúdy až vymiznutiu P vlny, neskôr sme sa
doučili, že môže spôsobiť eleváciu ST vo V1-2, a že asystólii môže predchádzať komo-
rový rytmus podobný flutteru; roky vieme aj to, že hypokaliémia spôsobuje sploštenie
vlny T a nárast amplitúdy vlny U, depresie ST segmentu a predĺženie intervalu QT7 (s
rizikom vzniku komorovej tachykardie typu torsades de pointes). 

Experimentálne práce ukazujú, že hypokaliémia môže priamo prispievať aj k pato-
géze FiP8. V humánnej medicíne ukázala známa veľká (n = 4059, priemerne 69-roční)
populačná rotterdamská štúdia, že hypokaliémia nezávisle zvyšuje riziko vzniku FiP
(pomer rizika [HR] 1,6), a to mimoriadne intenzívne u pacientov po infarkte myokardu
(HR 3,8)9. Pretože pri FiP sa stále často používa medikácia digoxínom, treba zdôraz-
niť, že hypokaliémia predisponuje k proarytmogénnym nežiaducim účinkom digoxínu,
najmä tachyarytmiám7. 

Komplexnejšie dáta o FiP v populácii seniorov zo Slovenska neboli k dispozícii. Štú-
diu „Slovenský Audit FIbrilácie predsiení u Seniorov“ (akronym SAFIS) sme realizo-
vali od roku 2012 a po spracovaní jej dát výsledky z nej postupne publikujeme. V tom-
to článku ponúkame informácie o kaliémii u hospitalizovaných seniorov s FiP. 

Pacienti a metódy 
Metodiku štúdie SAFIS sme podrobnejšie opísali inde10. Tu len zhrnieme, že ide o

retrospektívno-prospektívnu observačnú multicentrickú štúdiu, realizovanú v troch eta-
pách od 1. 8. 2012 do 30. 6. 2015. Sledovala všetkých 65-ročných a starších pacientov
s FiP, ktorí boli v uvedenom čase prepustení z hospitalizácie na štyroch akútnych ge-
riatrických pracoviskách, pričom každý pacient mal registrovaných 122 primárnych po-
ložiek, medzi nimi aj kaliémiu. Kaliémiu sme sledovali pri prijatí (v 2. a 3. etape) a pri
prepustení (vo všetkých troch etapách; registrovali sme poslednú dostupnú hodnotu
pred prepustením, ak neboli z hospitalizácie k dispozícii aspoň dve stanovenia kaliémie,
za kaliémiu pri prepustení sme považovali hodnotu zistenú pri prijatí). Za hypokaliémiu
/ hyperkaliémiu sme považovali hladiny < 3,4 / > 5,4 mmol/l. Všetky výsledky kaliémie
uvádzame v mmol/l. Z dôvodu frekventovanosti prezentovaných hodnôt a následného
rozsahu i čítavosti textu mernú jednotku kaliémie ďalej zvyčajne neuvádzame. Štúdia
SAFIS zahŕňa 4252 pacientov. Ich priemerný vek bol 80,9 roka, 59,9 % tvorili ženy.
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, polynomic-
ká 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 
Kaliémia pri prijatí

Pri prijatí malo kaliémiu stanovených 2539 (99,8 %) spomedzi 2544 pacientov II.
a III. etapy štúdie (v ďalšom texte o kaliémii pri prijatí budeme vždy hovoriť o týchto pa-
cientoch). 

Priemerná kaliémia pri prijatí bola 4,22, v rozsahu 2,00 – 8,09. Nelíšila sa signifi-
kantne medzi ženami / mužmi (4,21 / 4,23), doma / inde žijúcimi (4,22 / 4,19) a dru-
hou / treťou etapou štúdie (4,22 / 4,21). Najväčší rozdiel bol medzi preživšími a zom-
retými (4,21 / 4,27), ale ani ten nebol štatisticky významný. Informácie o priemerných
hodnotách kaliémie podľa veku poskytuje graf 1 a pri jednotlivých typoch FiP graf 2. 

2 ostatný FINAL TLAC 2/2018  10.5.2019  7:08  Stránka 8
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Kaliémiu menšiu ako 3,4 mmol/l malo
pri prijatí 212 pacientov (8,3 %), spome-
dzi mužov / žien to bolo 7,9 / 8,6 % (ns),
spomedzi doma / inde žijúcich pacientov
7,5 / 13,0 % (p < 0,001), spomedzi perhospitalizačne zomretých / nezomretých 11,3 /
7,9 % (p = 0,04), spomedzi pacientov, u ktorých FiP bola / nebola primárnou príčinou
hospitalizácie 5,0 / 9,0 % (p = 0,006), spomedzi pacientov v II. / III. etape štúdie 8,6 / 7,9 %
(ns). Podiel pacientov s kaliémiou < 3,4 podľa veku uvádzame v grafe 3 a podľa typov
FiP v grafe 4. 

Kaliémiu väčšiu ako 5,4 mmol/l malo pri prijatí 88 pacientov (3,5 %), spomedzi mu-
žov / žien to bolo 3,7 / 3,3 % (ns), spomedzi doma / inde žijúcich pacientov 3,1 / 5,5 %
(p = 0,02), spomedzi perhospitalizačne zomretých / nezomretých 7,7 / 2,8 % (p < 0,001),
spomedzi pacientov u ktorých FiP bola / nebola primárnou príčinou hospitalizácie 1,7
/ 3,8 % (p = 0,03), spomedzi pacientov v II. / III. etape štúdie 3,6 / 3,2 % (ns). Podiel pa-
cientov s kaliémiou > 5,4 podľa veku uvádzame v grafe 5 a podľa typov FiP v grafe 6. 

Kaliémia pri prepustení
Pri prepustení malo perhospitalizačne aspoň raz kaliémiu stanovených 4236 pa-

cientov (99,6 % všetkých pacientov). V ďalšom texte o kaliémii pri prepustení budeme
vždy hovoriť o týchto pacientoch. 

Graf 1: Kaliémia pri prijatí (priemerne) 
u pacientov s FiP podľa veku

Graf 3:  Kaliémia pod 3,4mmoll/l pri prija-
tí u pacientov u pacientov s FiP pod-
ľa veku

Graf 2: Kaliémia pri prijatí (priemerne) 
u pacientov s FiP pri jenotlivých ty-
poch fibrilácie predsiení 

Štatistická významnosť rozdielov (p): ns. Legenda:
Parox = paroxyzmálna, Perman = permanentná,
Perz dlho = perzistujúca dlhodobo, Perzis = perzis-
tujúca, Prvá = prvý raz diagnostikovaná

Štatistická významnosť rozdielov medzi vekovými sku-
pinami: ns

Štatistická významnosť rozdielov medzi typmi FiP:
ns. Legenda: ako graf 2.

Graf 4: Kaliémia pod 3,4mmoll/l pri prija-
tí u pacientov  s FiP pri jednotlivých 
typoch fibrilácie predsiení
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Priemerná kaliémia pri prepustení bola 4,24, pohybovala sa v rozsahu 2,46 – 7,40,
u žien / mužov to priemerne bolo 4,23 / 4,26 (ns), u doma / inde žujúcich 4,25 / 4,15
(p < 0,001), u preživších / zomretých 4,23 / 4,32 (p = 0,005), v troch etapách štúdie
4,26 – 4,24 – 4,21 (I./II. etapa: ns, I./III. etapa: p = 0,04, II./III. etapa: ns). Informácie
o priemerných hodnotách kaliémie podľa veku poskytuje graf 7 a pri jednotlivých ty-
poch FiP graf 8. 

Kaliémiu menšiu ako 3,4 mmol/l malo pri prepustení 193 pacientov (4,6 %), spo-
medzi mužov / žien to bolo 3,9 / 5,0 % (ns), spomedzi doma / inde žijúcich pacientov
4,0 / 7,4 % (p < 0,001), spomedzi perhospitalizačne zomretých / nezomretých 9,9 / 3,8 %
(p < 0,001), spomedzi pacientov, u ktorých FiP bola / nebola primárnou príčinou hos-

pitalizácie 2,2 / 5,1 % (p < 0,001), v troch
etapách štúdie 3,9 – 4,3 – 6,3 % (štatis-
tická významnosť rozdielov: I./II. etapa:
ns, I./III. etapa: p = 0,006, II./III. etapa: p
= 0,03). Podiel pacientov s kaliémiou < 3,4 podľa veku uvádzame v grafe 9 a podľa
typov FiP v grafe 10. 

Kaliémiu väčšiu ako 5,4 mmol/l malo pri prepustení 84 pacientov (2,0 %), spome-
dzi mužov / žien to bolo 2,2 / 1,8 % (ns), spomedzi doma / inde žijúcich pacientov 2,0
/ 1,9 % (ns), spomedzi perhospitalizačne zomretých / nezomretých 8,7 / 1,0 % (p <
0,001), spomedzi pacientov, u ktorých FiP bola / nebola primárnou príčinou hospit-
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Graf 5:  Kaliémia nad 5,4mmoll/l pri prija-
tí u pacientov u pacientov s FiP pod-   
ľa veku

Štatistická významnosť rozdielov medzi vekovými sku-
pinami: ns

Štatistická významnosť rozdielov (p): Prvá voči Pa-
rox = 0,04, voči Perzis = 0,02, voči Perz dlho 0,04,
voči Perman = 0,04, inak ns. Legenda: ako graf 2.

Graf 6: Kaliémia nad 5,4mmoll/l pri prija-
tí u pacientov s FiP pri jednotlivých 
typoch fibrilácie predsiení

Graf 7:  Kaliémia pri prepustení (priemerne) 
u pacientov s FiP podľa veku

Graf 8: Kaliémia pri prepustení (priemerne) 
u pacientov s FiP pri jednotlivých ty-  
poch fibrilácie predsiení

Štatistická významnosť rozdielov medzi typmi FiP:
ns. Legenda: ako graf 2.

