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ABSTRAKT 

ÚVOD  

Prehlbujúci sa proces demografického starnutia populácie významne ovplyvňuje 

všetky oblasti spoločnosti. S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje prítomnosť ochorení  

a rovnako aj množstvo užívaných liečiv. Často sa medzi najčastejšie predpisovanými 

liekmi objavujú inhibítory protónovej pumpy, ktoré zohrávajú nezastupiteľné miesto 

v liečbe mnohých gastrointestinálnych ochorení. Trend nadužívania spomínaných 

inhibítorov protónovej pumpy, ako hlavných antisekrečných liečiv, súvisí najmä s ich 

dlhodobým podávaním v rámci profylaxie súčasného užívania gastrotoxických liečiv. 

Zámerom tejto práce bolo zhodnotiť racionalitu užívania inhibítorov protónovej pumpy 

vrátane indikácií, podávaných dávok a dĺžky terapie. 

METODIKA   

Dáta zbierané a použité v tejto práci sú súčasťou projektu FIP7 programu 

EUROAGEISM H2020. Do štúdie bolo zaradených 438 geriatrických pacientov v akútnej 

starostlivosti v Brne, Prahe a Hradci Králové, ktorí boli hospitalizovaní v rozmedzí  

od augusta 2018 do januára 2019. Kritériom pre zaradenie bol vek nad 65 rokov 

a dodržanie zaraďovacích kritérií štúdie. Zo štúdie boli vylúčení seniori s poruchou 

kognitívnych funkcií (MMSE <10 bodov), s poruchou pamäti, rečovými alebo sluchovými 

vadami, pacienti hospitalizovaní na jednotke intenzívnej starostlivosti a v terminálnom 

štádiu ochorenia.  Dáta boli čerpané zo zdravotníckej dokumentácie pacienta a doplnené 

na základe rozhovoru s pacientom a zdravotníckym personálom. Následne bola 

vykonaná štatistická deskriptívna analýza dát s využitím Fisherovho exaktného testu. 

Stanovované boli rozdiely medzi jednotlivými sledovanými centrami (p <0,05). Okrem 

charakteristík súboru bola hodnotená najmä prevalencia gastrointestinálnych ochorení 

a symptómov, prevalencia užívania gastrotoxických liečiv a racionalita podávania liečiv 

skupiny IPP čo do indikácie, dávky a dĺžky podávania.  

VÝSLEDKY  

Štúdie sa zúčastnilo 60 % žien a 40 % mužov, priemerný vek bol 80 rokov. 53 % 

seniorov trpelo 5–9  ochoreniami a 40 % 10 a viacerými ochoreniami, 45,9 % seniorov 

užívalo 5–9 liekov. Inhibítory protónovej pumpy boli predpísané 58,5 % 

hospitalizovaným seniorom, v užívaní prevládal omeprazol (37,2 %), nasledovaný 

pantoprazolom (20,8 %). Najfrekventovanejšie bolo ich gastroprotektívne užívanie  

pri súčasnom užívaní NSAID alebo ASA (10,7 %), terapia dyspepsií (13 %), 

gastroezofageálneho refluxu (9,5 %) a vredovej choroby gastroduodena (9,9 %). 28,8 % 

pacientov užívalo inhibítor protónovej pumpy v kombinácií s antikoagulanciami, SSRI, 

kortikosteroidmi alebo antiagreganciami (s výnimkou ASA) bez prítomnosti klinickej 

diagnózy oprávňujúcej k indikácií. Pacienti najčastejšie užívali IPP mesiace (16 %), ďalej 

roky (9,4 %), týždne (9 %) a najmenej dni (7,8 %). 



 
 

ZÁVER  

Podobne ako v iných dostupných štúdiách bola potvrdená vysoká prevalencia 

užívania IPP geriatrickými pacientami, s najväčšou prevalenciou gastroprotektívneho 

podávania nie príliš rizikovým pacientom. Rastúca spotreba liečiv seniormi znamená  

aj zvýšené riziko nežiaducich účinkov či interakcií s následným poškodením pacienta. 

Cieľom liečby geriatrických pacientov by mala byť individualizovaná a racionálna 

preskripcia, vedúca k čo najnižšiemu počtu užívaných liečiv, vďaka čomu by sa znížila aj 

prevalencia užitia IPP v preventívnych indikáciách a rovnako aj ekonomická záťaž 

zdravotného systému. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION  

 The deepening process of demographic aging has a significant impact on all areas 

of the society. With increasing age, the presence of illness, as well as the amount of used 

drugs increases. The most commonly prescribed drugs are often proton pump inhibitors, 

which play an irreplaceable role in the treatment of many gastrointestinal diseases. The 

trend of the overuse of proton pump inhibitors as the main antisecretory drugs is mainly 

related to their long-term administration in the prophylaxis of concurrent use of 

gastrotoxic drugs. The aim of this work was to evaluate the rationality of use of proton 

pump inhibitors including indications, administered dosages and duration of treatment. 

METHODS 

 The data collected and used in this work are a part of the FIP7 project of the 

EUROAGEISM H2020 program. The study involved 438 geriatric patients in acute care 

institutions in Brno, Prague, and Hradec Králové, who were hospitalized between August 

2018 and January 2019. The inclusion criteria were age over 65 years and adherence to 

inclusion criteria of the study. Seniors with severe cognitive impairment (MMSE < 10 

points), memory impairment, speech or hearing impairment, patients hospitalized in the 

intensive care unit and in the terminal stage of the disease were excluded from the 

study. Data were collected from the patients medical records and completed on the 

basis of interview with the patient and medical stuff. Subsequently a statistical 

descriptive analysis was performed by using Fisher’s exact test. The differences between 

the individual centers were determined (p < 0,05). Except main sample characteristics, 

prevalence of gastrointestinal disorders and symptoms, the prevalence of the use of 

gastrotoxic drugs and the rationality of the administration of proton pump inhibitors in 

terms of indication, dose and length of administration was evaluated. 

RESULTS: 

 60 % of women and 40 % of men participated in the study, with an average age 

of 80 years. 53 % of the seniors suffered from 5–9 diseases, 40 % from 10 or more and  

45,9 % of seniors used 5–9 drugs. Proton pump inhibitors were prescribed by 58,5 % of 

hospitalized seniors, with the most prevalent use of omeprazole (37,2 %), followed by 

pantoprazole (20,8 %). The most frequent was their gastroprotective use with a 

concurrent use of NSAID or ASA (10,7 %), therapy of dyspepsia (13 %), gastroesophageal 

reflux (9,5 %) and gastroduodenal ulcer disease (9,9 %). 28,8 % of the patients used 

proton pump inhibitor in combination with anticoagulants, SSRIs, corticosteroids or 

antiplatelet therapy (except ASA) in the absence of a clinical diagnosis justifying their 

indication. Patients mostly used IPPs for months (16 %), followed by years (9,4 %), weeks 

(9 %) and at least days (7,8 %).  

 



 
 

CONCLUSION 

 As in other available studies, a high prevalence of IPP use by geriatric patients 

was confirmed, with the highest prevalence of gastroprotective use in patients at not 

high risk. Increasing drug consumption in seniors means also increased risk of side 

effects or interactions with a subsequent patient harm. The goal of the treatment of 

geriatric patients should be an individualized and rationalized prescribing resulting in 

the lowest possible use of drugs, which could also reduce the prevalence of IPP use in 

preventive indications as well as the economic burden of the heath system. 

KEY WORDS  

rational pharmacotherapy, geriatric patients, proton pump inhibitors, 

inappropriate prescribing, gastrotoxic medications 

DEDICATION 

 

This project has received funding and support from the European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 764632, SVV 260417 

and PROGRESS Q42 scientific program of the Faculty of Pharmacy, Hradec Králové, Czech Republic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

OBSAH 

1. ÚVOD .......................................................................................................................................... 10 

2. CIEĽ PRÁCE .................................................................................................................................. 13 

3. TEORETICKÁ ČASŤ ....................................................................................................................... 14 

3.1 VEKOM PODMIENENÉ ZMENY GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU .......................................... 14 
3.1.1 Racionálna farmakoterapia liečivami pôsobiacimi na gastrointestinálny trakt .................. 16 

3.2 INHIBÍTORY PROTÓNOVEJ PUMPY ........................................................................................... 17 
3.2.1 Kyselina chlorovodíková a mechanizmus pôsobenia IPP ..................................................... 17 
3.2.2 Farmakokinetika a farmakodynamika IPP ........................................................................... 18 
3.2.3 Klinické využitie IPP- indikácie, dávky, dĺžka podávania ...................................................... 20 

3.2.3.1    GASTROEZOFAGEÁLNA REFLUXNÁ CHOROBA A JEJ KLINICKÉ PREJAVY – oprávnenosť indikácie                                                           

IPP …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 
3.2.3.2    VREDOVÁ CHOROBA VYVOLANÁ H.PYLORI – oprávnenosť indikácie IPP ...................................... 21 
3.2.3.3.    GASTROPATIE VYVOLANÉ NSAID A RACIONÁLNA INDIKÁCIA IPP .................................................. 22 
3.2.3.4.    VREDOVÁ CHOROBA GASTRODUODENA (VCHGD) A RACIONÁLNA INDIKÁCIA IPP ....................... 22 
3.2.3.5    PATOLOGICKÁ HYPERSEKREČNÁ PORUCHA A RACIONÁLNA INDIKÁCIA IPP ................................. 22 
3.2.3.6.    FUNKČNÉ DYSPEPSIE A RACIONÁLNA INDIKÁCIA IPP ..................................................................... 23 

3.2.4 Komplikácie liečby IPP .......................................................................................................... 24 
3.2.5 Liekové interakcie IPP ........................................................................................................... 26 
3.2.6 Gastrotoxické liečivá ............................................................................................................ 27 

3.3 OSTATNÉ ANTISEKREČNÉ LIEČIVÁ A ICH VYUŽITIE V KLINICKEJ PRAXI ...................................... 29 
3.3.1 Blokátory H2-receptorov ....................................................................................................... 29 
3.3.2 Antacída ............................................................................................................................... 30 

4. PRAKTICKÁ ČASŤ ......................................................................................................................... 31 

4.1 METODIKA ................................................................................................................................ 31 
4.2 VÝSLEDKY .................................................................................................................................. 37 

4.2.1 Všeobecné charakteristiky pacientov v sledovanom súbore ................................................ 37 
4.2.2 Využitie zdravotných služieb ................................................................................................ 41 
4.2.3 Životný štýl geriatrických pacientov ..................................................................................... 45 
4.2.4 Polyfarmakoterapia a polymorbidita hospitalizovaných seniorov ....................................... 48 
4.2.5 Prevalencia gastrointestinálnych liečiv v súbore pacientov ................................................. 50 
4.2.6 Prevalencia gastrotoxických liečiv v súbore pacientov ......................................................... 51 
4.2.7 Prevalencia diagnóz ako možných indikácií IPP ................................................................... 54 
4.2.8 Prevalencia gastrointestinálnych symptómov u seniorov .................................................... 63 
4.2.9 Diagnózy ako možné komplikácie liečby IPP ........................................................................ 67 
4.2.10   Dĺžka podávania inhibítorov protónovej pumpy u seniorov ................................................ 71 

5. DISKUSIA ..................................................................................................................................... 74 

6. ZÁVER ......................................................................................................................................... 79 

7. POUŽITÁ LITERATÚRA ................................................................................................................. 80 

8. POUŽITÉ SKRATKY ....................................................................................................................... 92 

9. ZOZNAM TABULIEK ..................................................................................................................... 93 

10.   ZOZNAM OBRÁZKOV A GRAFOV .................................................................................................. 94 

DEDIKÁCIA ........................................................................................................................................... 95 



10 
 

 

1. ÚVOD 

Racionálna farmakoterapia u geriatrických pacientov patrí v súčasnosti medzi 

významné a často diskutované témy. Starnutie populácie prináša so sebou celý rad 

zdravotníckych, sociálnych aj ekonomických problémov. Podľa českého štatistického 

úradu bolo percentuálne zastúpenie populácie nad 65 rokov v Českej republike v roku 

2017 18,8 %, čo je o 5 % viac ako v roku 2000 a trend demografického starnutia má 

nielen v Českej republike neustále rastúcu tendenciu. Zatiaľ čo v roku 2002 tvorili osoby 

nad 65 rokov jednu sedminu všetkých obyvateľov Českej republiky, teda 1,4 milióna, 

v roku 2050 by sa podľa stredných štandardov mali priblížiť k jednej tretine populácie, 

teda približne k trom miliónom. Spolu s rastúcim počtom obyvateľov nad 65 rokov sa 

zvyšuje aj stredná dĺžka dožitia. V dôsledku medicínskych pokrokov sa zvýšila stredná 

dĺžka života na 82 rokov u žien a 76 u mužov, čo má však  za následok stále sa zvyšujúci 

podiel ekonomickej náročnosti štátu na poskytovaní zdravotnej starostlivosti o týchto 

pacientov. Vysoký vek je dôvodom k diskriminácii na pracovnom trhu a často vedie 

k invalidite a nesebestačnosti, čím zaťažuje sociálny aj zdravotnícky systém štátu [1,2].  

Pojem senior či geriatrický pacient nie je jednoznačne definovaný v odbornej 

literatúre. Vo väčšine rozvojových krajín je za seniora považovaná osoba nad 65 rokov, 

najnižšiu hranicu nastavila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO z angl. World Health 

Organization), ktorá medzi starších ľudí zaraďuje osoby vo veku 60 rokov a vyššie [3]. 

Starnutie je proces fyziologický, charakterizovaný zníženou výkonnosťou, 

poruchami zručnosti, pamäte a zníženou schopnosťou ďalších orgánových systémov 

a fyziologických funkcií.  So starnutím súvisí aj spôsob, akým seniori toto obdobie 

prežívajú. Rozlišujeme pasívne starnutie, spojené so samotou, depresiou, ochoreniami 

a naopak aktívne, kedy seniori svoj čas aktívne využívajú, či už v práci, alebo 

v domácnosti, či voľnočasovými aktivitami. Aktívne starnutie je prínosom nielen pre 

jedinca samotného, ale aj pre spoločnosť, ktorú menej ekonomicky zaťažuje. V zásade 

platí, že aktívnejší ľudia sa dožívajú vyššieho veku. 

Seniorský vek je často spojený s prítomnosťou mnohých chronických ochorení, 

s čím súvisí dlhodobé užívanie veľkého počtu liečiv. Vysoká chorobnosť je hlavnou 

príčinou vysokej spotreby zdravotnej starostlivosti. Pacienti navštevujú stále častejšie 

svojich obvodných lekárov, ale aj mnoho ďalších špecialistov. Priemerne je 

hospitalizovaným seniorom podávaných 5–8 liečiv, v ambulantnej starostlivosti 

predpísaných 4–6 liekov a podľa štúdií sa počet predpisovaných liekov s rastúcim vekom 

pacientov zvyšuje [4]. 

Farmakoterapia u geriatrických pacientov vyžaduje komplexný a dlhodobý prístup. 

Zvláštnosti vyplývajú z rôznych morfologických a fyziologických zmien sprevádzajúcich 

starnutie. Treba brať ohľad na mnoho faktorov, ktoré môžu ovplyvniť výsledný účinok 

farmakoterapie. Medzi tieto patria zmeny vo farmakokinetike a farmakodynamike liečiv, 
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zvýšená náchylnosť k nežiaducim účinkom liečiv či „non-compliance“. Problémom môže 

byť tiež  polymorbidita a polyfarmakoterapia, následkom čoho vzniká riziko liekových 

interakcií medzi liečivami navzájom či medzi ochorením a liečivom. Liekové interakcie či 

nerozpoznané nežiaduce účinky liečiv môžu byť tiež dôsledkom pridania ďalšieho liečiva 

pacientovi a tzv. preskripčnej kaskády. Medzi chyby pri predpisovaní liečiv seniorom 

patrí nadužívnie liečiv, tzv. „overprescribing“, nedostatočné užívanie liečiv, tzv. 

„underprescribing“ a nevhodné užívanie liečiv, tzv. „inappropriate prescribing“. 

Nadmerné užívanie liečiv zahŕňa aj polypragmáziu a užívanie vysokých dávok vzhľadom 

k vyššiemu veku pacientov. Nedostatočné užívanie liečiv v zmysle chýbajúceho liečiva 

pri jasnej indikácií či užívanie liečiva v nedostatočných dávkach nezabezpečuje liečebný 

efekt. Nevhodné užívanie liečiv môže byť v zmysle kontraindikácií, liekových interakcií či 

nežiaducich účinkov, alebo môže zahŕňať doporučené potenciálne nevhodné liečivá, 

u ktorých je známe prevažujúce riziko nad benefitom [5,6]. 

Starší pacienti najčastejšie trpia kardiovaskulárnymi ochoreniami (arteriálna 

hypertenzia, ischemická choroba srdca), metabolickými (diabetes mellitus II.typu), 

gastrointestinálnymi, respiračnými ochoreniami a tiež poruchami pohybového aparátu 

(osteoporóza, osteoartróza). V dôsledku množstva užívaných liečiv a častého užívania 

analgetík zo skupiny nesteroidných antiflogistík sú stále častejšie pacientom 

predpisované gastroprotektíva, predovšetkým liečivá zo skupiny inhibítorov protónovej 

pumpy [7,8,9]. 

Inhibítory protónovej pumpy (IPP) patria medzi najčastejšie predpisované liečivá vo 

svete. Ich zavedenie do bežnej praxe malo zásadný význam v liečbe acidopeptických 

ochorení. Svojou účinnosťou vytlačili do tej doby často a široko užívané blokátory 

histamínových H2-receptorov (antihistaminiká,  antagonizujúce H2 receptory). 

V súčasnej dobe je na trhu dostupných 6 liečiv – omeprazol a jeho izomér esomeprazol, 

pantoprazol, lanzoprazol, dexlanzoprazol a rabeprazol. Rozdiely medzi jednotlivými 

molekulami spočívajú v mechanizme účinku, farmakokinetike, nežiaducich účinkoch 

a v interakcii s ostatnými liečivami. V bežnej klinickej praxi sú však tieto rozdiely 

minimálne. Ako prvý sa na trh dostal omeprazol. Od jeho vývoja v roku 1967 k úspešnej 

syntéze ubehlo 14 rokov a registrovaný bol až v roku 1988. Jeho začiatky však neboli 

jednoduché a aj po jeho zavedení na trh, boli stále uprednostňované H2-blokátory. Bolo 

to spôsobené obavami z možných nežiaducich účinkov, ako bakteriálne prerastanie, 

deficit vitamínu B12, hypergastrinémia či slepota po parenterálnom podaní 

a taktiež dovtedy neznáma existencia protónovej pumpy, ktorej účinok bol objavený až 

po syntéze prvého zástupcu IPP. K zmene došlo až v deväťdesiatych rokoch, kedy bol už 

známy mechanizmus účinku IPP a pribúdali dáta potvrdzujúce jeho účinnosť 

a bezpečnosť. Pribudli na trh aj ďalšie látky – lanzoprazol a pantoprazol. Od roku 1998 

sa ale začali objavovať na trhu generiká omeprazolu a originálny pantoprazol bol 

prakticky stiahnutý z trhu. Preto bol na českom trhu od roku 1998 až do roku 2006 

dostupný len jediný inhibítor protónovej pumpy, a to omeprazol. V rokoch 2006-2007 
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sa na trhu opäť objavil pantoprazol a tiež nový lanzoprazol. Tieto IPP sa v Českej 

republike používajú dodnes, vrátane novšieho rabeprazolu a esomeprazolu. [10-12]. 

IPP svojou existenciou významne ovplyvnili liečbu gastroezofageálneho refluxu 

(GERD z angl. gastro-esophageal reflux disease) a jeho komplikácii, ako erozívnej 

ezofagitídy a Barrettovho pažeráku, ďalej peptického vredu, Zollinger-Ellisonovho 

syndrómu a tiež infekcie baktériou Helicobacter pylori. Vo všetkých spomínaných 

indikáciách pôsobia účinnejšie než H2-antihistaminiká. Príchodom generických foriem 

IPP došlo k výraznému vzostupu ich chronického užívania, hlavne u skupiny seniorov. Ich 

nadužívanie však nesúvisí s prevalenciou acidopeptických ochorení v populácii, ale je 

najčastejšie spojené práve s používaním IPP v neschválených indikáciách či 

nerešpektovaním národných alebo nadnárodných doporučení týkajúcich sa používania 

IPP. Príkladom je ich profylaktické podávanie u pacientov užívajúcich nesteroidné 

antiflogistiká (NSAID z angl. non-sterodial anti-inflammatory drugs), kortikosteroidy, 

duálnu protidoštičkovú liečbu či warfarin. Naviac predpisovanie IPP už nie je obmedzené 

pre gastroenterológov, ale je dostupné aj pre mnohé iné špecializácie. Niektoré 

prípravky s obsahom omeprazolu a pantoprazolu v menších baleniach sú pre pacientov 

dostupné aj ako voľne predajné prípravky (tzv. OTC z angl. over the counter) [10]. 

IPP sú všeobecne považované za bezpečné liečivá a sú spojené s miernymi 

nežiadúcimi účinkami. V posledných rokoch sa však objavujú pochybnosti týkajúce sa ich 

bezpečnosti, súvisiace s ich dlhodobým a často práve neoprávneným používaním. 

Objavujú sa teórie  ohľadom ich potenciálneho karcinogénneho účinku, súvislosť 

s výskytom demencií, renálnym zlyhaním, rizikom častejších zlomenín či zvýšeným 

rizikom klostrídiových infekcií alebo pneumónii. Nie vždy sú však tieto teórie potvrdené 

a aj napriek doteraz známym komplikáciám pri ich správnom používaní a dodržaní 

správneho dávkovania a dĺžky terapie, prevažuje ich benefit nad rizikami [13,14]. 

Motiváciou pre vypracovanie tejto diplomovej práce bolo pre mňa povedomie 

o veľkom množstve užívaných liečiv seniormi, z ktorých mnohé z nich už splnili svoju 

indikačnú rolu a napriek tomu nebolo ich užívanie ukončené. Nadmerné užívanie liečiv 

je problémom celej populácie, z čoho najviac negatívne ovplyvnenou skupinou sú práve 

seniori. Okrem negatívneho vplyvu na zdravotný stav jedinca netreba pri zhodnotení 

tejto problematiky zabudnúť na nepriaznivé ekonomické či environmentálne dopady. 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo predovšetkým zhodnotiť otázky neoprávneného 

použitia IPP v populácii seniorov. Bližšie charakteristiky cieľov práce sú uvedené nižšie. 
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2. CIEĽ PRÁCE 

Diplomová práca sledovala nasledujúce ciele : 

• Hlavným špecifickým cieľom tejto diplomovej práce bolo na základe zistených 

charakteristík seniorov pilotne vyhodnotiť racionalitu užívania inhibítorov 

protónovej pumpy u sledovaných starších geriatrických pacientov v hlavných 

indikáciách. Vyhodnotiť správnosť užitia IPP s ohľadom na klinický stav pacienta 

a jeho akútne symptómy a chronické diagnózy. V prípade dlhodobého užívania 

IPP vyhodnotiť aj dĺžku terapie, podávanú dávku a či bola v osobnej anamnéze 

pacienta z dostupných informácií dohľadateľná oprávnenosť indikácie liečiva. 

• Vedľajším cieľom tejto práce bolo prispieť nazbieranými dátami a prvými 

pilotnými analýzami zo súboru geriatrických pacientov z Českej republiky do 

výstupov európskeho projektu FIP7 v rámci programu EUROAGEISM H2020. 

 

 

 



14 
 

3. TEORETICKÁ ČASŤ 

Teoretická časť diplomovej práce sa zaoberá fyziologickými zmenami 

gastrointestinálneho traktu pri starnutí organizmu a princípmi racionálnej 

farmakoterapie vybraných gastrointestinálnych liečiv u seniorov. Ďalšia kapitola je 

zameraná na antisekrečné liečivá, hlavne na inhibítory protónovej pumpy. Konkrétne je 

uvedený mechanizmus ich účinku, farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti, 

komplikácie a interakcie, indikácie a diskutovaná je ich účinnosť v gastroprotekcii.  

3.1 VEKOM PODMIENENÉ ZMENY GASTROINTESTINÁLNEHO 
TRAKTU 

Fyziologické zmeny sprevádzajúce starnutie postihujú všetky orgánové systémy. 

Dochádza napr. k zníženiu srdcového výdaja, zvýšeniu krvného tlaku, zvýšeniu hladiny 

cukru v krvi, zmenám v metabolizme a v motilite gastrointestinálneho traktu. Tiež 

dochádza k atrofii svalových buniek, degeneratívnym zmenám kĺbov a k úbytku kostnej 

hmoty. Starnutiu podlieha celý organizmus, každý systém, ale inou rýchlosťou.  

Ochorenia gastrointestinálneho traktu (GIT) patria k štvrtej najčastejšej skupine 

ochorení u seniorov. V posledných rokoch ich výskyt rastie a postihujú až 20 % 

geriatrických pacientov. Zmenená motilita GIT-u môže zmeniť množstvo a typ 

absorbovaných živín, má však dopad aj na črevný mikrobióm, ktorý zohráva kľúčovú rolu 

v zdraví. Schopnosť črevného mikrobiómu ovplyvňovať zdravie je významná práve 

v pokročilejšom veku jedincov. Medzi hlavné zmeny v mikrobióme u starnúceho 

organizmu patrí najmä znížená diverzita, znížený počet mikroorganizmov produkujúcich 

butyrát a zvýšená prítomnosť patogénov [9,15-17]. 

