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1 ABSTRAKTY 

Abstrakt 

Analýza vlivu farmakoterapie na riziko vzniku pádů u hospitalizovaných pacientů III 

Autor: Tereza Honsová 

Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. 

Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Kar-

lova 

Úvod: Pády jsou častým a nežádoucím jevem odehrávajícím se ve zdravotnických zařízeních. 

Mají multifaktoriální charakter. Pro zvýšení kvality lékařské/farmaceutické péče a kvality života 

pacienta je vhodným nástrojem zejména prevence, kterou může z pohledu farmakoterapie za-

jistit klinický farmaceut ve spolupráci s ostatními zdravotníky s pomocí odborných informací 

a individuálního přístupu.  

Cíl: Analyzovat populačně a individuálně riziková léčiva u hospitalizovaných pacientů, vyhod-

notit jejich vliv na pád a doporučit následné intervence zejména v rámci farmakoterapie.  

Metodika: Pro účely analýzy, klasifikace a kvantifikace lékových problémů byla vytvořena spe-

ciální online databáze, do které zdravotničtí profesionálové (lékaři, kliničtí farmaceuti, zdra-

votní sestry) evidovali podrobnosti pádů a informace a o pacientech. Následně byla klinickými 

farmaceuty analyzována riziková léčiva, lékové problémy a navrženy vhodné intervence. Vy-

hodnocovány byly také ostatní lékové problémy. Data byla sbírána ze 4 jihočeských nemocnic. 

Výsledky: Vyhodnoceno bylo celkem 140 pádů. 80 % pacientů kteří prodělali pád byli starší 

65 let, většina pádů se odehrála v pacientově pokoji. Mezi nejčastější populačně a individuálně 

užívaná léčiva patřila léčiva ovlivňující kardiovaskulární a nervový systém.  

Závěr: Výsledky shrnují vliv léčiv a jiných rizikových faktorů na pád. Doporučené intervence 

by měly být vhodným a efektivním nástrojem k redukci počtu pádů ve zdravotnických zaříze-

ních, racionalizaci terapie pacientů a zkvalitnění jejich života. 

Klíčová slova: pád, riziko pádů, zdravotnické zařízení, rizikové léčivo, farmakoterapie, klinický 

farmaceut 
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Abstract: 

Analysis of the effect of pharmacotherapy on the risk of falls in inpatents III 

Author: Tereza Honsová 

Tutor: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. 

Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles 

University 

Introduction: Falls are frequent and unwanted events happening in healthcare facilities. The 

falls have a multifactorial character. The prevention is the best way how to improve a quality 

of healthcare and a quality of the patient‘s life. All of the doctors, clinical pharmacists and 

nurses can help to realize it by cooperating with each other, working with professional infor-

mation and by individual attitude to each patient. 

Objective: The aim of this study was to analyze the effect of the fall risk-increasing drugs to 

falls in hospitalized patients and to recommend the right interventions to prevent the fall. 

Methodology: For the analysation, classification and quantification of the fall risk-increasing 

drugs, drug related problems and interventions a special online database was created. All of 

the doctors, clinical pharmacists and nurses were collecting details about the pacients and 

about how the fall happened. Fall risk-increasing drugs and drug-related problems were then 

analyzed by clinical pharmacists. Potential interventions were suggested. Also other drug-re-

lated problems were analyzed. The data were collected from 4 hospitals in South Bohemia. 

Results: 140 falls was analyzed. 80 % of pacients who fell were older than 65 years and the 

most of the falls happened in the patient’s room. The most frequent drugs with population and 

individual risk were those influencing cardiovascular and nervous system. 

Conclusion: This study summarizes the effect of the fall risk-inducing drugs and other risk 

factors on the fall. The recommended interventions should be the right and effective way how 

to reduce the number of falls in the healthcare facilities, to rationalize the pharmacotherapy 

and to improve the quality of the patien‘s life.  

Keywords: fall, risk of falls, hospital, fall risk-increasing drug, pharmacotherapy, clinical phar-

macist 
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2 SEZNAM ZKRATEK 

ACEI – inhibitor angiotenzin-konvertujícího enzymu 

AED – antiepileptikum 

AH – Alzheimerova choroba 

AIM – akutní infarkt myokardu 

ASA – kyselina acetylsalicylová 

BZD – benzodiazepin 

CNS – centrální nervový systém 

CMP – cévní mozková příhoda 

DA – agonista dopaminu  

DM – diabetes mellitus 

DRP – lékový problém 

EPS – extrapyramidový syndrom 

GABA – gama-aminomáselná kyselina 

GIT – gastrointestinální trakt 

CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc 

KVO – kardiovaskulární onemocnění 

KVS – kardiovaskulární systém 

LBD – demence s Lewyho tělísky 

LA – léková anamnéza 

LDN – léčebna dlouhodobě nemocných 

NA – noradrenalin 

NS – nervový systém 

NÚ – nežádoucí účinek 

OA – osobní anamnéza 

OH – ortostatická hypotenze 
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PDD – demence spojená s Parkinsonovou chorobou 

PN – Parkinsonova nemoc 

RF – rizikový faktor 

RS – roztroušená skleróza 

SNRI – inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu  

SPC – souhrn údajů o léčivém přípravku 

SS – srdeční selhávání 

SSRI – selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu 

TCA – tricyklické antidepresivum 

TDM – monitorování hladiny léčiva 

TK – krevní tlak 

VAD – vaskulární demence 

WHO – Světová zdravotnická organizace 

ZZ – zdravotnické zařízení 

  



9 
 

3 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Pády mohou být nebezpečné v každém věku. Nejrizikovější skupiny tvoří děti a pacienti starší 

65 let. U dětí bývá častým problémem fakt, že do jisté míry jsou pády v dětství vnímány jako 

jeho běžná součást, to má mimo jiné za výsledek oddalování hledání diagnóz. Příčiny mohou 

být neméně závažné než u starších pacientů.1  

Významněji jsou pády monitorovány u starších pacientů (dospělých, zejména pak seniorů). 

U těchto pacientů mohou být pády často známkou závažných akutních, nebo chronických one-

mocnění, nesprávné, či rizikové medikace, abúzu alkoholu, problémů vidění, poruch rovno-

váhy, malnutrice, nedostatku pohybu a mnoha dalších. Kromě vnitřních faktorů lze pozorovat 

také rizikové faktory vnější, které způsobují mechanické pády. Roli mohou hrát také socio-

ekonomické aspekty. Podrobněji jsou rizikové faktory (RF) rozebrány v samostatné částí 

práce.1, 2, 3 

Pády samotné pak mohou zapříčinit mnoho dalších komplikací – zranění, imobilitu, vznik frak-

tur (zejména pak např. při diagnóze osteoporózy), prodloužení rekonvalescence hospitalizo-

vaných pacientů, delší pobyt ve zdravotnických zařízeních (ZZ), s tím spojené zvýšení nákladů 

na zdravotnickou péči a celkové snížení kvality života pacientů. Populace stárne a spolu s tím 

úměrně roste také riziko pádů, proto je na místě se touto problematikou podrobněji zabývat.1, 

2, 3 

Pád je nežádoucí událost, která vyžaduje, pokud možno, okamžité vyšetření pacienta a zhod-

nocení veškerých RF spolu s uvedením vhodné intervence. Nejlepším řešením je v každém 

případě pádům předcházet. Prevence pádů je tak stále diskutovanějším tématem.1 

Cílem teoretické části bylo zpracovat aktuální údaje ze stran rizikových faktorů pádů se zamě-

řením na léčiva působící na centrální nervový systém (CNS). 

V rámci praktické části byly analyzovány pády pacientů ve ZZ, které se odehrály v průběhu 

období roku 2017. Cílem bylo analyzovat vliv léčiv, která byla klasifikována jako populačně 

a individuálně riziková stran pádu. 
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4 TEORETICKÁ ČÁST 

4.1 Metodika teoretické části 

Pro vypracování teoretické částí diplomové práce byly použity informace vyhledávané přede-

vším pomocí bibliografické databáze PubMed. Rešerše probíhala pomocí zadávání jednotli-

vých hesel v různých kombinacích a následného vyhledávání. Pro upřesnění a eliminaci ne-

vhodných textů byly použity pokročilé filtry, kde bylo možné nastavit (např. to, že se má jednat 

o humánní medicínu či texty v anglickém jazyce).   

Mezi nejčastěji používaná klíčová slova patřila spojení „risk of falls“, „accidental falls“, která 

byla následně kombinována se všemi podkapitolami diplomové práce. Pro konkrétnější vý-

sledky a selekci studií přímo z nemocničních zařízení bylo také začleňováno klíčové slovo 

„hospital“. 

Například při vyhledávání informací ohledně spojitosti mezi epilepsií a pády, vypadalo vyhle-

dávací pole takto: (epilepsy) AND risk of fall, popř. ((risk of fall) AND epilepsy) AND hospital. 

Bylo vyhledáno 25 výsledků (při zadání tří klíčových spojení 19 výsledků). Následovalo vlastní 

hodnocení titulů a vybrání těch nejužitečnějších, ze kterých bylo následně čerpáno.  

Další informace pro teoretickou část byly čerpány z knižních publikací či internetových stránek 

rovněž uvedených v seznamu použitých zdrojů za uvedení konkrétní webové stránky a pří-

slušného odkazu. 
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4.2 Pád 

Pád je neočekávaný jev, na kterém se podílí několik faktorů, a který může způsobit mnoho 

přidružených komplikací. Bývá definován jako událost, kdy se člověk nedobrovolně a neče-

kaně ocitne na zemi nebo na povrchu nižším, než kde se nacházel před pádem, bez nebo za 

ztráty vědomí. Pády prezentují nejčastější důvod návštěvy ambulance a jsou jednou z hlavních 

příčin náhlého úmrtí u starých pacientů. Statistiky z let 1997–2007 ukazují, že pádovost u star-

ších pacientů roste, spolu s nimi pak také morbidita a mortalita.1, 3, 4 

Podle Abreu a spol. se více než 70 % pádů ve ZZ odehrálo v pokoji pacienta, kdy se pacienti 

snažili dostat do postele, k židli či kolečkovému křeslu, 19 % na cestě z postele do koupelny 

či naopak. Souvisí to s nižší schopností adaptace na nové prostředí. Pády ve ZZ jsou až třikrát 

častější než pády v domácím prostředí. Výhodou prostředí ZZ je však oproti domácímu pro-

středí množnost okamžitého monitoringu a poskytnutí kvalifikované zdravotnické péče pacien-

tovi. Častým problémem totiž bývá, že k pádům dochází bez jakéhokoliv svědka. U pacientů 

pak může dojít k retrográdní ztrátě paměti a zdravotníci tak nemají dostatečné množství po-

třebných informací.3 

23 % pádů podle Abreu a spol. ve ZZ skončilo menšími zraněními, jako jsou modřiny a odře-

niny, 8 % pacientů utrpělo zlomeniny, které jsou u seniorů vzhledem k dalším možným kom-

plikacím velmi rizikové.3 

Jedním z mechanismů uplatňujícím se v při vzniku pádů je rovnováha. Rovnováha je výsled-

kem souladu několika systémů – vestibulárního, vizuálního, somatosenzitivního a muskulos-

keletárního. Každý z těchto systému má komponenty, jejichž funkce může být narušena pře-

devším procesem stárnutí. Bývá poznamenána ale také jinými vnitřními či vnějšími RF. Pády 

mohou být definovány mimo jiné jako epizoda dysbalance.3  

 

4.3 Rizikové faktory 

RF zvyšují pravděpodobnost pádů. Při vzniku pádu jde většinou o kombinaci několika z nich. 

Lze je dělit na vnitřní a vnější.  

Mezi vnější RF lze řadit např. riziková léčiva, polyfarmakoterapii, alkohol, drogy, stres, nerov-

nosti terénu, slabé osvětlení, mechanické překážky, kluzkou podlahu, rozložení nábytku, obuv, 

způsob chůze, potřebu pohybových kompenzačních pomůcek, vliv cizího prostředí, denní 

dobu (ráno/večer), neopatrnost, úkony ve spěchu, nepřítomnost zábradlí, sociální anamnézu. 

Úprava vnějších podmínek a prostředí pacienta nemusí být náročná, ale riziko pádů může 
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několikanásobně snížit. Znalost vnějších RF je tedy klíčová zejména ve spojitosti s prevencí 

pádů.3 

Vnitřní RF jsou přímo spojené s fyzickým a mentálním stavem pacienta, zahrnují např. fyzio-

logické změny, které se běžně dostavují s rostoucím věkem (což je sám o sobě jedním z RF), 

ale také riziková akutní a chronická onemocnění a již prodělané pády v osobní anamnéze. 

Všechny tyto faktory budou podrobněji rozebrány níže.3 

Starší pacienti si často myslí, že pády jsou nedílnou součástí stárnutí a kladou jim tak menší 

pozornost. Většinou kladou větší důraz na vnější faktory, ve kterých vidí hlavní příčinu a pod-

ceňují tak možné závažnější vnitřní RF. Méně jak polovina starších pacientů o prodělaném 

pádu informuje svého lékaře/ošetřovatele. Strach z pádů může ve stáří také vést k nežádou-

címu poklesu aktivity či vyřazení ze společenského života. Mohou mít tedy negativní vliv nejen 

na fyzický, ale také na psychický a psychosociální stav pacientů.5, 6, 7 

Identifikace RF je proto velmi důležitým krokem zejména vzhledem k prevenci a účinné tera-

pii.8 

 

4.4 Vnitřní rizikové faktory 

4.4.1 Vysoký věk 

Stárnutí je nevyhnutelný fyziologický proces, avšak s rostoucím věkem úměrně roste také ri-

ziko pádů. Lze rozlišovat biologický a chronologický (kalendářní) věk. Biologický věk se ne-

musí shodovat s věkem chronologickým, popisuje morfologické a funkční změny pacienta, od-

ráží jeho fyzický a duševní stav. Dle chronologického věku se kategorie seniorů uvádí od 65 let 

(mladí senioři, 75–84 let staří senioři, 85 let a více velmi staří senioři). Seniory lze pro lepší 

uplatnění farmakoterapie a farmaceutické péče na základě funkční zdatnosti, rizikovosti a po-

třeby zdravotnických služeb, rozdělit na zdatné (nepotřebují geriatrickou péči, ale edukace 

a preventivní prohlídky jsou nezbytné), nezávislé (dochází u nich často k přechodnému zhor-

šení jejich kondice vlivem zátěže v podobě operací, infektu či onemocnění), křehké (např. pa-

cienti s chronickým rizikem pádů, zhoršenými kognitivními funkcemi, psychickou labilitou, kar-

diovaskulárními onemocněními (KVO), atd.) a zcela závislé seniory (naprosto nesoběstační, 

odkázání na péči zdravotnických pracovníků či svého okolí, často jako pacienti v léčebnách 

dlouhodobě nemocných (LDN).9 

Se stárnutím dochází k mnoha změnám v organismu. Tyto změny probíhají na všech úrovních 

– molekulárních, buněčných, tkáňových i orgánových a mohou být jednou z příčin pádů u star-

ších pacientů. Ke kompenzaci změn senzorických a motorických funkcí musí chůzi věnovat 
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větší pozornost a soustředění. Mezi další změny provázející stárnutí organismu patří změny 

kardiovaskulárního (např. zvýšené riziko ortostatické hypotenze (OH)) a dýchacího systému, 

CNS (aterosklerotické změny, snížení kognitivních funkcí), gastrointestinálního traktu (GIT, 

snížení motility a s tím spojená alterace absorpce léčiv), endokrinních systémů, urogenitálního 

systému, váhy, výšky, celkových proporcí (více tukové tkáně, méně svalové hmoty a vody, 

celková kachexie), vizu, sluchu, vestibulárního aparátu, změny citlivosti receptorů a snížení 

hladin řady neuromediátorů (např. pokles dopaminergních D2 receptorů, změny funkce choli-

nergního systému) a s tím spojené možné ovlivnění kognice a behaviorálních poruch, možné 

projevy parkinsonismu, změny v homeostáze či farmakokinetice léčiv (snížená clearance led-

vin, celkový pokles glomerulární filtrace) a další.3, 10 

Odhaduje se, že za rok prodělá alespoň jeden pád 34 % pacientů starších 65 let a 50 % paci-

entů ve věku 80–89 let, kteří nejsou hospitalizováni. Dále pak 26 % hospitalizovaných pacientů 

a 43 % pacientů umístěných v ošetřovatelských domech. Dle Ungara a spol. prevalence pádů 

s rostoucím věkem roste u obou pohlaví, mezi lety 60–69 a věkem nad 80 let je riziko mini-

málně dvojnásobné. Obecně je však z hlediska pádů rizikovější ženské pohlaví. Z hlediska 

věku padají osoby nejčastěji mezi 64. a 75. rokem života. Další studie uvádí, že 30–60 % 

starších pacientů každý rok spadne, u 10–20 % z nich pád vede k vážnějšímu zranění, hospi-

talizaci či smrti. 11, 12 

Tato rozsáhlá dlouhodobá americká studie (Ugnar a spol.) také popsala, že 10 % pacientů 

starších 75 let potřebovalo pomoc při přecházení místnosti, 20 % potřebovalo pomoc při vy-

cházení schodů a 40 % z nich nebylo schopno samostatně ujít více jak 500 metrů. Tyto vý-

sledky mohou být významné z hlediska prevence.11 

 

4.4.2 Onemocnění 

Jak bylo již zmiňováno, z hlediska pádů hrají roli jak akutní, tak chronická onemocnění. Po-

drobněji budou rozebrána onemocnění zasahující CNS. Mezi riziková onemocnění patří např. 

kardiovaskulární a cerebrální onemocnění (hypotenze, OH, synkopa, cévní mozková příhoda 

(CMP), akutní infarkt myokardu (AIM)), poruchy hladin cukru (diabetes mellitus II. typu (DM II), 

hypoglykémie), onemocnění pohybového aparátu, svalová slabost, poruchy vestibulárního 

aparátu, závratě a v neposlední řadě neurodegenerativní a psychiatrická onemocnění.11 

Potenciálními mechanismy, které se používají pro vysvětlení vztahu mezi pády a psychiatric-

kými onemocněními jsou poruchy rovnováhy, mobility, kognitivních funkci, psychomotorické 

poruchy, změny TK a užívání psychotropní medikace.29 
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Deprese 

Deprese je stav spojovaný s nižšími hladinami neurotransmiterů, než jsou hladiny fyziologické. 

Jedná se zejména o serotonin, noradrenalin (NA) a dopamin, popř. další. Jde o psychické 

onemocnění, kdy pacient cítí naprostou beznaděj, nezájem, ztrácí schopnost radovat se, trpí 

únavou, výkyvy nálad, straní se jakéhokoliv kontaktu. Jedním z projevů je ale také fyzická 

únava. Účinnou terapii dnes tvoří antidepresiva nejčastěji v kombinaci s podpůrnou behavio-

rální terapií.13 

Deprese a pády spolu jednoznačně souvisí. Deprese je spojena s poruchami spánku, úzkostí 

a charakteristickým schématem kognitivních deficitů, které postihují hlavně pozornost, výkon-

nou funkci a rychlost zpracování informací. Chůze je komplexní proces, ve kterém tyto faktory 

spolu s motorickými a senzorickými funkcemi, hrají klíčovou roli.13 

Faktory často úzce spojené s depresí jako kouření, závislost na alkoholu či snížená tělesná 

aktivita mají také vliv na sníženou kostní denzitu a zvýšené riziko vzniku popádových fraktur. 

Deprese má ale také vliv na následnou péči. Strach z chůze po prodělaném pádů může vést 

k ještě většímu stranění se od společnosti. Pokud pacient utrpí frakturu a je mu doporučena 

následná rehabilitace, pacienti s depresí se obecně méně účastní rehabilitačních aktivit a cel-

ková rekonvalescence trvá déle. Zlepšení hybnosti úzce souvisí s náladou pacienta.13 

Demence 

Demence je chronické progresivní neurologické onemocnění, které ovlivňuje kognitivní funkce, 

paměť, myšlení, orientaci, učení, rozhodování, řeč, vnímání, úsudek, poznávání, v některých 

případech také mobilitu (Parkinsonova choroba). Všechny tyto faktory zvyšují riziko pádů. Vě-

domí ovlivněno není. Demence má fyzické, psychické i sociální dopady nejen na pacienty, 

kteří jí trpí, ale také na jejich rodiny a okolí. Dochází totiž mimo jiné ke ztrátě soběstačnosti 

a behaviorálním poruchám. S rostoucím věkem prevalence roste.14  

Pacientů s demencí každým dnem přibývá. Nejčastěji se rozlišuje Alzheimerova choroba (AH, 

neznámá etiologie), vaskulární demence (VAD, spojena s aterosklerózou), demence s Lewyho 

tělísky (DLB) a demence spojená s Parkinsonovou chorobou (PDD, podrobněji dále).15 

Lidé s demencí se z pádů obecně déle a hůře vzpamatovávají. Podle klinické studie Allan 

a spol. během jednoho roku, kdy prováděli studii prostřednictvím deníků, kam si testovaní pa-

cienti s demencí zaznamenávali, pokud spadli, prodělalo pád 65,7 % pacientů s demencí. Pre-

valence pádů u jednotlivých subtypů demencí se lišila: AH–47 %, VAD–47 %, DLB–77 %, 

PDD–90 %. Incidence pádů u pacientů s demencí byla vždy výrazně vyšší než u pacientů bez 

demence.15 
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Pády u pacientů s demencí jsou jako u ostatních většinou multifaktoriální – podílí se na nich 

několik RF současně. Demence je v tomto případě RF sám o sobě.15  

Epilepsie 

Epilepsie je chronické neurologické onemocnění mozku, které postihuje všechny věkové ka-

tegorie. Světová zdravotnická organizace (WHO) udává, že epilepsií trpí zhruba 50 milionů 

lidí, což ji řadí na první příčku nejčastějších neurologických onemocnění. Je charakterizována 

recidivujícími záchvaty, což jsou krátké epizody nedobrovolného pohybu, které mohou zahr-

novat určitou část těla (částečné záchvaty) nebo celé tělo (generalizované záchvaty). Nezřídka 

jsou doprovázeny ztrátou vědomí a ztrátou kontroly funkce střev nebo močového měchýře.  