2 ostatný FINAL TLAC 2/2018  10.5.2019  7:08  Stránka 10
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lizácie 0,9 / 2,2 % (p = 0,004), v troch eta-
pách štúdie 2,3 – 1,6 – 2,0 % (I./II., I./III.,
II./III. etapa: ns). Podiel pacientov s kalié-
miou > 5,4 mmol/l podľa veku uvádzame v grafe 11 a podľa typov FiP v grafe 12. 

Diskusia
Abnormálna kaliémia sa u seniorov vyskytuje pomerne často, čo je dôsledkom po-

četných a v séniu frekventovane sa vyskytujúcich príčin, ktoré dysbalancie kaliémie vy-
volávajú11, 12. Pri hyperkaliémii je to najmä redukcia glomerulárnej filtrácie, nekrózy bu-
niek (vrátane poškodenia svalových buniek po pádoch či rabdomyolýzy po statínoch),
hypoaldosteronizmus, metabolická acidóza, hyperglykémia, deficit inzulínu, lieky (ká-
lium šetriace diuretiká, ACE inhibítory, ale aj nesteroidné antiflogistiká, betablokátory,
trimetoprim-sulfametoxazol či heparín). Hypokaliémiu v klinickej praxi zvyčajne spôso-
bujú hnačky, vracanie, kľučkové diuretiká, hyperaldosteronizmus (aj pri srdcovom zly-
hávaní či cirhóze pečene), myslieť musíme aj na nedostatočný perorálny príjem draslí-
ka, betamimetiká, podanie inzulínu či alkalózu. 

Dát o frekvencii dyskaliémií u seniorov a ich vzťahu ku komorbiditám nie je prive-
ľa. V španielskom registri srdcového zlyhania (2865 pacientov > 74 rokov, priemerný
vek 83 rokov) malo spomedzi hospitalizovaných pre akútne srdcové zlyhanie hypoka-

Kaliémia pod 3,4mmoll/l pri pre-
pustení u pacientov u pacientov s
FiP podľa veku

Graf 12:  Kaliémia pod 3,4mmoll/l pri pre-
pustení u pacientov u pacientov s 
FiP podľa veku

Graf 11:  Kaliémia pod 3,4mmoll/l pri pre
pustení u pacientov u pacientov s 
FiP podľa veku

Graf 10:  Kaliémia pod 3,4mmoll/l pri pre-
pustení u pacientov u pacientov s 
FiP pri jednotlivých typoch fibrilá-
cie predsiení

Štatistická významnosť rozdielov medzi typmi FiP:
ns. Legenda: ako graf 2.

Štatistická významnosť rozdielov medzi vekovými sku-
pinami: 75-79/90+: p = 0,02, inak ns.

Štatistická významnosť rozdielov medzi typmi FiP:
ns. Legenda: ako graf 2.

Graf 9:
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liémiu / hyperkaliémiu (< 3,5 / > 5,5 mmol/l) 6,1 / 3,4 %13. Dáta o starších pacientoch
(≥ 60 rokov, priemerného veku 77 rokov, n = 566) s chronickým srdcovým zlyhaním
sú k dispozícii napr. z USA: hyperkaliémia > 5,5 mm/l sa v priebehu 18 mesiacov vy-
skytla v 13,4 % intenzívne liečených pacientov14. V populačnej štúdii zo Štokholmu (n
= 1558, ≥ 75 rokov, priemerný vek 81 rokov) sa hypokaliémia / hyperkaliémia (< 3,5 /
> 5,0 mmol/l) zistili v 2,5 / 2,8 %, pričom ich prevalencia stúpala vekom15. V Turecku
u hospitalizovaných starších ako 65 rokov (n = 36 361) bola kaliémia ≤ 3,5 mmol/l prí-
tomná v 3,2 %16, resp. u 65-ročných a starších (n = 40 092) kaliémia > 5,5 mm/l v 2,9 %17.
Na urgentnom príjme a pri prijatí do nemocnice malo v Kanade hyperkaliémiu (> 5,5
mmol/l; n = 64 579 a 64 497) 2,6 a 3,5 % seniorov > 65 rokov18. Na urgentnom príjme
v talianskej univerzitnej nemocnici boli dyskaliémie u seniorov (> 65 rokov, n = 2608)
podstatne frekventovanejšie: kaliémia < 3,5 / > 5,5 mm/l bola nameraná v 29,1 / 19,5 %19. 

U našich pacientov bola priemerná kaliémia pri prijatí 4,22 mmol/l. Za pomerne
prekvapujúce považujeme, že sa štatisticky významne nelíšila podľa žiadneho sledova-
ného kritéria (pohlavie, domicil, etapa štúdie, preživší / zomretí) a ani nemala tesnejší
vzťah k veku pacientov či typu FiP. 

Hypokaliémiu malo pri prijatí 8,3 % pacientov, čo považujeme za pomerne vysokú
incidenciu. Doma žijúci pacienti mali hypokaliémiu podstatne zriedkavejšie než inde
žijúci (7,5 vs 13,0 %) a bola asociovaná s hospitalizačnou mortalitou (vyskytla sa v 11,3 %
zomretých, ale len v 7,9 % preživších pacientov). Zaujímavé boli aj zistenia, že hypo-
kaliémia sa zriedkavejšie vyskytla u pacientov, u ktorých bola FiP primárnou príčinou
hospitalizácie než u ostaných pacientov s FiP (5,9 vs 9,0 %), a že podstatne zriedka-
vejšia bola pri prvý raz diagnostikovanej FiP než pri iných typoch FiP. Incidencia
hypokaliémie mala tendenciu mierne rásť vekom (zo 7,5 % u 65 – 74-ročných na 8,2
až 8,9 % u starších ako 74 rokov). 

Hyperkaliémiu malo pri prijatí 3,5 % pacientov. Doma žijúci pacienti ju mali pod-
statne zriedkavejšie než inde žijúci (3,1 vs 5,5 %, p < 0,02) a bola asociovaná s hospi-
talizačnou mortalitou (vyskytla sa v 7,7 % zomretých, ale len v 2,8 % preživších pacien-
tov). Zaujímavé boli aj zistenia, že hyperkaliémia sa zriedkavejšie vyskytla u pacientov,
u ktorých bola FiP primárnou príčinou hospitalizácie než u ostaných pacientov s FiP
(1,7 vs 3,8 %, p = 0,03), a že podstatne zriedkavejšia bola pri prvý raz diagnostikova-
nej FiP než pri iných typoch FiP. Incidencia hypokaliémie mala tendenciu rásť vekom,
nešlo však o nárast systematický ani kvantitatívne podstatný (v sledovaných vekových
skupinách sa pohybovala od 2,5 po 3,9 %).

Ak agregujeme zistenia týkajúce sa hypo- aj hyperkaliémie, tak je zrejmé, že odchýlka
od normokaliémie je častá (malo ju 11,8 % pacientov – teda cca každý deviaty prijatý
senior), je podstatne frekventovanejšia u obyvateľov domovov sociálnych služieb (čo si
vysvetľujeme ich vo všeobecnosti horším zdravotným stavom a vyššou náchylnosťou aj
na poruchu homeostázy). Za ešte dôležitejšie považujeme, že predhospitalizačná dys-
kaliémia predznamenávala horšiu nemocničnú prognózu quoad vitam. To by malo
podľa nášho názoru stimulovať poskytovateľov prednemocničnej zdravotnej starostli-
vosti, aby kaliémii u seniorov (s FiP) venovali potrebnú pozornosť. Tendencia nárastu
non-normokaliémie vekom poukazuje na nutnosť venovať tomuto v zásade prevanta-
bilnému riziku s rastúcim vekom čoraz intenzívnejšiu pozornosť. Z patofyziologického
hľadiska by nás zistenia, že dyskaliémia bola zriedkavejšia pri prvý raz diagnostikova-
nej FiP, resp. pri FiP, ktoré neboli primárnou príčinou hospitalizácie, mohli viesť k úva-
he, že kaliémia nehrá hlavnú úlohu pri vzniku FiP, ale pri jej udržovaní, resp. recidívach. 

Priemerná kaliémia pri prepustení bola 4,24 mmol/l, teda prakticky identická ako

O
R

IG
IN

Á
LN

E
 P

R
Á

C
E

 /
 O

R
IG

IN
A

L 
PA

P
E

R
S

 
Geriatria 2/2018

48

2 ostatný FINAL TLAC 2/2018  10.5.2019  7:08  Stránka 12



O
R

IG
IN

Á
LN

E
 P

R
Á

C
E

 /
 O

R
IG

IN
A

L 
PA

P
E

R
S

 

Geriatria 2/2018

49

pri prijatí. Priemerná kaliémia pri prepustení mala tendenciu vekom klesať, aj keď v
kvantitatívnom vyjadrení nie podstatne (od 4,27 u 65 až 69-ročných po 4,19 u starších
ako 84 rokov). 

Hypokaliémiu malo pri prepustení 4,6 % pacientov. Incidencia hypokaliémie pri
prepustení počas štúdie vzrástla (z 3,9 na 6,3 %, p = 0,03), čo si vysvetľujeme skraco-
vaním dĺžky hospitalizácie polymorbídnych pacientov, ktorým sa v danom čase poskyt-
ne akútna liečba, neraz s potenciálom hypokaliémiu navodzovať, ale manažment pred-
sa len o niečo pomalšie reagujúcej kaliémie je zverovaný aj ambulantnému sektoru. Ta-
káto hypokaliémia bola asociovaná s hospitalizačnou mortalitou (zomretí vs preživší
9,9 – 3,8 %), pričom signifikantne a významne rástla vekom (z 2,6 % u 65 – 69-ročných
na 7,5 % u starších ako 89 rokov). Pre prax to znamená, že kaliémii treba s rastúcim ve-
kom venovať zvýšenú pozornosť aj v nemocničnom prostredí. 

