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Abstrakt 

Analýza vlivu farmakoterapie na riziko vzniku pádu u hospitalizovaných pacientů II 

Autor: Nikola Szikorová 

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

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

Úvod a cíl: Pády jsou jedním z nečastějších problémů hospitalizovaných pacientů. Jejich výskyt je 

spojen s mnoha problémy, a proto je třeba jim předcházet. Efektivní prevence zahrnuje analýzu 

rizikových faktorů a implementaci intervencí pro minimalizaci těchto rizik. Cílem práce byla analýza 

vlivu léčiv a jiných rizikových faktorů na vznik pádu u hospitalizovaných pacientů. 

Metodika: Sběr dat probíhal od dubna do prosince 2017 ve 4 jihočeských nemocnicích. Studie se 

zúčastnili pouze pacienti, u kterých se v době hospitalizace vyskytl pád. Pro potřeby studie byla 

vytvořena online databáze, ve které byla shromažďována data o pacientech (osobní anamnéza, 

užívaná léčiva, laboratorní hodnoty a další). Analyzována byla léčiva s populačním a individuálním 

rizikem pro vznik pádu. U každého individuálně rizikového léčiva byl klasifikován typ lékového 

problému, který mohl představovat příčinu vzniku pádu. Ke každému lékovému problému byly 

přiřazeny intervence pro minimalizaci rizik. Vedle analýzy rizikových léčiv byly posuzovány i další 

rizikové faktory zvyšující riziko vzniku pádu a také léčiva nesouvisející s pádem, u kterých se však 

vyskytl nějaký typ lékového problému. Údaje o každém pádu byly zaznamenány do databáze, 

zpracovány do tabulek a vyhodnoceny.  

Výsledky: Celkem bylo hodnoceno 140 pádů, které se objevily u 136 pacientů (52,9 % pádů u žen, 

47,1 % u mužů; průměrný věk 78 let). Podle 1. stupně ATC klasifikace byla se vznikem pádu nejčastěji 

spojena léčiva ovlivňující nervový a kardiovaskulární systém. Zvýšené riziko pádu se nejčastěji 

objevilo při užívání antipsychotika tiapridu (27,9 %) a diuretika furosemidu (33,6 %). Riziko bylo 

zjištěno také u léčiv, která nejsou považována za populačně riziková, a to u metronidazolu 

a chinolonových antibiotik. Nejčastějším lékovým problémem bylo použití nevhodného léčiva 

vzhledem k věku pacienta (32,6 %). Monitoring symptomů pacienta byl nejčastěji doporučovanou 

intervencí (37,1 %). 

Závěr: Výsledky zobrazují kromě běžně známých rizikových léčiv i skupiny, kterým je rovněž třeba 

věnovat zvýšenou pozornost. Dostatečný monitoring pacientů a pečlivější výběr léčiv se zaměřením 

na individualitu pacienta je důležitý pro minimalizaci potenciálních problémů.   

Klíčová slova: pád, zdravotnické zařízení, farmakoterapie, intervence farmaceuta  
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Abstract 

Analysis of the effect of pharmacotherapy on the risk of fall in inpatients II 

Author: Nikola Szikorová 

Tutor: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. 

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

University  

Introduction and objectives: Falls are one of the most common problems of hospitalized patients. 

Their occurrence is associated with many problems and therefore should be avoided. Effective 

prevention involves analyzing risk factors and implementing interventions to minimize these risks. 

The aim of this work was to analyze the influence of drugs and other risk factors on the fall of 

hospitalized patients. 

Methods: Data was collected from April to December 2017 in 4 hospitals in South Bohemia. Only 

patients who had fallen during hospitalization participated in the study. An online database was 

created for the study to collect patient data (personal history, medications used, laboratory values 

and others). Population and individual fall risk-increasing drugs were analyzed. For each individual 

fall risk-increasing drug, the type of drug problem that could have been the cause of a fall was 

classified. Risk minimization interventions have been assigned to each drug problem. In addition to 

fall risk-increasing drug analysis, other risk factors that increased the risk of falling as well as non-

falling drugs with some type of drug problem were considered. Data on each fall were recorded in 

a database, processed into tables and evaluated. 

Results: A total of 140 falls were evaluated in 136 patients (52.9 % in women, 47.1 % in men; average 

age 78 years). According to the 1. level of ATC classification, drugs affecting the nervous and 

cardiovascular systems were most commonly associated with the onset of fall. An increased risk of 

falling was most common with the antipsychotic agent tiapride (27.9 %) and the diuretic agent 

furosemide (33.6 %). Risks have also been identified for non-population fall risk-increasing drugs, 

namely metronidazole and quinolone antibiotics. The most common drug problem was the use of 

inappropriate drug due to the patient's age (32.6 %). Patient symptoms monitoring was the most 

commonly recommended intervention (37.1 %). 

Conclusion: In addition to commonly known fall risk-increasing drugs, the results also show groups 

that need to be given extra attention. Sufficient patient monitoring and more careful drug selection 

with a focus on patient individuality is important to minimize potential problems. 

Key words: fall, medical facility, pharmacotherapy, pharmacist intervention  
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Seznam zkratek 

ACE – angiotenzin konvertující enzym 

ACEi – inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu 

AT – angiotenzin 

ATC – anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv 

ATP – adenosintrifosfát 

ATPáza – adenosin trifosfatáza 

BB – beta-blokátory 

BKK – blokátor kalciového kanálu 

cGMP – cyklický guanosinmonofosfát 

CMP – cévní mozková příhoda 

CNS – centrální nervový systém 

HMG-CoA – 3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzym A 

ISA – intrinsic sympathomimetic aktivity (vnitřní sympatomimetická aktivita) 

LDL – low density lipoprotein (lipoprotein s nízkou hustotou) 

NO – oxid dusnatý 

NÚ – nežádoucí účinek 

PDE-5 – fosfodiesteráza 5 

PDE-6 – fosfodiesteráza 6 

sGC – solubilní guanylátcykláza 

SSRI – selective serotonin reuptake inhibitors (selektivní inhibitory zpětného vychytávání 

serotoninu) 

TCA – tricyklická antidepresiva 

TEP – totální endoprotéza 

WHO – World Health Organisation (Světová zdravotnická organizace) 

ZZ – zdravotnické zařízení  
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1 Úvod a cíl 

Pády patří mezi nejčastější problémy u pacientů ve zdravotnických zařízeních (ZZ) a prevence jejich 

vzniku by měla být jedním ze zájmů společnosti. Pády jsou spojovány se zvýšenou morbiditou 

i mortalitou, výskytem závažných poranění i ztrátou nezávislosti pacientů. Prodloužení doby 

hospitalizace, vyšší náklady na léčbu, ale také ztráta příjmu jak u pacienta, tak u jeho ošetřovatele 

vede ke zvyšování finančních nákladů, kterým by se mnohdy dalo předejít. V neposlední řadě 

způsobuje ztráta pohyblivosti a sebejistoty také snížení kvality života pacienta.  

Pád je závažná nežádoucí událost, které je třeba předcházet. Efektivní preventivní programy by měly 

snižovat počet pacientů, kteří upadnou, množství pádů a závažnost zranění. Je třeba brát v potaz 

přítomné rizikové faktory, jak vnitřní, tak vnější, a jejich vzájemné interakce, které mohou 

predisponovat vznik pádu. Vliv rizikových faktorů je však ovlivněn také individuálními rozdíly mezi 

pacienty.  

Jedním z rizikových faktorů vzniku pádu je také užívání léčiv. Existují skupiny léčiv, u kterých je na 

základě literatury potvrzeno zvýšené riziko vzniku pádů, v závislosti na okolnostech však k pádu 

mohou přispívat i jinak nerizikové látky. V úvahu je třeba brát možnost vzniku interakcí jak mezi léčivy 

zároveň, tak jejich působení vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu pacienta a jeho individuální 

reakci. Pozornost by tak měla směřovat k pochopení mechanismů těchto interakcí a doporučení 

vhodných opatření, kterými by se předcházelo vzniku pádů.   

Cílem teoretické části diplomové práce byla charakteristika pádů a faktorů rizikových pro jejich vznik. 

Konkrétně byly popsány skupiny léčiv ovlivňující kardiovaskulární a endokrinní systém se zaměřením 

na mechanismus účinku a nežádoucí účinky, které by mohly souviset se vznikem pádu. Součástí je 

také rešerše o existenci prací, které se zabývaly souvislostí mezi užíváním léčiv a vznikem pádu.  

V rámci praktické části byla analyzována data o pádech, které proběhly v období od dubna do 

prosince roku 2017 v jihočeských nemocnicích.  

Cílem praktické části práce bylo analyzovat vliv léčiv, která byla označena jako populačně 

a individuálně riziková pro vznik pádu, a další rizikové faktory spojené s užíváním těchto léčiv na vznik 

pádu.   
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2 Teoretická část 

2.1 Metodika teoretické části 

Teoretickou část diplomové práce jsem vypracovala pomocí informací z článků, které jsem získala 

především v bibliografické databázi PubMed. Pomocí tezauru MeSH jsem postupně vyhledávala 

informace o mechanismech účinku, nežádoucích účincích a kontraindikacích a o souvislosti se 

vznikem pádu pro každou skupinu léčiv. Pro upřesnění vyhledávání jsem využila filtry, které 

umožňovaly zobrazení textů pouze v anglickém jazyce a eliminovaly články nesouvisející s humánní 

medicínou. Pokud jsem při vyhledávání farmakologické skupiny nenalezla vhodné články, nahradila 

jsem klíčové slovo konkrétním názvem léčiva.  

Při vyhledávání článků o mechanismu účinku jsem v MeSH vyhledala konkrétní skupinu léčiv 

a v nabídce podtitulů zvolila „pharmacokinetics“.  

→ "Sodium Chloride Symporter Inhibitors/pharmacokinetics"[Mesh] bylo nalezeno 38 článků a při 

využití filtrů se počet snížil na 23. 

Stejně jsem postupovala při vyhledávání nežádoucích účinků, kdy jsem jako podtitul zvolila „adverse 

effects“. Pro nalezení článků poukazujících na souvislost s pády jsem jako klíčová slova v MeSH 

použila název skupiny léčiv, případně konkrétní léčivo, a spojení „accidental falls“. 

→ ("Sodium Chloride Symporter Inhibitors"[Mesh]) AND "Accidental Falls"[Mesh] bylo nalezeno 9 

článků.  

Následně jsem přečetla tituly, ke kterým jsem měla přístup, a ty nejužitečnější využila jako zdroje.  

Dalšími bibliografickými zdroji, které jsem při vypracování rešerše využila pro doplnění PubMedu, 

byly databáze Embase, Web of Science, Medline a Google Scholar. Použity byly také články 

z odborných časopisů Interní medicína pro praxi, Medicína pro praxi, Praktické lékárenství, Urologie 

pro praxi, Farmakoterapeutické informace a knižní publikace Compendium – Léčiva používaná 

v podmínkách ČR. Dále byly použity články, na které se nalezené práce odkazovaly. Rešerše se týkala 

skupiny C a vybraných léčiv skupin A a G dle 1. úrovně ATC klasifikace.  
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2.2 Pád 

Pád je, podle Světové zdravotnické organizace (WHO), definován jako: „Událost, která vede 

k neúmyslnému spočinutí na zemi nebo na podlaze nebo na jiné nižší úrovni.“ Nejčastěji se vyskytuje 

u populace starší 65 let (přibližně jedna třetina upadne alespoň jednou za rok) a s vyšším věkem se 

zvyšuje i prevalence výskytu pádu. V menší míře se pád vyskytuje u mladých dospělých ve věku od 15 

do 29 let a také u dětí mladších 15 let. 1  

Pád je nezávislý rizikový faktor pro vznik poranění, z nichž většina je nefatální (krvácení, zlomeniny, 

úraz hlavy). Také je však, po dopravních nehodách, druhou hlavní příčinou úmrtí pro neúmyslné 

zranění. Výskyt zranění s sebou přináší i další komplikace, mezi které patří snížení mobility 

a soběstačnosti pacienta, případně až invalidita. Bylo zjištěno, že strach z dalšího pádu je významně 

spojen s rizikem vzniku pádu. Strach vede k útlumu fyzické aktivity ze strany pacienta, tyto změny 

v denních činnostech, hlavně souvisejících s pohybem, přispívají k postupné ztrátě nezávislosti 

pacienta a riziko pádu se zvyšuje. Kromě snížení soběstačnosti může strach vést i k zesílení symptomů 

úzkosti a deprese. Z důvodu komplikací spojených s pádem dochází k prodloužení doby hospitalizace 

pacienta, zvýšení mortality a tím pádem i k navýšení výdajů spojených s léčbou. 1, 2, 3  

Pády lze kategorizovat na tři skupiny: předvídatelné fyziologické pády, nepředvídatelné fyziologické 

pády a náhodné pády.4 

Předvídatelné fyziologické pády se vyskytují nejčastěji. Dochází k nim až ve třech čtvrtinách případů 

všech pádů. Mohou být způsobeny vnitřními nebo vnějšími rizikovými faktory. Vnitřní rizikové faktory 

zahrnují okolnosti, které se vztahují k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta. Patří sem věk, aktuální 

onemocnění, slabost dolních končetin, poruchy rovnováhy, poruchy zraku, artritida, funkční 

a kognitivní deficit nebo deprese. Vnější rizikové faktory jsou ty, které nesouvisí se stavem pacienta. 

Jsou spojovány s užíváním léčiv (např. výběr léčiva, dávka, délka léčby, kontraindikace, potenciální 

interakce a duplikace) a kombinováním více rizikových léčiv dohromady. Polyfarmakoterapie zvyšuje 

pravděpodobnost, že pacient užívá nevhodná léčiva, velikost rizika pádu však záleží na typu léčiv, 

která pacient užívá (s pády jsou nejvíce spojována léčiva působící na centrální nervový systém jako 

antipsychotika, opioidní analgetika, sedativa, antiparkinsonika a další). Přestože léčiva působící na 

kardiovaskulární systém, především antihypertenziva, mají rozporný vztah ke vzniku pádu, jsou i tak 

považována za riziko, protože mohou způsobit nebo zhoršit ortostatickou hypotenzi a tím se nepřímo 

podílí na vzniku pádu. Ostatní faktory zahrnují špatné osvětlení, nevhodnou obuv, chůzi po 

nevhodném povrchu, nevhodné asistenční pomůcky nebo jejich špatné používání. Jelikož je tento 

druh pádů předvídatelný, je možné učinit preventivní opatření a předcházet tak jeho vzniku. 3, 4, 5 

Nepředvídatelné pády také vznikají z fyziologických důvodů, oběti těchto pádů však nespadají do 

kritérií hodnotících riziko pádů a jejich vznik tedy není možné předvídat.4 
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Poslední skupinou jsou náhodné pády, které představují asi 14 % všech pádů. Jejich výskyt se omezuje 

na osoby, které za normálních okolností nejsou ohroženy rizikem upadnutí. Náhodný pád vzniká 

nejčastěji vlivem okolního prostředí.4 

Znalost všech okolností, včetně rizikových léčiv, které by mohly u pacientů zvyšovat riziko pádu, je 

předmětem a velkou výzvou současné klinické praxe. Je třeba rizikové faktory včas rozpoznat, určit 

jejich závažnost a nakonec také navrhnout vhodnou preventivní strategii. V úvahu se musí brát 

individuální rozdíly mezi pacienty, protože jejich reakce na podání léčiv se mohou lišit, stejně jako 

množství a závažnost rizikových faktorů podílejících se současně na vzniku pádu. Kromě rizik, které 

představuje samotné užívání léčiv spojených s pádem, je důležité si uvědomit také interakce mezi 

těmito léčivy a patofyziologickými změnami spojenými s jednotlivými onemocněními. Porozumění 

těmto vztahům je nezbytné pro snížení rizika vzniku pádů způsobených léčivy.6 

2.3 Léčiva jako rizikový faktor pro vznik pádu 

V následujícím textu budou podrobněji probrány skupiny léčiv, které jsou považovány za rizikový 

faktor pro vznik pádu, konkrétně léčiva s účinkem na kardiovaskulární, endokrinní a gastrointestinální 

systém a také urologika.   

2.3.1 Beta-blokátory 

BB jsou heterogenní skupinou léčiv s využitím pro terapii kardiovaskulárních onemocnění (arteriální 

hypertenze, srdeční selhání, ischemická choroba srdeční a další). Jejich společným znakem je 

kompetitivní antagonistický účinek na β-adrenoreceptorech. Odlišují se selektivitou, vnitřní 

sympatomimetickou aktivitou (ISA), vazodilatačními účinky nebo metabolismem.7 

BB svým antagonistickým účinkem na adrenoreceptorech inhibují stimulaci sympatického systému. 

Z hlediska selektivity k β1 a β2 receptorům jsou klasifikovány jako neselektivní a kardioselektivní. 

Žádný orgán neobsahuje pouze jeden druh receptorů, v myokardu je však výrazně vyšší počet β1-

receptorů. Kardioselektivita je dávkově závislá a se zvyšující se dávkou selektivita klesá. Některé BB 

se vyznačují ISA a mají tak částečně agonistické účinky na adrenoreceptory. Strukturálně odlišnou 

skupinu tvoří BB s vazodilatačním účinkem. Způsobují navíc blokádu α1 a stimulaci β2-receptorů. 