Zatiaľ čo niektoré zmeny vyvolané starnutím gastrointestinálneho traktu sú 

fyziologické, iné sú patologické a ich prevalencia je vyššia u populácie vo veku nad 65 

rokov. Aj napriek častejšej prevalencii týchto zmien u seniorov, neexistuje žiadne 

gastrointestinálne ochorenie, ktoré by bolo obmedzené len na túto vekovú skupinu [18]. 

Medzi vekom podmienené zmeny gastrointestinálneho traktu patrí [9,18] : 

• zhoršenie chuti a čuchu, čo môže prispievať k nechutenstvu a úbytku hmotnosti 

• zmeny v ústnej dutine, strata chrupu 

• porucha motility pažeráku – znížená peristaltická a zvýšená neperistaltická 

odpoveď, oneskorená doba prepravy či znížená relaxácia dolného zvierača pri 

prehĺtaní, znížená peristaltika a oneskorený tranzit potravy môže viezť k dysfágii 

• zmena v žalúdočnom mikrobióme, znížené ochranné mechanizmy, znížený 

prietok krvi žalúdkom a následné reparačné mechanizmy sú hlavnými dôvodmi 

vekom podmienených zmien v žalúdku. U zdravých seniorov je produkcia 
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žalúdočnej kyseliny  podľa rôznych zdrojov buď neovplyvnená alebo zvýšená, 

podľa starších informácií dokonca znížená. Avšak prevalencia acidopeptických 

ochorení spôsobených zníženou sekréciou kyseliny s vekom narastá 

• mierne zhoršená sekrécia pankreatických štiav 

• vznik divertiklov a divertikulárnej choroby 

• redukcia črevného povrchu 

• znížená motilita hrubého čreva, ktorá prispieva k rozvoju zápchy. 

K týmto stavom môžeme zaradiť aj pooperačné stavy ovplyvňujúce funkciu GIT-u, 

napr. absencia žlčníka, prítomnosť pooperačných hernií, zrastov či redukcia veľkosti 

žalúdka, alebo čreva po chirurgických zákrokoch. 

Vyššie uvedené zmeny v trávení majú vplyv aj na  farmakokinetiku liečiv, a to na 

úrovni absorpcie, distribúcie, metabolizmu aj exkrécie. Zmeny v absorpcii spôsobené 

atrofiou žalúdka a znížením kyslosti žalúdočného obsahu majú za následok zníženú 

aktiváciu tráviacich enzýmov a spomalenie natrávenia obalov tabliet, čo môže znížiť 

biologickú dostupnosť liečiva. Znížená motilita žalúdka odďaľuje nástup účinku 

podaného liečiva. Na druhej strane predlžuje jeho kontakt so žalúdočnou sliznicou, čo 

môže byť problémom u liečiv, ktorých chemickú podstatu tvoria kyseliny a hrozí 

poškodenie sliznice. Znížené prekrvenie gastrointestinálnej oblasti, často spôsobené 

postupujúcim aterosklerotickým procesom, znižuje regeneračnú schopnosť sliznice 

a podieľa sa na spomalenom vstrebávaní liečiv. Problém u starších pacientov môže 

nastať už pri podaní liečiva, resp. pri jeho prehltnutí, pokiaľ sa jedná o väčšiu tabletu 

alebo tobolku. Distribúciu liečiv ovplyvňuje hlavne zmena vzájomného pomeru celkovej 

telesnej vody a tukového tkaniva. V dôsledku poklesu podielu vody sa zmenšuje 

distribučný objem pre liečivá rozpustné vo vode a dochádza k rýchlemu dosiahnutiu 

vysokých plazmatických hladín. Rastúci podiel tukovej zložky naopak zvyšuje distribučný 

objem pre liečivá rozpustné v tomto prostredí, čo znamená oddialenie nástupu ich 

účinku a riziko toxicity pri ich kumulácii. U liečiv, ktoré sa vo veľkej miere viažu na sérový 

albumín, môže dôjsť v dôsledku zníženej koncentrácie albumínu v pokročilom veku 

k zvýšeniu voľnej frakcie liečiva, čo môže viezť k prejavom nežiaducich či dokonca 

toxických účinkov, napr. u warfarínu. Na úrovni metabolizmu, v dôsledku zníženého 

prietoku krvi pečeňou, dochádza k miernemu spomaleniu biotransformácie liečiv 

a zvýšenému riziku výskytu nežiaducich účinkov či liekových interakcií, predovšetkým 

v dôsledku polypragmázie. Efekt starnutia na aktivitu cytochrómu P450 je stále 

predmetom výskumu a ešte nie sú vyvodené jednoznačné závery. Zmeny sa prejavujú aj 

na rýchlosti eliminácie liečiv, kde pre znížený prietok krvi pečeňou či obličkou môže 

dochádzať ku kumulácii liečiv a k predávkovaniu aj pri bežných dávkach podávaných 

dospelým jedincom [9,19-21]. 
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3.1.1 Racionálna farmakoterapia liečivami pôsobiacimi na 
gastrointestinálny trakt 

Pri hodnotení liekovej terapie geriatrických pacientov sa stretávame 

s množstvom problémov, najčastejšie s nedostačujúcimi dôkazmi k racionálnej 

preskripcii alebo nedostatočnou indikáciou liečiv s vysokým benefitom (napr. 

betablokátory, kyselina acetylsalicylová či inhibítory acetylcholínesterázy). Seniori boli 

často vylúčení z klinických štúdií, pretože do klinických štúdií boli zahrnutí radšej jedinci 

s menším množstvom komorbidít a užívaných liečiv.  

Liečivá u starších jedincov by mali byť podávané v nižších dávkach než u bežných 

mladších pacientov, v dôsledku spomalenej eliminácie, ale aj možných interakcií 

s komorbiditami pacienta (interakcie liečivo-ochorenie) či potenciálne rizikových 

interakcií liečivo-liečivo. Čím vyšší počet liekov pacient užíva, tým častejšie sa dopúšťa 

chýb a klesá jeho „compliance“ [19]. 

V súčasnosti sú dostupné mnohé zoznamy tzv. potenciálne nevhodných liečiv 

(PIM’s z angl. Potentially Inappropriate Medications) či postupov u seniorov, ktoré sú 

priebežne aktualizované podľa najnovších doporučení a ktoré majú slúžiť ako „vodítko“ 

pri preskripcii v zmysle bezpečnejšieho užívania liečiv geriatrickými pacientmi. K jedným 

z prvých a aktuálne najpopulárnejších zoznamov PIM‘s patria americké,  

tzv. Beersove kritériá, s poslednou aktualizáciou v tomto roku. Kritériá zahŕňajú najmä 

zoznam liečiv, u ktorých pri užívaní staršími pacientmi prevažuje riziko nad benefitom, 

a preto je vhodné sa im pri voľbe farmakoterapie vyhnúť. Prvýkrát sa objavili v roku 1991 

a po nich začali vznikať mnohé ďalšie expertné kritériá, často zamerané na konkrétny 

národ. Príkladom sú Laroche kritériá z Francúzska, PRISCUS list z Nemecka či 

McLeoldove kritériá z Kanady, ale aj európsky, tzv. EU(7)-PIM list. Mierna odlišnosť je 

v prípade európskych STOPP/START kritérií, ktoré okrem potenciálne nevhodných liečiv 

(STOPP z angl. Screening tool of older peoples’s prescription) zahŕňajú aj prípady, kedy 

naopak liečivá s vysokým benefitom v danej indikácii chýbajú (START z angl. Screening 

tool to alert to right treatment) [22-24]. 

Vzhľadom na zameranie tejto práce v oblasti gastrointestinálnych, predovšetkým 

antisekrečných liečiv, sme využili niektoré odporúčania aj z vyššie uvedených expertných 

kritérií, práve pre inhibítory protónovej pumpy. Všetky novšie kritériá odporúčajú 

terapiu IPP maximálne osem týždňov, z dôvodu rizika klostrídiových infekcií a fraktúr, 

v dôsledku zhoršeného vstrebávania vápnika, vyššej osteoresorpcie a straty kostnej 

hmoty. Prekročenie tejto doby užívania by sa malo týkať len vysoko rizikových seniorov, 

zahŕňajúcich pacientov s erozívnou ezofagitídou, Barrettovým pažerákom, patologickou 

hypersekréciou kyseliny chlorovodíkovej, pacientov užívajúcich orálne kortikosteroidy či 

dlhodobú terapiu NSAID. Užívanie nad stanovenú dobu je tiež možné v prípade potreby 

udržiavacej liečby, napr. pri zlyhaní pokusu o vysadenie tohto liečiva.  
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EU(7)-PIM list naviac zahŕňa do svojho zoznamu potenciálne nevhodných liečiv aj 

ranitidín, kvôli centrálnym nežiaducim účinkom,  kontaktné laxatíva – sennu a pikosulfát 

kvôli možným nežiaducim účinkom a riziku vzniku funkčnej liekovej závislosti pri 

dlhodobom užívaní a antipropulzívum loperamid, taktiež kvôli centrálnym 

a gastrointestinálnym nežiaducim účinkom [22-24]. 

Ďalším často uvádzaným liečivom v spomínaných zoznamoch gastrointestinálnych 

liečiv potenciálne nevhodných u seniorov je metoklopramid, ktorý je rizikový z dôvodu 

extrapyramídových nežiaducich účinkov, vrátane tarditívnej dyskinézy. Jeho riziko 

narastá najmä u krehkých seniorov a pri dlhodobejšom užívaní (výnimku tvorí užívanie 

v prípade gastroparézy).  

3.2 INHIBÍTORY PROTÓNOVEJ PUMPY 

Inhibítory protónovej pumpy sa v bežnej klinickej praxi používajú už viac ako 

štvrťstoročie a sú považované za vysoko účinné, bezpečné a nenahraditeľné liečivá 

v liečbe acidopeptických ochorení. Dosahujú rýchlejšie tri základné ciele liečby, medzi 

ktoré patrí úľava od symptómov, hojenie alebo prevencia poškodenia sliznice a zvýšená 

kvalita života. Práve pre tieto prednosti sú dnes považované za štandard liečby ochorení 

spojených so zvýšenou sekréciou kyseliny soľnej. Krátkodobo či dlhodobo ich užíva  

10–20 % českej populácie [25,26]. 

3.2.1 Kyselina chlorovodíková a mechanizmus pôsobenia IPP 

Žalúdočná kyselina hrá nezastupiteľnú úlohu v procese trávenia.  Jej pH je kyslé 

a je spôsobené kyselinou chlorovodíkovou produkovanou parietálnymi bunkami sliznice 

žalúdka. Kyselina chlorovodíková (HCl) má v žalúdočnej šťave mnoho funkcií, medzi 

ktoré patrí aktivácia pepsinogénu na pepsín a vytváranie pH okolo 2,0 , pri ktorom pepsín 

dosahuje najväčšiu účinnosť. Ďalej koaguluje bielkoviny, umožňuje vstrebávanie železa 

a vápnika, ako aj slabých hydrofilných kyselín, chráni niektoré vitamíny (napr. vitamín C) 

a má tiež antibakteriálny účinok. Sekréciu HCl môžeme znižovať na viacerých miestach, 

napríklad blokádou histamínových H2-receptorov antihistaminikami či muskarínových 

M3-receptorov anticholinergikami. Najúčinnejším a dobre tolerovaným postupom je 

však priama inhibícia protónovej pumpy (H+/K+ - ATP-ázy) A práve týmto mechanizmom 

pôsobia najpoužívanejšie antisekrečné liečivá [26,27]. Všetky tri miesta účinku sú 

zobrazené na obrázku č.1.  
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Obrázok č.1 Možnosti inhibície sekrécie kyseliny chlorovodíkovej 

 
Obrázok je inšpirovaný z internetového článku prolekare.cz [10]. 

IPP majú štruktúru benzimidazolového jadra a charakter „prodrug“. Ich slabo 

bázický a elektricky neutrálny charakter umožňuje kumuláciu v kyslom prostredí 

žalúdku, kde sa molekula liečiva mení na aktívny sulfenamid, ktorý sa pomocou 

sulfhydrilovej skupiny viaže na proteín alfa-podjednotky kovalentnou disulfidickou 

väzbou. Kovalentný typ väzby zabezpečí ireverzibilnú inaktiváciu pumpy a okamžité 

zastavenie toku vodíkových protónov (H+) do lumenu žalúdku. IPP inhibujú len aktívne 

pumpy a stupeň inhibície sekrécie je závislý na množstve inaktivovaných púmp. Podaním 

IPP v terapeutickej dávke (1x denne) sa inhibuje približne 70 % protónových púmp 

a väčšia účinnosť sa spravidla nedosahuje z dôvodu krátkeho polčasu (približne  

1 hodina) a postupnej resyntézy alfa-podjednotiek pumpy (polčas obnovy sa pohybuje 

okolo dvoch dní). Zvyšovanie dávky nad účinnú, terapeutickú, má len minimálny efekt 

na ďalšie zvýšenie gastrického pH a pridanie ďalšej dennej dávky má len malý prídavný 

účinok [26].  

3.2.2 Farmakokinetika a farmakodynamika IPP 

IPP sú acidolabilné, permeabilné látky charakteru slabých báz. Aby sa predišlo 

predčasnej aktivácii či degradácii v kyslom prostredí žalúdku, podávajú sa 

v acidorezistentnej liekovej forme. Po absorpcii v distálnej časti duodena sú 

prostredníctvom krvi transportované späť do žalúdka, kde pôsobia vyššie popísaným 

mechanizmom. Ich plazmatický polčas je približne jedna hodina, účinok však pretrváva 

jeden až dva dni v dôsledku kovalentnej väzby. Acidolabilita je tiež dôvodom, prečo látky 

podávame ráno nalačno. Kyslosť v žalúdku je vtedy nízka a naopak po absorpcii liečiva 

je výhodné potravu prijať, pretože aktivuje protónovú pumpu [26,28]. 
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Zástupcovia skupiny IPP síce pôsobia rovnakým mechanizmom, no líšia sa 

v mnohých farmakokinetických a dynamických vlastnostiach. Jedným z ich rozdielov je 

rýchlosť aktivácie v kyslom prostredí s čím súvisí rýchlosť inaktivácie pumpy. Najmenej 

stabilný rabeprazol (pKA 5) zablokuje H+/ K+ - ATP-ázu rýchlejšie (približne 5–10 minút) 

na rozdiel od stabilnejšieho lanzoprazolu, omeprazolu či pantoprazolu (pKA 4), ktorých 

nástup účinku je od 20 do 90 minút. Nástup účinku má však význam len na začiatku liečby 

či pri jednorazovom podaní. Trvanie účinku je u všetkých IPP rovnaké, maximálny účinok 

po dosiahnutí ustálenej rovnováhy dosahujú približne za 24 hodín a účinok odznie za tri 

až štyri dni [26,28,29]. 

IPP vykazujú vysokú biologickú dostupnosť po perorálnom podaní, líšiacu sa u 

jednotlivých zástupcov. V silne kyslom prostredí sa účinky zástupcov IPP nelíšia, avšak 

pri zanikajúcich parientálnych bunkách, pri pH 3, je rabeprazol  vďaka svojmu vyššiemu 

pKA (záporný dekadický logaritmus disociačnej konštatny kyseliny) omnoho účinnejší. Ich 

súčasná kombinácia s inými liečivami zvyšujúcimi intragastrické pH sa nedoporučuje 

[11,25,29,30]. 

IPP sa vo veľkej miere viažu na plazmatické bielkoviny, podliehajú hepatálnej 

degradácii a sú vylučované renálne. U lanzoprazolu a dexlanzoprazolu je popísané 

vylučovanie tiež hepatobiliárnou cestou. Všetky IPP podliehajú oxidatívnej 

biotransformácii a metabolizácii cytochrómom P450. Liečivá skupiny IPP sa líšia v 

rozsahu, v ktorom sa jednotlivé izoenzýmy podieľajú na ich metabolizme, následkom 

čoho sa odvíjajú aj liekové interakcie. Medzi hlavné izoenzýmy patrí CYP2C19 a v menšej 

miere CYP3A4. Omeprazol a esomeprazol vykazujú aj silnú inhibičnú aktivitu 

k izoenzýmu CYP2C19 [26,29-31].  

Izoenzým CYP2C19 je polymorfný a podľa počtu alel rozlišujeme rýchlych, 

stredných a pomalých metabolizátorov. U pomalých metabolizátorov dochádza 

k výraznému predĺženiu polčasu, zvýšeniu AUC, a tým k výraznému poklesu sekrécie HCl. 

Naopak rýchle metabolizátory nemusia na liečbu IPP reagovať v dôsledku zrýchleného 

metabolizmu. Najväčšiu afinitu k izoenzýmu má omeprazol, polymorfizmus najmenej 

ovplyvňuje účinok u rabeprazolu a esomeprazolu [26,29-31]. 

Rozdiely vo farmakokinetike a dynamike medzi jednotlivými zástupcami IPP sú 

prehľadne spracované v tabuľke č.1 . 
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Tabuľka č.1 Porovnanie farmakologických vlastností inhibítorov protónovej pumpy 
(uvedené hodnoty sú spriemerované z hodnôt uvedených v zdrojoch [28,30,31]) 

 OMEPRAZOL PANTOPRAZOL LANSOPRAZOL ESOMEPRAZOL RABEPRAZOL DEXLANSOPRAZOL 

pKA 4,13 3,96 4,01 4,77 4,9 - 

BAV (%) 30-60 77 80-85 64-90 52 - 

 T1/2 (hod) 0,5 - 1 0,9 – 1,9 0,9-1,6 1-1,5 1-2 1 - 2 

Rýchlosť 

nástupu účinku 

(min) 

20-40 90 20-40 20-40 10 - 

Metabolizmus CYP2C19 
CYP2C19 

CYP3A4 
CYP2C19 CYP2C19 CYP2C19 

CYP2C19 

CYP3A4 

Väzba na 

plazm. 

bielkoviny (%) 

95 98 97 97 96,3 96 

 pKA –záporný dekadický logaritmus disociačnej konštanty kyselín, BAV – biodostupnosť (z angl. 

bioavailabitily), T1/2 – plazmatický polčas 

3.2.3 Klinické využitie IPP- indikácie, dávky, dĺžka podávania 

Ako už bolo viackrát spomínané, inhibítory protónovej pumpy zohrávajú 

nezastupiteľné miesto v liečbe mnohých gastrointestinálnych ochorení. Správne 

dávkovanie a dĺžka užívania je podstatou úspešnej liečby acidopeptických ochorení a 

zásadne dôležitá pre každodennú klinickú prax. Rôzne ochorenia si vyžadujú vlastné 

dávkovanie aj dĺžku terapie a pri zámene jednotlivých zástupcov IPP je nutné dodržiavať 

ekvipotentné dávky. Dávkovanie býva spravidla jednoduché, jedenkrát denne ráno, pri 

niektorých diagnózach sa v akútnom štádiu pridáva aj druhá dávka večer. Maximálny 

účinok je dosiahnutý pri podaní ráno nalačno, s požitím potravy po 30-tich až 60-tich 

minútach, aby bola zaistená maximálna absorpcia liečiva a tiež expresia protónovej 

pumpy v parietálnych bunkách. V súčasnej dobe sú dostupné všetky štyri liečivá skupiny 

IPP pre perorálne podanie, pantoprazol a omeprazol sú naviac dostupné aj pre injekčnú 

cestu podania [28,32]. 

3.2.3.1 GASTROEZOFAGEÁLNA REFLUXNÁ CHOROBA A JEJ KLINICKÉ PREJAVY – 
oprávnenosť indikácie IPP 

IPP sa používajú pri diagnostike refluxnej choroby pomocou terapeutického 

testu, kedy pacient užíva 20 mg omeprazolu dvakrát denne či ekvivalentné dávky 

pantoprazolu, lanzoprazolu alebo esomeprazolu po dobu 4–8 týždňov. Pri subjektívnom 

ústupe ťažkostí je výsledok tohto testu pozitívny a nasleduje antisekrečná liečba podľa 

individuálneho stavu pacienta a odpovedi na úvodnú liečbu. Zástupcovia IPP novej 

generácie (najmä esomeprazol  v dávke 40 mg) je indikovaný hlavne v liečbe závažných, 

rekurentných či refrakterných stavov. Pacienti s nekomplikovanou formou GERD, ktorí 
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reagujú na krátkodobé podávanie IPP, by sa mali snažiť liečbu následne znížiť alebo 

ukončiť. Existujú dôkazy aj pre liečbu „on demand“, kedy pacient užije IPP len pri 

symptomatických ťažkostiach. Mnohé randomizované štúdie potvrdili účinnosť tejto 

dlhodobej liečby najmä u neerozívnej formy GERD. 

Keďže je gastroezofageálna refluxná choroba spôsobená komplexom príčin 

a antisekrečná terapia neovplyvňuje všetky patofyziologické mechanizmy refluxu, je 

často potrebná udržiavacia terapia. Medzi stavy podporujúce dlhodobé užívanie IPP 

patrí okrem recidivujúcej alebo refrakternej ezofagitídy aj udržiavanie kontroly 

príznakov GERD, udržiavanie hojenia mukóznych lézií pri erozívnej ezofagitíde, Barretov 

pažerák, konkomitantné užívanie NSAID či protidoštičková terapia u rizikových 

pacientov a patologická hypersekrečná porucha. Pre udržiavaciu terapiu sa spravidla 

používajú polovičné dávky IPP a môže trvať mesiace až roky, v niektorých prípadoch 

doživotne. Pacienti by však mali byť pravidelne kontrolovaní a užívanie IPP by malo byť 

stále racionálne. Podľa aktuálnych amerických gastroenterologických doporučení by sa 

malo u pacientov, u ktorých nie je možné znížiť podávanie IPP, a ktorí majú prevažne 

atypickú formu či nejasné predispozície, zvážiť ambulantné monitorovanie pH alebo 

impedancie pažeráku, aby bolo možné odlíšiť GERD od funkčného syndrómu (toto 

odporučenie však nie je založené na žiadnom vysoko-kvalitnom dôkaze) [28,32-37]. 

3.2.3.2 VREDOVÁ CHOROBA VYVOLANÁ H.PYLORI – oprávnenosť indikácie IPP 

Pri preukázanej infekcii H.pylori je indikovaná eradikačná liečba, ktorej základom 

je dvojkombinácia antimikrobiálnych liečiv a IPP. Z antimikróbnych liečiv sa najčastejšie 

používa amoxicilín v kombinácii s klarithromycínom, ktorý je možné pri rezistencii 

nahradiť metronidazolom. Liečivá sa štandardne podávajú dvakrát denne po dobu 

minimálne 7 dní. Dávky sú zobrazené v tabuľke č.2. Pred liečbou druhej voľby je vhodné 

kultivačné vyšetrenie citlivosti patogénu.  

 Tabuľka č.2 Schéma eradikačnej liečby (upravená podľa [34]) 

ERADIKAČNÁ LIEČBA 1. VOĽBY ERADIKAČNÁ LIEČBA 2. VOĽBY 

OMEPRAZOL 2x 20 mg  

PANTOPRAZOL 2x 40 mg 

LANZOPRAZOL 2x 30 mg 

OMEPRAZOL 2x 20 mg  

PANTOPRAZOL 2x 40 mg 

LANZOPRAZOL 2x 30 mg 

+ AMOXICILÍN 2x 1000 mg 

+ KLARITHROMYCÍN 2x 500 mg 

+ AMOXICILÍN 2x 1000 mg 

+ METRONIDAZOL 2x (400) 500 mg 

 

Alternatívou je sekvenčná liečba, ktorá spočíva v rozložení antibiotickej liečby do 

dvoch fáz: podávanie amoxicilínu 5 dní a nasledujúce 2 dni terapia klarithromycínom či 

ornidazolom. Dávkovanie IPP zostáva rovnaké. Podľa zahraničných štúdií sa dostáva do 

popredia štvornásobná liečba s bizmutom, hlavne v oblastiach s vysokou duálnou 

rezistenciou na klarithromycín a metronidazol.  
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Pri rezistencii na bežné antibiotiká či pri zlyhaní liečby vyššej voľby je možné 

postupovať podľa vysoko dávkovej duálnej liečby, pri ktorej sú podávané vysoké dávky 

omeprazolu 4x 40 mg či iného ekvivalentného IPP a amoxicilínu 750 mg 4x denne [28, 

32-37,39]. 

3.2.3.3 GASTROPATIE VYVOLANÉ NSAID A RACIONÁLNA INDIKÁCIA IPP 

V posledných rokoch sa znižuje prevalencia vredov vyvolaných patogénom 

a naopak narastajú vredy spôsobené liečivami, predovšetkým nesteroidnými 

protizápalovými látkami a kyselinou acetylsalicylovou (ASA z angl. acetylsalicylic acid). 