Epizody záchvatů jsou důsledkem nadměrného elektrického výboje ve skupině mozkových 

buněk. Záchvaty se mohou lišit od výpadku pozornosti nebo záškubů svalů až po závažné 

a dlouhé křeče celého těla. Záchvaty se mohou také lišit v četnosti, od méně než 1 za rok až 

po několik záchvatů denně. Bývají často naprosto nečekané, což hraje z hlediska rizika pádů 

podstatnou roli.16 

Parkinsonova choroba (PN) 

V roce 2005 bylo dle průzkumu v České republice 20 000 pacientů s PN, prevalence významně 

narůstá zejména u geriatrických pacientů a do roku 2030 se má zdvojnásobit.17 

PN je chronické progresivní neurodegenerativní onemocnění, které je charakterizováno záni-

kem dopaminergních neuronů pars compacta substantia nigra a následným deficitem dopa-

minu v bazálních gangliích, konkrétně ve striatu.18 

Typická je přítomnost především motorických symptomů – bradykineze/hypokineze až aki-

neze, klidový třes, ztuhlost. Tyto symptomy tvoří tzv. triádu. V pokročilejších stádiích může 

docházet k poruchám řeči, polykání, rovnováhy a pádům, změnám osobnosti, bolestivým sta-

vům, depresím, demenci a dalším závažným problémům, včetně projevů autonomních (zácpa, 

erektilní dysfunkce), které ještě více komplikují život pacienta s touto nemocí. V těchto stádiích 

nemoci jde o kombinaci progredujícího stupně onemocnění a dlouhodobého užívání anti-

parkinsonik. Další faktory, které mohou ovlivňovat frekvenci pádů u pacientů s PN je koexis-

tence demence, deprese, polyfarmakoterapie a prodělání pádu v historii.18, 19, 20, 21, 22 

Bylo prokázáno, že pacienti s PN padají třikrát častěji, než je běžné ve starší populaci. Podle 

Rudziñska a spol. a dalších zdrojů zmiňovaných v této studii, se výskyt pádů u této nemoci 

pohybuje mezi 36–68 %. Dle Vlčka a spol. se pády u pacientů s PN vyskytují až v 87 %.18, 22, 

23 
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Dle této studie (Rudziñska a spol.) tvoří 70 % rizikových faktorů u PN vnitřní RF, ty jsou často 

spojené s ostatními neurologickými onemocněními a motorickými projevy PN – dyskinezí, po-

ruchami rovnováhy, závratěmi, epizodami „zamrznutí“. U pacientů s PN se naproti kontrolní 

skupině signifikantně více vyskytovaly komplikace pádů (hospitalizace, zranění, fraktury, dis-

lokace kloubů). Pády ve výsledku často vedly ke strachu z chůze.18, 22, 23  

Roztroušená skleróza (RS) 

RS je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění na světě. V mnoha zemích je hlavní 

příčinou netraumatického neurologického postižení u mladých pacientů. Je to autoimunitní 

onemocnění CNS, při kterém dochází k demyelinizaci nervových buněk bílé hmoty. Narušuje 

se tak schopnost neuronů komunikovat mezi sebou a efektivně přenášet vzruchy. Mezi klinické 

projevy RS patří motorické poruchy (parézy centrálního typu), poruchy citlivosti, svalové křeče, 

zrakové problémy, neuropsychiatrické projevy (deprese či euforie, únava), poruchy stoje, 

chůze, v pokročilejších stádiích problémy s polykáním či řečí.24 

Vzhledem k tomu, že dochází k poruchám pohybového aparátu, jsou pády u RS častou udá-

lostí. Prevalence pádů dosáhla u pacientů s RS, kteří používali pohybové kompenzační po-

můcky, během tříměsíčního pozorování z roku 2013 podle Coote a spol. 50,5 %, z toho 28 % 

pacientů spadlo více než jednou.25 

 

4.5 Vnější rizikové faktory 

4.5.1 Farmakoterapie 

Mezi nejvýznamnější ovlivnitelné RF pádů patří riziková medikace. Zásadní význam mají mimo 

jiné léčiva, která působí na CNS. CNS je zodpovědná za uskutečnění a kontrolování většiny 

funkcí našeho těla a skládá se z nervů míchy a mozku. Existuje nespočet léčiv působících na 

CNS. Většina z nich působí specifickými mechanismy. U starších pacientů ovlivňují zejména 

kognici, vnímání, rovnováhu, mobilitu a zvyšují riziko pádů. Podrobněji budou tato léčiva pro-

brána v následujících kapitolách.26, 27 

Z psychotropních látek vyšly podle Seppala a spol. jako nejrizikovější skupiny léčiv antipsy-

chotika, antidepresiva a benzodiazepiny (BZD).13, 28 

To potvrzuje také Williams a spol., kteří zkoumali u vzorku žen žijících mimo ZZ v rozmezí 

20  ̶93 let vliv psychiatrických onemocnění a psychotropních látek na pády. U každé ženy, 

která užívala antidepresiva, BZD či antipsychotika, bylo zaznamenáno výrazně větší riziko 

pádů.29  

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.is.cuni.cz/science/article/pii/S0003999312010775#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.is.cuni.cz/science/article/pii/S0003999312010775#!
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Mezi riziková léčiva z hlediska pádů však v neposlední řadě patřila například také antiarytmika, 

diuretika či vasodilatancia. Další studie poukázaly také na rizikovost antihypertenziv či antidi-

abetik.26, 27 

Hypnotika  

Hypnotika obecně se používají k terapii poruch spánku, nejčastěji insomnie, kdy mají pacienti 

problém s usínáním, brzkým ranním vstáváním či nekvalitním a často rušeným spánkem. Hos-

pitalizovaní pacienti jsou obecně náchylnější k narušení spánku a jeho kvality. Většina hypno-

tik má však také anxiolytické, antikonvulzivní, myorelaxační či amnestické účinky.30, 31 

Mohr a spol. dělí hypnotika podle chemické struktury a farmakologického účinku na 6 základ-

ních skupin/generací: barbituráty a nebarbiturová hypnotika, BZD, Z-hypnotika, agonisty me-

latoninových receptorů, antagonisty orexinových receptorů a hypnotika s jiným farmakologic-

kým profilem (např. dexmedotomidin  ̶alfa2 antagonista). Pro hypnotický účinek se využívají 

také některá antihistaminika, antidepresiva či antipsychotika.32, 33 

Benzodiazepiny 

BZD jsou jedny z nejvíce předepisovaných léčiv na světě. Celkově však jejich preskripce v po-

sledních letech vzhledem ke znalosti nežádoucích účinků (NÚ) a používání nových molekul 

klesla. Díky spolehlivému účinku a šíři terapeutického využití nachází uplatnění v terapii inso-

mnie, úzkostných stavů, epilepsie a dalších.30, 34 

Dle mnoha metanalýz je terapie insomnie BZD účinnější, pokud se kombinuje s psychologic-

kou podpůrnou terapií, zejména pokud nejsou kognitivní funkce zcela v pořádku. V terapii in-

somnie se doporučuje před předepsáním hypnotik aplikovat nefarmakologická řešení a začle-

nit je do každodenního života (pravidelný režim vstávání a ulehání, fyzická aktivita, spaní 

pouze na určitém místě, příjemná teplota a vzduch, vyřazení alkoholu, kofeinu, návykových 

látek a stresu). Klinické postupy by však měly brát v potaz, že bude vždy existovat skupina 

pacientů, u kterých nebude možné snížit dávku či plně vyloučit BZD z každodenního života. 

U těchto pacientů je potřeba speciální individuální dohled a zavedení preventivních opatření 

(např. používání pohybových kompenzačních pomůcek, pomalé vstávání a další).35 

V rámci terapie insomnie se obecně doporučuje podat co nejnižší dávky BZD s co nejkratším 

biologickým poločasem po co nejkratší dobu, pokud je to možné, tak BZD vůbec nepředepiso-

vat. Mezi BZD s krátkým biologickým poločasem (pod 12 hod) patří např. oxazepam, mezi 

BZD se středně dlouhým biologickým poločasem (12–24 hod) např. alprazolam či bromaze-

pam a mezi dlouze působící (více jak 24 hod) pak např. diazepam, chlordiazepoxid či klona-
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zepam. Z hlediska pádů jsou nejrizikovější ty s dlouhým biologickým poločasem. Podle Ballo-

kova a spol. měli uživatelé diazepamu bohatší historii pádů než ostatní pacienti s BZD. Riziko 

bylo při porovnání dlouhodobé terapie a nové preskripce srovnatelné.36 

Mechanismus účinku 

BZD se váží na specifické benzodiazepinové místo receptoru pro mediátor gama-aminomá-

selnou kyselinu (GABA), konkrétně na subtyp GABA-A. GABA receptor je pentamerová struk-

tura obsahující 19 subjednotek (α1-6, β1-3, γ1-3, δ, ε, θ, π, ρ1-3). Je známo, že BZD se váží na 

podjednotky α a γ. BZD1 vazebné místo koresponduje s GABA-A receptory, které obsahují 

podjednotky α1, BZD2 jsou spojovány s podjednotkami α2, α3, a α5. GABA je jedním z nejvý-

znamnějších inhibičních neuromediátorů a BZD potencují její účinek. Navázáním na receptor 

alostericky zvyšují afinitu vazebného místa pro GABA, po jejím navázání se zvýší frekvence 

otevírání chloridových kanálů v membráně, dochází tak k hyperpolarizaci a prohlubuje se po-

stsynaptický inhibiční potenciál. Specifické BZD receptory se v nejvyšší hustotě v CNS vysky-

tují v míše, mozkové kůře a limbickém systému. Dle procentuálního obsazení a typů obsaze-

ných receptorů mají BZD anxiolytický, antikonvulzivní, myorelaxační nebo hypnotický účinek. 

Obsazením receptorů BZD1 se uplatňuje hypnosedativní účinek. Prostřednictvím receptorů 

BZD2 pak myorelaxační a antikonvulzivní účinek. Selektivita vůči BZD1/2 a receptorovým sub-

typům by mohla ovlivnit rozdíly z hlediska rizika pádů.18, 30 

 Studie 

Rozsáhlá studie Ackroyd-Stolarz a spol. zabývající se nevhodnou preskripcí BZD u starších 

pacientů v rámci hospitalizace shrnula roční data od 10 044 pacientů. Celkem bylo pro tento 

počet propuštěných pacientů uskutečněno 11 544 preskripcí BZD. 58,1 % mělo předepsáno 

alespoň 1 BZD. U 96,5 % z nich se jednalo o krátce působící BZD, u zbylých pacientů o dlouze 

působící BZD, z těch pak v 89 % o diazepam. 374 pacientů prodělalo dohromady 574 pádů. 

Tři čtvrtiny z nich spadly jedenkrát. 35,4 % pacientů, kteří spadli, měli předepsaný alespoň 

jeden druh BZD.36, 37 

Ackroyd-Stolarz a spol. uvádí na základě tzv. Beersových kritérií jako rizikové podávání dlou-

hodobých BZD a užívání vysokých dávek BZD s krátkým poločasem, konkrétně dávky oxaze-

pamu vyšší jak 60 mg a dávky nad 2 mg u alprazolamu. Většina pádů se odehrála v pacientově 

pokoji, v koupelně nebo při přesunu mezi dvěma místy. Zranění bylo přítomno u 39,4 % pádů. 

Nejčastěji se jednalo o zhmožděniny, odřeniny, u 3,1 % pacientů došlo ke zlomenině.36, 37 

Co se týče dalších souvislostí s dávkou, studie Martinez-Cengotitabengoa a spol. se jí ve své 

studii zabývali. Hodnotili pacienty starší 65 let, kteří vyhledali ambulantní pomoc po pádu. Dáv-

kování BZD by se mělo v závislosti na věku lišit (snižovat). U 58 % starších pacientů byla 
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překročena doporučená denní dávka pro starší pacienty, u 15,8 % pacientů byla dokonce pře-

kročena doporučená denní dávka obecně pro dospělé pacienty. Zkoumaná skupina čítala 

654 pacientů, z nichž 285 mělo ve své medikaci přítomny BZD.35 

Vzhledem k sedativním účinkům je také třeba nezapomínat na fakt, že by se neměly BZD, Z-

hypnotika a hypnotika celkově kombinovat s látkami, které sedativní účinek potencují. Jedná 

se zejména o alkohol, opioidní analgetika, barbituráty aj.18 

Systematické přehledy v drtivé většině uvádí BZD jako riziková léčiva z pohledu pádů ať už 

v menší či větší míře.28, 38 

Nežádoucí účinky a dávkování 

BZD mají však, jak je známo, mnoho NÚ, mimo jiné přispívají k riziku vzniku pádů. Dochází 

k tomu zejména skrze jejich efekt na rovnováhu, vnímání a OH. Způsobují také závratě, dez-

orientaci, bolesti hlavy či poruchy zraku.27,  39  

Dávkování BZD se odvíjí od konkrétní indikace (anxiolytikum, antikonvulzivum, hypnotikum) 

a situace (ambulantní péče, hospitalizace, SOS použití při úzkosti atd.).32 

Úzkost, panická porucha, insomnie 

Alprazolam je používán především jako anxiolytikum. V terapii úzkosti je podáván v dávkách 

0,75  ̶4 mg/den. Při léčbě panických poruch lze podávat až 10 mg alprazolamu denně.32 

Bromazepam je anxiolytikum s hypnotickými a slabě antidepresivními účinky. Dávkování se 

pohybuje v rozmezí 1,5 ̶ 3 mg 2  ̶3× denně, denní dávka by neměla přesáhnout 9 mg. U hos-

pitalizovaných pacientů pod dozorem lze zvýšit denní dávku až na 36 mg.32 

V případě diazepamu jde o anxiolytikum a antiepileptikum (viz níže). Běžná denní dávka se 

pohybuje okolo 5  ̶15 mg denně (max. 30 mg/den). Doporučuje se zahájit terapii úvodní dávkou 

5 mg na noc. U hospitalizovaných pacientů lze dávku krátkodobě zvýšit až na 50 mg/den.32 

Obvyklá udržovací dávka v terapii panické poruchy je v případě klonazepamu u dospělých 

pacientů 2mg/den. Tuto dávku lze krátkodobě zvýšit na dvojnásobek (4 mg/den).32 

Oxazepam je využíván pro zmírnění úzkosti či u nespavosti doprovázené úzkostmi. Dávko-

vání by u geriatrické populace nemělo přesahovat 30 mg/den. Dospělí pacienti v případě úz-

kosti užívají až 120 mg/den, v terapii insomnie se užívá až 25 mg 1 hodinu před spaním.32 

Epilepsie 

Pro zvládnutí epileptických záchvatů lze podat diazepam ve formě rektálního roztoku, u do-

spělých se počáteční dávka pohybuje mezi 5–10 mg, dle potřeby lze pak dávku opakovat. 
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Dávkování klonazepamu v terapii epilepsie lze u dětí uskutečnit pomocí perorálních kapek, 

u dospělých je maximální denní dávka 20 mg rozdělená do 3 dílčích dávek.32 

 

Z-hypnotika 

Mezi Z-hypnotika patří např. zolpidem a zopiklon. Vzhledem k počtu registrovaných léčivých 

přípravků u nás jednoznačně vede zolpidem.40 

Mechanismus účinku 

Jedná se o sloučeniny, které nemají charakteristickou chemickou strukturu BZD, ale obsazují 

BZD receptory, konkrétně BZD1 receptory, čímž působí selektivněji ve prospěch hypno-seda-

tivního účinku. Opět dochází k potenciaci GABA-ergní inhibice neuronů. Mají obecně rychlejší 

nástup účinku a relativně krátký biologický poločas. Užívají se výhradně v terapii insomnie.31 

Studie 

Rozsáhlá retrospektivní kohortová studie odehrávající se v americké nemocnici v Minnesotě 

zkoumala vzorek 41 947 pacientů. U 38,9 % z nich byl předepsán zolpidem, 4 962 pacientů 

ho ve finále opravdu užívalo. Věkově se pacienti pohybovali průměrně okolo 56,84 ± 17,2 let, 

do výzkumu byli zařazeni všichni pacienti starší 18 let. Zolpidem byl spojován se zhoršenou 

rovnováhou a ve výsledku s vyšší incidencí pádů. Rovnováhu ovlivňoval také u zdravých 18le-

tých pacientů již po první dávce, což poukazuje na to, že věk, historie pádů, polymorbidita 

a polyfarmakoterapie jsou významnými aditivními rizikovými faktory, avšak užívání zolpidemu 

samo o sobě může představovat určité riziko. Pád prodělalo 3,04 % pacientů užívajících zol-

pidem. Kolla a spol. spočítali, že u každého 55. pacienta, který užívá zolpidem, můžeme oče-

kávat jeden pád, který by se bez užívání zolpidemu nevyskytl.31 

Na druhé straně je japonská studie od Obayashi a spol., ve které se zolpidemu z hlediska pádů 

důležitost nepřikládá. Monitorováno bylo během tříměsíčního období 3 683 hospitalizovaných 

pacientů, z nichž jich spadlo 116 (3,1 %). Průměrný věk zkoumaných pacientů byl 

56,5 ± 20,2, v případě pacientů, kteří spadli, se věkový průměr vyšplhal na 64,7 ± 19,5 let. 

V této studii je zopiklon na rozdíl od zolpidemu spojován se signifikantním rizikem vzniku pádu 

(20 % vs. 2,8 %). Zolpidem je hypnotikum s nejkratším eliminačním poločasem (0,5–3 hodiny), 

maximální plazmatické koncentrace dosáhne již do 1,5 hodiny po aplikaci. To je jedním z dů-

vodů, proč z hlediska pádů představuje relativně nejmenší riziko.27 

Výsledek je také dán tím, že studie (Obayashi a spol.) mezi sebou porovnávala více druhů 

hypnotik, předešlá studie (Kolla a spol.) dávala do kontrastu pouze uživatele vs. neuživatele 

Z-hypnotik. Vzhledem k sedativním účinkům lze Z-hypnotika spojovat s rizikem pádů. Největší 
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výhodou od ostatních hypnotik je však krátký eliminační poločas, který hraje z hlediska doby 

sedace významnou roli. Tyto výsledky podporuje také anglická meta-analýza provedena Tre-

ves a spol. Vzhledem k relativní bezpečnosti Z-hypnotik je tedy největším rizikem nesprávné 

užívání léčivého přípravku a nedodržování preskripčních doporučení (např. indikace těžkých 

poruch spánku, léčba by neměla překročit 4 týdny atd.).27, 31 

Nežádoucí účinky a dávková 

Mezi časté NÚ potenciálně vedoucí k pádům patří dle souhrnu údajů o léčivém přípravku 

(SPC) podobně jako u BZD ospalost následující den, snížená pozornost, zmatenost, vyčerpa-

nost, bolesti hlavy, závratě, dvojité vidění, vertigo, ataxie, svalová slabost.41,  42 

Doporučená denní dávka zolpidemu by u dospělého člověka obecně neměla překročit 10 mg, 

u starších pacientů a žen se doporučuje dávka 5 mg na noc. U zopiklonu je standardní dávka 

7,5 mg na noc (u starších pacientů a pacientů s jaterním poškozením je pak vhodnější nižší 

dávka 3,75 mg).32,  41, 42 

Následující Tabulka 1, čerpající ze systematického přehledu Hartikainen a spol., shrnuje další 

studie a jejich výsledky, ve kterých byly BZD/hypnotika/anxiolytika (popř. jiné psychotropní 

látky, které jsou probírané níže) zmiňovány v souvislosti s rizikem pádů.38 

Tabulka 1: Přehled dalších studií systematického přehledu zmiňujících BZD, Z-hypnotik a další CNS 
působící léčiva ve vztahu s pády.38 

Autoři, rok Zařízení Počet zkouma-
ných pacientů, 
věk 

Zkoumané 
skupiny léčiv 

CNS léčiva zmiňovaná v souvis-
losti s pády 

Kallin a 
spol., 200443 

H, PD 3669 osob 
věk ≥ 65 let 

všechny ↑ antidepresiva, antipsychotika 

Lawlor a 
spol., 200344 

S 4050 žen 
věk ≥ 60 let 

všechny ↑ hypnotika, anxiolytika, antidepre-
siva 
 

Rozenfeld a 
spol.., 
200345 

S 634 žen 
věk ≥ 60 let 

všechny ↑ anxiolytika/sedativa 

Ensrud a 
spol., 200246 

S 8127 žen 
věk ≥ 65 let 

CNS ↑ BZD, antidepresiva, antiepileptika 

Neutel a 
spol., 200247 

PD 227 osob 
věk ≥ 65 let 

všechny ↑ 5 a více léčiv 
↑ nová preskripce BZD a antipsycho-
tik 

Tromp a 
spol., 200148 

S 1285 osob 
75 let (nejčastěji) 

všechny ↑ 4 a více léčiv 
↑ BZD, antiepileptika 
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Ray a spol., 
200049 

PD 2510 osob 
věk ≥ 65 let 

BZD ↑ BZD ekvivalenty ≤ 2 mg/den diaze-
pamu 
↑ BZD ekvivalenty ˃ 8 mg/den diaze-
pamu 
↑ užívání BZD do 1 týdnu, ˃ 30 dní 
↑ eliminační poločas ˃ 12 hod 
Žádná asociace s pády: 
Eliminační poločas ˂ 12 hod 
 

Chaimowicz 
a spol., 
200050 

S 161 osob 
věk ≥ 65 let 

psychotropní 
látky 
 

↑ BZD, antidepresiva 

Legenda: BZD (benzodiazepiny), S (pacient žijící samostatně), H (hospitalizovaní pacienti) PD (pacienti 

žijící v pečovatelských domy) 

 

Antidepresiva 

Antidepresiva jsou látky používané převážně k terapii deprese. K dalším indikacím patří úz-

kostné poruchy (panická porucha, obsedantně kompulzivní porucha, posttraumatická stresová 

porucha, generalizovaná úzkostná porucha aj.), léčba bolesti, nespavosti, poruch příjmu po-

travy či doplňková terapie dalších psychiatrických poruch. Vzhledem k šíři terapeutického vy-

užití tak nikoho jistě nepřekvapí, že preskripce antidepresiv mezi lety 2003 až 2008 stoupla 

téměř o 100 %.51 

Rizikovost pádů u terapie antidepresivy je dle studií srovnatelná s rizikem u terapie BZD či 

antipsychotiky. Výsledky jsou spojovány převážně se skupinami tricyklických antidepresiv 

(TCAs), selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRIs), ale také např. s mir-

tazapinem či trazodonem. Faktem zůstává, že i samotná diagnóza deprese je pro pád význam-

ným rizikovým faktorem.52 

Terapie a management léčby deprese u pacientů náchylných k pádům se od doby, kdy se 

zjistilo, že antidepresiva k tomuto nežádoucímu jevu mohou přispívat, změnilo. Vzhledem 

k současným doporučením by mezi terapii první linie mírných depresí u starších pacientů měla 

patřit především tělesná aktivita a kongnitivně-behaviorální terapie. U středních až těžkých 

depresí se u těchto pacientů používají antidepresiva, avšak dodržují se u nich náležitá opat-

ření.13 

Antidepresiva se obecně doporučuje použít v terapii středně těžké až těžké deprese. U paci-

entů by měl být kladen důraz na nízkou iniciační dávku, její postupnou titraci a upřednostňo-

vání monoterapie. Doporučený je také monitoring plazmatických hladin léčiva, OH, hyponatré-

mie a celkových symptomů pacienta. Je nutné brát v potaz také fakt, že účinek velké části 

antidepresiv se dostaví v průběhu prvních 2–4 týdnů od zahájení terapie.13 
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I. TCAs 

TCAs patří mezi první generaci antidepresiv, svůj název mají odvozený od chemické struktury. 