Podle charakteru molekuly dochází k metabolizaci v játrech (lipofilní BB), nebo v ledvinách (hydrofilní 

BB). Lipofilní BB mají dlouhý biologický poločas a snadno pronikají do CNS, což může vést ke vzniku 

nežádoucích účinků (NÚ).7, 8 

Kvůli výskytu NÚ jako bradykardie, snížení srdečního výdeje, hypotenze nebo závratě jsou BB 

považovány za léčiva zvyšující riziko vzniku pádu. Výskyt NÚ je spojen s vlastnostmi konkrétních léčiv. 

Neselektivní BB kromě účinku na β1-receptorech antagonizují také β2-receptory, které se nacházejí 

i v buňkách kosterních svalů. Nedochází tedy pouze k redukci srdeční frekvence a kontraktility, ale 
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také k periferní vazokonstrikci a negativnímu ovlivnění kosterního svalstva, které může mít spojitost 

s výskytem pádů. Dalším teoretickým rizikem je použití lipofilních BB, které prostupují 

hematoencefalickou bariéru a mohou tak vyvolat centrální NÚ, jako jsou závratě. BB podstupující 

jaterní metabolismus na cytochromu 2D6 mohou při snížené aktivitě tohoto enzymu vykazovat vyšší 

plazmatické hladiny, s čímž je spojen vyšší výskyt NÚ. 8, 9 

Názory na spojitost mezi užíváním BB a vznikem pádů se různí. Některé studie toto riziko potvrzovaly, 

přičemž největší nebezpečí pádu údajně hrozilo v prvních dnech po začátku užívání, nejčastěji 

z důvodu hypotenze. Jiné studie potvrzovaly zvýšené riziko pádu pouze při užívání neselektivních BB.  

U ostatních teoreticky rizikových vlastností, jako lipofilita a metabolismus na CYP 2D6, nebyla 

shledána jednoznačná spojitost s užíváním a zvýšeným výskytem pádů.9, 10, 11 

2.3.2 Blokátory kalciových kanálů 

BKK dokážou dilatací cév účinně snižovat krevní tlak, a to zvláště v kombinacích s jinými léčivy. Někteří 

zástupci této třídy mají schválené použití i v terapii anginy pectoris a srdečních arytmií.12 

Vazodilatace je způsobena inhibicí proudu extracelulárního vápníku skrz iontově specifické kanály. 

Potlačením průniku vápenatých iontů skrze kanály dochází k uvolnění hladkého svalstva cév, což vede 

k vazodilataci a ke snížení krevního tlaku. V buňkách srdečního svalu způsobí snížení kontraktility 

a zpomalení sinoatriálního a atrioventrikulárního převodu. Účinek je závislý na místě blokády 

kalciového kanálu, zatímco sloučeniny dihydropyridinového typu inhibují kanály spíše v cévách 

a způsobují tak vazodilataci, u látek nedihydropyridinového typu převažuje účinek na myokard.12, 13 

Všechny krátkodobě působící BKK (zejména dihydropyridinové sloučeniny) mohou v závislosti na 

dávce způsobit závratě, tachykardie a bolesti hlavy spojené s rychlou vazodilatací. Formulace BKK 

s prodlouženým uvolňováním nebo s dlouhodobým účinkem bývají s těmito NÚ spojovány méně 

často. Verapamil a diltiazem navíc kvůli negativně inotropnímu efektu mohou způsobit sinusovou 

bradykardii, případně prodloužení atrio-ventrikulárního vedení, závratě a bolesti hlavy.14 

Studie podle Lipsitz et al. ukázala, že BKK nejsou spojeny se zvýšeným rizikem vzniku pádu. Naopak 

bylo zjištěno, že jejich užívání vede ke snížení rizika pádů. Potenciální mechanismus, kterým BKK 

působí jako prevence vzniku pádu, by mohl spočívat ve vazodilataci mozkových cév. Dilatované cévy 

zajišťují zvýšený mozkový průtok a slouží jako prevence ischemického poškození mozku. Vyšší dávky 

BKK byly shledány jako faktor snižující riziko pádu, ve srovnání s pacienty, kteří BKK neužívali. Pouze 

výrazně zvýšená dávka, která až 3x přesahovala denní definovanou dávku, byla spojována se 

zvýšeným rizikem pádu.15 

Další zdroje odkazovaly na zvýšené riziko pádů při užívání BKK, a to nejčastěji v prvních 45 dnech od 

začátku léčby s nejvyšším rizikem v prvních 14 dnech. BKK dihydropyridinového typu mají větší účinek 
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na periferní vazodilataci než BKK nedihydropyridinového typu, a proto je u nich pravděpodobnější 

vznik hypotenze a potenciálního rizika pádu.10 

2.3.3 Diuretika  

Diuretika nacházejí uplatnění především v terapii arteriální hypertenze a městnavého srdečního 

selhání. Jejich působením dochází ke zvýšení průtoku moči a exkreci vody z těla.16 

Účinek většiny diuretik je způsoben inhibicí kanálů pro ionty v různých částech nefronu, čímž dochází 

ke snižování reabsorpce sodných a chloridových iontů a zvýšené exkreci vody. Thiazidy a thiazidům 

podobné látky mají středně silný účinek, protože v distálním tubulu, kde působí, se resorbuje pouze 

5–9 % celkového filtrovaného sodíku. Kličková diuretika mají nejsilnější efekt. Inhibicí symportu 

Na+K+–Cl- ve vzestupném raménku Henleho kličky dokáží zabránit resorpci až 25 % filtrovaného 

sodíku. Kalium šetřící diuretika nepůsobí primárně na vylučování sodíku. Přímou inhibicí iontových 

kanálů nebo nepřímo antagonismem aldosteronu snižují exkreci draselných iontů ve sběrných 

kanálcích.16, 17 

Užívání diuretik je spojeno s mnoha tekutinovými a elektrolytovými abnormalitami, které mohou 

zvyšovat náchylnost pacienta k pádu. Jednou z nich je riziko vzniku hypokalemie, která se vyskytuje 

především při užívání kličkových a thiazidových diuretik. Hypokalemie může vyvolat arytmie, a to 

nejčastěji u pacientů s hypertrofií levé komory, městnavým srdečním selháním, srdeční ischemií 

a pacientů užívajících digoxin nebo jiná antiarytmika. Thiazidová a kličková diuretika mohou také 

vyvolat hypomagnezemii, která ještě zvyšuje riziko arytmií spojených s hypokalemií. Riziko pádů je 

zvýšené i při výskytu hyponatremie. Závažný nedostatek sodíku vede ke zhoršení kognitivních funkcí, 

k poruchám chůze, nauzee a křečím. Nadměrné užívání diuretik, hlavně thiazidových, může vyvolat 

pokles intravaskulárního objemu a následnou ortostatickou hypotenzi. Mnoho NÚ se častěji 

vyskytuje u léčby vysokými dávkami a u léčiv se silnějším a déle trvajícím účinkem. 16, 18, 19 

Při dlouhodobém užívání kalium šetřících diuretik může docházet ke vzniku hyperkalemie, obzvláště 

u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, u diabetiků a při současném užívání ACEi, antagonistů 

receptorů pro angiotensin II, nesteroidních antiflogistik a doplňků stravy s obsahem draslíku. 

Hyperkalemie předurčuje jak srdeční hyperexcitabilitu (ventrikulární tachykardii, fibrilaci), tak 

depresi (bradykardii, atrio-ventrikulární blok), které jsou rizikovým faktorem pro pád.20, 21 

Souvislost s užíváním diuretik, konkrétně thiazidových, a výskytem pádů byla zjištěna v prvních třech 

týdnech od začátku užívání, v následujících obdobích však riziko nebylo výrazně zvýšeno. Riziko pádu 

může být zvýšeno také při užívání kličkových diuretik, a to do jednoho dne od započetí užívání nového 

léčiva nebo při zvýšení dávky léčiva. Pravděpodobně zde existuje souvislost s NÚ jako je snížení 

krevního tlaku, vedoucí k závratím a následnému pádu a zvýšená potřeba močení. Ta je nejčastější 

právě v začátcích léčby diuretiky, kdy pacient může upadnout při spěchu na toaletu. Podle studie de 



15 
 

Vries et al. byla kličková diuretika prokazatelně spojena se zvýšeným rizikem vzniku pádu, a to 

především proto, že mají rychlý a silný diuretický efekt, který způsobuje velké změny extracelulárních 

kapalin. 11, 22, 23 

2.3.4 Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu 

ACEi se uplatňují při léčbě arteriální hypertenze, u které jsou dokonce považovány za léky první volby, 

dále u chronického srdečního selhání, infarktu myokardu a také jako prevence ischemické choroby 

srdeční. V terapii se využívají i jejich kombinace s jinými léčivy v závislosti na komorbiditách 

nemocného.24 

Inhibicí angiotensin konvertujícího enzymu (ACE) zabraňují přeměně angiotensinu I na angiotensin II. 

Blokádou produkce angiotensinu II, silného vasokonstriktoru, dochází k relaxaci malých cév, snížení 

celkové periferní resistence a poklesu krevního tlaku. Při inhibici ACE je rovněž zabráněno rozpadu 

kininů (bradykinin), které působí vasodilatačně.25 

Obecně je užívání ACEi bezpečné s minimem NÚ. S pádem související hypotenze se vyskytuje 

nejčastěji při zahájení terapie a mluvíme o ní jako o efektu první dávky. Mezi faktory, které předurčují 

vznik hypotenze z první dávky, jsou zahrnovány hyponatremie a hypovolemie, které často souvisejí 

s terapií diuretiky, zvracením nebo průjmy. Riziko hypotenze je zvýšené i při současném užívání 

s jinými vasodilatátory jako nitráty a α-blokátory. Častěji se hypotenze vyskytuje u pacientů léčených 

pro srdeční selhání než u těch s arteriální hypertenzí, protože nemocní se srdečním selháním mohou 

mít normální hladinu krevního tlaku. Pokud však není přítomna hyponatremie a hypovolemie nebo 

závažná komorová dysfunkce, je vznik hypotenze z první dávky výjimečná událost, a to při jakékoli 

dávce použitého ACEi.25, 26 

U pacientů se sníženými renálními funkcemi, pokročilým srdečním selháním, chronickým ledvinným 

onemocněním nebo s nízkým ledvinným krevním průtokem se může vyskytovat hyperkalemie. Riziko 

je zvýšené také u diabetiků, jejichž hladina glykémie je výrazně nestálá a při užívání antagonistů 

aldosteronu nebo celkově vysokém příjmu draslíku.25  

Užívání ACEi bývá spojováno se zvýšeným rizikem pádu, a to nejčastěji v období dvou až tří týdnů od 

počátku terapie. Jiné studie (Lipsitz et al., Laudiso et al.) naopak tvrdily, že užívání ACEi vede ke snížení 

rizika pádů. Jejich protektivní efekt má spočívat ve zlepšení fyzického výkonu. Zvyšují inzulinovou 

senzitivitu a zlepšují zásobení kosterních svalů glukózou. Díky vasodilataci také umožňují lepší 

prokrvení svalů, což je ještě posíleno zvýšenou hladinou bradykininu, který stimuluje tvorbu oxidu 

dusnatého. 11, 15, 27 
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2.3.5 Antagonisté na receptorech pro angiotensin  

Antagonisté na receptoru pro AT (sartany) jsou léčiva, která mají de facto stejné indikace jako ACEi. 

Mezi jejich další hlavní využití však patří i prevence a léčba diabetické nefropatie a při intoleranci ACEi 

i terapie městnavého srdeční selhání.28 

Sartany antagonizují efekt AT II skrze vazbu na receptory pro AT subtyp 1 (AT1 receptor). Blokádou 

receptorů pro AT je zabráněno jeho vasokonstrikčním účinkům, dochází k relaxaci malých cév, snížení 

celkové periferní rezistence a k redukci krevního tlaku. Pro léčbu srdečního selhání byla vyvinuta 

kombinace sartanu valsartanu a inhibitoru neprilysinu sakubitrilu. Zatímco valsartan účinkuje pomocí 

inhibice systému renin-angiotensin-aldosteron, sakubitril zesiluje účinky systému natriuretických 

peptidů, které jsou neprilysinem degradovány.25, 29 

Sartany vykazují výborný bezpečnostní profil, a to jak v monoterapii, tak v kombinacích s jinými 

léčivy. Jejich snášenlivost je dokonce lepší než u ACEi. Užívání sartanů s sebou však přináší lehce 

zvýšené riziko hypotenze, závratí a zhoršení renálních funkcí oproti placebu. Hyperkalemie nebývá 

běžná, nejčastěji se vyskytuje u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, se srdečním selháním 

nebo diabetem, kteří navíc užívají kalium šetřící diuretika nebo doplňky s draslíkem.25, 30 

Sakubitril-valsartan je kvůli současnému inhibičnímu účinku na systém renin-angiotensin-aldosteron 

a neprilysin spojen se zvýšeným rizikem hyperkalemie, protože jejich zablokováním dochází ke snížení 

hladiny aldosteronu. Může se vyskytovat také hypotenze.31 

Chronické snižování krevního tlaku pomocí léčiv působících blokádu angiotensinového systému, jako 

jsou sartany, pomáhá zachovat mozkovou hemodynamiku, zvyšuje rychlost mozkového průtoku 

a redukuje progresi lézí v bílé hmotě mozkové, která jsou spojována s potížemi s chůzí a pády. 

Zvýšená rychlost mozkového průtoku má tak pozitivní vliv na redukci rizika pádů.15 

Užívání sartanů však bylo kvůli výskytu ortostatické hypotenze shledáno jako rizikový faktor pro vznik 

pádů, a to především na počátku terapie. 10, 32 

2.3.6 Centrálně působící antihypertenziva 

Klasická centrálně působící antihypertenziva (např. α-methyldopa) byla v minulosti považována za 

účinnou volbu pro terapii arteriální hypertenze, kvůli výskytu velkého množství NÚ však tyto látky 

z velké části ztratily svůj klinický význam. Dnes existují nové skupiny centrálně působících 

antihypertenziv, které mají lepší bezpečnostní profil. 33 

Centrálně působící léčiva periferní inhibicí sympatiku způsobují pokles krevního tlaku. Lze je rozdělit 

do dvou skupin podle toho, na jaký typ receptorů působí. První skupinou jsou léčiva, která 

stimulují α2-receptory v mozkovém kmeni, čímž dochází k vazodilataci, redukci periferní vaskulární 

rezistence a ke snížení krevního tlaku. Druhá skupina léčiv stimuluje centrální imidazolinové I1-
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receptory. Tyto látky mají nižší afinitu k centrálním α2-receptorům, díky čemuž mají méně NÚ a lepší 

bezpečnostní profil.33  

Inhibice sympatického nervového systému může vést ke zvýšení rizika pádů, nejčastěji kvůli výskytu 

posturální hypotenze, sedace nebo slabosti jako výsledku adrenolytického účinku. Sedativní efekt se 

může ještě navýšit při kombinaci s látkami tlumícími centrální nervový systém, jako jsou hypnotika, 

benzodiazepiny a antihistaminika. Užívání α-methyldopy bylo spojeno i se zvýšeným rizikem vzniku 

deprese, která nejspíše souvisí se změnou biogenních aminů v mozku. Agonisté I1-receptorů jsou lépe 

tolerovány a výskyt NÚ je u nich mírnější.34 

Při terapii pomocí α-methyldopy se sice mohou vyskytovat NÚ jako ortostatická hypotenze, letargie, 

zmatenost a deprese, nebyla však pozorována žádná spojitost mezi jejím užíváním a zvýšením rizika 

pádu. Nejsou k dispozici žádné studie, které by potvrzovaly nebo vyvracely zvýšené riziko pádu při 

užívání agonistů na imidazolinových I1-receptorech.35 

2.3.7 Periferně působící léčiva 

Doxazosin a urapidil ze skupiny periferně působících léčiv jsou využívány pro terapii arteriální 

hypertenze. Nejsou považovány za léky první volby, ale jsou vhodná do kombinace téměř se všemi 

ostatními antihypertenzivy, hlavně s diuretiky. Díky jejich schopnosti redukovat symptomy dolních 

močových cest jsou vhodné i u mužů s benigní hyperplazií prostaty.36 

Periferně působící antihypertenziva snižují krevní tlak tím, že selektivně antagonizují postsynaptické 

α1-adrenoreceptory, čímž zablokují katecholaminy vyvolanou vazokonstrikci v arteriích a vénách. 