Hyperkaliémiu mali pri prepustení 2 % pacientov. Rovnako ako pri prijatí, aj pri pre-
pustení bola hyperkaliémia spojená s nepriaznivou prognózou (zomretí vs preživší 8,7
– 1,0 %). 

Medzi limitácie tejto práce by sme mohli zaradiť absenciu korelácie zistených ka-
liémií s faktormi, ktoré ju môžu ovplyvňovať, či už ide o frekventované ochorenia v sé-
niu (typicky chronická obličková choroba) alebo o frekventovane používané liečivá (ty-
picky diuretiká alebo liečivá ovplyvňujúce renín-angiotenzínový systém). Aj tieto fakto-
ry sme však v štúdii SAFIS sledovali a analýze takýchto vzťahov (kaliémia versus ocho-
renia, resp. liečba) sa bude venovať osobitná publikácia. 

Nie je nám známe, že by v našom písomníctve boli analogické sledovania publiko-
vané a v tomto smere ich považujeme za prioritné. Vyššie uvedená diskusia obsahuje
menej literárnych odkazov, ako sme použili pri iných témach zo štúdie SAFIS, resp.
pri iných našich výskumných výstupoch. Je to dané tým, že podľa našich vedomostí je
aj v medzinárodnom písomníctve veľmi málo dát, ktoré by sa dali použiť na kompará-
ciu s našimi. 

Záver
Kaliémia je aj dnes dôležitým faktorom manažmentu seniora s FiP. Odchýlky od

normokaliémie nie sú zriedkavé, ich frekvencia (najmä hypokaliémie) vekom rastie a
zrejme sú spojené aj so zhoršením prognózy. Keďže ide o jednoducho a lacno diag-
nostikovateľný a liečebne pomerne dobre ovplyvniteľný faktor, mala by sa kaliémii u
seniorov (s FiP) venovať náležitá pozornosť pri prednemocničnom i nemocničnom
poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

Projekt SAFIS podporilo grantom č. 2012/12-UKBA-12 Ministerstvo zdravotníctva
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KONTROLA TLAKU KRVI U SENIOROV 
– PREČO NIE SME SPOKOJNÍ   

Denis L. Clement1, 3, M. Dúbrava2, 3

University Hospital, Gent, Belgicko1

I. klinika geriatrie LF UK a UN, Bratislava, Slovensko2

UEMS, Thematic Federation on Hypertension, Brusel, Belgicko3

Súhrn

Artériová hypertenzia (AHT) je roky známy rizikový faktor pre mimoriadne závažné kom-
plikácie, ako napr. srdcové zlyhanie, infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda. Prevalencia
diagnostikovanej AHT u seniorov je cca 60 %, prevalencia AHT je ešte vyššia, pretože prakticky
každá štúdia poukazuje na mimoriadne vysoký podiel populácie s nediagnostikovanou AHT. Po
všetkých úspechoch, ktoré veda, farmácia i medicínska technika v ostatných 50 rokoch v ob-
lasti AHT dosiahli, by sme mohli očakávať takmer úplnú kontrolu tlaku krvi (TK). Realita je však
iná. Cieľové hodnoty TK u seniorov sa dosahujú v rozpätí 30 až 78 %. Kvalita kontroly TK je nedos-
tačujúca aj vo vysokorizikových subpopuláciách (napr. u pacientov s chronickou obličkovou cho-
robou),ktoré sú mimoriadne početné v séniu.Obrovskú medzeru,ktorá teraz existuje medzi mož-
nosťami diagnostiky / liečby AHT a realitou, môžu zapĺňať pacienti, lekári a celá spoločnosť.

Kľúčové slová: artériová hypertenzia – terapia – kontrola tlaku krvi – geriatria 

Východiská
Artériová hypertenzia (AHT) je roky známy rizikový faktor pre mimoriadne závaž-

né komplikácie – kardiálne (srdcové zlyhanie, infarkt myokardu ...), cerebrálne (isché-
mie, hemorágie), renálne (chronická obličková choroba) alebo oftalmologické (retino-
patia), pričom stále pribúdajú ďalšie nové asociácie (napr. atrofia CNS pre chorobu malých
ciev bielej hmoty1, cerebrálne mikrohemorágie2 alebo vznik fibrilácie predsiení3). V ge-
riatrii je dôležité, že AHT je zrejme asociovaná aj s krehkosťou4. Ako nedávno prezen-
toval jeden z autorov tohto článku5, po odhalení úlohy kuchynskej soli a životného štý-
lu, etablovaní diuretík a následných skupín antihypertenzív, po zavedení intervenčných
liečebných metód AHT (renálna denervácia a stimulácia baroreceptorov) by sme logic-
ky mohli očakávať takmer úplnú kontrolu tlaku krvi (TK). Zároveň konštatoval, že rea-
lita je pomerne odlišná. Cieľom tohto článku je zhrnúť faktory, ktoré k tomu vedú a
fokusovať ich na seniorov. 

Prevalencia artériovej hypertenzie a kvalita jej detekcie u seniorov
Prevalencia AHT u seniorov je vo všeobecnosti vysoká. V ostatnom čase boli naprí-

klad publikované údaje z reprezentatívnej portugalskej populácie6 – u 65-ročných a star-
ších bola prevalencia AHT 57 % (maximum dosiahla u 70 až 74-ročných – 62 %); v stre-
doeurópskom regióne boli publikované údaje z Poľska7 (1835 probandov ≥ 60 rokov)
– prevalencia AHT v 6. a 7. decéniu, resp. u ≥ 80-ročných bola 72 – 80 – 78 %; medzi
45 tisíc 65-ročnými a staršími Číňanmi priemerného veku 72 rokov8 bola prevalencia
AHT 60 %, analogicky v inej čínskej populačnej štúdii (1,7 milióna probandov) dosiahla me-
dzi 65 – 75-ročnými prevalencia AHT 62 %9. Aktuálna metaanalýza dát viac ako 60 mi-
liónov 65-ročných a starších osôb z 30 ekonomicky vyspelejších krajín zozbieraných v ro-
koch 2007 – 2017 z 52 štúdií, zistila prevalenciu AHT na úrovni 61 %, pričom prevalencia
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AHT bola zjavne najvyššia spomedzi skúmaných chronických ochorení (nasledovala dys-
lipidémia s 51 %, diabetes s 25 %, bolesť s 34 %, depresia s 12 %, srdcové zlyhanie so 14 %, ma-
lignity s 9 % a demencia s 8 %)10. Rodové rozdiely v geriatrii zohľadňujeme aj preto, lebo ženy
sa vo všeobecnosti dožívajú vyššieho veku a tvoria väčšinu populácie seniorov. V USA me-
dzi 38 597 ženami ≥ 65 rokov bola v rokoch 2013 – 2014 prevalencia AHT 63 %11. Odô-
vodnene si teda môžeme fixovať, že AHT sa vyskytuje u približne 6 z 10 seniorov. Vrcho-
lom viditeľného ľadovca rizík by u hypertonikov mohli byť pacienti so skutočnou rezis-
tentnou AHT – tú má podľa najnovšej rozsiahlej metaanalýzy až 12 % seniorov s AHT12. 

V porovnaní s mnohými inými ochoreniami má AHT obrovskú výhodu aj pri diag-
nostike: neinvazívne meranie TK je lacné, rýchle a všeobecne dostupné. Dnes sú už
dokonca dostupné pomerne jednoduché nástroje na určenie prevalencie (nediagnosti-
kovanej) AHT v špecifických populáciách13. V kontraste s tým však prakticky každá štú-
dia poukazuje na mimoriadne vysoký podiel populácie s nediagnostikovanou AHT. Na
poddiagnostikovanie AHT môžu byť náchylné aj celé subpopulácie – napr. pacienti s
kognitívnym deficitom14. 

Kvalita kontroly tlaku krvi u seniorov s artériovou hypertenziou 
Najneskôr od štúdie EURIKA vieme, že v Európe dosahuje cieľové hodnoty TK me-

nej než 40 – 50 % hypertonikov15, 16. 
V zmienenej poľskej štúdii7 bola (v rokoch 2013 – 2014) AHT kontrolovaná v 6. a

7. decéniu, resp. u ≥ 80-ročných v 31 – 30 – 33 %. U seniorov v Číne (v rokoch 2012
– 2014) bola kontrola AHT u priemerne 72-ročných pacientov dosiahnutá len v 43 %8,
v inej čínskej populácii 65 – 75-ročných to bolo ešte podstatne menej (< 25 %)9. Repre-
zentatívne dáta z USA uvádzajú, že v rokoch 2015 – 2016 bola u ≥ 60-ročných pri 63-
percentnej prevalencii AHT jej kontrola dosiahnutá v 78 %17, oproti rokom 2009 –
2014 však nebola lepšia (dokonca sa nesignifikantne zhoršila). U 100-ročných a star-
ších Portugalčanov bola AHT pri prevalencii 64 % kontrolovaná v 59 % pacientov18 . 

Kvalita kontroly AHT závisí, pochopiteľne, aj od ekonomickej úrovne štátu: ne-
dávno bolo znova publikované, že v najbohatších krajinách dosahuje najvyššiu úroveň
(aj keď to bolo len 35 % u mužov a 38 % u žien) a nižšiu v najchudobnejších krajinách,
pričom u žien je rozdiel markantnejší (25 % u mužov a 22 % u žien)19. Priemerné roč-
né náklady spojené s AHT dosiahli u 65-ročných a starších pacientov v USA v rokoch
2012 – 2013 výšku 2 507 dolárov (adjustované na hodnotu dolára v roku 2015; priemer-
ne u všetkých hypertonikov bez rozdielu veku to bolo 1 494 dolárov, čo v USA doved-
na predstavuje 109 miliárd dolárov)20. 