Medzi rizikové faktory gastropatie vyvolanej NSAID či ASA patrí užívanie vysokých dávok 

NSAID hlavne neselektívnych, anamnéza peptického vredu, infekcie H.pylori či krvácania 

z gastrointestinálneho traktu, nešpecifické črevné zápaly, vysoký vek (nad 65 rokov), 

kombinácia NSAID s ASA, kortikosteroidmi, antikoagulanciami či antidepresívami. 

Taktiež nadmerné užívanie alkoholu či intenzívne fajčenie môže byť faktorom 

prispievajúcim k rozvoju gastropatie.  

U rizikových pacientov, ktorí vyžadujú dlhodobé podávanie liečiv skupiny NSAID 

či ASA v nízkych dávkach, je odporúčané súbežné profylaktické podávanie IPP 

v štandardnej dávke (omeprazol 20mg či ekvivalenty) od začiatku užívania rizikového 

liečiva. Podávanie IPP v tejto indikácii znižuje množstvo endoskopických vredov či 

častých krvácaní, čo je potvrdené niekoľkými štúdiami [28,32-37,41]. 

3.2.3.4 VREDOVÁ CHOROBA GASTRODUODENA (VCHGD) A RACIONÁLNA 
INDIKÁCIA IPP 

Medzi ďalšie možné príčiny spôsobujúce peptický vred patrí okrem Helicobactera 

pylori a nesteroidných protizápalových liečiv aj stres po ťažkých operáciách či 

polytraumate, vysoký vek, endokrinné poruchy vedúce k zvýšenej sekrécii žalúdočnej 

kyseliny či znížené obranné slizničné mechanizmy. Liečba sekundárnych vredov je 

zameraná hlavne na odstránenie vyvolávajúcej príčiny. Vo väčšine prípadov má 

potlačenie žalúdočnej sekrécie pomocou IPP uspokojivý liečebný účinok. V tejto indikácii 

sa používa omeprazol v dávke 20 mg denne alebo pantoprazol 40 mg, či lanzoprazol 30 

mg po dobu 4 až 8 týždňov. Rizikoví pacienti často užívajú aj dlhodobú udržiavaciu liečbu, 

aby sa zabránilo opätovným rizikám krvácania [28,32-37,41]. 

3.2.3.5 PATOLOGICKÁ HYPERSEKREČNÁ PORUCHA A RACIONÁLNA INDIKÁCIA 
IPP 

Patologická hypersekrécia kyseliny soľnej je príčinou Zollingerovho - Ellisonovho 

syndrómu, ktorý je spôsobený zvýšenou produkciou hormónu gastrínu nádorom 

pankreasu. Aj v tomto prípade je liekom voľby útlm sekrécie kyseliny pomocou IPP. 

K terapii sa používajú spravidla vysoké dávky – pri iniciačnej liečbe sa denné dávky 



23 
 

pohybujú okolo 80-100 mg omeprazolu či 40-160 mg pantoprazolu. Po dosiahnutí 

účinnej kontroly sekrécie HCl sa dávky môžu výrazne znížiť. Prerušenie liečby má 

nebezbečné následky, preto je u týchto pacientov nutná dlhodobá udržiavacia terapia 

[32-41].  

3.2.3.6 FUNKČNÉ DYSPEPSIE A RACIONÁLNA INDIKÁCIA IPP 

Pojem dyspepsia zahŕňa rôznorodé gastrointestinálne ťažkosti, ktoré môžu byť 

prejavom gastrointestinálnych chorôb alebo sa vyskytovať ako sprevádzajúci jav iných 

ochorení. Pod funkčnou poruchou tráviaceho traktu sú zaradené symptómy bez 

preukázaných organických, biochemických, ultrazvukových alebo endoskopických 

abnormalít postihujúcich gastrointestinálny trakt.  

Ohľadom začiatočnej racionálnej diagnostiky a liečby dyspepsie prebiehajú 

neustále diskusie, avšak liečba omeprazolom v dávke 20 mg denne po dobu 4-8 týždňov 

(či iným ekvivalentým IPP) môže byť v prípade funkčnej dyspepsie účinná. Účinnosť 

terapie rastie hlavne u pacientov s nevylúčenou refluxnou symptomatológiou alebo 

príznakmi dyspepsie horného typu [32-37]. 

 

Všeobecne platí, že pri dlhodobej terapii je IPP užívané v čo najnižšej 

terapeutickej dávke a po najkratší potrebný čas. Pacienti by mali byť pravidelne 

sledovaní a užívanie by malo mať po celý čas racionálny podklad. Doporučené dávky sú 

s dĺžkou liečby pri rôznych indikáciách uvedené v tabuľke č.3. 
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Tabuľka č.3 Súhrn dávok a dĺžky terapie jednotlivých IPP pri používaných indikáciách 
(spracovaná podľa údajov uvedených v zdrojoch [28,32-41]) 

 OMEPRAZOL PANTOPRAZOL LANSOPRAZOL ESOMEPRAZOL RABEPRAZOL 

GERD terapia 
2x 20 mg 

4 -8 týždňov 

1 – 2x 40 mg 

4 -8 týždňov 

2x 30 mg 

4 – 8 týždňov 

1x 40 mg 

4- 8 týždňov 

2x 20 mg 

4 -8 týždňov 

GERD 

prevencia 

20 (10) mg 

on-demand až 

dlhodobá terapia 

40 mg 

on-demand až 

dlhodobá terapia 

15 (30) mg 

on-demand až 

dlhodobá terapia 

20 mg 

on-demand až 

dlhodobá terapia 

20 (10) mg 

on-demand až 

dlhodobá terapia 

Liečba VCHGD 
20 (40) mg 

2-4 týždne 

1-2 x 40 mg 

4 týždne 

30 mg 

4 týždne 

40 mg 

4 týždne 

20 mg 

4– 6 týždňov 

Prevencia 

VCHGD 

20 (10) mg 

podľa potreby 

40 mg 

podľa potreby 

30 mg 

podľa potreby 

20 mg 

podľa potreby 

20 (10) mg 

podľa potreby 

Eradikačná 

liečba 

2x 20 mg 

7 dní 

1-2x 40 mg 

7 dní 

2x 30 mg 

7 dní 

1x 40 mg 

7 dní 

2x 20 mg 

7 dní 

Prevencia 

gastropatie z 

NSAID 

20 mg 

počas užívania 

NSAID 

40 mg 

počas užívania 

NSAID 

15 (30) mg 

počas užívania 

NSAID 

20 mg 

počas užívania 

NSAID 

- 

Funkčné 

dyspepsie 

20 mg 

4-8 týždňov 

40 mg 

4-8 týždňov 

30 mg 

4-8 týždňov 

40 mg 

4-8 týždňov 

20 mg 

4-8 týždňov 

Zollinger- 

Ellisonov 

syndróm 

80 -100 mg 

Individuálne, 

často dlhodobo 

40 – 160 mg 

Individuálne, často 

dlhodobo 

60 – 180 mg 

Individuálne, často 

dlhodobo 

80 – 160 mg 

Individuálne, často 

dlhodobo 

60 – 120 mg 

Individuálne, často 

dlhodobo 

 

3.2.4 Komplikácie liečby IPP 

Rastúci trend dlhodobého užívania až nadužívania IPP prináša aj nové poznatky  

ohľadom bezpečnosti týchto liečiv. V posledných rokoch je vo väčšej miere venovaná 

pozornosť širokému spektru nežiaducich účinkov, predovšetkým dlhodobého užívania 

IPP, ktorých mechanizmus je síce pravdepodobný, no klinické dôkazy sú stále veľmi 

slabé.  

Nadmerné užívanie IPP vedie k významnej zmene gastrointestinálneho 

mikrobiómu. Nadmerné množstvo stafylokokov, bez ohľadu na prítomnosť H.pylori, 

môže vysvetliť pretrvávajúce dyspeptické problémy u pacientov užívajúcich IPP a tiež 

poukazuje na vývoj peptického vredu. Okrem zmien v prirodzenej mikroflóre, dochádza 

ku kolonizácii patogénnymi baktériami a zvýšenému výskytu infekcií. Popisovaný je 

hlavne výskyt klostrídiových, kampylobakteriálnych, salmonelových infekcií 

a pneumónií.  Zvýšená incidencia klostrídiových infekcií je však okrem mikrobiálnych 

zmien pripisovaná aj zvýšenej odolnosti spór patogénov vo vyššom pH v tráviacom 
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trakte. Zmena v mikrobióme spôsobená supresiou kyseliny môže prispieť k narušeniu 

odolnosti črevnej steny a k IPP vyvolanej mikroskopickej kolitíde. Presný mechanizmus 

ešte nie je objasnený, avšak literárne zdroje túto asociáciu potvrdzujú, hlavne pri 

konkomitantnom užívaní s NSAID [42-44]. 

Jednou z komplikácií v dôsledku IPP – navodenej hypochlórhydrie môže byť 

nedostatok dôležitých mikroživín a vitamínov, hlavne vápnika, železa, magnézia 

a vitamínu B12. Následný nedostatok železa a vitamínu B12 môže viesť k rozvoju 

anémie. Hlásené boli aj klinické príznaky hypomagnezémie, vrátane gastrointestinálnych 

symptómov, depresie, tremoru, záchvatov, ktoré si len zriedka vyžadovali hospitalizáciu, 

no mnohé štúdie navrhujú ukončenie liečby IPP u pacientov s nízkou hladinou magnézia. 

Existujúce dáta podporujú názor, že zníženie kyslosti v žalúdku znižuje vstrebávanie 

vápnika, čo môže byť aj jednou z príčin vyššieho rizika zlomenín u pacientov užívajúcich 

IPP. Netýka sa to však vápnika viazaného vo vode rozpustných soliach či obsiahnutého 

v mliečnych výrobkoch. Táto asociácia nemá jednoznačný podklad, výsledky štúdií sú 

sporné, pretože pacienti užívajúci IPP sú často krehkí s viacerými rizikovými faktormi pre 

vznik zlomenín. Taktiež sa líšia názory autorov na častejšie sledovanie kostnej denzity či 

suplementáciu pacientov vápnikom alebo vitamínom D. Odporúčaná je preto opatrnosť 

pri predpisovaní IPP rizikovým pacientov z hľadiska zlomenín a v prípade potreby týmto 

pacientom zvýšiť príjem vápniku v potrave či vo forme vápenatých solí v liečivých 

prípravkoch, ktorých vstrebávanie nie je ovplyvnené zníženou kyslosťou v žalúdku [42, 

45-47]. 

Ďalšími diskutovanými potenciálnymi komplikáciami sú renálne zlyhanie, 

zvýšené kardiovaskulárne riziko či demencia. Liečba IPP je podľa štúdií spájaná s akútnou 

intersticiálnou nefritídou a akútnym renálnym zlyhaním, s ktorými súvisí aj chronické 

renálne zlyhanie. Kardiovaskulárne komplikácie boli dlho pripisované interakcii medzi 

klopidogrelom a omeprazolom či esomeprazolom na podjednotke izoenzýmu CYP2C19. 

V dnešnej dobe sú však výsledky s ohľadom na klinické dôsledky tejto interakcie sporné. 

Najnovšie sa objavujú teórie pripisujúce zvýšené kardiovaskulárne riziko IPP ich 

redukčnému vplyvu na syntázu oxidu dusnatého (NOS). Hypotéza týkajúca sa demencie 

a užívaním IPP hlavne staršími pacientmi, je založená na vplyve IPP na metabolizmus 

amyloidu a je naviac pripisovaná aj nízkym hladinám vitamínu B12, ktoré sú spájané 

s kognitívnym deficitom. Zvýšená produkcia beta-amyloidu a jeho modulovaná 

degradácia je však zatiaľ popísaná len na zvieracích modeloch. Vzťahy medzi užívaním 

IPP a spomínanými negatívnymi dôsledkami by mali byť overené ďalšími štúdiami, aby 

bolo možné potvrdiť či vyvrátiť ich nežiaduce dôsledky pri liečbe IPP [35,42,46,48,49]. 

Inhibítory protónovej pumpy sú podľa mnohých štúdií spájané aj 

s gastrointestinálnymi malignitami. Mechanizmus tohto procesu spočíva v ich 

schopnosti uľahčiť gastrickú kolonizáciu Helicobakterom pylori a v schopnosti navodiť 

hypergastrinémiu. Výsledky síce potvrdili asociáciu na zvieracích modeloch, no u ľudí 

zatiaľ nie sú tak jednoznačné [50-52]. 
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Súvislosť mnohých štúdií s komplikáciami v dôsledku užívania IPP sú vo väčšine 

prípadov nepreukázané a sú potrebné ďalšie, rozsiahlejšie štúdie. Znalosť možných 

nežiaducich účinkov by však nemala viesť k obavám pacientov, ale slúžiť ako „vodítko“ 

pre lekárov pri predpisovaní týchto antisekrečných liečiv, vzhľadom na individuálne 

komorbidity, citlivosť pacientov a výsledky monitorovania účinnosti a bezpečnosti 

liečby. 

3.2.5 Liekové interakcie IPP 

Pri antisekrečnej liečbe IPP je treba okrem komplikácií dbať aj na možné 

interakcie medzi podávanými liečivami. Inhibítory protónovej pumpy navodením 

vyššieho pH v žalúdku interferujú so vstrebávaním mnohých liečiv, predovšetkým 

s liečivami charakteru slabých kyselín. Klinicky významná je znížená absorpcia 

antimykotika ketokonazolu a inhibítoru reverznej transkriptázy rilpavirínu. Absorpcia 

týchto liečiv je nedostatočná a následná liečba nemusí byť účinná. Súčasné podávanie 

IPP a týchto látok je preto kontraindikované. Podobný efekt majú IPP aj na vstrebávanie 

kyseliny acetylsalicylovej a pri suplementácii železa [26,53]. 

Opačný účinok je popisovaný u digoxínu, ktorý je vo vyššom pH žalúdku 

absorbovaný vo väčšej miere z tenkého čreva, čím sú dosiahnuté jeho vyššie plazmatické 

hladiny v organizme. Podľa štúdie je užívanie IPP rizikovým faktorom pri terapii 

metotrexátom, ktorého eliminácia môže byť oneskorená a hrozí riziko poškodenia 

obličiek a pečene [26,54]. 

Medzi najvýznamnejšie liekové interakcie, podmienené farmakokinetickými 

vlastnosťami IPP, patria interakcie na metabolickom enzýme cytochrómu P450. Ide 

hlavne o inhibíciu aktivity izoenzýmu CYP2C19, ktorá je najvýznamnejšia u omeprazolu 

a esomeprazolu a podstatne menej výrazná u pantoprazolu, lanzoprazolu 

a rabeprazolu. Inhibíciou tohto metabolického enzýmu dochádza k predĺženiu 

plazmatického polčasu liečiv a ich zvýšenej koncentrácii v plazme, čo môže viesť k ich 

toxickým prejavom. Príkladom takéhoto liečiva je diazepam [26,54].  

Najdiskutovanejšia je interakcia medzi omeprazolom a klopidogrelom. 

Protidoštičkové liečivo klopidogrel je podávané ako „prodrug“ a aktivované na svoju 

účinnú formu práve podjednotkou CYP2C19. Pri súčasnom podávaní omeprazolu, ktorý 

vykazuje inhibičný vplyv na túto podjednotku teda nedochádza k premene klopidogrelu 

na svoju účinnú formu a nemusí byť dosiahnutý jeho terapeutický účinok [26,54]. 

U pomalých metabolizátorov CYP219 sa hlavnou eliminačnou podjednotkou 

omeprazolu stáva podjednotka CYP3A4, čo môže viesť ku kompetitívnej inhibícii 

s liečivami metabolizovanými extenzívne týmto izoenzýmom, napr. takrolimus [26,54]. 

IPP neinterferujú len účinkami iných liečiv, rovnako aj ich účinok môže byť 

ovplyvnený rôznymi látkami. Príkladom je podávanie látok, ktoré indukujú ich 

metabolizmus, napr. efavirenz, ľubovník bodkovaný či ginkgo biloba. Štúdie preukázali 
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znížené hladiny omeprazolu pri súčasnom podávaní spomínaných látok. Ako bolo vyššie 

spomínané, pre účinok IPP je potrebné kyslé prostredie. Kombinácia s inými liečivami 

navodzujúcimi hypochlórhydriu má preto tiež vplyv na účinnosť inhibítorov protónovej 

pumpy [13,53]. 

3.2.6 Gastrotoxické liečivá 

Negatívny vplyv na gastrointestinálny trakt je popísaný u mnohých liečiv. Prejavy 

týchto látok môžu mať rôznorodý charakter, od hnačky až po fatálne komplikácie 

v dôsledku krvácania. 

Medzi najbežnejšiu, často predpisovanú a neraz diskutovanú skupinu liečiv 

s toxickým vplyvom na mukózu gastrointestinálneho traktu, patria nesteroidné 

antiflogistiká. Prevládajúcim miestom ich poškodenia v gastrointestinálnom trakte býva 

žalúdok. Riziko gastrointestinálnych komplikácií sa líši ako od danej látky, tak od 

konkrétneho pacienta z hľadiska jeho rizikovosti, iných užívaných liečiv a komorbidít. 

Všeobecne ale možno pripísať ich negatívny vplyv na mukózu inhibíciou enzýmu C0X-1 

(cyklooxygenáza-1), ktorá je zodpovedná za syntézu prostaglandínov, ktoré v organizme 

zaisťujú fyziologické funkcie. NSAID majú aj lokálny účinok na mukózu, ktorý sa objavuje 

chvíľu po požití liečiva a spôsobuje lézie vrátane hyperémie, erózie a subepitelilálneho 

krvácania. Aj keď lézie samy o sebe nespôsobujú symptómy, môžu byť predchodcom 

NSAID indukovaného vredu. Toto akútne poškodenie však často zmizne. Z uvedeného 

mechanizmu vyplýva, že liečivá pôsobiace selektívne na COX-2 podjednotku enzýmu sú 

šetrnejšie z hľadiska gastrointestinálnej toxicity. Čo sa týka konkrétnych zástupcov, 

celekoxib a ibuprofen patria medzi liečivá s najnižšou toxicitou. S pomerne nízkym 

rizikom gastrointestinálneho poškodenia je spájaný aj diklofenak. Stredné riziko je 

pripisované aspirínu, sulindaku, naproxenu a indometacínu. Najvyššia toxicita bola 

preukázaná u azapropazónu a piroxikamu. Toxicita rastie aj so zvyšujúcou sa dennou 

dávkou liečiva, dvoj- až trojnásobne, s výnimkou celekoxibu, u ktorého nie je dávková 

závislosť preukázaná [55-60]. 

Kyselina acetylsalicylová preukázala toxický vplyv na GIT aj v nízkodávkových 

režimoch užívaných v primárnej aj sekundárnej prevencii kardivaskulárnych ochorení. 

Tiež u analgetika-antipyretika metamizolu je popísaný negatívny vplyv na mukózu 

gastrointestinálnej sliznice, avšak pri dlhodobejšom podávaní vyšších dávok. Zvýšené 

riziko nesie aj paracetamol, ale až pri denných dávkach nad dva gramy, v nižších dávkach 

nebolo riziko zvýšené. V prípade metamizolu a paracetamolu je aj zvýšené riziko nižšie 

v porovnaní s NSAID [61-63]. 

Vplyv kortikosteroidov užívaných perorálne na GIT je námetom diskusií už od 

polovice minulého storočia. Gastrointestinálne účinky sú však vzácne a aj napriek 

vykonaným obzervačným štúdiám sú výsledky nejasné. Riziko toxicity sa zvyšuje pri 
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dávkach 30 mg prednisonu alebo ekvivaletných kortikosteroidov. Riziko sa taktiež 

zvyšuje pri anamnéze peptického vredu alebo konkomitantnom užívaní NSAID [63,64]. 

Na antidepresíva, konkrétne selektívne inhibítory vychytávania serotonínu 

(z angl. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, SSRI), sú tiež nejednoznačné názory 

ohľadne zvýšenia rizika krvácania v gastrointestinálnom trakte. U rizikových pacientov  

(s anamnézou vredovej choroby) asociácia rastie a rovnako vzrastá pri konkomitantnom 

užívaní NSAID alebo ASA [65,66]. 

Krvácanie do GIT-u je hlavný problém najmä u pacientov s antikoagulačnou 

liečbou. Podľa najnovších štúdií je riziko vyššie u dabigatranu, rivaroxabanu či 

edoxabanu v porovnaní s warfarínom. Za najšetrnejšieho zástupcu tejto skupiny je 

považovaný apixaban. U warfarínu prevládajú komplikácie v dôsledku krvácania 

v hornej časti GIT-u, naopak pri podávaní liečiv zo skupiny tzv. DOAC (z angl. Direct Oral 

AntiCoagulants, priamych perorálnych antikoagulancií)) je prevládajúcim typom lézií 

hemoroidové krvácanie z dolného gastrointestinálneho traktu. Riziko 

gastrointestinálneho poškodenia antikoagulancií sa zvyšuje pri kombinácií s duálnou 

protidoštičkovou liečbou [67-71]. 

Bisfosfonáty majú potenciál poškodzovať gastrointestinálny trakt na viacerých 

miestach. Spájané sú najmä s poškodením pažeráku. Pri správnom použití je ale riziko 

poškodenia nízke. Asociácia rastie pri súčasnom podávaní NSAID či iných gastrotoxicky 

pôsobiacich liečiv [72,73]. 

Látky s preukázaným poškodzujúcim efektom hlavne na pažerák sa prejavujú 

zväčša ako ezofagitída (anglicky „pill-induced oesophagitis“). Poškodenie vzniká na 

podklade chemickej reakcie medzi molekulou látky a mukózou pažeráku. Poškodenie je 

preukázané okrem vyššie spomínaných bisfosfonátov aj u tetracyklínov, železa 

a chloridu draselného [74,75]. 

Medzi možné príčiny, súvisiace s peptickým vredom či iným poškodením 

gastrointestinálneho traktu patrí aj fajčenie, príjem alkoholu či pitie kávy vo väčšom 

množstve [76,77]. 
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3.3 OSTATNÉ ANTISEKREČNÉ LIEČIVÁ A ICH VYUŽITIE 
V KLINICKEJ PRAXI 

Aj keď sú inhibítory protónovej pumpy najúčinnejšie antisekrečné liečivá, 

v klinickej praxi sa stále nájde uplatnenie aj pre zvyšné skupiny antisekrečných liečiv, 

konktrétne blokátory histamínovych H2-receptorov a antacída.  

3.3.1 Blokátory H2-receptorov 

Blokátory H2-receptorov zohrávali kľúčovú rolu v terapii acidopeptických 

ochorení pred objavením IPP. Dnes je ich klinické použitie už len okrajové. V Českej 

republike je v súčasnej dobe dostupný iba ranitidín a famotidín, v iných krajinách je 

dostupný aj nizatidín a cimetidín. Účinnosť jednotlivých zástupcov je veľmi podobná. 

Účinok týchto látok spočíva v kompetitívnej inhibícii kyseliny soľnej blokádou 

žalúdočných histamínových H2-receptorov. Liečivá inhibujú najmä stimulovanú sekréciu 

HCl, na rozdiel od IPP, ktoré inhibujú ako bazálnu, tak stimulovanú sekréciu. Počiatok 

účinku je približne 60 minút a dĺžka pôsobenia sa pohybuje okolo 6 hodín, z čoho vyplýva 

kratší účinok oproti IPP. Výsledný pokles pH v žalúdku je menší ako pri liečbe IPP, čo je 

možné zdôvodniť blokádou len jednej z troch stimulačných ciest parietálnej bunky. 

Mechanizmus je znázornený na vyššie uvedenom obrázku č.1. Nižší vzostup pH však má 

aj určitú výhodu, a to že liečivá neinterferujú so vstrebávaním kyseliny acetylsalicylovej. 

Ďalšou výhodou je, že neinterferujú s bioaktiváciou klopidogrelu [26,78,79]. 

Spravidla sú H2-blokátory považované za dobre tolerované látky. Z nežiaducich 

účinkov sa môže objaviť bolesť hlavy, únava, závrate, bolesť brucha, zápcha či hnačka. 

U starších pacientov s poškodením obličiek alebo pečene sa môžu objaviť centrálne 

nežiaduce účinky. Pri dlhodobom podávaní dochádza k up-regulácii receptorov 

v parietálnych bunkách a zníženiu terapeutickej odpovede, preto tieto látky nie sú príliš 

vhodné k dlhodobej udržiavacej terapii. Intermitentné užívanie blokátorov  

H2-receptorov by mohlo pomôcť predísť spomínanej tachyfylaxii [26,78,79]. 

Klinické využitie vyššie spomínaných látok predstavuje predovšetkým 

symptomatickú terapiu nekomplikovanej formy refluxnej choroby, formy funkčnej 

dyspepsie, napr. dráždivý žalúdok. Vďaka rýchlemu symptomatickému účinku sú 

v týchto indikáciach účinnejšie ako IPP. Preukázaná je aj účinnejšia kombinácia IPP 

a nočnej dávky H2-blokátorov oproti dvom denným dávkam IPP u pacientov s nočným 

refluxom. Ich využitie v liečbe ostatných acidopeptických ochorení je limitované ich 

nižšou účinnosťou oproti IPP. Perspektívne využitie je u pacientov s protidoštičkovou 

liečbou (ASA alebo klopidogrel) ako výhodnejšia alternatíva IPP [26,78-80]. 
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3.3.2 Antacída 

Antacída sú látky charakteru slabých báz, ktoré majú schopnosť neutralizovať 

kyselinu v žalúdku, čím znižujú aktivizáciu pepsinogénu na aktívny pepsín. Podľa ich 

zloženia rozlišujeme neresorbovateľné a resorbovateľné. Neresorbovateľné antacída sú 

látky, ktoré sa prakticky nevstrebávajú a radíme medzi nich hydroxid hlinitý či horečnatý. 