Inhibicí α1-adrenoreceptorů dochází k relaxaci buněk hladkého svalstva, snížení kontrakce cév 

a redukci periferní rezistence.36, 37 

Obecně patří mezi dobře tolerovaná léčiva, jejichž NÚ se podobají ostatním antihypertenzivům. Jejich 

užívání může být doprovázeno výskytem ortostatické hypotenze, závratěmi a celkovou tělesnou 

slabostí, což s sebou přináší zvýšené riziko pádu.38 

Užívání α-blokátorů ve standardních lékových formulacích bývá spojováno se zvýšeným rizikem 

vzniku pádu, a to nejčastěji v prvním měsíci užívání. Důvodem je pravděpodobně výskyt ortostatické 

hypotenze, kterou mohou tato léčiva vyvolat nebo zhoršit. Pro prevenci pádů je vhodné použití 

lékových forem s modifikovaným uvolňováním. 39 
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2.3.8 Antagonisté α-adrenergních receptorů 

Antagonisté α1-adrenoreceptorů specifických pro prostatu jsou běžně využívány v terapii benigní 

hyperplazie prostaty.39  

Mechanismus účinku spočívá v selektivním antagonismu α1-adrenoreceptorů v prostatě. Blokáda 

těchto receptorů způsobuje relaxaci hladkých svalů v prostatě a krčku močového měchýře, dochází 

k uvolnění obstrukce a zmírnění symptomů dolních močových cest. Díky jejich selektivitě je 

redukováno riziko hypotenze.39, 40 

Mezi nejčastější NÚ, které by mohly zvyšovat riziko pádu, patří celková slabost, závratě, bolesti hlavy 

a ortostatická hypotenze. Nadměrné snížení tlaku je častější u první generace α-antagonistů, kteří 

působí neselektivně, a tak mohou více ovlivňovat i periferní cévní systém.40, 41 

Riziko pádů při užívání antagonistů α1-adrenoreceptorů je sice malé, ale prokazatelně zvýšené oproti 

placebu. Mechanismus vzniku pádu je pravděpodobně spojen s hypotenzí a závratěmi, které patří 

mezi NÚ užívání antagonistů α1-receptorů. U nejčastěji využívané látky, tamsulosinu, však nebyla 

nalezena významnější změna rizika pádu ani při použití dvojnásobné dávky.39  

2.3.9 Antiarytmika 

Antiarytmika jsou farmakologicky heterogenní skupinou léčiv, která je využívána při terapii poruch 

srdečního rytmu. Kombinační léčba antiarytmiky je vhodná teprve v případě, že terapie jednotlivými 

antiarytmiky byla neúčinná. 42, 43 

Antiarytmika se v klinické praxi nejčastěji dělí podle ovlivnění membránového akčního potenciálu, 

k čemuž slouží klasifikace podle Vaughana-Williamse rozlišující 4 třídy. Antiarytmika I. třídy (např. 

prokainamid, trimekain, propafenon a další) působí jako blokátory rychlých sodíkových kanálů. Jejich 

inhibicí se snižuje excitabilita kardiomyocytů a pravděpodobnost ektopické aktivity. Mezi 

antiarytmika II. třídy se řadí betablokátory. Kardioselektivní i neselektivní bokátory působí na 

myokard negativně chronotropně, dromotropně i inotropně, čímž snižují tepovou frekvenci 

a zpomalují atrio-ventrikulární vedení. Hlavním mechanismem účinku antiarytmik III. třídy, ke kterým 

patří například amiodaron, dronedaron a další, je blokáda draselných kanálů v myokardu, která 

vyvolává prodloužení depolarizace v síních a komorách. Kromě draselných kanálů ovlivňují také 

sodíkové a kalciové kanály a působí antagonisticky na α a β receptorech sympatiku. Svým účinkem 

způsobují prodloužení akčního napětí a refrakterní periody kardiomyocytů, zpomalují atrio-

ventrikulární vedení a snižují automacii sinusového uzlu. Do IV. třídy se řadí látky s bradykardizujícími 

účinky, které způsobují inhibici pomalých kalciových kanálů (verapamil a diltiazem). 43, 43, 44 

Antiarytmika mívají mnoho NÚ, mezi které paradoxně patří i proarytmogenní efekt. Výskyt arytmií je 

přitom spojen se zvýšeným rizikem vzniku pádu. Prodloužení QT intervalu může vést až ke komorové 



19 
 

tachykardii typu torsade de pointes. Dalším rizikovým NÚ jsou i atrio-ventrikulární blokády. Léčiva, 

která mají navíc negativně inotropní nebo chronotropní efekt, mohou způsobit snížení srdeční 

kontraktility, pokles srdečního výdeje, bradykradii a hypotenzi. Častým NÚ při dlouhodobém užívání 

amiodaronu je tvorba depozit v oční rohovce. Antiarytmika mají velký interakční potenciál, a to jak 

s jinými léčivy, tak se systémem cytochromu. 43, 43, 45 

Podle studií je užívání antiarytmik prokazatelně spojeno se zvýšeným rizikem vzniku pádu. Meta-

analýza podle Leipzig et al. uvádí, že nejvyšší riziko představují antiarytmika třídy Ia. Podle studie Ham 

et al. je však riziko zvýšené u všech tříd. Zvýšené riziko pádů je pravděpodobně spojeno s NÚ jako 

bradykardie, hypotenze nebo arytmie typu Torsade de pointes.46, 47 

2.3.10 Kardiotonika 

V České republice je v současnosti jediným kardiotonikem digoxin. Má pozitivně inotropní účinek, 

čímž zvyšuje kontraktilitu myokardu a negativně chronotropní účinek, kterým snižuje tepovou 

frekvenci. Využívá se u nemocných se srdečním selháním a fibrilacemi síní nebo u pacientů se 

sinusovým rytmem.48 

Hlavním mechanismem účinku digoxinu je inhibice enzymu Na-K-ATPázy, který slouží k výměně 

těchto dvou iontů. Při inhibici ATPázy dochází ke zvýšení kontraktility, vagové aktivity, snížení aktivity 

sympatiku a snížení aktivity renin-angiotenzin-aldosteronového systému.48  

Digoxin se vyznačuje velmi úzkým terapeutickým oknem účinku. NÚ, které by mohly přispívat ke 

zvýšení rizika pádů, jsou například bradykardie, atrio-ventrikulární blokáda, závratě nebo poruchy 

vidění. Arytmie bývají nejspíše způsobeny intracelulární hyperkalcémií, kvůli které dochází ke 

zkracování QT-intervalu a snížení rychlosti vedení. Zrakové potíže nejsou tak časté, může se však 

objevit snížená ostrost vidění, redukované zorné pole a rozmazané nebo dvojité vidění.48, 49, 50 

Byla prokázána spojitost užívání digoxinu a zvýšeného rizika vzniku pádu. Pravděpodobně kvůli 

výskytu NÚ ovlivňujících posturální kontrolu, jako jsou závratě nebo zamlžené vidění, ale také NÚ 

postihujících kardiovaskulární systém, nejčastěji arytmie. Výsledkem je negativní ovlivnění kontroly 

rovnováhy a zvýšené riziko pádu.47, 51 

2.3.11 Sympatomimetika 

Sympatomimetika jsou léčiva užívaná nejčastěji v akutní medicíně, která se vyznačují pozitivně 

inotropním účinkem. Uplatňují se při terapii kritických stavů oběhu, jako jsou šokové stavy, selhání 

nebo zástava oběhu a poruchy srdečního rytmu a při závažných alergických šokových nebo 

bronchospastických reakcích.52 

Účinek sympatomimetik je zprostředkován agonistickým působením na adrenergních α a β 

receptorech. Podle poměru stimulace jednotlivých typů receptorů je vyjádřen výsledný účinek léčiva. 
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Jednotliví zástupci mohou působit na více receptorech a někdy se jejich efekt mění i v závislosti na 

podané dávce.52  

NÚ, které by mohly mít vliv na riziko vzniku pádu se vyskytují i u sympatomimetik. Přítomna může 

být hypertenze, ale i hypotenze, také arytmie (bradykardie, tachykardie, palpitace, fibrilace síní), 

horší prokrvení končetin nebo třes. Působení na α-receptorech může vyvolat snížení srdečního výdeje 

a krevního průtoku, stimulace β-receptorů je spojena s rizikem dysrytmií a zvýšenou spotřebou 

kyslíku buňkami myokardu.52, 53, 54 

Sympatomimetika mají spoustu NÚ, které mohou být spojeny se vznikem pádu, nebyly však 

k dispozici žádné studie, které by toto hypotetické nebezpečí potvrdily nebo naopak vyvrátily.  

2.3.12 Vápníkové senzibilizátory  

Vápníkové senzibilizátory se využívají k terapii akutní srdeční nedostatečnosti neodpovídající na 

standardní terapii.55 

Účinkují pozitivně inotropním efektem, který je způsoben zvýšenou vazbou vápníku na protein 

troponin C, čímž se zvyšuje kontraktilita myokardu. Působí také jako vazodilatátory, a to aktivací ATP-

senzitivních draslíkových kanálů v hladkém svalstvu cév.55  

Vápníkové stabilizátory patří mezi nejbezpečnější léčiva ze skupiny inotropních látek. Výskyt NÚ 

nebývá častý, přesto však kvůli vazodilatačnímu účinku může docházet ke vzniku hypotenze, která je 

rizikovým faktorem pro vznik pádu.52, 56 

V dostupných zdrojích se nevyskytovaly informace, které by potvrzovaly nebo vyvracely spojitost 

mezi užíváním vápníkových senzibilizátorů a zvýšeným rizikem vzniku pádu.  

2.3.13 Inhibitory fosfodiesterázy typu 3 

Léčiva této skupiny se využívají při terapii závažného městnavého srdečního selhání, které nereaguje 

na jinou léčbu.57 

Selektivní inhibicí specifické srdeční fosfodiesterázy zabraňují degradaci cyklického adenosin-

monofosfátu, jehož zvýšená hladina ovlivňuje intracelulární koncentraci vápenatých iontů. Dochází 

tak k posílení srdeční kontraktility a snížení periferní cévní rezistence. 57 

Nejzávažnějším NÚ, který by mohl souviset se vznikem pádu, je arytmie. Větší riziko vzniku NÚ hrozí 

při současném užívání se sympatomimetiky. Zvýšená intracelulární koncentrace vápníku spolu se 

zvýšenou citlivostí myokardu ke stimulaci β1-receptorů je zodpovědná za přímý toxický efekt na 

kardiomyocyty, což může vyústit až ve vznik kardiomyopatie. Srdce je poté ještě náchylnější ke vzniku 

arytmií a hypotenze.57, 58 
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V dostupných zdrojích se nevyskytovaly informace, které by potvrzovaly nebo vyvracely spojitost 

mezi užíváním inhibitorů fosfodiesterázy-3 a zvýšeným rizikem vzniku pádu.  

2.3.14 Nitráty a donátory NO 

Nitráty a donátory oxidu dusnatého (NO) jsou využívány v terapii anginy pectoris a to jak pro akutní 

úlevu od stenokardií, tak jako profylaxe jejich vzniku.59 

Účinek nitrátů je zprostředkován skrze uvolnění NO v buňkách hladkého svalstva cév. Nitráty zde 

působí jako donátory NO, který je zodpovědný za relaxaci hladké svaloviny cév. Vazodilatace nastává 

především v žilním řečišti, ale ovlivněny jsou i velké a středně velké arterie. Donátory NO způsobují 

vazodilataci stejným způsobem jako nitráty, mají však jinou chemickou strukturu a NO uvolňují 

přímo.59, 60 

Kvůli vazodilatačnímu efektu nitrátů hrozí při jejich užívání riziko vzniku ortostatické hypotenze, která 

je řazena mezi rizikové faktory vzniku pádu. Častými NÚ jsou bolest hlavy, závratě a muskuloskeletální 

bolesti. Jelikož se donátory NO vyznačují podobným mechanismem účinku jako nitráty, tak i jejich NÚ 

jsou obdobné. 60, 60, 61 

Podle dat získaných studiemi (Ham et al., Leipzig et al.) nebylo užívání nitrátů shledáno jako rizikový 

faktor pro vznik pádů nebo riziko nebylo průkazné. Naproti tomu jiné studie (Souchet et al., Barry et 

al.) shledaly nitráty jako skupinu zvyšující riziko pro vznik pádů. Nebezpečí podle nich představuje 

především ortostatická hypotenze a snížená mozková perfuze, které vedou k synkopám.47, 47, 62, 63, 64 

2.3.15 Antagonisté endotelinových receptorů 

Antagonisté endotelinových receptorů se v současné době využívají k terapii pokročilejších stádií 

plicní hypertenze. Zlepšují plicní hemodynamiku, kapacitu cvičení i funkční stav.65 

Antagonisté endotelinových receptorů zabraňují vazokonstrikci způsobené endotelinem-1, jehož 

účinek je zprostředkován skrze dva typy receptorů, a to typ A (ETA) a typ B (ETB). Zatímco stimulace 

ETA receptorů v hladkém svalstvu plicních cév vede k vazokonstrikci a proliferaci hladké svaloviny 

cévní stěny, aktivace ETB receptoru v endoteliálních buňkách vyvolává vazodilataci uvolněním NO 

a prostacyklinu. Inhibice ETA receptorů tedy vede ke snížení krevního tlaku, zatímco inhibicí ETB 

receptorů se hypotenzivní účinek sníží.65, 66 

Užívání antagonistů endotelinových receptorů je spojeno s výskytem NÚ, které by mohly zvyšovat 

riziko pádů. Patří mezi ně zvýšená srdeční frekvence, bolesti hlavy nebo závratě, pravděpodobně 

související s vazodilatační aktivitou těchto léčiv. Pokud jsou kombinovány s ACEi, může dojít i ke 

vzniku hypotenze.66  
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V dostupných zdrojích se nevyskytovaly informace, které by potvrzovaly nebo vyvracely spojitost 

mezi užíváním antagonistů endotelinových receptorů a zvýšeným rizikem vzniku pádu.  

2.3.16 Aktivátory solubilní guanylátcyklázy 

Jediným zástupcem této skupiny léčiv je riocigvát, který se využívá při terapii arteriální plicní 

hypertenze a tromboembolické plicní hypertenze.67 

Účinek riocigvátu je zprostředkován skrze stimulaci solubilní guanylátcyklázy (sGC), která je součástí 

cesty NO-sGC-cGMP. Riocigvát způsobuje přímou stimulaci sGC a také zvyšuje senzitivitu sGC 

k endogennímu oxidu dusnatému. Stimulací sGC v hladkém svalstvu cév dochází ke zvýšení syntézy 

cyklického guanosinmonfosfátu (cGMP), který sníží intracelulární koncentraci vápníku a dochází 

k vazodilataci.67, 68 

Riocigvát je obecně dobře tolerované léčivo s mírnou až střední intenzitou NÚ, které jsou většinou 

spojeny s mechanismem účinku. Mezi NÚ, které by potenciálně mohly souviset se vznikem pádu patří 

hypotenze, závratě, nauzea a bolesti hlavy.68, 69 

V dostupných zdrojích se nevyskytovaly informace, které by potvrzovaly nebo vyvracely spojitost 

mezi užíváním riocigvátu a zvýšeným rizikem vzniku pádu.  

2.3.17 Inhibitory fosfodiesterázy 5 

Inhibitory PDE-5 jsou léčiva s vazodilatačním účinkem, nejčastěji využívaná k terapii erektilní 

dysfunkce, která je spojena s negativním dopadem na kvalitu života.70  

Látky této skupiny způsobují inhibici enzymu PDE-5, která za normálních okolností degraduje cGMP. 

Při blokádě enzymu dochází ke zvýšení hladiny cGMP v kavernózních tělesech, což má za následek 

relaxaci hladkého svalstva penisu a několikanásobné zvýšení průtoku krve. Zvýšený průtok krve 

následně způsobuje kompresi žil, zabraňuje návratu krve do těla a vede ke vzniku erekce.70, 71 

Užívání inhibitorů PDE-5 s sebou přináší riziko vzniku NÚ, které mohou být spojeny se vznikem pádů. 

Objevit se mohou bolesti svalů a končetin nebo zrakové problémy. Protože existuje jistá chemická 

podobnost mezi PDE-5 a ostatními typy fosfodiesteráz, může docházet k jejich nespecifické inhibici 

a vzniku NÚ. Nejčastěji se jedná o isoformu PDE-6, která se nachází v sítnici. Inhibice může vyvolávat 

potíže se zrakem, jako je zamlžené vidění, citlivost na světlo nebo cyanopsie.71, 72 

V dostupných zdrojích se nevyskytovaly informace, které by potvrzovaly nebo vyvracely spojitost 

mezi užíváním inhibitorů PDE-5 a zvýšeným rizikem vzniku pádu.  
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2.3.18 Prostanoidy 

Prostanoidy jsou endogenní látky, které se vyznačují velice silným relaxačním účinkem na hladké 

svalstvo a arterie v kavernózních tělesech. Látky této skupiny jsou využívány v terapii erektilní 

dysfunkce ve formě intrakavernózních injekcí nebo jako intrauretrální systémy.73 

Prostaglandiny mají silný přímý vazodilatační účinek, čímž zlepšují lokální prokrvení tkání. Působí 

velmi silným relaxačním efektem na hladké svalstvo periferních cév, mají pozitivní efekt na 

deformabilitu erytrocytů, inhibují aktivaci trombocytů a upravují endoteliální dysfunkci. 

Vazodilatační efekt je zprostředkován skrze interakci s receptory spojenými s G-proteinem, které 

zvyšují koncentraci adenosinu v plazmě.74, 75 

Užívání prostanoidů kvůli vazodilatačnímu účinku představuje riziko pro vznik ortostatické 

hypotenze, která je spojena se zvýšeným rizikem vzniku pádů. Frekvence výskytu hypotenze se 

zvyšuje s dávkou a mohou s ní být spojeny i další rizikové NÚ jako nepravidelný puls, arytmie, slabost 

a závratě. 76, 77 

V dostupných zdrojích se nevyskytovaly informace, které by potvrzovaly nebo vyvracely spojitost 

mezi užíváním prostanoidů a zvýšeným rizikem vzniku pádu.  