Kvalita kontroly TK je nedostatočná aj vo vysokorizikových subpopuláciách (napr.
u pacientov s chronickou obličkovou chorobou21 alebo u antikoagulovaných hypertoni-
kov s fibriláciou predsiení22). Tie sú mimoriadne početné v séniu. 

Španielski autori nedávno ukázali, že u seniorov môže byť podiel potenciálne ne-
vhodnej antihypertenzívnej medikácie, ktorá môže prispievať k neuspokojivej kontrole
TK, naozaj vysoký (v ich štúdii to bolo v 51 % pacientov23). 

Ako zlepšiť nelichotivé 
Obrovskú medzeru, ktorá teraz existuje medzi možnosťami diagnostiky / liečby AHT

a realitou, môžu zapĺňať pacienti (záujmom o svoje zdravie, vrátane adherencie k lieč-
be), lekári (neraz k TK ľahostajní, resp. málo akční) aj celá spoločnosť. Oprávnene sa
dá predpokladať, že integrovaný postup vo všetkých týchto kompartmentoch bude mať
amplifikačný efekt. 
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Najčastejšie uvádzaným dôvodom vo všeobecnosti nízkej adherencie k antihyper-
tenzívam je dominantne asymptomatický priebeh AHT v jej začiatkoch. Hypertonici
však nezriedka uvádzajú aj nežiaduce účinky liečby. Stretávame sa aj s nedostatočne
edukovanými pacientmi, ktorí sa domnievajú, že keď im TK klesol na cieľovú hodno-
tu, sú vyliečení a lieky už nemusia užívať. Osobitne u seniorov k nízkej adherencii k lie-
kom prispievajú aj zložitejšie režimy ich užívania (tento problém môžu do istej miery
redukovať dnes dominantne odporúčané kombinácie liečiv v jednej tablete24). Kľúčo-
vým spoločným menovateľom úspechu v tejto oblasti je trpezlivosť – kontinuálna eduká-
cia pacienta, často opakovaná aj o tých istých „základných“ veciach. Najmä v osobit-
ne zložitých klinických situáciách môžu byť nápomocné aj moderné metódy objekti-
vizácie adherencie25, 26. 

Kto spomedzi lekárov sa má podieľať na detekcii AHT a jej efektívnom manažmen-
te? Optimálne – každý lekár. Pochopiteľne, nezastupiteľné miesto majú praktickí leká-
ri. Denným chlebom je AHT aj pre internistov, geriatrov, kardiológov, nefrológov. Ale
aj oftalmológovia, neurológovia, endokrinológovia a ďalší špecialisti by mohli s pacien-
tom o jeho AHT hovoriť, resp. TK odmerať vždy, keď prídu s pacientom z akýchkoľvek
dôvodov do kontaktu. Dnes je dôležitým nástrojom kontroly AHT domáci monitoring
TK. Jeho úskalím u seniorov môže byť frekventovanejšie obmedzená schopnosť senio-
ra korektne si TK odmerať a na namerané hodnoty správne reagovať. Práve u seniorov
je preto dôležitejšie ako v iných špecifických populáciách, aby TK odmeral (ktorýkoľ-
vek) lekár vždy, keď príde so seniorom do kontaktu. V reálnom živote však na to, aby
aspoň TK zmeral každý lekár, ku ktorému pacient príde, často niet dosť času, entuzi-
azmu či vedomostí. Jedným z nástrojov ako zlepšiť jestvujúci stav je aj založenie „The-
matic Federation on Hypertension“ v rámci Európskej únie medicínskych špecialistov,
ktorej cieľom je o. i. šírenie poznatkov o kvalite kontroly AHT medzi všetkými lekármi.
Ďalším rizikom pre dobrý manažment hypertenzie zo strany lekára je, ak po zistení vyš-
šieho TK ďalej nekoná. Napríklad preto, lebo vychádza z predpokladu, že na vine je hy-
pertenzia bieleho plášťa. Tá však, rovnako ako iné diagnózy, nemá byť len výsledkom
predpokladu, ale má byť dokázaná. Lekár by mal mať pri kontrolovaní AHT na zrete-
li nielen rizikový profil konkrétneho pacienta a jednorazovo odmeraný TK, ale aj am-
bulantne monitorovaný TK, ktorý môže lepšie korelovať so závažnými dôsledkami AHT,
ako jednorazovo odmeraný TK27. 

Úlohou spoločnosti v rámci zodpovednosti za verejné zdravie je o. i. správne iden-
tifikovať tie ochorenia, ktoré svojou frekvenciou a následkami majú potenciál výrazne
limitovať kvalitu života a / alebo dĺžku dožitia populácie. Medzi také ochorenia AHT
nesporne patrí. Pre tieto choroby má spoločnosť, v demokracii reprezentovaná svojimi
volenými zástupcami – zákonodarcami, povinnosť nastaviť systém zdravotnej starost-
livosti, vrátane jeho geografickej, časovej a finančnej dostupnosti tak, aby v rámci
aktuálnych vedeckých poznatkov minimalizoval riziká takýchto ochorení pre občanov.
Formálni aj neformálni lídri každej spoločnosti, resp. jej skutočné, rešpektované osob-
nosti, by zdravotníkom mali navyše viac ako doteraz pomáhať presadzovať aktivity,
ktoré sprostredkúvajú populácii, pacientom, ale aj lekárom poznatky o takýchto ocho-
reniach, v našom prípade o AHT. Je zrejmé, že na deficity fungovania zdravotného sys-
tému v ktorejkoľvek zložke sú opäť najcitlivejšou skupinou seniori, či už vďaka svojim
kognitívnym, lokomočným alebo finančným obmedzeniam. 

Článok vznikol v rámci aktivít Thematic Federation on Hypertension of European
Union of Medical Specialists
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Blood pressure control in seniors 
– why we are not satisfied 

Denis L. Clement, M. Dúbrava 

Summary

Arterial hypertension (AH) is since years a well known risk factor for very important complica-
tions, like heart failure, myocardial infarction and stroke. Prevalence of diagnosed AH in seniors is
about 60 %, the prevalence of AH is even higher, as almost each study reports a high share of non-
diagnosed AH in the population. After all advantages achieved in science, pharmacology and medi-
cal technic during last 50 yrs. in the field of AH we could expect almost complete blood pressure (BP)
control. However, the reality is different. Target BP values in seniors are accomplished in the range
from 30 up to 78 %. Quality of BP control is insufficient also in high risk subpopulations (e.g. in
patients with chronic kidney disease), which are especially frequent in advanced age. The large gap
which now exists between possibilities in diagnostics and treatment of AH and the reality can be ful-
filled by patients, physicians and the whole society.

Key words: polymorbidity – comorbidity - heart failure – atrial fibrillation - senior - geriatrics 
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Úvod
Aminoglykozidy tvoria rôznorodú skupinu prirodzene sa vyskytujúcich látok (strep-

tomycín, gentamycín, kanamycín, tobramycín) a polosyntetických (amikacín, netilmy-
cín) antibiotík (ATB). Pôsobia baktericídne už v koncentráciách blízkych minimálnej
inhibičnej koncentrácii (MIC) a inhibujú proteosyntézu mikroorganizmov v iniciačnom
kroku. Viažu sa rôznym spôsobom na ribozomálnu podjednotku 30S. Penicilíny a cefa-
losporíny zvyšujú penetráciu aminoglykozidov cez bunkovú stenu, preto pôsobia s ami-
noglykozidmi synergicky (1, 9). 

Rezistencia
Rezistencia na aminoglykozidy môže vznikať viacerými spôsobmi: zmenou väzby

na ribozomálne enzýmy, znížením vychytávania aminoglykozidu, produkciou špecific-
kých inaktivačných enzýmov a efluxom – aktiváciou transmembránových púmp, kto-
ré aktívne vypudzujú aminoglykozid z bakteriálnej bunky. Prenos rezistencie sa môže
diať buď mechanizmom chromozómového prenosu (vzniká na podklade zmien bak-
teriálneho povrchu, čo znemožňuje penetráciu ATB), alebo plazmidovým prenosom,
ktorý je klinicky najdôležitejší typ rezistencie. Mikróby získavajú schopnosť produko-
vať inaktivačné enzýmy aminoglykozidov, ktoré sa tým stávajú neúčinné (1, 5, 9). 

V ostatnom čase sa intenzívne hovorí aj o bakteriálnych kmeňoch produkujúcich niek-
torú z karbapenemáz (CPE), predovšetkým spomedzi enterobaktérií, pseudomonád a aci-
netobakterov. Karbapenemázy sú enzýmy patriace medzi betalaktamázy. Schopnosť bak-
térií „brániť sa antibiotickému (atb) tlaku“ produkciou karbapenemáz bola iniciálne rela-
tívne zriedkavým fenoménom. Sporadicky sa pozorovala od 80-tych rokoch minulého sto-
ročia, zväčša však bola chromozomálne viazaná. Ale už v roku 2005 sa objavili prvé CPE
epidémie. Práve infekcie takýmito kmeňmi sme u seniorov doteraz vnímali takmer výluč-
ne ako nozokomiálne, ale s rastúcou prevalenciou CPE kmeňov musíme stále viac myslieť
aj na vznik CPE infekcií v komunite. CPE sú rizikové najmä kvôli tomu, že vďaka karba-
penemázam a zvyčajne asociovaným génom sú CPE produkujúce baktérie odolné nie-
len voči penicilínom a cefalosporínom, ale aj voči mnohým ďalším chráneným ATB (2, 8). 

AMINOGLYKOZIDY V GERIATRII 

S. Krčméry 
II. klinika geriatrie LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava

Súhrn

Hlavnou indikačnou oblasťou aminoglykozidov sú aj v geriatrii závažné infekcie spôsobe-
né gramnegatívnymi patogénmi, ktoré sú rezistentné voči iným, menej toxickým antibioti-
kám. Aminoglykozidy usmrcujú baktérie tým rýchlejšie, čím sú ich koncentrácie v plazme vyš-
šie nad hodnotou minimálnej inhibičnej koncentrácie. Významne sa uplatňuje aj ich dlhší
postantibiotický efekt. U seniorov musíme aj pri výbere antibiotík veľmi starostlivo zvažovať ich
potenciálnu toxicitu – aminoglykozidy v geriatrii indikujeme s veľkou opatrnosťou vzhľadom na
vekom stúpajúce riziko nefrotoxicity a ototoxicity.

Kľúčové slová: aminoglykozidy – seniori – nefrotoxicita – ototoxicita 
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Farmakokinetika 
Aminoglykozidy sa dobre sa vstrebávajú po intramuskulárnom (i.m.) aj intravenóz-

nom (i.v.) podaní. Vrcholové koncentrácie v plazme sa po i.m. aplikácií dosahujú po
30 – 50 min. V žlči dosahujú okolo 30 % plazmatickej hladiny. Vylučujú sa väčšinou ne-
zmenené močom, glomerulárnou filtráciou. Vysoké koncentrácie sú v kôre obličiek, ak-
tívne sa koncentrujú v tubulárnych bunkách, čo sa považuje za príčinu nefrotoxicity. V
moči sú hladiny 20 – 100-krát vyššie ako v plazme. Biologický polčas je asi 2 – 3 hodiny.
Významnou vlastnosťou aminoglykozidov, hlavne gentamycínu, je dlhý postantibiotic-
ký efekt, ktorý umožňuje jednodávkovú dennú schému (3, 5 ,9). 

Spektrum účinku a indikácie
Aminoglykozidy majú najvyšší baktericídny účinok zo všetkých atb skupín. Sú väč-

šinou účinné na gramnegatívne (G-) paličky. V gentamycínovej skupine je pomerne dob-
rá citlivosť pseudomonád a ostatných kmeňov Enterobacteriaceae (4, 7). 

Aminoglykozidy usmrcujú baktérie tým rýchlejšie, čím sú ich koncentrácie vyššie nad
hodnotou MIC. Čím vyšší pomer maximálnej plazmatickej koncentrácie ATB voči MIC
sa podarí dosiahnuť, tým rýchlejšie prebieha nielen usmrcovanie baktérií, ale zmenšuje
sa aj riziko vzniku ich rezistencie. Pre účinnosť aminoglykozidov je určujúca ich vrcho-
lová koncentrácia: pri závažnej infekcii sú potrebné vrcholové sérové hladiny netilmy-
cínu 15 – 20 mg/ml, amikacínu 5 – 15 mg/ml, gentamycínu a tobramycínu 6 – 10 mg
/ml (6, 9). 

Hlavnou indikáciou aminoglykozidov u seniorov sú závažné infekcie spôsobené G-
paličkami, vrátane septikémie v pelvickej a abdominálnej oblasti (môžu sa podávať v kom-
binácií s betalaktámovými ATB, metronidazolom alebo klindamycínom) a závažných
močových infekcií (akútna pyelonefritída). Aminoglykozidy sú po kultivačnom dôkaze
citlivých kmeňov streptokoka alebo enterokoka (E. faecalis a skupiny viridujúcich strep-
tokokov) liekom voľby ako súčasť kombinácie pri bakteriálnej endokarditíde (3, 5). 

Liekom prvej voľby spomedzi aminoglykozidov zostáva gentamycín, resp. tobramy-
cín. Amikacín je rezervovaný pre mikróby rezistentné na gentamycín. U seniorov mô-
žeme preferovať netilmycín pre nižšiu ototoxicitu a nefrotoxicitu a aj vtedy, ak sa má
aminoglykozid podávať dlhšie ako 10 dní (6, 9). 

U seniorov by sa aminoglykozidy mali vzhľadom na vekom rastúce riziko nefroto-
xicity a ototoxicity indikovať len v odôvodnených prípadoch. Čím podávame amino-
glykozidy častejšie, tým viac stúpa riziko nefrotoxicity. Aminoglykozidy je výhodné po-
dávať aj u seniorov raz za 24 hodín, čo sa v súčasnosti stalo liečbou voľby. Zvyšujeme
tak ich klinickú účinnosť a znižujeme nefrotoxický potenciál (9). 

Toxicita a nežiaduce účinky
Aminoglykozidmi navodené poruchy sluchu sú u seniorov častejšie ireverzibilné. Va-

rovným signálom môže byť tinnitus alebo nauzea, strata rovnováhy pri pohyboch hlavy.
Poruchy tubulov obličiek sú v prvej fáze reverzibilné a dávkovo závislé. Poškodenie a nek-
róza tubulárneho epitelu sa často prejavuje už v prvom týždni podávania. Riziko zvy-
šuje predchádzajúca a opakovaná liečba aminoglykozidmi, preexistujúca renálna insu-
ficiencia, vyšší vek, hypotenzia, dehydratácia, hypokaliémia a hypomagnezémia, súčas-
né používanie slučkových diuretík (furosemid) alebo potenciálne nefrotoxických látok
(cefalosporíny, cisplatina atď.). Miera nefrotoxicity je dávaná do súvislosti s mierou rea-
bsorpcie v tubule, ktorá je vyššia pri gentamycíne než pri netilmycíne. Nefrotoxicita je
tým nižšia, čím sú nižšie minimálne („trough“) koncentrácie aminoglykozidu. Podá-
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vaním aminoglykozidov raz denne sa znižuje ich organotoxicita (3, 6). Dostatočne vy-
soká iniciálna dávka (napr. pre gentamycín 3 – 5 mg/kg) má okrem maximálnej tera-
peutickej účinnosti aj nižší nefrotoxický potenciál. Najefektívnejšie postupy na reduko-
vanie rizika toxických účinkov sú však minimalizácia dávky a dĺžky podávania. Platí to
predovšetkým u starších pacientov (9).

Gentamycín
Spektrum účinku zahŕňa stafylokoky, Enterococcus faecalis, skupinu viridujúcich

streptokokov, Haemophilus influenzae, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas aerugi-
nosa. Pri nich je synergický účinok s protiseudomonádovými penicilínmi (azlocilínom,
piperacilínom). Možno ho kombinovať aj s klindamycínom alebo metronidazolom pre
pokrytie spektra anaeróbnych baktérií. U seniorov ho indikujeme s veľkou opatrnos-
ťou. Používa sa ako liek voľby pri sepse, endokarditídach a iných vážnych infekciách,
kde sa predpokladá G- flóra. Denná dávka sa pohybuje v rozsahu 2 – 5 mg/kg/24 hod.
(3, 4, 9). 

Netilmycín
Má rovnakú farmakokinetiku a farmakodynamické účinky ako gentamycín. Zvyk-

ne sa zdôrazňovať jeho nižšia nefrotoxicita, ale najmä ototoxicita. U rizikových pacien-
tov, vrátane seniorov, má mať prednosť pred gentamycínom (9). 

Amikacín
Je najstabilnejší aminoglykozid voči účinku deštrukčných enzýmov. Používa sa ako

rezervné ATB, často v indikáciách gentamycínu, ak je naň rezistencia. Obvyklé dávky
sú približne 15 mg/kg/deň. Platia preň tie isté zásady použitia, ktoré boli zdôraznené
pri gentamycíne. Výnimočne ho možno použiť intratekálne pri infekciách CNS ako
druhú voľbu, vždy v kombinácií s betalaktámami. U starších pacientov by denná dáv-
ka nemala prekročiť 12 mg/kg (1, 9).

Dávkovanie aminoglykozidov u seniorov so zníženou funkciou obličiek
Gentamycín: pri pokročilej renálnej insuficiencii (RI) je udržiavacia dávka 80 – 120

mg/24 – 48 hod., u hemodialyzovaných pacientov podávame 60 mg po dialýze, u pa-
cientov s kontinuálnou peritoneálnou dialýzou (CAPD) 20 – 40 mg/24 hod. (3, 9). 

Netilmicín: zo všetkých aminoglykozidov je najmenej nefrotoxický. Biologický pol-
čas eliminácie je 2 – 2,5 hod., ale pri pokročilej RI sa predlžuje až na 100 hodín, pre-
to sa odporúča iniciálna dávka 1,5 – 2,5 mg/kg i.v., potom udržiavacia dávka 30 – 75
mg/24hod. i.v. U hemodialyzovaných pacientov sa podáva 75 mg po hemodialýze, u
CAPD pacientov 50 mg/24 hod. (5, 9). 

Amikacín: biologický polčas eliminácie je 2 – 3 hodiny, pri pokročilej RI až 100 ho-
dín, preto sa denná dávka pri poklese klírens kreatinínu (CKr)pod 0, 7 ml/s redukuje
na polovicu, pri poklese CKr pod 0,3 ml/s na štvrtinu a pri poklese CKr pod 0,15 ml/s
na osminu. Podáva sa v jednej dennej dávke. U hemodialyzovaných podávame 250 –
500 mg po každej hemodialýze, u pacientov s CAPD 125 mg/24 hod. (9).