V 60.–80. letech minulého století si držely v léčbě deprese výsadní postavení, dnes však z kli-

nické praxe mizí a mezi terapii první volby již nepatří.53 

Mezi TCA patří např. imipramin, amitriptylin či dosulepin.51, 53 

Mechanismus účinku 

TCAs působí na celou řadu receptorů. Jedná se především o receptory serotoninové, noradre-

nergní, histaminové a muskarinové. S počtem receptorů, na které TCAs působí, úměrně roste 

také množství NÚ.53 

Studie 

TCAs prokazatelně zvyšují riziko pádů dle řady studií. Bývají často porovnávány se skupi-

nou SSRIs.13, 54, 55, 56 

Nežádoucí účinky a dávkování 

Mezi typické NÚ spojované s pády jsou řazeny např. OH, riziko arytmií, sedace, únava, vertigo, 

třes, desorientace, poruchy akomodace, rozmazané vidění.32 

Užívání TCAs se obecně doporučuje na noc. Léčba amitriptylinem je zahajována zpravidla 

dávkou 25–50 mg a podle snášenlivosti postupně zvyšována na 150–200 mg denně. U star-

ších pacientů anebo u lehčích depresivních syndromů léčených ambulantně se podávají nižší 

dávky 50–100 mg denně, často jen v jedné denní dávce na noc.18, 32 

Dosulepinem se u dospělých začíná obvykle dávkou 25–50 mg na noc. Tato dávka se po-

stupně zvyšuje na 150 mg denně rozdělených do 2–3 dávek tak, že maximum se podává před 

spaním. Maximální denní dávku až 300 mg je možno podat hospitalizovaným pacientům. 

U starších pacientů bývá dostačující polovina běžné dávky pro dospělé (50–75 mg denně).18, 32 

Imipramin se užívá v počáteční dávce 75 mg/den, ta může být zvyšována až na 150–

200 mg/den. Pokud nedojde během dvou týdnů k žádnému zlepšení, zvyšuje se dávka až na 

300 mg/den rozdělených do dílčích dávek. U starších pacientů se doporučuje dávka 30–50 mg 

denně.32 

II. SSRIs 

SSRIs patří mezi antidepresiva první volby a k nejvíce předepisovaným léčivům vůbec. Mezi 

nejpoužívanější SSRIs u nás patří sertralin, citalopram a escitalopram.57, 58 
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Mechanismus účinku 

Jak název napovídá, SSRIs zvyšují hladiny serotoninu v těle. Na rozdíl od TCAs mají však 

nižší afinitu k ostatním neuromediátorovým receptorům, proto jsou spojovány s nižší mírou 

vyskytujících se NÚ.58 

Studie 

SSRIs prokazatelně zvyšují riziko pádů podle řady studií.54, 55, 56, 59 

Ve studii Sterke a spol., kde byl zkoumán vzorek starších pacientů s demencí žijících v pečo-

vatelských domech, se zaměřili na vztah dávky SSRIs se vznikem zranění jako následek pádů 

(byly brány v potaz modřiny, odřeniny, otoky, fraktury či otevřené rány). Riziko vzniku jakého-

koliv poškození rostlo, při 25 % doporučené denní dávky se jednalo o 31 % riziko, při 50 % do-

poručené denní dávky se riziko vyšplhalo na 73 % a v případě 100 % doporučené denní dávky 

bylo riziko 198 %.60 

Dalším rizikovým faktorem (vedle NÚ) byl vliv SSRIs na metabolismus jiných léčiv. SSRIs jsou 

známými inhibitory cytochromu 450 (zejména paroxetin, fluoxetin – CYP 2D6, fluvoxamin – 

CYP 1A2, sertralin – CYP 2D6, citalopram – slabě CYP 2D6). Inhibice těchto izoenzymů CYP 

450 může způsobit prodloužení účinku BZD (substráty CYP 3A4), antihypertenziv (CYP 2D6, 

3A4) či antipsychotik (CYP 2D6, 3A4, 1A2).60 

Riziko samozřejmě rostlo, pokud se terapie skládala z dalších sedativních léčiv. V neposlední 

řadě je to samotná demence a případná agitace či agresivní chování dementních pacientů, 

které riziko pádů zvyšovaly. U starších pacientů s demencí bylo tedy riziko pádů a popádových 

zranění značné již při nízkých dávkách SSRIs.60 

Nežádoucí účinky a dávkování 

Zejména na začátku terapie se může objevovat nauzea či přechodný třes, úzkost a neklid. 

Mezi další NÚ potenciálně spojované s pády patří palpitace, insomnie, tremor, somnolence, 

úzkost či neklid.18, 32 

Jedním z typických NÚ pro antidepresiva (zejména SSRIs a inhibitory zpětného vychytávání 

serotoninu a NA (SNRIs)) je riziko vzniku hyponatrémie. Ta je pak riziková zejména u starších 

pacientů, u kterých může vést zprvu k bolestem hlavy, poruchám paměti a pozornosti, vygra-

dovat může do středně závažné hyponatrémie, kdy se objevuje nejistá chůze, nauzea či zma-

tenost vedoucí ke vzniku pádů a fraktur. Těžká hyponatrémie (pod 120–115 mmol/l, normální 

hladiny se pohybují kolem 135–137 mmol/l) končí až v 50 % případů smrtí.61, 62 

Ze skupiny SSRIs vyšly na základě studie Coupland a spol. z hlediska hyponatrémie jako nej-

rizikovějšími citalopram, escitalopram a fluoxetin.63 
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Konkrétně jsou s NÚ a pády ze skupiny SSRIs spojovány nejvíce s citalopram, escitalopram, 

fluoxetin a sertralin.63 

Dávkování v léčbě deprese u jednotlivých zástupců je uvedeno v Tabulka 2. 

Tabulka 2: Dávkování SSRIs.32 

SSRI Obvyklá terapeutická dávka 

(mg/den) 

Obvyklá terapeutická dávka u seniorů 

(mg/den) 

Citalopram 20–40/60 10–20 

Escitalopram 10–20/40 5–10 

Fluoxetin 20–40/80 20–40 

Fluvoxamin 100–200/300 50–100 

Paroxetin 20–40/60 20–40 

Sertralin 50–150/200 50–100 

Legenda: SSRI (selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu) 

 

III. Mirtazapin 

Mirtazapin patří do skupiny antidepresiv, která zvyšují hladiny serotoninu a NA v těle (tzv. No-

radrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant – NaSSAs – inhibuje serotoninové re-

ceptory 5–HT2 a 5–HT3). Jedná se o duální antidepresivum. Mimo to však silně inhibuje také 

histaminové receptory H1, čímž působí výrazně sedativně. Z tohoto důvodu se používá u agi-

tované deprese a je vhodný zejména k večernímu užívání staršími a neklidnými pacienty. 

Schválenou a doporučenou indikací jsou středně těžké a těžké deprese, zvláště ty spojené 

s nespavostí, anxietou či sexuální dysfunkcí. Spolu s trazodonem se jedná o účinná a relativně 

bezpečná antidepresiva bez závažnějších NÚ typických zejména pro ostatní skupiny antide-

presiv. Dle studií je však taktéž prokazatelně spojován s vyšší incidencí vzniku pádů.57 

Studie 

Unikátní farmakologie mirtazapinu zapříčiňuje to, že má rozdílný profil NÚ než TCA (méně 

působí na alfa1 a muskarinové receproty), SSRIs či SNRIs. Především díky svým adjuvantním 

sedativním účinkům bývá mirtazapin spolu s trazodonem řazen mezi nejrizikovější antidepre-

siva z hlediska pádů.64, 67 

Nežádoucí účinky a dávkování 

Účinná terapeutická dávka se obvykle pohybuje mezi 15 mg a 45 mg. To samé platí pro starší 

pacienty. Ve všech případech se doporučuje podávání na noc a postupné zvyšování 

dávky.32,  65 

Mezi velmi časté NÚ (˃1/10 pacientů) patří např. ospalost, únava a bolest hlavy.65 
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IV. Trazodon 

Mechanismus účinku 

Mezi antidepresiva ovlivňující hladiny serotoninu patří také trazodon. Ten se řadí mezi seroto-

ninové antagonisty a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Podobně jako mirtazapin je 

vhodný k terapii pacientů s insomnií a sexuální dysfunkcí. Taktéž se vyznačuje signifikantním 

sedativním účinkem. Sedace u trazodonu je nejspíše způsobena slabým anticholinegním účin-

kem.57 

Studie 

Zajímavý pohled na věc přináší studie Bronskill a spol., která porovnává terapii trazodonu s te-

rapií BZD z hlediska pádů. Podle ní počínající terapie trazodonem není o nic bezpečnější než 

terapie BZD.64  

Dle WHO je trazodon používán značně pod terapeutickou dávkou doporučovanou pro terapii 

deprese. Doporučená denní dávka trazodonu je u léčby deprese 75–150 mg v jedné večerní 

dávce před spaním. Dávka může být zvýšena na 300 mg/den rozděleně ve dvou dílčích dáv-

kách, u hospitalizovaných pacientů se dávka může vyšplhat až na 600 mg denně. Dávka závisí 

na věku a stavu pacienta. U starších a oslabených pacientů by denní dávka neměla přesáh-

nout 100 mg. Doporučuje se postupná titrace dávky. Důvodem poddávkování může být také 

off-label1 použití v terapii insomnie či behaviorálních symptomů demence. Nicméně i menší 

dávky trazodonu (75 mg) byly zaznamenány v souvislosti s pády a extrapyramidální sympto-

matologií (EPS).32, 64 

V. Ostatní 

Venlafaxin 

Venlafaxin patří rovněž mezi duální antidepresiva, tentokrát typu SNRIs (specifické inhibitory 

zpětného vychytávání serotoninu a NA). Působí antidepresivně, anxiolyticky a analgeticky, 

proto bývá často používán pro léčbu depresivních poruch s anxiozní složkou, u generalizované 

úzkostné poruchy či algických syndromů (především neuropatické bolesti).66  

Studie 

Podle rozsáhlé studie Coupland a spol., zahrnující přes 65 000 seniorů a jejich data získaná 

od lékařů všeobecné lékařské praxe v rozmezí let 1996–2008, byl venlafaxin vyhodnocen jako 

významný z hlediska pádů a NÚ celkově.63 

                                                           
1 Použití léčivých přípravků na jiné léčebné účely nebo jiným způsobem, než je uvedeno v příslušném 
souhrnu údajů o léčivém přípravku (SPC). 
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Nežádoucí účinky a dávkování 

Mezi typické NÚ spojované s pády patří zejména vnitřní neklid, napětí, poruchy spánku, hy-

pertenze, cefalgie, anxieta. Pro prevenci těchto NÚ se doporučuje podávat formu s prodlouže-

ným uvolňováním, ze které se léčivo vstřebává pomaleji a dosahuje nižších plazmatických 

koncentrací.57, 66 

Jeho účinek závisí na dávce. Při nízkých dávkách (75–125 mg/den) inhibuje vychytávání se-

rotoninu, při středně vysokých dávkách (125–225 mg/den) vychytávání serotoninu a NA.66 

Bupropion 

Bupropion patří mezi NDRIs (inhibitory zpětného vychytávání NA a dopaminu). Má srovnatelný 

antidepresivní účinek s SSRIs, používá se však také při odvykání kouření či jako podpůrná 

složka při léčbě obezity.32 

Nežádoucí účinky a dávkování 

Bupropion bývá spojen s rizikem vzniku konvulzí, toto riziko je přímo úměrné velikosti dávky. 

Z dalších NÚ se také objevují hypertenze, insomnie (proto se neužívá těsně před spaním), 

třes, závrať, poruchy vidění, bolesti hlavy. Při antidepresivní léčbě dospělých pacientů se užívá 

v úvodní dávce 150 mg/den, zvyšovat lze na maximální denní dávku 400 mg rozdělenou ve 

do dvou dílčích dávek.32 

VI. Porovnání antidepresiv 

Z hlediska aktuální terapie jsou TCAs téměř obsolentními léčivy. Všechny zdroje se shodují 

v tom, že při porovnání rizika pádů u uživatelů a neuživatelů TCAs je riziko pádů u pacientů 

s touto terapií vždy vyšší. Vzhledem k tomu se objevuje snaha vyhnout se těmto NÚ (včetně 

pádů) indikací ostatních skupin antidepresiv, především v případě, že jde o pacienty s dalšími 

komorbiditami (nespavost, anxieta, neuropatická bolest). Jedná se zejména o SSRIs, SNRIs, 

mirtazapin či trazodon. Také u těchto antidepresiv však byla zaznamenána více než dvakrát 

větší pravděpodobnost pádů oproti starším pacientům bez antidepresivní léčby. Při porovná-

vání rizika pádů u TCAs a SSRIs se závěry studií liší. Faktem však zůstává, že odchylky rizika 

pádů jsou u těchto skupin i mezi zástupci jednotlivých skupin téměř zanedbatelné.58 

Tyto výsledky byly podobné těm od již zmiňovaných Coupland a spol., kteří při porovnání více 

než 65 000 starších Angličanů trpících depresí (jednalo se o pacienty žijící mimo jakékoliv ZZ 

či pečovatelské domy) zaznamenali riziko pádů při užívání mirtazapinu, trazodonu a venla-

faxinu o 39 % vyšší.43, 63 

Mnoho studií porovnává riziko pádů terapie antidepresivy u starších pacientů. Méně z nich už 

je však zaměřeno na pacienty mladší. Obsáhla studie Hill a spol., která během 5 let nasbírala 
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data primární péče od 4651 pacientů, kteří spadli, je v tomto směru výjimkou. Výsledky uká-

zaly, že riziko pádů u TCAs a SSRIs bylo i u mladších pacientů (20–64 let) téměř srovnatelné. 

Riziko pádů dle této studie závisí především na ovlivnění rovnováhy, koncentrace a reakčního 

času, OH, sedativních účinků (např. TCAs, mirtazapin, trazodon) či rušeného spánku (SSRIs), 

který může způsobit závratě a ospalost. Tyto účinky a funkce jsou ovlivňovány bez ohledu na 

věk (s rostoucím věkem je však ovlivnění markantnější).67 

Antipsychotika 

Antipsychotika se používají především na léčbu psychóz, což jsou závažné psychické poruchy 

charakterizované změnou chování, myšlení, vnímání a ztráty kontaktu s realitou. Patří sem 

např. schizofrenie či bipolární porucha. Tato onemocnění bývají často spojena s alterovanými 

hladinami neurotransmitérů, nejvýrazněji dopaminu (vyšší hladiny), proto všechna antipsycho-

tika působí převážně na tyto receptory (především D2). Většina z nich však není striktně se-

lektivní. Řada z nich ovlivňuje také histaminové, muskarinové, serotoninové či alfa1 receptory, 

což se projevuje řadou NÚ – mimo jiné OH nebo sedace, která se v menší či větší míře vysky-

tuje u všech antipsychotik.68,  71 

Antipsychotika bývají užívaná také jako podpůrná terapie řady jiných onemocnění jako je PN, 

demence, úzkostné poruchy aj. Podle americké studie Levinson a spol. je v USA 39 % an-

tipsychotik předepisováno seniorům nesprávně nebo bez toho, aniž by byla pro preskripci an-

tipsychotik vhodná indikace.68, 69 

Pády se u pacientů užívajících antipsychotika vyskytovaly výrazně více než u kontrolního 

vzorku osob bez tohoto typu medikace. Z hlediska pádů patřila mezi nejrizikovější léčiva. Pla-

tilo přitom, že vyšší dávky a počet kombinovaných antipsychotik riziko pádů zvyšovaly.70,  75 

Rozlišována jsou antipsychotika klasická (1. generace) a atypická (2. generace), rozdíly mezi 

nimi jsou spatřovány zejména v druhu příznaků, které tlumí, a výskytu typu NÚ. 

I. Klasická antipsychotika (I. generace) 

U vyšších dávek klasických antipsychotik jsou přítomny především extrapyramidové NÚ, které 

jsou spojené s inhibicí D2 receptorů, a sedace. Oba tyto NÚ jsou klíčové ve vzniku pádů. Mimo 

jiné klasická antipsychotika vyvolávají tzv. tardivní dyskinezi (mimovolné pohyby zejména úst, 

žvýkacích svalů, ale také např. kroutivé pohyby trupu a končetin), díky čemuž již nejsou ve 

vyšších dávkách terapií první volby u psychotických symptomů. Klasická antipsychotika se 

rozlišují ještě na bazální (např. chlorpromazin) a incizivní (např. haloperidol).57, 71 

Z hlediska NÚ jsou problematické zejména sedace, EPS a hypotenze. Z této skupiny je nejri-

zikovější chlorpromazin, vysoká incidence a závažnost EPS lze nalézt také u haloperidolu.32 
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II. Atypická antipsychotika (II. generace) 

Mezi atypická antipsychotika patří např. olanzapin, kvetiapin, klozapin, risperidon či sulpirid. 

Po dvaceti letech upřednostňování II. generace antipsychotik, které byly považovány za účin-

nější a bezpečnější látky, se díky novějším studiím ukázalo, že preference mezi skupinami je 

ne zcela správná, obě skupiny mají v praxi své uplatnění a antipsychotika by se měla vybírat 

individuálně vzhledem k náchylnosti pacienta k jednotlivým NÚ. Vždy je prvořadým faktorem 

poměr mezi riziky a benefity terapie. Podle Hien a spol. nebyl nalezen žádný průkaz, kdy by 

byla atypická antipsychotika bezpečnější z hlediska pádů než klasická antipsychotika. Také 

podle dalších studií jsou rozdíly zanedbatelné. I přes to však zůstávají antipsychotika II. gene-

race první volbou v terapii psychóz. Výhodou II. generace je ta, že ovlivňují jak pozitivní (např. 

halucinace, bludy, agrese), tak negativní symptomy psychóz (např. emoční otupělost, depre-

sivní epizody).57, 70, 71 

Obecně jsou atypická antipsychotika selektivnější k dopaminovým receptorům (D2 na rozdíl od 

klasických antipsychotik inhibují pouze z části, někdy mohou ovlivňovat také D4), dochází tedy 

k menší frekvenci EPS. Naopak mezi NÚ, které se u atypických antipsychotik vyskytují, patří 

např. sedace či zvyšování hmotnosti.71 

Tiaprid 

Tiaprid nemá téměř žádný antipsychotický účinek, používá se především v terapii tardivní 

dyskineze, tiků a hyperkineze. Dále pak u agitovanosti a agrese, při chronickém abúzu alko-

holu, Touretteovy choroby či algických stavů. Blokuje selektivně dopaminové receptory 

D2 a D3. U tiapridu se neobjevuje anticholinergní ani antihistaminergní aktivita, z čehož vyplývá 

poměrně dobrá tolerance a nízký výskyt NÚ, především EPS a sedace.32, 57  

Tiaprid u nás bývá celkem často předepisovaným antipsychotikem pro terapii poruch chování 

ve stáří. Podávání tiapridu má však, dle SPC, být krátkodobé.72 

Studie 

Ve studii porovnávající tiaprid s risperidonem vyšel tiaprid jako účinnější s nižším výskytem 

NÚ u 10 hospitalizovaných pacientů s demencí. Mezi tyto NÚ patří zejména somnolence, bo-

lest hlavy, EPS, nespavost. V další studii byl opět porovnáván v rámci antipsychotik tentokrát 

s haloperidolem. V tomto případě opět vyšel tiaprid jako bezpečnější varianta s menším vý-

skytem EPS.73, 74 
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Nežádoucí účinky a dávkování 

Tiaprid se nejčastěji podává ve formě perorálních kapek (děti, staří pacienti) nebo tablet. 