2.3.19 Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu mají pouze jediného zástupce, a tím je 

dapoxetin, který je využíván v terapii předčasné ejakulace.78 

Výskyt předčasné ejakulace je pravděpodobně spojen se sníženou serotoninergní neurotransmisí. 

Dapoxetin způsobuje inhibici neuronálního zpětného vychytávání serotoninu, čímž zesiluje 

serotoninovou aktivitu. Má jinou strukturu než antidepresiva SSRI skupiny, což mu zaručuje rychlý 

nástup účinku a rychlou eliminaci, takže se může používat pouze v případě potřeby.78, 79 

NÚ provázející terapii dapoxetinem nejčastěji zahrnují závratě, nauzeu, insomnii a somnolenci, které 

mohou být spojeny se zvýšeným rizikem pádu. Méně často může docházet také k synkopám 

neurokardiogenního původu.79, 80 

Přestože existuje spojitost mezi užíváním antidepresiv ze skupiny inhibitorů zpětného vychytávání 

serotoninu a zvýšeným rizikem vzniku pádu, pro dapoxetin se v dostupných zdrojích nevyskytovaly 

informace, které by toto zjištění potvrzovaly nebo naopak vyvracely.81 

2.3.20 Inhibitory sinusového uzlu 

Látky ze skupiny inhibitorů sinusového uzlu se využívají při symptomatické léčbě chronické stabilní 

anginy pectoris, srdečním selhání a také u pacientů, kteří nejsou schopni tolerovat nebo je u nich 

kontraindikováno, použití beta-blokátorů.82 
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Mechanismus účinku zahrnuje specifickou blokádu If kanálů, čímž selektivně inhibují If proud 

v buňkách sinusového uzlu a dochází ke zpomalení srdeční frekvence. Kromě snížení klidového 

srdečního rytmu také zeslabují tachykardii, neovlivňují však atrioventrikulární vedení, ventrikulární 

repolarizaci ani srdeční kontraktilitu. Jejich aktivita je závislá na srdečním rytmu, zatímco při 

rychlejším tepu je aktivita vyšší, s bradykardií účinnost klesá.83 

Vzhledem k mechanismu působení provází terapii pomocí inhibitorů sinusového uzlu NÚ, které je 

možné spojovat se zvýšeným rizikem vzniku pádu. Nejčastěji se jedná o výskyt bradykardií, a proto 

by se užívání mělo omezit na srdeční frekvenci 70 tepů za minutu a vyšší. Vyskytnout se může také 

fibrilace síní, arteriální hypertenze a závratě. Vzhledem k podobnosti If kanálů, které se kromě srdce 

nacházejí i v sítnici, není neobvyklá ani přítomnost zrakových poruch jako jsou mžitky před očima. 83, 

83 

Užívání inhibitorů sinusového uzlu je spojeno s příznivým efektem na srdeční frekvenci a krevní tlak 

u pacientů s chronickým srdečním selháním. Mírné zvýšení krevního tlaku, které provází terapii 

těmito léčivy, by mohlo mít pozitivní vliv na křehké pacienty náchylné ke vzniku ortostatické 

hypotenze a pádů.84 

2.3.21 Anticholinergika 

Anticholinergní léčiva jsou hlavní farmakologickou skupinou využívanou pro symptomatickou terapii 

hyperaktivního močového měchýře, který se projevuje naléhavou potřebou močení, častým 

močením, nykturií či urgentní inkontinencí moči.85 

Anticholinergika způsobují více či méně selektivní blokádu muskarinových M2 a M3 receptorů 

nacházejících se na detrusoru močového měchýře. Omezují schopnost kontrakce měchýře, zvyšují 

jeho kapacitu a redukují počet nucení na moč. 86 

Inhibice parasympatiku je riziková z hlediska výskytu NÚ, které mohou zvyšovat riziko vzniku pádu. 

Patří mezi ně například závratě, zamlžené vidění nebo kognitivní poruchy. Největší riziko v tomto 

směru představují léčiva, které snadněji prostupují do CNS, kde inhibují muskarinové receptory.85, 87 

Léčiva s anticholinergní aktivitou mohou zvyšovat riziko vzniku pádu kvůli NÚ na zrak a kognici. Léčiva 

1. generace by navíc, kvůli svému nespecifickému účinku, měla představovat větší riziko pro výskyt 

NÚ. Například oxybutynin díky vyšší lipofilitě prostupuje hematoencefalickou bariéru a může 

ovlivňovat M1 receptory nacházející se v mozku. Přesto se nepotvrdilo, že by léčiva 1. generace 

představovala vyšší riziko pro vznik pádu než 2. generace. 87 

Jiný zdroj naopak uvedl, že užívání anticholinergik určených pro terapii hyperaktivního močového 

měchýře nezvyšuje riziko pádu, protože se u nich nevyskytují NÚ jako sedace a ortostatická 

hypotenze.88 
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2.3.22 Agonisté β3-receptorů 

Agonisté β3-receptorů jsou indikovány pro terapii hyperaktivního močového měchýře.89 

Jejich účinek je zprostředkován pomocí selektivního agonismu na β3-adrenoreceptorech v močovém 

měchýři. Aktivace těchto receptorů následně způsobuje relaxaci hladkých svalů detrusoru močového 

měchýře ve fázi hromadění, čímž se zvyšuje kapacita močového měchýře bez omezení funkce 

vyprazdňování.89  

Jelikož se β3-adrenoreceptory kromě močového měchýře vyskytují i v srdeční a vaskulární tkáni, hrozí 

při užívání jejich agonistů riziko vzniku NÚ jako je arteriální hypertenze, mírné zvýšení srdeční 

frekvence a závratě, které mohou být spojeny se zvýšeným rizikem vzniku pádů. Toto riziko je závislé 

na dávce.89, 90 

V dostupných zdrojích se nevyskytovaly informace, které by potvrzovaly nebo vyvracely spojitost 

mezi užíváním agonistů β3-adrenoreceptorů a zvýšeným rizikem vzniku pádu.  

2.3.23 Inhibitory HMG-CoA reduktázy  

Statiny se využívají k terapii zvýšené plazmatické koncentrace lipoproteinů (zejména těch s nízkou 

hustotou – LDL), které v cévách působí aterogenním a trombogenním účinkem. Jsou indikovány 

k léčbě primární hypercholesterolémie, smíšené dyslipidémie či jako prevence kardiovaskulárních 

příhod u pacientů s vysokými i normálními hladinami lipidů při vysokém kardiovaskulárním riziku. 91 

Způsobují selektivní inhibici enzymu 3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzym A reduktázy (HMG-CoA 

reduktázy), která vede k omezení biosyntézy cholesterolu a snížení jeho koncentrace v játrech. 

Výsledkem je zvýšená exprese LDL-receptorů v membránách jaterních buněk, což navyšuje 

vychytávání volně cirkulujících částic LDL-cholesterolu z krve.92 

Z NÚ, které by mohly zvyšovat riziko vzniku pádu, se u statinů můžeme setkat s postižením svalové 

tkáně, které se projevuje jako bolest svalů a ve vážných případech dochází až k rhabdomyolýze. 

Lipofilní statiny, které procházejí hematoencefalickou bariérou, mohou být spojeny také s negativním 

vlivem na kognitivní funkce. Vyskytnout se může i šedý zákal.92, 93 

Předpokládá se, že statiny mají nepříznivý účinek na svalovou sílu, což může vést k poruchám 

rovnováhy a klopýtání. Hypoteticky tyto NÚ mohou vést ke zvýšenému riziku pádů. Je známo, že vyšší 

dávky a dlouhodobé užívání statinů s sebou přinášejí vyšší riziko negativního ovlivnění svalové síly, 

a i riziko vzniku pádu se tedy zvyšuje. Na druhou stranu však statiny mohou redukovat epizody pádu, 

a to skrze kardioprotektivní efekt, který snižuje výskyt závratí a synkop.94, 95 

Studie Korhonen et al. naopak uvedla, že u pacientů užívajících statiny je riziko výskytu pádu sníženo 

oproti pacientům, kteří statiny neužívají. To potvrdila i studie de Vries et al. Kromě 
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kardioprotektivního účinku mohou statiny snižovat riziko vzniku pádů také pomocí zpomalení 

progrese lézí v bíle hmotě mozkové, které jsou identifikovány jako rizikový faktor pro vznik pádu 

u starších pacientů.  23, 96  

2.3.24 Prokinetika 

Prokinetika jsou nejčastěji využívána k terapii poruch motility horního zažívacího traktu, jako je 

funkční dyspepsie a žaludeční stázy různého původu a při prevenci nauzey a zvracení v těhotenství, 

v průběhu chemoterapie, migrény nebo po operaci.97 

Způsobují blokádu dopaminových D2-receptorů ve střevní stěně, což vede ke gastroprokinetickému 

efektu. Zvyšují tonus svěrače jícnu, žaludeční tonus, intragastrický tlak, antroduodenální koordinaci 

a zrychlují vyprazdňování žaludku. Antiemetický efekt je dán působením na D2 a 5–HT3-receptory 

v chemorecepční zóně CNS.97, 98 

Vzhledem k antagonismu na D2-receptorech mohou prokinetika způsobovat extrapyramidální 

poruchy, které představují riziko pro vznik pádů. Projevují se parkinsonismem, akinesií (reverzibilní 

syndrom způsobující svalovou ztuhlost, zpomalení pohybů a tremor), akutními dystonickými 

reakcemi a dyskinezí. Nebezpečí hrozí především při dlouhodobém užívání prokinetik, která 

procházejí hematoencefalickou bariérou a ohroženy jsou zejména děti, které tuto bariéru nemají 

ještě zcela vyvinutou a také starší pacienti. Vyskytnout se mohou i kardiální NÚ jako šok, hypotenze 

i hypertenze nebo tachykardie a bradykardie, které představují riziko pro vznik pádu.97, 99 

Prokinetika jsou podle studie Saarelainen et al. spojena se zvýšeným rizikem vzniku pádu. Jedná se 

o léčiva potencionálně nevhodná ve stáří, protože kvůli svým extrapyramidovým nežádoucím 

účinkům přispívají ke zvýšení křehkosti starších pacientů, kteří užívají větší počet léčiv.100 

2.3.25 Antiobezitika působící převážně v CNS 

Léčba obezity má důležitý význam pro prevenci vzniku kardiovaskulárních a metabolických 

onemocnění. Antiobezitika působící v CNS pomáhají snížit energetický příjem pomocí navození pocitu 

sytosti a tlumení chuti k jídlu.101 

Sympatomimeticky působící antiobezitika potlačují chuť k jídlu tím, že uvolňují dopamin 

a noradrenalin z nervových zakončení v hypotalamu. Účinek je podpořen také lipolýzou 

a termogenezí jako následek periferního působení katecholaminů.101  

Kombinace bupropion/naltrexon byla vyvinuta pro dosažení lepšího účinku za současného snížení 

dávek a výskytu NÚ. Bupropion inhibuje zpětné vychytávání dopaminu a noradrenalinu a chuť k jídlu 

potlačuje aktivací hypotalamické anorexigenní melanokortinové osy. Naltrexon je opioidní 

antagonista, který zabraňuje endogenním opioidům v tlumivém účinku na proopiomelanokortinovou 
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dráhu. Dohromady mají synergistický efekt na centrum hladu v hypotalamu, což vede k potlačení 

chutí a aktivaci regionů mozku zodpovědných za sebeovládání.101, 102 

Sympatomimetika mají na dávce závislé NÚ na kardiovaskulární systém a v jistých případech mohou 

vyvolávat arteriální hypertenzi. Vzhledem k úbytku na váze způsobených sympatomimetiky však ve 

většině případů dochází naopak ke snížení krevního tlaku. Při stimulaci CNS se objevují agitovanost 

a nespavost, což bývá následováno útlumem CNS s pocity ospalosti, slabosti a deprese.101, 103, 104 

Kombinace bupropion/naltrexon nejčastěji vyvolává nauzeu, závratě, deprese a insomnii. Nauzea je 

pozorována nejčastěji, především na počátku léčby, její trvání je přechodné a závislé na dávce 

naltrexonu. Objevit se může také bupropionem vyvolaná arteriální hypertenze, paroxysmální síňová 

fibrilace a v závažných případech i epileptické záchvaty.102, 105, 106 

V dostupných zdrojích se nevyskytovaly informace, které by potvrzovaly nebo vyvracely spojitost 

mezi užíváním antiobezitik a zvýšeným rizikem vzniku pádu.  

2.3.26 Inzulin 

Léčba inzulinem je životně důležitá pro pacienty s diabetem 1. typu, jejichž slinivka nesyntetizuje 

vlastní inzulin. U nemocných s diabetem 2. typu se léčba inzulinem zahajuje v případě 

nedostačujícího účinku jiných antidiabetik nebo pokud nejsou antidiabetika tolerována. Léčba může 

probíhat v několika režimech a je nastavena tak, aby se podobala fyziologické sekreci.107 

Inzulin je anabolický hormon, jehož hlavním účinkem je podpora vstupu glukózy do buněk. Zatímco 

do mozku glukóza přestupuje nezávisle na inzulinu, příčně pruhované svalstvo a tuková tkáň jsou na 

jeho přítomnosti závislé. Mezi další účinky patří také inhibice lipolýzy a potlačení glukoneogeneze 

v jaterních buňkách. Je tak umožněno udržení normální hladiny glukózy nalačno a zablokování 

nadměrného uvolnění mastných kyselin z tukových buněk. Účinek je zprostředkován navázáním 

inzulinu na receptor. V současnosti existují 3 druhy inzulinů, rozdělené podle rychlosti nástupu 

a délky účinku. Patří sem rychle a velmi rychle působící inzuliny, středně rychle působící inzuliny 

a dlouze působící inuliny.107, 108 

Terapie inzulinem s sebou nese zvýšené riziko vzniku pádu, a to především z důvodu hypoglykemie, 

která se vyskytuje v menší nebo větší míře u všech druhů inzulinů. Její výskyt s sebou přináší mnoho 

obtíží, které negativně ovlivňují kvalitu života. Jedná se o hospitalizace, pády, nehody, ovlivnění řízení 

a poruchy kognice. Akutní pokles krevního cukru vyvolává palpitace, nedostatek glukózy v mozku se 

projeví nestabilitou, slabostí, únavou a zmateností. Zvyšuje se také riziko srdečních arytmií 

a prodloužení QT intervalu, které zvyšují náchylnost pro vznik tachykardií typu Torsade de pointes. 

Riziko NÚ je nižší u analog inzulinu. Profil jejich účinku více odpovídá fyziologické sekreci endogenního 

inzulinu, což napomáhá lepší kontrole hladiny glukózy a riziko vzniku hypoglykémie se sníží. 109, 110, 111 
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Jednou z komplikací diabetu mellitu je onemocnění ledvin. Absence renální glukoneogeneze 

následně zvyšuje riziko vzniku hypoglykémie. Také chování pacienta může mít vliv na hladinu 

glykémie. Záleží nejen na adherenci k léčbě, ale také na správném stravování a vhodném načasování 

léčiv i jídla. 112 

Studie podle Schwartz et al. ukazují, že zvýšená kontrola glykémie pomáhá předcházet vzniku 

problémů spojených s diabetem mellitem, představující riziko pro vznik pádu. Mezi tyto komplikace 

patří periferní neuropatie, zhoršení zraku a snížení renálních funkcí, které představují nebezpečí 

především kvůli snížené síle, zhoršení rovnováhy a poruchám s chůzí. Snížené riziko pádu však 

v tomto případě platí pouze při terapii orálními antidiabetiky, užívání inzulinu je naproti tomu 

prokazatelně spojeno se zvýšeným rizikem pádu. Nejpravděpodobněji je vznik pádu spojen 

s výskytem epizod hypoglykémie, která patří mezi NÚ terapie inzulinem. Jiným možným vysvětlením 

je nervové poškození, ke kterému by mohlo dojít kvůli hypoglykémii nebo hyperinzulinémii při 

rychlém dosažení kontroly glykémie.113, 114 

2.3.27 Biguanidy 

Biguanidy jsou perorální antihyperglykemicky působící látky, které se používají jako léky první volby 

v terapii diabetu melitu 2. typu. Pravděpodobně mají také pozitivní vliv na sérové hladiny lipidů 

a fibrinolytickou aktivitu. Mohou být indikovány jak v monoterapii, tak v kombinacích s ostatními 

antidiabetiky.115, 116 

 Mechanismus účinku biguanidů spočívá v inhibici glukoneogeneze v játrech, redukci absorpce 

glukózy ve střevech a podpoře využití glukózy. Zesilují citlivost periferní tkáně (hlavně kosterního 

svalu) a jater na působení inzulinu, čímž potlačují inzulinovou rezistenci provázející diabetes mellitus 

2. typu. Nezvyšují však sekreci inzulinu z pankreatu, takže nehrozí riziko vzniku hypoglykémie.115, 116 

NÚ užívání biguanidů, který by mohl zvyšovat riziko vzniku pádu, je laktátová acidóza. Její výskyt je 

velmi vzácný a nejčastěji vzniká, pokud není brán ohled na kontraindikace metforminu. Příznaky 

acidózy zahrnují slabost, bolesti a křeče svalů, hypotenzi a bradykardie. Dalším NÚ nepřímo spojeným 

s pády je deficit vitamínu B12, jehož nedostatek může způsobovat anebo zhoršovat již existující 

neuropatie.107, 117 

Biguanidy nebyly přímo spojeny se vznikem pádu. Způsobují ovšem deficit vitamínu B12, který 

predisponuje vznik neuropatie. Pacienti s neuropatií mohou mít sníženou rychlost chůze a délku 

kroku, mohou mít zhoršené periferní cítění, reakční dobu a rovnováhu, zvláště na nerovném povrchu. 