Hlinité soli majú laxatívny účinok, naopak horečnaté vyvolávajú zápchu. Pri renálnej 

dysfunkcií hrozí v prípade hlinitých solí kumulácia hliníka a s ním spojené riziko vzniku 

encefalopatie či vznik osteomalácie pre hypofosfatémiu. Príkladom resorbovateľných 

antacíd je hydrogenuhličitan sodný alebo uhličitan vápenatý. V prítomnosti HCl 

v žalúdku dochádza k chemickej reakcii za vzniku kyseliny uhličitej. Táto skupina látok je 

vhodná len na krátkodobé použitie, pretože pri dlhodobom užívaní môžu látky navodiť 

metabolickú alkalózu. Uvoľnený oxid uhličitý môže naviac vyvolať žalúdočnú 

hypersekréciu. Ďalšou nevýhodou je možnosť čiastočnej absorpcie sodných či 

vápenatých iónov. 

V minulosti mali tieto látky široké použitie, no v súčasnej dobe je ich využitie 

obmedzené na krátkodobú symptomatickú úľavu od problémov spôsobených 

nadmernou tvorbou kyseliny. Aplikujú sa bezprostredne pri problémoch a účinok 

pretrváva približne 1 až 2 hodiny. Medzi aplikáciou antacída a podaním iného liečiva je 

nutné dodržať časový odstup minimálne dve hodiny z dôvodu možného predčasného 

rozpustenia enterosolventných tabliet. Dostupné sú ako voľne predajné prípravky a sú 

často prvými látkami v liečbe acidopeptických ochorení [26,81]. 
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4. PRAKTICKÁ ČASŤ 

4.1 METODIKA 

Táto diplomová práca sa skladá z dvoch častí, teoretickej a praktickej. Teória zhŕňa 

poznatky o zmenách v gastrointestinálnom trakte u starších ľudí a ich vplyv na hladiny 

liečiv. Ďalej sa zaoberá dôležitými charakteristikami o inhibítoroch protónovej pumpy. 

Pre potreby tejto práce boli zdroje k tejto problematike vyhľadávané predovšetkým 

prostredníctvom elektronických zdrojov, najčastejšie pomocou databáze PubMed. 

Vyhľadávané boli hlavne primárne štúdie a review za posledných 10 rokov, výnimočne 

porovnávané aj so staršími článkami. Medzi hlavné kľúčové slová, využívané pri 

vyhľadávaní patrili napr. „older patients“ , „aged“ , „changes in GIT“ , „proton pump 

inhibitors“, „gastrotoxicity“, „drug induced gastropathy“. Pri popise 

vlastností antisekrečných liečiv boli použité aj terciárne informačné zdroje či 

doporučené postupy Českej lekárskej spoločnosti, porovnané so zahraničnými 

doporučenými postupmi. 

Dáta zbierané a použité v praktickej časti tejto diplomovej práce sú súčasťou 

európskeho projektu EUROAGEISM H2020. FIP7 program EUROAGEISM H2020 projektu 

pod názvom „Inappropriate prescribing and availability of medication safety and 

medication management services in older patients in Europe“ sa zaoberá porovnaním 

racionálneho užívania liečiv u geriatrických pacientov z pohľadu špecifík geriatrickej 

farmakoterapie v rôznych typoch zdravotnej starostlivosti v Českej republike (ČR) 

a ďalších krajinách strednej a východnej Európy (Bulharska, Srbska, Albánska, 

Chorvátska, Estónska, Slovenska) v porovnaní s krajinami západnej Európy (Belgicko 

a Španielsko) a rozvojovými krajinami (Indiou a Etiópiou). Cieľom projektu je upozorniť 

na problémy týkajúce sa nedodržiavania špecifík geriatrickej farmakoterapie a na 

rozdielne prístupy v rôznych krajinách v oblasti racionálnej farmakoterapie u seniorov.  

V súbore ČR boli dáta zbierané u pacientov-seniorov v akútnej starostlivosti 

v Brne, Hradci Králové a v Prahe. Za miesta zberu dát boli vybrané geriatricky zamerané 

akútne kliniky, konkrétne Klinika interného, geriatrického a praktického lekárstva vo 

Fakultnej nemocnici Brno, Gerontometabolická klinika vo Fakultnej nemocnici Hradec 

Králové a Geriatrická klinika 1.lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Všeobecnej 

fakultnej nemocnice v Prahe. Obdobie, v ktorom sa dáta zbierali, bol august 2018 - 

január 2019. V rámci týchto šiestich mesiacov bolo dohromady vyzbieraných 

a zaradených do štúdie 438 pacientov (163 z Brna, 125 z Hradca Králové a 150 z Prahy). 

Do štúdie boli zaradení všetci pacienti vo veku nad 65 rokov, prijatí k hospitalizácií 

v dobe zberu dát, ktorí boli už po niekoľkodennej hospitalizácií v stabilizovanom stave 

z akútnej fázy ochorenia a po informovaní o zámeroch a cieľoch štúdie a metodike 

vyšetrovania podpísali informovaný súhlas so zaradením do štúdie. Zaradení pacienti 

museli byť schopní komunikácie a v teste kognitívnych funkcií (Mini-Mental State 
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Examination - MMSE) dosiahnuť minimálne 10 bodov, čo značí ľahkú či stredne ťažkú 

kognitívnu poruchu. Podľa kritérií projektu EUROAGEISM neboli zaradení pacienti 

neschopní podpísať informovaný súhlas, s ťažkými poruchami pamäti, sluchovými či 

rečovými poruchami. Taktiež boli vylúčení pacienti hospitalizovaní na jednotke 

intenzívnej starostlivosti (JIS) či v terminálnom štádiu ochorenia. Štúdia bola schválená 

Etickou komisiou Farmaceutickej fakulty UK v Hradci Králové a etickými komisiami 

daných zdravotníckych zariadení. 

Zber dát prebiehal anonymne, zo zdravotníckej dokumentácie a doplňujúcimi 

otázkami týkajúcimi sa aktuálneho zdravotného stavu pacienta, užívanej medikácie, 

liekovej „compliance“ a laboratórnych a klinických vyšetrení. Dáta boli zbierané 

z liekového záznamu pacienta, rozhovorom s pacientom a doplnením chýbajúcich 

údajov aj od ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov. K zberu dát sa využíval 

štandardizovaný dotazník FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020, validovaný pre 

klinické vyšetrovanie, ktorý spája charakteristiky komplexného geriatrického vyšetrenia 

(tzv. CGA- comprehensive geriatric assessment). Umožňuje popis klinických 

charakteristík geriatrického pacienta a vyšetrenie s pomocou komplexných 

geriatrických škál, popis akútnych symptómov, chronických ochorení, subjektívne 

a objektívne hodnoteného zdravotného stavu pacienta, získanie komplexných údajov 

o užívanej medikácií, subjektívne hodnotenej liekovej „compliance“, vykonaných 

laboratórnych vyšetreniach, ktoré boli uvedené v lekárskom zázname pacienta 

a o využití zdravotných služieb v posledných mesiacoch. Dotazník je chráneným 

nástrojom projektu a následná dokumentácia a dáta štúdie sú archivované po dobu 

piatich rokov od skončenia FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020 podľa 

požiadavkov európskeho FIP7 projektu a európskej smernice GDPR (z angl. General Data 

Protection Regulation) o ochrane osobných údajov pacientov. Dotazník je dostupný 

výskumníkom projektu pod prístupovým heslom na stránke FIP7 programu projektu 

EUROAGEISM H2020 -  https://portal.faf.cuni.cz/Projects/Euroageism-Project/.  

 

Dotazník FIP7 projektu EUROAGEISM H2020 bol rozdelený na oblasti umožňujúce 

vyšetrenie rôznych sekcií, medzi ktoré patrili: 

• socio-demografické údaje o pacientovi, zahŕňajúce vek, pohlavie, rodinný stav 

a vzdelanie pacienta 

• funkčné vyšetrenie geriatrických škál, napr. testu  závislosti na aktivitách 

denného života (ADL test), stareckej krehkosti, mobility a fyzickej zdatnosti, 

kognitívnych funkcií (MMSE – Mini Mental State Examination a CPS – Cognitive 

Performance Scale), nálady, stanovenie diagnózy depresie s pomocou škály DRS 

– Depression Rating Scale, testy spočívajúce v hodnotení chovania pacienta 

vrátane výskytu akútnych delirantných stavov 

https://portal.faf.cuni.cz/Projects/Euroageism-Project/
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• nutričný stav pacienta - sekcia obsahovala údaje o výške, váhe a body mass 

indexe (BMI) pacienta, ďalej zmeny v príjme potravy či úbytku na váhe 

v posledných 1–3 mesiacoch, doporučenú diétu v akútnej hospitalizácií 

a všeobecné režimové opatrenia dodržované pacientom  

• životný štýl zameraný na fajčenie a príjem alkoholu a ich prípadnú frekvenciu 

užitia a riziko závislosti 

• využitie zdravotných služieb, v zmysle aká je frekvencia návštev pohotovosti, 

iných lekárov, prípadne využitie iných zdravotných služieb (domáca starostlivosť, 

rehabilitácia, logopedická starostlivosť atď.) 

• zoznam základných chronických aj akútnych diagnóz uvedených v osobnom 

zázname pacienta 

• akútne symptómy, ktoré sa u pacienta objavili v priebehu posledných siedmich 

dní a ich frekvencia 

• vyšetrenie akútnej či chronickej bolesti s využitím vizuálnej analógovej škály 

a vyšetrením všetkých základných charakteristík bolesti, histórie pádov a ich 

príčiny a frekvencie 

• zoznam všetkých užívaných liečiv za posledných sedem dní vrátane jednotlivej 

a dennej dávky, frekvencie užívania, liekovej formy, obchodného názvu lieku, 

účinnej látky, subjektívne hodnotenej „compliance“ a subjektívne hodnotenej 

racionality predpisovania daného liečiva výskumníkom 

• výsledky základného laboratórneho vyšetrenia, a to všetky posledné dostupné 

laboratórne záznamy pacienta z lekárskej dokumentácie, získané 

v stabilizovanom stave, nie však po dobu staršiu ako 7 dní; 

• hodnotenie celkového zdravotného stavu, konkrétne názor ošetrujúceho lekára 

a subjektívny názor pacienta 

• a spokojnosť pacienta s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. 

 

Do sekcie laboratórne hodnoty bola písaná najaktuálnejšia hodnota, stará však 

maximálne 7 dní.  Či boli hodnoty v poriadku alebo mimo povolenú normu, bolo tiež 

získané z príslušnej dokumentácie, podľa stanovených laboratórnych noriem.  

Papierové dotazníky boli ďalej prepísané do elektronickej formy, opakovane 

vyčistené v spolupráci s ďalšími výskumníkmi, liekové dáta boli prevedené do kódov 

podľa ATC klasifikácie (Anatomicko-Terapeuticko-Chemickej klasifikácie) a údaje 

o diagnózach boli zachované v jasne definovaných kategóriách (nie formou ICD 

kódovania), aby umožňovali jednoduchšie analýzy diagnostických skupín. Následne bola 

vykonaná základná štatistická deskriptívna analýza dát, ktorej cieľom bolo porovnať 
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prevalencie sledovaných charakteristík medzi súbormi seniorov vyšetrených 

v jednotlivých mestách zapojených do projektu. K tomuto účelu bol zo štatistických 

metód použitý Fisherov exaktný test. Aplikácia tohto testu nie je obmedzená ďalšími 

predpokladmi, napr. veľkosťou očakávaných početností, ako je tomu u chí-kvadrát testu, 

ktorý je tiež využívaný k porovnaniu relatívnych početností. Pomocou Fisherovho 

exaktného testu bola zistená dosiahnutá hladina významnosti p. Rozdiely boli 

považované za štatisticky významné, ak bola splnená podmienka p < 0,05 . Pri 

nedostačujúcej veľkosti súboru (menej ako 10 respondentov) boli p-hodnoty 

označené „*“ a značili chybu malých čísiel. V prípade nulových hodnôt v minimálne 

jednej testovanej skupine nebolo možné p-hodnoty vypočítať a v daných prípadoch je 

v tabuľkách výsledkov uvedené „NA“ (z angl. not applicable).  

Štatistická analýza  sa zameriavala na kategorizované veličiny. Ak veličina zahŕňala 

viac než dve kategórie, relatívne početnosti každej kategórie sa medzi mestami 

porovnávali nezávisle na ostatných kategóriách, pretože hlavným cieľom bolo získať 

približnú predstavu, ako sa líšia práve početnosti jednotlivých kategórii medzi mestami. 

Keďže sa jednalo o základnú deskriptívnu analýzu dát, porovnávané boli hrubé relatívne 

početnosti a nebolo skúmané, či prípadné významné rozdiely medzi početnosťami 

neboli zapríčinené inými zavádzajúcimi veličinami, napr. vekovým zložením či inou 

zavádzajúcou veličinou. Takéto analýzy budú možné až vo veľkom medzinárodnom 

súbore dát, keďže počty v jednotlivých sledovaných súboroch boli stále malé na to, aby 

umožňovali analýzy zohľadňujúce vplyv zavádzajúcich faktorov.  

Pre potreby tejto práce sa analýzy zaoberali hlavne frekvenciou užitia liečiv zo 

skupiny inhibítorov protónovej pumpy so zameraním na užívanú dávku a dĺžku užívania. 

Hodnotená bola aj oprávnenosť užívania antisekrečných liečiv z hľadiska indikácie či 

prítomnosti symptómov. Medzi diagnózy ako možné indikácie bol zaradený 

gatroezofageálny reflux, ezofagitída, vredová choroba gastroduodena, história 

krvácania z gastrointestinálneho traktu a gastritída. Hodnotené boli aj symptómy a ich 

frekvencia vo vzťahu k oprávnenosti indikácie IPP, či ako komplikácia užívania IPP, 

napríklad dyspepsie, zvracanie, pálenie záhy, meléna, hnačka či strata chuti k jedlu.  

U vyšetrovaných geriatrických pacientov boli zisťované aj stavy dyspepsie a poruchy 

nutrície v zmysle malnutrície, ako možné nežiaduce komplikácie IPP. Pre výpočet 

malnutrície boli použité dve klasifikácie :  

1. Výpočet podľa testu Mini Nutritional Assessment (MNA), ktorý za malnutrického 

pacienta považuje takého pacienta, ktorý v klinickej škále dosiahne skóre 7 

a menej bodov 

2. Využili sme aj klasifikáciu malnutrície podľa klinickej závažnosti [9], ktorá podľa 

BMI definuje ľahkú (klinicky nevýznamnú) malnutríciu pri BMI nad 18,5 stredne 

závažnú malnutríciu pri BMI v rozmedzí 16 až 18 a ťažkú malnutríciu pri BMI 

menej ako 16.  
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Hodnotené boli aj niektoré ďalšie potenciálne komplikácie v dôsledku liečby IPP, 

konkrétne duodenitída, zápalové ochorenie čriev, pneumónia a klostrídiová kolitída. 

Ostatné známe komplikácie neboli do štatistiky zaradené, pretože k nim v dotazníku 

neboli relevantné informácie. Cieľom analýzy bol popis racionality užitia IPP 

v spomínaných indikáciách, nie sledovanie komplikácií súvisiacich s ich liečbou, pretože 

pri neznámej časovej súvislosti medzi začiatkom klinického stavu a nasadením IPP nie je 

možné rozpoznať, či uvedené komplikácie boli skutočne zapríčinené IPP. Na to by mohla 

byť v budúcnosti zameraná samostatná longitudinálna štúdia. 

Zvláštna pozornosť bola venovaná dĺžke liečby u pacientov užívajúcich IPP. Dĺžka bola 

rozdelená na dni, týždne, mesiace a roky, podľa subjektívnej výpovedi pacienta. 

U respondentov bola sledovaná dávka, ktorú pacient užíva a prítomnosť chronickej 

diagnózy v liekovom zázname, ktorá by odôvodnila dlhodobé užívanie IPP. Skupiny 

pacientov sa ďalej delili podľa toho, či bola sledovaná dávka podávaná 1x denne, alebo 

rozdelená do viacerých dávok. Medzi normálne dávky IPP bol podľa „guidelinových“ 

doporučení zaradený omeprazol v dennej dávke 20 mg, pantoprazol 40 mg, lanzoprazol 

30 mg, esomeprazol 20 mg a rabeprazol 20 mg. Za vysoké dávky boli považované dávky 

ekvipotentné omeprazolu 40 mg (tj. analogicky pantoprazolu 80 mg, lanzoprazolu  

60 mg, esomeprazolu 40 mg a rabeprazolu 40 mg) a dávky ekvipotentné omeprazolu  

80 mg (tj. analogicky pantoprazolu 160 mg, lanzoprazolu 120 mg, esomeprazolu 80 mg, 

rabeprazolu 80 mg). V prípade užívania viacerých zástupcov IPP boli ich podávané denné 

dávky počítané v ekvivalentných množstvách. Analýza bola zameraná predovšetkým na 

chronické užívanie liečiv, vylúčení boli pacienti s aktívnou vredovou chorobou či 

prítomným gastroezofageálnym refluxom.  

Z literárnej rešerše boli vybrané aj liečivá, ktoré sú rizikové z hľadiska gastropatie, 

alebo ktorých prítomnosť zvyšuje riziko krvácania, či dráždia gastrointestinálny trakt 

iným spôsobom [55-75]. Hodnotená bola jak frekvencia užívania týchto liečiv 

samostatne, tak rôzne kombinácie a ich súčasná kombinácia s IPP v gastroprotektívnej 

indikácii. Z časových dôvodov nebola hodnotená ich kombinácia s inými gastrotoxickými 

klinickými faktormi (ako je fajčenie, užívanie alkoholu či nadmerné pitie kávy), ktoré 

budú zaradené do multiregresných modelov pri hodnotení celého medzinárodného 

súboru. Výsledky tejto diplomovej práce sú iba pilotné a obmedzené na český súbor 

pacientov.  

 

Rizikové liečivá boli pre účel tejto práce rozdelené do troch skupín: 

1. Primárne silne gastrotoxické liečivá, kde boli zaradené NSAID a kyselina 

acetylsalicylová v antiagregačnej dávke 100mg. 

2. Liečivá mierne gastrotoxické, alebo liečivá s rizikom krvácania, kam patrili ostatné 

antiagregačné liečivá, antikoagulancia, antidepresíva zo skupiny SSRI 

a glukokortikoidy. 
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3. Liečivá priamo dráždiace GIT, kam patril draslík, železo, bisfosfonáty, metamizol 

a liečivá zo skupiny tetracyklínových chemoterapeutík. 

Okrem racionality užitia IPP boli s pomocou deskriptívnej štatistiky popísané na 

začiatku analýz aj všeobecné charakteristiky sledovaných súborov pacientov, 

a  prevalencie výskytu jednotlivých pohlaví, vekových rozložení, polymorbidít 

geriatrických pacientov, ďalej prevalencia polyfarmakoterapie, frekvencie využívania 

zdravotných služieb, životný štýl či spokojnosť pacientov so svojím zdravotným stavom 

a poskytovanými zdravotnými službami počas hospitalizácie.  

 

LIMITY ŠTÚDIE 

Hlavným limitom tejto štúdie je nízky počet zapojených respondentov aj napriek 

zapojeniu troch rozličných regiónov v rámci Českej republiky. Z nižšie uvedených 

výsledkov preto nie je možné vyvodiť asociácie medzi užívaním IPP a sledovanými 

fenoménmi (možnými komplikáciami liečby, sledovanými symptómami, atď.) aj keď 

väčšina charakteristík odpovedá prevalenciám uvádzaným v iných národných 

geriatrických štúdiách. Analýzy pri malých frekvenciách nemôžu byť zohľadnené 

s ohľadom na zavádzajúce faktory. Táto diplomová práca poskytuje len pilotné zistenie 

pre celý projekt a analýzy v rámci projektu FIP7 programu EUROAGEISM H2020 budú 

dostupné po ukončení zberu dát vo všetkých zapojených krajinách. Ďalším limitom 

štúdie je čerpanie dát z dostupnej zdravotníckej dokumentácie, v ktorej mohli chýbať 

informácie o niektorých diagnózach, čo na druhej strane reflektuje realitu 

zdravotníckych záznamov. Príkladom môže byť uvedenie vredovej choroby v 

osobnej anamnéze, bez uvedeného typu či bez zmienky, či bola sprevádzaná krvácaním 

z gastrointestinálnej oblasti alebo nie. Limitom je aj často pacientom odhadnutá dĺžka 

podávania liečiv podľa ponúknutých kategórií (dni, týždne, mesiace, roky), ktorá 

vychádzala len zo subjektívnej výpovede pacienta, pretože o tomto údaji neexistujú 

v zdravotnej dokumentácií záznamy. Zo subjektívnej výpovedi respondentov vychádzali 

aj údaje ohľadom fajčenia a príjmu alkoholu. Taktiež súvislosť medzi podávanou dávkou 

a dĺžkou terapie je treba brať s rezervou, v dôsledku chýb pri užití medikácie či zmien 

inštrukcií, nemusel pacient aktuálne podávanú dávku užívať po celý čas, po ktorý 

deklaroval užívanie daného liečivého prípravku.  
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4.2 VÝSLEDKY 

V tejto kapitole sú zhrnuté výsledky detailnejšie charakterizujúce skupinu seniorov 

zapojenú do štúdie, z hľadiska pohlavia, veku, životného štýlu, funkčného stavu 

a frekvencie využívania zdravotných služieb. Ďalej výsledky štatistického hodnotenia 

poukazujú v súhrnných tabuľkách na prevalencie užívania antisekrečných 

a gastrotoxických liečiv, a prevalencie užívania IPP podľa dostupných informácií 

o známych indikáciách, vybraných komplikáciách a pacientami odhadovanej dĺžke 

užívania inhibítorov protónovej pumpy. 

4.2.1 Všeobecné charakteristiky pacientov v sledovanom súbore 

Do FIP7 projektu EUROAGEISM H2020 bolo za Českú republiku zaradených 438 

pacientov, z ktorých 60 % tvorili ženy a zvyšných 40 % muži, čo odpovedá bežnej 

seniorskej populácií, v ktorej s pribúdajúcim vekom rastie podiel žien. Z vekovej 

kategórie prevládali pacienti medzi 75-tym a 84-tým rokom života, ktorí tvorili 36,5 % 

z celkového súboru dát, pričom neboli štatisticky významné rozdiely medzi jednotlivými 

mestami zberu dát. V Hradci Králové prevládali mladší seniori, medzi 65-tym a 75-tym 

rokom života, taktiež podiel mužov a žien v tejto vekovej kategórií nebol významne 

odlišný. Konkrétne počty pacientov, rozdelené podľa pohlavia, veku a mesta zbierania 

sú uvedené v tabuľke č.4. Táto tabuľka potvrdzuje, že medzi sledovanými centrami 

neboli významné rozdiely vo vekovom zložení medzi mužmi a ženami. 

Tabuľka č.4 Vekové zastúpenie mužov a žien v súbore hodnotených geriatrických 
pacientov v ČR 

 CELKOVÝ SÚBOR PRAHA BRNO HRADEC KRÁLOVÉ 

p- hodnota 

POHLAVIE VEK N % N % N % N % 

ŽE
N

Y
 

65–74 
rokov 

66 25,1 % 20 20,4 % 26 25,7 % 20 31,2 % 0,306 

75–84 
rokov 

103 39,2 % 40 40,8 % 39 38,6 % 24 37,5 % 0,898 

85–94 
rokov 

88 33,5 % 33 33,7 % 35 34,7 % 20 31,2 % 0,93 

 95 
rokov 

6 2,3 % 5 5,1 % 1 1,0 % 0 0,0 % 0,09* 

M
U

ŽI
 

65–74 
rokov 

73 41,7 % 16 30,8 % 27 43,5 % 30 49,2 % 0,13 

75–84 
rokov 

57 32,6 % 18 34,6 % 19 30,6 % 20 32,8 % 0,88 

85–94 
rokov 

38 21,7 % 15 28,8 % 14 22,6 % 9 14,8 % 0,196* 

 95 
rokov 

7 4,0 % 3 5,8 % 2 3,2 % 2 3,3 % 0,794* 

*chyba malých čísiel 
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Pri hodnotení funkčného stavu seniorov bola skúmaná samostatnosť pacienta pri 

vykonávaní aktivít denného života, a to tzv. Barthelovej testom aktivít denného života 

ADL (z angl. activity daily living). 252 pacientov (57,5 %) malo tento test vyplnený počas 

hospitalizácie, u zvyšných 186 pacientov bol tento test vypĺňaný vyškoleným 

zdravotníckym pracovníkom pri zbere dát, na základe otázok v dotazníku. Štandardné 

vypĺňanie funkčného testu sa líšilo v závislosti od konkrétneho akútneho zariadenia. 