Dávka se liší v závislosti na věku a diagnóze. Řádově se dávky pohybují mezi 100  ̶400 mg 

(např. v léčbě Touretteovy chodoby je to však kolem 800 mg/denně).32 

Mezi další NÚ, kromě již zmiňovaných, patří bolest hlavy, tremor, závratě, hypokineze.32 

Mnohočetní receptoroví antagonisté (MARTA), risperidon 

MARTA jsou antipsychotika působící na celou řadu receptorů (adrenergní, histaminové, 

muskarinové, dopaminergní, serotoninové). Mezi MARTA patří např. olanzapin, kvetiapin či 

klozapin.32, 57 

Studie a dávkování 

Užívání atypických antipsychotik bylo dle studie Bozat-Emre a spol. spojováno s vyšší inci-

denci pádů. Tato závislost však souvisela s typem a dávkou antipsychotika. Pacienti této studie 

byli ve věku vyšším než 65 let, žili v domě s pečovatelskou službou, vzorek čítal 626 případů 

a 2388 kontrol. Vzhledem k věku se často jednalo o pacienty s demencí, což platí i pro další 

zmiňované studie v této kapitole.75 

V případě kvetiapinu bylo riziko vyšší při dávce nad 150 mg/denně (obvyklá účinná dávka se 

dle SPC pohybuje v rozmezí 400–800 mg denně), v případě risperidonu při dávce vyšší než 

2 mg/denně (pro většinu pacientů je optimální denní dávka 4 až 6 mg). Vysoké dávky risperi-

donu byly spojovány až s třikrát vyšším rizikem pádů. Na druhé straně v případě nízké dávky 

kvetiapinu a risperidonu asociace s vyšším rizikem pádů nebyla v této ani dalších studiích pro-

kázána.32, 75 

Tato studie (Bozat-Emre a spol.) neprokázala zvýšené riziko ani v případě olanzapinu (ne-

hledě na dávku). Tyto výsledky jsou však v rozporu se studiemi Martin a spol. (vzorek 256 pa-

cientů), Kallin a spol. (3604 pacientů), Frenchman a spol. (148 pacientů), Hien le a spol. (tato 

studie uvádí u pacientů užívajících olanzapin až o 74 % vyšší pravděpodobnosti vzniku pádu 

oproti těm, kteří olanzapin neužívali), které berou olazapin v rizikovosti pádů v potaz. Nesho-

dou ve výsledcích může být malý vzorek pacientů, kteří olanzapin užívali v předešlé studii 

(pouhých 26 pacientů, Bozat-Emre a spol). V další studii Henz a spol. pak nebyl olanzapin 

spojován přímo s pády, ale s desetkrát vyšší prevalencí poruch rovnováhy než u kontrolní sku-

piny.75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 

Nežádoucí účinky 

Risperidonu se připisují NÚ jako jsou EPS a somnolence, nicméně jejich rozsah je stejně jako 

riziko pádů závislý na dávce. Podobně je tomu kvetiapinu, kdy bývají nejčastějším důvodem 
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ukončení terapie NÚ jako sedace a somnolence. Kvetiapin by tak mohl být relativně bezpeč-

ným z hlediska EPS, nicméně kvůli sedaci a možné ospalosti pacientů je z hlediska rizika pádů 

taktéž rizikový. Mezi další NÚ atypických antipsychotik patří OH a závratě (např. u olanzapinu 

podávaného v udržovacích dávkách 100–300 mg). V neposlední řadě je třeba také zmínit klo-

zapin, u kterého se vyskytuje nejvyšší incidence a závažnost NÚ jako je již zmiňovaná sedace, 

hypotenze či riziko epileptických záchvatů. Maximální denní dávka je 900 mg rozdělená do 

dílčích dávek, u většiny pacientů nastupuje antipsychotický účinek při dávce 200–

450 mg/den.32,70, 75, 77, 83, 84 

Antiepileptika (AEDs) 

AEDs jsou v klinické praxi běžně používána u pacientů všech věkových kategorií. Využívají se 

totiž nejen k terapii epilepsie, ale také jako off label léčiva v terapii neuropatických, migrenóz-

ních bolestí, bolestí trigeminu či postherpetických bolestí, depresivních a úzkostných stavů.89 

Podle zavedení do klinické praxe se rozlišují tři generace AEDs, přičemž v poslední době za-

znamenala největší klinický rozmach III. generace.85 

Do I. generace AEDs se řadí např. barbituráty, fenytoin, etosuximid, do II. generace např. kar-

bamazepin, valproát, BZD a do generace III. např. gabapentin, pregabalin, vigabatrin, la-

motrigin, levetiracetam či topiramát. Zejména vzhledem k velkému počtu a závažnosti NÚ 

se od AEDs I. a II. generace v novější klinické praxi odstupuje. AEDs jsou především u starších 

pacientů spojována s výskytem závratí, ataxie a významnou sedací, což jsou předpoklady pro 

vznik pádů. SPC zástupců III. generace (gabapentin, pregabalin) uvádí jako časté NÚ pod-

statné z hlediska pádů např. křeče, amnézii, třes, nespavost, bolest hlavy, poruchy koordinace, 

zvýšené, snížené nebo chybějící reflexy. Mezi nejčastěji se vyskytující, ale nejméně prozkou-

mané NÚ patří právě účinky, které ovlivňují rovnováhu.85 

Mechanismus účinku 

Zástupci AEDs se také významně liší z hlediska mechanismu účinku. Mohou způsobovat blo-

kádu sodíkového kanálu (např. fenytoin, karbamazepin, lamotrigin), talamického vápníkového 

kanálu (např. ethosuximid), potenciaci inhibičního účinku GABA (např. valproát, BZD, barbitu-

ráty, vigabatrin), snížení glutamátové excitace (např. lamotrigin), u některých molekul přesný 

mechanismus účinku není znám (např. gabapentin). Všemi těmito mechanismy snižují nežá-

doucí nadměrnou excitaci nervových buněk, ke které při epileptických záchvatech dochází.85 

Zejména u antiepileptik I. generace nelze opomenout také významný vliv z hlediska metabo-

lismu léčiv. Fenytoin, karbamazepin a barbituráty jsou silnými induktory cytochromu P450, 

konkrétně isoenzymu CYP 3A4 (v největší míře), který metabolizuje celou řadu xenobiotik. 

Mohou tak způsobovat četné lékové interakce, což je nežádoucí především u starších pacientů 
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s polyfarmakoterapií. Mezi antiepileptiky lze však také nalézt metabolické inhibitory, mezi které 

patří např.  kyselina valproová. Ta má inhibiční účinek na UDP-glukuronyltransferázy a na 

enzymový systém cytochromu P450, zejména na CYP2C9. Také topiramát je významným 

inhibitorem CYP 2C19.86, 87 

Studie 

Pády jsou dle Persson a spol. prokazatelně častější u pacientů s epilepsií než u běžné popu-

lace. V méně jak polovině případů je to přisuzováno epileptickým záchvatům, zbylé případy 

jsou přisuzovány antiepileptické léčbě.88 

Dle Fife a spol. bylo riziko pádu u starších žen, které užívaly AEDs (především fenobarbital, 

fenytoin či karbamazepin) více než dvakrát větší oproti těm, které antiepileptika neužívaly.89 

Odborná společnost upřednostňuje užívání lamotriginu, pregabalinu a gabapentinu nad fe-

nobarbitalem a fenytoinem u zaváděcí terapie nových pacientů s epilepsií, jelikož se u nich 

vyskytuje méně typických NÚ jako závratě, problémy s rovnováhou a ataxie. Dle studií měl 

lamotrigin ze všech těchto AEDs nejmenší vliv na rovnováhu (jednalo se o porovnávání v te-

rapeutických dávkách).89 

Podle Shiek a spol. byla AEDs prokazatelně spojena s pády také u mladších pacientů. V me-

taanalýze Haasum a Johnell byla v 5 z 6 zkoumaných prací prokázána spojitost mezi užíváním 

AEDs a jakýmikoliv pády u starší populace pacientů. Z nichž 2 ze 3 prokázaly vliv AEDs na 

opakované pády. Výsledkem je tedy jasné zvýšení rizika pádů při užívání AEDs v jakémkoliv 

věku, přičemž každým rokem užívání AEDs se riziko pádů a fraktur zvyšovalo v průměru 

o 4  ̶6 % (2–6× více, než u běžné populace). Také podle dalších systematických přehledů je 

užívání antiepileptik spojováno s pády.90, 91, 92 

Nežádoucí účinky a dávkování 

Obvyklá účinná dávka gabapentinu v terapii epilepsie je 3600 mg rozdělená do 3 dílčích dá-

vek. Důležitá je úvodní titrace dávek, dávkování závisí také na funkci ledvin pacienta. Při zkou-

mání NÚ gabapentinu byly nejčastější NÚ spavost, únava a závratě. Závratě byly častější, 

pokud pacient dostal počáteční denní dávku 900 mg, než když byla tato dávka postupně titro-

vána (během tří dnů). U dávky 1800 mg za den byly závratě v porovnání s pacienty užívajícími 

placebo také značně vyšší (20,2 % vs. 7,4 %). Při dávkách vyšších než 1800 mg za den však 

k nárůstu NÚ již nedošlo. Závěrem fakt, že na výskyt NÚ jako jsou např. závratě, mají větší 

vliv idiosynkratické faktory než dávka samotná. Při porovnání uživatelů gabapentinu s place-

bem se však ve všech případech signifikantně více objevovaly ataxie a závratě u uživatelů 

gabapentinu.32, 89, 93 
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Pregabalin se v terapii neuropatické bolesti používá v maximální denní dávce 600 mg rozdě-

lené do 3 postupně titrovaných dávek. To samé platí také pro terapii epilepsie. Klinického pro-

gramu s pregabalinem se účastnilo více než 8 900 pacientů, u 5 600 účastníků bylo podáno 

placebo. Nejčastěji hlášené NÚ byly závratě a somnolence. NÚ byly co do intenzity obvykle 

mírné až středně těžké. Ve všech kontrolovaných studiích přerušilo léčbu z důvodu výskytu 

NÚ 12 % pacientů užívajících pregabalin a 5 % pacientů užívajících placebo. Nejčastějšími 

NÚ, které vedly k přerušení léčby v léčebných skupinách s pregabalinem, byly závratě a so-

mnolence.89, 94 

Karbamazepin je tricyklické antiepileptikum se širokým antiepileptickým, neurotropním a psy-

chotropním účinkem. V léčbě epilepsie se používá v terapeutických dávkách 

300  ̶1200 mg/den, maximálně by denní dávka měla dosahovat 1600 mg.32 

U valproátu nelze překročit dávku 60 mg/kg/den. Optimální denní dávku se doporučuje roz-

dělit do 1–2 dávek podávaných s jídlem. Mezi časté NÚ ovlivňující NS dle SPC patří třes rukou, 

parestézie, bolest hlavy. Při kombinační léčbě s jinými antiepileptiky byly pozorována únava, 

somnolence, apatie a ataxie.89, 95 

Mezi nejčastější NÚ lamotriginu patří závratě, ataxie, bolesti hlavy, dvojité vidění a spavost. 

Dle prováděných meta-analýz se u pacientů užívajících lamotrigin vyskytovaly ataxie a závratě 

více než u pacientů s placebem. V porovnání s ostatními AEDs jsou to však téměř zanedba-

telná čísla. Závrať, což byl NÚ s největší četností, se objevil u 1,3 % pacientů. Navíc se lamo-

trigin ukázal jako poslední z novějších AEDs, který by kvůli svým NÚ vedl k ukončení terapie. 

Používá se v terapeutických dávkách 100–200 mg dvakrát denně (při monoterapii epilep-

sie).32, 89 

Ani topiramát není z hlediska poměrně velké škály NÚ výjimkou. Jako velmi časté NÚ byly 

dle SPC klasifikovány závratě, somnolence, únava. Mezi časté NÚ pak patří svalové spasmy, 

myalgie, rozmazané vidění, vertigo, poruchy pozornosti, rovnováhy a další. Dávkování se liší 

vzhledem k tomu, zda je topiramát podáván jako monoterapie či jako přídatná léčba v kombi-

naci s dalšími AEDs. Doporučená úvodní dávka topiramátu při monoterapii je pro dospělé 100  ̶

200 mg/den rozdělené do dvou denních dávek. Maximální doporučená denní dávka činí 

500 mg.87 

Antiparkinsonika 

V terapii PN se používají ke zvýšení hladin dopaminu především agonisté dopaminu (DA, pů-

sobí přímo na D2 receptory, méně pak na další receptorové subtypy) a levodopa (prekurzor 

dopaminu) v různých kombinacích (samostatně či společně s inhibitory enzymů metabolismu 

dopaminu – DOPA-dekarboxylázou, katechol-O-methyltransferáozu). Dále se pak používají 
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inhibitory monoaminooxidázy B (selegilin, rasagilin), amantadin, anticholinergika (např. biperi-

den, procyklidin), inhibitory acetylcholinesterázy, popř. přídatná farmakoterapie ve formě anti-

depresiv, anxiolytik, antipsychotik a dalších léčiv.20,21 

Studie 

Studie se v případě posuzování vlivu antiparkinsonik na riziko pádů u PN lehce liší. Dle Chou 

a spol., kteří zkoumali vzorek o 1700 pacientech z National Institute of Neurological Disorders 

and Stroke, byla terapie samotnými DA v porovnání se samotnou levodopou nebo její kombi-

nací s DA, spojována s nižší incidencí pádů. Tyto výsledky však mohou být ovlivněny tím, že 

pacienti v této studii měli PN diagnostikovanou v rozmezí do 1,5 roku (čím déle je onemocnění 

diagnostikováno, tím se riziko pádů zvyšuje). Monoterapie DA se navíc používá spíše u mlad-

ších pacientů v časných stádiích PN.96 

Tento výsledek je však v kontrastu se studií Allcock a spol., která uvádí opak – terapie samot-

nými DA je spojena s vyšší frekvencí pádů. Důvodem neshod jsou s největší pravděpodob-

ností rozdíly mezi vzorky testovaných pacientů. Zkoumanou skupinu Allcock a spol. tvořili 

starší pacienti, kteří trpěli PN delší dobu, což znamená, že také terapii DA užívali déle (oba 

faktory riziko pádu zvyšují).96, 97 

V problematice pádů u antiparkinsonik a PN celkově je nutné podotknout, že onemocnění 

samo o sobě je významným RF. Jedná se zejména o motorické projevy, OH, délku onemoc-

nění, terapie (zejména terapie levodopou) a další (viz výše). Dle Olanowa a spol. tvoří většinu 

příčin pádů u pacientů s PN vnitřní rizikové faktory.98 

Nežádoucí účinky a dávkování 

Levodopa se nejčastěji podává v kombinaci s karbidopou (inhibitor DOPA-dekarboxylázy) ně-

kolikrát denně (záleží na způsobu uvolňování a předchozí či doplňkové medikaci). Přes to, že 

terapie levodopou může snížit výskyt pádů zejména díky snížení mobilních projevů, jako jsou 

poruchy rovnováhy či „zamrzání“ pohybů, může díky svým NÚ podporovat vznik pádů. Úvodní 

dávka nesmí přesáhnout 600 mg levodopy denně a dávky je třeba podávat v intervalech mini-

málně 6 hodin. Většina pacientů je adekvátně léčena 400 mg levodopy/100 mg karbidopy až 

1600 mg levodopy/400 mg karbidopy denně podávaných v rozdělených dávkách. Mezi časté 

psychiatrické NÚ (≥1/100 až ˂1/10) potenciálně spojované s rizikem pádů patří halucinace, 

zmatenost, závratě, noční můry, ospalost, únava, nespavost, deprese, demence. Z poruch NS 

se pak často objevují dyskineze, dystonie, extrapyramidové poruchy a poruchy hybnosti, vý-

skyt „on-off“ stádií. Z cévních NÚ je pak stěžejní výskyt OH, synkop a dle SPC přímo riziko 

pádů. Míra, závažnost a četnost NÚ úměrně roste s dávkou a délkou užívání. 90, 99 
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DA – do této skupiny patří např. ropinorol, pramipexol, apomorfin či rotigotin. V praxi se pou-

žívají nejčastěji v monoterapii a v počátcích onemocnění k oddálení terapie levodopou či 

v kombinaci s ní. Dávkování se opět liší vzhledem k závažnosti onemocnění a případné kom-

binační terapii. Míra a četnost NÚ se také liší, a to v závislosti na tom, zda se užívají v mono-

terapii či v již zmiňované kombinaci s levodopou. Mezi nejčastější NÚ patří somnolence, OH, 

nauzea, delirantní stavy, halucinace, zmatenost atd.100, 101 

DA a levodopa jsou často přehlíženými RF především z hlediska OH.72, 102 

Analgetika 

Prevalence dlouhodobé bolesti u hospitalizovaných starších pacientů bývá mezi 49–84 %, 

z nichž alespoň jedna čtvrtina trpí bolestmi každý den. Dlouhodobá trvající bolest je spojena 

s omezením funkcí jak fyzických, tak mentálních, se sníženou tělesnou aktivitou a poklesem 

nálady. Tyto faktory mohou mimo jiné vést k sociální izolaci. Bolest je často neadekvátně lé-

čena zejména vzhledem ke strachu z NÚ a rizika vzniku závislosti na analgetikách. V opač-

ných případech se u pacientů nachází tzv. „analgetický koktejl“ nejrůznějších kombinací.103 

Z hlediska pádů budou detailněji rozebrána především opioidní analgetika. 

I. Silná opioidní analgetika 

Mezi silná opioidní analgetika patří např. morfin, oxykodon, hydromorfon nebo methadon. 

Všechna z nich jsou dle většiny studií spojována s vyšším rizikem vzniku pádů a fraktur již při 

velmi nízkých dávkách. Patří sem také např. fentanyl či parciální agonista μ-receptorů bupre-

norfin.18, 104, 110 

Mechanismus účinku 

V lidském těle se fyziologicky vyskytují endogenní opioidy, které se vážou na opioidní recep-

tory (μ, δ, κ). Tyto receptory se vyskytují jak na periferní, tak spinální i supraspinální úrovni 

a jsou spojeny s působením na řadě orgánových soustav (GIT, CNS). Většina opioidních anal-

getik je spojena se stimulací μ-receptorů (buprenorfin také se stimulací κ-receptorů). Nevýho-

dou je poměrně velké množství NÚ (sedace, útlum respiračního centra, snížená motolita GIT, 

zácpa, mióza, retence moči, nauzea, zvracení, sexuální dysfunkce), zvyšování tolerance a ne-

bezpečí vzniku závislosti. Oproti nesteroidním analgetikům však některé NÚ nemají (např. 

zvýšené riziko vzniku GIT krvácení). Opioidy se vyznačují svou vysokou účinností, proto je 

vždy na místě individuální zhodnocení pacienta.18 

Studie 

Výzkum na 67 929 pacientech starších 65 let, kteří navštívili traumatologická centra, zveřej-

něný v Canadian Medical Assosiation Journal, uvedl v závislosti na preskripci opioidů obecně 



36 
 

až 2,4× větší pravděpodobnost pádů. Dr. Raoul Daoust na základě této studie potvrdil fakt, že 

lékaři by při preskripci opioidů měli být opatrní a brát v potaz riziko pádů, popádových zranění 

i fakt, že tito pacienti jsou v průběhů následné (popádové) hospitalizace náchylnější k úmrtí. 

Mezi porovnávané opioidy patřily kodein, hydromorfon, oxykodon, methadon, fentanyl, morfin 

i níže zmiňovaný tramadol.105 

Jako závěr Vestergaard a spol. uvedli, že zvýšené riziko pádů spatřují převážně ve vlivu opio-

idních analgetik na CNS (konkrétně přítomnost závratí jako NÚ). Jako rizikové z tohoto hle-

diska uvedli morfin, fentanyl, oxykodon, methadon, kodein i tramadol (viz dále).111 

Některé studie však tento fakt zcela nepotvrdily. Won a spol. ve své studii uvedli, že dlouho-

dobé užívání opioidů riziko pádů výrazně nezvyšuje. To však může být vysvětleno postupnou 

adaptací organismu na opioidy a rozvojem tolerance. Dalším argumentem je fakt, že bolest 

může způsobovat svalovou slabost, nestabilitu kloubů a ztrátu rovnováhy. Uvádí tak opioidní 

analgetika jako relativně bezpečné a účinné řešení managmentu dlouhodobé nenádorové bo-

lesti. Vzorkem pro tento klinický výstup byli residenti pečovatelských domů z let 1998, 1999, 

2000 starší 65 let, čítal 21 380 pacientů. Tento výsledek potvrzuje také studie Krebs 

a spol.103, 110 

 Nežádoucí účinky a dávkování 

Mechanismus, kterým by mohla opioidní analgetika zvyšovat riziko pádů je především jejich 

vliv na CNS – sedace, závratě, vertigo, bolest hlavy, poruchy spánku atd.110, 106 

Dávkování opioidů se liší dle délky a závažnosti algických stavů. Záleží také na lékové formě, 

opioidní analgetika lze mimo jiné užívat formou transdermálních náplastí (např. fentanyl, 

bupropion). Fentanylové náplasti se vyskytují v sílách 12,5, 25, 50, 75 a 100 mcg/h (uvedeno 

v množství mikrogramů uvolněném za hodinu). Buprenorfin je dostupný v sílách 

35, 52,5 a 70 mcg/h. Náplasti se obvykle mění po 72 hodinách (v závislosti na síle lze i po 

96 hodinách).107, 108 

Morfin je silné opioidní analgetikum určené ke zmírnění závažných bolestí. Lze jej užívat ve 

formě tablet nebo aplikovat ve formě injekčního roztoku či transdermálních náplastí. Dávko-

vání se opět liší s ohledem na lékovou formu a stupeň bolesti. Při parenterálním podání se 

obvyklá denní terapeutická dávka pohybuje mezi 10  ̶40 mg, nejvyšší denní dávka je 60 mg 

aplikovaná podkožně.109 

Oxykodon se nejčastěji užívá v retardovaných tabletách po 12 hodinách. Obecně platí (stejně 

jako u ostatních opioidních analgetik), že je nutné začínat terapii tou nejnižší možnou analge-
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tickou dávkou. Pro léčbu nenádorové bolesti většinou stačí denní dávka 40 mg, v určitých pří-

padech se může vyšplhat i výše. Pacienti s nádorovými bolestmi mohou vyžadovat dávky 

80 až 120 mg, které lze v individuálních případech zvýšit až na 400 mg.106 

II. Slabá opioidní analgetika 

Mezi slabá opioidní analgetika patří např. kodein (využívaný mimo jiné v terapii kašle), dihyd-

rokodein nebo tramadol. V klinické praxi jsou často využívány v kombinovaných přípravcích 

s nesteroidními antiflogistiky, především paracetamolem.18 

Tramadol 

Tramadol je v klinické praxi používán poměrně často.  Dle studie Vestergaard a spol. byl shle-

dán významným z hlediska rizika pádů zejména díky jeho NÚ na CNS.104, 110  

Mechanismus účinku 

Je to centrální analgetikum, strukturálně se od opioidních analgetik liší. Působí však také pro-

střednictvím μ receptorů (vazba na ně je však po srovnání desetkrát nižší než u kodeinu 

a 6 000× nižší než u morfinu). Navíc se u tramadolu uplatňuje další mechanismus, prostřed-

nictvím kterého ovlivňuje bolest, a to slabou inhibicí zpětného vychytávání serotoninu a NA 

a následného zvýšení jejich hladin v těle.111 

Studie 

Studie zabývající se rizikem pádů u opioidních analgetik tramadol často zmiňují. Podle studie 

Costa-Dias a spol., ve které figuruje vzorek 193 hospitalizovaných pacientů starších 60 let, byl 

tramadol nejpředepisovanějším léčivem a ukázalo se u něj třikrát větší riziko vzniku opakova-

ného pádu než u pacientů bez tramadolu.112 

Nežádoucí účinky a dávkování 

Mezi nejčastější a nejzávažnější NÚ z hlediska pádů patří závratě, třes, zmatenost a únava. 

U tramadolu bývá také popisován stav hypoglykémie a výskyt záchvatů (proto se nedoporu-

čuje u epileptických pacientů). NÚ se nejčastěji projeví během prvních sedmi dnů terapie. 

K minimalizaci NÚ a pro benefit z léčby pacienta se doporučuje začínat s nejnižší možnou 

dávkou tramadolu, která se může vyšplhat až na maximální denní dávku 400 mg, ta by se 

neměla překračovat.111 
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Další skupiny léčiv s vlivem na CNS 

I. Antihistaminika 

Antihistaminika uplatňující se v terapii alergie jsou antagonisté histaminových receptorů H1. 

Histamin je významný neurotransmitér v CNS, který má excitační vliv. Jeho antagonismem 

dochází zejména u starších léčiv (I. generace) k různě výraznému sedativnímu účinku, který 

může v incidenci pádů hrát roli. 113  

Antihistaminikum s největším tlumícím účinkem je promethazin. Jeho sedativních účinků se 

využívá např. při potřebě celkového zklidnění pacienta či jako premedikace u anestezií. Jeho 

výhodou je vysoká účinnost a fakt, že jeho dlouhodobým užíváním nevzniká závislost.113 

Díky antimuskarinovým a antidopaminergním účinkům se zástupci této generace využívají 

také v prevenci nauzey či kinetóz. Patří sem např. bisulepin, dimetinden nebo moxastin.113 

II. Alkohol a návykové látky 

Požíváním alkoholu je ovlivněn především mozeček, ten je zodpovědný za správnou koordi-

naci pohybů. Je tedy na místě brát alkohol jako RF pádů v potaz. Narušením koordinace a rov-

nováhy pak často dochází k pádům, ať už za „pomoci“ mechanické překážky či bez ní. Ve 

stavech opilosti lze pozorovat také ochabnutí svalstva, zpomalení psychomotorických funkcí, 

únavu, spavost, zhoršení zraku. Všechny tyto faktory mohou ke vzniku pádu velkou měrou 

přispět.114 

U mnoha pacientů lze uvažovat o alkoholizmu i přes to, že tento stav negují. Chronické užívání 

alkoholu pak vede k dalším zdravotním problémům a komplikacím, jako jsou potíže GIT, KS, 

psychické a sexuální problémy, cirhóza jater, nádorová onemocnění, poruchy nálad a další.114 

Veškeré návykové látky také ovlivňují vnímání a psychomotorické funkce. Je dokázáno, že 

jejich užívání, stejně tak jako užívání alkoholu zvyšuje incidenci pádů.115 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 Metodika praktické části 

Design studie 

Data pro tuto diplomovou práci byla sbírána na 16 odděleních (6× interní oddělení, 5× ošetřo-

vatelské, 2× chirurgické, 1× psychiatrické, 1× plicní a 1× rehabilitačním oddělení) čtyř nemoc-

nic v jižních Čechách. Tato oddělení byla vybrána na základě retrospektivní analýzy hodnotící 

nejvyšší počet pádů v rozmezí let 2014–2015. V této práci jsou zahrnuty pády, které se vy-

skytly v období od dubna do prosince roku 2017. Brány v potaz byly pády objevující se u hos-

pitalizovaných pacientů starších 18 let a pády, u kterých byly vyplněny veškeré nezbytné údaje 

v online databázi. Studie byla schválena Etickou komisí Farmaceutické fakulty UK v Hradci 

Králové. 

Sbírání dat 

Pro zaznamenávání pádů a sběr dat byla vytvořena online databáze. Ta umožnila zaznamenat 

veškeré informace související s pádem, předešlé pacientovy lékařské záznamy a v neposlední 

řadě umožnila komunikaci mezi profesionály poskytujícími zdravotnickou péči (lékaři, farma-

ceuti, zdravotní sestry). Databáze byla spravována společností, která má zkušenosti s ochra-

nou a ukládáním osobních dat. 

Veškerá data pro databázi byla sbírána poučenými zdravotními sestrami, přesnost dat byla 

ověřena ošetřujícími lékaři a anonymizována pomocí standardních metod. Žádné osobní údaje 

či informace nebyly veřejně publikovány. Databáze byla testována pomocí pilotního šetření 

(listopad a prosinec 2016), aby se zajistila správnost a funkčnost. Pilotní studie nebyla zahr-

nuta ve finálních výsledcích. Náhodně bylo zkontrolováno 10 % dat v databázi k potvrzení 

správnosti dokumentace získaných dat. 

Sbíraná data obsahovala demografické charakteristiky, informace z lékové a zdravotnické his-

torie (např. medikace, diagnózy atd.). Seznam rizikových diagnóz pro pád byl generován na 

základě literárních zdrojů. Mezi riziková onemocnění byly řazeny: anémie, arteriální hyper-

tenze, bipolární porucha, demence a Alzheimerova choroba, diabetes mellitus, delirium, de-

prese, epilepsie, hypoglykémie, hypotenze, imobilizace, inkontinence moči, kachexie, nesta-

bilita, oční onemocnění, Parkinsonova choroba, pohybové nemoci, poruchy chování, brady-

kardie, tachykardie, poruchy spánku, průjmy, roztroušená skleróza, schizofrenie, srdeční se-

lhávání, stav po CMP, stav po totální endoprotéze dolní končetiny, synkopa, úzkost a zá-

vratě.116  

Léčiva užívaná pacienty byla charakterizována pomocí anatomicko-terapeuticko-chemické 

(ATC) klasifikace, dávky, cesty podání, délky podání (dlouhodobá léčba – více než 7 dní, noví 
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uživatelé – méně než 7 dní užívání) a podle toho, zda byla léčiva podaná v průběhu 24 hodin 

před pádem (např. úlevová léčiva). Výsledky tělesných, biochemických a hematologických 

testů (např. krevní tlak (TK), puls, hemoglobin, body mass index (BMI), puls, glomerulární fil-

trace, glykémie, hladiny sodíku, draslíku, chloridů v krvi) byly v některých případech také za-

znamenány. Podrobně byly popisovány také další okolnosti pádů jako místo a čas pádu, akti-

vity prováděné v čase pádu, typ zranění, stav vědomí bezprostředně po pádu, vnitřní (např. 

poruchy rovnováhy, dehydratace) a vnější faktory (např. uklouznutí, zakopnutí), vliv prostředí 

(např. mokrá či nerovní podlaha, slabé osvětlení), popádové vyšetření a následná péče. Dále 

pak vliv pádu na hospitalizaci či na prevenci pádů před a po této nežádoucí události. V potaz 

byly brány další faktory jako historie pádů pacienta (zda prodělal pád v posledních 12 měsí-

cích), používání kompenzačních pohybových pomůcek (např. brýle, hole), užívání léčiv (poly-

farmakoterapie), rizikových léčiv vzhledem k pádům, aktivní kouření v průběhu hospitalizace 

či užívání alkoholu. 

Namísto podrobného popisu pádů a diagnóz byly případy pádů vyplněny do strukturované 

formy pomocí zmiňované online databáze.  

Analýza rizikové medikace pro pád 

Datová analýza byla primárně zaměřená na identifikaci léčiv a faktorů spojovaných s léčivy, 

která by mohla zvyšovat riziko pádů. Lékaři a kliničtí farmaceuti byli seznámeni se všemi do-

stupnými informacemi o pacientovi (viz výše), na základě kterých určovali potenciální souvis-

lost léčiv s pády. Tuto závislost určovali pomocí pětistupňové Likertovy škály (ano – 1, spíše 

ano – 2, nelze posoudit – 3, spíše ne – 4, ne – 5). Navíc kliničtí farmaceuti rozlišovali populačně 

a individuálně riziková léčiva. Populačně riziková léčiva byla detekována na základě rešerše 

literatury či mechanismu účinku, popř. se jednalo o NÚ související s daným léčivem. Zda se 

jedná o individuálně riziková léčiva bylo pak posuzováno dvojící klinických farmaceutů (auditor 

a kontrolor). Analyzované lékové problémy byly následně klasifikované pomocí Pharmaceuti-

cal Care Network Europe klasifikace upravené pro účely této studie. Mezi možné lékové pro-

blémy patřily např. problémy s výběrem léčiva (např. riziková účinná látka, nejasná/zbytná in-

dikace, kontraindikace, multiplicity, farmakokinetické/farmakodynamické interakce), nevhodný 

výběr lékové formy, chybná volba dávky (např. vzhledem k renálním/hepatálním funkcím), ne-

správná délka léčby (krátká/dlouhá), chybná dispenzace nebo aplikace léčiva (nevhodný ti-

ming, délka a rychlost infúze), problémy ze strany pacienta (např. adherence, abúzus) či z hle-

diska nedokonalého monitoringu NÚ a efektivity léčby (nejčastěji TK, puls, glykemické mar-

kery, renální a hepatální funkce). Okruhy lékových problémů navíc obsahovaly až 

3 podúrovně, které více specifikovaly typ lékového problému.117  
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Klinický farmaceut dále doporučil vhodné intervence pro každého pacienta, které by měly dal-

ším pádům zamezit. Tato doporučení byla odeslána ošetřujícím lékařům skrze zmiňovanou 

databázi (forma telemedicíny/farmacie). Intervence klinického farmaceuta byly kvantifikovány 

pomocí zařazení do 16 kategorií (např. vysazení léčiva bez lékové náhrady, změna dávkování 

nebo lékové formy léčiva, monitoring laboratorních hodnot, monitoring symptomů, edukace 

pacienta nebo zdravotnického personálu a další).  Ke každému individuálně rizikovému léčivu 

mohly být přiřazeny až 3 intervence navržené klinickým farmaceutem. Základem kategorií pro 

tuto studii byly jiné již provedené studie na Katedře sociální a klinické farmacie Farmaceutické 

fakulty UK v Hradci Králové.118 

Navíc byly analyzovány také ostatní lékové problémy, které nemusely souviset s pádem. Kla-

sifikovány byly také podle modifikované Pharmaceutical Care Network Europe a následně byly 

navrženy jejich intervence. Tyto intervence byly klasifikovány.117, 119 

Data byla popsána deskriptivní statistikou.  
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5.2 Výsledky 

Obecné charakteristiky pádů 

Jak bylo již zmíněno, pády byly zaznamenávány na několika odděleních čtyř jihočeských ne-

mocnic. V této diplomové práci je zpracováno přesně 140 pádů, z nichž se jich nejvíce ode-

hrálo na interním oddělení – 58 pádů (41,4 %). Další v pořadí bylo oddělení následné péče – 

37 pádů (26,4 %), následovaly LDN – 18 pádů (12,9 %), chirurgie – 10 pádů (7,1 %), rehabili-

tační oddělení – 8 pádů (5,7 %), plicní oddělení – 5 pádů (3,6 %) a psychiatrie – 4 pády (2,9 %). 

Pohlaví 

Procento mužských pacientů s pádem lehce převažovalo – muži tvořili 51 % (71 mužských 

pacientů s pádem), ženy pak 49 % (69 ženských pacientů s pádem).  

Věk 

Většina pacientů byla starších 65 let. Konkrétně tomu tak bylo u 112 pacientů s pádem (80 %). 

Průměrný věk byl 77,8 ± 11,77 let. Nejstaršímu pacientovi bylo 96 let, nejmladšímu 44 let. 

 

Vybrané rizikové faktory spojené s pádem 

Pády v anamnéze 

Historie pádů v osobní anamnéze je významným rizikovým faktorem. Ve 30 případech 

(21,4 %) pacienti prodělali v posledním roce pád více než jednou. Dalších 18 pacientů 

(12,9 %) spadlo v uplynulém roce jednou. 43 pacientů (30,7 %) nespadlo (toto byl pro ně za 

poslední rok první prodělaný pád) a u 49 (35,0 %) tuto informaci nelze dohledat. 

 

Pohyblivost, kompenzační pomůcky 

 40 pacientů s pádem (28,6 %) chodilo samostatně bez jakýchkoliv pomůcek. Dalších 62 pa-

cientů s pádem (44,3 %) potřebovalo k chůzi pomůcku (berle/hůl, chodítko, invalidní vozík) 

nebo doprovod/asistenci personálu. Zbylých 30,7 % (43 pacientů) vzorku tvořili ležící pacienti 

(ať už pohybliví či nepohybliví). 

Mezi další velmi často používané pomůcky patřily samozřejmě brýle/čočky u 43,6 % pacientů 

s pádem (61 osob), méně častá pak byla naslouchátka (4; 2,9 %) či protézy končetin (3; 

2,1 %). V malé míře jsme se u pacientů setkali také s používáním antidekubitních matrací, 

pacemakeru, korzetu či zubní náhrady. Žádný pacient nebyl absolutně bez pomůcek.  
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Místo pádu 

Nejvíce pádů se odehrálo na chodbě, kdy se pacienti chtěli přemístit nejčastěji do koupelny či 

na WC (78,6 %). 6,4 % pacientů upadlo právě na WC nebo v koupelně. 10,7 % pádů se ode-

hrálo v jídelně, u zbylých pacientů se pád odehrál jinde nebo není známo, kde k pádu došlo 

(4,3 %, viz Tabulka 3). Aditivní vliv na pády ve ZZ může mít také to, že se pacienti nachází 

v novém cizím prostředí (signifikantní zejména u nočních pádů).  

 

Tabulka 3 Místo pádu, N = 140 

Místo pádu N (%) 

Na chodbě 110 (78,6) 

Na WC/koupelně 9 (6,4) 

V jídelně 15 (10,7) 

Mimo budovu (venku) 0 (0,0) 

Jinde 2 (1,4) 

Není známo 4 (2,9) 

Legenda: N = 100 % 

 

Polyfarmakoterapie, užívání dvou a více rizikových léčiv 

Polyfarmakoterapie (užívání čtyř a více jakýchkoliv léčiv) se jako další z významných riziko-

vých faktorů v anamnéze objevila u 120 pacientů s pádem (85,7 %). Průměrně užíval každý 

pacient s pádem 8,5 ± 3,8 léčiva. Užívání dvou a více populačně rizikových léčiv pak bylo 

zaznamenáno u 118 pacientů, kteří spadli (84,3 %).  

 

Rizikové diagnózy 

Celkem se u 140 pacientů s pádem vyskytovalo 350 rizikových onemocnění vzhledem k pá-

dům. Průměrně připadalo 2,7 ± 1,5 rizikových onemocnění na pacienta s pádem. Nejčastěji 

pacienti trpěli právě dvěma rizikovými onemocněními (medián 2). Mezi nejčastější z nich pat-

řily jednoznačně AH (66,4 %), DM II (31,4 %) a poruchy srdečního rytmu (tachykardie, 30,0 %). 

Podrobnější rozbor je uveden v následující tabulce (Tabulka 4). 

Tabulka 4: Riziková onemocnění, N = 140 

Typ onemocnění N (%) 

Anémie 28 (20,0) 

Arteriální hypertenze 93 (66,4) 

Bipolární porucha 1 (0,7) 
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Diabetes mellitus 44 (31,4) 

Delirium 2 (1,4) 

Deprese 12 (8,6) 

Epilepsie 8 (5,7) 

Hypotenze 1 (0,7) 

Imobilizace 7 (5,0) 

Inkontinence 3 (2,1) 

Kachexie 1 (0,7) 

Nestabilita 16 (11,4) 

Oční onemocnění 9 (6,4) 

Parkinsonova nemoc 4 (2,9) 

Pohybové onemocnění 25 (17,9) 

Poruchy chování 3 (2,1) 

Poruchy rytmu (bradykardie) 5 (3,6) 

Poruchy rytmu (tachykardie) 42 (30,0) 

Průjmy 1 (0,7) 

Roztroušená skleróza 1 (0,7) 

Schizofrenie 2 (1,4) 

Srdeční selhávání  20 (14,3) 

Stav po cévní mozkové příhodě 11 (7,9) 

Stav po totální endoprotéze dolní 

končetiny 

3 (2,1) 

Synkopa 1 (0,7) 

Úzkost 3 (2,1) 

Závratě 4 (2,9) 

Legenda: N = 100 % 

 

Analýza farmakoterapie z pohledu klinického farmaceuta – populačně riziková léčiva 

Kliničtí farmaceuti u všech léčivých přípravků, které pacienti užívali, analyzovali, zda jsou po-

pulačně či individuálně rizikové vzhledem k pádům v dané situaci. Analýza byla zcela indivi-

duální a upřesněna na základě dalších faktorů jako byl popis pádů (evidováno zdravotními 

sestrami), laboratorní hodnoty, osobní anamnéza (OA), či názor lékaře a další. Následovala 

analýza lékových problémů (DRP) a doporučení intervencí k zamezení pádů. 

Celkem bylo analyzováno 530 populačně rizikových léčiv připadajících na 140 pacientů s pá-

dem. Průměrný počet populačně rizikových léčiv byl 3,79 ± 2,3 na pacienta s pádem. Násle-
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dující tabulka (Tabulka 5) popisuje četnost populačně a individuálně rizikových léčiv rozděle-

ných na základě 1. úrovně ATC klasifikace a jejich poměr. Mezi populačně nejrizikovější léčiva 

patřila, stejně jako u individuálně rizikových léčiv, léčiva ovlivňující NS a KVS.  

 

Tabulka 5 Souhrn populačně a individuálně rizikových léčiv 

1. Úroveň ATC klasifikace Počet populačně 
rizikových léčiv 

Počet individuálně 
rizikových léčiv 

Poměr populačních a in-
dividuálních léčiv v % 

A. Trávicí ústrojí a metabolismus 

 50 22 44,0 

B. Krev a krvetvorné orgány 

 2 2 100,0 

C. Kardiovaskulární systém 

 237 165 69,6 

G. Urogenitální systém a pohlavní hormony 

 7 4 57,1 

J. Protiinfekční léčiva pro systémové použití 

 10 10 100,0 

N. Nervová soustava 

 198 163 82,3 

P. Antiparazitika, insekticidy, repelenty 

 2 2 100,0 

R. Dýchací ústrojí 

 24 18 75,0 

 

Analýza farmakoterapie z pohledu klinického farmaceuta – individuálně riziková léčiva 

Celkem bylo farmaceuty analyzováno 386 individuálně rizikových léčiv. Průměrně užíval každý 

pacient s pádem okolo 3 individuálně rizikových léčiv (2,8 ± 1,91 léčiv/pacient s pádem). Uží-

vání dvou a více individuálně rizikových léčiv pak bylo zaznamenáno u 110 pacientů, kteří 

spadli (78,6 %). 