Riziko vzniku pádu je poté zvýšené.118, 119 

Studie podle Zia et al. užívání biguanidů nespojila s prokazatelně zvýšeným rizikem vzniku pádů. 120 
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2.3.28 Deriváty sulfonylurey 

Deriváty sulfonylurey byla první perorální antidiabetika, která se stále využívají pro kontrolu glykémie 

v terapii diabetu melitu 2. typu.121 

Deriváty sulfonylurey způsobují stimulaci sekrece inzulinu z β-buněk pankreatu nezávisle na glukóze. 

Blokádou ATP-dependentních kanálů pro draslík dochází k depolarizaci membrány, otevření 

vápníkových kanálů a vyplavení inzulinu z buněk.121  

Vzhledem k mechanismu účinku založenému na glukóze nezávislé sekreci inzulinu je u derivátů 

sulfonylurey vyšší riziko vzniku hypoglykémie, která se řadí mezi rizikové faktory vzniku pádu.  

S nejvyšším nebezpečím je spojen glibenklamid, s nejnižším naopak gliklazid. Riziko vzniku 

hypoglykémie je zde vyšší než při užívání jiných perorálních antidiabetik, ale zároveň nižší než při 

terapii inzulinem.121, 122 

Deriváty sulfonylurey mají prokázané riziko vzniku hypoglykémie, která je spojována s výskytem 

pádů, a to především na začátku terapie. Jiné zdroje však nepotvrdily spojitost mezi užíváním derivátů 

sulfonylurey a zvýšeným rizikem vzniku pádů.118, 123, 124 

2.3.29 Glinidy  

Glinidy jsou non-sulfonylureová inzulinová sekretagoga využívaná v terapii diabetu melitu 2. typu. 125 

Mechanismus účinku glinidů se podobá derivátům sulfonylurey, působí však na jiném místě. Vazbou 

na draselné kanály v buněčné membráně β-buněk pankreatu způsobují jejich uzavření. Dochází 

k depolarizaci membrány, influxu vápenátých kationtů a uvolnění inzulinu z buněk. To je možné 

pouze v přítomnosti glukózy, glinidy tak pomáhájí obnovit narušenou sekreci inzulinu po jídle. Kromě 

antidiabetického účinku mají také pozitivní efekt na lipidové spektrum.125, 126 

Stejně jako u derivátů sulfonylurey i u glinidů hrozí riziko vzniku hypoglykémie, která se projevuje 

například závratěmi a palpitacemi.127 

Přestože glinidy mohou způsobovat hypoglykémii, při jejich užívání nebylo jednoznačně prokázáno 

zvýšené riziko vzniku pádů.118  

2.3.30 Inhibitory protonové pumpy  

Inhibitory protonové pumpy (PPI) jsou pro svou účinnost a bezpečnost velmi hojně předepisovaná 

léčiva. Jejich využití nalézá uplatnění v terapii onemocnění spojených s poruchou acidity žaludku, jako 

je gastroesofageální reflux, Barretův jícen, žaludeční vředy, Zollinger-Ellisonův syndrom, gastrinomy 

a zánětlivá onemocnění jícnu a žaludku.128 
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Antisekreční účinek PPI je způsoben inhibicí žaludeční H+/K+-adenosin trifosfatázy (ATPáza), skrze 

permanentní vazbu na ATPázu v parietálních buňkách žaludku. Zablokováním ATPázy je potlačena 

sekrece vodíkových iontů do lumen žaludku, čímž se sníží kyselost žaludečního prostředí.128  

Žaludeční acidita je důležitá pro absorpci minerálů a vitaminů, jako například vitaminu B12. PPI 

vyvolaná achlorhydrie způsobuje malabsorpci vitaminu B12, jehož nedostatek může být spojen se 

vznikem anemie, osteoporózy a s neurologickými problémy zahrnujícími poruchy čití a propriocepce, 

které zvyšují náchylnost k pádům. Ovlivněno je také vstřebávání hořčíku a vápníku, jejichž nedostatek 

představuje riziko pro vznik arytmií a prodloužení QT intervalu, které se mohou manifestovat 

synkopami.129, 130, 131 

Užívání PPI má podle studie Seppala et al. na vznik pádu rozporný vliv. Zatímco při krátkodobém 

užívání PPI nebylo riziko pádu průkazné. Užívání PPI v dlouhodobé terapii u starších žen bylo shledáno 

jako rizikový faktor pro vznik pádů. Terapie delší než 1 rok byla prokazatelně spojena s funkčním 

úpadkem a zhoršenými výsledky testů mobility, které predikují vznik pádu. Dlouhodobí uživatelé PPI 

subjektivně pociťovali i vyšší četnost závratí a ztuhlosti nohou, které vedly ke strachu z pádu a změně 

životního stylu. Jiným možným vysvětlením je PPI vyvolaná hypomagnezemie a snížená absorpce 

vápníku, které způsobují svalovou slabost a ospalost. 132, 133, 134 
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3 Praktická část 

3.1 Metodika praktické části 

Design studie 

Data pro prospektivní studii byla shromažďována ze čtyř nemocnic v Jihočeském kraji v České 

republice. Sledování hospitalizovaných pacientů s epizodami pádu probíhalo na šestnácti odděleních 

(6x interní, 5x ošetřovatelské, 2x chirurgické, 1x psychiatrické, 1x plicní a 1x rehabilitační), která byla 

zvolena na základě retrospektivní analýzy hodnotící nejvyšší počet pádů zachycených v období let 

2014–2015. Pro účast na studii byli způsobilí pouze hospitalizovaní pacienti ve věku 18 let a starší. 

Evidovány byly pády, ke kterým došlo v uvedených nemocnicích v roce 2017, do analýzy byly zahrnuty 

za podmínky, že byly vyplněny všechny nezbytné údaje v online databázi. V této diplomové práci však 

budou prezentovány pouze pády, ke kterým došlo od dubna do prosince 2017.   

Výzkumný protokol byl posouzen s ohledem na přísná pravidla ochrany dat a schválen Etickou komisí 

Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy.  

Sběr dat 

Pro potřeby studie byla vytvořena online databáze (PharmaPortal EU), která byla navržena ke 

shromažďování četných proměnných o pacientech s epizodou pádu. Tato databáze umožňovala 

evidenci všech informací spojených s pádem, lékařských záznamů pacientů a možnost komunikace 

mezi lékaři a farmaceuty. Vedení databáze bylo pod dohledem společnosti specializující se na 

ochranu a uchovávání citlivých dat.   

Všechna data byla do databáze nahrávána poučenými zdravotními sestrami, data dále doplnil 

ošetřující lékař a zkontroloval správnost všech zapsaných dat. Data byla standardně anonymizována. 

Pro zajištění funkčnosti a spolehlivosti při užívání zdravotnickými odborníky byla databáze testována 

s pilotním vzorkem (listopad a prosinec 2016). Výsledek pilotního testu nebyl zahrnut do konečného 

výsledku. Aby byla potvrzena správnost získaných dat, zhodnotili řešitelé 10 % náhodně vybraných 

případů. 

Vyhledávání konkrétních případů v databázi probíhalo nejčastěji za pomoci identifikačního čísla pádu, 

k dispozici však bylo i vyhledávání podle data pádu, čísla chorobopisu, pohlaví, roku narození či 

iniciálů pacienta, dále podle oddělení nemocnice, stavu případu a kontrolní skupiny s nepády. 

Evidovány byly tyto údaje: sociodemografické údaje, osobní anamnéza pacienta a aktuální stav 

pacienta pohledem lékaře. Z dat uvedených v osobní anamnéze byly vybrány rizikové diagnózy 

získané na základě rešerše: anémie, arteriální hypertenze, bipolární porucha, demence 

a Alzheimerova choroba, diabetes mellitus, delirium, deprese, epilepsie, hypoglykémie, hypotenze, 
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imobilizace, inkontinence moči, kachexie, nestabilita, oční onemocnění, Parkinsonova choroba, 

pohybové nemoci, poruchy chování, bradykardie, tachykardie, poruchy spánku, průjmy, roztroušená 

skleróza, schizofrenie, srdeční selhávání, stav po CMP, stav po TEP dolní končetiny, synkopa, úzkost 

a závratě. 6 Dále léčiva užívaná pacienty byla charakterizována ATC skupinou, dávkou, cestou podání, 

časem započetí léčby (dlouhodobé užívání: > 7 dní, noví uživatelé: přesný počet dní), a informací zda 

byla léčiva podána v průběhu 24 hodin před upadnutím (například léčiva pro úlevu od symptomů). 

Výsledky fyzických, biochemických a hematologických zkoušek (například krevní tlak, pulz, body mass 

index, hemoglobin, sérový sodík, draslík a chloridy, glykémie u diabetiků po pádu nebo odhadovaná 

glomerulární filtrace) byly zahrnuty také. Sbírána byla také data související s okolnostmi pádu, jako 

místo a čas upadnutí, aktivita vykonávaná v době pádu, zranění, stav vědomí bezprostředně po pádu, 

vnitřní (například poruchy rovnováhy v osobní anamnéze pacienta) a vnější (například uklouznutí) 

příčiny pádu, environmentální faktory, zda byl při pádu přítomen zdravotnický odborník, provedená 

vyšetření a péče po pádu, dopad pádu na hospitalizaci a preventivní opatření před i po pádu. Kromě 

toho byly zaznamenávány také rizikové faktory shledané jako potenciální příčiny pádu. Mezi nimi 

historie pádu v posledních 12 měsících, používání asistenčních pomůcek (například berle, brýle), 

aktivní kuřáctví v průběhu hospitalizace, historie závislosti na alkoholu nebo pád způsobený požitím 

alkoholu.  

Analýza léčiv zvyšujících riziko pádu 

Primárním zaměřením analýzy dat byla identifikace léčiv a faktorů spojených s léčivy které zvyšují 

riziko pádu. Lékaři i kliničtí farmaceuti posoudili na základě dostupných informací celkový vliv 

farmakoterapie pacienta na vzniklý pád, ten byl posuzován na základě 5 – bodové Likertovy škály (ano 

– 1 bod, spíše ano – 2, nelze posoudit – 3, spíše ne – 4, ne – 5). Dále analýza směřovala na populační 

a individuální léčiva zvyšující riziko pádu u každého pacienta. Výběr populačně rizikových léčiv byl 

založen na informacích dostupných v literatuře nebo podle mechanismu účinku, případně byly 

prokázány NÚ predisponující k pádu. Každé populačně rizikové léčivo bylo posouzeno dvojicí 

klinických farmaceutů (auditor a kontrolor), zda se v daném případě jedná o individuálně rizikové 

léčivo. K tomu docházelo v případě, že nebylo jednoznačně možné vyloučit vliv konkrétního léčiva na 

vznik daného pádu. Kromě toho vytvářeli kliničtí farmaceuti doporučení cílená k minimalizaci rizik při 

užívání populačně a individuálně rizikových léčiv, která byla s ošetřujícími lékaři sdílena přes on-

databázi (forma telemedicíny/farmacie). U každého individuálně rizikového léčiva byl klasifikován typ 

lékového problému jako pravděpodobná příčina spojená s léčivem, která mohla vést k pádu. Ke 

každému individuálně rizikovému léčivu byl vždy přiřazen pouze jeden typ lékového problému. Typy 

jednotlivých lékových problémů vycházely z Pharmaceutical Care Network Europe a byly upraveny 

pro účely této studie. Okruhy lékových problémů zahrnovaly nevhodný výběr léčiva, lékové formy, 

dávky, délky léčby, formální preskripční chyby v medikačním listu, dispenzace léčiva, aplikace léčiva, 
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problémy s chováním a adherencí pacienta, problémy s monitorací NÚ a efektivity léčby, 

farmakoekonomické problémy, perioperační management a nízkou edukací pacienta. Okruhy 

obsahovaly navíc až 3 podúrovně, které více specifikovaly typ lékového problému. Intervence 

klinického farmaceuta u individuálně rizikových léčiv byly klasifikovány do 16 kategorií (např. vysazení 

léčiva bez lékové náhrady; vysazení léčiva s doporučením jiného léčiva; snížení dávky léčiva, aj). Tyto 

kategorie byly sestaveny pro tuto studii, základem však byly jiné již provedené studie na Katedře 

sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.  Ke každému individuálně 

rizikovému léčivu mohly být přiřazeny až 3 intervence navržené klinickým farmaceutem.135, 136 

Vedle analýzy léčiv zvyšujících riziko pádu posuzovali kliničtí farmaceuti i léčiva nesouvisející s pádem, 

u kterých se však v souvislosti s jejich podáním u daného vyskytly nebo mohly vyskytnout lékové 

problémy. Klasifikovány byly jak identifikované lékové problémy dle modifikované Pharmaceutical 

Care Network Europe, tak i navržené intervence. 136, 137 

Získané výsledky byly popsány deskriptivní statistikou. 
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3.2 Výsledky  

Základní charakteristika populace 

Celkově bylo ve finální analýze zahrnuto 140 pacientů s pádem, přičemž u 4 pacientů se pád objevil 

opakovaně, a to dvakrát. Nejvyšší četnost pádů byla zaznamenána na odděleních následné péče 

a v léčebnách dlouhodobě nemocných pacientů, kde došlo k 73 (52,1 %) pádům, následovala interní 

oddělení s 46 (32,9 %) pády, chirurgie s 9 (6,4 %) pády, a nakonec psychiatrické a plicní oddělení, 

každé se 6 pády (4,3 %), na rehabilitačním oddělení k žádnému pádu nedošlo.  

Pády se vyskytovaly nejčastěji v průběhu prvních 3 (29, 20,7 %) nebo 6 (52, 37,1 %) dní od počátku 

hospitalizace. V prvním týdnu hospitalizace došlo k 58 (41,4 %) pádům, v druhém týdnu ke 23 (16,4 

%) pádům, ve třetím týdnu k 11 (7,9 %) pádům, zbylých 48 (34,3 %) pádů se vyskytlo v období 22 až 

319 dní od začátku hospitalizace. 74 (52,9 %) pádů se vyskytlo u žen, 66 (47,1 %) u mužů.  

Z celkového počtu pádů došlo ke 121 (86,4 %) z nich u geriatrických pacientů starších 65 let. 

Průměrný věk hospitalizovaných pacientů s epizodou pádu byl 78,08 ± 12,0 let. U žen průměrný věk 

dosahoval 79,83 ± 12,0 let a u mužů 76,24 ± 11,8 let. Věkové rozpětí analyzovaného souboru pacientů 

bylo od 27 do 95 let.  

Faktory přispívající k pádům 

Pády v anamnéze v posledních 12 měsících 

V posledních 12 měsících před hospitalizací došlo k více než jednomu pádu u 36 (25,7 %) a k jednomu 

pádu u 26 (18,6 %) pacientů, u ostatních pacientů k pádu v minulosti nedošlo, případně tuto 

informaci nebylo možné zjistit. Z celkového počtu pádů, které se u pacientů vyskytly v minulosti, bylo 

identifikováno 33 (53,2 %) pádů u žen a 29 (46,8 %) u mužů.  

Pohyblivost pacienta před pádem  

Zaznamenávána byla také pohyblivost pacienta před epizodou pádu. Celkem 103 (73,6 %) pacientů 

bylo schopno chůze, z toho 26 (18,6 %) pacientů se mohlo pohybovat samostatně, 44 (31,4 %) 

pacientů k chůzi využívalo pomůcku a 33 (23,6 %) pacientů mohlo chodit pouze s doprovodem. 37 

(26,4 %) pacientů nebylo schopno chůze, 31 (22,1 %) z nich se mohlo pohybovat a sedět na lůžku a 6 

(4,3 %) pacientů se nemohlo pohybovat vůbec.  
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Pomůcky 

V období pádu používalo 101 (73,3 %) pacientů s pádem alespoň jednu pomůcku uvedenou v tabulce 

1, z toho 33 (32,7 %) pacientů s pádem začalo užívat alespoň jednu novou pomůcku až v průběhu 

hospitalizace. Vliv pomůcek na vznik pádu byl také jednou z oblastí hodnocení klinických farmaceutů. 

Celkem 39 (27,9 %) pacientů s pádem mohlo být podle klinických farmaceutů ovlivněno užíváním 

pomůcek, naopak u 91 (65,0 %) pacientů pád s užíváním pomůcek nesouvisel a 10 (7,1 %) případů 

nebylo možno posoudit.   

Tabulka 1. Pomůcky užívané hodnocenými pacienty (N = 101)  

Pomůcka Před hospitalizací V průběhu hospitalizace 

 N (%) N (%) 

Brýle, čočky 68 (67,3) 0 

Chodítko 4 (4) 25 (24,8) 

Berle 16 (15,8) 6 (5,9) 

Hůl 14 (13,9) 1 (1) 

Antidekubitní matrace 0 9 (8,9) 

Naslouchátko 6 (5,9) 0 

Pacemaker 3 (3) 0 

Vozík 0 2 (2) 

Jiné 2 (2) 0 

Legenda: N–100 % 

Vliv prostředí 

V databázi byly zaznamenávány také environmentální podmínky, které se na pádu mohly podílet. 