Zatiaľ čo behom hospitalizácie v Hradci Králové a v Prahe bol test vyhodnotený u väčšiny 

pacientov, ako súčasť vykonávaných štandardných vyšetrení pri príjme pacienta, veľmi 

málo ADL vyšetrení počas hospitalizácie bolo vykonaných v Brne (23,3 %). Dôvodom 

chýbajúceho vyšetrenia mohli byť obmedzené časové možnosti personálu. Na základe 

vyplneného ADL-testu boli pacienti rozdelení do štyroch kategórií podľa stupňa závislosti 

na druhej osobe, či pri vykonávaní aktivít denného života – viz. graf č.1. Zatiaľ čo 

u pacientov hospitalizovaných v Prahe bola prevažne preukázaná vyššia či stredná 

závislosť, na ostatných klinikách prevažovali skôr pacienti s ľahkou závislosťou 

v aktivitách ADL. Najmenší podiel tvorili nezávislí seniori.  

Graf č.1 Výsledok vykonaného Barthelovej testu – testu aktivít denného života ADL – 
v sledovaných zdravotníckych zariadeniach 

 

Analýza stareckej krehkosti pacientov preukázala najvyššie zastúpenie pacientov 

s  tzv. premenlivým stavom stareckej krehkosti (28,3 %). Títo pacienti aj keď nie sú závislí 

na pomoci inej osoby, ich aktivity sú obvykle významne limitované akútnymi 

symptómami. Pomerne veľká časť pacientov potrebovala dopomôcť so zložitejšími 

inštrumentálnymi činnosťami, či s domácimi prácami (tzv. mierne krehkí (19,6 %) až 

stredne krehkí pacienti (18,9 %)). Takmer vo všetkých kategóriách stareckej krehkosti, 

okrem málo zastúpeného 1.stupňa, sa súbory medzi sebou štatisticky významne líšili. 

Kým v Brne prevládali pacienti s premenlivým stavom stareckej krehkosti (takmer 

polovica pacientov), u pražských seniorov bol zistený prevažne stredný stupeň stareckej 
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krehkosti (necelá 1/3 pacientov) a u seniorov z Hradca Králové prevažne stupeň 

stareckej krehkosti, označujúci seniorov „dobre zvládajúci“ zmeny zdravotného stavu 

(taktiež necelá 1/3 pacientov). Medzi pacientami bolo veľmi málo seniorov „veľmi 

zdravých“ a malé zastúpenie bolo aj u veľmi krehkých geriatrických pacientov (pacienti 

v terminálnom štádiu ochorenia neboli do štúdie zaraďovaní). V tabuľke č.5 sú 

zobrazené počty seniorov v jednotlivých kategóriách.   

Tabuľka č.5 Analýza stareckej krehkosti 

 CELKOVÝ SÚBOR PRAHA BRNO HRADEC KRÁLOVÉ 

p- 

hodnota 
STUPEŇ 

STARECKEJ 

KREHKOSTI 

N % N % N % N % 

Dobrý        

(v dobrej 

kondícií) 

20 4,6 % 6 4,0 % 6 3,7 % 8 6,4 % 0,549* 

Dobre 

zvládajúci 
76 17,4 % 32 21,3 % 10 6,1 % 34 27,2 % <0.001 

Premenlivý 124 28,3 % 22 14,7 % 71 43,6 % 31 24,8 % <0.001 

Mierne 

krehký 
86 19,6 % 15 10,0 % 42 25,8 % 29 23,2 % 0,001 

Stredne 

krehký 
83 18,9 % 43 28,7 % 19 11,7 % 21 16,8 % 0,001 

Veľmi 

krehký 
46 10,5 % 30 20,0 % 15 9,2 % 1 0,8 % <0.001* 

*chyba malých čísiel 

Ako je možné vidieť v tabuľke č. 6, pri hodnotení mobility zaujali najväčšiu časť 

v hodnotenom súbore pacienti mobilní tzv. vychádzajúci von (takmer 2/3 seniorov). 

Lepšia mobilita bola u brnenských a hradeckých seniorov, zatiaľ čo u pražských 

prevládala zhoršená mobilita. Zaujímavosťou je zistený pomerne rozsiahly počet 

pacientov viazaných na vozík, taktiež najmä v Prahe (1/3 pacientov). V zastúpení 

všetkých kategórií v tabuľke č.6 sa súbory Prahy, Brna a Hradca Králové štatisticky 

významne líšili.  
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Tabuľka č.6 Mobilita geriatrických pacientov 

 CELKOVÝ SÚBOR PRAHA BRNO HRADEC KRÁLOVÉ 

p- 

hodnota STUPEŇ 

MOBILITY 
N % N % N % N % 

Vychádza 

von 
272 62,1 % 45 30 % 139 85,3 % 88 70,4 % < 0,001 

Schopný 

vstať 

z vozíku, 

ale obvykle 

činnosť 

nevykonáva 

104 23,7 % 60 40 % 18 11 % 26 20,8 % < 0,001 

Viazaný na 

vozík 
62 14,2 % 45 30 % 6 3,7 % 11 8,8 % < 0,001* 

*chyba malých čísiel 

Ďalším z testov funkčného hodnotenia geriatrických pacientov bol test 

kognitívnych funkcií tzv. MMSE (z angl. Mini-Mental-State-Examination). Podobne ako 

pri ADL-teste, vysoké percento seniorov nemalo tento test vyhodnotený pri/počas 

hospitalizácie, konkrétne 275 pacientov, čo tvorí takmer 2/3 celkového súboru 

pacientov. Zvyšní respondenti boli na základe výsledku testu rozdelení do viacerých 

skupín, pričom prevládali seniori bez kognitívnych porúch v tzv. pásme normálu (115 

pacientov, 70,6 %). Percentuálne zastúpenia pacientov sú zobrazené v grafe č. 2. Tento 

výsledok však môže byť skreslený výberom pacientov do štúdie, kde pre všeobecné 

podmienky projektu neboli zaraďovaní pacienti s ťažkou kognitívnou poruchou. V tomto 

prípade je viditeľný rozdiel aj medzi mestami. Líši sa hlavne Hradec Králové, kde došlo k 

selekcii pri výbere pacientov a do štúdie boli zaraďovaní pacienti bez kognitívneho 

deficitu či demencie.  
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Graf  č.2 Test kognitívnych funkcií u geriatrických pacientov 

 

 

4.2.2 Využitie zdravotných služieb 

Ďalšou sledovanou oblasťou bola frekvencia využívania zdravotných služieb. 

U pacientov bol sledovaný rozsah využívania akútnej starostlivosti, ako aj služieb 

v ambulantnej sfére. Údaje sú uvedené v tabuľkách č. 7 a 8. Najviac seniorov (takmer 

1/3) bolo naposledy hospitalizovaných v období posledných dvoch týždňov až troch 

mesiacov, z toho výrazne vyššie boli hospitalizácie v Prahe (64 %) oproti Hradcu Králové 

(8,8 %) a Brne (18,4 %).  

Sledovaný bol aj počet hospitalizácií v priebehu posledného roku, kde prevládala 

jedna hospitalizácia (250 pacientov, 57,1 % ). Dve hospitalizácie za uplynulý rok sa 

vyskytovali u 122 pacientov (27,9 %), tri u 35 pacientov (8,0 %) a štyri a viac akútnych 

hospitalizácii bolo u 16 pacientov (3,7 %). Tento údaj nebol uvedený u 15-tich 

respondentov zahrnutých v štúdii. V minulom roku 244 seniorov (39,7 %) navštívilo 

pohotovosť, pričom najviac návštev bolo v Prahe. Výsledky sa štatisticky významne líšili 

vo všetkých uvedených kategóriách. 
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Tabuľka č.7 Posledná hospitalizácia seniorov 

 CELKOVÝ SÚBOR PRAHA BRNO HRADEC KRÁLOVÉ 

p- 

hodnota OBDOBIE 

POSLEDNEJ 

HOSPITALIZÁCIE 

N % N % N % N % 

< 5 rokov 85 19,4 % 11 7,3 % 38 23,3 % 36 28,8 % <0.001 

1 – 5 rokov 94 21,5 % 14 9,3 % 45 27,6 % 35 28,0 % <0.001 

3 mesiace – 1 

rok 
77 17,6 % 8 5,3 % 28 17,2 % 41 32,8 % <0.001 

2 týždne – 3 

mesiace 
137 31,3 % 96 64,0 % 30 18,4 % 11 8,8 % <0.001 

V posledných 

14 dňoch 
42 9,6 % 20 13,3 % 20 12,3 % 2 1,6 % <0.001* 

Neuvedené 3 0,7 % 1 0,7 % 2 1,2 % 0 0,0 % - 

*chyba malých čísiel 

Pacienti v pomerne veľkom rozsahu využívali ambulantné zdravotné služby, viz. 

tabuľka č.8. Takmer polovica seniorov navštevovala svojho praktického lekára polročne 

až štvrťročne, pričom návštevy boli častejšie v Brne a Hradci Králové oproti Prahe, kde 

prevládlo využívanie akútnej starostlivosti. Prekvapivý bol počet trinástich a viac návštev 

obvodného lekára (10 pacientov), pričom väčšina (90 %) týchto pacientov bola z Hradca 

Králové.  
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Tabuľka č.8 Frekvencia návštev praktického lekára a počet ďalších ošetrujúcich 
lekárov 

 CELKOVÝ SÚBOR PRAHA BRNO HRADEC KRÁLOVÉ 

p- hodnota 

POČET NÁVŠTEV 

PRAKTICKÉHO 

LEKÁRA 

V POSLEDNOM 

ROKU 

N % N % N % N % 

0 – 1 návštev 131 29,9 % 93 62,0 % 29 17,8 % 9 7,2 % < 0,001 

2 – 4 návštevy 206 47,0 % 31 20,7 % 102 62,6 % 73 58,4 % < 0,001 

5 -8 návštev 38 8,7 % 5 3,3 % 20 12,3 % 13 10,4 % 0,008* 

9 – 12 návštev 33 7,5 % 2 1,3 % 10 6,1 % 21 16,8 % < 0,001 

13 a viac návštev 10 2,3 % 1 0,7 % 0 0,0 % 9 7,2 % < 0,001 

Neuvedené 20 4,6 % 18 12,0 % 2 1,2 % 0 0,0 % - 

POČET 

OŠETRUJÚCICH 

ŠPECIALISTOV 

N % N % N % N % p- hodnota 

0 – 1 špecialistov 184 42 % 65 43,3 % 79 48,5 % 40 32,0 % 0,018 

2 – 4 špecialistov 205 46,8 % 53 35,3 % 75 46,0 % 77 61,6 % < 0,001 

5 a viac špecialistov 19 4,3 % 6 4,0 % 5 3,1 % 8 6,4 % 0,371* 

Neuvedené 30 6,8 26 17,3 % 4 2,5 % 0 0,0 % - 

*chyba malých čísiel 

Čo sa týka návštev špecialistov, opäť prevládali polročné až štvrťročné návštevy, 

najmä v Hradci Králové (takmer 2/3 pacientov). Necelá polovica seniorov zase 

navštevovala maximálne jedného špecialistu v Brne. Pomerne vysoký počet pacientov 

(hlavne v Prahe) tento údaj neuviedlo, aj v tomto prípade ale prevládala v Prahe ústavná 

starostlivosť.  

Využitie iných zdravotných služieb v minulom roku, zahŕňajúce paliatívnu, 

opatrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu, kúpeľnú liečbu a pod., väčšina pacientov 

nevyužívala. Služby využívalo 16,7 % seniorov, pričom najmenej geriatrických pacientov 

bolo z Brna. Výsledky graficky znázorňuje graf č. 3. 
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Graf č.3 Frekvencia využitia iných zdravotných služieb v minulom roku 

 

Zaujímavosťou je hodnotenie zdravotného stavu zo subjektívnej výpovedi 

pacienta. Väčšina pacientov zhodnotila svoj zdravotný stav negatívne, 49,5 % seniorov 

ho označilo za zlý a 17,8 % za veľmi zlý. Negatívne hodnotenie prevládalo v Brne. 

Pozitívnejšie hodnotili seniori svoje zdravie v Hradci Králové a v Prahe bol pomer medzi 

negatívnym a pozitívnym hodnotením takmer vyrovnaný. Jeden pacient z Prahy 

dokonca označil svoj zdravotný stav za výborný. Jednalo sa však len o subjektívny názor 

pacienta počas hospitalizácie, čím sú výsledky určite ovplyvnené.  

Graf 4 Subjektívny názor pacienta na svoj zdravotný stav 
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Pozitívnym výsledkom analýzy je hodnotenie spokojnosti pacientov so zdravotnou 

starostlivosťou, kde bola 1/3 geriatrických pacientov veľmi spokojných a takmer 1/2 

spokojných. Veľmi spokojní boli pacienti najmä v Hradci Králové, zatiaľ čo v Brne boli 

skôr spokojní s poskytovanou starostlivosťou. Nespokojnosť vyjadrilo 6 pacientov 

v Prahe (1 veľmi nespokojný a 5 nespokojní seniori), avšak kvôli malému počtu 

respondentov v tejto kategórii nie je možné považovať rozdiel za štatisticky významný. 

Počty pacientov a ich hodnotenie ukazuje graf č.5. 

Graf č.5 Spokojnosť pacientov s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou 

 

 

4.2.3 Životný štýl geriatrických pacientov 

Pacienti boli v tejto práci sledovaní aj z hľadiska fajčenia a pitia alkoholu,  

keďže sa jedná o rizikové faktory s poškodzujúcim vplyvom na gastrointestinálny trakt. 

Je však nutné zdôrazniť, že údaje boli čerpané najmä zo subjektívnej výpovede pacienta. 

Ako je možné vidieť v tabuľke č.9, takmer 60 % seniorov nefajčí, 1/3 pacientov 
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z Brna (takmer 2/3 seniorov), bývalých fajčiarov v Prahy (1/3 pacientov) a aktuálnych 

fajčiarov z Hradca Králové (11,2 %). V žiadnej zo sledovaných kategórií však nebola 

preukázaná štatisticky významná odlišnosť medzi centrami. 
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Tabuľka č.9 Prevalencia fajčenia u seniorov vrátane počtu cigariet za deň  

 CELKOVÝ SÚBOR PRAHA BRNO 
HRADEC 

KRÁLOVÉ 
 

TYP FAJČIARA N % N % N % N % p- hodnota 

NEFAJČIAR 257 58,7 % 85 56,7 % 101 62,0 % 71 56,8 % 0,565 

BÝVALÝ FAJČIAR 146 33,3 % 55 36,7 % 51 31,3 % 40 32,0 % 0,569 

P
O

Č
ET

 C
IG

A
R

IE
T 

ZA
 D

EŇ
 

1 – 10 cigariet/deň 66 45,2 % 23 41,8 % 23 45,1 % 20 50,0 % 0,727 

11-20 cigariet/ deň 54 37,0 % 24 43,6 % 14 27,5 % 16 40,0 % 0,209 

21-30 cigariet/deň 8 5,5 % 3 5,5 % 4 7,8 % 1 2,5 % 0,531* 

31-40 cigariet/deň 5 3,4 % 0 0,0 % 3 5,9 % 2 5,0 % NA 

> 40 cigariet/deň 6 4,1 % 3 5,5 % 2 3,9 % 1 2,5 % 0,878* 

Neuvedený počet 7 4,8 % 2 3,6 % 5 9,8 % 0 0,0 % - 

FAJČIAR 35 8,0 % 10 6,7 % 11 6,7 % 14 11,2 % 0,324 

P
O

Č
ET

 C
IG

A
R

IE
T 

ZA
 D

EŇ
 

1 – 10 cigariet/deň 18 51,4 % 5 50,0 % 6 54,5 % 7 50,0 % 0,999* 

11-20 cigariet/ deň 9 25,7 % 2 20,0 % 3 27,3 % 4 28,6 % 0,999* 

21-30 cigariet/deň 3 8,6 % 1 10,0 % 0 0,0 % 2 14,3 % NA 

31-40 cigariet/deň 3 8,6 % 1 10,0 % 1 9,1 % 1 7,1 % 0,999* 

> 40 cigariet/deň 1 2,9 % 0 0,0 % 1 9,1 % 0 0,0 % NA 

Neuvedený počet 1 2,9 % 1 10,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % - 

*chyba malých čísiel, NA – z angl. not applicable 

Čo sa týka závislosti na tabaku, 2/3 pacientov závislosť popieralo, necelá 1/4 

seniorov bola v minulosti závislá na tabaku a zvyšní pacienti závislosť priznali buď sami, 

alebo bola potvrdená zdravotníckym personálom. Bližšie prevalencie sú uvedené v grafe 

č.6. Najviac bývalých aj aktuálne prítomných závislostí na tabaku bolo popísaných 

v Hradci Králové. Závislosť potvrdená zdravotníckym personálom bola popisovaná len 

v Prahe (konkrétne u siedmych pacientov). 
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Graf č.6 Prevalencia závislosti na tabaku v súbore geriatrických pacientov 

 

Pri analýze príjmu alkoholu, takmer polovica seniorov udávala nulový príjem 

nápojov s obsahom alkoholu, necelých 44 % príjem len ľahkých alkoholických nápojov 

(pivo, víno) a zvyšných 10 % aj silných nápojov (destilátov). V Brne prevládala frekvencia 

užívania silnejších alkoholických nápojov (u 12,9 % seniorov v porovnaní s maximálne 

5,6 % v iných centrách). Čo sa týka frekvencie užívania ľahkých alebo silných 

alkoholických nápojov, údaje sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č.10. Pacienti v oboch 

prípadoch užívali ľahké aj silné nápoje skôr menej často. Jedná sa však o subjektívne 

výpovede geriatrických pacientov, ktoré môžu byť skreslené.  

 

Tabuľka č.10 Frekvencia príjmu alkoholu geriatrickými pacientami 

 
CELKOVÝ 

SÚBOR 
PRAHA BRNO 

HRADEC 

KRÁLOVÉ 
 

PRÍJEM ALKOHOLU N % N % N % N % p- hodnota 

ŽIADNY PRÍJEM ALKOHOLU 202 46,1 % 50 33,3 % 93 57,1 % 59 47,2 % <0,001 
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Niekoľkokrát za deň 7 1,6 % 1 0,7 % 5 3,1 % 1 0,8 % 0,240* 
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Menej často 145 33,1 % 64 42,7 % 46 28,2 % 35 28,0 % 0,010 

Nikdy 203 46,3 % 50 33,3 % 93 57,1 % 60 48,0 % <0,001 
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CELKOVÝ 

SÚBOR 
PRAHA BRNO 

HRADEC 

KRÁLOVÉ 
 

SILNÉ ALKOHOLICKÉ NÁPOJE N % N % N % N % p- hodnota 
FR

EK
V

EN
C

IA
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A
 S

IL
N

Ý
C

H
 

A
LK

O
H

O
LI

C
K

Ý
C

H
 N

Á
P

O
JO

V
 

Niekoľkokrát za deň 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA 

Jedenkrát denne 4 0,9 % 2 1,3 % 0 0,0 % 2 1,6 % NA 

Niekoľkokrát týždenne 5 1,1 % 1 0,7 % 2 1,2 % 2 1,6 % 0,860* 

Jedenkrát za týždeň 5 1,1 % 2 1,3 % 1 0,6 % 2 1,6 % 0,743* 

Menej často 35 8,0 % 7 4,7 % 21 12,9 % 7 5,6 % 0,019* 

Nikdy 389 88,8 % 138 92,0 % 139 85,3 % 112 89,6 % 0,171 

*chyba malých čísiel, NA – z angl. not applicable 

Z grafu č.7 vyplýva, že väčšina pacientov (94,1 % seniorov) nie je závislých na 

príjme alkoholu.  

Graf č.7 Prevalencia závislosti na alkohole v súbore geriatrických pacientov 
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„excesívnou polyfarmakoterapiou“ (tzn. 10 a viac ochorení u 56,8 % geriatrických 
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Graf č.8 Počet prítomných diagnóz u hospitalizovaných seniorov 

 

So zvyšujúcim sa počtom ochorení spravidla narastá aj počet užívaných liečiv, čo 

potvrdzujú aj naše výsledky v grafe č. 9. Približne polovica pacientov (konkrétne 45,9 %) 

užívalo 5–9 liečiv počas hospitalizácie, pričom 39,5 % užívalo 10–14 liečiv a v štúdií boli 

tiež pacienti užívajúci 15 či viac liečiv (8,4 %), čo značí prítomnosť aj „excesívnej 

polyfarmakoterapie“. Podobne ako pri počte prítomných diagnóz, 5–9 užívaných látok 

prevládalo v Brne a tentokrát aj v Hradci Králové a vyšší počet liečiv užívali pacienti 

v Prahe. Najviac seniorov užívajúcich nízky počet liečiv (1–4 liečivých prípravkov) bolo 

z Hradca Králové (necelých 10 %). V našom súbore hospitalizovaných geriatrických 

pacientov sa nevyskytoval pacient neužívajúci ani jeden liečivý prípravok. 

Graf č.9 Počet užívaných liečivých prípravkov seniormi počas hospitalizácie 
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4.2.5 Prevalencia gastrointestinálnych liečiv v súbore pacientov 

Vyššie popísaná vysoká polyfarmakoterapia seniorov sa odrazila aj vo 

vysokej prevalencii užívania gastrointestinálnych liečiv (viz. tabuľka č.11). Z celkového 

súboru pacientov bolo 58,5 % užívateľov inhibítoru protónovej pumpy (IPP). Najčastejšie 

užívaným zástupcom IPP bol omeprazol, následovaný pantoprazolom a nízkou 

frekvenciou užívania lanzoprazolu (iba dvaja respondenti). V Prahe jednoznačne 

prevládalo užívanie omeprazolu u viac ako polovice pacientov.  V Hradci Králové zase 

prevažovalo užívanie pantoprazolu. V Brne taktiež prevládal omeprazol, nie však s takým 

značným rozdielom ako v Prahe. Dvaja respondenti užívali ranitidín (konkrétne v Brne 

a v Prahe) a deviati pacienti antacídum. Z prokinetík prevažovalo používanie itopridu, 

avšak nebol pacientami užívaný v Hradci Králové. Skúmaný bol aj výskyt ostatných liečiv 

v daných skupinách, nebol však potvrdený (napr. rabeprazol či famotidín). Okrem IPP sú 

v ostatných skupinách sledovaných gastrointestinálnych liečiv nízke počty pacientov, 

preto nie je možné výsledky štatisticky porovnávať. 

Tabuľka č.11 Prevalencia užitia gastrointestinálnych liečiv 

 
CELKOVÝ 

SÚBOR 
PRAHA BRNO 

HRADEC 

KRÁLOVÉ 
p-

hodnota 
LIEKOVÁ 

SKUPINA 
ÚČINNÁ LÁTKA N % N % N % N % 

INHIBÍTORY 

PROTÓNOVEJ 

PUMPY 

OMEPRAZOL 163 37,2 % 79 52,7 % 62 38,0 % 22 17,6 % <0,001 

PANTOPRAZOL 91 20,8 % 24 16,0 % 33 20,2 % 34 27,2 % 0,075 

LANZOPRAZOL 2 0,5 % 0 0,0 % 1 0,6 % 1 0,8 % NA 

BLOKÁTOR 

H2-

RECEPTOROV 

RANITIDÍN 2 0,5 % 1 0,8 % 1 0,6 % 0 0,0 % NA 

ANTACIDA 

HYDROGENUHLIČITAN 

SODNÝ 
5 1,1 % 1 0,7 % 4 2,5 % 0 0,0 % NA 

HYDROXID 

HOREČNATÝ 
4 0,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 3,2 % NA 

PROKINETIKÁ 

METOKLOPRAMID 2 0,5 % 0 0,0 % 1 0,6 % 1 0,8 % NA 

ITOPRID 20 4,6 % 10 6,7 % 10 6,1 % 0 0,0 % NA 

ANTIEMETIKÁ 

TIETYLPERAZÍN 4 0,9 % 1 1,3 % 0 0,0 % 2 1,6 % NA 

ONDANSETRON 3 0,7 % 0 0,0 % 3 1,1 % 0 0,0 % NA 

NA – z angl. not applicable 

U pacientov boli sledované aj rôzne kombinácie vyššie uvedených liečiv. Dvaja 

pacienti (0,5 %), konkrétne z Brna a Hradca Králové, užívali okrem IPP aj iné antisekrečné 

liečivo (blokátor H2-receptoru či antacidum). Kombinácia IPP a iného z vyššie uvedených 

liečiv (s výnimkou antisekrečných) sa vyskytla u 25-tich pacientov (5,7 %), pričom táto 
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kombinácia nebola prítomná u pacientov hospitalizovaných v Hradci Králové. Traja 

pacienti z Hradca (2,4 %) a jeden z Brna (0,6 % užívali inú antisekrečnú terapiu okrem 

IPP.  

4.2.6 Prevalencia gastrotoxických liečiv v súbore pacientov 

Keďže sú gastrotoxické liečivá jedným z rizikových faktorov gastrotoxických 

ochorení, bolo sledované ich užívanie geriatrickými pacientami. Pre potreby tejto práce 

boli liečivá rozdelené do troch kategórií, pričom liečivá so sekcie primárne 

gastrotoxických boli používané aj v ďalších analýzach. Za primárne silne gastrotoxické 

boli považované také liečivá, ktoré majú tak silný gastrotoxický potenciál, že ich riziko 

navodenia gastrotoxicity je epidemiologicky významné (OR (z angl. odds ratio) 

v publikovaných štúdiách > 2). Primárne gastrotoxické liečivá (tj. NSAID alebo ASA) 

užívalo približne 30 % pacientov, pričom jednoznačne prevládalo užívanie kyseliny 

acetylsalicylovej v antiagregačnej dávke. Najviac pacientov užívajúcich ASA bolo v Hradci 

Králové (takmer polovica hospitalizovaných seniorov). Z NSAID bol najčastejšie užívaný 

diklofenak, najmä v Prahe. Takmer 1/3 pacientov však užívala menej gastrointestinálne 

poškodzujúce analgetikum-antipyretikum metamizol, či už samotný, alebo v kombinácií 

s pitofenónom.  

Čo sa týka liečiv s miernou gastrotoxicitou alebo zvyšujúcich riziko krvácania, až 

2/3 pacientov užívalo antikoagulancia. Ostatné liečivá skupiny boli podstatne menej 

užívané, napr. SSRI užívalo 16,2 % pacientov, antiagregancia (s výnimnkou ASA) 11 % 

a kortikosteoridy 6,2 % seniorov. Detailnejšie prevalencie vybraných gastrotoxických 

liečiv sú zobrazené v tabuľke č.12. Sledované boli všetky liečivá daných skupín, avšak 

v tabuľke sú zobrazené len liečivá s pozitívnym výsledkom analýzy. 
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Tabuľka č.12 Prevalencia užitia jednotlivých účinných látok zo skupiny 
gastrotoxických liečiv 

 
CELKOVÝ 

SÚBOR 
PRAHA BRNO 

HRADEC 

KRÁLOVÉ 
 

MIERA 

GASTRO- 

TOXICITY 

LIEKOVÁ 

SKUPINA 
ÚČINNÁ LÁTKA N % N % N % N % 

p-

hodnota 

P
R

IM
Á

R
N

E 
G

A
ST

R
O

TO
X

IC
K

É 

LI
EČ

IV
Á

 N
SA

ID
 

MELOXIKAM 3 0,7% 0 0,0% 1 0,6% 2 1,6% NA 

IBUPROFEN 1 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% NA 

INDOMETACÍN 1 0,2% 0 0,0% 1 0,6% 0 0,0% NA 

DIKLOFENAK 5 1,1% 4 2,7% 0 0,0% 1 0,8% NA 

A
N

TI
-

A
G

R
EG

A
N

S 

ASA 128 29,2% 44 29,3% 25 15,3% 59 47,2% < 0,001 

LI
EČ

IV
Á

 S
 M

IE
R

N
Y

M
 R

IZ
IK

O
M

 G
A

ST
R

O
TO

X
IC

IT
Y

 A
 S

  R
IZ

IK
O

M
 K

R
V

Á
C

A
N

IA
 

IN
É 

A
N

TI
-

A
G

R
EG

A
N

C
A

 

KLOPIDOGREL 46 10,5% 12 8,0% 14 8,6% 20 16,0% 0,075 

TIKAGRELOR 2 0,5% 1 0,7% 1 0,6% 0 0,0% NA 

A
N

TI
K

O
A

G
U

LA
N

C
IA

 

WARFARÍN 25 5,7% 5 3,3% 8 4,9% 12 9,6% 0,087* 

DABIGATRAN 4 0,9% 1 0,7% 0 0,0% 3 2,4% NA 

APIXABAN 19 4,3% 11 7,3% 1 0,6% 7 5,6% 0,004* 

RIVAROXABAN 2 0,5% 0 0,0% 2 1,2% 0 0,0% NA 

NADROPARÍN 237 54,1% 98 65,3% 93 57,1% 46 36,8% < 0,001* 

ENOXAPARÍN 1 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% NA 

SS
R

I 

CITALOPRAM 30 6,8% 17 11,3% 8 4,9% 5 4,0% 0,037* 

ESCITALOPRAM 17 3,9% 8 5,3% 7 4,3% 2 1,6% 0,258* 

PAROXETÍN 3 0,7% 1 0,7% 1 0,6% 1 0,8% 0,999* 

SERTRALÍN 21 4,8% 11 7,3% 8 4,9% 2 1,6% 0,079* 

K
O

R
TI

K
O

-

ST
ER

O
ID

Y 

METYLPREDNIZOLÓN 9 2,1% 2 1,3% 5 3,1% 2 1,6% 0,640* 

PREDNIZÓN 18 4,1% 9 6,0% 4 2,5% 5 4,0% 0,303* 

DEXAMETAZÓN 1 0,2% 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% NA 

LI
EČ

IV
Á

 P
R

IA
M

O
 D

R
Á

ŽD
IA

C
E 

G
IT

 

IÓ
N

Y 

CHLORID DRASELNÝ 85 19,4% 20 13,3% 47 28,8% 18 14,4% 0,001 

ŽELEZO 22 5,0% 11 7,3% 2 1,2% 9 7,2% 0,010* 

B
IS

FO
S-

FO
N

Á
T 

IBANDRONÁT 2 0,5% 1 0,7% 1 0,6% 0 0,0% NA 

A
N

A
LG

ET
I

-K
Á

 

METAMIZOL 124 28,3% 79 52,7% 10 6,1% 35 28,0% <0,001 

METAMIZOL + 

PITOFENÓN 
6 1,4% 0 0,0% 6 3,7% 0 0,0% NA 

*chyba malých čísiel, NA – z angl. not applicable 
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U pacientov boli hodnotené aj rôzne kombinácie užívania uvedených liečiv. 

Výsledky ukazujú grafy č. 10 a 11. U seniorov prevažovalo užívanie aspoň dvoch 

z uvedených gastrotoxických liečiv (62,1 % seniorov z celkového súboru dát ). Najviac 

týchto pacientov bolo v Prahe (117 pacientov), ďalej v Brne (87 pacientov) a najmenej 

v Hradci Králové (68 pacientov). Pacientov bez prítomnosti jedného z týchto rizikových 

liečiv bolo pomerne málo – necelých 10 % zo všetkých seniorov, pričom najviac ich bolo 

v Brne (22 respondentov, 13,2 %).  

Graf č.10 Počet užívaných gastrotoxických liečiv 

 

Čo sa týka konkrétnych kombinácií užívania gastrotoxických liečiv, jednoznačne 

prevažovala kombinácia liečiv mierne gastrotoxických, alebo zvyšujúcich riziko krvácania 

s iným z vyššie uvedených gastrotoxických liečiv (34,7 %), a to najmä v Prahe  

(70 pacientov). Druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili pacienti užívajúci jedno primárne 

gastrotoxické a ďalšie iné liečivo k tomu (1/4 pacientov, s prevládajúcou prevalenciou 

v Prahe).  
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Graf č.11 Prevalencia užívania kombinácií gastrotoxických liečiv seniormi v celkovom 
súbore 

 
1 – jedno NSAID alebo ASA v antiagregačnej dávke a žiadne iné gastrotoxické liečivo  

2 – jedno NSAID alebo ASA v antiagregačnej dávke a aspoň jedno iné gastrotoxické liečivo 

3 – aspoň dve NSAID alebo NSAID a ASA v antiagregačnej dávke a aspoň jedno iné gastrotoxické 

liečivo 

4 – jedno liečivo s miernym rizikom gastrotoxicity alebo s rizikom krvácania a žiadne iné 

gastrotoxické liečivo 

5 – jedno liečivo s miernym rizikom gastrotoxicity alebo s rizikom krvácania a aspoň jedno iné 

gastrotoxické liečivo 

6 – dve a viac liečiv s miernym rizikom gastrotoxicity alebo s rizikom krvácania a žiadne iné 

gastrotoxické liečivo 

7 – dve a viac liečiv s miernym rizikom gastrotoxicity alebo s rizikom krvácania a aspoň jedno iné 

gastrotoxické liečivo 

4.2.7 Prevalencia diagnóz ako možných indikácií IPP 

Nasledujúce analýzy sa zaoberali najmä užívaním inhibítorov protónovej pumpy. 

V tabuľke č. 13 je zoznam gastrointestinálnych diagnóz ako možných indikácií pre 

použitie IPP. Diagnózy boli rozdelené podľa toho, či boli prítomné v minulosti, alebo je 

ich prítomnosť aktuálna a tiež či boli pacienti liečení nefarmakologicky, farmakologicky 

alebo kombináciou týchto postupov. Súčasne je v tabuľke uvedené, koľko pacientov 

zároveň užívalo aj liečivo skupiny IPP. Rovnako boli skúmané aj ďalšie antisekrečné 

liečivá, avšak ich prítomnosť v uvedených diagnózach nebola potvrdená.  

Indikácie IPP pre potreby tejto práce zahŕňali dyspepsie prítomné niekoľkokrát týždenne 

až niekoľkokrát denne, gastroezofageálny reflux (GERD), ezofagitídu, gastritídu 

5,9

24,7

0,5

16,7

34,7

7,8

14,6

2

28,7

0,7

11,3

46,7

6,7

20

2,5

14,1

0

24,5

32,5

10,4
7,4

15,2

33,6

0,8

12,8

23,2

5,6

17,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6 7

P
R

EV
A

LE
N

C
IE

 P
A

C
IE

N
TO

V
  (

%
)

KOMBINÁCIE UŽÍVANÝCH LIEČIV

CELKOVÝ SÚBOR PRAHA BRNO HRADEC KRÁLOVÉ



55 
 

a vredovú chorobu gastroduodena (VCHGD) vrátane histórie krvácania 

z gastrointestinálneho traktu. 

U seniorov prevládala jedna z uvedených gastrointestinálnych diagnóz  

(42 pacientov, 9,6 %), pričom 35 z nich zároveň užívalo liečivo skupiny IPP a 13 seniorov 

užívalo primárne gastrotoxické liečivo tzn. NSAID alebo ASA. Najčastejšie bola jedna 

diagnóza prítomná u seniorov hospitalizovaných v Brne. Súčasne prítomné dve diagnózy 

boli u 17-tich pacientov a 16 z nich užívalo IPP. Rovnakú prevalenciu jednej a dvoch 

diagnóz je možné vidieť u pražských seniorov. V Hradci Králové sú naviac prítomné aj tri 

či viac gastrointestinálnych diagnóz, konkrétne u troch pacientov. Údaje sú znázornené 

v grafe č.12. 

Graf č.12 Prevalencia súčasne prítomných gastronitestinálnych diagnóz 

 

Najfrekventovanejšou gastrointestinálnou diagnózou z nižšie uvedených 

(tabuľka č.13) bola prítomnosť dyspepsie (takmer 10 % seniorov) a o niečo menej 

prítomnosť vredovej choroby gastroduodena v minulosti. V oboch prípadoch 3/4 

pacientov zároveň užívalo IPP a v oboch prípadoch jeden pacient užíval iné antisekrečné 

liečivo ako IPP. Prítomnosť dyspepsií prevládala zväčša v Brne, najmenej sa vyskytovali 

v Prahe.  

Za zmienku stojí aj niekoľkokrát vyšší výskyt anamnézy vredovej choroby 

u brnenských seniorov na rozdiel od pražských a hradeckých pacientov, kde prevládala 

súčasná prítomnosť vredovej choroby gastroduodena. Pomerne nízka bola prítomnosť 

gastroezofageálneho refluxu (necelých 6 % seniorov), z čoho jeden pacient neužíval 

žiadne antisekrečné liečivo a podľa záznamov nebol ani liečený farmakologicky. 

Polovičný bol popísaný výskyt GERD v minulosti, pričom 85 % pacientov bolo z Brna 

a viac ako polovica pacientov aktuálne užívala IPP. Necelé 2 % seniorov trpelo 

prítomnosťou ezofagitídy, viac ako polovica týchto pacientov bola z Prahy. Až na jeden 
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prípad všetci súčasne užívali IPP. V prípade gastritídy nebol veľký rozdiel medzi 

súčasným a minulým výskytom ochorenia a približne 90 % seniorov v oboch prípadoch 

bolo súčasným užívateľom IPP. Medzi pacientami s aktuálnou prítomnosťou tohto 

ochorenia nebol výrazný regionálny rozdiel, na rozdiel od prevalencie v minulosti, kde 

prevažoval výskyt v Prahe. 

Čo sa týka histórie krvácania z gastrointestinálneho traktu uvedenej v  

tabuľke č. 14, výsledky sú ťažko interpretovateľné kvôli vysokému počtu pacientov 

s chýbajúcim údajom ohľadom prítomnosti tejto diagnózy, alebo chýbajúcej 

laboratórnej hladiny hemoglobínu. Z 22 seniorov s uvedenou históriou krvácania malo 

14 z nich aktuálne hladiny hemoglobínu nízke, 5 seniorov malo hladiny v norme a u 3 

neboli hladiny uvedené. O niečo častejšia bola anamnéza krvácania v Brne než 

v ostatných mestách. Z celkového súboru geriatrických pacientov   

3,7 % aktuálne užívalo primárne gastrotoxické liečivo. Informáciu ohľadom histórie 

krvácania z gastrointestinálneho traktu nemalo uvedených 11 pacientov (2,5 %). Jeden 

pacient hospitalizovaný v Prahe s anamnézou krvácania a nízkymi hladinami 

hemoglobínu bol zároveň substituovaný prípravkom obsahujúcim železnaté ióny, 

pričom liečivý prípravok užíval v rovnakom čase ako IPP. Častejšia bola ferosubstitúcia 

u seniorov s nameranou nízkou hladinou hemoglobínu bez údaja ohľadom histórie 

krvácania z gastrointestinálneho traktu u 3,4 % pacientov s najčastejšou prevalenciou 

v Hradci Králové. 80 % týchto pacientov užívalo aj IPP, pričom 7 z nich užívalo oba 

prípravky v rovnakom časovom horizonte. Omnoho častejšia bola prítomnosť nízkych 

hladín hemoglobínu bez substitúcie (40,4 % seniorov), z ktorých viac ako polovica užívala 

IPP. 
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Tabuľka č.13 Prevalencia gastrointestinálnych diagnóz ako možných indikácií IPP v súbore pacientov a ich spôsob liečby 

 

CELKOVÝ SÚBOR PRAHA BRNO HRADEC KRÁLOVÉ 

p-hodnota 

Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP 

DG. SPÔSOB LIEČBY N % N % N % N % N % N % N % N % Celková 
Užívateľ 

IPP 

D
Y

SP
EP

SI
E Niekoľkokrát týždenne až 

denne 
43 9,8 % 33 13,0 % 5 3,3 % 5 4,9 % 27 16,6 % 20 21,3 % 11 8,8 % 8 14,3 % <0,001* 0,002* 

Liečené farmakologicky 13 3 % 13 5,1 % 5 3,3 % 5 4,9 % 2 1,2 % 20 2,3 % 6 4,8 % 6 10,7 % 0,169* 0,074* 

G
ER

D
 

V minulosti, už 

neprítomné 
14 3,2 % 8 3,2 % 1 0,7 % 1 1,0 % 12 7,4 % 7 7,4 % 1 0,8 % 0 0,0 % 0,001* NA 

Liečené iba 

nefarmakolog. 
0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Liečené iba farmakolog. 6 1,4 % 6 2,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 6 3,7 % 6 6,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Liečené nefarm. Aj farm. 1 0,2 % 1 0,4 % 1 0,7 % 1 1,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

V prítomnosti 25 5,7 % 24 9,5 % 6 4,0 % 6 5,8 % 11 6,7 % 11 11,7 % 8 6,4 % 7 12,5 % 0,536* 0,267* 

Liečené iba 

nefarmakolog. 
0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Liečené iba farmakolog. 22 5,0 % 21 8,3 % 3 2,0 % 3 2,9 % 11 6,7 % 11 11,7 = 8 6,4 % 7 12,5 % 0,09* 0,027* 

Liečené nefarm. Aj farm. 3 0,7 % 3 1,2 % 3 2,0 % 3 2,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

EZ
O

FA
G

IT
ÍD

A
 V minulosti, už 

neprítomné 
2 0,5 % 2 0,8 % 1 0,7 % 1 1,0 % 1 0,6 % 1 1,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Liečené iba 

nefarmakolog. 
0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 
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CELKOVÝ SÚBOR PRAHA BRNO HRADEC KRÁLOVÉ 

p-hodnota 

Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP 

DG. SPÔSOB LIEČBY N % N % N % N % N % N % N % N % Celková 
Užívateľ 

IPP 

EZ
O

FA
G

IT
ÍD

A
-p

o
kr

ač
o

va
n

ie
 

Liečené iba farmakolog. 2 0,5 % 2 0,8 % 1 0,7 % 1 1,0 % 1 0,6 % 1 1,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Liečené nefarm. Aj farm. 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

V prítomnosti 7 1,6% 6 2,4 % 4 2,7 % 4 3,9 % 1 0,6 % 0 0,0 % 2 1,6 % 2 3,6 % 0,347* NA 

Liečené iba 

nefarmakolog. 
0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Liečené iba farmakolog. 4 0,9 % 3 1,2 % 1 0,7 % 1 1,0 % 1 0,6 % 0 0,0 % 2 1,6 % 2 3,6 % 0,686* NA 

Liečené nefarm. Aj farm. 3 0,7 % 3 1,2 % 3 2,0 % 3 2,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

G
A

ST
R

IT
ÍD

A
 

V minulosti, už 

neprítomné 
11 2,5 % 10 4,0 % 6 4,0 % 6 5,8 % 2 1,2% 2 2,1 % 3 2,4 % 2 3,6 % 0,272* 0,454* 

Liečené iba 

nefarmakolog. 
0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0% 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Liečené iba farmakolog. 6 1,4 % 6 2,4 % 2 1,3 % 2 1,9 % 2 1,2 % 2 2,1 % 2 1,0 % 2 3,6 % 0,999* 0,759* 

Liečené nefarm. Aj farm. 1 0,2 % 1 0,4 % 1 0,7 % 1 1,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

V prítomnosti 13 3,0 % 12 4,7 % 4 2,7 % 4 3,9 % 4 2,5 % 4 4,3 % 5 4,0 % 4 7,1 % 0,774* 0,645* 

Liečené iba 

nefarmakolog. 
1 0,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,8 % 0 0,0 % NA NA 

Liečené iba farmakolog. 8 1,8 % 8 3,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 2,5 % 4 4,3 % 4 3,2 % 4 7,1 % NA NA 

Liečené nefarm. Aj farm. 4 0,9 % 4 1,6 % 4 2,7 % 4 3,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 
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CELKOVÝ SÚBOR PRAHA BRNO HRADEC KRÁLOVÉ 

p-hodnota 

Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP 

DG. SPÔSOB LIEČBY N % N % N % N % N % N % N % N % Celková 
Užívateľ 

IPP 

V
C

H
G

D
 

V minulosti, už 

neprítomné 
39 8,9 % 29 11,5 % 7 4,7 % 10 9,7 % 22 13,5 % 16 17,0 % 10 8,0 % 7 12,5 % 0,023* 0,038* 

Liečené iba 

nefarmakolog. 
1 0,2 % 0 0,0 % 1 0,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Liečené iba farmakolog. 29 6,6 % 25 9,9 % 2 1,3 % 7 6,8 % 20 12,3 % 16 17,0 % 7 5,6 % 7 12,5 % <0,001* <0,001* 

Liečené nefarm. Aj farm. 4 0,9 % 4 1,6 % 4 2,7 % 4 3,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

V prítomnosti 27 6,2 % 25 9,9 % 10 6,7 % 6 5,8 % 4 2,5 % 4 4,3 % 13 10,4 % 11 19,6 % 0,016* 0,01* 

Liečené iba 

nefarmakolog. 
0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Liečené iba farmakolog. 24 5,5 % 22 8,7 % 7 4,7 % 2 1,9 % 4 2,5 % 4 4,3 % 13 10,4 % 11 19,6 % 0,015* 0,07* 

Liečené nefarm. Aj farm. 3 0,7 % 3 1,2 % 3 2,0 % 3 2,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

K
R

V
Á

C
A

N
IE

 

D
O

 G
IT

 

História krvácania do GIT 22 5,0 % 18 7,1 % 8 5,3 % 7 6,8 % 9 5,5 % 7 7,4 % 5 4,0 % 4 7,1 % - - 

Neuvedené 11 2,5 % 10 4,0 % 5 3,3 % 5 4,9 % 3 1,8 % 2 2,1 % 3 2,4 % 3 5,4 % - - 

DG. – diagnóza, *chyba malých čísiel, NA – z angl. not applicable 
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Tabuľka č.14 Súvislosť histórie krvácania z gastrointestinálneho traktu s hladinami hemoglobínu (Hb) a ferosubstitúciou 

 

CELKOVÝ SÚBOR PRAHA BRNO HRADEC KRÁLOVÉ 

p- hodnota 
Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP 

 HLADINA Hb SPÔSOB LIEČBY N % N % N % N % N % N % N % N % Celková Užívateľ IPP 

H
IS

TÓ
R

IA
 K

R
V

Á
C

A
N

IA
 Z

 G
IT

 N
ÍZ

K
E 

H
LA

D
IN

Y 

H
b

 

Subst. Fe 1 0,2 % 1 0,4 % 1 0,7 % 1 1,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Subst. Fe a užívanie IPP 1 0,2 % 1 0,4 % 1 0,7 % 1 1,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Neuvedené 13 3,0 % 11 4,3 % 8 5,3 % 7 6,8 % 2 1,2 % 1 1,1 % 3 2,4 % 3 5,4 % - - 

H
LA

D
IN

Y 
H

b
 V

 

N
O

R
M

E 

Subst. Fe 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Subst. Fe a užívanie IPP 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Neuvedené 9 2,1 % 8 3,2 % 8 5,3 % 7 6,8 % 1 1,6 % 1 1,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % - - 

H
LA

D
IN

Y 
H

b
 

N
EU

V
ED

EN
É 

Subst. Fe 1 0,2 % 0 0,0 % 1 0,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Subst. Fe a užívanie IPP 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Neuvedené 5 1,1 % 5 2,0 % 5 3,3 % 5 4,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % - - 

B
EZ

 O
H

ĽA
D

U
 N

A
 

K
R

V
Á

C
A

N
IE

 Z
 G

IT
 

N
ÍZ

K
E 

H
LA

D
IN

Y 
H

b
 

Subst. Fe 15 3,4 % 12 4,7 % 5 3,3 % 5 4,9 % 3 1,8 % 3 3,2 % 7 5,6 % 4 7,1 % - - 

Subst. Fe a užívanie IPP 
 

7 
1,6 % 7 2,8 % 3 2,0 % 3 2,9 % 2 1,2 % 2 2,1 % 2 1,6 % 2 3,6 % - - 

Nesubst. Fe 177 40,4% 99 39,1 % 39 26,0 % 24 23,2 % 70 42,9 % 44 
46,8 % 

 
68 54,4 % 31 55,4 % - - 

Neuvedené 114 26,0% 72 28,5% 73 48,7% 52 50,5% 24 14,7% 14 14,9% 17 13,6% 6 10,7% - - 

Hb. – hemoglobín, Fe – železo, NA – z angl. not applicable 
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Z typov súčasne prítomnej vredovej choroby prevládal gastrický vred, najmä 

u hradeckých seniorov, nasledovaný duodenálnym vredom, s rovnakou prevalenciou 

v Hradci Králové a v Prahe. V minulosti taktiež prevažoval gastrický vred, o polovicu 

menej pacientov malo duodenálny vred a v tomto prípade nebola popísaná žiadna 

prítomnosť ezofageálneho typu VCHGD. Najvyššie zastúpenie všetkých typov VCHGD 

v minulosti bolo u seniorov v Brne. Prevalencia rôznych typov vredovej choroby je 

znázornená v grafoch č.13 pri aktuálne prítomných vredoch a v grafe č.14 pri anamnéze 

vredovej choroby.  

Graf č.13 Prevalencia typov aktuálne prítomnej vredovej choroby 

 

Graf č.14 Prevalencia typov vredovej choroby, prítomnej v minulosti 
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Jednou z indikácií, s rastúcim trendom najmä u seniorov, je podávanie IPP v roli 

gastroprotekcie v prípade užívania rizikových liečiv. Tabuľka č.15 poukazuje na pomerne 

vysokú popularitu práve tejto indikácie. Najrozšírenejšie bolo užívanie IPP v prítomnosti 

liečiv mierne gastrotoxických alebo zvyšujúcich riziko krvácania (necelých 30 % seniorov) 

bez súčasnej prítomnosti diagnózy indikujúcej ich použitie, či súčasného užívania NSAID 

alebo ASA. V prípade racionálnej gastroprotekcie, tj. v prípade užívania NSAID/ASA 

samostatne, či v kombinácií s liečivami mierne gastrotoxickými alebo zvyšujúcimi riziko 

krvácania, bola prevalencia užívania IPP podstatne nižšia – 10,7 % seniorov, rovnaká 

v oboch prípadoch. Zaujímavosťou je početnejšie gastroprotektívne užívanie IPP 

u geriatrických pacientov v Prahe, na rozdiel od Brna či Hradca Králové. Pre potreby tejto 

práce nebola hodnotená súčasná prítomnosť ostatných gastrointestinálne-rizikových 

faktorov, oprávňujúcich užívanie antisekrečných liečiv. 