Záver
Veľké množstvo ATB, ktoré sa predpisujú starším pacientom, prispelo k stavu, keď

sa u seniorov stávajú významným problémom vysoko rezistentné patogény. Mimo-
riadne vypuklý je tento problém už teraz v prostredí zariadení zabezpečujúcich dlho-
dobú starostlivosť o starších pacientov. U seniorov musíme pri výbere ATB ešte sta-
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rostlivejšie než u ľudí stredného veku zvažovať jeho toxicitu. Jej nepriaznivé dôsledky
sa totiž pri zvyčajne prítomnej polymorbidite, polyfarmácii a redukovaných adaptač-
ných schopnostiach staršieho pacienta uplatnia u seniorov už pri nižšej dávke lieku a
s väčšími dôsledkami. Typickým príkladom je nefrotoxicita aminoglykozidov. Aj toxic-
ké účinky ATB sa u starších pacientov zvyčajne prejavujú oligosymptomaticky, preto
po nich musíme aktívne pátrať v klinickom i laboratórnom obraze (sledovanie kreati-
ninémie a pod.). Osobitne to platí pre obdobie začiatku liečby ťažko chorého seniora
a pre dlhšie liečebné režimy. 

Adresa autora
Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc., II. klinika geriatrie LF UK a UNsP Milosrdní bra-

tia Bratislava, Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava
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PROKALCITONINÉMIA PRI INFEKCIÁCH U SENIOROV 

M. Dúbrava, J. Jánošiová 
Klinika geriatrie LF UK a UN Bratislava

Súhrn

Zápalové ochorenia sú u seniorov časté. Ich diagnostika môže byť v praxi neraz pomerne zlo-
žitá. Rutinne sa pri nej používajú aj tzv. zápalové markery vrátane jedného z novších – prokalcito-
ninémie (PCT). Hladina PCT stúpa najmä pri (závažnejších) bakteriálnych respiračných infekciách
a osobitne pri sepse (pri nej je špecifickejší ako C-reaktívny proteín). Interpretačné ťažkosti môžu,
obzvlášť v geriatrii, spôsobiť neinfekčné príčiny elevácie PCT:ochorenia obličiek,srdcové zlyhanie,
ťažšia trauma a veľké operácie, medulárny karcinóm štítnice. Aj preto má PCT pri diagnostike (zá-
važnejších) infekcií u seniorov pomerne široký rozptyl senzitivity a špecificity.Napriek tomu môže
byť aj u seniorov nápomocný pri diagnostike (vážnejších) infekcií, resp. odhadovaní súvisiacej
prognózy. PCT však nemá byť používaný ako izolovaný zápalový marker.Treba ho interpretovať v
kontexte klinických zistení, zobrazovacích metód a iných laboratórnych vyšetrení. Jeho prínos
spočíva najmä vo vylúčení infekcie pri „normálnej“ hladine PCT. PCT môže byť použitý aj na ma-
nažovanie antibiotickej liečby infekcií, čo však nateraz nie je jednoznačne preukázané. Výzvou
ostáva zavedenie vekovo špecifickej hornej referenčnej hranice PCT,ktorá by bola vyššia ako teraz
rutinne používaná (t. j. vyššia ako 0,5 ng/ml), čo by mohlo zvýšiť diagnostickú spoľahlivosť vyšet-
renia PCT u seniorov. Štúdií, ktoré by sa cielene zaoberali prokalcitoninémiou pri infekciách senio-
rov, je málo, preto táto oblasť ostáva zmysluplným námetom na ďalší výskum.

Kľúčové slová: geriatria – prokalcitonín – infekcia 

Východiská
Zápalové ochorenia sú u seniorov časté. Nedávno sme prezentovali dôvody, prečo

je pri ich nezriedka komplikovanej diagnostike potrebné opierať sa nielen o klinický
obraz a fyzikálny nález, ale aj o pomocné vyšetrenia vrátane tzv. zápalových markerov,
a ponúkli sme pohľad na používanie C-reaktívneho proteínu (CRP) v tejto indikácii u
seniorov1. V klinickej praxi sa okrem CRP ako zápalový marker rutinne používa aj sta-
novenie rýchlosti sedimentácie erytrocytov FW, počet leukocytov a počet / podiel neut-
rofilov v periférnej krvi, fibrinogenémia; na tento účel možno vyšetrovať aj niektoré
zložky komplementu, feritín, alfa 1-antitrypsín, haptoglobín, albumín, transferín; nate-
raz sa najmä v oblasti výskumu sleduje napr. endotoxínový solubilný receptor CD14
(presepsín) alebo interleukín 6 (IL-6). Zápalové markery sa zriedka používajú izolo-
vane, typicky sa navzájom dopĺňajú, pretože každý má svoje špecifiká. V (našom)
písomníctve o nich niet priveľa gerontošpecifických informácií. V tomto článku sa z
pohľadu geriatrie bližšie zaoberáme ďalším, dnes už tiež rutinne stanovovaným zápalo-
vým markerom – prokalcitonínom (PCT). 

Základné charakteristiky prokalcitonínu 
Prokalcitonín je známy pomerne krátko – jeho objav sa datuje okolo roku 19752,

klinicky sa širšie používa zrejme od roku 19933. Bázu znalostí o PCT dnes sumuje via-
cero prehľadov4, 5. Vyberáme z nich ťažiskové informácie. 
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PCT je proteín (14.5 kDa), ktorý je zložený zo 116 aminokyselín. Kóduje ho CALC-
1 gén na 11. chromozóme. Za fyziologických okolností sa PCT tvorí po indukcii tohto
génu v parafolikulárnych C bunkách štítnice (najmä hyperkalciémiou, ale aj glukokor-
tikoidmi, glukagónom, gastrínom) a v neuroendokrinných bunkách pľúc a čreva, v
ktorých je hydrolyzovaný na kalcitonín – preto je PCT u zdravých v periférnej krvi prí-
tomný len vo veľmi nízkych koncentráciách. Pri zápale sa indukuje ten istý gén, ale v
iných bunkách – typicky v adipocytoch, a to mikrobiálnymi toxínmi, interleukínom (IL)
6, IL-1 a tumor nekrotizujúcim faktorom alfa (TNF). V adipocytoch (a iných ako C a
neuroendokrinných bunkách) sa však PCT neštiepi na kalcitonín, preto jeho hladina
v krvi stúpa. Sekrécia PCT nie je zrejme stimulovaná interferónom gama (tvorí sa naj-
mä pri vírusových infekciách) – pravdepodobne preto je PCT pomerne selektívny voči bak-
teriálnym infekciám (zrejme má vyššiu spoľahlivosť na oddiferencovanie bakteriálnej a
vírusovej infekcie ako CRP), ale zvyšuje sa aj pri infekciách mykotických a malárii. 

Dnes je preukázané, že hladina PCT stúpa najmä pri (závažnejších) bakteriálnych
respiračných infekciách a osobitne pri sepse (pri nej je špecifickejší ako CRP), pre
infekcie ostatných orgánových systémov nebol PCT ešte validovaný, ale intenzívne sa
používa6, pri lokalizovaných infekciách nestúpa. V nedávnej obrovskej nemeckej štúdii
(4858 pacientov so sepsou priemerného veku 70 rokov)7 mali gramnegatívne, gram-
pozitívne a kandidové infekcie signifikantne rozdielne priemerné hodnoty PCT (26,0
– 7,1 – 4,7 ng/ml), test však neumožnil dostatočne spoľahlivé odlíšenie gramnegatív-
nych a ostatných sepsí. To bolo zrejme spôsobené tým, že priemerné hladiny PCT boli
významne odlišné aj pri jednotlivých patogénoch (najvyššie boli pri E. coli – 26,8
ng/ml, iných než E. coli enterobaktériách – 24,9 ng/ml a pri Streptococcus species –
18,2 ng/ml; spolu mali tieto tri skupiny patogénov až trojnásobne vyššie PCT v porov-
naní so skupinou tvorenou stafylokokmi, enterokokmi, pseudomonádami a kandidami)
a pri rôznych lokalizáciách infekcie (najvyššie boli pri močových infekciách, potom pri
infekciách brušných a najnižšie boli pri respiračných zápaloch). Vzostup hladiny PCT
nastáva o 3 až 4 hodiny po infekcii (teda skôr ako CRP) a vrchol dosahuje medzi 6. a
24. hodinou infekcie. Na včasný záchyt rozvíjajúcej sa infekcie môže byť racionálne
kontrolovať dynamiku koncentrácie PCT nielen v zrejme najčastejšie zaužívanom inter-
vale 24 hodín, ale aj oveľa skôr – už po šiestich hodinách6. K dispozícii sú aj informá-
cie o vzostupe PCT v špeciálnych situáciách, napr. pri liekovej horúčke8, resp. o jeho uži-
točnosti aj pri niektorých diagnosticky mimoriadne zložitých situáciách, akou je odha-
lenie bakteriálnej príčiny „horúčky neznámeho pôvodu“ (metaanalýza 17 štúdií uka-
zujúca, že senzitivita PCT bola vyššia ako CRP, a to pri porovnateľnej špecificite9). 

Interpretačné ťažkosti môžu, osobitne v geriatrii, spôsobiť neinfekčné príčiny elevácie
PCT: medulárny karcinóm štítnej žľazy, ťažšia trauma (napr. vzostup PCT do druhého
dňa traumy z priemernej iniciálnej koncentrácie 0,1 na 1,8 ng/ml10) a veľké operácie,
a pre geriatriu aj v tomto kontexte mimoriadne významné srdcové zlyhanie a ochorenia
obličiek (už bazálna koncentrácia PCT u pacientov s chronickým ochorením obličiek
[CKD] je zvýšená, hoci klírens PCT obličkami zabezpečuje len menšiu časť jeho eli-
minácie z organizmu11; s progresiou CKD je potom signifikantne previazané ďalšie zvy-
šovanie koncentrácie PCT, a to aj u pacientov bez infekcie; napr. od 0,03 ng/ml u pa-
cientov bez cez 0,06 ng /ml pri CKD 1. – 4. štádia po 0,31 ng/ml u pacientov s CKD
5. štádia3). PCT je dialyzovateľný – u takýchto pacientov preto po HD hladina PCT klesá. 

Pre klinickú prax je dôležité, že ako uvádza nedávny rozsiahly prehľad švajčiarskych
autorov (zahŕňajúci prehľad 26 štúdií z rokov 2012 – 2016, a to diferencovane podľa
miesta – zdroja infekcie, zároveň však zreteľne upozorňujúci na limitácie PCT zhmot-
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nené najmä do suboptimálnej senzitivity a špecificity, čo si vyžaduje jeho interpretáciu
v klinickom kontexte)6, PCT môže byť použitý na manažovanie antibiotickej (atb) lieč-
by väčšiny infekcií (nateraz zrejme okrem infekcií pri neutropénii, menej výpovedné dá-
ta sú k dispozícii aj pre artritídu, endokarditídu, apendicitídu a postoperačné abdomi-
nálne infekcie), s rezultujúcim znížením atb preskripcie a skrátením atb liečby, nie však
so znížením mortality (metaanalýza s 1458 pacientmi)12, alebo so skrátením atb lieč-
by (1131 intenzivistických pacientov vrátane novorodencov)13. PCT môže pomôcť od-
lišovať teplotu infekčného a neinfekčného pôvodu aj vo veľmi špecifických a kompli-
kovaných situáciách – ako napríklad pri frekventovaných febrilitách po transartériovej
chemoembolizácii alebo rádiofrekvenčnej ablácii hepatocelulárneho karcinómu (84 pa-
cientov s 97 epizódami febrilít, priemerného veku 64 rokov; táto diskriminačná sila sa
u nich nepreukázala pri CRP ani pri počte leukocytov v periférnej krvi)14. 

Sú však aj pomerne veľké, nedávno publikované štúdie, v ktorých vyšetrenie PCT a
zakomponovanie výsledku do rozhodovacieho algoritmu lekára signifikantne neznížilo
frekvenciu, resp. dĺžku atb preskripcie (551 pacientov s teplotou ≥ 38.2 ° C15, 1656 pa-
cientov priemerného veku 53 rokov so suponovanou infekciou dolných dýchacích ciest,
pri ktorých si lekár nebol istý indikáciou atb liečby16, 302 pacientov priemerného veku
67 rokov s exacerbáciou chronickej obštrukčnej choroby pľúc vyžadujúcich hospitali-
záciu na jednotke intenzívnej starostlivosti17). 

V ére narastajúcej rezistencie na antibiotiká (ATB), ktorá sa týka aj slovenských se-
niorov18, má veľký potenciál zistenie, že PCT (na rozdiel od interleukínov a CRP) je
pravdepodobne schopný predikovať úspešnosť atb liečby aj pri najťažších infekciách –
bakteriémiách spôsobených baktériami produkujúcimi karbapenemázy19. V geriatrii
hrá jednu z kľúčových úloh polymorbidita. Preto sú veľmi inšpirujúce výsledky nórskej
štúdie (310 pacientov, priemerný vek 70 rokov)20 , ktorá ukázala, že PCT (nie však CRP
ani počet leukocytov v periférnej krvi) u pacientov s akútnym srdcovým zlyhaním bol
schopný prispieť k odlíšeniu pacientov s konkomitantnou pneumóniou a bez nej, a tak
prispieť k adekvátnej liečbe pacientov s akútnou dýchavicou. 

Špecifiká klinického používania prokalcitonínu u seniorov
Pre klinické použitie diagnostických metód u seniorov je vždy dôležité mať predsta-

vu, či sú všeobecne prijaté referenčné hodnoty metódy rovnaké aj pre starších pacien-
tov. Zvyčajne používaný horný referenčný limit PCT (0,5 ng/ml) dosahuje aj u senio-
rov pri diagnostikovaní bakteriálnej infekcie vysokú senzitivitu a špecificitu (napr. v
španielskej štúdii21 so 161 pacientmi ≥ 75 rokov to bolo až 72 / 92 %). Je však pravde-
podobné, že horný referenčný limit PCT by mohol byť u seniorov o niečo vyšší, čo by
okrem vekovo dependentného zvyšovania IL 6 mohlo súvisieť so zhoršenou glomeru-
lárnou filtráciou (štúdia u 307 apyretických pacientov ≥ 75 rokov)22. Pri diagnostike sep-
sy u krehkých seniorov by sa napr. spoľahlivosť PCT maximalizovala zvýšením jeho
referenčnej hodnoty z 0,5 na 1,4 ng/ml: senzitivita / špecificita by narástla zo 100 / 22
na 94 / 84 % – klesla by frekvencia falošnej pozitivity podmienenej napr. malignitami ale-
bo samým vekom za cenu minimálneho nárastu falošnej negativity (analýza 140 pa-
cientov ≥ 65 rokov)23. Analogická vedomosť je aj o posúvaní hornej hranice referenč-
ného rozpätia CRP – napr. zvýšenie na 30, 48 alebo 61 mg/l zvyšuje výkonnosť testu pri
diagnostike pneumónií u seniorov24. 

Napriek vyššie uvedeným pozitívam PCT pri diagnostikovaní infekcií nemožno opo-
menúť, že má aj svojich oponentov s podstatne zdržanlivejším postojom. Zaujali ho
napr. francúzski autori (na základe skúmania 172 pacientov ≥ 75 rokov, z ktorých malo
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39 závažnejšie infekcie, uvádzajú, že hoci PCT mal vysokú výkonnosť pri diagnostiko-
vaní sepsy, jeho pridanú hodnotu ku klinickej diagnostike považujú za nízku)25 alebo
talianski výskumníci – tí konštatujú, že hoci respiračné infekcie patria medzi akceptova-
né indikácie PCT a u neseniorov sa o nej nepochybuje, je výkonnosť PCT na diagnos-
tikovanie pneumónií seniorov, ktoré vyžadujú hospitalizáciu, so všetkou pravdepodob-
nosťou veľmi nízka, v každom prípade nižšia ako výkonnosť CRP (455 pacientov ≥ 65
rokov; medián koncentrácie PCT bol síce u pacientov s respiračnými príznakmi vyšší,
ak mali nakoniec diagnostikovanú pneumóniu, než u tých, ktorí ju diagnostikovanú
nemali – 0,22 vs 0.15, rozdiel bol však nesignifikantný, kým pri vysokosenzitívnom CRP
to bolo 116 vs 23 mg/l na hladine významnosti < 0,001; na podčiarknutie zložitosti diag-
nostiky pneumónie u seniorov z tejto štúdie vyberáme aj zistenie, že pneumóniu na RTG
hrudníka malo popísaných len 52 % pacientov, ktorí ju mali záverovanú – potvrdenú CT
vyšetrením)24. To sa pripisuje polymorbidite seniorov, ktorá často chronickou prozá-
palovou expozíciou mení zvyčajné spektrum imunoaktívnych pôsobkov vrátane cy-
tokínov, čím je modifikovaná tvorba PCT v prípade akútnej infekcie. Nízku senzitivitu
(24 % pri hornom referenčnom limite 0,5 ng/ml; špecificita 94 %) CRP na odlíšenie
pacientov s bakteriálnou infekciou a bez nej zistili aj vo Švajčiarsku, pričom túto vyso-
kú falošnú negativitu pripísali menej závažným infekciám (a možno aj starnutiu), kto-
ré nevyvolali vzostup PCT, a záverujú, že PCT je skôr markerom závažnosti infekcie
ako infekcie samej (218 pacientov ≥ 75 rokov prijatých na akútne geriatrické lôžka, nie
na jednotku intenzívnej starostlivosti)26. 

PCT môže mať u seniorov aj prognostický význam: 30-dňová nemocničná mortali-
ta bola u pacientov s PCT ≥ 0,5 ng/ml signifikantne vyššia ako pri nižšej prokalcitoni-
némii (270 pacientov priemerného veku 77 rokov, pomer rizika 0,492)27, pri priemerne
2,3-ročnom sledovaní bol PCT asociovaný s prognózou aj vo vyššie zmienenej nórskej
štúdii20. Tento prognostický fenomén PCT sa však nepotvrdzuje univerzálne (436 pa-
cientov ≥ 75 rokov s pneumóniou)28. 

Pre geriatriu môže byť povšimnutiahodné zistenie, že PCT by mohol byť aj marke-
rom krehkosti (u 435 pacientov priemerného veku 82 rokov nebol asociovaný s kreh-
kosťou u pacientov s pneumóniou, ale bol s ňou asociovaný u pacientov bez infekcie,
pričom pomer šancí bol [odds ratio] 5,229, resp. u krehkých pacientov bol vyšší než u
nekrehkých bez ohľadu na prítomnosť sepsy23). To by v zásade nemalo prekvapovať,
ak si uvedomíme, že krehkí seniori majú vyššie hladiny IL 6 ako nekrehkí30. 

Záver
PCT má pri diagnostike (závažnejších) infekcií u seniorov pomerne široký rozptyl

senzitivity a špecificity (napr. pri sepse je senzitivita 24 – 96 %, špecificita 57 – 94 %,
čo je zrejme do veľkej miery vysvetliteľné rôznymi diskriminačnými hodnotami PCT
v jednotlivých štúdiách, ktorých u seniorov nie je veľa)31. Napriek tomu v súlade s
literárnymi poznatkami konštatujeme, že PCT môže byť u seniorov nápomocný pri
diagnostike (vážnejších) infekcií, resp. odhadovaní súvisiacej prognózy. Jeho prínos
spočíva najmä vo vylúčení infekcie pri „normálnej“ hladine PCT, potvrdenie infekcie
pri zvýšenej hladine PCT nie je dostatočne spoľahlivé vzhľadom na nízky pozitívny
pravdepodobnostný pomer testu (pri sepse cca 48 %, hoci to je viac ako pri CRP ale-
bo počte leukocytov v periférnej krvi31). PCT nemá byť teda používaný ako izolovaný
zápalový marker. To osobitne platí pre geriatriu, a to vzhľadom na zvyčajnú frekvenciu
s PCT interferujúcich komorbidít. PCT treba interpretovať v kontexte klinických zis-
tení, zobrazovacích metód a iných laboratórnych vyšetrení. Výzvou ostáva zavedenie
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vekovo špecifickej hornej referenčnej hranice PCT, ktorá by bola vyššia ako teraz rutin-
ne používaná (t. j. vyššia ako 0,5 ng/ml), čo by mohlo zvýšiť diagnostickú spoľahlivosť
vyšetrenia PCT u seniorov. 
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PIATE DECÉNIUM – VRCHOL PRED SÉNIOM  

P. Kukumberg 
Past-prednosta II. neurologickej kliniky LFUK a UN, Bratislava

Rozdelenie života na decéniá s ich zovšeobecnenými, ale aj konkrétnejšími javmi,
zážitkami, najmä kladne-negatívnymi udalosťami, má tvar oblúka. Spočiatku sa všetko
vyvíja (rodinne-školsky povinné a inak časovo-miestne súvislosti), dosiahne svoj vr-
chol, aby sa v jemnom poklese čiara bytia začala zvažovať nadol, „rozochvela sa“ nás-
tupom dôchodku a spela ku koncu, ktorý si mnohí z nás nemusia pamätať (demencia),
obdobne ako si nepamätáme náš výstup z lona matky. Zdanlivo triviálne skutočnosti,
ale zavše hodné pripomenutia, a úvahy nad zriadením a riadením sveta s jeho obme-
dzenou možnosťou ho spoznávať, hľadať vysvetlenia „prabiliónov“ fenoménov. Všetky
decéniá sú pasívne i aktívne (z povinnosti či vlastného popudu) a predstavujú roj vne-
mov, pocitov a obrovského počtu ľudských osudov. 

Kedy sa onen oblúk začína stáčať nadol, ktorému z decénií možno pririeknuť vr-
chol (ktorý je zároveň začiatkom poklesu), počas ktorého sa u mnohých odohrávajú naj-
podstatnejšie záležitosti – dozrievajú plody vedomostí, skúseností, ale aj nevšedné plo-
dy činov hodných odovzdania okoliu a nasledovníkom? Uvažujúc nad touto otázkou,
zdá sa najpozoruhodnejšie štvrté a piate decénium. Ale dejinné počiny, funkcie a iné ľud-
ské prejavy intelektu, emócií a navŕšenej inteligencie sa nezriedka zrodia, zablyštia i
ujmú aj v šiestom či ďalšom decéniu (a to nielen v politike, ale aj v umení, vede alebo
inej sfére človečej aktivity). Vrcholovým decéniom je však vari piate – zužitkúva schop-
nosti, zhrňuje skúsenosti, spracúva celú matériu poznatkov, postojov a názorov, čím
umožňuje zaujímať vlastné globálne stanovisko k zmyslu života. 

Priemerná dĺžka života sa predlžuje. Donedávna platilo dosiahnutie 50 rokov za ne-
bežný dar. Teda aj všetka ľudská činnosť – celý „šanón pokroku“ – prebiehala v mlad-
šom veku. Po 50-tke je však jedinec ešte zrelší, s odstupom, nadhľadom, a najmä skúse-
nosťami. Nestranne a relatívne priliehavo je táto veková hranica, pravdepodobne pred
prekročením prahu šiesteho decénia, akýmsi vrcholom. Piateho decénia (ako každého
iného) sa dá aj nedožiť, je totiž viac - menej najrizikovejšie: kulminujú v ňom pre-
dovšetkým náhle cievne afekcie a odkrývajú sa iné, dovtedy nepoznané, na svoju chvíľu
číhajúce zdravotné neduhy – vrodené a teraz sa manifestujúce, alebo získané ako dôsle-
dok istej „opotrebovanosti“.

Zmysel života (všetkých dopriatych decénií) je a zostane tabuizovaný, ale schodov
k nemu je dosť. 50-ročný ich vyšliapal naozaj veľa. Ak je päťdesiatnik v pracovnom po-
mere a na svojom poli činnosti, maximálne zužitkúva osvojené, vie odovzdať penzum
skúseností ďalším. V osobnom živote je toto decénium „vyprofilizovaním“ svojstva, t.
j. bytostných prejavov osobnosti vo vzťahu k sebe, najmä však vo vzťahu k najbližším.
Kulminuje filozofia spolužitia (najčastejšie v podobe manželstva) s najbližším okolím.
Dotvárajú sa priateľské vzťahy, odhaľujú sa niektoré „slabiny“ (per primum – vlastné,
ale aj okolia). Decénium piate ešte nenúti k bilancovaniu, ba poskytuje nové podnety.
Je to éra akéhosi „rozkvetu“. Presah mladosti do rozvinutej dospelosti, stále vzdialenej
od prvých príznakov starnutia. 

Nedá sa podceniť (prevaha, nie zasa priveľká ...) ani znôška negatívnych prejavov
50-tky. Neprimerané alebo súdené „roztopaše“ v partnerských vzťahoch (nové väzby,
rozvody a všakové iné dôsledky „omylov“) zasahujúce do vlastných rodín, detí meno-
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vite. Často spomínaný, neisto definovaný syndróm vyhorenia má tiež v tomto období
života optimálnu pôdu na to, aby vzplanul. Môžu sa vynoriť driemuce sklony, povaho-
vé črty zasadené v génoch, oslovujúce pozitívne či negatívne najskôr rodinný „kruh“
(ak jestvuje), ale aj širší okruh známych či nové vzťahové formy. Tieto prejavy sa môžu
stať zdrojom potešenia, ale aj afektívnych reakcií s pomaly rastúcou, inak povedané,
klesajúcou flexibilitou ich riešenia. 

Toto vrcholové, ale aj alarmujúce piate decénium sa prirodzene týka aj okolia sebe-
rovných: náhle straty priateľov, známych či kolegov sú dotykom s obavami z nastá-
vajúcej budúcnosti. Zvyčajne sa nad nimi ešte stále mávne rukou, ale štyri prežité a
piate žité desaťročie sa v konfrontácii s realitou poznaného či sledovaného diania už
ne- dajú vygumovať. 

Piate decénium mnohým prináša aj zdroj novej radosti, súbežne i povinností a zod-
povednosti: dá sa očakávať, že v tomto veku (súc ešte vybavený dostatočnou energiou)
prichádzajú vnúčence. Netreba zdôrazňovať známu pravdu o novom – inom prístupe
k vnúčatám ako k vlastným deťom. Rodičia i starí rodičia takto vedno (vedomo i podve-
dome) determinujú vývoj, etiku, mravné princípy a výslednú navigáciu detí. To je veľmi
pestrý koberec vplyvov, životnej orientácie a neskôr osobnostnej filozofie. 

V piatom decéniu je flexibilita – prispôsobivosť – relatívne prístupná akémusi „no-
vohľadu“. Možno prijať nové výzvy, profesionálne – pracovné , ale i osobnostné. Je však
vylúčený v duchu klíčiaci pocit zásadného prerodu. Nedajú sa dobehnúť resty v čom-
koľvek, vrátane vedomostného niveau. Sumárna výbava jedinca dosahuje síce vrchol, ale
múdrosť tohto decénia dáva avízo nezastaviteľnej osobnostnej deklinácie. Prirodzene,
je to decénium, ktoré v nemnohých prípadoch, paradoxne speje k úspešnej kariére, vrcho-
liacej ešte oveľa neskôr. K pápežom, politikom, prezidentom pôsobiacim prenikavo no-
vátorsky a organizačne majstrovsky sa vrátime inokedy. Nejde však o žiadne pravidlo,
skôr o žiarivé výnimky. 

Počnúc piatym decéniom sa v každom z nás, ešte viac-menej „z diaľky“, vynorí aj
myšlienka na to, ako bude ďalej, čo sa zo svojho rámca znalostí, skúseností a najmä kom-
parácie nadobudnutého postavenia, funkcie, pozície s možnosťami a výzvami, dá vyťa-
žiť v pozitívnom zmysle. Zložitý proces, v ktorom (ako po celý život) nikdy nejestvuje
úplná „sloboda“, ale konkrétna – bazálna situácia s obmedzenými (takmer vždy) a mož-
no dakedy i neobmedzenými podmienkami. Do uvažovania a sebahodnotenia (preťaž-
ký senecovský proces „poznaj sám seba“), na ktoré nestačí celý život, sa začne natískať,
resp. i prejavovať aj kalkulácia zdravotného stavu, vynárajú sa (čo i médiá solídne ale-
bo komerčne pripomínajú) aj všetky nástrahy porúch zdravia, konkrétnych chorobných
stavov a ich prípadnej prevencie. 

Človiečik je síce na akomsi vrchole svojich daností a schopností, ale musí byť opa-
trnejší, prezieravejší. Mal by sa pokúsiť o akýsi nadhľad a súčasne „novohľad“ na ďalšie
jestvovanie. Je už takmer isto za polovicou života a tento fakt zvyšuje pocit zodpoved-
nosti pred sebou samým, ale i pred spoločenským kruhom, v ktorom jestvuje. Prvý deň
po 50-tke je zároveň aj prvým dňom načatej dekády šesťdesiatnika ...
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