Přestože u 98 (70,0 %) pacientů s pádem nebyl shledán žádný vliv okolního prostředí, který by mohl 

zvyšovat riziko upadnutí, zbytek epizod se odehrál v přítomnosti rizikových okolností uvedených 

v Tabulce 2. Názory lékařů a klinických farmaceutů ohledně vlivu prostředí na vznik pádu byly velmi 

podobné. Lékaři uváděli, že pád souvisel s vlivem prostředí v 10 (7,1 %) případech, a že spíše souvisel 

v 21 (15,0 %) případech. Naopak v 30 (21,4 %) případech uvedli, že prostředí s pádem spíše 

nesouviselo a v 78 (55,7 %) případech, že nesouviselo vůbec. Jeden případ nebylo možné posoudit 

(0,7 %). Kliničtí farmaceuti uváděli jistou souvislost mezi pádem a okolním prostředím u 18 (12,9 %) 

případů, 66 (47,1 %) případů s pádem podle jejich názoru nesouviselo. 49 (35,0 %) případů nebylo 

možné posoudit a u 7 (5,0 %) případů nebyla v databázi zvolena žádná možnost.  
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Tabulka 2. Prostředí pádu (N = 140)   

Prostředí N (%) 

Nevhodná obuv, ponožky, pacient byl bos 12 (8,6) 

Nevytažené (nezabezpečené) postranice u lůžka 7 (5,0) 

Užití postranic po celé délce lůžka 6 (4,3) 

Kluzké/mokré podlahy 5 (3,6) 

Slabé osvětlení/odlesk 4 (2,3) 

Absence madel na chodbě v místě pádu 2 (1,4) 

Koupelna bez madel 1 (0,7) 

Nerovná podlaha 1 (0,7) 

Jiné (kabely od monitoru, neznámé, …) 4 (2,3) 

Legenda: N–100 % 

Riziková onemocnění 

V hodnoceném vzorku bylo identifikováno celkem 26 různých onemocnění, která mohla být spojena 

se zvýšeným rizikem vzniku pádu. Seznam onemocnění a jejich četnost je zobrazena v Tabulce 3. Na 

soubor 140 pádů připadalo celkem 397 rizikových onemocnění. Mezi rizikovými onemocněními se 

nejčastěji vyskytovala kardiovaskulární onemocnění, nemoci nervového a endokrinního systému 

a pohybové obtíže.  

V hodnoceném souboru se vyskytovalo od jednoho do sedmi onemocnění rizikových z hlediska pádu 

na jednoho pacienta, přičemž nejčastěji pacienti trpěli třemi (35,0 %) až čtyřmi (22,1 %) 

onemocněními současně (Tabulka 4.). Průměrný počet rizikových onemocnění na jednoho pacienta 

s pádem byl 2,84 ± 1,3.  
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Tabulka 3. Onemocnění r iziková z  hlediska vzniku pádu (N=140)  

Rizikové onemocnění N (%) 

Arteriální hypertenze 101 (72,1) 

Diabetes mellitus 49 (35,0) 

Tachykardie  44 (31,4) 

Demence, Alzheimerova choroba 28 (20,0) 

Pohybové onemocnění 27 (19,3) 

Nestabilita 25 (17,9) 

Anémie  24 (17,1) 

Oční onemocnění 19 (13,6) 

Srdeční selhávání  18 (12,9) 

Inkontinence moči 9 (6,4) 

Závratě 7 (5,0) 

Parkinsonova choroba 7 (5,0) 

Stav po CMP  6 (4,3) 

Deprese 6 (4,3) 

Imobilizace 5 (3,6) 

Epilepsie 5 (3,6) 

Úzkost 4 (2,9) 

Kachexie 2 (1,4) 

Bradykardie 2 (1,4) 

Roztroušená skleróza  2 (1,4) 

Schizofrenie 2 (1,4) 

Delirium 1 (0,7) 

Hypoglykémie 1 (0,7) 

Poruchy chování 1 (0,7) 

Průjmy 1 (0,7) 

Stav po TEP dolní končetiny 1 (0,7)  

Legenda: N–100 %; CMP – cévní mozková příhoda; TEP – totální endoprotéza 

 

Tabulka 4. Četnost riz ikových onemocnění v  hodnoceném souboru (N=140)  

Počet rizikových onemocnění N (%) 

1 12 (8,6) 

2 30 (21,4) 

3 49 (35,0) 

4 31 (22,1) 

5 7 (5,0) 

6 2 (1,4) 

7 1 (0,7) 

Legenda: N–100 % 
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Analýza léčiv spojených se zvýšeným rizikem pádu 

Polyfarmakoterapie je považována za významný rizikový faktor v osobní anamnéze pacienta. Ve 106 

(75,7 %) případech pádu užívali pacienti s pádem 4 nebo více léčiv. Ve 100 (71,4 %) případech šlo 

dokonce o souběžné užívání 2 a více populačně rizikových léčiv.   

Analyzovaní pacienti užívali celkem 602 populačně rizikových léčiv, průměrně 4,3 ± 2,4 (medián 4) 

léčiv na jednoho pacienta s pádem. Maximální počet populačně rizikových léčiv užívaných jedním 

pacientem s pádem byl 13, minimální 0. Největší množství pacientů s pádem užívalo současně 3 (27; 

19,3 %) až 4 (24; 17,1 %) populačně riziková léčiva. Kliničtí farmaceuti jako individuálně riziková léčiva 

spojená se zvýšeným rizikem vzniku pádu označili celkem 433 léčiv, tedy 71,5 % z celkového počtu 

populačně rizikových léčiv. Jestliže nebylo populačně rizikové léčivo označeno jako nerizikové, bylo 

považováno za individuálně rizikové léčivo. Průměrný počet individuálně rizikových léčiv byl 4,2 ± 6,5 

na jednoho pacienta s pádem. Maximální počet užívaných individuálně rizikových léčiv jedním 

pacientem s pádem byl 11, minimální 0. Přehled nejčastěji se vyskytujících populačně a individuálně 

rizikových léčiv podle ATC klasifikace je zobrazen v Tabulce 5. Zastoupení jednotlivých skupin 

individuálně rizikových léčiv podle ATC klasifikace do 1. úrovně je zobrazeno v tabulce 6. 
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Tabulka 5. Nejčastější populačně a individuálně riz iková léčiva užívaná pacienty s  pády 

podle ATC klasifikace (N = 140)  

 Populačně 

riziková léčiva 

Individuálně 

riziková léčiva 

 N (%) N (%) 

A – Trávicí trakt a metabolismus 54  16 

A10 – léčiva k terapii diabetu 52 (37,1) 15 (10,7) 

A10A – inzuliny a analoga  47 (33,6) 13 (9,3) 

A10AB01 – lidský inzulin rychle působící 14 (10,0) 6 (4,3) 

A10AC01 – lidský inzulin střednědobě působící 9 (6,4) 2 (1,4) 

A10AE04 – inzulin glargin dlouze působící 8 (5,7) 1 (0,7) 

C – Kardiovaskulární systém 283  181 

C03 – diuretika  89 (63,6) 70 (50,0) 

C03CA01 – furosemid  50 (35,7) 47 (33,6) 

C03DA01 – spironolakton  33 (23,6) 19 (13,6) 

C07 – Beta-blokátory 71 (50,7) 37 (26,4) 

C07AB02 – metoprolol  27 (19,3) 12 (8,6) 

C07AB07 – bisoprolol  24 (17,1) 14 (10,0) 

C09 – léčiva ovlivňující renin-angiotenzinový systém 59 (42,1) 33 (23,6) 

C08 – blokátory kalciových kanálů 29 (20,7) 17 (12,1) 

G – Urogenitální trakt a pohlavní hormony 13  10 

G04 – urologika  13 (9,3) 10 (7,1) 

G04CA02 – tamsulosin  4 (2,3) 2 (1,4) 

N – Nervový systém 225 196 

N05 – psycholeptika  107 (76,4) 96 (68,6) 

N05A – antipsychotika, neuroleptika  79 (56,4) 67 (47,9) 

N05AL03 – tiaprid  47 (33,6) 39 (27,9) 

N05BA – benzodiazepinové deriváty 22 (15,7) 22 (15,7) 

N06 – psychoanaleptika  49 (35,0) 38 (27,1) 

N06AB – selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 28 (20,0) 20 (14,3) 

N06AB04 – citalopram  13 (9,3) 9 (6,4) 

N06AB10 – escitalopram  13 (9,3) 10 (7,1) 

N02 – analgetika  35 (25,0) 36 (25,7) 

N02A – opioidní analgetika 33 (23,6) 33 (23,6) 

N02AJ13 – tramadol a paracetamol 18 (12,6) 18 (12,6) 

N03 – antiepileptika  21 (15,0) 18 (12,6) 

R – Respirační systém 25 23 

R03DA – xanthiny 17 (12,1) 13 (9,3) 

R03DA04 – theofylin  15 (10,7) 11 (7,9) 

S – Smyslové orgány 2 1  

S01 – oftalmologika  2 (1,4) 1 (0,7) 

Legenda: N–100 %  
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Tabulka 6. Rozdělení  individuálně rizikových  léčiv podle 1. úrovně ATC klasifikace  

(N = 433)  

ATC skupina  N (%) 

A – Trávicí trakt a metabolismus  16 (3,7) 

C – Kardiovaskulární systém 181 (41,8) 

G – Urogenitální trakt a pohlavní hormony 10 (2,3) 

J – Antiinfektiva pro systémovou aplikaci 4 (0,9) 

N – Nervový systém  196 (45,3) 

P – Antiparazitika, insekticidy a repelenty 2 (0,5) 

R – Respirační systém 23 (5,3) 

S – Smyslové orgány 1 (0,2) 

Legenda: N–100 % 

Nejvíce lékových problémů jako příčiny pádu spojených s užíváním individuálně rizikových léčiv bylo 

zaznamenáno v oblasti výběru léčiva, kde se objevilo 399 (92,1 %) z celkových 433 lékových 

problémů, které jsou ukázány v Tabulce 7. Průměrně byla na jedno individuálně rizikové léčivo 

doporučena 1,6 intervence. Seznam intervencí a jejich četnost se nachází v Tabulce 8.  

Tabulka 7. Lékové problémy jako příčina pádu u individuálně rizikových léčiv (N = 433)  

Typ lékového problému N (%) 

Výběr léčiva 

Riziková účinná látka vzhledem k věku 141 (32,6) 

Riziková kombinace – farmakodynamická interakce 107 (24,7) 

Riziková účinná látka vzhledem k jiným okolnostem 65 (15,0) 

Nejasná indikace – nezjistitelný důvod 46 (10,6) 

Riziková účinná látka 15 (3,5) 

Látky téhož mechanismu účinku 8 (1,8) 

Riziková účinná látka vzhledem ke stavu eliminačních orgánů 5 (1,2) 

Zbytná indikace – zjistitelný důvod 5 (1,2) 

Riziková účinná látka vzhledem k doporučeným postupům 2 (0,5) 

Látky podobného mechanismu účinku 2 (0,5) 

Riziková kombinace – farmakokinetická interakce 1 (0,2) 

Doporučení nového léčiva – záměna  1 (0,2) 

Doporučení nového léčiva – chybějící léčivo 1 (0,2) 

Volba dávky 
Nevhodná dávka – vysoká  15 (3,5) 

Úprava dávky vzhledem k renálním funkcím – vysoká  8 (1,8) 

Nevhodná dávka – nízká  1 (0,2) 

Monitorace 

nežádoucích účinků a 

efektivity léčby 

Tlak krve, tepová frekvence 2 (0,5) 

Glykemické markery 2 (0,5) 

Doporučení k TDM 2 (0,5) 

Doporučení k TDM – podezření na neadekvátní dávku  1 (0,2) 

Doporučení k TDM – ostatní management 1 (0,2)  

Aplikace léčiva Nevhodné načasování vzhledem k denní době 1 (0,2) 

Délka léčby Délka terapie příliš dlouhá 1 (0,2) 

Legenda: N–100 %; TDM – terapeutické monitorování léčiv 
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Tabulka 8. Četnost intervencí u individuálně riz ikových léčiv  (N = 680)  

Intervence N (%) 

Vysazení léčiva bez lékové náhrady 58 (8,5) 

Vysazení léčiva s doporučením jiného 37 (5,4) 

Doporučení indikovat nové léčivo 0 

Snížení dávky léčiva 71 (10,4) 

Zvýšení dávky léčiva 2 (0,3) 

Úprava časování léčiva 3 (0,4) 

Jiné úpravy dávkového schématu 9 (1,3) 

Doporučení jiné lékové formy  3 (0,4) 

Doporučení laboratorního monitoringu pacienta 142 (20,9) 

Doporučení monitoringu pacienta (symptomy) 252 (37,1) 

Změna cesty podání 0 

Změna ve způsobu podání 0 

Edukace zdravotnického personálu  0 

Edukace pacienta 13 (1,9) 

Bez intervence 83 (12,2) 

Jiná  7 (1,0) 

Legenda: N–100 %  

Nervový systém 

Z celkových 433 individuálně rizikových léčiv bylo 196 (45,3 %) ze skupiny ovlivňující nervový systém 

(rozděleno na základě první úrovně ATC klasifikace). Podskupiny ATC klasifikace zahrnovaly 

psycholeptika, psychoanaleptika, analgetika, antiepileptika a antiparkinsonika.  

Nejčastěji byla jako individuálně riziková léčiva působící na nervový systém identifikována léčiva 

z podskupiny psycholeptik, konkrétněji antipsychotika, neuroleptika a anxiolytika. V rámci této 

podskupiny bylo užíváno 96 (68,6 %) léčiv, z nichž nevyšší četnost byla zjištěna pro tiaprid (39; 27,9 

%). Tiaprid byl zároveň léčivem, které bylo označeno jako druhé nejčastěji se vyskytující individuálně 

rizikové léčivo ze všech zahrnutých léčiv. Jeho užívání bylo spojeno především s problematickým 

použitím rizikové účinné látky vzhledem k věku. Tento lékový problém se objevil celkem v 31 (79,5 

%) z celkových 39 případů užití této léčivé látky. Vzhledem k tomu, že léčivo bylo ve většině případů 

indikováno racionálně, intervence tudíž spočívala pouze v nelaboratorním monitoringu pacienta 

zahrnující sledování symptomů (25; 55,6 % z celkových 45 intervencí doporučených u tiapridu), 

protože u pacientů vyššího věku hrozí také vyšší riziko projevu NÚ. 

Zastoupení individuálně rizikových léčiv ovlivňujících nervový systém u pacientů s pádem je 

zobrazeno v Tabulce 9. 
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Tabulka 9. Individuálně riziková léčiva zvyšující riz iko vzniku pádu ovlivňující nervový 

systém podle ATC klasifikace (N = 140)  

Individuálně riziková léčiva N (%) 

N02 Analgetika   36 (25,7) 

Tramadol a paracetamol 18 (12,9) Paracetamol, kombinace s psycholeptiky 2 (1,4) 

Tramadol  6 (4,3) Oxykodon 1 (0,7) 

Kodein a paracetamol 3 (2,1) Fentanyl  1 (0,7) 

Buprenorfin 2 (1,4) Paracetamol, kombinace bez psycholeptik 1 (0,7) 

Morfin 2 (1,4)   

N03 Antiepileptika   18 (12,9) 

Gabapentin 6 (4,3) Karbamazepin 2 (1,4) 

Pregabalin 5 (3,6) Primidon 1 (0,7) 

Klonazepam 3 (2,1) Kyselina valproová 1 (0,7) 

N04 Antiparkinsonika   8 (5,7) 

Ropinirol 3 (2,1) 
Levodopa, ihibitor dekarboxylázy a 

inhibitor COMT 
5 (3,6) 

N05 Psycholeptika   96 (68,6) 

Tiaprid 39 (27,9) Risperidon 4 (2,9) 

Alprazolam 11 (7,9) Klozapin  3 (2,1) 

Melperon 9 (6,4) Oxazepam 2 (1,4) 

Bromazepam 8 (5,7) Diazepam 1 (0,7)  

Kvetiapin 6 (4,3) Hydroxyzin 1 (0,7)  

Zolpidem 5 (3,6) Olanzapin 1 (0,7) 

Haloperidol 5 (3,6) Klomethiazol 1 (0,7) 

N06 Psychoanaleptika   38 (27,1) 

Escitalopram 10 (7,1) Rivastigmin 2 (1,4) 

Citalopram 9 (6,4) Memantin 2 (1,4) 

Trazodon 4 (2,9) Donepezil  1 (0,7) 

Mirtazapin 3 (2,1) Dosulepin 1 (0,7) 

Tianeptin 3 (2,1) Sertralin 1 (0,7) 

Amantadin 2 (1,4)   

Legenda: N–100 %, COMT – katechol-O-methyltransferáza 

Při užívání léčiv ovlivňujících nervový systém bylo identifikováno 13 typů lékových problémů, jejichž 

výskyt mohl být spojen se zvýšeným rizikem vzniku pádu. Převážná většina lékových problémů (184; 

93,9 %) souvisela s nevhodným výběrem léčiva, ostatní léčiva (12; 6,1 %) byla spojena se špatně 

zvolenou dávkou. Všechny typy identifikovaných lékových problémů a jejich četnost jsou obsaženy 

v Tabulce 10. 
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Tabulka 10. Lékové problémy jako příčina pádu u léčiv nervového systému (N = 196)  

Typ lékového problému N (%) 

Výběr léčiva 

Riziková účinná látka vzhledem k věku 126 (64,3) 

Nejasná indikace – nezjistitelný důvod 21 (10,7) 

Riziková účinná látka vzhledem k jiným okolnostem 12 (6,1) 

Látky podobného mechanismu účinku 7 (3,6) 

Riziková kombinace – farmakodynamická interakce 6 (3,1) 

Riziková účinná látka 6 (3,1) 

Riziková účinná látka vzhledem k doporučeným postupům 2 (1,0) 

Riziková účinná látka vzhledem ke stavu eliminačních orgánů 2 (1,0) 

Riziková kombinace – farmakokinetická interakce 1 (0,5) 

Doporučení nového léčiva – chybějící léčivo 1 (0,5) 

Volba dávky 
Nevhodná dávka – vysoká 8 (4,1) 

Úprava dávky vzhledem k renálním funkcím – vysoká  3 (1,5) 

Nevhodná dávka – nízká  1 (0,5) 

Legenda: N–100 % 

Ke každému lékovému problému byly klinickými farmaceuty přiděleny 1 až 3 intervence, které měly 

eliminovat vzniklý problém. Celkem k řešení problémů spojených s léčivy ovlivňující nervový systém 

bylo doporučeno 238 intervencí. Na jeden lékový problém připadalo průměrně 1,2 intervencí. 