Mezi nejčastější individuálně rizikové skupiny léčiv z hlediska pádů patřila zejména beta-blo-

kátory (41; 29,2 %), látky ovlivňující renin-angiotenzinový systém (26; 18,5 %), antiepileptika 

(24; 17,0 %), antidiabetika (22; 15,7 %), analgetika (20; 14,2 %), kardiaka (20; 14,2 %). V nej-

větší míře byla v tomto vzorku pacientů spojována s pády psycholeptika (70; 50,0 %), diuretika 

(52; 37,1 %) a psychoanaleptika (44; 31,4 %). Jednalo se tedy zejména o látky ovlivňující hla-

dinu cukru v krvi, TK a funkce CNS.  

Nejčastějším DRP z hlediska pádů byla jednoznačně volba rizikového léčiva (ať už vzhledem 

k věku, stavu eliminačních orgánu či jiného důvodu). Riziková léčiva tvořila 69,2 % veškerých 

DRP. V případě intervencí kliničtí farmaceuti nejčastěji doporučovali laboratorní monitoring pa-

cientů (laboratorní monitoring ve 37,9 %, monitoring symptomů a celkového stavu pacienta 
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ve 22,4 %). Na každé individuálně rizikové léčivo připadala volba jednoho DRP a 1–3 inter-

vencí. 

V následujících tabulkách jsou zaznamenány nejčastější DRP spojené s pádem (Tabulka 6), 

jejich doporučené intervence klinickými farmaceuty (Tabulka 7) a v následujících kapitolách 

pak četnost individuálně rizikových léčiv řazených na základě ATC klasifikace.  

 

Tabulka 6 Souhrn DRP individuálně rizikových léčiv, N = 386 

DRP N (%) 

Výběr léčiva – riziková účinná látka 267 (69,2) 

Výběr léčiva – nejasná indikace 15 (3,9) 

Výběr léčiva – látky téhož mechanismu účinku 2 (0,5) 

Výběr léčiva – riziková kombinace – farmakodynamická interakce 59 (15,3) 

Volba dávky – úprava dávky vzhledem k renálním funkcím 1 (0,25) 

Volba dávky – úprava dávky vzhledem k eliminačním metodám 1 (0,25) 

Volba dávky – nevhodná frekvence – prodloužení dávkového intervalu 1 (0,25) 

Aplikace léčiva – nevhodné načasování vzhledem k denní době 1 (0,25) 

Monitorace NÚ a efektivity léčby – doporučení k monitorování hladin léků (TDM) 3 (0,78) 

Monitorace NÚ a efektivity léčby – laboratorní vyšetření krve – glykemické markery 13 (3,37) 

Monitorace NÚ a efektivity léčby – TK, tepová frekvence 23 (5,95) 

Legenda: N = 100 % 

 

Tabulka 7 Souhrn doporučených intervencí u individuálně rizikových léčiv, N = 438 

Intervence N (%) 

Vysazení léčiv bez lékové náhrady 29 (6,6) 

Vysazení léčiv s doporučením jiného léčiva 48 (11,0) 

Doporučení indikovat nové léčivo 1 (0,2) 

Snížení dávky léčiva 22 (5,0) 

Úprava časování léčiva 13 (3,0) 

Doporučení jiné lékové formy 1 (0,2) 

Doporučení monitoringu pacienta 98 (22,4) 

Doporučení laboratorního monitoringu pacienta 166 (37,9) 

Změna ve způsobu podání léčiva 1 (0,2) 

Edukace zdravotnického personálu 12 (2,7) 

Edukace pacienta 2 (0,5) 

Bez intervence 45 (10,3) 

Legenda: N = 100 % 



47 
 

 

Trávicí ústrojí a metabolismus (A) 

V ATC skupině léčivých přípravků ovlivňující trávicí trakt a metabolismus byla jako individuálně 

riziková léčiva zaznamenána antidiabetika, která užívalo 15,7 % pacientů. Mezi nimi pak vy-

čnívaly nad ostatními antidiabetiky (36,4 %) především inzuliny (63,6 % léčiv z této skupiny). 

Skupinu ostatních antidiabetik tvořila perorální antidiabetika, konkrétně deriváty sulfonylurey. 

Mezi nejrizikovější z této skupiny se zařadil glimepirid (4; 2,9 %). Četnost ostatních antidiabe-

tik, která pacienti užívali, je uvedena v tabulce níže (Tabulka 8). 

 

Tabulka 8 Individuálně riziková léčiva skupiny „A“ ATC klasifikace, N = 140 

Individuálně riziková léčiva N (%) 

A10 Antidiabetika 22 (15,7) 

A10A Inzuliny a analogy A10AB01 Inzulin lidský 4 (2,9) 

 A10AB05 Inzulin aspart 2 (1,4) 

 A10AB06 Inzulin glulisin 1 (0,7) 

 A10AD01 Inzulin lidský 1 (0,7) 

 A10AD05 Inzulin aspart 1 (0,7) 

 A10AE04 Inzulin glargin 2 (1,4) 

 A10AE05 Inzulin detemir 3 (2,1) 

A10B Antidiabetika, kromě inzulinů A10BB07 Glipizid 1 (0,7) 

 A10BB08 Gliquidon 1 (0,7) 

 A10BB09 Gliklazid 2 (1,4) 

 A10BB12 Glimepirid 4 (2,9) 

Legenda: N = 100 % 

V souvislosti s touto skupinou léčiv bylo indikováno 22 DRP (Tabulka 9). Většinu z nich (59 %) 

tvořil nedostatečný monitoring efektivity léčby, konkrétně glykemických markerů. Pokud se jed-

nalo o tento případ, nebyly přítomny hodnoty glykémie. Na základě toho nebyli kliničtí farma-

ceuti schopni analyzovat, zda pád souvisel s hladinou cukru v krvi, či nikoliv. Ve zbylých pří-

padech byla antidiabetika vyhodnocena jako riziková léčiva (41 %).  

 

Tabulka 9 DRP jako příčina pádů "A" ATC skupiny léčiv, N = 22 

DRP N (%) 

Výběr léčiva – riziková účinná látka 9 (41,0) 

Monitorace NÚ a efektivity léčby – laboratorní vyšetření krve – glykemické markery 13 (59,0) 

Legenda: N = 100 % 
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Intervence farmaceuta (Tabulka 10) byly doporučeny na základě individuálního přístupu ke 

každému pacientovi a analyzovaných DRP. Ve skupině léčiv ovlivňující glykémii se jednalo 

v první řadě o doporučení laboratorního monitoringu pacienta (83,3 %) k zabránění především 

hypoglykemických stavů. Ani hyperglykémie však není u pacientů žádoucí. Ve dvou případech 

(8,3 %) nebyla doporučena žádná intervence, u zbylých dvou případů doporučení obsahovalo 

snížení dávky a edukaci zdravotnického personálu. 

 

Tabulka 10 Intervence objevující se ve skupině "A" ATC klasifikace, N = 24 

Intervence N (%) 

Snížení dávky léčiva 1 (4,2) 

Doporučení laboratorního monitoringu pacienta 20 (83,3) 

Edukace zdravotnického personálu 1 (4,2) 

Bez intervence 2 (8,3) 

Legenda: N = 100 % 

 

Krev a krvetvorné orgány (B) 

Skupina „B“ ATC klasifikace se týká krve a krvetvorných orgánů. Z hlediska pádů není až tak 

významná. Jako individuálně riziková léčiva byla určena 2 léčiva (1,4 %). Konkrétně se jednalo 

o sulodexid ze skupiny antitrombotik a elektrolyty ze skupiny intravenózních roztoků (Tabulka 

11).  

 

Tabulka 11 Individuálně riziková léčiva skupiny „B“ ATC klasifikace, N = 140 

Individuálně riziková léčiva N (%) 

B01 Antikoagulancia, antitrombotika 1 (0,7) 

B01A Antikoagulancia, antitrombotika B01AB11 Sulodexid 1 (0,7) 

B05 Náhrady plazmy a perfúzní roztoky 1 (0,7) 

B05B Intravenózní roztoky B05BB01 Elektrolyty 1 (0,7) 

Legenda: N = 100 % 

Problémem této skupiny léčiv byla v 50 % případů nejasná indikace, v druhé polovině případů 

se jednalo o rizikovou účinnou látku. 

 

Doporučené intervence zahrnovaly laboratorní monitoring pacienta a monitoring pacienta 

(např. symptomy).  
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Kardiovaskulární systém (KVS, C) 

Léčiva „C“ skupiny ATC klasifikace patřila mezi nejrizikovější z hlediska pádů. Tvořila 42,6 % 

všech individuálně rizikových užívaných léčiv. Mohla za to především léčiva ze skupin kardiak 

(užíválo 14,2 % pacientů), diuretik (37,1 %), beta blokátorů (29,2 %) a látek ovlivňující renin-

angiotenzinový systém (18,5 %). Jednalo se zejména o látky ovlivňující srdeční funkce a TK. 

Mezi nejčastější individuálně riziková léčiva z podskupiny kardiak patřil digoxin a amiodaron 

(80 % kardiak). V případě antihypertenziv šlo převážně o antiandrenergní látky  ̶moxonidin 

a urapidil (dohromady 88,9 % všech antihypertenziv). Skupina diuretik byla z hlediska rizika 

pádů nejpočetnější. Do této skupiny patří také furosemid, který byl s rizikem pádů zmiňován 

nejvíce ze všech rizikových léčiv (9,0 % individuálně rizikových léčiv, užívalo 25 % pacientů). 

Dalším významným zástupcem diuretik byl spironolakton, který se vyskytoval u 7,1 % pacientů 

s pádem. Beta blokátory tvořily též podstatnou skupinu. Mezi nejrizikovější patřil metoprolol 

(15,7 % pacientů) a bisoprolol (10,0 % pacientů). V neposlední řadě byly jako rizikové analy-

zovány blokátory kalciového kanálu (amlodipin, 10,7 %) a látky ovlivňující renin-angiotenzi-

nový systém (perindopril, 11,4 %). Podrobnější statistiky jsou uvedeny níže (Tabulka 12). 

 

Tabulka 12 Individuálně riziková léčiva skupiny „C“ ATC klasifikace, N = 140 

Individuálně riziková léčiva N (%) 

C01 Kardiaka 20 (14,2) 

C01A Srdeční glykosidy C01AA05 Digoxin 8 (5,7) 

C01B Antiarytmika, třída I a III C01BC03 Propafenon 3 (2,1) 

 C01BD01 Amiodaron 8 (5,7) 

C01D Vazodilatancia používaná u onemoc-
nění srdce 

C01DA14 Isosorbid-mononitrát 1 (0,7) 

C02 Antihypertenziva 9 (6,5) 

C02A Antiadrenergní látky, centrálně půso-
bící 

C02AC05 Moxonidin 4 (2,9) 

 C02AC06 Rilmenidin 1 (0,7) 

C02C Antiadrenergní látky, periferně půso-
bící 

C02CA06 Urapidil 4 (2,9) 

C03 Diuretika 52 (37,1) 

C03A Diuretika s nižším účinkem, thiazidy C03AA03 Hydrochlorothiazid 1 (0,7) 

C03B Jiná diuretika s nižším účinkem, kromě 
thiazidů 

C03BA11 Indapamid 1 (0,7) 

C03C Diuretika s vysokým účinkem C03CA01 Furosemid 35 (25,0) 

C03D Kalium šetřící diuretika C03DA01 Spironolakton 10 (7,1) 

C03E Diuretika a kalium šetřící diuretika v 
kombinaci 

C03EA01 Hydrochlorothiazid a kalium 

šetřící diuretika v kombinaci 

4 (2,9) 
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 C03EA06 Chlortalidon a kalium šetřící 

diuretika 

1 (0,7) 

C07 Beta blokátory 41 (29,2) 

C07A Beta-blokátory C07AB02 Metoprolol 22 (15,7) 

 C07AB05 Betaxolol 2 (1,4) 

 C07AB07 Bisoprolol 14 (10,0) 

 C07AB12 Nebivolol 1 (0,7) 

 C07AG02 Karvedilol 2 (1,4) 

C08 Blokátory kalciového kanálu 17 (12,1) 

C08C Selektivní blokátory kalciových kanálů 
s převážně vaskulárním účinkem 

C08CA01 Amlodipin 15 (10,7) 

 C08CA13 Lerkanidipin 1 (0,7) 

C08D Selektivní blokátory kalciových kanálů 
s přímým kardiálním účinkem 

C08DA01 Verapamil 1 (0,7) 

C09 Látky ovlivňující renin-angiotenzinový systém 26 (18,5) 

C09A ACE inhibitory, samotné C09AA03 Lisinopril 1 (0,7) 

 C09AA04 Perindopril 16 (11,4) 

 C09AA05 Ramipril 4 (2,9) 

C09B ACE inhibitory, kombinace C09BB04 Perindopril a amlodipin 2 (1,4) 

C09C Antagonisté angiotensinu II, samotní C09CA03 Valsartan 1 (0,7) 

 C09CA07 Telmisartan 2 (1,4) 

Legenda: N = 100 % 

Léčiva ze skupiny léčiv ovlivňující KVS byla nejčastěji klasifikována jako rizikové účinné látky 

(42,7 %). Ve 28,0 % se jednalo o rizikovou kombinaci z hlediska farmakodynamické interakce, 

jednalo se ve většině případů o vícenásobné ovlivňování TK, které mohlo vést k hypotenzním 

stavům. Ve 13,4 % případů TK nebyl dostatečně monitorován, nebylo tudíž možné zcela iden-

tifikovat spojitost s rizikovým ovlivněním TK. Následující Tabulka 13 shrnuje veškeré DRP spo-

jené s touto ATC skupinou léčiv. 

 

Tabulka 13 DRP jako příčina pádů "C" ATC skupiny, N = 164 

DRP N (%) 

Výběr léčiva – riziková účinná látka 70 (42,7) 

Výběr léčiva – nejasná indikace 11 (6,7) 

Výběr léčiva – látky téhož mechanismu účinku 2 (1,2) 

Výběr léčiva – riziková kombinace – farmakodynamická interakce 57 (34,8) 

Volba dávky – nevhodná frekvence – prodloužení dávkového intervalu 1 (0,6) 

Monitorace NÚ a efektivity léčby – doporučení k monitorování hladin léků (TDM) 1 (0,6) 

Monitorace NÚ a efektivity léčby – TK, tepová frekvence 22 (13,4) 

Legenda: N = 100 % 
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Vzhledem k tomu, že se ve většině případů jednalo o léčiva k terapii AH, nejčastější intervencí 

doporučenou klinickými farmaceuty byl laboratorní monitoring pacienta (především TK, 

71,3 %). Tato intervence byla nejčastější také u nejrizikovějšího léčiva z pohledu pádů  ̶furo-

semidu (35 % intervencí furosemidu). U 11,2 % bylo doporučeno léčivo zcela vysadit (bez 

lékové náhrady), u 4,2 % pacientů by se dle hodnotících farmaceutů našla vhodnější terapeu-

tická alternativa. V 9 případech (4,8 %) bylo potřeba snížit dávku. Další intervence shrnuje 

Tabulka 14. 

 

Tabulka 14 Intervence objevující se ve skupině "C" ATC klasifikace, N = 188 

Intervence N (%) 

Vysazení léčiv bez lékové náhrady 21 (11,2) 

Vysazení léčiv s doporučením jiného léčiva 8 (4,2) 

Snížení dávky léčiva 9 (4,8) 

Úprava časování léčiva 1 (0,5) 

Doporučení laboratorního monitoringu pacienta 134 (71,3) 

Edukace zdravotnického personálu 4 (2,1) 

Bez intervence 11 (5,8) 

Legenda: N = 100 % 

 

Urogenitální systém a pohlavní hormony (G) 

Mezi individuálně rizikovými léčivy se objevila také léčiva ze skupiny pohlavních hor-

monů a urogenitálního systému. Jednalo se v tomto případě však pouze o 2 léčiva  ̶metroni-

dazol (0,7 %) a tamsulosin (2,1 %), který mohl být rizikový z hlediska OH. Následující tabulka 

(Tabulka 15) popisuje četnost rizikových léčiv této skupiny.  

 

Tabulka 15  Individuálně riziková léčiva skupiny „G“ ATC klasifikace, N = 140 

Individuálně riziková léčiva N (%) 

G01 Gynekologika, antiinfektiva a antiseptika 1 (0,7) 

G01A Antiinfektiva a antiseptika, kromě kombinací s 
kortikosteroidy 

G01AF01 Metronidazol 1 (0,7) 

G04 Urologika 3 (2,1) 

G04C Léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty G04CA02 Tamsulosin 3 (2,1) 

Legenda: N = 100 % 

V souvislosti s těmito léčivy se jednalo rovným dílem o rizikovou účinnou látku (50 %) a riziko-

vou kombinaci z hlediska farmakodynamické interakce (zejména potenciální ovlivnění TK). 
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V rámci intervencí byl zmiňován především monitoring pacienta. Ať už laboratorní (75 %) či 

symptomatický (25 %). 

 

Protiinfekční látky pro systémové užití (J) 

Mezi individuálně rizikové protiinfekční látky pro systémové užití byli zařazeni zástupci chino-

lonových antibiotik, konkrétně ofloxacin (0,7 %) a ciprofloxacin (6,4 %, Tabulka 16). 

 

Tabulka 16 Individuálně riziková léčiva skupiny „J“ ATC klasifikace, N = 140 

Individuálně riziková léčiva N (%) 

J01 Antibakteriální látky pro systémové užití 10 (7,1) 

J01M Chinolonová antibakteriální léčiva 
 

J01MA01 Ofloxacin 1 (0,7) 

 J01MA02 Ciprofloxacin 9 (6,4) 

Legenda: N = 100 % 

Nejčastěji se z hlediska DRP jednalo o rizikovou účinnou látku (80,0 %). V těchto případech 

bylo doporučenou intervencí monitorování pacienta. V 10 % případů se jednalo o vysokou 

dávku vzhledem k renálním funkcím (dávka 4× vyšší, než jaká by odpovídala ledvinným funk-

cím a glomerulární filtraci pacienta). Ve zbylých 10 % se jednalo taktéž o převýšení dávky 

vzhledem k eliminačním metodám. Doporučeným řešením bylo tedy snížení dávky, která by 

odpovídala stavu pacienta. 

 

Nervová soustava (NS, N) 

Skupina léčiv, která ovlivňují NS se s celkovou četností 42,1 % v rámci individuálně rizikových 

léčiv zařadila na druhou pozici hned po léčivech působících na KVS (42,6 %). Mezi nejfrek-

ventovanější patřila opioidní analgetika (13,6 %), antiepileptika (17,0 %), psycholeptika (an-

tipsychotika a neuroleptika (30,0 %), anxiolytika (14,3 %), hypnotika a sedativa (5,7 %)) a psy-

choanaleptika (antidepresiva, 30,7 %). 

V rámci jednotlivých skupin pak jednoznačně dominovaly tramadol/tramadol v kombinaci (opi-

oidní analgetika, 6,4 %), pregabalin (antiepileptika, 6,4 %), levodopa a inhibitor dekarboxylázy 

(antiparkinsonika, 1,4 %), tiaprid (antipsychotika, 17,1 %), alprazolam (anxiolytika, 6,4 %), zol-

pidem (hypnotika a sedativa, 3,6 %) a citalopram v rámci podskupiny antidepresiv (8,6 %). 

Konkrétnější hodnoty uvádí Tabulka 17. 

Pokud byl furosemid vyzdvihován v rámci léčiv na KVS, u léčiv na NS jednoznačně vedl tiaprid 

(17,1 % užívajících pacientů). 100 % DRP spojovaných s tiapridem, byl stejně jako u valné 

většiny léčiv této skupiny (98,8 %), rizikový výběr léčiva. Nejčastějším doporučeným postupem 
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byl následný monitoring pacienta za případné následné změny/úpravy medikace (66,7 %). 

Zbylé DRP shrnuje Tabulka 18. 

Tabulka 17 Individuálně riziková léčiva skupiny „N“ ATC klasifikace, N = 140 

Individuálně riziková léčiva N (%) 

N02 Analgetika 20 (14,2) 

N02A Opioidní analgetika (anodyna) N02AA01 Morfin 4 (2,9) 
 

N02AA55 Oxykodon 1 (0,7) 
 

N02AB03 Fentanyl 2 (1,4) 
 

N02AE01 Buprenorfin 1 (0,7) 
 

N02AJ06 Kodein a paracetamol 2 (1,4) 
 

N02AX02 Tramadol 2 (1,4) 
 

N02AX52 Tramadol v kombinaci 7 (5,0) 

N02B Jiná analgetika a antipyretika N02BE51 Paracetamol, kombinace 

kromě psycholeptik 

1 (0,7) 

N03 Antiepileptika 24 (17,0) 

N03A Antiepileptika N03AB02 Fenytoin 4 (2,9) 
 

N03AE01 Klonazepam 3 (2,1) 
 

N03AF01 Karbamazepin 2 (1,4) 
 

N03AG01 Kyselina valproová 3 (2,1) 
 

N03AX12 Gabapentin 3 (2,1) 
 

N03AX16 Pregabalin 9 (6,4) 

N04 Antiparkinsonika 4 (2,8) 

N04B Dopaminergní léčiva N04BA02 Levodopa a inhibitor dekarbo-

xylázy 

2 (1,4) 

 
N04BC04 Ropinirol 1 (0,7) 

 
N04BC05 Pramipexol 1 (0,7) 

N05 Psycholeptika 70 (50,0) 

N05A Antipsychotika, neuroleptika N05AD01 Haloperidol 4 (2,9) 
 

N05AD03 Melperon 7 (5,0) 
 

N05AH02 Klozapin 1 (0,7) 
 

N05AH03 Olanzapin 2 (1,4) 
 

N05AH04 Kvetiapin 3 (2,1) 
 

N05AL03 Tiaprid 24 (17,1) 
 

N05AX08 Risperidon 1 (0,7) 

N05B Anxiolytika N05BA01 Diazepam 2 (1,4) 
 

N05BA04 Oxazepam 1 (0,7) 
 

N05BA08 Bromazepam 7 (5,0) 
 

N05BA12 Alprazolam 9 (6,4) 
 

N05BB01 Hydroxyzin 1 (0,7) 
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N05C Hypnotika a sedativa N05CD08 Midazolam 1 (0,7) 
 

N05CD13 Cinolazepam 2 (1,4) 
 

N05CF02 Zolpidem 5 (3,6) 

N06 Psychoanaleptika 44 (31,4) 

N06A Antidepresiva N06AB04 Citalopram 12 (8,6) 
 

N06AB06 Sertralin 8 (5,7) 
 

N06AB10 Escitalopram 7 (5,0) 
 

N06AX05 Trazodon 8 (5,7) 
 

N06AX11 Mirtazapin 5 (3,6) 
 

N06AX16 Venlafaxin 3 (2,1) 

N06D Léčiva proti demenci N06DA02 Donepezil 1 (0,7) 

N07 Jiná léčiva CNS včetně parasympatomimetik 1 (0,7) 

N07C Antivertiginóza N07CA02 Cinarizin 1 (0,7) 

Legenda: N = 100 % 

 

Tabulka 18 DRP jako příčina pádů "N" ATC skupiny, N = 161 

DRP N (%) 

Výběr léčiva – riziková účinná látka 159 (98,8) 

Výběr léčiva – nejasná indikace 1 (0,6) 

Aplikace léčiva – nevhodné načasování vzhledem k denní době 1 (0,6) 

Legenda: N = 100 % 

 

Kromě monitoringu pacienta (47,2 %) kliničtí farmaceuti také doporučovali u 21,1 % pacientů 

stávající léčivo nahradit jiným, vhodnějším pro konkrétního pacienta. U 5 pacientů (2,8 %) by 

konkrétní léčivou látku vysadili (jednalo se vždy po jednom případě o tramadol v kombinaci, 

haloperidol, gabapentin, bromazepam a citalopram). V 5 % doporučovali snížení dávek. Mezi 

další zmiňované intervence v rámci léčiv na NS patřila indikace nového léčiva, úprava časo-

vání léčiva, doporučení jiné lékové formy, změna ve způsobu podání, edukace pacienta či 

zdravotnického personálu. Konkrétní výsledky popisuje Tabulka 19. 

 

Tabulka 19 Intervence objevující se ve skupině "N" ATC klasifikace, N = 180 

Intervence N (%) 

Vysazení léčiv bez lékové náhrady 5 (2,8) 

Vysazení léčiv s doporučením jiného léčiva 38 (21,1) 

Doporučení indikovat nové léčivo 1 (0,6) 

Snížení dávky léčiva 9 (5,0) 
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Úprava časování léčiva 2 (1,1) 

Doporučení jiné lékové formy 1 (0,5) 

Doporučení monitoringu pacienta 85 (47,2) 

Změna ve způsobu podání léčiva 1 (0,6) 

Edukace zdravotnického personálu 7 (3,9) 

Edukace pacienta 2 (1,1) 

Bez intervence 29 (16,1) 

Legenda: N = 100 % 

 

Antiparazitika, insekticidy, repelenty (P) 

Antiprotozoika zastoupená jediným zástupcem  ̶ metronidazolem ̶ byla zmíněna celkem ve 

dvou případech (1,4 %). Z hlediska lékových problémů se ve 100 % jednalo o rizikovou účin-

nou látku. Doporučenou intervencí se na základě této informace stal především monitoring 

pacienta (100 %). 

 

Dýchací ústrojí (R) 

Mezi individuálně riziková léčiva ovlivňující a působící v dýchacím systémů patřila antiastma-

tika (9,2 %), léčiva při kašli a nachlazení (2,8 %) a ve dvou případech antihistaminika pro 

systémovou aplikaci (1,4 %). Konkrétní zástupce zachycuje Tabulka 20. 

 

Tabulka 20 Individuálně riziková léčiva skupiny „R“ ATC klasifikace, N = 140 

Individuálně riziková léčiva N (%) 

R03 Antiastmatika 13 (9,2) 

R03D Jiná systémová léčiva onemocnění spojených s ob-
strukcí dých. cest 

R03DA04 Teofylin 10 (7,1) 

 
R03DA05 Aminofylin 3 (2,1) 

R05 Léčiva při kašli a nachlazení 4 (2,8) 

R05C Expektorancia, kromě kombinací s antitusiky R05CA03 Guajacuran 2 (1,4) 

R05D Antitusika, kromě kombinací s expektorancii R05DA04 Kodein 2 (1,4) 

R06 Antihistaminika pro systémové užití 2 (1,4) 

R06A Antihistaminika pro systémovou aplikaci R06AD02 Promethazin 2 (1,4) 

Legenda: N = 100 % 

Ve 77,8 % se podle klinických farmaceutů jednalo o rizikovou účinnou látku. V 11,1 % případů 

nebyla přítomna jasná indikace daného léčiva, u zbylých 11,1 % léčiv ovlivňující dýchací sys-

tém byl problém shledán v nedostatečném monitoringu terapeutických hladin léčiva. Jednalo 

se zejména o theofylin (7 z 10 případů, 70 %). 
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Další intervence ve spojení s léčivy „R“ skupiny ATC klasifikace nalezneme v následující ta-

bulce (Tabulka 21). Kromě laboratorního monitoringu doporučovali kliničtí farmaceuti léčivo 

zcela vysadit (16,7 %), vysadit a nahradit jiným léčivem (11,1 %), snížit dávku či monitorovat 

symptomy pacienta v 5,6 % případů. Zbylé 3 případy (16,7 %) by nechali bez intervence. 

 

Tabulka 21 Intervence objevující se ve skupině "R" ATC klasifikace, N = 18 

Intervence N (%) 

Vysazení léčiva bez lékové náhrady 3 (16,7) 

Vysazení léčiva s doporučením jiného léčiva 2 (11,1) 

Snížení dávky 1 (5,6) 

Doporučení laboratorního monitoringu pacienta 8 (44,3) 

Doporučení monitoringu pacienta 1 (5,6) 

Bez intervence 3 (16,7) 

Legenda: N = 100 % 

 

Abúzus alkoholu v anamnéze nebo přítomnost alkoholu při pádu 

Abúzus alkoholu byl negován v případě 117 pacientů (83,6 %). U dalších 17 (12,1 %) nešlo 

přítomnost alkoholu při pádu posoudit a zbylých 6 (4,3 %) se alkohol v osobní anamnéze nebo 

při pádu objevil.  

 

Celkový vliv farmakoterapie na pád pacienta pohledem lékaře a klinického farmaceuta 

Vliv farmakoterapie očima lékařů v porovnání s pohledem klinických farmaceutů názorně shr-

nuje Tabulka 22. Dle názoru lékařů ve větší míře léčivé přípravky nebyly odpovědny za pád 

(odpověď spíše ne/ne tvořilo 73,9 % případů). Naopak podle klinických farmaceutů byla ve 

vyšší míře farmakoterapie důvodem pádu (odpověď spíše ano/ano tvořila 50 % odpo-

vědí, u 5 % případů nešlo vliv terapie na pád posoudit). 
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Tabulka 22 Vliv farmakoterapie na pád z pohledu lékařů a klinických farmaceutů, N = 140 

Vliv terapie na pád Lékaři, N (%) Kliničtí farmaceuti, N (%) 

Ano 5 (3,6) 11 (7,9) 

Spíše ano 22 (15,7) 59 (42,1) 

Nelze posoudit 2 (1,4) 7 (5,0) 

Spíše ne 72 (51,4) 53 (37,9) 

Ne 39 (27,9) 10 (7,1) 

Legenda: N = 100 % 

 

Ostatní lékové problémy spojené s užívanou farmakoterapií 

V rámci kompletní analýzy farmakoterapie byla také klasifikována léčiva spojována s ostatními 

DRP (kromě pádů). Celkem jich bylo zaznamenáno 93. Jednalo se nejčastěji o nejasnou/zbyt-

nou indikací (34,4 %) nebo problémy s dávkováním (18,3 %). V dalších případech se pak jed-

nalo o problémy s výběrem léčiva (léčivo chybělo i přes jeho jasnou indikaci (11,8 %), duplicita 

v terapii (3,2 %) nebo kontraindikace (1,1 %)) a nealergické NÚ (8,6 %). V neposlední řadě se 

u 4,3 % jednalo o potenciální lékovou interakci a u 4 pacientů (4,3 %) se vyskytoval jiný pro-

blém (nedostatečná terapie vzhledem k laboratorním výsledkům, rizikový přípravek vzhledem 

k diagnóze pacienta).  

Léčiva zmiňovaná v souvislosti s ostatními DRP jsou zmíňuje Tabulka 23. Jsou rozdělena na 

základě ATC klasifikace. Nejvíce problematická byla tentokrát léčiva ze skupiny ovlivňující trá-

vicí ústrojí a metabolismus, konkrétně antacida, antiulceróza a antiflatulencia (12,9 %). Nej-

častěji zmiňovaným léčivem ze všech ATC skupin byl alopurinol (9,7 %). Ve většině případů 

se jednalo o nejasnou indikaci a doporučením bylo vysazení léčiva. 

 

Tabulka 23 Přehled léčiv v souvislosti s ostatními DRP, N = 93 

ATC klasifikace Zástupci Souvislost s ostat-
ními DRP 

A. Trávicí ústrojí a metabolismus 33 (35,5) 

A02 Antacida, antiulceróza a antiflatulencia A02BC01 Omezprazol 12 (12,9) 
 

A02BC02 Pantoprazol 2 (2,1) 
 

A02BC03 Lansoprazol 1 (1,1) 
 

A03FA07 Itopridum 1 (1,1) 
 

A07FA01 Organismy produ-
kující kyselinu mléčnou 

1 (1,1) 
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A07BC05 Diosmektit 1 (1,1) 

 
A10BA02 Metformin 3 (3,2) 

 
A10BB09 Gliklazid 1 (1,1) 

A11 Vitaminy A11CC Vitamin D a analogy  3 (3,2) 

A12 Náhrady minerálních prvků A12AA Vápník  3 (3,2)  
A12AX Vápník v kombinaci  4 (4,3) 

 
A12BA01 Chlorid draselný 1 (1,1) 

B. Krev a krvetvorné orgány 7 (7,5) 

B01 Antikoagulancia, antitrombotika B01A Antikoagulancia, antit-
rombotika  

2 (2,1) 

 
B01AA03 Warfarin 1 (1,1) 

 
B01AB05 Enoxaparin 1 (1,1) 

 
B01AC06 Kyselina Acetyl-
salicylová 

3 (3,2) 

C. Kardiovaskulární systém 15 (16,1) 

C01 Kardiaka C01BD01 Amiodaron 1 (1,1) 
 

C01EB15 Trimetazidin 1 (1,1) 

C03 Diuretika C03CA01 Furosemid 1 (1,1) 
 

C03DA01 Spironolakton 2 (2,1) 

C04 Periferní vasodilatancia C04AX21 Naftidrofuryl 2 (2,1) 

C05 Vasoprotektiva C05CA53 Diosmin v kombi-
naci 

2 (2,1) 

C07 Beta blokátory C07AB02 Metoprolol 2 (2,1) 

C08 Blokátory kalciového kanálu C08CA01 Amlodipin 1 (1,1) 

C09 Látky ovlivňující renin-angiotenzinový sys-
tém 

C09AA04 Perindopril 1 (1,1) 

 
C09DA06 Kandesartan a 
diuretika 

1 (1,1) 

C10 Prostředky snižující hladinu lipidů v séru 
 

1 (1,1) 

J. Protiinfekční léčiva pro systémové použití 7 (7,7) 

J01 Antibakteriální látky pro systémové užití J01CR01 Ampicilin a enzy-
mový inhibitor 

1 (1,1) 

 
J01DB05 Cefadroxil 1 (1,1) 

 
J01DC02 Cefuroxim 1 (1,1) 

 
J01EE01 Sulfamethoxazol a 
trimethoprim 

1 (1,1) 

 
J01FA09 Klarithromycin 1 (1,1) 

 
J01XA01 Vankomycin 1 (1,1)  
J01XE01 Nitrofurantoin 1 (1,1) 

L. Antineoplastika a imunomodulující léčiva 1 (1,1) 

L04 Imunosupresiva L04AA06 Mykofenolová ky-
selina 

1 (1,1) 

M. Muskuloskeletální systém 10 (10,7) 

M01 Antirevmatika a protizánětlivá léčiva M01AX17 Nimesulid 1 (1,1) 

M04 Antiuratika M04AA01 Alopurinol 9 (9,6) 
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N. Nervová soustava 10 (10,7) 

N02 Analgetika N02AX52 Tramadol kombi-
nace s paracetamolem 

2 (2,1) 

 
N02BB02 Sodná sůl meta-
mizolu 

1 (1,1) 

N05 Psycholeptika N05AH02 Klozapin 1 (1,1) 
 

N05BA12 Alprazolam 1 (1,1) 
 

N05CF02 Zolpidem 1 (1,1) 

N06 Psychoanaleptika N06AB04 Citalopram 1 (1,1) 
 

N06AX11 Mirtazapin 1 (1,1) 
 

N06BX03 Piracetam 1 (1,1) 

N07 Jiná léčiva CNS včetně parasympatomi-
metik 

N07AA03 Distigmin 1 (1,1) 

R. Dýchací ústrojí 10 (10,7) 

R01 Nosní léčiva R01AD09 Mometason 1 (1,1) 

R03 Antiastmatika R03BB01 Ipratropium-bromid 1 (1,1)  
R03DA04 Teofylin 2 (2,1) 

R05 Léčiva při kašli a nachlazení R05CB01 Acetylcystein 2 (2,1) 
 

R05DB19 Dropropizin 1 (1,1) 

R06 Antihistaminika pro systémové užití Bisulepin 3 (3,2) 

Legenda: N = 100 % 

 

Nejčastěji navrhovanou intervencí klinických farmaceutů v případě ostatních DRP bylo vysa-

zení léčiva bez lékové náhrady (38,6 %). Další intervence shrnuje Tabulka 24. 

 

Tabulka 24 Doporučené intervence v rámci ostatních DRP, N = 93 

Intervence N (%) 

Vysazení léčiva bez lékové náhrady 36 (38,6) 

Vysazení léčiva s doporučením jiného léčiva 11 (11,8) 

Doporučení indikovat nové léčivo 9 (9,7) 

Snížení dávky 8 (8,6) 

Zvýšení dávky léčiva 2 (2,1) 

Úprava časování léčiva 10 (10,8) 

Jiné úpravy dávkového schématu 1 (1,1) 

Doporučení laboratorního monitoringu pacienta 11 (11,8) 

Doporučení monitoringu pacienta 2 (2,1) 

Bez intervence 2 (2,1) 

Jiné 1 (1,1) 

Legenda: N = 100 % 
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5.3 Kazuistiky 

Příklady individuálního zhodnocení pacientů shrnují následující kazuistiky. Populačně riziková 

léčiva, riziková onemocnění a laboratorní/fyzikální hodnoty mimo/na hraně fyziologických/do-

poručených hodnot jsou zvýrazněny tučně.  

 

Kazuistika 1  

Žena, narozena 1931 (88 let) 

Popis pádu 

Pád se odehrál v 0:30 hodin na pokoji, když si pacientka chtěla stoupnout vedle postele a napít 

se. Nedošlo k žádnému poranění ani ke ztrátě vědomí. Jedná se o pohyblivého ležícího paci-

entku, při chůzi používá berle a již před hospitalizací měla brýle/čočky.  

Fyzikální a laboratorní hodnoty 

• TK: 99/49 mmHg 

• Pulz: 107/min 

• Glykémie: 7,27 mmol/l 

• Na+: 137 mmol/l 

• K+: 3,1 mmol/l 

• Cl-: 95 mmol/l 

OA 

• AH 

• DM na dietě 

• Závratě (nyní stav po kolapsu, předcházelo vertigo) 

• Minerální dysbalance (hypokalémie, hypochlorémie) 

• Asthma bronchiale  

• Akutní bronchitis (nyní) 

• Infarkt myokardu II. typu 

• Chronická myeloidní leukémie (2016) 

• Operace žlučníku (1990) 

• Hysterektomie (1990) 

Léková anamnéza (LA) 

LA pacienta shrnuje Tabulka 25. 
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Tabulka 25 Léková anamnéza pacienta (1) 

Léčivý přípravek Účinná látka Dávkování  Individuálně rizikový* 

Prenessa 4 mg Perindopril 1-0-0 Ano 

Indap 2,5 mg Indapamid 1-0-0 Ano  

Rivotril 0,5 mg Klonazepam 1-0-1 Ano 

Mirtazapin Sandoz 15 mg Mirtazapin 0-0-1 Ano 

Euphyllin CR N 200 mg Theofylin 1-0-1 Nelze posoudit 

Cinarizin 75 mg Cinarizin 1-0-0 Nelze posoudit 

Elicea 10 mg Escitalopram 0,5-0-0 Ne 

Cardilan 0,175 g/0,175 g Draslík 1-0-0 Ne 

Klacid 500 mg Klarithromycin 1-0-1 Ne 

Helicid 20 mg Omeprazol 1-0-0 Ne 

Stacyl 100 mg Kyselina acetylsalicylová 0-1-0 Ne 

Erdomed 300 mg Erdostein 1-0-1 Ne 

Litalir 500 mg Hydroxymočovina 2-0-0 obden Ne 

Apo-allopurinol 100 mg Alopurinol 1-0-0 Ne 

Clexane 4000 IU/0,4 ml Enoxaparin 0-0-1 Ne 

Letrox 50 mcg Levothyroxin, sodná sůl 1-0-0 Ne 

Legenda: * na základě analýzy klinického farmaceuta 

RF 

• Vysoký věk (88 let) 

• Polyfarmakoterapie (18 léčivých přípravků) 

• Užívání 2 a více populačně rizikových léčiv (8 rizikových léčiv) 

Zhodnocení farmakoterapie týkající se pádu 

Jde o polymorbidní pacientku s minerální dysbalancí (koncentrace draslíku a chloridů jsou 

mírně snížené, suplementován je draslík a hořčík – Cardilan). Není znám abúzus alkoholu či 

aktivní kouření, je to hypotenzní pacientka s nově diagnostikovaným infarktem myokardu, 

oslabená probíhající perakutní respirační infekcí. 

Vzhledem k opravdu nízkému TK je nutné zaměřit se na antihypertenzní léčbu. K terapii 

AH pacientka užívá perindopril a zřejmě indapamid. TK by u geriatrického pacienta s rizikem 

vzniku pádů a OH měl být podle doporučených postupů okolo 140/90 mmHg, někdy i více. 

Naměřená hodnota 90/49 mmHg je opravdu velmi nízká. V rámci racionalizace terapie je ke 

zvážení vysazení indapamidu (nemá zde žádnou jinou indikaci a může přispívat k minerálové 

dysbalanci) a na základě pravidelného monitoringu TK zvážit snížení či úplné vysazení perin-

doprilu (neznáme navíc stav ledvin). 
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Dalším léčivem potenciálně rizikovým z hlediska pádů je theofylin. Je to léčivo s nízkým tera-

peutickým indexem a řadou NÚ (např. např. hypotenze, tachykardie, tremor, neklid, konvulze, 

insomnie). K eliminaci nežádoucího působení lze doporučit terapeutický monitoring dávek 

(TDM). Jeho indikace navíc není zcela jasná. 

CNS u této pacientky mohl ovlivňovat mirtazapin, klonazepam a escitalopram. Mirtazapin je 

sedativní antidepresivum vhodné u pacientů s insomnií, může tedy způsobovat noční zmate-

nost, somnolence, ale také např. třes, závratě, zmatenost a v neposlední řadě OH (ovlivnění 

TK). Klonazepam patří mezi anxiolytika ze skupiny BZD, může mít tedy výrazně sedativní úči-

nek. Vliv escitalopramu vzhledem k času pád (0:30 není pravděpodobný, maximální koncen-

trace v plazmě dosazuje escitalopram za 3–4 hodiny). 

V neposlední řadě byl jako individuálně rizikový analyzován cinarizin. Jedná se o potenciálně 

nevhodné léčivo u geriatrických pacientů, které má poměrně vysoké riziko polékově navoze-

ného parkinsonismu a relativně malou účinnost v rámci terapie vertiga. Mezi velmi časté NÚ 

patří např. únava. Stojí za zvážení jeho vysazení. 

Glykémie byla vzhledem k hodnotám (7,27 mmol/l) dobře kompenzovaná i bez farmakotera-

pie.   

Ostatní lékové problémy 

Klaritromycin a erdostein užívá zřejmě k léčbě akutní respirační infekce (spolu s protiprůjmo-

vými organismy kvůli NÚ antibiotik) Všechna tato léčiva spolu s enoxaparinem užívala nově. 

Klaritromycin je významným inhibitorem CYP 3A4, má tudíž značný interakční potenciál. 

V tomto případě by mohl lehce zvyšovat hladiny theofylinu a karbamazepinu. V případě po-

třeby dlouhodobého užívání antibiotik by bylo vhodné zvolit jinou alternativu (zvážit vzhledem 

k polyfarmakoterapii, věku a stavu eliminačních orgánů pacientky).  

Omeprazol může z hlediska dlouhodobého užívání přinášet také řadu komplikací. Inhibitory 

protonové pumpy mohou ovlivnit např. hladiny hořčíku, vápníku či absorpci vitamínu B12. Hrozí 

tak riziko anémie, neurologických poruch, osteoporózy, křečí, arytmií a dalších komplikací.  

Mohou ovlivňovat také vstřebávání řady léčiv. 

Chybí diagnóza pro alopurinol (vhodný monitoring kyseliny močové a případné vysazení, 

zejména pokud se v minulosti nevyskytl dnavý záchvat). V OA není zmíněna porucha funkce 

štítné žlázy i přes to, že užívá levothyroxin. 
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Shrnutí 

Nízký TK by v tomto případě mohl být spolu s diagnostikovanými závratěmi hlavní příčinou 

pádu. Preventivním opatření by v tomto případě mohlo zahrnovat edukaci pacienta i zdravot-

nického personálu (např. pomalé vstávání, nejlépe s doprovodem). Mimo jiné k pocitu zmate-

nosti a nerovnováhy rozhodně mohly přispět léčiva jako theofylin, mirtazapin, klonazepam a ci-

narizin, vysoký věk, minerálová dysbalance a akutní stav pacientky (infekce). 

 

Kazuistika 2 

Muž, narozen 1974 (45 let) 

Popis pádu 

Pacient se opíral o parapet okna ve svém pokoji (16:00), když se dostavily lehké epileptické 

křeče. Upadl na poraněnou ruku, která byla vyšetřena při přijetí na urgentním příjmu. Nedošlo 

k žádnému zranění, pacient byl při vědomí, avšak trochu zmatený. 

Fyzikální a laboratorní hodnoty 

• TK: 120/60 mmHg  

• Pulz: 68/min 

• Na+: 125 mmol/l 

• K+: 4,2 mmol/l 

• Cl-: 86 mmol/l 

OA 

• AH 

• Epilepsie (opakované záchvaty) 

• Minerální dysbalance (hyponatrémie, hypochlorémie) 

• Chronický ethylismus 

• Stav po kraniocerebrálním poranění 

LA 

LA pacienta shrnuje Tabulka 26. 

Tabulka 26 Léková anamnéza pacienta (2) 

Léčivý přípravek Účinná látka Dávkování  Individuálně rizikový* 

Zaldiar 37,5 mg/325 mg Tramadol/paracetamol 1-1-1 Ano 
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Valproat Chrono Sandoz 

500 mg 

Kyselina valproová 2-0-3 

původně 2-0-2 

Ano 

Neurotop Retard 600 mg Karbamazepin 0,5-0-0,5 

původně 1-0-1 

Ano 

Prenessa 4mg Perindopril 1-0-0 Nelze posoudit 

Legenda: * na základě analýzy klinického farmaceuta 

RF 

• Pády v anamnéze za posledních 12 měsíců (více než 1×) 

• Polyfarmakoterapie (4 léčivé přípravky) 

• Užívání 2 a více populačně rizikových léčiv (4 riziková léčiva) 

Zhodnocení farmakoterapie 

Tento pacient je ethylik (není známo, zda je aktivní kuřák) s bohatou historií epileptických zá-

chvatů. Je problematický z hlediska adherence, proto nelze jednoznačně učit, do jaké míry je 

chyba na straně farmakoterapie. Karbamazepin je antiepileptikum ze skupiny BZD. Mezi rizi-

ková léčiva patří zejména díky svému sedativnímu účinku na CNS (navíc také např. závratě, 

svalová slabost). Také u kyseliny valproové lze při kombinaci s jinými antiepileptiky očekávat 

somnolenci a únavu. Vzhledem k diagnóze (epilepsie) a její závažnosti jsou však tato léčiva 

nezbytná. Podle dokumentace je dávkování nestále (zejména díky non-adherence ze strany 

pacienta). Aktuální dávkování bylo upraveno na základě neurologického posudku a plazma-

tických hladin léčiv.  

Rizikovým z hlediska pádů je také nově nasazený tramadol v kombinaci s paracetamolem. 

Tramadol je kontraindikován u pacientů s nedostatečně kontrolovanou epilepsií, může způso-

bovat křeče. Léčbu bolesti (kontuze levého zápěstí) by bylo vhodné řešit jinými analgetiky. 

Vzhledem k abúzu alkoholu v AO a nejasnému stavu hepatalních funkci lze doporučit lokální 

léčbu nesteroidními antiflogistiky (např. dilklofenak). 

Kompenzace TK se zdá v pořádku (vzhledem k věku je hodnota 120/70 mmHg adekvátní, 

mohla by být i lehce vyšší). Pokud by se objevovaly i nižší hodnoty TK, bylo by na místě snížit 

dávku perindoprilu. V tomto případě však není pravděpodobné, že byl příčinou pádu TK.  

Shrnutí 

Na pád mělo u toho pacienta vliv několik faktorů – samotné onemocnění (epilepsie) s častými 

záchvaty, farmakoterapie (antiepileptika, tramadol), non-adherence pacienta a abúzus alko-

holu v anamnéze. Také samotná hyponatrémie je významným RF (zejména neurologické NÚ). 

Vhodnou intervencí by mohla být změna analgetika, monitoring pacienta (plazmatické hladiny 

antiepileptik, symptomy), správné nastavení farmakoterapie a 100 % spolupráce pacienta. 
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Kazuistika 3  

Žena, narozena 1923 (96 let) 

Popis pádu 

Pacientka byla nalezena personálem ZZ ležící u lůžka ve svém pokoji. Jednalo se o ležící 

pacientku, sama přelezla postranice. Po pádu si stěžovala na bolesti pravého zápěstí, levé 

kyčle, celého těla a byla odeslána na rentgen. Pád se odehrál v 6 hodin ráno, pacientka byla 

při vědomí, avšak lehce zmatená.  Již před hospitalizací nosila brýle/čočky. 

Fyzikální a laboratorní hodnoty 

• TK: 130/70 mmHg 

• Pulz: 88/min 

• BMI: 31,25 kg/m2 (obézní) 

• Glykémie: 4,3 mmol/l po pádu, 6 mmol/l při příjmu 

• Na+: 137,7 mmol/l 

• K+: 4,06 mmol/l 

• Cl-: 106 mmol/l 

OA 

• AH 

• DM II 

• Epilepsie 

• Pohybové nemoci (osteoporóza, fraktura levého femuru) 

• CHOPN 

LA 

LA viz Tabulka 27. 

Tabulka 27 Léková anamnéza pacienta (3) 

Léčivý přípravek Účinná látka Dávkování  Individuálně rizikový* 

Neurotop Retard 300 mg Karbamazepin 0,5-0-1 Ano 

Apo-risper 1 mg Risperidon 0-0-2 Ano 

Olwexya 150 mg Venlafaxin 1-0-1 Ano 

Olwexya 75 mg Venlafaxin 0-1-0 Ano 

Lexaurin 1,5 mg Bromazepam 0,5-0-0 Ano 
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Novorapid 100 IU/ml Inzulin aspart 8-12-10 j. dle 

glykémie 

Nelze posoudit 

Levemir flexpen 100 IU/ ml Inzulin detemir 0-0-21 j. dle 

glykémie 

Nelze posoudit 

Furon 40 mg Furosemid 1-0-0 

Po, st, pá 

Nelze posoudit 

Euphyllin CR N 200 mg Theofylin 1-0-1 Nelze posoudit 

Egilok 25 mg Metoprolol 0,5-0-0,5 Ne 

Furolin 100 mg Nitrofurantion 1-0-1 Ne 

Controloc 20 mg Pantoprazol 1-0-0 Ne 

Novalgin 500 mg Metamizol, sodná sůl  Ne 

Combair 100 mcg/6 mcg Formoterol a beklome-

tason 

1-0-0 Ne 

Kalium chloratum Homeopatikum 1-0-1 Ne 

Legenda: Po (pondělí), st (středa), pá (pátek), * na základě analýzy klinického farmaceuta 

RF 

• Vysoký věk (96 let) 

• Pády v anamnéze za posledních 12 měsíců (více než 1×) 

• Polyfarmakoterapie (16 léčivých přípravků) 

• Užívání 2 a více populačně rizikových léčiv (10 rizikových léčiv) 

Zhodnocení farmakoterapie 

93letá pacientka čerstvě po zlomenině levého femuru (předělena z traumatologického oddě-

lení na oddělení následné péče). Abúzus alkoholu i kouření neguje. Vliv diagnóz a probíhající 

infekce (nově nasazený nitrofurantoin) měly na pád nepochybně vliv. Již samotný nitrofuran-

toin není vhodný k dlouhodobému užívání u geriatrických pacientů zejména z důvodu vyššího 

rizika plicních NÚ. Může také přispět ke zhoršení ledvinných funkci a vzniku rezistence. Z hle-

diska pádů pacientka užívá řadu rizikových léčiv.  

Vzhledem k hodnotě glykémie (4,3 mmol/l vs. 6,0 mmol/l) nelze vyloučit ani vliv inzulinoterapie. 

Vhodným je v této situaci pečlivý monitoring glykémie a následná úprava diabetické léčby.  

TK (130/70 mmHg) je dobře kompenzován. Nejasnou indikaci má v tomto případě furosemid. 

Pacientka netrpí otoky ani SS a z hlediska antihypertenzní terapie by pacientka profitovala 

z vhodnějších alternativ jako jsou např. ACEi (kardioprotekce, nefroprotekce). Furosemid 

může způsobovat dehydrataci, hypokalémii nebo např. zvyšovat hladiny cukru v krvi (paci-

entka s DM II). V tomto případě by jej bylo vhodné vysadit. 
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Vyloučit nelze ani vliv theofylinu. Vzhledem k jeho nízkému terapeutickému indexu, množství 

NÚ a vysokému věku pacientky je vhodným opatřením monitoring plazmatických hladin theo-

fylinu v krvi. 

Zmatenost pacientky může být prohlubována zejména léčivy působící na CNS (karbamazepin, 

risperidon, venlafaxin, bromazepam). Bromazepam patří mezi BZD a vzhledem k věku a far-

makoterapii pacientky je nevhodný k dlouhodobému užívání. Venlafaxin užívala v maximální 

denní dávce (375 mg), zvyšuje TK, pulz a není terapií první volby u deprese starších pacientů. 

Uplatnění by bylo možné najít v terapii neuropatické bolesti (vzhledem k diagnóze DM II). 

Risperidon je z hlediska pádů a NÚ (např. EPS, somnolence) taktéž velmi rizikový. Pro žádné 

ze zmiňovaných léčiv navíc nelze v OA pacientky nalézt indikaci. Ve spolupráci s psychiatrem 

by bylo vhodné psychofarmaka zredukovat a upravit na základně aktuálního stavu pacientky.  

Karbamazepin užívá pacientka v rámci terapie epilepsie. Jedná se o dlouhodobě užívanou 

terapii a epilepsie byla podle dokumentace dobře kompenzována. Karbamazepin však patří 

do skupiny BZD, proto nelze potenciální souvislost s pádem vyloučit (NÚ).  

Ostatní lékové problémy 

Vedle léčiv zahrnutých mezi populačně riziková, by mohl mít v případě dlouhodobého užívání 

vliv na pád také pantoprazol (inhibitor protonové pumpy). Pokud není v OA pacientky jasná 

indikace, měl by být vysazen.  

Další lékový problém lze nalézt v dávkování nitrofurantoinu, který by měl být užíván 4× denně, 

po 6 hodinách (pacientka užívá pouze 2× denně, po 12 hodinách). 

Shrnutí 

Pacientka ve velmi vysokém věku s mnoha rizikovými diagnózami a léčivy. Velkou část farma-

koterapie užívá dlouhodobě, je tedy těžké zavádět nová opatření a změny. Nutno se je však 

zaměřit na psychiatrickou terapii a ve spolupráci s odborníky redukovat počet léčiv působících 

na CNS. TK dobře kompenzovaný, z hlediska prevence lze doporučit pravidelný monitoring. 

Monitorovat také především hladinu cukru v krvi a nastavit lepší a stálejší inzulinový režim, 

hrozí zde vysoké riziko hypoglykemických stavů. Pacientka užívá navíc řadu léčiv, které glyké-

mii (mimo inzuliny) mohou ovlivňovat – např. furosemid, beta blokátory (maskování hypoglyké-

mie). 

 

5.4 Diskuze 

Pád je nežádoucí jev multifaktoriálního charakteru. Podílí se na něm vnitřní a vnější RF. Vý-

znamnými RF je např. vysoký věk, prodělaný pád v minulosti (pád prodělaný za posledních 
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12 měsíců zvyšuje riziko dalšího pádu 2,7× více než u těch, kteří za poslední rok nespadli), 

onemocnění, kterými pacient trpí (polymorbidita) a užívaná farmakoterapie (především NÚ 

a polyfarmakoterapie). Na pád mají v mnoha směrech vliv také vnější RF (např. cizí prostředí, 

mechanické překážky, osvětlení, kompenzační pohybové pomůcky, obuv atd.). Pády u hospi-

talizovaných pacientů mohou vést např. ke zranění, prodloužení hospitalizace a tím spojeným 

vyšším nákladům poskytované zdravotnické péče, ztrátě samostatnosti pacienta či obavy 

z chůze. U hospitalizovaných pacientů je vyšší pravděpodobnost pádů než u běžné populace. 

Pády zvyšují morbiditu a mortalitu.4, 120, 121   

 

Podle průzkumu České asociace sester z let 2004–2015 se procento pádů zvýšilo z 0,75 % 

(rok 2004) na 0,82 % (rok 2015). Do tohoto projektu bylo na konci roku 2015 zapojeno 

39 ZZ České republiky (více než jedna třetina lůžkové kapacity u nás).122   

 

Tato studie shrnuje podrobnosti o 140 pádech, které se odehrály ve 4 jihočeských nemocni-

cích. Věk byl jedním z hlavních RF, starších 65 let bylo 80 % pacientů s pádem. Většina pádů 

se odehrála na interním oddělení a oddělení následné péče (dohromady 64,2 % pádů). Riziko 

bylo porovnáváno hlavně z pohledu farmakoterapie. Jako nejrizikovější léčiva vyšla ta, která 

ovlivňovala KVS a NS. Jednalo se nejčastěji o léčiva vyvolávající sedaci, ovlivňující vnímání, 

srdeční rytmus, TK (OH) a glykémii.  

 

Z léčiv potenciálně vyvolávající hypoglykémii patřily mezi nejrizikovější inzuliny. Z léčiv ovliv-

ňující TK a KVS pak patřily mezi nejčastější individuálně (i populačně) riziková léčiva ACEi 

(16,4 %, nejvíce perindopril), beta blokátory (29,2 %, nejvíce metoprolol, bisoprolol), blokátory 

kalciového kanálu (12,1 %, nejvíce amlodipin), diuretika (36,4 %, nejvíce furosemid, spirono-

lakton) a kardiaka (14,3 %, nejvíce amiodaron, digoxin). Nejrizikovější je u antihypertenzní 

terapie zejména riziko OH a aditivní efekt jednotlivých léčiv (často se v rámci terapie AH kom-

binují). U citlivých jedinců lze z tohoto hlediska brát v potaz také alfa1-lytická léčiva (např. 

tamsulosin) nebo theofylin, který díky své široké škále NÚ může ovlivňovat činnost srdce i TK. 

Kardiaka jsou nebezpečná hlavně díky možnému proarytmogennímu účinku a dalším NÚ (pří-

padné poruchy vidění, myopatie, vertigo, bolesti hlavy, nauzea a další).123, 124 

 

Mezi léčivy ovlivňujícími NS vynikaly především BZD (15,7 %, nejvíce alprazolam), opoiodní 

analgetika (13,6 %, nejvíce tramadol v kombinaci), antipsychotika (30,0 %, nejvíce tiaprid) 

a antidepresiva (30,7 %, nejvíce citalopram). Tramadol a opidoidní analgetika jsou riziková 

především díky svému sedativnímu účinku. U tramadolu jsou však NÚ potencovány také zvy-

šováním hladin serotoninu a NA (má duální účinek). Antidepresiva a antipsychotika jsou látky 

ovlivňující hladiny neurotransmitérů. S tím je spojována především změna emočních projevů 
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a vnímání. U všech těchto léčiv je potřeba důsledný monitoring pacienta, individuální přístup 

a výběr léčiva „na míru“.  

 

Důležitou roli však hrála také léčiva, u kterých není riziko pádů na první pohled bráno v potaz. 

U rizikových léčiv jako jsou např. BZD nebo opioidní analgetika lze spojitost s pády očekávat. 

U léčiv jako jsou např. antidepresiva, antipsychotika nebo antiepileptika však bývá souvislost 

s pády často podceňována. Ze skupiny antidepresiv jde např. o venlafaxin (ovlivňování TK) 

nebo mirtazapin a trazodon (významný sedativní účinek). U antipsychotik hrozí vedle sedace 

často také blokáda alfa1 receptorů vedoucí k OH (např. klozapin). Z antiepileptik lze zmínit 

např. pregabalin či gabapentin, které se používají mimo terapii epilepsie k léčbě neuropatické 

bolesti. Opomíjeným rizikovým léčivem je z hlediska možné farmakodynamické interakce také 

tamsulosin, který v případě přítomnosti antihypertenzní terapie může působit násobným účin-

kem z hlediska ovlivnění TK (rovněž alfa1-lytický účinek). Mezi populačně riziková léčiva byla 

zařazena také vybraná sedativní antihistaminika (např. bisulepin) nebo antibiotika (chinolony, 

riziko CNS NÚ). 116, 125 

 

Mezi často opomíjený RF patří hydratace, která může také přispět ke vzniku OH. Její monito-

ring a udržování je však velmi snadné. Významným faktorem může být zejména u pacientů 

užívajících antihypertenzní léčbu v kombinaci s diuretiky (např. furosemid). Na rizikový stav 

pacienta může mít také významný vliv probíhající akutní infekce. 

 

Pro zvýšení kvality lékařské a farmaceutické péče a kvality života pacienta je vhodným nástro-

jem zejména prevence vzniku pádů, kterou může z pohledu farmakoterapie zajistit klinický far-

maceut ve spolupráci s ostatními zdravotníky s pomocí odborných informací a individuálního 

přístupu. Každý ze zdravotnických odborníků (lékař, farmaceut, popř. sestra) přikládá důleži-

tost jiným RF. Rozdíl pohledu lékaře a klinického farmaceuta může být v tom, že lékař byl 

s pacientem v každodenním kontaktu a znal jeho aktuální zdravotní stav. Naopak v případě 

klinických farmaceutů lze výhodu nalézt zejména v hlubších znalostech farmakoterapie cel-

kově (např. mechanismus účinku, NÚ, lékové interakce). Je tak schopen zavést nová opatření, 

která mohou mít ve výsledku významný vliv na farmakodynamiku/farmakokinetiku léčiv (např. 

postupná titrace dávky, vztah podávání vzhledem k potravě či denní době, kontraindikace, lé-

kové interakce, úprava terapie vzhledem k aktuálnímu stavu pacienta a další) a tedy na riziko 

pádů. Z hlediska ošetřovatelské péče jde předejít mnoha vnějším RF (např. pravidelné ná-

vštěvy u lůžka pacienta, zajištění bezpečného pohybu pacienta, asistence při chůzi). Kombi-

nací a spoluprací všech odborníku podílejících se na zdravotnické péči pacienta lze tak tuto 

péči zefektivnit jak ekonomicky, tak z hlediska pacientova zdravotního stavu a kvality života. 
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6 ZÁVĚR 

Statistická retrospektivní analýza byla provedena u pacientů, kteří spadli. Kontrolní vzorek pa-

cientů, kteří pád neprodělali, nebyl do studie zahrnut. 

Mezi nejčastější populačně a inidividuálně riziková léčiva patřila ta ze skupin ovlivňujících NS 

(tiaprid) a KVS (furosemid). Nejčastěji analyzovaným DRP byla přítomnost rizikové léčivé látky 

(62,9 % všech DRP) a mezi nejčastěji doporučované intervence klinických farmaceutů patřil 

monitoring pacientů s pádem (laboratorní monitoring ve 37,9 %, monitoring symptomů a cel-

kového stavu pacienta ve 22,4 %). 

Cíle této studie byly splněny (identifikace populačně a individuálně rizikových léčiv z pohledu 

pádů a jejich možné ovlivnění na základě intervencí klinických farmaceutů). Limity této studie 

spočívají především v malém vzorku pacientů (140 pacientů s pádem) a nedokonalém vypl-

nění všech potřebných hodnot pacientů. Četnosti mohly být také ovlivněny klasifikováním DRP 

a intervencí na základě určených okruhů. Potenciálním řešením by mohlo být provedení studie 

na větším vzorku pacientů a implementace daných intervencí do běžné klinické praxe. 
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