Tabuľka č.15 Súčasné užívanie rizikových liečiv (LČ) a IPP v/bez prítomnosti inej 
diagnózy oprávňujúcej užívanie IPP 

 CELKOVÝ 

SÚBOR 
PRAHA BRNO 

HRADEC 

KRÁLOVÉ 
 

TYP 

GASTROTOXICKÉHO 

LIEČIVA + IPP 

PRÍTOMNOSŤ / 

NEPRÍTOMNOSŤ 

DIAGNÓZY 
N 

% 
N % N % N % 

p-

hodnota 

P
ri

m
ár

n
e

 

ga
st

ro
to

x.
 L

Č
 +

 

IP
P

 

Prítomnosť 

diagnózy 

80 18,3 % 35 23,3 % 19 11,7 % 26 20,8 
% 

0,016 

Bez prítomnosti 

diagnózy 

47 10,7 % 22 14,7 % 11 6,7 % 14 11,2 

% 

0,073 

LČ
 m

ie
rn

e
 

ga
st

ro
to

x 
al

e
b

o
 

s 
ri

zi
ko

m
 

kr
vá

ca
n

ia
 +

 IP
P

 Prítomnosť 

diagnózy 

216 49,3 % 95 63,3 % 73 44,8 % 48 38,4 

% 

<0,001 

Bez prítomnosti 

diagnózy 

126 28,8 % 65 43,3 % 36 22,1 % 25 20,0 

% 

<0,001 

K
o

m
b

in
ác

ia
 L

Č
 

+ 
IP

P
 

Prítomnosť 

diagnózy 

79 18,0 % 35 23,3 % 19 11,7 % 25 25,0 

% 

0,018 

Bez prítomnosti 

diagnózy 

47 10,7 % 22 14,7 % 11 6,7 % 14 11,2 

% 

0,073 

 

Ďalej bolo hodnotené súčasné užívanie primárne gastrotoxických liečiv, konkrétne 

NSAID či ASA v antiagregačnej dávke, v prítomnosti vyššie uvedených diagnóz. 

Najfrekventovanejšie užívanie liečiv bolo v prítomnosti vredovej choroby, kde takmer 

polovica pacientov užívala NSAID/ASA a mala súčasne VCHGD.  Táto kombinácia sa 

najčastejšia vyskytovala v Hradci Králové (8 pacientov, 12,9 %) a najmenej v Brne  

(1 pacient, 3,7 %). Takmer 1/3 pacientov užívala NSAID/ASA so súčasnou 

diagnózou gastroezofageálneho refluxu (najmä v Prahe), takmer polovica seniorov 

v prípade ezofagitídy a najnižšia bola prevalencia v prípade gastritídy (približne 23 %). 
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Graf č.15 Prevalencia prítomnosti gastrointestinálnych diagnóz a súčasného užívania 
NSAID či ASA v antiagregačnej dávke v celkovom súbore geriatrických 
pacientov 

 
GERD-gastroezofageálny reflux, NSAID- nesteroidné protizápalové látky, ASA- kyselina 

acetylsalicylová ako antiagregans, VCHGD-vredová choroba gastroduodena 

4.2.8 Prevalencia gastrointestinálnych symptómov u seniorov 

V tabuľke č.16 je uvedená frekvencia vybraných gastrointestinálnych symptómov 

za posledných 7 dní, vrátane počtu seniorov súčasne užívajúcich inhibítor protónovej 

pumpy. Najfrekventovanejšia bola prítomnosť dyspepsií, ktoré obťažovali pacientov 

zväčša niekoľkokrát denne a ich prevalencia je popisovaná v omnoho väčšom rozsahu 

v Brne (30 pacientov, 18,4 %), ako v Prahe (6 pacientov, 4,0 %), či v Hradci Králové (15 

pacientov, 12,0 %). Frekvencia dyspepsií sa líšila tiež v rôznych regiónoch. Zatiaľ čo 

v Brne a v Prahe prevládali ťažkosti niekoľkokrát denne až jedenkrát denne, v Hradci 

Králové sa vyskytovali skôr pár krát do týždňa či menej často. Z uvedených pacientov 3/4 

užívalo IPP a jeden pacient užíval iné antisekrečné liečivo. Ďalším symptómom, ktorý 

pacientov pomerne často trápil, bola strata chuti do jedla (43 seniorov, 9,8 %). Opäť 

prevažovala prítomnosť niekoľkokrát denne u pacientov, tentokrát hospitalizovaných 

v Prahe. Rovnako ako v prípade dyspepsií, takmer 3/4 pacientov užívalo IPP. Zvracanie 

postihlo necelých 6 % geriatrických pacientov, pričom prítomnosť nebola popísaná 

u pacientov z Prahy. Prevalencia medzi Brnom a Hradcom Králové bola podobná, rozdiel 

bol opäť v dennej prítomnosti v Brne a menej často v Hradci. O niečo nižší bol výskyt 

hnačky (5,3 %) s prevládajúcou dennou frekvenciou v tomto prípade vo všetkých 

mestách. Zvyšné symptómy sa v súbore pacientov vyskytovali len sporadicky. Pálenie 

záhy nebolo vôbec prítomné u pacientov v Brne a meléna zase nebola popísaná 

u pacientov z Prahy. Čo sa týka užívania IPP, takmer všetci pacienti (s výnimkou jedného) 

ich súčasne užívali, a v tomto prípade nebol popísaný výskyt iných antisekrečných liečiv. 
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Tabuľka č.16 Prevalencia vybraných gastrointestinálnych symptómov v súbore geriatrických pacientov 

 

CELKOVÝ SÚBOR PRAHA BRNO HRADEC KRÁLOVÉ 

p-hodnota 

Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP prevalencia Užívateľ IPP 

SYMPTÓM FREKVENCIA N % N % N % N % N % N % N % N % Celková 
Užívateľ 

IPP 

D
Y

SP
EP

SI
E 

Niekoľkokrát denne 34 7,8 % 25 9,9 % 3 2,0 % 3 2,9 % 25 15,3 % 18 19,1 % 6 4,8 % 4 7,1 % <0,001* 0,001* 

Jedenkrát denne 4 0,9 % 4 1,6 % 2 1,3 % 2 1,9 % 2 1,2 % 2 2,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

2-3-krát týždenne 5 1,1 % 4 1,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 5 4,0% 4 7,1 % NA NA 

Menej často 8 1,8 % 5 2,0 % 1 0,7 % 1 1,0 % 3 1,8 % 3 3,2 % 4 3,2 % 1 1,8 % 0,293* 0,733* 

ST
R

A
TA

 C
H

U
TI

 K
 

JE
D

LU
 

Niekoľkokrát denne 28 6,4 % 20 7,9 % 15 10,0 % 12 11,7 % 5 3,1 % 4 4,3 % 8 6,4 % 4 7,1 % - - 

Jedenkrát denne 2 0,5 % 2 0,8 % 2 1,3 % 2 1,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

2-3-krát týždenne 7 1,6 % 3 1,2 % 2 1,3 % 1 1,0 % 1 0,6 % 0 0,0 % 4 3,2 % 2 3,6 % NA NA 

Menej často 6 1,4 % 5 2,0 % 1 0,7 % 1 1,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 5 4,0 % 4 7,1 % NA NA 

P
Á

LE
N

IE
 Z

Á
H

Y
 

Niekoľkokrát denne 6 1,4 % 5 2,0 % 3 2,0 % 2 1,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 3 2,4 % 3 5,4 % NA NA 

Jedenkrát denne 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

2-3-krát týždenne 1 0,2 % 1 0,4 % 1 0,7 % 1 1,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Menej často 1 0,2 % 1 0,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,8 % 1 1,8 % NA NA 
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CELKOVÝ SÚBOR PRAHA BRNO HRADEC KRÁLOVÉ 

p-hodnota 

Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP 

SYMPTÓM FREKVENCIA N % N % N % N % N % N % N % N % Celková 
Užívateľ 

IPP 

M
EL

ÉN
A

 

Niekoľkokrát denne 1 0,2 % 1 0,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,6 % 1 1,1 % 0 0,0% 0 0,0 % NA NA 

Jedenkrát denne 2 0,5 % 2 0,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,6 % 1 1,1 % 1 0,8 % 1 1,8 % NA NA 

2-3-krát týždenne 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Menej často 1 0,2 % 1 0,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,8 % 1 1,8 % NA NA 

H
N

A
Č

K
A

 

Niekoľkokrát denne 10 2,3 % 7 2,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 7 4,3 % 5 5,3 % 3 2,4 % 2 3,6 % NA NA 

Jedenkrát denne 7 1,6 % 4 1,6 % 5 3,3 % 3 2,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 1,6 % 1 1,8 % NA NA 

2-3-krát týždenne 4 0,9 % 4 1,6 % 4 2,7 % 4 3,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Menej často 2 0,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 1,6 % 0 0,0 % NA NA 

ZV
R

A
C

A
N

IE
 

Niekoľkokrát denne 10 2,3 % 9 3,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 9 5,5 % 9 9,6 % 1 0,8 % 0 0,0 % NA NA 

Jedenkrát denne 3 0,7 % 2 0,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 1,2 % 1 1,1 % 1 0,8 % 1 1,8 % NA NA 

2-3-krát týždenne 5 1,1 % 2 0,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 1,2 % 0 0,0 % 3 2,4 % 2 3,6 % NA NA 

Menej často 7 1,6 % 6 2,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 7 5,6 % 6 10,7 % NA NA 

*chyba malých čísiel, NA – z angl. not applicable 
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Tabuľka č.17 Prevalencia súčasnej prítomnosti gastrointestinálních symptómov a diagnóz 

 

CELKOVÝ SÚBOR PRAHA BRNO HRADEC KRÁLOVÉ 

 

Prevalencia 
Súčasné 

užívanie IPP 

Súčasné 

užívanie 

NSAID či 

ASA 

Prevalencia 

Súčasné 

užívanie 

IPP 

Súčasné 

užívanie 

NSAID či 

ASA 

Prevalencia 
Súčasné 

užívanie IPP 

Súčasné 

užívanie 

NSAID či ASA 

Prevalencia 
Súčasné 

užívanie IPP 

Súčasné 

užívanie 

NSAID či 

ASA 

VARIÁCIE 

SY + DG 
N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

p- 

hodnota 

ŽIADEN SY 

+ ŽIADNA 

DG 

280 
63,9 

% 
135 

53,4 

% 
95 

69,9 

% 
98 65,3 % 58 

56,3 

% 
29 

61,7 

% 
103 63,2 % 49 52,1 % 19 70,4 % 79 63,2 % 28 50,0 % 47 75,8% 0,914 

ŽIADEN SY 

+ ASPOŇ 

JEDNA DG 

43 
9,8 

% 
38 

15,0 

% 
17 

12,5 

% 
17 11,3 % 16 

15,5 

% 
7 

14,9 

% 
17 10,4 % 15 16,0 % 4 14,8 % 9 7,2 %  7 12,5 %  6 9,7 % 0,495* 

ASPOŇ 

JEDEN SY + 

ŽIADNA DG 

84 
19,2 

% 
53 

20,9 

% 
18 

13,2

 % 
27 18,0 % 21 

20,4 

% 
8 

17,0 

% 
33 20,2 % 22 6,0 % 4 14,8 % 24 19,2 % 10 17,9 %  6 9,7 % 0,896 

ASPOŇ 

JEDEN SY + 

ASPOŇ 

JEDNA DG 

20 
4,6 

%  
17 

6,7 

% 
4 

2,9 

% 
3 2,0 % 3 

2,9 

% 
1 2,1 % 7 4,3 % 6 6,4 % 0 0,0 % 10 8,0 % 8 14,3 %  3 4,8 % 0,062* 

SY – symptóm, DG – diagnóza, *-chyba malých čísiel
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Ako je možné vidieť na grafe č.16, u seniorov prevažoval výskyt jedného 

symptómu, a to najmä v Brne. V prípade súčasnej prítomnosti dvoch symptómov opäť 

mierne prevažoval výskyt v Brne. V tomto prípade boli nájdené približne zhodné 

prevalencie u pacientov v Prahe a v Hradci Králové. Pri ešte vyššom počte prítomných 

symptómov v posledných dňoch prevládali seniori z Hradca.  

Graf č.16 Prevalencia prítomných symptómov 

 

Analýza v tabuľke č.17 sa zaoberala okrem prevalencie gastrointestinálnych 

diagnóz ako indikácií k liečbe IPP a prevalencie prítomnosti symptómov aj ich 

kombináciou. V našom súbore približne 2/3 geriatrických pacientov nemalo prítomnú 

ani jednu diagnózu či symptóm, pritom približne polovica z nich užívala IPP a 1/3 z nich 

gastrotoxické liečivo. Medzi mestami nebol v tomto ohľade významný rozdiel.  

4.2.9 Diagnózy ako možné komplikácie liečby IPP 

Hodnotenie komplikácií bolo pre potreby tejto práce obmedzené na 

duodenitídu, zápalové ochorenie čriev, malnutríciu a infekčné ochorenia – pneumóniu 

a ulceróznu kolitídu. Kvôli pomerne nízkym číslam nie je možné potvrdiť či vyvrátiť ich 

možnú asociáciu s liečbou IPP. Výsledky sú uvedené v tabuľke č.18. 

Relatívne vysoká bola prítomnosť pneumónie, pričom polovica pacientov bola 

zároveň užívateľom IPP. Prekonanie tejto choroby v minulosti bolo v súbore pacientov 

častejšie, približne u 11 % seniorov s prevládajúcim výskytom v Prahe. S prítomnosťou 

klostrídiovej kolitídy sa stretávame len veľmi zriedka, a to u dvoch pacientov z Brna. 

Jeden z nich bol zároveň užívateľom IPP. Prítomnosť tohto infekčného ochorenia 

v minulosti je o niečo vyššia, taktiež prevládajúca v Brne, tentokrát aj s výskytom 

v Prahe.  
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Výskyt zápalového ochorenia čriev prevažoval hlavne v Brne, 2/3 pacientov 

zároveň užívalo liečivo zo skupiny IPP. Z konkrétnych typov bola u 3 pacientov popísaná 

ulcerózna kolitída, zvyšných 80 % bolo tzv. ostatných typov. V prípade minulého 

zápalového ochorenia čriev boli všetky prípady zaradené medzi „ostatné“ typy. 

Crohnova choroba nebola v súbore vôbec uvedená. Duodenitída bola prítomná len u 1 

pacienta z Hradca Králové, jej výskyt v minulosti zase len u 3 pacientov v Prahe.    

Malnutrícia bola v tejto práci hodnotená podľa dvoch rôznych škál, detailnejšie 

popísaných v metodike práce. Podľa MNA- škály bola viac ako tretina seniorov v riziku 

malnutrície, tzn. že dosiahli 8–11 bodov  v hodnotiacej škále. Viac ako polovica  z týchto 

pacientov užívala IPP. Takmer 23 % seniorov bolo malnutrických a len necelé 1 % 

seniorov z nášho súboru bolo podľa tejto škály v kategórií normálneho nutričného stavu. 

Najviac malnutrických pacientov bolo v Prahe, kde sa zároveň nenachádzal žiaden senior 

v norme.  Údaje potrebné k vyplneniu MNA- škály neboli dostačujúce u 31 pacientov. 

Podľa druhej platnej definície malnutrície boli pacienti rozdelení na základe BMI do 

štyroch kategórií, pričom prevažovalo štádium ľahkej malnutrície u 1/3 našich 

pacientov. Ľahká aj stredne ťažká malnutrícia prevažovala u pacientov v Prahe a  

2 pacienti v kategórií ťažkej malnutrície boli identifikovaní len v Hradci Králové. Údaje 

potrebné k vypočítaniu BMI neboli uvedené u 30-tich pacientov a títo pacienti preto 

neboli zaradení do žiadnej kategórie.  
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Tabuľka č.18 Vybrané indikácie ako možné komplikácie liečby IPP 

 
CELKOVÝ SÚBOR PRAHA BRNO HRADEC KRÁLOVÉ 

p-hodnota 
Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP 

DG. SPÔSOB LIEČBY N % N % N % N % N % N % N % N % celková 
Užívateľov 

IPP 

D
U

O
D

EN
IT

ÍD
A

 

V minulosti, už 
neprítomné 

3 0,7 % 3 1,2 % 3 2,0 % 3 2,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Liečené iba 
nefarmakolog. 

0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Liečené iba 
farmakolog. 

1 0,2 % 1 0,4 % 1 0,7 % 1 1,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

V prítomnosti 1 0,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 1,8 % 0 0,0 % NA NA 

Liečené iba 
nefarmakolog. 

1 0,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 1,8 % 0 0,0 % NA NA 

Liečené iba 
farmakolog. 

0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

ZÁ
P

A
LO

V
É 

O
C

H
O

R
EN

IE
 Č

R
IE

V
 

V minulosti, už 
neprítomné 

9 2,1 % 6 2,4 % 1 0,7 % 1 1,0 % 7 4,3 % 5 5,3 % 1 0,8 % 0 0,0 % 0,068* NA 

Liečené iba 
nefarmakolog. 

0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Liečené iba 
farmakolog. 

3 0,7 % 2 0,8 % 1 0,7 % 1 1,0 % 2 1,2 % 1 1,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

V prítomnosti 15 3,4 % 10 4,0 % 1 0,7 % 1 1,0 % 10 6,1 % 8 8,5 % 4 3,2 % 1 1,8 0 0,023* 0,025* 

Liečené iba 
nefarmakolog. 

0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

Liečené iba 
farmakolog. 

11 2,5 % 7 2,8 % 1 0,7 % 1 1,0 % 7 4,3 % 5 5,3 % 3 2,4 % 1 1,8 % 0,118* 0,161* 

Liečené nefarm. Aj 
farm. 

1 0,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,8 % 0 0,0 % NA NA 
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CELKOVÝ SÚBOR PRAHA BRNO HRADEC KRÁLOVÉ 

p-hodnota 
Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP Prevalencia Užívateľ IPP 

DG. SPÔSOB LIEČBY N % N % N % N % N % N % N % N % celková 
Užívateľov 

IPP 

P
N

EU
-

M
Ó

N
IA

 V minulosti, už 
neprítomná 

47 10,7 % 36 14,2 % 23 15,3 % 21 20,4 % 14 8,6 % 8 8,5 % 10 8,0 % 7 12,5 % 0,093* 0,06* 

V prítomnosti 18 4,1 % 9 3,6 % 1 0,7 % 1 1,0 % 11 6,7 % 7 7,4 % 6 4,8 % 1 1,8 % 0,013* 0,045* 

K
LO

ST
R

. 

K
O

LI
TÍ

D
A

 V minulosti, už 
neprítomná 

7 1,6 % 3 1,2 % 3 2,0 % 1 1,0 % 4 2,5 % 2 2,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

V prítomnosti 2 0,5 % 1 0,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 1,2 % 1 1,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA NA 

M
A

LN
U

TR
ÍC

IA
 P

O
D

ĽA
 

M
N

A
 Š

K
Á

LY
 

Normálny nutričný 
status 

3 0,7 % 1 0,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 1,2 % 1 1,1 % 1 0,8 % 0 0,0 % NA NA 

Riziko malnutrície 304 69,4 % 164 64,8 % 81 54,0 % 53 51,5 % 116 71,2 % 66 70,2 % 107 85,6 % 45 80,4 % - - 

Malnutrícia 100 22,8 % 69 27,3 % 59 39,3 % 42 40,8 % 27 16,6 % 17 18,1 % 14 11,2 % 10 17,9 % - - 

Neuvedené 31 7,1 % 19 7,5 % 10 6,7 % 8 7,8 % 18 11,0 % 10 10,6 % 3 2,4 % 1 1,8 % - - 

M
A

LN
U

TR
ÍC

IA
 P

O
D

ĽA
 

B
M

I 

Ľahká malnutrícia 143 32,6 % 86 33,6 % 65 43,3 % 41 39,8 % 50 30,7 % 29 30,9 % 28 22,4 % 15 26,8 % - - 

Stredne ťažká 
malnutrícia 

17 3,9 % 10 4,0 % 10 6,7 % 6 5,8 % 4 2,5 % 2 2,1 % 3 2,4 % 2 3,6 % - - 

Ťažká malnutrícia 2 0,5 % 2 0,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 1,6 % 2 3,6 % NA NA 

Neuvedené 30 6,8 % 19 7,5 % 9 6,0 % 8 7,8 % 18 11,0 % 10 10,6 % 3 2,4 % 1 1,8 % - - 

DG – diagnóza, BMI – z angl. body mass index, MNA- z angl. Mini Nutritional Assesment, *chyba malých čísiel, NA – z angl. not applicable 
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4.2.10  Dĺžka podávania inhibítorov protónovej pumpy u seniorov 

Keďže geriatrickí pacienti užívajú často antisekrečnú liečbu inhibítorom 

protónovej pumpy dlhodobo a mnohokrát aj vo vysokých dávkach, rozhodli sme sa do 

tejto práce zaradiť aj túto problematiku. Zozbierané dáta pochádzajú predovšetkým zo 

subjektívnej výpovede pacienta a nie je tak zaručená ich presnosť. 

Tabuľka č.19 zobrazuje výsledky hodnotenia dĺžky užívania IPP, rozdelené na dve 

časti podľa užívanej dávky IPP. Pacienti boli taktiež rozdelení v závislosti od prítomnosti 

či neprítomnosti diagnózy. U všetkých pacientov platila podmienka neprítomnosti 

aktuálneho vredového ochorenia či gastroezofageálneho refluxu. 

Z uvedených údajov vyplýva najčastejšie užívanie niekoľko mesiacov 

v prítomnosti indikujúcej diagnózy u normálnych aj vysokých dávok. V prípade užívania 

normálnych dávok (tj. omeprazol v dennej dávke 20 mg, pantoprazol 40 mg, lanzoprazol 

30 mg, esomeprazol 20 mg a rabeprazol 20 mg) prevládalo užívanie v Hradci Králové 

(13,6 % seniorov) a v prípade podávania vyšších dávok boli výsledky podobné v Brne 

a Prahe a o niečo nižšie v Hradci. Zaujímavá je rozdielna dĺžka užívania normálnych 

dávok IPP na rôznych klinikách. Zatiaľ čo v Brne pacienti užívajú IPP zväčša roky, v Hradci 

Králové prevažuje užívanie niekoľko mesiacov a v Prahe niekoľko týždňov. Vysoké dávky 

sa objavili najčastejšie u pacientov hospitalizovaných v Brne (27 seniorov), pričom 

pacienti častejšie bolo dlhodobé užívanie IPP.  

Zarážajúca je prevalencia užívania IPP bez prítomnosti diagnózy. Približne 14 % 

pacientov užívajúcich normálnu dávku IPP nemalo v našom prípade indikáciu 

oprávňujúcu racionalitu ich užitia. V prípade užívania vyšších dávok IPP bola prevalencia 

nižšia, 5,25 %. Aj v týchto prípadoch prevládalo mesačné užívanie IPP. 
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Tabuľka č.19 Dĺžka podávania bežnej a vysokej dávky IPP v/bez prítomnosti indikujúcej diagnózy 

 

NORLMÁLNA DÁVKA IPP VYSOKÁ DÁVKA IPP 

CELKOVÝ 

SÚBOR 
PRAHA BRNO 

HRADEC 

KRÁLOVÉ 
 

CELKOVÝ 

SÚBOR 
PRAHA BRNO 

HRADEC 

KRÁLOVÉ 
 

DĹŽKA UŽÍVANIA 

IPP 
N % N % N % N % 

p- 

hodnota 
N % N % N % N % 

p- 

hodnota 

DNI BEZ 

INDIKÁCIE 
11 2,5 % 5 3,3 % 5 3,1 % 1 0,8% 0,348* 6 1,4 % 0 0,0 % 5 3,1 % 1 0,8 % NA 

DNI 

S INDIKÁCIOU 
9 2,1 % 3 2,0 % 3 1,8 % 3 2,4 % 0,999* 8 1,8 % 1 0,7 % 6 3,7 % 1 0,8 % 0,129* 

TÝŽDNE BEZ 

INDIKÁCIE 
16 3,7 % 16 10,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA 6 1,4 % 5 3,3 % 1 0,6 % 0 0,0 % NA 

TÝŽDNE 

S INDIKÁCIOU 
14 3,2 % 13 8,7 % 1 0,6 % 0 0,0 % NA 3 0,7 % 3 2,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % NA 

MESIACE BEZ 

INDIKÁCIE 
25 5,7 % 12 8,0 % 3 1,8 % 10 8,0 % 0,015* 9 2,1 % 6 4,0 % 1 0,6 % 2 1,6 % 0,107* 

MESIACE 

S INDIKÁCIOU 
26 5,9 % 9 6,0 % 0 0,0 % 17 13,6 % NA 10 2,3 % 4 2,7 % 4 2,5 % 2 1,6 % 0,852* 

ROKY BEZ 

INDIKÁCIE 
11 2,5 % 0 0,0 % 11 6,7 % 0 0,0 % NA 2 0,5 % 0 0,0 % 2 1,2 % 0 0,0 % NA 

ROKY S 

INDIKÁCIOU 
20 4,6 % 0 0,0 % 20 12,3 % 0 0,0 % NA 8 1,8 % 0 0,0 % 8 4,9 % 0 0,0 % NA 

*chyba malých čísiel, NA – z angl. not applicable 
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Užívanie vyšších dávok bolo ďalej konkrétnejšie rozdelené vzhľadom na podávanú 

dávku, a tiež podľa toho, či bola uvedená vysoká dávka podaná jednorazovo, alebo bola 

rozdelená do viacerých čiastočných dávok. Do štatistického hodnotenia boli zaradené 

všetky možné dávky, v našom súbore sa vyskytli len dávky ekvipotentné omeprazolu  

40 mg a omeprazolu 80 mg.  

Ako vyplýva z grafu č.17, prevládalo užívanie omeprazolu v dávke 40mg príp. 

pantoprazolu v dávke 80 mg či lanzoprazolu v dávke 60 mg nad ešte vyššími dávkami 

IPP. Častejšia bolo užívanie IPP bez prítomnosti indikácie ( 6 %) oproti užívaniu pri 

diagnóze oprávňujúcej podávanie IPP ( 4 %). V oboch prípadoch prevládalo užívanie 

čiastočných dávok. 

Graf č.17 Užívanie dávok ekvipotentných omeprazolu 40 mg v celkovom súbore 
geriatrických pacientov v/bez prítomnosti indikácie 

 

 

Vyššie dávky (ekvivalentné omeprazolu 80 mg) boli prítomné len u 3 geriatrických 

pacientov, pričom u dvoch seniorov (0,5 %) nebola prítomná indikujúca diagnóza, 

oprávňujúca podávanie IPP. Všetci 3 pacienti mali vysoké denné dávky rozdelené do 

viacerých čiastočných. 
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5. DISKUSIA 

Táto práca, ako aj projekt FIP7 EUROAGEISM H2020, sa zaoberá racionálnym 

užívaním liečiv u geriatrických pacientov. Podľa štatistiky z roku 2016 [82] zaberajú 

osoby nad 65 rokov 18,3 % populácie Českej republiky, pričom 4,0 % tvoria osoby vo 

veku nad 80 rokov. Kvôli ich rastúcemu podielu v celosvetovej populácií je nutné 

porozumieť problémom v racionálnej geriatrickej farmakoterapii, aby mohli byť hľadané 

cesty k zlepšeniu kvality užívania liekov u tejto rastúcej populácie. 

Špecifickým cieľom diplomovej práce bolo sa zamerať na racionalitu užívania 

inhibítorov protónovej pumpy u seniorov v sledovanom súbore. IPP patria medzi 

potenciálne nevhodné liečivá, ktoré sú často u seniorov nesprávne indikované čo do 

indikácie, dávky, dávkovacieho intervalu aj dĺžky podávania. Jedná sa o liečivá skôr 

nadužívané. 

Keďže je vyšší vek spojený s prevalenciou mnohých chronických ochorení, 

u seniorov sa často stretávame s polymorbiditou. Podľa všeobecne platnej definície 

polymorbidity, tj. 4 a viac súčasne prítomných chronických diagnóz, je väčšina seniorov 

zahrnutých v tejto štúdií polymorbidných. Viac ako polovica pacientov trpela 5–9 

diagnózami (53 %) a 10 či viac ochorení sprevádzalo 40 % geriatrických pacientov. 

Podobné výsledky publikovala aj štúdia Guisado-Clavero a kol. [83], kde 41,6 % 

pacientov trpelo 5–9 súčasne prítomnými diagnózami a 23 % viac ako 10.  

Čo sa týka gastrointestinálnych diagnóz, aj keď je ich prítomnosť častejšia u starších 

pacientov, nebola v našom súbore nájdená vysoká prevalencia týchto ochorení 

u sledovaných pacientov. Štúdia REPOSI [84] popísala u 14,2 % subjektov výskyt 

gastrických a u 7,5 % subjektov výskyt intestinálnych ochorení v geriatrickej populácií. 

Štúdia prof. Goldacre z roku 2009 [85] popísala vyššiu prevalenciu takmer všetkých 

bežných gastrointestinálnych diagnóz u seniorov, než u mladších dospelých a detailne 

porovnávala výskyt konkrétnych diagnóz podľa veku pacientov a pohlavia. Výsledky 

štúdie prof. Goldacre uvádzajú 1,3% prevalenciu ezofagitídy, 1,9% prevalenciu 

gastroezofageálneho refluxu a 3,9% prevalenciu gastrického vredu u geriatrických 

pacientov. V našej štúdii sme po štatistickom spracovaní dát získali vyššie prevalencie 

gastrointestinálnych ochorení, konkrétne: 1,6 % pacientov s ezofagitífou, 5,7 % 

pacientov s GERD, 3,9 % pacientov s gastrickým vredom.   

Naša štúdia sledovala tiež výskyt gastrointestinálnych symptómov v populácií 

seniorov. Jednalo sa najmä o prevalenciu dyspepsie v posledných 7 dňoch a to u 11,6 % 

seniorov, ďalej o stratu chuti do jedla u 9,8 % pacientov a pálenie záhy u 1,8 % seniorov. 

Výsledky štúdie prof. Goldacre [85] takisto potvrdzujú nárast gastrointestinálnych 

symptómov so seniorským vekom, konkrétne bolesti brucha, pálenia záhy  

(1,2 % seniorov) či nauzey a zvracania (1,1 % seniorov), pričom symptómy zároveň 

prevládali u žien. Štúdia AlAmeel a kol. [86] preukázala vyššiu prevalenciu 
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gastrointestinálnych symptómov, a to u viac než 25 % kanadských seniorov,  

čo sa zhoduje aj so staršími publikovanými štúdiami [87].  

Vyššia prevalencia ochorení úzko súvisí s vysokým množstvom užívaných liečiv, či už 

v terapeutickej alebo profylaktickej indikácií. Vysokú prevalenciu užívaných liečiv 

u geriatrických pacientov potvrdili aj výsledky našej štatistiky, kde 39,5 % seniorov 

užívalo polyfarmakoterapiu (5 a viac liečiv) a 45,9 % pacientov tzv. excesívnu 

polyfarmakoterapiu, ktorá je definovaná užívaním 10 a viacerých liečiv. Je však nutné 

upozorniť, že dáta ohľadom súčasnej medikácie hospitalizovaných seniorov boli čerpané 

z aktuálnej zdravotníckej dokumentácie, prípadne doplnené z ústnej výpovede pacienta 

o voľne predajné prípravky a zahŕňali aj prípravky topické a užívané nepravidelne. 

Výsledky štúdie Midão a kol. publikovanej v roku 2018 [88], poukázali na o niečo nižšiu 

prevalenciu polyfarmakoterapie (39,9 %) v Českej republike, pričom ČR patrila spolu 

s Portugalskom a Izraelom medzi krajiny s najvyššou prevalenciou polyfarmakoterapie.  

Jednou zo skupín liečiv, ktorých užívanie v posledných rokoch radikálne vzrástlo, sú 

inhibítory protónovej pumpy. Tieto liečivá sa neraz objavujú na horných priečkach 

najčastejšie predpisovaných liečiv. Rastúci podiel dospelých užívateľov IPP v poslednom 

desaťročí potvrdzujú aj celoštátne retrospektívne štúdie, zaoberajúce sa podobnou 

problematikou [89,90]. Rovnako popisujú nárast užívateľov týchto antisekrečných liečiv 

s rastúcim vekom, avšak užívanie IPP nie je vždy racionálne, čo do indikácie, voľby dávky 

a dĺžky terapie. Cieľom tejto práce bolo preto komplexne zhodnotiť oblasti, týkajúce sa 

racionality užitia IPP u geriatrických pacientov v českom súbore 438 seniorov v akútnej 

hospitalizácií, ktorý bol prospektívne vyšetrený v rámci FIP7 programu projektu 

EUROAGEISM H2020 na geriatrických klinikách v Prahe, Brne a Hradci Králové. 

 Takmer 60 % seniorov zaradených do našej štúdie užívalo IPP. Podobnú prevalenciu 

popisujú aj iné dostupné štúdie. Podľa výsledkov štúdie Rieckert a kol. [91] patrili IPP 

k druhej najužívanejšej skupine liečiv, s prevalenciou 59,2 % v sledovanej populácií 

seniorov. Ďalším príkladom je portugalská štúdia z roku 2019 [90], zaoberajúca sa 

oprávnenosťou užívania IPP u dospelých jedincov, ktorá popisuje pri prijatí 

k hospitalizácií prevalenciu IPP u 46,5 % dospelých pacientov a 55% prevalenciu pri 

prepustení pacientov z akútnej starostlivosti. Z konkrétnych zástupcov prevládalo 

v našom sledovaní užívanie omeprazolu (37,2 % seniorov), nasledovaného 

pantoprazolom (20,8 % seniorov). Lanzoprazol sa v našej štúdií, ako aj v iných vyššie 

spomínaných vyskytoval len sporadicky (0,5 %) a rabeprazol sa v našej ani v portugalskej 

štúdií [90] neobjavil. Prevažujúce predpisovanie omeprazolu môže súvisieť s jeho 

prvenstvom pri uvádzaní IPP na farmaceutický trh, ako aj s dostupnosťou mnohých 

generických, či voľne predajných prípravkov. Napriek dlhodobým skúsenostiam s jeho 

použitím, sa javí použitie pantoprazolu výhodnejšie hlavne u pacientov  

s  polyfarmakoterapiou, kvôli menšiemu vplyvu na oxidázový systém CYP2C19 a CYP3A4 

a nižším rizikom klinicky významných liekových interakcií [26]. 
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Hodnotenie racionality užívania IPP sa odvíja od prítomnosti schválenej indikácie či 

preventívneho podávania v liekových režimoch, kde sa dlhodobo vyskytujú liečivá 

s preukázaným významným poškodzujúcim vplyvom na gastrointestinálny trakt. V našej 

štúdií medzi indikáciami IPP prevažovali funkčné dyspepsie (13 %), ďalej vredová 

choroba v osobnej anamnéze (11,5 %), aktuálna vredová choroba (9,9 %), alebo 

prítomný gastroezofageálny reflux (9,5 %). Omnoho početnejšie bolo podávanie IPP pri 

užití gastrotoxických liečiv, či v prítomnosti iných rizikových faktorov. V našej štúdií sme 

odhalili užitie IPP u 40 % pacientov bez prítomnosti diagnózy, iba v súvislosti s užitím 

gastrotoxických liečiv (pričom 28,8 % patrilo užívaniu tzv. mierne gastrotoxických liečiv 

(kortikosteroidov), alebo liečiv zvyšujúcich riziko krvácania a zvyšok patril užívaniu tzv. 

vysoko gastrotoxických liečiv napr. NSAID či ASA v nízkej dávke). Rovnako aj vo 

výsledkoch iných štúdií prevládala profylaktická indikácia IPP v dôsledku užitia rizikových 

liečiv, často spájaná s profylaktickým podávaním IPP u klinicky nerizikových pacientov. 

Výsledky portugalskej štúdie [90] poukazujú na 88,2% prevalenciu profylaktického 

podávania IPP, bez súčasne prítomnej indikácie a 11,8% prevalenciu pri terapeutickom 

podávaní. Podľa tejto štúdie malo podľa FDA (z angl. Food and Drug Administration)  

či NICE (z angl. The National Institute for Health and Care Excellence) po prepustení 

z akútnej starostlivosti len 37,7 % respondentov oprávnenú indikáciu k podávaniu IPP. 

Medzi najčastejšie dôvody pre užitie IPP bez terapeutickej (klinickej) indikácie patrilo 

v tejto štúdií užívanie NSAID, protidoštičkových liečiv, antikoagulancií či 

kortikosteroidov, prítomnosť gastritídy, chronického poškodenia pečene, či prekonaná 

vredová choroba v osobnej anamnéze bez súbežnej prítomnosti iného rizikového 

faktoru, ktorý by potvrdil nutnosť profylaxie IPP.  Nadužívanie IPP potvrdzuje aj ázijská 

štúdia Ch.T.W. Chia a kol. [92], v ktorej viac ako polovica analyzovaných pacientov 

nemalo podľa FDA oprávnenú indikáciu k užívaniu IPP, pričom najčastejšou 

neoprávnenou indikáciou bola v tomto prípade anémia.  

Ako bolo vyššie spomenuté, rastie prevalencia užívania IPP pri súčasnom užívaní 

gastrotoxických liečiv. Doporučené je najmä gastroprotektívne podávanie IPP pri liečbe 

kyselinou acetylsalicylovou, či už v antiagregačnej alebo analgetickej/antiflogistickej 

dávke a pri dlhodobom užívaní NSAID, najmä neselektívnych liečiv vo vysokých dávkach 

a predovšetkým v kombinácií s iným rizikovým faktorom z hľadiska poškodenia sliznice 

žalúdku. V našej štúdií takmer 1/4 geriatrických pacientov užívala okrem primárne 

gastrotoxického liečiva aj ďalšie rizikové liečivo. Približne 1/3 respondentov užívala 

NSAID alebo ASA, pričom mnohonásobne prevažovalo užívanie nízko dávkovej ASA  

(93 % z týchto pacientov). Taktiež staršia španielska štúdia J.L.Marco a kol., publikovaná 

v roku 2007 [93] a skúmajúca súvislosti medzi použitím gastroprotekcie a relevantnými 

rizikovými faktormi pre NSAID-vyvolané krvácanie do hornej časti gastrointestinálneho 

traktu, popísala najčastejšiu súvislosť (61,2 %) s podávaním ASA, najmä v nízkych 

dávkach. Počet pacientov užívajúcich NSAID v našej štúdií je prekvapivo nízky (2,2 %), 

avšak voľne predajné NSAID nemuseli byť pacientom priznané. Prevládajúcim 

analgetikom z tejto skupiny liečiv bol v našom súbore diklofenak (1,1 %), ktorý je spájaný 
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s nízkym až stredne-závažným rizikom NSAID-vyvolanej gastropatie. Podľa španielskej 

štúdie Lallana a kol. [94], zaoberajúcej sa prevalenciou NSAID a ich kombináciou 

s gastroprotektívnymi látkami, patril diklofenak do skupiny druhých najužívanejších 

NSAID, prvenstvo obsadil ibuprofen. Štúdia tiež popisuje rastúcu prevalenciu užívania 

NSAID so zvyšujúcim sa vekom a vysokú prevalenciu konkomitantného užívania NSAID 

a IPP (konkrétne 71,7 % pacientov vo veku nad 55 rokov). 

Rizikovým faktorom niekoľkonásobne zvyšujúcim nebezpečenstvo 

gastrointestinálnych komplikácií je okrem vyššieho veku aj vredová choroba 

gastroduodena v osobnej anamnéze, najmä s históriou krvácania do GIT. Z 39-tich 

pacientov, ktorý mali v minulosti VCHGD, užívalo v našom súbore 29 pacientov IPP a 9 

pacientov NSAID alebo ASA. Zo seniorov s aktuálnym vredovým ochorením  

(27 pacientov) užívalo IPP 25 z nich a 14 seniorov užívalo stále NSAID alebo ASA. Čo sa 

týka ostatných, potenciálne gastrotoxických liečiv, pre potreby tejto práce nebola 

detailnejšie hodnotená frekvencia ich užívania pri súčasnom užívaní IPP, pretože ich 

samostatné užívanie bez iných prítomných rizikových faktorov nie je podľa aktuálnych 

odporúčaní indikáciou pre gastroprotekciu IPP. Najčastejšie z týchto liečiv pacienti 

užívali antikoagulačnú terapiu (2/3 seniorov), s prevládajúcim nadroparínom (54,1 % 

hospitalizovaných pacientov). Pomerne často pacienti užívali analgetikum- 

antipyretikum metamizol (takmer 1/3 pacientov). Ďalším z rizikových faktorov 

poškodzujúcich gastrointestinálnu sliznicu je životný štýl pacientov, konkrétne fajčenie, 

užívanie alkoholu či nadmerné pitie kávy. Táto štatistika nehodnotila tieto faktory 

v kombinácií, ani ich súvislosť s gastrointestinálnymi ochoreniami a antisekrečnou 

liečbou IPP. Kvôli nedostatku dostupných dát by však bola vhodná longitudinálna štúdia, 

zaoberajúca sa všetkými rizikovými faktormi, ktorej výstupom by bola rizikovosť 

poškodenia gastoduodenálnej sliznice pri užívaní rôznych kombinácií gastrotoxických 

liečiv a rola inhibítorov protónovej pumpy v gastroprotekcii s potvrdením, či sa jedná 

o rolu potrebnú alebo zbytočnú. Pre menší súbor pacientov neboli tieto analýzy 

kombinovanej liečby iba v českom súbore možné. 

U pacientov v tejto štúdií bola skôr sledovaná dĺžka liečby IPP, podávaná dávka 

a prítomnosť indikácie. Za vhodnú indikáciu bolo pre potreby tejto práce považované 

nielen terapeutické užitie IPP pri oprávnených chronických indikáciách, ale aj 

profylaktické podávanie pri konkomitantnom užívaní NSAID či ASA tzv. primárne 

gastrotoxických liečiv. Krátkodobé užitie IPP pri aktívnej vredovej chorobe alebo 

akútnom gastroezofageálnom refluxe nebolo analyzované. Je však nutné ešte raz 

upozorniť na to, že informácia o dĺžke podávania liečiv, vychádzala predovšetkým  

zo subjektívnej výpovedi pacienta, a preto boli uvedené údaje skôr orientačné.  

 Z celkových 256-tich užívateľov IPP v našej analýze nemalo 63 z nich (24,6 %) 

oprávnenú indikáciu k dlhodobému podávaniu bežných denných dávok IPP, tzn. 

omeprazol 20 mg, pantoprazol 40mg alebo lanzoprazol 30mg. Z neoprávneného 

užívania prevládalo mesačné podávanie v spomínaných dávkach (necelých 6 % 
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z celkovej populácie respondentov). Pomerne vysoká bola aj prevalencia pacientov  

(5,4 %), užívajúcich vyššie, než uvedené dávky bez oprávnenej indikácie, kde tiež 

prevládali mesiace užívania. Pri hodnotení vyšších dávok IPP, prevládalo podávanie 

omeprazolu 40 mg (a ostatných IPP v ekvipotentných dávkach) v porovnaní s ešte 

vyššími dávkami (napr. omeprazol 80 mg), a to formou spravidla viacerých čiastočných 

dávok.  Z celkového súboru seniorov najviac pacientov užívalo IPP niekoľko mesiacov 

(16 %) a necelých 10 % užívalo IPP už niekoľko rokov. Klinické „guideliny“ najčastejšie 

odporúčajú podávanie IPP v rozmedzí dvoch až dvanástich týždňov, dlhodobejšie len 

zriedka. Vysoké dávky sú indikované najmä pri iniciačnej liečbe vredu či 

gastroezofageálneho refluxu [34,35]. U mnohých pacientov je preto vhodné ešte raz 

zvážiť nutnosť užívania IPP, prípadne jeho vysadenie. V prípade dlhodobej potreby 

užívania IPP by mali pacienti v prvom rade užívať najnižšiu možnú dávku. Možnosťou je 

aj presun na „on-demand“ podávanie, tzn. sporadické užívanie v prípade ťažkostí. 

Alternatívou môže byť aj zmena za iné antisekrečné liečivo, ktoré by bolo v danej 

indikácií dostačujúce napr. blokátor H2-receptov.  

Nadmerné užívanie IPP, či už vysokých dávok, alebo v dlhodobej liečbe je nevhodné, 

najmä z dôvodu možných nežiaducich účinkov. Riziko nežiaducich účinkov rastie so 

zvyšujúcim sa vekom, ako aj s možnými interakciami s komedikovanými liečivami. Medzi 

známe nežiaduce účinky IPP patrí napr. malnutrícia, zvýšená prevalencia klostrídiových 

infekcií a pneumónií, zvýšené riziko fraktúr a pod. [42]. Cieľom tejto práce nebolo 

analyzovať prevalenciu nežiaducich reakcií. V budúcnosti by sa ale v rámci spracovania 

dát projektu EUROAGEISM H2020 mohla objaviť longitudinálna štúdia, zameriavajúca sa  

práve na túto oblasť, keďže naša práca potvrdzuje aj zbytočné užívanie IPP v mnohých 

klinických situáciách. Dokumentácie nežiaducich reakcií by mohli byť ďalším 

z argumentov k zváženiu ukončenia liečby týmito liečivami u pacientov s nízkym rizikom 

gastrotoxicity. 
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6. ZÁVER  

V tejto diplomovej práci bolo analyzovaných 438 geriatrických pacientov 

hospitalizovaných v Brne, Prahe a Hradci Králové. U pacientov bolo okrem základných 

geriatrických funkčných charakteristík sledované aj množstvo prítomných diagnóz 

a užívaných liečiv, kde výsledky poukázali na výraznú polymorbiditu (4 a viac ochorení 

u približne 90 % geriatrických pacientov) a následne významnú polyfarmakoterapiu  

(5 a viac liečiv u 85 % hospitalizovaných seniorov). 

Hlavným cieľom tejto práce bolo bližšie preskúmať racionalitu užívania inhibítorov 

protónovej pumpy, vrátane prítomnosti indikácií, podávanej dávky a dĺžky terapie. 

Potvrdili sme vysokú prevalenciu užitia IPP v hodnotenom súbore, a to u 58,5 % 

seniorov. Najčastejšie predpisovaným inhibítorom protónovej pumpy bol omeprazol 

(37,2 %) a najčastejšou indikáciou IPP bolo profylaktické podávanie pri konkomitantnom 

užívaní vysoko rizikových gastrotoxických liečiv, konkrétne užívanie NSAID alebo kyseliny 

acetylsalicylovej bez prítomnosti inej indikácie u 10,7 % pacientov (a užívanie s liečivami 

mierne gastrotoxickými, alebo zvyšujúcimi riziko krvácania u 28,8 % geriatrických 

pacientov). Samostatné užívanie antikoagulancií, antidepresív zo skupiny SSRI či 

kortikosteroidov by nemalo byť indikáciou k podávaniu IPP. Vo vyššie spracovanej 

analýze však neboli posudzované iné rizikové klinické faktory, ktoré by potvrdili 

racionalitu tohto profylaktického podávania, a preto neoznačuje terapiu IPP 

v spomínanom prípade  za nevhodnú. Užívanie IPP v prítomnosti acidopeptických 

ochorení bolo nízke, vzhľadom na pomerne nízku prevalenciu týchto ochorení v súbore 

geriatrických pacientov (16,5 %). Frekventovanejší bol výskyt gastrointestinálnych 

symptómov, najmä dyspepsií (11,6 %) a straty chuti do jedla (9,8 %), čo môžu byť aj 

prejavy nežiaducich účinkov IPP. 

Vážnym problémom u seniorov je polyfarmakoterapia a časté užívanie  

gastrotoxických liečiv, čo bolo potvrdené aj analýzou zozbieraných dát v tejto práci [42]. 

Častým, ale nie vždy správnym riešením, býva v tomto prípade predpísanie inhibítorov 

protónovej pumpy (miesto racionalizácie liekového režimu a zníženia 

polyfarmakoterapie vysadením niektorých liečiv). Racionalizácia liekových režimov je 

v tomto zmysle potrebná nielen s ohľadom na znížené užívanie inhibítorov protónovej 

pumpy v neracionálnych indikáciách, ale aj s ohľadom na zdravotnícku ekonomiku 

a racionálnejšie rozdelenie finančných prostriedkov medzi potrebnými skupinami 

pacientov.  
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8. POUŽITÉ SKRATKY  

ADL – z angl. Activity of Daily Living – aktivity bežného života 

ASA – z angl. Acetylsalicylic Acid. – kyselina acetylsalicylová 

BMI – z angl. Body Mass Index 

ČR – Česká Republika 

DG. – diagnóza 

DOAC – z angl. direct oral anticoagulants – priame perorálne antikoagulancia 

FDA – z angl. Food and Drug Administration 

GDPR – z angl. General Data Protection Regulation – ochrana osobných údajov 

GERD – z angl. Gastroesofageal Reflux Disease – gastroezofageálny reflux 

GIT – gastrointestinálny trakt 

IPP – inhibítory protónovej pumpy 

LČ – liečivo 

MMSE – z angl. Mini-mental state examination 

MNA – z angl. Mini Nutritional Assesment 

NA – z angl. not applicable 

NICE – z angl. The Nation Institute for Health and Care Excellence 

OTC – z angl. over the counter – voľne predajné liečivé prípravky 

PIMs – 
z angl. Potencially Inappropriate Medications – nevhodné liečivá u starších 

pacientov 

pKa – záporný dekadický logaritmus disociačnej konštanty kyselín 

SSRI – 
z angl. Selective-Serotonin Reuptake Inhibitors – inhibítory spätného 

vychytávania serotonínu 

SY – symptóm 

VCHGD – vredová choroba gastroduodena 

WHO – z angl. World Health Organization – Svetová zdravotnícka organizácia 
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