Nejčastěji se vyskytující intervencí bylo doporučení nelaboratorního monitoringu pacienta, které 

spočívalo ve sledování symptomů a bylo obvykle navrženo u léčiv, jež byla riziková z hlediska věku 

pacienta, případně pokud bylo léčivo v terapii esenciální. Intervence jiná byla přidělena k léčivům, 

která užívali pacienti, kteří v průběhu studie zemřeli, k intervenci tedy nedošlo. Seznam intervencí a 

jejich četnost v hodnoceném vzorku je zobrazena v Tabulce 11. 

 Tabulka 11. Seznam intervencí a jej ich četnost ( N = 238)  

Intervence N (%) 

Vysazení léčiva bez lékové náhrady 22 (9,2) 

Vysazení léčiva s doporučením jiného 25 (10,5) 

Snížení dávky léčiva 18 (7,6) 

Zvýšení dávky léčiva 2 (0,8) 

Jiné úpravy dávkového schématu 8 (3,4) 

Doporučení jiné lékové formy  3 (1,3) 

Doporučení laboratorního monitoringu pacienta 4 (1,7) 

Doporučení monitoringu pacienta (symptomy) 103 (43,3) 

Edukace pacienta 9 (3,8) 

Bez intervence 38 (16,0) 

Jiná 6 (2,5) 

Legenda: N–100 %  
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Kardiovaskulární systém 

Celkem 181 (41,8 %) léčiv identifikovaných jako individuálně riziková patřila do skupiny ovlivňující 

kardiovaskulární systém, konkrétně se jednalo a podskupiny BB, diuretika, BKK, kardiaka, centrálně 

i periferně působící antiadrenergní látky, léčiva ovlivňující renin-angiotenzinový systém a látky 

upravující hladinu lipidů.   

Nejčastěji byla jako individuálně riziková vybírána léčiva z podskupiny diuretik, která byla 

identifikována celkem u 70 (50,0 %) pacientů s pádem. Nejvyšší riziko při užívání léčiv působících na 

kardiovaskulární systém podle názoru klinických farmaceutů představoval furosemid, který byl 

označen jako individuálně rizikové léčivo u 47 (33,6 %) pacientů s pádem. Furosemid byl identifikován 

jako celkově nejčetněji se vyskytující individuálně rizikové léčivo ze všech zahrnutých léčiv. Užívání 

furosemidu bylo spojeno s výskytem farmakodynamických interakcí s jinými léčivy, nejčastěji jinými 

antihypertenzivy, ke kterým došlo v 18 (38,3 %) případech z celkových 47. Dalším častým lékovým 

problémem bylo užívání furosemidu jako rizikové účinné látky vzhledem k jiným okolnostem, než je 

věk a špatný stav eliminačních orgánů (17; 36,2 %), patřila sem například dehydratace. Pokud byl 

furosemid indikován a užíván racionálně, byl doporučen monitoring pacienta, a to jak nelaboratorní 

sledování symptomů (36; 38,3 % z celkových 94 intervencí doporučených u furosemidu), tak 

zjišťování fyzikálně-laboratorních hodnot, jako tlak krve, srdeční frekvence nebo hodnoty kalia (35; 

37,2 %).  

Zastoupení individuálně rizikových léčiv ovlivňujících kardiovaskulární systém je zobrazeno v Tabulce 

12. 
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Tabulka 12. Individuálně riziková léčiva zvyšující riziko vzniku pádu ovlivňující 

kardiovaskulární systém podle ATC klasifikace (N = 140)  

Individuálně riziková léčiva  N (%) 

C01 Kardiaka 17 (12,1) 

Isosorbid-mononitrát 6 (4,3) Amiodaron 5 (3,6) 

Digoxin 5 (3,6) Midodrin 1 (0,7) 

C02 Antihypertenziva 6 (4,3) 

Urapidil 4 (2,9) Moxonidin 1 (0,7) 

Rilmenidin 1 (0,7)   

C03 Diuretika 70 (50,0) 

Furosemid 47 (33,6) Hydrochlorothiazid 1 (0,7) 

Spironolakton 19 (13,6) Indapamid 1 (0,7) 

Hydrochlorothiazid a kalium šetřící diuretika 2 (1,4)   

C07 Beta-blokátory 37 (26,4) 

Bisoprolol 14 (10,0) Karvedilol 2 (1,4) 

Metoprolol 12 (8,6) Acebutolol 2 (1,4) 

Betaxolol 3 (2,1) Celiprolol 1 (0,7) 

Nebivolol 3 (2,1)   

C08 Blokátory kalciových kanálů 17 (12,1) 

Amlodipin 13 (9,3) Lacidipin 1 (0,7) 

Nitrendipin 2 (1,4) Lerkanidipin 1 (0,7) 

C09 Látky ovlivňující renin-angiotenzinový systém 33 (23,6) 

Perindopril 10 (7,1) Perindopril a amlodipin 2 (1,4) 

Ramipril 6 (4,3) Fosinopril 1 (0,7) 

Losartan 5 (3,6) Irbesartan 1 (0,7) 

Perindopril a diuretika 4 (2,9) Kandesartan a diuretika 1 (0,7) 

Trandolapril 3 (2,1)   

C10 Látky upravující hladinu lipidů  1 (0,7) 

Atorvastatin, amlodipin a perindopril 1 (0,7)   

Legenda: N–100 % 

V hodnoceném souboru bylo identifikováno celkem 15 typů lékových problémů u léčiv ovlivňujících 

kardiovaskulární systém. Objeveny byly problémy týkající se výběru účinné látky (167; 92,3 %), 

nevhodně zvolené dávky (9; 5,0 %), nedostatečného monitoringu nežádoucích účinků a efektivity 

léčby (4; 2,2 %) a špatné aplikace léčiva (1; 0,5 %). Nejvyšší četnost byla zjištěna pro vzájemné 

farmakodynamické interakce mezi léčivy, ke kterým docházelo především při užívání více druhů léčiv 

snižujících krevní tlak, jejichž výsledný účinek se tímto znásobil. Všechny typy identifikovaných 

lékových problémů a jejich četnost jsou obsaženy v Tabulce 13. 
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Tabulka 13. Lékové problémy jako příčina pádu u léčiv kardiovaskulárního systému  

(N = 181)  

Typ lékového problému N (%) 

Výběr léčiva 

Riziková kombinace – farmakodynamická interakce 100 (55,2) 

Riziková účinná látka vzhledem k jiným okolnostem 27 (14,9) 

Nejasná indikace – nezjistitelný důvod 22 (12,1) 

Riziková účinná látka 6 (3,3) 

Riziková účinná látka vzhledem k věku 5 (2,8) 

Zbytná indikace – zjistitelný důvod 3 (1,6) 

Látky podobného mechanismu účinku 2 (1,1) 

Riziková účinná látka vzhledem ke stavu eliminačních orgánů 1 (0,6) 

Doporučení nového léčiva – záměna  1 (0,6) 

Volba dávky Nevhodná dávka – vysoká  6 (3,3) 

Úprava dávky vzhledem k renálním funkcím – vysoká  3 (1,6) 

Monitorace nežádoucích 

účinků a efektivity léčby 

Tlak krve, tepová frekvence 2 (1,1) 

Doporučení k TDM 1 (0,6) 

Doporučení k TDM – podezření na neadekvátní dávku 1 (0,6) 

Aplikace léčiva Nevhodné načasování vzhledem k denní době 1 (0,6) 

Legenda: N–100 %; TDM – monitorování hladin léčiv  

Celkem bylo ke 181 typům lékových problémů doporučeno 363 intervencí. Průměrně na jeden lékový 

problém připadaly 2,0 intervence. Nejčastěji se vyskytující intervencí byl laboratorní i symptomatický 

monitoring pacientů s pádem. Často bylo doporučováno také snížení dávky léčiva, a to jak 

v případech, kdy byla lékovým problémem příliš vysoká dávka, tak při výskytu farmakodynamických 

interakcí pro snížení projevu nežádoucích účinků. Seznam intervencí a jejich četnost v hodnoceném 

vzorku je zobrazena v Tabulce 14. 

Tabulka 14. Seznam intervencí a jejich četnost (N = 363)  

Intervence N (%) 

Vysazení léčiva bez lékové náhrady 29 (8,0) 

Vysazení léčiva s doporučením jiného 8 (2,2) 

Snížení dávky léčiva 45 (12,4) 

Úprava časování léčiva 3 (0,8) 

Doporučení laboratorního monitoringu pacienta 122 (33,6) 

Doporučení monitoringu pacienta (symptomy) 123 (33,9) 

Edukace pacienta 4 (1,1) 

Bez intervence 28 (7,7) 

Jiná 1 (0,3)  

Legenda: N–100 %  
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Respirační systém 

Ve skupině léčiv ovlivňujících respirační systém bylo identifikováno 23 (16,4 %) individuálně 

rizikových léčiv, která spadala do podskupin látek k terapii nachlazení a kašle, obstrukce dýchacích 

cest a systémových antihistaminik.  

Nejvyšší výskyt byl shledán u látek k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest, kde 

bylo zvoleno 13 (9,3 %) léčiv. Nejčastěji se v této skupině jako rizikové léčivo objevoval theofylin (11; 

7,9 %), který byl zároveň nejčastěji voleným rizikovým léčivem ze všech látek ovlivňujících respirační 

systém. Zastoupení individuálně rizikových léčiv ovlivňujících respirační systém je zobrazeno 

v Tabulce 15. 

Tabulka 15. Individuálně riziková léčiva zvyšující riziko vzniku pádu ovlivňující respirační 

systém podle ATC klasifikace (N = 140)  

Individuálně riziková léčiva  N (%) 

R03 Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest 13 (9,3) 

Theofylin 11 (7,9) Aminofylin 2 (1,4) 

R05 Léčiva proti nachlazení kašli 2 (1,4) 

Guajfenezin 1 (0,7) Kodein 1 (0,7) 

R06 Antihistaminika pro systémovou aplikaci 8 (5,7) 

Thiethylperazin 3 (2,1) Jiná antihistaminika pro systémovou aplikaci 2 (1,4) 

Cetirizin 2 (1,4) Levocetirizin 1 (0,7) 

Legenda: N–100 % 

U léčiv ovlivňujících respirační systém bylo nalezeno celkem 7 typů lékových problémů z oblasti 

špatného výběru léčivé látky (21; 91,3 %) a nedostatečného monitoringu nežádoucích účinků 

a efektivity léčby (2; 8,7 %). Nejčastějším lékovým problémem zvyšujícím riziko vzniku pádu bylo 

užívání rizikové účinné látky vzhledem k věku nebo užívání rizikového léčiva vzhledem k jiným 

okolnostem. Jiné okolnosti v tomto případě zahrnovaly nejčastěji nedostatečné monitorování 

individuálních reakcí na podané léčivo. Všechny typy identifikovaných lékových problémů a jejich 

četnost jsou obsaženy v Tabulce 16. 

Tabulka 16. Lékové problémy jako příčina pádu u léčiv respiračního systému (N = 23)  

Typ lékového problému N (%) 

Výběr léčiva 

Riziková účinná látka vzhledem k věku 10 (43,5) 

Riziková účinná látka vzhledem k jiným okolnostem 5 (21,7) 

Nejasná indikace – nezjistitelný důvod 3 (13,0) 

Zbytná indikace – zjistitelný důvod 2 (8,7) 

Látky téhož mechanismu účinku 1 (4,3) 

Monitorace nežádoucích 

účinků a efektivity léčby 

Doporučení k TDM 1 (4,3) 

Doporučení k TDM – ostatní management 1 (4,3) 

Legenda: N–100 %; TDM – monitorování hladin léčiv 
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K řešení lékových problémů bylo doporučeno celkem 30 intervencí, průměrně 1,3 intervence na 

lékový problém. Vzhledem ke skutečnosti, že užívání některých léčiv bylo i přes jejich rizikovost často 

nezbytné, byl nejčastější doporučenou intervencí monitoring symptomů pacienta. Seznam intervencí 

a jejich četnost v hodnoceném vzorku je zobrazena v Tabulce 17. 

Tabulka 17. Seznam intervencí a jejich četnost (N = 30)  

Intervence N (%) 

Vysazení léčiva bez lékové náhrady 6 (20,0) 

Snížení dávky léčiva 4 (13,3) 

Jiné úpravy dávkového schématu 1 (3,3) 

Doporučení laboratorního monitoringu pacienta 3 (10,0) 

Doporučení monitoringu pacienta (symptomy) 9 (30,0) 

Bez intervence 7 (23,3) 

Legenda: N–100 %  

Trávicí trakt a metabolismus 

V podskupině léčiv ovlivňujících trávicí trakt a metabolismus bylo jako individuálně rizikové pro vznik 

pádu označeno 16 (11,4 %) léčiv, která spadala do podskupin látek k terapii funkčních poruch 

trávicího traktu, perorálních antidiabetik a inzulinů a jejich analogů.  

Nejvyšší výskyt se objevil u inzulinů a jejich analogů, které byly identifikovány jako individuálně 

riziková léčiva u 13 (9,3 %) pacientů s pádem. Větší nebezpečí se objevilo při použití rychle působícího 

lidského inzulinu (6, 4,3 %) a jeho analogů, při jejichž užívání nejčastěji hrozilo riziko vzniku 

hypoglykémie. Zastoupení individuálně rizikových léčiv ovlivňujících trávicí systém a metabolismus je 

zobrazeno v Tabulce 18. 

Tabulka 18. Individuálně riziková léčiva zvyšující riziko vzniku pádu ovlivňující trávicí trakt 

a metabolismus podle ATC klasifikace (N = 140)  

Individuálně riziková léčiva N (%) 

A03 Léčiva k terapii funkčních poruch trávicího traktu 1 (0,7) 

Metoklopramid 1 (0,7)   

A10A Inzuliny a analoga 13 (9,3) 

Inzulin lidský – rychle působící 6 (4,3) Inzulin lispro – rychle působící 1 (0,7) 

Inzulin aspart – rychle působící 2 (1,4) Inzulin lispro – střednědobě působící 1 (0,7) 

Inzulin lidský – střednědobě působící 2 (1,4) Inzulin glargin – dlouze působící 1 (0,7) 

A10B Antidiabetika, kromě inzulinů 2 (1,4) 

Gliklazid 1 (0,7) Repaglinid 1 (0,7) 

Legenda: N–100 % 
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Objeveno bylo 6 typů lékových problémů, které zahrnovaly špatný výběr léčivé látky (11; 68,8 %), 

nedostatečnou monitoraci nežádoucích účinků a efektivity léčby (2; 12,5 %), nevhodně zvolenou 

dávku léčiva (2; 12,5 %) a příliš dlouhou délku terapie (1; 6,2 %). Nejčastěji se vyskytujícím lékovým 

problémem bylo užívání rizikové účinné látky vzhledem k jiným okolnostem, přičemž jiné okolnosti 

v tomto případě nejčastěji zahrnovaly faktory zvyšující riziko vzniku hypoglykémie. Všechny typy 

identifikovaných lékových problémů a jejich četnost jsou obsaženy v Tabulce 19. 

Tabulka 19. Lékové problémy jako příčina pádu u léčiv trávicího traktu a metabolismu 

(N = 16)  

Typ lékového problému N (%) 

Výběr léčiva 
Riziková účinná látka vzhledem k jiným okolnostem 10 (62,5) 

Riziková účinná látka 1 (6,3) 

Monitorace nežádoucích 

účinků a efektivity léčby 
Laboratorní vyšetření krve – glykemické markery 2 (12,5) 

Volba dávky 
Nevhodná dávka – vysoká  1 (6,3) 

Úprava dávky vzhledem k renálním funkcím – vysoká  1 (6,3) 

Délka léčby Délka terapie příliš dlouhá 1 (6,3) 

Legenda: N–100 % 

Pro eliminaci lékových problémů objevených u látek ovlivňujících trávicí trakt a metabolismus bylo 

doporučeno celkem 28 intervencí, průměrně 1,8 na jeden lékový problém. Nejčastěji navrhovanými 

intervencemi byl laboratorní monitoring pacienta (11; 39,3 %) a sledování symptomů (10; 35,7 %). 

U 4 (14,3 %) případů nebyla doporučena žádná intervence. Jedno léčivo (3,6 %) bylo doporučeno 

vysadit bez náhrady, a u jednoho (3,6 %) bylo navrženo použití jiného léčiva. U jednoho léčiva (3,6 %) 

bylo třeba snížit jeho dávku. 

Urogenitální trakt 

Bylo identifikováno celkem 10 (7,1 %) individuálně rizikových léčiv ze skupiny urologik. Nejvyšší riziko 

z této skupiny představovalo užívání solifenacinu (3; 2,1 %) a kombinace tamsulosinu se 

solifenacinem (3; 2,1 %). Následoval samotný tamsulosin, který se objevil ve 2 (1,4 %) případech. Po 

jednom výskytu byl identifikován také tolterodin (0,7 %) a trospium (0,7 %).  

Zjištěny byly 4 typy lékových problémů, všechny související s nevhodným výběrem léčiva. Nejčastěji 

docházelo k užívání účinné látky rizikové vzhledem k jiným okolnostem, než je věk a stav eliminačních 

orgánů, které se vyskytlo v 7 (70,0 %) případech. Objevilo se také zvýšené riziko pádu kvůli 

farmakodynamickým interakcím (1; 10,0 %), užívání rizikové účinné látky (1; 10,0 %) a užívání rizikové 

účinné látky vzhledem ke stavu eliminačních orgánů (1; 10,0 %). 

Doporučeno bylo celkem 12 intervencí, průměrně 1,2 intervence na jeden lékový problém. Nejčastěji 

byl doporučován monitoring symptomů u pacienta (4; 33,3 %), případně nebyla doporučena žádná 
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intervence (3; 25,0 %). Méně často byl navrhován monitoring laboratorních parametrů (2; 16,7 %), 

vysazení léčiva s doporučením jiného (2; 16,7 %) a snížení dávky léčiva (1; 8,3 %).  

Antiinfektiva pro systémovou aplikaci 

Ve skupině systémových antiinfektiv byla nalezena dvě léčiva, která byla u 4 (2,8 %) pacientů s pádem 

identifikována jako individuálně riziková pro vznik pádu. V obou případech se jednalo o chinolonová 

antibakteriální léčiva. Ciprofloxacin byl označen ve 3 (2,1 %) případech a jednou (0,7 %) byl jako 

rizikový lék shledán ofloxacin. 

Lékové problémy při užívání chinolonových antibiotik zahrnovaly užívání rizikové látky vzhledem 

k jiným okolnostem, než je věk a doporučené postupy, a to celkem ve 2 (50,0 %) případech. V 1 (25,0 

%) případě byla užívána riziková látka vzhledem ke stavu eliminačních orgánů a v 1 (25,0 %) případě 

byla podávána příliš vysoká dávka vzhledem k renálním funkcím.  

Doporučeno bylo celkem 6 intervencí, průměrně připadala na jeden lékový problém 1,5 intervence. 

Nejčastěji byl doporučován monitoring symptomů pacienta (2; 33,3 %) a použití nižších dávek léčiva 

(2; 33,3 %). Méně často se objevilo doporučení nahradit stávající rizikové léčivo jiným (1; 16,7 %) 

a u jednoho (16,7 %) případu nebyla navržena žádná intervence. 

Antiparazitika  

Jedinou léčivou látkou této skupiny, kterou kliničtí farmaceuti shledali rizikovou z hlediska vzniku 

pádu, byl metronidazol, který se objevil u 2 (1,4 %) pacientů s pádem. 

Při jeho používání se vyskytl pouze jeden typ lékového problému. Jednalo se o použití účinné látky 

rizikové vzhledem k jiným okolnostem, než je věk, doporučené postupy nebo stav eliminačních 

orgánů.  

Jedna z navrhovaných intervencí doporučovala monitoring symptomů u pacienta (1; 50,0 %), druhý 

případ užívání metronidazolu zůstal bez intervence (1; 50,0 %).  

Oftalmologika 

Ze skupiny oftalmologik byla jako individuálně riziková identifikována pouze jedna látka, a tou byl 

indometacin, který byl označen za rizikový v 1 (0,7 %) případě. 

Užívání rizikové účinné látky bylo shledáno jako typ lékového problému. Nebyla doporučena žádná 

intervence.  
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Názor lékaře a klinického farmaceuta na lékovou příčinu pádu 

Kliničtí farmaceuti přikládali celkovému vlivu léčiv na vznik pádu vyšší význam než lékaři, což je 

zobrazeno v Tabulce 20. Názory lékařů dosahovaly průměrných hodnot 3,7 ± 1,2 (medián 4), zatímco 

průměrné hodnoty zvolené klinickými farmaceuty byly 2,6 ± 1,2 (medián 2). Pouze ve 4 (2,9 %) 

případech označili lékaři větší vliv léčiv na vznik pádu než kliničtí farmaceuti.  

Tabulka 20. Léčiva jako příčina pádu z  pohledu lékaře a klinického farmaceuta (N = 140)  

Pád spojen s užíváním léčiv Lékař, N (%) Klinický farmaceut, N (%) 

1 bod – Ano  8 (5,7) 17 (12,1) 

2 body – Spíše ano  29 (20,7) 75 (53,6) 

3 body – Nelze posoudit 1 (0,7) 1 (0,7) 

4 body – Spíše ne 68 (48,6) 38 (27,1) 

5 bodů – Ne  34 (24,3) 9 (6,4) 

Legenda: N–100 % 

Lékové problémy nesouvisející s pádem 

Kromě léčiv zvyšujících riziko vzniku pádu byla analyzována také ostatní léčiva, u kterých se objevil 

nějaký typ lékového problému nesouvisející s pádem. Identifikováno bylo celkem 185 léčiv (Tabulka 

22) u kterých se vyskytlo 15 typů lékových problémů konkrétněji popsaných v Tabulce 21. Počet 

lékových problémů nesouvisejících s pádem na jednoho pacienta byl průměrně 1,3. U jednoho 

pacienta se vyskytovalo nejvíce 7 lékových problémů, nejméně 0. Doporučeno bylo 237 intervencí, 

průměrně 1,3 intervence na jeden lékový problém. Seznam intervencí a jejich četnost je zobrazena 

v Tabulce 23. 

Nejčastěji se vyskytujícím léčivem s přítomným lékovým problémem byla kyselina acetylsalicylová, 

která byla identifikována v 11 (5,9 %) případech. Její užívání bylo spojeno ve většině případů 

s nejasnou, anebo nevhodnou indikací. Druhou často udávanou látkou byl pantoprazol. Vyskytl se 

v 10 (5,4 %) případech a většinou byl spojen s nejasnou indikací a užíváním příliš vysokých dávek. 

Stejně jako u pantoprazolu se v 10 (5,4 %) případech objevil lékový problém také u alopurinolu. Jeho 

užívání bylo spojeno pouze s nejasnou, nebo zbytnou indikací.  
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Tabulka 21. Ostatní lékové problémy nesouvisející  s  pádem (N = 185)  

Typ lékového problému  N (%) 

Výběr léčiva 

Nejasná (zbytná) indikace užívaného léčiva 83 (44,9) 

Léčivo chybí i přes jeho jasnou indikaci 36 (19,5) 

Nevhodná indikace léčiva 8 (4,3) 

Duplicita v terapii 8 (4,3) 

Kontraindikace léčiva 3 (1,6) 

Nevhodná léková forma léčiva 1 (0,5) 

Dávkování léčiva 

Nevhodné dávkové schéma, časování léčiva 12 (6,5) 

Vysoká dávka léčiva 7 (3,8) 

Příliš dlouhá doba léčby 4 (2,2) 

Nízká dávka léčiva 1 (0,5) 

Nežádoucí účinek léčiva Nežádoucí účinek – nealergický  9 (4,9) 

Lékové interakce Potenciální léková interakce (lék-lék)  8 (4,3) 

Jiný problém  

Chybí monitoring parametrů (krevní tlak, laboratorní hodnoty) 2 (1,1) 

Nedostatečné povědomí o zdraví a nemoci  

(příp. vedoucí k budoucím problémům) 
2 (1,1) 

Selhání terapie (neznámý důvod) 1 (0,5) 

Legenda: N–100 % 

Tabulka 22. Léčiva s  lékovými problémy nesouvisející  s  pádem (N = 185)  

Léčiva podle ATC klasifikace N (%) 

A: Trávicí trakt a metabolismus  

A02BC02 Pantoprazol 10 (5,4) A06AB02 Bisakodyl 2 (1,1) 

A02BC01 Omeprazol 8 (4,3) A03DA02 Pitofenon a analgetika 2 (1,1) 

A12BA01 Chlorid draselný 7 (3,8) A05BA03 Silymarin  2 (1,1) 

A11CC Vitamin D a analoga 6 (3,2) A02BC04 Rabeprazol  1 (0,5) 

A12A Vápník 4 (2,2) A02BC05 Esomeprazol 1 (0,5) 

A12AX Vápník, kombinace s jinými léčivy 3 (1,6) A03FA07 Itoprid 1 (0,5) 

A07BC05 Diosmektit 3 (1,6) A09AA02 Multienzymové přípravky 1 (0,5) 

A02BA02 Ranitidin 2 (1,1) A07FA01 Organismy produkující kyselinu 

mléčnou 

1 (0,5) 

B: Krev a krvetvorné orgány  

B01AC06 Kyselina acetylsalicylová 11 (5,9) B01AB11 Sulodexid 2 (1,1) 

B01AB04 Enoxaparin 7 (3,8) B01AA03 Warfarin 1 (0,5) 

B01AC Antiagregancia kromě heparinu 3 (1,6) B01AC04 Klopidogrel 1 (0,5) 

B01A Antikoagulancia, antitrombotika 3 (1,6) B03BB01 Kyselina listová 1 (0,5) 

B03 Antianemika 2 (1,1)   

C: Kardiovaskulární systém  

C05CA53 Diosmin, kombinace 6 (3,2) C09CA01 Losartan 1 (0,5) 

C03DA01 Spironolakton 4 (2,2) C07AB03 Atenolol 1 (0,5) 

C07 BB 3 (1,6) C07AB07 Bisoprolol 1 (0,5) 

C08CA01 Amlodipin 3 (1,6) C08 BKK 1 (0,5) 

C02 Antihypertenziva  2 (1,1) C09AA05 Ramipril 1 (0,5) 

C03CA01 Furosemid  2 (1,1)  C09AA10 Trandolapril 1 (0,5) 

C07AB02 Metoprolol  2 (1,1) C09BA06 Chinapril a diuretika 1 (0,5) 

C09 Léčiva ovlivňující renin-

angiotenzinový systém  

2 (1,1) C03EA01 Hydrochlorothiazid a kalium 

šetřící diuretika 

1 (0,5) 

C09AA04 Perindopril  2 (1,1) C09CA04 Irbesartan 1 (0,5) 
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C10AA07 Rosuvastatin  2 (1,1) C09DA06 Kandesartan a diuretika 1 (0,5) 

C01AA05 Digoxin 1 (0,5) C10 Látky upravující hladinu lipidů 1 (0,5) 

C01DA14 Isosorbid-mononitrát 1 (0,5) C10AA01 Simvastatin 1 (0,5) 

C04AX21 Naftidrofuryl 1 (0,5) C10AA05 Atorvastatin 1 (0,5) 

C05CA51 Rutosid, kombinace 1 (0,5) C10BX03 Atorvastatin a amlodipin 1 (0,5) 

G: Urogenitální trakt a pohlavní hormony  

G04CA02 Tamsulosin 1 (0,5) G04CB01 Finasterid 1 (0,5) 

H: Systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulinů  

H03AA01 Levothyroxin, sodná sůl  3 (1,6) H02AB07 Prednison 1 (0,5) 

H03BB02 Thiamazol 1 (0,5)   

J: Antiinfektiva pro systémovou aplikaci 

J01FA09 Klarithromycin  2 (1,1) J01CR02 Amoxicilin a enzymový inhibitor 1 (0,5) 

J01FF01 Klindamycin 2 (1,1)   

M: Muskuloskeletární systém 

M04AA01 Alopurinol 10 (5,4) M01AB16 Aceklofenak 1 (0,5) 

M01AB05 Diklofenak 2 (1,1) M01AC06 Meloxikam 1 (0,5) 

N: Nervový systém 

N02BB02 Sodná sůl metamizolu 4 (2,2) N03 Antiepileptika 1 (0,5) 

N06AB10 Escitalopram  2 (1,1) N03AF01 Karbamazepin 1 (0,5) 

N06BX03 Piracetam  2 (1,1) N03AX12 Gabapentin  1 (0,5) 

N07CA01 Betahistin 2 (1,1) N04 Antiparkinsonika 1 (0,5) 

N02AJ06 Kodein a paracetamol 1 (0,5) N06AB04 Citalopram 1 (0,5) 

N02BB02 Metamizol 1 (0,5) N06BX18 Vinpocetin 1 (0,5) 

N02BE01 Paracetamol 1 (0,5) N06DX02 Gingko biloba 1 (0,5) 

N02BE51 Paracetamol, kombinace 

kromě psycholeptik 

1 (0,5)   

P: Antiparazitika, insekticidy a repelenty 

P01AB01 Metronidazol 1 (0,5)   

R: Respirační systém 

R03AC13 Formoterol 1 (0,5) R05CB06 Ambroxol 1 (0,5) 

R03DA04 Theofylin 1 (0,5)   

S: Smyslové orgány 

S01ED01 Timolol 1 (0,5)   

Léčivé přípravky bez SÚKL kódu 

Tanakan 1 (0,5) Revitalon 1 (0,5) 

Legenda: N–100 %; BB – beta-blokátory; BKK – blokátory kalciových kanálů 
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Tabulka 23. Četnost intervencí farmaceuta u lékových problémů nesouvisejících s pádem  

(N = 237)  

Intervence N (%) 

Vysazení léčiva bez lékové náhrady 90 (38,0) 

Vysazení léčiva s doporučením jiného 16 (6,8) 

Doporučení indikovat nové léčivo 36 (15,2) 

Snížení dávky léčiva 14 (5,9) 

Zvýšení dávky léčiva 1 (0,4) 

Úprava časování léčiva 16 (6,8) 

Jiné úpravy dávkového schématu 7 (3,0) 

Doporučení jiné lékové formy  1 (0,4) 

Doporučení laboratorního monitoringu pacienta 19 (8,0) 

Doporučení monitoringu pacienta (symptomy) 23 (9,7) 

Změna cesty podání 1 (0,4) 

Edukace pacienta 1 (0,4) 

Bez intervence 12 (5,0) 

Legenda: N–100 %  

Rozbor modelových případů pacientů s pádem 

Vliv medikace na pád byl hodnocen u každého pacienta individuálně. V potaz byly brány okolnosti 

pádu, osobní anamnéza pacienta, jeho laboratorní a fyzikální hodnoty i vzájemné interakce užívaných 

léčiv. Vliv medikace na vznik pádu je podrobněji charakterizován v následujících kazuistikách, kde jsou 

zobrazeny tři modelové příklady pacientů s pádem.  

Kazuistika 1  

Popis pacienta 

Pacient, kterému je 82 let, byl ve 21 hodin nalezen v pokoji klečící u lůžka. Pravděpodobně poklesl 

v kolenou při vstávání z lůžka. Po pádu byl pacient lehce zmatený, žádná zranění však neutrpěl a pád 

neměl vliv na hospitalizaci. Exkuřák, alkohol neguje.  

Osobní anamnéza 

• Arteriální hypertenze, 

• fibrilace síní, 

• ischemická choroba dolních končetin ve stádiu IIa, 

• ateroskleróza karotid, 

• hypercholesterolémie, 

• stav po cholecystoektomii, 

• karcinom prostaty, 

• urosepse.  
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Užívaná léčiva 

V průběhu hospitalizace pacient užíval tato léčiva (Tabulka 24). Kromě Clexane a Colomycinu, které 

byly nasazeny nově 3 dny před pádem, byla všechna léčiva užívána dlouhodobě.  

Tabulka 24. Farmakoterapie pacienta v  průběhu hospitalizace  

Název léčivého přípravku  Účinná látka Dávkování 

Clexane 2000 IU (20 mg)/0,2 ml Enoxaparin 0-0-1 

Vessel Due F 250 SU Sulodexid 1-0-1 

Sorbifer Durules 320 mg/60 mg Různé jiné kombinace železa 1-0-1 

Torvacard 10 mg Atorvastatin 0-0-1 

Novalgin 500 mg/ml Sodná sůl metamizolu 1-1-1 při T > 38°C 

Ramipril Actavis 2,5 mg Ramipril 0-0-1 

Bisoprolol Mylan 2,5 mg Bisoprolol 1-0-0 

Colomycin 1000000 IU  Kolistin 1-1-1 i.v. 

Fyzikální a laboratorní hodnoty 

U pacienta byly naměřeny hodnoty fyzikálního a laboratorního vyšetření zobrazené v Tabulce 25. 

Tabulka 25. