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ČI EŠTE POTREBUJEME GERIATRIU 
A ČI JU EŠTE BUDEME MAŤ

Neraz som počul otázku, čo to tá geriatria je a načo ju vlastne potrebujeme. Mám
zlé tušenie, že problémy, ktoré tu budem opisovať, sa začínajú nielen touto otázkou,
ale aj tým, kto ju kladie. Keby to boli študenti, ktorí na našej fakulte prídu na prvú (z
dvoch) obligatórnych stáží z geriatrie, nebol by to väčší problém. Zlovestnou sa tá otáz-
ka stáva vo chvíli, keď sa ju vytrvalo pýtajú rôzne graduovaní kolegovia – lekári, neraz
v riadiacich funkciách. Medika na stážach ľahko odkážete na niektorú z definícií ge-
riatrie, dospelí ju však zvyčajne nemajú chuť vnímať, ani keď sa na ňu pýtali oni sami.
Pre zjednodušenie tu pracujme s krátkou verziou: geriatria je samostatný interdiscipli-
nárny odbor medicíny, ktorý poskytuje prevenciu, diagnostiku a liečbu 60(65)-ročným
a starším osobám. Je zrejmé, že geriatriu nemožno redukovať na, resp. zamieňať so
„starostlivosťou o dlhodobo chorých“, „paliatívnou medicínou“ , „terminálnou starost-
livosťou“ atď.  

Jednoduchšiu časť odpovede na iniciálnu otázku máme za sebou, vieme už, čo ge-
riatria je. Poďme k tej náročnejšej – druhej časti: Načo geriatriu potrebujeme? 

Pri zdravom rozume nikto nepochybuje o tom, že medicínske špecializácie vznika-
li z rovnakého dôvodu, ako špecializované pracovné úkony pri Fordovom páse: aby sa
zvýšila efektivita práce. V našom prípade – efektivita poskytovania zdravotnej starost-
livosti seniorom. Vo všeobecnosti nemožno pochybovať, že ak sa niekto na niečo špe-
cializuje, tak v tej činnosti bude dosahovať lepšie výsledky. Už len toto konštatovanie
opodstatňuje vznik, existenciu a budúcnosť geriatrie. Ani ho nemusíme podopierať de-
mografiou. 

Kuvik však namieta: načo ste, veď o tých pacientov sa starajú a postarajú všetky
medicínske odbory, venujúce sa „svojim“ orgánom (napr. pneumológia či neurológia),
metódam (napr. chirurgie) či chorobám (napr. infektológia alebo onkológia), vy sa
vlastne staráte o čo? Na tomto mieste nie je kľúčové, že by sme mu poľahky odpove-
dali, že sa staráme o celého pacienta, pričom nechceme nahrádzať žiadne špecifické
diagnostické ani liečebné činnosti iných odborov. Na tomto mieste je kľúčové povedať,
že my sa staráme a ak nám to chod nášho mikrosveta umožní, sa aj starať budeme, o
chorého seniora aj vtedy, keď ho iné odbory nechcú. 

Čože, to predsa nie je pravda, takí pacienti nie sú! – zvyšuje tón aj intenzitu hlasu
kuvik. V túto chvíľu musím pripomenúť znamenitú prednášku pána docenta Németha
na našom kongrese v roku 2011. S jemu vlastným nadhľadom a strohým humorom
nám pár brisknými kazuistikami pripomenul, ako funguje reálny život chorého senio-
ra (moderne sa to volá „real world data“ a má to aj „impact“ potenciál).  Nie že by sme
to všetci v nejakej podobe nezažívali s našimi pacientmi takrečeno denne, ale mnou pri
spomienke na túto prednášku dodnes prechádzajú zimomriavky. A nielen pre vysokán-
sku kvalitu tej prednášky. Nielen preto, lebo na jej konci sa ilustratívne kazuistiky zme-
nili na brilantne vypointovanú analýzu pacientúry z príjmovej geriatrickej ambulancie,
kam boli seniori odoslaní na hospitalizáciu po vyšetrení špecialistami so závermi „nej-
de o náhlu CMP“ (26 % z týchto pacientov malo do 24 hodín diagnostikovanú cievnu
mozgovú príhodu), „nejde o akútne brucho“ (17 % z nich malo zakrátko to brucho
operované), „odporúčam vazodilatačnú terapiu“ (23 % z nich podstúpilo amputáciu kon-
čatiny). 
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Tie zimomriavky mávam hlavne preto, že mám veľmi zlý pocit, že za tých 6 rokov
sa na posolstve prednášky nič nezmenilo. Teda určite nie nič k lepšiemu. 

Že vidím veci príliš čierno? Nuž ponúknem jednu našu čerstvú kazuistiku. 90-roč-
ného pacienta sme prijali pre zápal pľúc 18 dní potom, ako bol prepustený z hospita-
lizácie na vysoko renomovanom negeriatrickom pracovisku, kde bol hospitalizovaný
pre bronchopneumóniu, pričom v diagnostickom závere pri prepustení mal uvedených
ešte 5 iných diagnóz (chronická obštrukčná choroba pľúc [COPD], „chronické srd-
cové zlyhávanie dekompenzované v oboch obehoch pri prijatí“, cukrovka, amauróza a
stav po implantácii kardiostimulátora). Okrem toho, že kombinácia COPD, cukrovka
a srdcové zlyhávanie pacienta pri pneumónii posúva do iného než zvyčajného rizika,
tak inak bol tento 90-ročný pacient „celkom zdravý“, temer nepolymorbídny. Ale to
platí len do chvíle, kým sa nezačítate do textu prepúšťacej správy, pretože v ňom náj-
dete aj hypotenziu, systolický šelest nad aortou, delírium, zvýšenú azotémiu, hyperuri-
kémiu a glomerulárnu filtráciu 0,7 ml/sek., veľa zhlukov leukocytov v moči, makrocy-
tózu (a to nespomínam také jemnôstky, ako koža bez jedinej morfy či aortoskleróza).
Od starostlivej dcéry, resp. z ňou prinesenej zdravotnej dokumentácie vyhotovenej tes-
ne pred predmetnou hospitalizáciou, bolo ľahko zistiteľné aj: stav po nefrektómii, ope-
ráciách prostaty, zlomeniny krčka stehnovej kosti a nosa „pre rakovinu“, aortálna ste-
nóza stredne hemodynamicky významná, mitrálna insuficiencia gr. II, trikuspidálna
insuficiencia gr. III, univerzálna ateroskleróza. U nás pri prijatí sme videli aj malnutrí-
ciu, emfyzém pľúc, stav zvyškového chrupu silno evokoval úvahy o odontogénnych fo-
kusoch. Tým sa z pacienta razom stáva zreteľne polymorbídny a generálne vysoko rizi-
kový pacient. Antibioticky tam bol liečený intravenóznou monoterapiou (Amoksiklav)
a na piaty deň bol prepustený s tým, že v nej má perorálne pokračovať (v dávke 1 g á
12 hodín). Neverím, samozrejme, že kolegovia na onom pracovisku nevedia, ako štan-
dardne liečiť pneumóniu vysokorizikového pacienta. Viem, že vyššie opísané nie je
každodenná prax a že každému sa niekedy niečo, zvyčajne pre kombináciu viacerých
príčin, vydarí suboptimálne. Viem aj to, že oni majú tiež núdzu o lôžka. Zároveň som
si však istý, že kombinácia nedostatku lôžok a progeriatrického cítenia viedla, eufe-
micky povedané, k zreteľne inej starostlivosti, akú by tento pacient dostal na geriatrii. 

Jedna lastovička leto nerobí, ani jedna kazuistika nepotvrdzuje nič iné, len to, že sa
takáto vec môže stať. Problém je, že by som po nej mohol bez väčšej námahy uviesť
ďalšiu podobnú kazuistiku (aj keď možno nie až tak vypuklú), a po nej ďalšiu a po nej
... až kým by sme si neboli istí, že to už nie sú jednotlivosti, ale zrkadlo systému. 

Preto geriatriu v celej jej šírke bytostne potrebujeme. Teda presnejšie povedané nie
ani tak my, my sme zvyknutí pracovať a uživili by sme sa poľahky inde (ako mnoho
kolegov pred nami, ktorí geriatrie na Slovensku už opustili a z dlhodobo nežičlivého
prostredia odišli za „lepšou prácou a ohodnotením“). Geriatriu bytostne potrebujú
chorí seniori. Budú ju ešte mať?

Že čo je to za otázka? Nuž vyplýva z pohľadu na to, ako v ostatných rokoch fun-
guje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Tempora mutantur et nos
mutamur in illis1. Plazivo sme zaknihovali podstatnú redukciu ambulantnej i lôžkovej
bázy geriatrie. Tá by sa však pri dobrej vôli zákonodarcov, organizátorov zdravotníctva
a jeho financovateľov dala vzkriesiť pomerne rýchlo. Rozhodujúca z hľadiska budúc-
nosti slovenskej geriatrie je preto podľa mňa otázka, či už na kritickú hranicu neklesol
ľudský potenciál slovenskej geriatrie. A ak ju ešte nedosiahol, či je tento descensus
zvrátiteľný. A ak áno, ako to dosiahnuť. Ja si myslím, že len tak, že sa nastavenie nášho
zdravotníctva zmení a mladí zdravotníci oveľa ľahšie uvidia kontúry svojej budúcnosti
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v geriatrii, než sa to dá dnes. Ťažko predpokladať, že by v existujúcich podmienkach
boli ochotní robiť tú ťažkú prácu, ktorú roky robila „stará geriatrická garda“. Quod
ratio non quit, saepe sanovit mora

2
. 

Martin Dúbrava

Pozn.: 
1
Časy sa menia a my sa meníme s nimi. 

2
Čo nevylieči rozum, vylieči často čas

(Seneca mladší, Agamemnón).
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DYSFUNKCIE ŠTÍTNICE 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. FiP má mnohoraké príčiny / rizikové faktory, medzi
ne patrí aj dysfunkcia štítnice (ŠŽ). V štúdii „Slovenský Audit FIbrilácie predsiení u Seniorov“
(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 frekvenciu a diagnostiku hypo- aj hypertyreózy. Poruchy funkcie ŠŽ boli časté (vy-
skytli sa v 22,8 % pacientov). Hypotyreóza (trinásta najčastejšia komorbidita pri FiP) sa vyskyt-
la 4,3-krát častejšie ako hypertyreóza (18,5 vs 4,3 %), v oboch prípade išlo signifikantne častej-
šie o poruchy postihujúce ženy než mužov. Napriek tomu, že vzťah FiP a tyreopatií, ktoré sú vo
všeobecnosti dobre kurabilné, je úzky a dlho známy, ukázali sme, že v reálnej praxi ide o pod-
ceňovanú skutočnosť, o čom svedčí vyšetrovanosť TSH / fT4 u pacientov s FiP (v priebehu roka
pred aktuálnou hospitalizáciou ani počas nej nemalo 34,2 % pacientov tyreoidálny profil sta-
novený). To poskytuje pomerne veľký priestor na rýchle, lacné a efektívne zlepšenie starostli-
vosti o pacientov s FiP.

Kľúčové slová: fibrilácia predsiení – geriatria – hypotyreóza – SAFIS 

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

rí medzi najfrekventovanejšie choroby starších ľudí, pričom má potenciál dramaticky
zhoršovať kvalitu života a skracovať ho. FiP má mnohoraké príčiny a rizikové / asocio-
vané faktory2, medzi ktoré patrí aj dysfunkcia štítnice (ŠŽ). Hypertyreóza je (spolu s ve-
kom ≥ 75 rokov) dokonca medzi šiestimi faktormi prejudikujúcimi vznik FiP3. Novo-
diagnostikovaná FiP bola vo veľkej britskej štúdii silným prediktorom manifestnej hy-
potyreózy seniorov4. Odporúčaný spôsob manažovania pacienta s FiP popisujú viaceré
medzinárodné dokumenty (v našom priestore aktuálne najmä odporúčania Európskej
kardiologickej spoločnosti2). Komplexnejšie dáta o FiP v populácii seniorov zo Sloven-
ska neboli k dispozícii. Štúdia „Slovenský Audit FIbrilácie predsiení u Seniorov“ (akro-
nym SAFIS) prebiehala v SR od roku 2012 a po spracovaní jej dát výsledky z nej pos-
tupne publikujeme. V tomto článku ponúkame informácie o tyreoidálnom statuse pri
FiP u hospitalizovaných seniorov.   

Pacienti a metódy 
Metodiku štúdie SAFIS sme podrobnejšie opísali inde5. Tu len zhrnieme, že ide o

retrospektívno-prospektívnu observačnú multicentrickú štúdiu, ktorá prebiehala v troch
etapách 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 geriat-
rických pracoviskách, pričom každý pacient mal registrovaných 122 primárnych polo-
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žiek, medzi nimi aj vyšetrenosť hladiny voľného tyroxínu (fT4) / tyreostimulačného hor-
mónu (TSH) rok pred prijatím na aktuálnu hospitalizáciu a počas nej, hypo- a hyper-
tyreózu záverovanú pri prijatí i prepustení. Štúdia SAFIS zahŕňa 4252 pacientov. Ich
priemerný vek bol 80,9 roka, 59,9 % tvorili ženy. Na štatistické spracovanie sme pou-
žili rutinné štatistické metódy (priemerné hodnoty a ich smerodajné odchýlky, medián,
CHI2 test, Fisherov exaktný test, T-test, korelácia kvantitatívnych veličín, pri ktorej sme
aplikovali ten typ regresie – lineárna, polynomická n-tého stupňa, ktorá mala v danom
prípade najvyššiu spoľahlivosť). Za štatisticky významné sme považovali rozdiely, pre
ktoré bola hladina významnosti (p) 0,05 a menej. 

Výsledky
V priebehu roka pred hospitalizáciou alebo počas nej malo tyreoidálny status posú-

dený (t. j. malo vyšetrené hladiny TSH / fT4) 2 796 (65,8 %) pacientov. U mužov /
žien to bolo 60,2 / 69,5 %  (p < 0,001), u doma / inde žijúcich pacientov to bolo 65,2
/ 68,7 % (ns), u perhospitalizačne zomretých / nezomretých to bolo 60,4 / 66,5 % (p
= 0,005), u pacientov, u ktorých FiP bola / nebola primárnou príčinou hospitalizácie,
to bolo 69,4 / 64,9 % (p = 0,02). Podiel pacientov, ktorí mali stanovený tyreoidálny sta-
tus v priebehu roka pred hospitalizáciou alebo počas nej podľa veku, uvádzame v gra-
fe 1 a podľa typov FiP v grafe 4. Podiel týchto pacientov v I., II. a III. etape štúdie bol
50,8  – 71,6 – 83,7 (štatistická významnosť rozdielov: I./II., I./III., II./III. etapa: p < 0,001).

Tyreoidálny status v priebehu roka pred hospitalizáciou: lekári ošetrujúci pacienta
počas hospitalizácie mali počas nej vedomosť o tom, že v priebehu roka pred aktuálnou
hospitalizáciou malo tyreoidálny status stanovený 829 (19,5 %) pacientov. U mužov /
žien to bolo 16,9 / 21,2 %  (p < 0,001), u doma / inde žijúcich pacientov to bolo 18,2
/ 26,7 % (p < 0,001), u perhospitalizačne zomretých / nezomretých to bolo 25,5 / 18,6 %
(p < 0,001), u pacientov, u ktorých FiP bola / nebola primárnou príčinou hospitalizá-
cie, to bolo 9,4 / 21,8 % (p < 0,001). Podiel pacientov, ktorí mali v priebehu roka pred
hospitalizáciou stanovený tyreoidálny status podľa veku, uvádzame v grafe 2 a podľa
typov FiP v grafe 5. Podiel týchto pacientov v I., II. a III. etape štúdie bol 14,9 – 23,1
– 21,6 (štatistická významnosť rozdielov: I./II., I./III. etapa: p < 0,001, II./III. etapa: ns).

Tyreoidálny status počas hospitalizácie malo stanovený 2 392 (56,3 %) pacientov. U
mužov / žien to bolo 51,2 / 59,6 %  (p < 0,001), u doma / inde žijúcich pacientov to
bolo 55,9 / 58,4 % (ns), u perhospitalizačne zomretých / nezomretých to bolo 47,6 / 57,5
% (p < 0,001), u pacientov, u ktorých FiP bola / nebola primárnou príčinou hospitali-

Graf 1:  Tyreoidálny status stanovený v prie-
behu roka pred hospitalizáciou ale-
bo počas nej u pacientov s FiP pod-
ľa veku

Graf 2:  Tyreoidálny status stanovený v prie-
behu roka pred hospitalizáciou u 
pacientov s FiP podľa veku            



zácie, to bolo 64,1 / 54,5 % (p < 0,001).
Podiel pacientov, ktorí mali počas hospita-
lizácie stanovený tyreoidálny status podľa
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Graf 5: Tyreoidálny status stanovený v prie-
behu roka pred hospitalizáciou u  
pacientov s FiP pri jednotlivých ty-
poch fibrilácie predsiení             

Štatistická významnosť rozdielov (p): 65-69 rokov
voči: 70-74: ns, voči 75-79: ns, voči 80-84: ns, voči
85-89: p = 0,02, voči 90-ročným a starším: p = 0,02

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

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

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

Štatistická významnosť rozdielov (p) 

Štatistická významnosť rozdielov (p) 

Graf 3: Tyreoidálny status stanovený počas 
hospitalizácie u pacientov s FiP pod-
ľa veku

Graf 4: Tyreoidálny status stanovený v prie-  
behu roka pred hospitalizáciou alebo
počas nej u pacientov s FiP pri jed- 
notlivých typoch fibrilácie predsiení 

Graf 6: Tyreoidálny status stanovený počas 
hospitalizácie u pacientov s FiP pri 
jednotlivých typoch fibrilácie pred-  
siení 

Prvá

Parox

Perzis

Perz dlho

Parox Perzis PermanPerz dlho

ns < 0,001

< 0,001 < 0,01 < 0,001

< 0,001 < 0,001

ns ns

ns

Prvá

Parox

Perzis

Perz dlho

Parox Perzis PermanPerz dlho

ns < 0,001

< 0,001 < 0,01 < 0,001

< 0,001 < 0,001

ns ns

ns

Prvá

Parox

Perzis

Perz dlho

Parox Perzis PermanPerz dlho

ns < 0,001

< 0,001 < 0,01 < 0,001

< 0,001 < 0,001

ns ns

ns



veku, uvádzame v grafe 3 a podľa typov FiP v grafe 6. Podiel týchto pacientov v I., II.
a III. etape štúdie bol  42,0 – 61,6 – 73,7 (štatistická významnosť rozdielov: I./II.,
I./III., II./III. etapa: p < 0,001).

Hypotyreóza bola trinástou najčastejšou komorbiditou pri FiP a vyskytla sa v 18,5 %
našich seniorov. Informácie o prevalencii hypotyreózy u pacientov s FiP vo vzťahu k
pohlaviu, domicilu a nemocničnej mortalite uvádzame v tabuľke 1. Prevalenciu hypo-
tyreózy u pacientov s FiP vo vzťahu k veku a typu FiP uvádzame v grafoch 7 a 8. Pre-
valencia hypotyreózy u pacientov s FiP v jednotlivých etapách etapách štúdie bola 18,3
– 18,9 – 18,2 % (rozdiely medzi etapami neboli štatisticky významné). 

Hypertyreóza bola dvadsiatou piatou
najčastejšou komorbiditou pri FiP a vys-
kytla sa v 4,3 % našich seniorov. Informá-
cie o prevalencii hypertyreózy u pacientov
s FiP vo vzťahu k pohlaviu, domicilu a ne-
mocničnej mortalite uvádzame v tabuľke 2.
Prevalenciu hypertyreózy u pacientov s FiP vo vzťahu k veku a typu FiP uvádzame v
grafoch 9 a 10. Prevalencia hypertyreózy u pacientov s FiP v jednotlivých etapách štú-
die bola 4,4 – 4,6 – 3,6 % (rozdiely medzi etapami neboli štatisticky významné). 

Prevalencia       Rozdiel absolútny      Rozdiel relatívny         p
(%)                       (%)                           (%) 

10,2
13,9 136,3 < 0,001

24,1

20,7
2,6 14,4 ns

18,1
16,8

2,0 11,9 ns
18,8

Geriatria 1/2018
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Legenda: Parox = paroxyzmálna, Perman = perma-
nentná, Perz dlho = perzistujúca dlhodobo, Perzis =
perzistujúca, Prvá = prvý raz diagnostikovaná. Šta-
tistická významnosť rozdielov (p): len prvý raz dia-
gnostikovaná versus paroxyzmálna (p = 0,05), inak
rozdiely nesignifikantné

Legenda: Doma = vo vlastnej domácnosti žijúci pacienti, Inde = inde než vo vlastnej domácnosti žijúci pacien-
ti, Rozdiel relatívny = nižšia hodnota sa rovná 100 %, p = hladina štatistickej významnosti

Graf 8: Prevalencia hypotyreózy u pacien-
tov s FiP pri jednotlivých typoch fib-
rilácie predsiení 

Graf 7: Prevalencia hypotyreózy u pacien-
tov s FiP podľa veku

Tabuľka 1: Prevalencia hypotyreózy u pacientov s FiP vo vzťahu k pohlaviu, domicilu a ne-
mocničnej mortalite

Zomretí

Preživší  

Muži

Ženy

Hypotyreóza

Inde
Doma
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Diskusia
Tyreoidálne hormóny vplývajú na kar-

diovaskulárny aparát viacerými, pomerne
podrobne popísanými spôsobmi6, 7, 8. Ho-
ci myocyt zrejme má potrebnú enzymatickú výbavu, nedochádza v ňom k dejodácii T4
na T3, ktorý je zodpovedný za väčšinu tyreoidálnych tkanivových efektov. Preto myo-
kardiálna odpoveď na tyreoidálne hormóny dominantne priamo závisí od hladiny T3
v krvi. Vekom tyreoidálna funkcia ľahko klesá, čo rezultuje do ľahko zvýšenej hladiny
TSH9. Tyreopatie sú u seniorov časté, napr. v reprezentatívnom súbore 65-ročných a star-
ších obyvateľov amerických (USA) zariadení dlhodobej starostlivosti sa tyreopatie vys-
kytli u 20 % žien a 9 % mužov, pričom po 65-tom roku ich výskyt pozvoľne stúpal10; u ang-
lických seniorov ≥ 85 rokov bola hypotyreóza diagnostikovaná v 12,0 % a hypertyreóza
v 2,8 %11. Na tomto mieste musíme pripomenúť, že tyreoidálne dysfunkcie sú v dneš-
nej ére u seniorov neraz podmienené aj iatrogénne (typicky pri tyreoidálnej substitúcii
[hypertyreóza]12 alebo pri liečbe amiodaronom [hypertyreóza aj hypotyreóza]13, síce
menej často, ale stále frekventovanejšie po čoraz častejšom podaní kontrastnej látky s
obsahom jódu pri rádiodiagnostike14 [keďže priemerná dávka takto podaného jódu prek-
račuje o 5 rádov odporúčanú dennú dávku jódu15]) a treba po nich aktívne pátrať. 

Legenda: Doma = vo vlastnej domácnosti žijúci pacienti, Inde = inde než vo vlastnej domácnosti žijúci pacien-
ti, Rozdiel relatívny = nižšia hodnota sa rovná 100 %, p = hladina štatistickej významnosti

Graf 9: Prevalencia hyperyteózy u pacien-
tov s FiP podľa veku

Graf 10: Prevalencia hyperyteózy u pacien-
tov s FiP pri jednotlivých typoch fib-
rilácie predsiení veku

Legenda: Parox = paroxyzmálna, Perman = perma-
nentná, Perz dlho = perzistujúca dlhodobo,  Perzis
= perzistujúca,  Prvá = prvý raz diagnostikovaná.
Štatistická významnosť rozdielov: nesignifikantné

Prevalencia       Rozdiel absolútny      Rozdiel relatívny         p
(%)                      (%)                           (%) 

2,2
3,5 159,1 < 0,001

5,7

3,8
0,6 15,8 ns

4,4
4,4

0,1 2,3 ns
4,3

Tabuľka 2: Prevalencia hypotyreózy u pacientov s FiP vo vzťahu k pohlaviu, domicilu a ne-
mocničnej mortalite

Zomretí

Preživší  

Muži

Ženy

Hypertyreóza

Inde
Doma



Tyreoidálne dysfunkcie rôznymi mechanizmami spôsobujú rôzne arytmie, domi-
nantne FiP16, 17. FiP je pri poruchách funkcie ŠŽ spôsobená najmä hypertyreózou
(dokonca už subklinická hypertyreóza zvyšuje nielen relatívne riziko vzniku FiP [3,1-
krát], ale významne zvyšuje aj mortalitu, a to najmä kardiovaskulárnu6). Povšimnutia-
hodné je iste aj zistenie veľkej dánskej populačnej štúdie o zdanlivo reverznom etio-
patogenetickom vzťahu hypertyreózy a FiP: FiP bola prediktorom následne vzniknutej
hypertyreózy18. S hypotyreózou je FiP zrejme asociovaná nepriamo – cez hypotyreó-
zou akcelerovanú aterosklerózu a artériovú hypertenziu (priamy vzťah FiP a hypotyre-
ózy nateraz nebol preukázaný19). 

V odporúčaniach Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti na manaž-
ment seniorov s fibriláciou predsiení20 sme uviedli, že „ošetrujúci lekár má mať vedo-
mosť o tyreoidálnom profile (fT4, TSH) pacienta, ktorý pri neakútnych situáciách nie
je starší ako rok, pri paroxyzmálnej FiP alebo hemodynamickej nestabilite pacienta,
podmienenej FiP, musí ísť o aktuálny status“. Spomedzi našich pacientov malo tyreo-
idálny status (t. j. hladiny TSH / fT4) v priebehu roka pred hospitalizáciu, resp. počas
nej vyšetrených 19,5,  resp. 56,3 % pacientov, v priebehu roka pred hospitalizáciou ale-
bo perhospitalizačne (kumulatívna vyšetrenosť) to bolo prakticky vo dvoch tretinách
pacientov (65,8 %). EHS štúdia1 zahŕňala pacientov s FiP, ktorí vo veľkej miere pochá-
dzali zo špecializovaných kardiologických pracovísk (kardiológia, kardiochirurgia, elek-
trofyziologické a implantujúce pracoviská). Spomedzi nich malo tyreoidálne hormóny
vyšetrené 46 % 65 až 80-ročných, resp. 48 % starších ako 80 rokov, vážený priemer pre
65-ročných a starších bol 46,4 %. V reprezentatívnom súbore amerických (USA) senio-
rov s novozistenou FiP malo tyreoidálny status v intervale 30 dní pred a 90 dní po zis-
tení FiP v rokoch 2004 a 2007 stanovených 30,7 a 34,2 % pacientov (p < 0,001)21. 

Naši pacienti mali v každom zo sledovaných časových okien (rok pred hospitali-
záciou, počas nej a kumulatívne) TSH / fT4 vyšetrené častejšie u žien (o 4,3, 8,4 a 9,3 %,
vždy signifikantne) a u inde než u doma bývajúcich (tento rozdiel bol signifikantný a
najväčší počas roka pred hospitalizáciou, keď inde než doma  bývajúci mali TSH / fT4
vyšetrené v 27 % a doma bývajúci v 18 %, p < 0,001). V priebehu štúdie miera znalos-
ti tyreoidálneho statusu zreteľne stúpla (z 51 na 84 %, p < 0,001), čo bolo dané najmä
vzostupom jeho vyšetrenosti počas hospitalizácie (o 31,7 %), ale aj v roku pred ňou
(nárast o 6,7 %). Počas roka pred hospitalizáciou bol tyreoidálny status častejšie vyšet-
rený u tých pacientov, ktorí neskôr počas hospitalizácie zomreli než u preživších (26
vs 19 %, p < 0,001), počas hospitalizácie to bolo naopak – častejšie boli TSH / fT4
vyšetrené u preživších než u zomretých (58 vs 48 %, p < 0,001), kumulatívne mali
potom preživší vyššiu znalosť o tyreoidálnom statuse než zomretí (67 vs 60 %, p =
0,005). Protichodný bol aj trend vyšetrovania TSH / fT4 podľa veku v sledovaných
časových oknách: pred hospitalizáciou táto vyšetrenosť vekom o niečo stúpala (zo 17 %
u 65 až 69-ročných na 23, resp. 20 % u 85 až 89, resp. starších ako 90 rokov) a počas hos-
pitalizácie klesala (zo 62 % u 65 až 69-ročných na 53 % u starších ako 90 rokov), su-
márne potom nebol systematickejší vzťah veku a znalosti tyreoidálneho statusu, trend
poklesu vyšetrenosti vekom však ostal zachovaný (zo 68 % u 65 až 69-ročných na 63 %
u starších ako 90 rokov). Rok pred hospitalizáciou sme sa o tyreoidálny status najviac
zaujímali pri permanentnej FiP (v 24 %), počas hospitalizácie pri prvý raz diagnosti-
kovanej, resp. paroxyzmálnej FiP (v 75, resp. 64 %). Kumulatívne sme tyreoidálny sta-
tus najčastejšie poznali pri akútnejších typoch FiP (prvý raz diagnostikovaná FiP 78 %
a paroxyzmálna FiP v 73 %), pri chronickejších typoch FiP sme ho poznali v 60 – 65 %
pacientov. 
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Hypotyreóza bola trinástou najčastejšou komorbiditou pri FiP a vyskytla sa takmer
u pätiny pacientov s FiP (v 18,5 %). Jej prevalencia sa významne nelíšila v jednotlivých
etapách štúdie, podľa veku, domicilu ani nemocničnej mortality. Významne častejšie sa
vyskytla u žien než u mužov (24,1 vs 10,2 %; p < 0,001).  Hypotyreóza sa o niečo menej
často a bez štatistickej významnosti vyskytla pri prvý raz diagnostikovanej FiP, než pri
paroxyzmálnej FiP (14,9 vs 19,7 %), resp. pri ostatných typoch FiP (14,9 vs 18,3 – 18,9 %). 

Hypertyreóza bola dvadsiatou piatou najčastejšou komorbiditou pri FiP a vyskytla
sa u každého dvadsiateho piateho nášho seniora (v 4,3 %). Jej prevalencia sa význam-
ne nelíšila v jednotlivých etapách štúdie, podľa veku, domicilu, nemocničnej mortali-
ty ani typu FiP. Významne častejšie sa vyskytla u žien než u mužov (5,7 vs 2,2 %; p <
0,001).  V literatúre sa prevalencia FiP u pacientov s hypertyreózou uvádza v širokom
rozpätí 2 až 20 %, pričom stúpa každou dekádou6. Vo veľkej dánskej štúdii22 boli pre-
valencie FiP medzi takmer 41 tisíc pacientmi s hypertyreózou v jednotlivých vekových de-
kádach nasledovné:  2. dekáda = prevalencia FiP 0,3 %, 3. = 0,6 %, 4. = 1,5 %, 5. = 4,8 %,
6. = 10,0 %, 7. = 14,9 % a 8. = 18,6 %. To, že seniori majú aj pri hypertyreóze menej vy-
jadrené príznaky ako mladší pacienti23, geriatrov zrejme neprekvapuje. Dôležité súvi-
siace zistenie však priniesla nedávna francúzska štúdia (1572 pacientov): aj tá potvr-
dila, že pacienti s hypertyreózou ≥ 65 rokov sú zreteľne menej symptomatickí ako mlad-
ší pacienti, oveľa častejšie sa však u nich vyskytuje FiP a iné arytmie než u mladších
(11,8 vs 33,9 %; p <0,0001)24. 

Záverom môžeme zhrnúť, že poruchy funkcie ŠŽ sú u pacientov s FiP časté (vysky-
tujú sa takmer u štvrtiny pacientov), pričom hypotyreóza sa vyskytuje 4,3-krát častej-
šie ako hypertyreóza a v oboch prípade ide signifikantne častejšie o poruchy postihuj-
úce ženy než mužov. Napriek tomu, že vzťah FiP a tyreopatií, ktoré sú vo všeobecnosti
dobre kurabilné, je úzky a dlho známy, ukázali sme, že v reálnej praxi ide o podceňo-
vanú skutočnosť, o čom svedčí vyšetrovanosť TSH / fT4 u pacientov s FiP (v priebehu
roka nemala tretina z nich tyreoidálny profil stanovený). To poskytuje pomerne veľký
priestor na rýchle, lacné a efektívne zlepšenie starostlivosti o pacientov s FiP. 

Projekt SAFIS podporilo grantom č. 2012/12-UKBA-12 Ministerstvo zdravotníctva
SR.
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CHIRURGICKÝ MANAŽMENT AKÚTNEJ 
CHOLECYSTITÍDY U PACIENTOV V GERIATRICKOM VEKU  

M. Rajčok, Ľ. Danihel, M. Oravský, M. Kukučka, M. Schnorrer  
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava

Súhrn

Akútna cholecystitída je častou príčinou bolestí brucha geriatrického pacienta. U starších
pacientov môže mať atypický priebeh, vážne komplikácie a vysokú mortalitu. V súčasnosti
existujú dva typy chirurgickej liečby akútnej cholecystitídy, a to včasná alebo odložená cho-
lecystektómia. Na III. chirurgickej klinike  LFUK a UNsP Milosrdní bratia sme od septembra 2012
do decembra 2017 hospitalizovali a operovali 29 pacientov vo veku 65 a viac rokov s akútnou
cholecystitídou. Podobne ako vo viacerých štúdiách realizovaných celosvetovo, aj v našom
súbore sme potvrdili výhody včasnej cholecystektómie.

Kľúčové slová: akútna cholecystitída – geriatria – cholecystektómia 

Úvod
Najčastejšou príčinou akútnej cholecystitídy je cholecystolitiáza. Jej incidencia sa

zvyšuje s vekom a vrchol má medzi 70. –  75. rokom života. 66 % populácie nad 70 ro-
kov má dokázanú cholelitiázu [1, 2]. Vyššia incidencia je u žien. Medzi ďalšie nezávis-
lé rizikové faktory pre vývoj akútnej cholecystitídy patria diabetes mellitus, ťažké ocho-
renia pečene, fibrilácia predsiení, terminálne zlyhanie obličiek a dialyzačná liečba [3].
Príčinou akútnej cholecystitídy môžu byť aj benígne a malígne obštrukcie biliárneho
traktu. U geriatrických pacientov je v porovnaní s mladšími aj vyššia incidencia akal-
kulóznych cholecystitíd. Akalkulózna cholecystitída je vážne ochorenie s ťažkým klinic-
kým obrazom a častými komplikáciami. Miera mortality je 30% [4]. Príčinou je ische-
mické poškodenie žlčníka spôsobené neschopnosťou vytvorenia kolaterál z a. cystica.
Pri takomto mikrocirkulačnom poškodení žlčníka dochádza k následnej hypoxii a hro-
madeniu žlče, ktorú podporuje dehydratácia, vazoaktívne lieky a hypotenzia. Rizikové
faktory vzniku akalkulóznej cholecystitídy sú totálna parenterálna výživa, dlhodobé en-
terálne hladovanie, umelá pľúcna ventilácia a pozitívny tlak na konci expíria, veľké trau-
my, popáleniny, sepsa alebo užívanie niektorých liekov (vazopresory, sedatíva, alebo
opiáty) [5]. 

Najčastejšími príznakmi cholecystitídy sú bolesti pod pravým rebrovým oblúkom
(PRO), horúčka, vracanie. Pri fyzikálnom vyšetrení je to hmatná rezistencia v pravom
hypochondriu, výrazná palpačná a poklopová bolestivosť v tejto oblasti, pozitívny býva
Murphyho príznak. Geriatrickí pacienti prichádzajú vo väčšine prípadov výrazne dehyd-
rovaní, niekedy aj v septickom stave. Pri komplikáciách – perforácia žlčníka s následnou
biliárnou peritonitídou – sú prítomné znaky peritoneálneho dráždenia. V laboratórnych
vyšetreniach zaznamenávame leukocytózu 10 – 30 x 109/l, zrýchlenú sedimentáciu
erytrocytov, ľahké zvýšenie bilirubinémie a aktivity sérových transamináz, niekedy aj
amyláz. V neskorších fázach zápalu (2. – 3. deň) dochádza k elevácii C reaktívneho pro-
teínu (CRP). Geriatrickí pacienti často prichádzajú s klinickým i laboratórnym obrazom
sepsy. Ultrasonografia (USG) je jedna z najmenej invazívnych a najviac výpovedných
pomocných vyšetrovacích metód na diagnostiku chorôb hepatobiliárneho traktu. Ty-



O
R

IG
IN

Á
LN

E
 P

R
Á

C
E

 /
 O

R
IG

IN
A

L 
PA

P
E

R
S

 

Geriatria 1/2018

17

pickým pre USG nález akútnej cholecystitídy je zhrubnutie steny žlčníka nad 5 mm,
dvoj- až trojvrstevnatenie steny žlčníka, pozitivita Murphyho znamenia pri vyšetrení,
pericholecystický výpotok, reaktívne zápalové zmeny okolitého tkaniva a vo väčšine
prípadov aj prítomnosť žlčníkových kameňov alebo piesku [6]. USG môže odhaliť per-
foráciu alebo krytú perforáciu žlčníka a absces v okolí postihnutého žlčníka. CT je
vhodnou zobrazovacou metódou v diagnostike komplikácií akútnej cholecystitídy.

Pacienti a metódy
Od septembra 2012 do decembra 2017 sme na III. chirurgickej klinike LFUK a  UNsP

Milosrdní bratia hospitalizovali a následne operovali 29 pacientov vo veku nad 65 ro-
kov s diagnózou akútnej cholecystitídy. U 12 pacientov bola vykonaná včasná cholecys-
tektómia (CHE; I. skupina) a u 17 pacientov CHE odložená (II. skupina). Za kritérium
včasnej CHE sme považovali operáciu do 72 hodín od prijatia pacienta do nemocnice.
U týchto dvoch skupín sme porovnali vek pacientov, operačné riziko, parametre zápa-
lovej aktivity, spôsob antibiotickej (atb) liečby, typ chirurgického výkonu, komplikácie
výkonov a dĺžku hospitalizácie. 

Výsledky
V prvej skupine (včasná cholecystektómia, n = 12) bol rovnaký podiel mužov a žien,

ich priemerný vek bol 73,7 roka. Anamnéza bolestí pod PRO bola priemerne 3 dni.
Predoperačné riziko podľa ASA hodnotenia bolo nasledovné: ASA 2: 7 pacientov,
ASA 3: 2 pacienti a ASA 4: 3 pacienti.  Priemerná hodnota leukocytov pri príjme bola
12,9 x 109/l a CRP 104,9 mg/l. U 7 pacientov v prvej skupine bola nasadená atb mono-
terapia a v 5 prípadoch atb dvojkombinácia. U 9 pacientov (75,1 %) sme vykonali lapa-
roskopickú cholecystektómiu (lCHE), u 1 pacienta (8,3 %) klasickú CHE, u jedného
pacienta (8,3 %) bola nutná konverzia lCHE na laparotómiu, u jedného pacienta (8,3
%) sme realizovali perkutánnu cholecystostómiu. Ako včasné pooperačné komplikácie
sme zaznamenali v jednom prípade seróm a v jednom prípade absces rany, ako nesko-
rú pooperačnú komplikáciu sme v jednom prípade zaznamenali herniu v jazve. Prie-
merná dĺžka hospitalizácie bola 11,7 dňa. 

V druhej skupine (odložená cholecystektómia, n = 17) bolo 9 mužov a 8 žien, ich prie-
merný vek bol 73,1 roka. Anamnéza bolestí pod PRO bola priemerne 3,6 dňa. Pred-
operačné riziko podľa ASA hodnotenia bolo nasledovné: ASA 2: 8 pacientov, ASA 3:
4 pacienti a ASA 4: 5 pacientov. Priemerná hodnota leukocytov pri príjme bola 13,4 x
109/l a CRP 135,7 mg/l. Atb monoterapia bola začatá v 11 prípadoch a atb dvojkom-
binácia u 6 pacientov, po zlepšení klinického stavu, poklese zápalových parametrov a
zlepšení USG nálezu sme pacientov prepustili do ambulantnej starostlivosti a boli
objednaní na elektívnu cholecystektómiu o 6 – 8 týždňov. V tomto medziobdobí došlo
u jedného pacienta (5,9 %) k znovuobjaveniu príznakov akútnej cholecystitídy. Tento
pacient bol akútne hospitalizovaný a operovaný (v tomto prípade sme operáciu kon-
vertovali na laparotómiu pre ťažký perioperačný nález). U 12 elektívnych pacientov
(70,5 %) sme vykonali lCHE, u 2 pacientov (11,8 %) klasickú cholecystektómiu a u 2
pacientov (11,8 %) bola nutná konverzia. Medzi včasné ranové komplikácie patrili v 3
prípadoch serómy a v jednom prípade hematóm rany. V dvoch prípadoch vznikla pot-
reba akútnej operačnej revízie pre zvýraznenie sangvinolentnej sekrécie do drénu včas-
ne po operácii. Herniu v jazve sme v tejto skupine zaznamenali u dvoch pacientov. Prie-
merná dĺžka hospitalizácii bola 14,6 dňa. Výsledky sú zhrnuté v tabuľke 1.



O
R

IG
IN

Á
LN

E
 P

R
Á

C
E

 /
 O

R
IG

IN
A

L 
PA

P
E

R
S

 
Geriatria 1/2018

18

Diskusia 
U geriatrického pacienta závisí voľba liečby cholecystitídy od viacerých okolností.

Keďže u starších pacientov bývajú časté komorbidity, treba typ zvolenej liečby dobre
zvážiť. V súčasnej dobe sú dva základné chirurgické prístupy liečby akútnej cholecys-
titídy, a to včasná a odložená CHE. Rozhodujúcim je práve dĺžka trvania ťažkostí pred
prijatím do nemocnice. Pri anamnéze bolestí do 72 hodín indikujeme včasnú chole-
cystektómiu. Častý výskyt komorbidít, napr. ťažká dehydratácia, však u geriatrického
pacienta nedovoľuje vždy zvoliť takýto postup. U pacienta je v tomto prípade dôležitá
predoperačná príprava v zmysle rehydratácie, začatia atb liečby a stabilizácie cirkulač-
ných pomerov. Preto sa niekedy u geriatrických pacientov volí odložená cholecystektó-
mia alebo perkutánna cholecystostómia [7]. Tento druh liečby zahŕňa atb intravenóznu
terapiu (najčastejšie sa podáva monoterapia ciprofloxacínom alebo dvojkombinácia cip-
rofloxacín s metronidazolom) a rehydratáciu počas prvej hospitalizácie. Po zlepšení kli-
nického stavu, laboratórnych parametrov a USG nálezu sú pacienti prepustení do am-
bulantnej starostlivosti. Následne sú objednaní na plánované operačné riešenie o 6 – 8
týždňov. 

Voľba typu operačnej liečby závisí od celkového stavu pacienta a predchádzajúcich
operačných výkonoch v dutine brušnej. Operáciu vo väčšine prípadov začíname lapa-
roskopicky. Pri zlých anatomických pomeroch, zrastoch a neprehľadnom operačnom
teréne indikujeme konverziu na laparotómiu. Ďalšou metódou liečby je perkutánna
cholecystostómia. Využíva sa u kardiopulmonálne nestabilných pacientov, u ktorých ne-
došlo k perforácii žlčníka alebo k vzniku abscesu. Štúdie ukazujú výrazné zlepšenie kli-
nického obrazu do 72 hodín u 56 – 93 % týchto pacientov po výkone, mortalita sa u
nich pohybuje medzi 3 a 13 % [8]. 

Za hlavný dôvod, prečo sme častejšie vykonali odloženú než včasnú CHE (58,6 vs
41,4 %), považujeme skutočnosť, že pacienti prichádzali do nemocnice viac ako 3 dni
po objavení sa symptómov. Predpokladáme, že vyššie hodnoty zápalových parametrov
pri odložených CHE súvisia s dlhšou anamnézou bolestí pod PRO.  

Limitáciou práce je, že pri neveľkých počtoch pacientov sme netestovali štatistickú
významnosť rozdielov. 

Záver
Naše výsledky sú v zhode so súčasnými celosvetovými odporúčaniami na liečbu

akútnej cholecystitídy. Ako sme uviedli, voľba liečby závisí od dĺžky trvania bolestí a
celkového stavu pacienta. U včasne operovaných bolo vyššie percento laparoskopic-
kých operácií. Vyššia miera laparoskopicky dokončených operácií má vplyv na rýchlej-
šiu rekonvalescenciu pacienta v porovnaní s laparotómiou. Výhodou včasnej cholecys-
tektómie je tiež skrátenie celkového času hospitalizácie, zároveň pacienti nemusia ab-
solvovať dve hospitalizácie a ambulantné predoperačné vyšetrenia pred elektívnou ope-
ráciou. U včasne operovaných sme zaznamenali aj menšiu mieru a menej vážne kom-
plikácie ako v skupine druhej. Potreba dvoch včasných reoperácii pre zvýšenú sangvino-
letnú sekréciu do drénu pri odložených CHE bola spôsobená obtiažnejším operačným
terénom pre vytvorenie pevných adhézií po predchádzajúcom zápale. Operácie vo včas-
nom období sú menej technicky náročné pre neprítomnosť pevných zrastov, čo sa
odzrkadlilo v pomere operácii dokončených laparoskopicky. 

Preto u geriatrického pacienta pri akútnej cholecystitíde odporúčame ako liečebnú
metódu prvej voľby včasnú cholecystektómiu.  
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Včasná 12 73,7 3,0 12,9 104,9
lCHE: 9   Rana: 2      

11,7kCHE: 1  Hernia
Konverz.: 1  v jazve: 2
pCHE: 

Odložená 17 73,1 3,6 13,4 135,7

lCHE: 12  Rana: 4
kCHE: 2  Revízia:  2      

14,6Konverz.:3 Hernia   
v jazve: 2

Tabuľka 1: Porovnanie včasnej a odloženej cholecystektómie

CHE
Počet Vek Anam Leu CRP Výkon Kompli-       Dĺžka

(roky;       (dni;      (x109/l;     (mg/l;         (n)          kácie       hospita-
priem.) priem.) priem.) priem.) lizácie

Legenda: Anam = dĺžka trvania bolestí pod pravým rebrovým oblúkom, CRP = C reaktívny proteín, CHE =
cholecystektómia, kCHE = klasická cholecystektómia, Konverz = konverzia operácie, Leu = počet leukocy-
tov v periférnej krvi, lCHE = laparoskopická cholecystektómia, ns = štatisticky nevýznamný, pCHE = per-
kutánna cholecystostómia, p = hladina štatistickej významnosti, priem. = priemer, Rana = komplikácia súvi-
siaca s ranou
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VEKOVO ŠPECIFICKÁ PREVALENCIA DEKUBITOV    
U HOSPITALIZOVANÝCH SENIOROV 

M. Vedejová, R. Štvrtecká, J. Jánošiová, M. Dúbrava 
I. klinika geriatrie UN a LF UK, Bratislava

Súhrn

S geriatriou sa často spája aj výskyt dekubitov. Dekubit je významná patológia, pretože
zásadne zhoršuje kvalitu života a skracuje ho. Originálnych publikácií o dekubitoch je u nás
neveľa.V retrospektívnej štúdii sme sledovali prítomnosť dekubitov (a niektorých ďalších rele-
vantných okolností) u 65-ročných a starších pacientov, ktorí boli prepustení z hospitalizácie na
I. klinike geriatrie UN a LFUK, Bratislava v rokoch 2013 – 2015. Dovedna išlo o 5051 pacientov
priemerného veku 80,1 roka, z nich malo dekubit 12,6 % pacientov (n = 636), a to so signifi-
kantným medziročným nárastom (myslíme si, že tento nárast je ďalšou ilustráciou zhoršujú-
ceho sa zdravotného stavu seniorov). Dekubit, zvyčajne spájaný s chronickými ochoreniami,
malo však aj 10 % pacientov hospitalizovaných na JIS. Dokumentovali sme  signifikantný a
dramatický nárast prevalencie dekubitu vekom: od 6 % u 65 až 69-ročných po 22 % u 90-roč-
ných a starších. Významne vyššiu frekvenciu dekubitov mali pacienti s duševnými ochorenia-
mi a inkontinenciou moča alebo stolice (prekvapujúco asociácia dekubitov s cievnou mozgo-
vou príhodou nebola silná). Dekubit bol asociovaný so zreteľne dlhšou hospitalizáciou (v
priemere jej predĺženie o 31 %) a excesívnou nemocničnou mortalitou (36 %). Domnievame
sa, že naše dáta by sa vzhľadom na svoju robustnosť mohli stať východiskom aj pre na dôka-
zoch založené plánovanie materiálnych a ľudských zdrojov nevyhnutných na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti pacientom s dekubitmi, ktorá vyžaduje nemalé finančné prostriedky,
erudíciu a suficientné personálne krytie, a to nielen lekármi, ale aj zdravotnými sestrami.

Kľúčové slová: dekubit – geriatria – prevalencia – hospitalizácia 

Východiská
S geriatriou sa často spája aj výskyt dekubitov. Tie majú komplexnú patofyziológiu1,

ale v zásade sú komplikáciou iného základného ochorenia, u seniorov zvyčajne viace-
rých (imobility, malnutrície, dehydratácie, hypotenzie, srdcového zlyhania, inak navode-
nej hypoxémie, periférnej neuropatie, ...). Dekubit, bez ohľadu na príčiny vzniku, zá-
sadne zhoršuje kvalitu života pacienta, vrátane psychickej. Obvykle má ťažký dosah aj
na prežívanie pacientových príbuzných. Liečba dekubitu vyžaduje nielen nemalé finanč-
né prostriedky a odborné medicínske vedomosti, ale najmä mimoriadnu trpezlivosť, z kto-
rej podstatnú časť musia preukázať zdravotné sestry či asistentky a sanitári, resp. rodin-
ní príslušníci. Dekubity sa frekventovane považujú za jeden z indikátorov kvality pos-
kytovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej „ZS“) a na Slovensku sú pre ústavnú ZS takto
aj kodifikované2. Poskytovanie ZS sa z mnohých dôvodov líši v jednotlivých krajinách,
čo neraz ovplyvňuje aj frekvenciu jednotlivých ochorení. Originálnych publikácií o de-
kubitoch na Slovensku a ani v bohatších krajinách3 nie je nadbytok. V našej práci sme
chceli prispieť k zapĺňaniu tejto medzery analýzou vekovo špecifickej prevalencie de-
kubitov a niektorých súvisiacich okolností v populácii hospitalizovaných seniorov. 

Pacienti a metódy
V retrospektívnej štúdii sme sledovali prítomnosť dekubitov u pacientov, ktorí boli

prepustení z hospitalizácie na I. klinike geriatrie UN a LFUK, Bratislava (ďalej „klini-
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ka“) v rokoch 2013 – 2015. Dovedna išlo o 5051 pacientov (v jednotlivých rokoch to
bolo 1679, 1716 a 1656 pacientov), 63,4 % z nich tvorili ženy. Vek sledovanej pacien-
túry bol od 65 do 103 rokov, priemerne 80,1 roka (SD 7,6 roka), medián 81 rokov. Na
jednotke intenzívnej starostlivosti (ďalej „JIS“) bolo hospitalizovaných 16,7 % pacien-
tov. Priemerná dĺžka hospitalizácie bola 8,4 / 9,4 dňa (ak sa prvý a posledný deň hos-
pitalizácie rátali ako poldni / celé dni; hospitalizácia trvajúca kratšie ako 24 hodín v
jednom dni sa vždy rátala ako jednodňová). 

Okrem prítomnosti dekubitu / dekubitov (bez rozlišovania, či dekubit vznikol
„akútne“, alebo bol už dlhodobo prítomný, akútnych však bola minorita; preto ďalej s
cieľom zjednodušiť text používame na označenie frekvencie výskytu dekubitov nie
„incidencia / prevalencia“, ale len „prevalencia“), veku a pohlavia sme hodnotili aj
dĺžku hospitalizácie, pobyt na JIS či štandardnom lôžkovom oddelení (ak bol pacient
hospitalizovaný na JIS, z hľadiska miesta hospitalizácie sme ho hodnotili ako „JIS
pacienta“ bez ohľadu na to, či pred alebo po pobyte na JIS bol aj na štandardnom
lôžkovom oddelení), prítomnosť niektorých komorbidít (náhla cievna mozgová prího-
da – akútna alebo prekonaná [ďalej „NCMP“], psychiatrické ochorenie, inkontinencia
moča a stolice) a vyústenie hospitalizácie quoad vitam. Na štatistické vyhodnotenie
kvantitatívnych veličín sme použili Studentov nepárový t-test, v prípade kvalitatívnych
premenných chí-kvadrát test a odds ratio s jeho 5-percentným intervalom spoľahlivos-
ti, pričom za štatisticky významné sme považovali rozdiely, pri ktorých bola hladina
štatistickej významnosti p ≤ 0,05. 

Výsledky
Dekubit malo 12,6 % pacientov (n = 636). V roku 2013 to bolo 11,0 %, v roku 2014

12,1 % a v roku 2015 bola prevalencia dekubitov 14,8 % (medziročné rozdiely: 2013 /
2014 nesignifikantný; 2014 / 2015: p = 0,02; 2013 / 2015: p  < 0,001). Vek pacientov s
dekubitom / bez dekubitu bol priemerne 83,4 (SD 7,0) / 79,6 (SD 7,5) rokov (p ≤
0,001). Vekovo špecifickú prevalenciu dekubitov v päťročných intervaloch uvádzame
v grafe 1. Dĺžka hospitalizácie pacientov s dekubitom / bez dekubitu bola priemerne
11,9 (SD 7,8) / 9,1 (SD 5,8) dní (p ≤ 0,001). Frekvenciu dekubitov v závislosti od sle-
dovaných znakov uvádzame v tabuľke 1. Hospitalizačná mortalita pacientov s / bez
dekubitov bola 36,2 / 11,0 % (p < 0,001). 

Diskusia
Na geriatrii máme odpracované desaťročia a zároveň sme presvedčení, že zdra-

votný stav našich pacientov vnímame pozorne. Aj tak nás však prekvapilo, akú vysokú
prevalenciu dekubitov sme v podmienkach pracoviska, ktoré prijíma akútne chorých
seniorov, zistili – bolo to až 12,6 %. 

Pri veľmi vysokom výskyte dekubitov by sme neočakávali ani to, že by sme v prie-
behu pomerne krátkeho časového obdobia (tri roky) mohli pozorovať kontinuálny a
štatisticky významný vzostup frekvencie dekubitov, ako sme toho boli svedkami: od
11,0 na 14,8 %. Keďže dekubit je v zásade komplikáciou iného závažného základného
ochorenia, myslíme si, že nárast jeho prevalencie je len ďalšou ilustráciou zhoršujúce-
ho sa zdravotného stavu seniorov (podľa nášho úsudku nejde len o špecifický fenomén
Bratislavy, na celoslovenské zovšeobecnenie by sme však museli zrealizovať multicen-
trickú štúdiu). Vo Francúzsku  u pacientov z ošetrovacích pracovísk klesla prevalencia
dekubitov medzi rokmi 2004 – 2014 z 8,9 na 8,1 %.
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Nezistili sme významný rodový rozdiel
v prevalencii dekubitov, rovnako tak to
bolo u španielskych seniorov5. U francúz-
skych pacientov z ošetrovacích pracovísk4

sa dekubity štatisticky významne čas-tejšie
vyskytli u mužov než u žien (8,6 vs 7,8 %).  

Z hľadiska rizikovosti sme preukázali,
že významne vyššiu frekvenciu dekubitov
majú dlhšie hospitalizovaní (čo iste nie je
vec dĺžky hospitalizácie ako takej, ale zák-
ladných ochorení, ktoré ju predlžujú; po-
tvrdzujú to napr. viacročné dáta z USA6),
pacienti s duševnými ochoreniami a inkon-
tinenciou moča, a najmä stolice. Explicitne sme potvrdili starú klinickú skúsenosť, že
dekubit je spojený s podstatným zvýšením nemocničnej mortality (preživší majú deku-
bity v 9 %, zomretí v 32 %; mortalita pacientov s dekubitmi bola 36 %, ostatných pa-
cientov 11 %). 

Vek, hoci len kalendárny, je v geriatrii vždy jedným z kľúčových cieľov výskumu.
Základné zistenie, že hospitalizovaní s dekubitom sú štatisticky významne starší ako
pacienti bez dekubitu (o nie zanedbateľného 3,7 roka), dešifruje podrobnejšia analýza
vekovo špecifickej prevalencie dekubitov. V našom veľkom súbore sme ňou ukázali,
ako nielen signifikantne, ale aj dramaticky rastie výskyt dekubitov s vekom: od 6 % u

Parameter Dekubit (%) p OR OR CI 95

Pohlavie
muži               13,3

ns 1,11           0,93 – 1,31
ženy               12,2

Miesto oddelenie        13,2
0,005 1,41           1,11 – 1,81

hospitalizácie JIS 9,7

NCMP
áno 17,3

ns 1,47 0,88 – 2,45
nie 12,5

Duševné áno 23,5         
p < 0,001 5,48 4,53 – 6,62

ochorenie nie 5,3
Inkontinencia áno 27,6         

p < 0,001      4,02 3,38 – 4,79
moča nie 8,7
Inkontinencia áno 57,0          

p < 0,001     13,54 10,81 – 16,96
stolice nie 8,9

Quoad vitam
zosnulí 32,1          

p < 0,001      4,58 3,8 – 5,52
preživší 9,4

Legenda: NCMP = prekonaná alebo akútna cievna mozgová príhoda (nie tranzitórny ischemický atak), ns
= nesignifikantný, OR = odds ratio („pomer šancí“), OR CI 95 = 95-percentný interval spoľahlivosti pre odds
ratio, p = hladina štatistickej významnosti rozdielu

Tabuľka 1 Prevalencia dekubitov (%)

Graf 1: Vekovo špecifická prevalencia deku-
bitov (%) 
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najmladších (65 až 69-ročných) po 22 % (u 90-ročných a starších). U akútne hospita-
lizovaných 90-ročných a starších seniorov má teda dekubit jeden z piatich pacientov.
Nie je nám známe, že by na Slovensku boli publikované zistenia o podrobnejšej veko-
vo špecifickej prevalencii dekubitov (hospitalizovaných) seniorov. Preto naše zistenia
v tomto smere považujeme za prioritné. 

Dekubity sa zvyčajne (nesprávne) vnímajú ako (dominantná) záležitosť chronickej
medicíny. V našej práci sme však dokázali, že sa vyskytujú v skutočne výraznej miere
(9,7  %) aj u pacientov, ktorých stav je natoľko akútny / život bezprostredne ohrozujú-
ci, že sú hospitalizovaní na JIS. Podľa aktuálnych údajov zo Španielska boli na JIS deku-
bity prítomné v 6,8 % pacientov (čo považujeme za plne porovnateľnú situáciu s na-
šou, keďže išlo o všeobecnú, nie geriatrickú JIS). V Austrálii8 sa na postoperačnej JIS
vyvinuli dekubity v 2 % pacientov. Nami zistená vysoká frekvencia dekubitov na JIS je
ďalším z faktorov zvyšujúcich nároky na poskytovanie komplexnej ZS seniorom aj na JIS. 

Výsledky každej štúdie sú, samozrejme, do nemalej miery závislé od skúmanej po-
pulácie. Je namieste otázka, či treba skúmať len seniorov ako celok, alebo aj ich špeci-
fickejšie populácie. Na našej klinike sú tradične, od jej vzniku, hospitalizovaní seniori,
ktorí vyžadujú akútnu hospitalizáciu pre (prevažujúce) internistické ochorenie. Dom-
nievame sa, že jestvuje mnoho dobrých dôvodov sledovať aj podskupiny seniorov, v
našom prípade hospitalizovaných. Aj najviac literárnych informácií o výskyte dekubi-
tov pochádza práve z nemocničného prostredia3. Za hlavný dôvod, prečo by sme sa
mali špecificky venovať aj hospitalizovaným, považujeme to, že seniori, ktorých zdra-
votný stav vyžadoval akútnu hospitalizáciu, predstavujú najzraniteľnejšiu časť staršej
populácie a zároveň sú konzumentmi podstatnej časti ZS, ktorá sa seniorom poskytuje. 

Perhospitalizačná incidencia dekubitov v rokoch 2009 – 2014 bola podľa registra
17 miliónov dospelých pacientov v USA6 0,28 %, u 34 287 65-ročných a starších pa-
cientov hospitalizovaných v juhokórejskej univerzitnej nemocnici9 v rokoch 2011 –
2015 bola 4 %. Prevalencia dekubitov u hospitalizovaných pacientov vo veľkom nemec-
kom prehľade3 za roky 2010 – 2015 kolíše od 0,1 do 4,4 %. V ňom je uvedená aj neuve-
riteľne pekná ukážka toho, ako vykazovaná prevalencia dekubitov závisí od spôsobu
ich registrácie (napr. v roku 2012 bola prevalencia zistená z nemocničnej štatistiky
chorobnosti 0,07 %, ale z finančnej – DRG štatistiky už 2,2 % a nezávislý audit kvali-
ty ju stanovil až na 3, 8 %). Nám najvyššia  známa v ostatných rokoch publikovaná pre-
valencia dekubitov u hospitalizovaných je zo štúdie vo všeobecnej nemocnici v Osle:
bola 14,9 % (242 pacientov ≥ 52 rokov, priemerného veku 71 rokov) – vysvetľujeme si
ju tak, že ak sa dekubity aktívne hľadajú a reálne vykazujú, výskyt je aj v podmienkach
vysoko vyspelého a dobre financovaného zdravotníctva naozaj oveľa väčší ako pri „ru-
tinnom vykazovaní“.  

Inou podobne rizikovou skupinou sú seniori žijúci v zariadeniach dlhodobej sta-
rostlivosti (ďalej „ZDS“) – u nich prevalencia dekubitov dosahovala až 36 % (priemer-
ne 82-roční seniori v Španielsku na začiatku tohto tisícročia)5; v roku 2015 medzi 2671
obyvateľmi 33 takýchto inštitúcií v Ženeve10 s priemerným vekom 85,6 roka bola pre-
valencia dekubitov 5,7 %, pričom medzi jednotlivými zariadeniami významne kolísala
– od 0 po 19,6 %, a to aj v závislosti od štruktúry v nich žijúcich obyvateľov. Význam
domicilu ako markera prítomnosti dekubitov veľmi názorne dokumentuje štúdia z Fi-
ladelfie11: analýza 3230 akútne hospitalizovaných 65-ročných a starších seniorov odha-
lila, že pri prijatí mali dekubity seniori prichádzajúci zo ZDS v 26,2 %, ostatní len v
4,8 %, čo bolo dané vyššou chorobnosťou / frekvenciou rizikových faktorov dekubitov
u obyvateľov ZDS. V roku 2014 bola prevalencia dekubitov u 21 538 pacientov na



O
R

IG
IN

Á
LN

E
 P

R
Á

C
E

 /
 O

R
IG

IN
A

L 
PA

P
E

R
S

 
Geriatria 1/2018

24

ošetrovacích pracoviskách4 vo Francúzsku 8,1 %, v rokoch 2010 – 2015 v ZDS („Pfle-
geheimen“) v 14 nemeckých štúdiách3 od 2,7 do 7,9 %. V podmienkach paliatívnej sta-
rostlivosti (574 pacientov v Taliansku s očakávaným dožitím najviac 6 mesiacov) bola
incidencia / prevalencia dekubitov 13,0 / 13,1 %12. 

Najmenej frekventované sú dekubity medzi ambulantne manažovanými seniormi.
Dáta o nich sú však ešte skromnejšie ako iné. V Nemecku v rokoch 2010 – 2015 štyri
štúdie uvádzajú prevalenciu medzi ambulantnými pacientmi v rozpätí od 2,3 do 3,7 %.
Pokročilou analýzou elektronickej zdravotnej dokumentácie rôznych zdravotníckych
špecialistov, teda „z bežnej praxe“, medzi  18 341 65-ročnými a staršími seniormi prie-
merného veku 76 rokov13 dekubity identifikovali s frekvenciou 1,4 %, pričom autori pro-
aktívne poukázali na to, že v porovnaní s epidemiologickými štúdiami (tam dekubity
uvádzané v rozsahu 1,6 – 4,8 %) ide o zreteľne menšiu – podhodnotenú prevalenciu. 

Preukázaná vysoká prevalencia dekubitov u hospitalizovaných seniorov o. i. potvrdzu-
je aj náročnosť starostlivosti o túto vekovú skupinu pacientov. Liečba dekubitov je komp-
lexná a dynamicky sa rozvíja, a to aj v závislosti od vývoja nových krycích materiálov;
jej súdobý štandard je podrobne opísaný v najnovších odporúčaniach14. Domnievame sa,
že naše dáta by vzhľadom na svoju robustnosť mohli byť východiskom aj pre na dôka-
zoch založené plánovanie materiálnych a ľudských zdrojov nevyhnutných na poskytova-
nie takejto ZS, a to od úrovne ministerstva zdravotníctva, resp. zdravotných poisťovní. 

Za limitáciu štúdie považujeme predovšetkým skutočnosť, že sme posudzovali len
prítomnosť dekubitov, nie ich stupeň (aktuálny trend je posudzovať osobitne dekubity
I. – IV. a osobitne II. – IV. stupňa3). Z komorbidít by pohľadu na preležaniny iste pri-
spela aj inkorporácia dehydratácie a malnutrície. Neodlišovali sme ani dekubity, s
ktorými pacienti už na hospitalizáciu prišli, od tých, ktoré vznikli až počas nej. Sledo-
vali sme len kumulatívnu kategóriu „duševné ochorenia“, nie jednotlivé choroby v tej-
to skupine (typicky demencia, depresia). Neanalyzovali sme funkčné dôsledky NCMP
ani domicil pacientov. To poskytuje priestor na ďalšie štúdie analyzujúce okolnosti, za
akých sa dekubity u seniorov vyskytujú (nech to znie akokoľvek nepravdepodobne, od
začiatku existencie našej Geriatrie, t. j. od roku 1995, v nej nebol publikovaný žiadny
článok primárne venovaný dekubitom, a to ani prehľadový; ak by sme sa v tejto publi-
kačnej oblasti chceli vyrovnať nemeckým kolegom, museli by sme na Slovensku vytvo-
riť jednu originálnu prácu o dekubitoch každé dva roky3).  

Adresa autora
Doc. MUDr. M. Dúbrava, CSc., I. klinika geriatrie UN a LFUK, Limbová 5, 833
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NIEKTORÉ ASPEKTY ANTIBIOTICKEJ LIEČBY 
VYBRANÝCH RESPIRAČNÝCH INFEKCIÍ U SENIOROV  

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

Súhrn

Respiračné infekcie patria k najčastejším terapeutickým problémom v geriatrickej praxi.
Výber antibiotík (ATB) by sa mal riadiť klinickým stavom pacienta a znalosťou aktuálneho stavu
rezistencie vyvolávajúcich patogénov. Benefit makrolidov a novších respiračných flurochino-
lónov v liečbe pneumónií je vysvetliteľný rozšíreným spektrom ich účinnosti a imunomodu-
lačným účinkom. Pri výbere ATB v geriatrii sa snažíme postupovať individuálne s prihliadnutím
na citlivosť izolovaných patogénov, závažnosť ochorenia a celkový zdravotný stav pacienta. V
prípade závažných respiračných infekcií používame najmä potencované aminopenicilíny a ce-
falosporíny, kolistín, karbapenémové ATB, tigecyklín, fluorochinolóny a makrolidy.

Kľúčové slová: pneumónia – seniori – ESBL – karbapenemázy 

Komunitné respiračné infekcie
Infekcie dýchacieho systému sú jedným z najčastejších praktických problémov v am-

bulantnej i nemocničnej starostlivosti o seniorov.
Všeobecne je pred začatím antibiotickej liečby potrebné zvážiť (1): 

● klinický stav pacienta a klinickú diagnózu, 
● komorbidity, 
● imunitný stav, 
● sociálny status, 
● predpokladané alebo dokázané patogény, ich citlivosť (dôležitá je aktuálna epide

miologická situácia a lokálne prehľady rezistencie), 
● vlastnosti antibiotík (antibakteriálne spektrum, farmakologické vlastnosti, nežiaduce 

účinky, interakcie s inými užívanými liekmi, compliance, dávka, lieková forma....). 

Akútna exacerbácia chronickej bronchitídy / chronickej obštrukčnej bronchopulmonálnej
choroby

Chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba je heterogénnou skupinou kli-
nických stavov charakterizovaných fixovanou obštrukčnou ventilačnou poruchou. Prí-
činy akútnej exacerbácie sa môžu prekrývať, infekcie sú zodpovedné za 50 – 80 % exa-
cerbácií (1,2). Najčastejšie sú dokumentované typické respiračné patogény – pneumo-
koky, hemofily a moraxely. Atypické patogény (chlamýdie, mykoplazmy) spolu s typic-
kými respiračnými baktériami môžu spôsobiť duálnu infekciu. Pacienti s komorbidita-
mi a rizikovými faktormi profitujú z ATB liečby. Makrolidy s aktivitou proti hemofi-
lom (azitromycín a klaritromycín) patria medzi vhodné ATB v tejto indikácii pre mož-
nosť pokrytia atypických patogénov a aj pre ich imunomodulačné vlastnosti, schopnosť
ovplyvniť vlastnosti spúta a sliznice respiračného traktu. Nové „respiračné“ chinolóny
(napríklad levofloxacín, moxifloxacín) sú tiež úspešné, rovnako ako aj betalaktámové ATB
(cefalosporíny 2. – 3. generácie a aminopeniclíny s inhibítorom betalaktamáz) (2,8).
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Komunitná pneumónia 
Pri pneumónii niekedy ani extenzívna diagnostika nevedie k určeniu patogéna a te-

da k možnosti cielenej liečby. Preto je liečba komunitnej pneumónie (KP) najčastejšie
empirická a vychádza z poznania najčastejších vyvolávateľov. Vždy sa však snažíme zis-
tiť patogéna cieleným mikrobiologickým vyšetrením.

Výber ATB proti pneumokokom by sa mal oprieť o znalosť aktuálneho stavu rezis-
tencie tohto patogéna. V situácii vyššej rezistencie na penicilín a makrolidy treba voliť
radšej kombinovanú liečbu alebo respiračné chinolóny (2, 3). Netreba zabúdať ani na
možnosť duálnej / zmiešanej infekcie (typický + atypický patogén): v špecifických skupi-
nách pacientov, napríklad u seniorov v domovoch dôchodcov, sa vyskytujú častejšie
gramnegatívne patogény: pseudomonády, E. coli, klebsiely a podobne; u imunokom-
promitovaných pacientov môžeme očakávať okrem vyššie uvedených patogénov aj kva-
sinky (Candida spp.), plesne (Aspergillus spp.) a vírusy (CMV). Rezistentné pneumo-
koky sa častejšie vyskytujú u pacientov (3, 4): starších ako 65 rokov, liečených v posled-
ných týždňoch betalaktámovým ATB, alkoholikov, s viacerými závažnými ochoreniami,
u imunokompromitovaných.

Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Legionella spp., enterické gram-
negatívne patogény sú častejšie prítomné u pacientov (4,5): starších ako 65 rokov, bý-
vajúcich v domovoch dôchodcov, dlhodobo hospitalizovaných, s chronickou obštrukč-
nou bronchopulmonálnou chorobou, užívajúcich systémovo kortikosteroidy alebo ATB,
u polymorbídnych..

Prítomnosť anaeróbnej alebo zmiešanej aerobnej – anaróbnej flóry predpokladáme
najmä (4, 8) pri: dokázanej alebo veľmi pravdepodobnej aspirácie pri poruchách vedo-
mia, u alkoholikov a narkomanov, pri zlej dentálnej hygiene, u dekompenzovaných dia-
betikov. 

Pseudomonádovú KP predpokladáme pri existencii nasledovných rizikových fak-
torov (4, 7, 8): bronchiektázie, cystická fibróza pľúc, podávanie kortikosteroidov,  podá-
vanie širokospektrálnej ATB liečby, malnutrícia.

Vyšší vek je nepochybne rizikovým faktorom pre KP spôsobenú rezistentnými pneu-
mokokmi, H. influenzae, S. aureus a legionelami, ako aj gramnegatívnymi patogénmi
(7, 10).

Podľa priebehu rozdeľujeme pneumónie u seniorov na ľahké, stredne ťažké a ťažké.
V prípade ľahkého priebehu je perorálne podanie ATB dostačujúce. Dostupné antibi-
otiká (makrolidy, chinolóny, betaláktámy) ponúkajú dostatočne široký výber na indi-
vidualizovanú liečbu, ktorá by okrem aktuálnej lokálnej epidemiologickej situácie mala
odrážať aj individuálne riziko staršieho pacienta (komorbidita, závažnosť klinického
stavu, potenciálne nežiaduce účinky a pod.)

Iniciálna liečba KP v nemocnici sa prispôsobuje riziku geriatrického pacienta. Určenie
rizika pacienta s KP pomáha v stratifikácii pacientov na „ľahších“ a „ťažších“ ( t.j. tých
s väčším rizikom komplikácií a mortality), podľa čoho sa môže rozhodovať o hospita-
lizácii pacienta alebo o ambulantnej liečbe. V prípade hospitalizácie sa rozhodujeme
o dĺžke i.v. ATB liečby a prípadnom prechode na p.o. terapiu (tzv. sekvenčná alebo
následná liečba), o celkovej dĺžke ATB liečby a podobne (2, 5, 6). 

Najdôležitejšie faktory, ktoré hodnotíme pri rozhodovaní o hospitalizácii pacienta
sú (3, 7):
● vek nad 65 rokov,
● prítomnosť komorbidity (chronická obštrukčná choroba pľúc, kardiálne zlyhanie, 
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hepatálna a renálna insuficiencia, diabetes mellitus, nádorové ochorenie), 
● predchádzajúca hospitalizácia na pneumóniu, 
● imunodeficit (stav po splenektómii, imunosupresívna liečba, protinádorová chemo-

terapia a pod.), 
● alterácia mentálneho stavu, zmätenosť, aspirácia, 
● abúzus alkoholu, 
● malnutrícia, 
● tachypnoe (> 30/min.), tachykardia (> 140/min.), hypotenzia (> 90/60 mm Hg), šok, 
● bakteriémia, sepsa,  
● laboratórne nálezy (leukocytóza, leukopénia, neutropénia, anémia, zvýšená hodno-

ta sérového kreatinínu a urey. hypoalbuminémia, metabolická acidóza, koagulopa-
tia). 
Hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti indikujeme u seniorov pri po-

ruche vedomia, príznakoch šoku, pri metabolickom rozvrate, pri prehlbujúcej sa respi-
račnej insuficiencii napriek liečbe kyslíkom a pri potrebe umelej pľúcnej ventilácie (8, 9). 

Iniciálna liečba v nemocnici by mala podľa súčasných poznatkov pozostávaý buď
z kombinácie ATB, alebo treba použiť monoterapiu respiračným chinolónom, t.j. chi-
nolónom 3. generácie (levofloxacin, moxifloxacin), ktoré sú účinné okrem atypických
a klasických respiračných patogénov aj na rezistentné pneumokoky. Majú aj lepšiu
protianaeróbnu účinnosť. Viaceré klinické štúdie potvrdili lepšie klinické výsledky (niž-
šia mortalita, kratšia hospitalizácia) pri použití kombinácie betalaktámu (s alebo bez
inhibítora betalaktamáz) a makrolidu než pri liečbe sólo betalaktámom (7 – 9). Podob-
né výsledky ako takáto kombinácia dosahujú v monoterapii respiračné chinolóny aj v
prípade penicilín rezistentných pneumokokov. Pri výbere makrolidov sa orientujeme na
novšie makrolidy (klaritromycín a azitromycín). Celkovo možno kombináciu betalak-
támu a makrolidu, prípadne respiračného chinolónu v liečbe KP u hospitalizovaných
seniorov jednoznačne odporučiť (7 – 9). Benefit makrolidov a chinolónov je vysvetli-
teľý najmä ich spektrom účinnosti – efektivitou proti atypickým patogénom, ktorých
úloha v etiológii KP je zjavná. Čiastočným vysvetlením je imunomodulačný, protizá-
palový efekt makrolidov, ktorý je dobre zdokumentovaný (6).

Otázka včasnosti začatia ATB liečby pri KP seniorov sa zdá byť po výsledkoch kli-
nických štúdií, ktoré sledovali aj tento ukazovateľ (2, 9), jasná. Platí pravidlo „čím skôr
– tým lepšie“. Dĺžka liečby KP je individuálna, pri nekomplikovanej KP imunokompe-
tentného pacienta stačí 7 – 10 dňová ATB liečba. Pneumokoková infekcia by sa mala
liečiť aspoň 3 nasledujúce dni po vymiznutí febrilít, chlamýdiovú infekciu sa odporúča
liečiť 14 – 28 dní, legionelovú pneumóniu 10 – 21 dní. Pneumónie vyvolané patogénmi
s nekrotizujúcou schopnosťou (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Kleb-
siella pneumoniae, anaeróby) treba liečiť aspoň 2 – 3 týždne. Neúmerne a zbytočne dl-
há ATB liečba prináša vyššie riziko vývoja rezistencie, horšiu toleranciu, zvýšený výs-
kyt nežiaducich účinkov a vyššie náklady (8, 9).

Sekvenčná perorálna ATB terapia. Zmena úvodnej parenterálnej, zvyčajne i.v. ATB
liečby, na liečbu perorálnu je čoraz viac používaným postupom. V následnej („switch“
alebo „follow-up“) perorálnej liečbe môžeme použiť identické ATB alebo liek inej sku-
piny. V prípade pneumónií sú vhodné na tento spôsob liečby orálne cefalosporíny sta-
bilné voči betalaktázam, potencované aminopenicilíny, makrolidy a chinolóny. Pod-
mienky na zmenu intravenóznej ATB liečby na perorálnu by mali zahŕňať: hemody-
namickú stabilitu pacienta (normálne hodnoty krvného tlaku), žiadnu potrebu inten-
zívnej starostlivosti (ventilácia, intenzívna oxygenoterapia, invazívny monitoring), nor-
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málnu funkciu gastrointestinálneho systému (bez hnačiek, dávenia, tolerancia perorál-
neho príjmu), dobrý klinický efekt úvodnej ATB liečby definovaný vymiznutím horúč-
ky, zmiernením kašľa alebo iných respiračných symptómov a zlepšením laboratórnych
parametrov. Výhodou následnej perorálnej liečby je kratšie trvanie hospitalizácie, me-
nej komplikácií z i.v. liniek a celkovo menšie náklady na liečbu (2, 8, 9).

Tým, že u opakovane hospitalizovaných a inštitucionalizovaných geriatrických pa-
cientov stúpa výskyt recidivujúcich infekcií a sú im častejšie podávané ATB, dochádza
k selekcii rezistentných patogénov (Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae,
Providentia stuartii, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Acinetobacter spp.). Novou
hrozbou aj pre seniorov je narastajúci výskyt patogénov produkujúcich tzv. širokospekt-
rálne betalaktamázy (ESBL) a predovšetkým karbapenemázy (CPE). CPE sú rizikové
kvôli dvom hlavným faktorom. Prvým je, že sú odolné nielen voči penicilínom a cefalos-
porínom, ale aj voči mnohým ďalším chráneným antibiotikám. Druhým významným
rizikovým faktorom CPE je ich vysoký epidemiologický potenciál. Medzi rizikové fak-
tory vzniku CPE infekcií o.i. patrí hospitalizácia, zavedenie permanentného katétra,
komorbidity, predchádzajúca liečba širokospektrálnymi ATB. Hospitalizovaní seniori
sú teda, pochopiteľne, obzvlášť rizikovou skupinou (11, 12). 

Zlyhania iniciálnej ATB terapie u seniorov sú nezriedka spôsobené nesprávnym
zhodnotením stavu pacienta a predpokladanej etiológie, prípadne aj nesprávnym urče-
ním diagnózy. Včasné začatie adekvátnej ATB liečby (t.j. takej, ktorá zohľadňuje epi-
demiologickú situáciu, rizikové faktory pacienta a jeho klinický stav) koreluje s úspeš-
nosťou liečby najmä u pacientov liečených v nemocnici. V prípade perzistujúcej pneu-
mónie treba vylúčiť TBC, kvasinkovú alebo plesňovú infekciu. Pátrať je potrebné aj po
prípadnej poruche imunitného systému pacienta, ktorá sa môže primárne prezentovať
vo forme ťažkej a na liečbu nereagujúcej pneumónie. Diferenciálne diagnosticky mys-
líme aj na možnosť neinfekčných infiltrátov – primárna pľúcna malignita, lymfóm ale-
bo metastatický rozsev iného nádoru, (často s paraneoplastickými horúčkami), imuno-
logické ochorenia – vaskulitídy, sarkoidóza, bývajú zriedkavejšie. Poctivá anamnéza mô-
že odhaliť príčinu „pneumónie“ v prípade podávania amiodaronu či metotrexátu (8, 9). 
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AMYLOIDÓZA SRDCA V SÉNIU  

M. Dúbrava, J. Šuba ml.
I. klinika geriatrie LFUK a UN Bratislava

Súhrn

Medzi zriedkavejšie, resp. zriedkavejšie diagnostikované ochorenia v séniu patrí aj amylo-
idóza, ktorá dnes zastrešuje skupinu ochorení, pri ktorej sú rôzne tkanivá infiltrované abnor-
málnym proteínom. Amyloidóza srdca sa vyskytuje približne u polovice pacientov s amyloi-
dózou a jej prevalencia stúpa vekom. Interstícium myokardu býva pri amyloidóze prestúpené
najmä dvoma typmi amyloidu: typ AL je odvodený od imunoglobulínových ľahkých reťazcov,
druhým je transtyretínový amyloid [ATTR] – jeho nehereditárny subtyp [ATTRwt] je charakte-
ristický najmä pre tzv. senilnú amyloidózu. Zriedkavo ide o iný amyloid – napr. zápalový AA. Kli-
nická manifestácia amyloidózy srdca môže byť veľmi variabilná: poruchy prevodu, fibrilácia
predsiení, angina pectoris, srdcové zlyhanie. Diagnostika amyloidózy srdca sa opiera o kombi-
náciu klinického obrazu, elektroforézy, genetického vyšetrenia, elektrokardiografie, echokar-
diografie, MR a scintigrafického  vyšetrenia. Rozvíjajúce sa neinvazívne metódy v ostatnom
čase zásadným spôsobom zlepšili spoľahlivosť diagnostiky kardiálnej amyloidózy, jej zlatým
diagnostickým štandardom však stále ostáva histologizácia. V posledných rokoch sa podstat-
ne zefektívnila cielená, nesymptomatická liečba amyloidózy srdca, ktorá je diferencovaná pri
AL a ATTR type.

Kľúčové slová: srdce – amyloidóza – geriatria  

Východiská
Kardiomyopatie (KMP) predstavujú u seniorov zreteľnú diagnostickú výzvu, naprí-

klad aj vzhľadom na dynamické zmeny v ich klasifikácii1. Zjednodušene povedané –
medzi KMP dnes patria tie ochorenia srdca, ktoré nie sú dostatočne vysvetliteľné ische-
mickou chorobou srdca, artériovou hypertenziou, chlopňovými alebo vrodenými srd-
covými chybami. Dnes už neplatí, že KMP sú zadefinované ako „idiopatické ochorenia“,
pretože vo väčšine prípadov sú už identifikované gény (alebo iné etiologické faktory),
zodpovedné za následné zmeny srdca, ktoré sa fenotypicky manifestujú ako KMP2. V
tomto našom texte sa spomedzi všetkých KMP, ktoré sa u seniorov môžu vyskytnúť,
budeme venovať amyloidóze srdca. 

Rozdelenie amyloidóz
Názov amyloid označuje abnormálnu, nerozpustnú bielkovinu – aktuálne takých

poznáme prinajmenšom 27. Amyloidóza dnes zastrešuje skupinu vrodených alebo zís-
kaných ochorení, pri ktorej sú rôzne tkanivá (systémovo alebo lokalizovane) infiltro-
vané amyloidom – abnormálnym proteínom. Amyloidóza srdca sa vyskytuje približne
u polovice pacientov s amyloidózou3. Prevalencia amyloidózy srdca stúpa vekom4. 

Interstícium myokardu býva infiltrované najmä dvoma typmi amyloidu4. Typ AL je
odvodený od imunoglobulínových ľahkých reťazcov, má nezvyčajnú štruktúru – namies-
to alfa špirály, v ktorej sú zvyčajne ľudské bielkoviny usporiadané, je reťazec konfigu-
rovaný do beta helixu. Produkujú ho plazmocyty (preto v liečbe prichádza do úvahy na
ne orientovaná chemoterapia, resp. biologická liečba). Druhým amyloidom, často infil-
trujúcim myokard, je typ ATTR – transtyretínový amyloid. Donedávna sa nazýval pre-



albumín. Produkovaný je v pečeni, fyziologicky slúži na transport tyroxínu a retinol via-
žuceho proteínu. Fyziologická forma tetraméru transtyretínu (TTR) môže disociovať
na oligo/monoméry, ktoré sú priamo toxické a zároveň sa akumulujú v tkanivách4. Trans-
tyretínová amyloidóza tvorí 18 % amyloidóz srdca5 a má lepšiu prognózu ako AL typ4.
Pri nehereditárnom ATTR type charakteristickom najmä pre tzv. senilnú amyloidózu,
myokard infiltruje „wild / divý“ subtyp ATTR [ATTRwt] a orgánové poškodenie (okrem
pľúc a šliach v karpálnom kanáli) býva zriedkavé4. Druhým subtypom ATTR je vro-
dený / mutovaný ATTR [ATTRm]. Pri amyloidóze srdca môže zriedkavo ísť aj o iný
než AL alebo ATTR amyloid – napr. o amyloid zápalového AA typu – u nás by sme ho
dnes predpokladali najmä pri reumatoidnej artritíde, chronických zápalových ochore-
niach čreva a psoriáze. 

Klinický obraz 
Klinická manifestácie amyloidózy srdca môže byť veľmi variabilná6 – od porúch pre-

vodu (AV blokáda môže byť až v 22 %7 ; aj ramienkové blokády sú časté), fibrilácie pred-
siení (pri ich infiltrácii), elektromechanickej disociácie predsiení (predsiene sa môžu
funkčne až zastaviť, čo významne zvyšuje riziko tromboembolizmu aj pri sínusovom
rytme4), cez anginu pectoris (pri normálnom epikardiálnom koronarografickom nále-
ze, pretože infiltrovaná býva média intramurálnych tepien), až po reštrikciu plnenia
komôr (diagnostikovatečná echokardiograficky, rezultujúca do typickej dilatácie pred-
siení pri absencii dysfunkcie AV chlopní, na rozdiel od konstriktívnej perikarditídy je
pri amyloidóze spomalené aj včasné plnenie komory) ústiacu do srdcového zlyhania (u
seniorov môže byť až 13 % srdcových zlyhaní so zachovanou ejekčnou frakciou hyper-
trofovanej ľavej komory spôsobených ATTRwt amyloidózou srdca8). 

Na EKG okrem už uvedeného charakteristicky býva aj nižšia voltáž (v kombinácii
so zhrubnutým myokardom a zhoršením plnenia komory by nás mala navigovať sme-
rom k amyloidóze; variabilita obrazu amyloidózy srdca sa však prejavuje aj tu – u seni-
orov s ATTRwt sa nízka voltáž objavuje len v 20 % pacientov9), u množstva pacientov
(4710– 857 %) sa objavujú ekg nálezy ako pri infarkte myokardu (ktorý pacient nepre-
konal), na druhej strane ekg znaky hypertrofie ľavej komory sú zdanlivo prekvapujúco
zriedkavé (v 16 % pacientov10), čo zjavne súvisí s už spomenutou typicky nízkou vol-
tážou (údaje o frekvencii ekg abnormalít však pochádzajú z malých súborov a musíme
teda počítať s tým, že sú zaťažené chybou malých čísel). 

Diagnostika
Aktuálne zvýraznenie významu amyloidózy srdca v klinickej praxi je zrejme dané

najmä pokrokom v neinvazívnej diagnostike. Doteraz sme sa pri nej mohli spoliehať v
zásade na kombinácie viacnásobného tkanivového / orgánového  poškodenia (okrem srd-
ca aj nefropatia – typicky s nefrotickým syndrómom, neuropatia dolných končatín s
parestéziami alebo vegetatívna s hnačkou / zápchou, makroglosia, hepatomegália – ini-
ciálne len s izolovanou eleváciou alkalickej fosfatázy, splenomegália, syndróm karpál-
neho tunela, tyreopatia, pomerne charakteristická periorbitálna purpura vedúca k
vzhľadu tváre „medvedíka čistotného“), imunoelektroforézu, elektrokardiografiu (nále-
zy typické pre amyloidózu sme popísali vyššie), echokardiograficky zistené zhrubnutie
amyloidom infiltrovaných stien oboch komôr a ich menšie dutiny, aj pri sínusovom ryt-
me a poruche plnenia ľavej komory často absentujúca transmitrálna  A vlna (v dôsled-
ku vysokého plniaceho – diastolického tlaku tlaku v komorách a infiltrácie stien pred-
siení), granulárnu štruktúru myokardu komôr (čo sa považuje za pomerne špecifický
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nález pre amyloidózu), v krátkej budúcnosti sa do diagnostiky amyloidózy srdca zrejme
užitočne začlení aj hodnotenie deformability myokardu (strain)4. Diagnostické finále
zabezpečovala biopsia –  konžskou červeňou zafarbené vzorky. Tých, pochopiteľne, zo srd-
ca veľa nebolo a amyloidóza srdca sa implicitne záverovala po histologizácii dostupnej-
ších tkanív, napr. slizníc zažívacieho traktu – rekta či gingívy, alebo z podkožného tuku
po jeho aspirácii4 – ten má však dobrú diagnostickú spoľahlivosť len pre AL amyloidózu. 

Dnes je veľkým pokrokom v diagnostike amyloidózy srdca nielen genetické vyšetre-
nie korešpondujúcich mutácií (najmä TTR génu), ale aj MR vyšetrenie s gadolíniovým
kontrastom11– je schopné (oneskorene) vizualizovať typické subendokardiálne pruhovi-
té infiltrácie, ktoré sa v neskorších štádiách menia na transmurálne. Jedinou význam-
nejšou limitáciou MR diagnostiky pri amyloidóze je frekventované súbežné postihnu-
tie obličiek, ktoré limituje použitie MR kontrastu, čo však čiastočne riešia techniky T1
natívneho MR mapovania. MR dnes dokáže pomerne dobre odlíšiť aj subtypy kardiál-
nej amyloidózy (napr. extracelulárny objem je vyšší pri ATTR type, T1 signál je dlhší
pri AL type). Inú diagnostickú možnosť ponúka scintigrafia, pretože dnes už aj ona
dokáže odlíšiť subtypy kardiálnej amyloidózy (ATTRwt verzus AL amyloidóza použi-
tím 99mTc-3,3-difosfo-1,2-propanodikarboxylovej kyseliny12). Porovnateľne vzrastá aj schop-
nosť pozitrónovej emisnej tomografie identifikovať amyloidózu srdca, najmä AL typ4. 

Liečba
Z hľadiska špecifík terapie kardiálnej amyloidózy je vhodné pripomenúť, že pri nej

sú pacienti senzitívnejší na digitális6 a symptomatická diuretická liečba srdcového zly-
hávania môže byť pri preexistujúcej ortostatickej hypotenzii (často pre autonómnu
polyneuropatiu asociovanú s amyloidózou AL) významne horšie tolerovaná než zvy-
čajne. Analogicky ku klinicky významnej hypotenzii môže viesť aj liečba ACE inhibí-
tormi / sartanmi. Výrazná hypotenzia po začatí liečby betablokátormi by mohla byť až
patognomická (u pacientov bez diagnostikovanej amyloidózy srdca by mala viesť až k
diagnostickej úvahe, či ju pacient nemá). Opatrnosť medikácie betablokátormi (liečbu
začínať malými dávkami) pri amyloidóze srdca je podmienená už skutočnosťou, že
zvýšenie / udržanie srdcového výdaja u týchto pacientov je dané do veľkej miery len
srdcovou frekvenciou a kontraktilitou ľavej komory a s oboma týmito mechanizmami
betablokátory významne interferujú. Ak treba pri fibrilácii predsiení u pacienta s amy-
loidózou kontrolovaý jeho komorovú frekvenciu, môže byť situácia veľmi náročná – na
limitácie digoxínu a betablokátorov sme už poukázali, blokátory kalciového kanála sú
na tom možno ešte horšie (zrejme väzbou na infiltrujúce proteíny sa podstatne zvyšuje
ich toxicita a zhoršuje sa srdcové zlyhanie13) – východiskom býva amiodaron. 

Význam správnej diagnostiky amyloidózy však dnes silno podčiarkujú novšie tera-
peutické alternatívy. 

Pri TTR amyloidóze sa dá uvažovať4 o liečbe transplantáciou pečene, stabilizátor-
mi TTR (diflunisal – nesteroidné antiflogistikum, po väzbe na TTR obmedzuje jeho di-
sociáciu z tetraméru a tým vznik proteínových fibríl, pre zhoršenie retencie tekutín a
funkcie obličiek ho však tolerujú len niektorí pacienti; tafamidis (Vyndaqel) – je regis-
trovaný v Európe na liečbu amyloidózovej polyneuropatie a aktuálne14 zverejnené výs-
ledky veľkej štúdie ukázali, že zreteľne zlepšuje prežívanie (redukcia mortality v prie-
behu 2,5-ročnej liečby: 42.9 % s placebom znížená na 29,5 % pri liečbe tafamidisom)
aj kvalitu života pacientov s amyloidózou srdca). V štádiu intenzívneho výskumu sú lie-
čivá suprimujúce TTR expresiu (malé interferujúce RNA – viažu sa na messengerovú
RNA [mRNA] transtyretínu – v pokročilom klinickom skúšaní je napr. patisaran; oli-
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gonukleotidy – viažu sa na mRNA a stimulujú jej degradáciu), menej pokročil výskum
pri doxycyklíne (možno sa bude dať využiť jeho schopnosť fragmentovať vlákna amy-
loidu) a tauro-ursodeoxychólovej kyseline  (možno sa bude dať využiť jej schopnosť
znižovať agregáciu amyloidových fibríl). 

Špecifickou liečbou AL amyloidózy4 je chemoterapia (dnes sa používa melfalan,
bortezomib v kombinácii s cyklofosfamidom a dexametazonom), prípadne po vysokom
dávkovaní melfalanu nasledovaná transplantáciou kmeňových buniek, resp. moderná
antiplazmocytárna liečba (proteázové inhibítory ixazomib a carfilzomib, protilátky
daratumumab a elotuzumab). 

Amyloidóza srdca, osobitne AL forma, je dnes akceptovanou indikáciou aj na trans-
plantáciu srdca (spája sa s chemoterapiou, bez nej dochádza s vysokou pravdepodob-
nosťou k rozvoju kardiálnej amyloidózy v transplantovanom srdci a ku krátkemu preží-
vaniu s ním). 

Záver
Prečo o amyloidóze srdca hovoriť? Myslíme si, že rutina každodennej nami posky-

tovanej diagnostiky a liečby by nemala prekryť fakt, že v reálnom živote sa môžeme
stretnúť aj so zriedkavejšími kardiovaskulárnymi ochoreniami. Pri amyloidóze srdca s
vysokou mierou istoty čoskoro nastane významná akcelerácia jej špecifickej liečby. Ale
aj dovtedy by sme na kardiálnu amyloidózu mali myslieť – kvôli diferenciálnej diag-
nostike (aby sme omylom neliešili niečo iné, než si myslíme, že liečime) a lepšej fixá-
cii amyloidózy ako diagnostickej alternatívy (aby sme ju po širšom nástupe jej cielenej
liečby do klinickej praxe liečiť nezabúdali).   
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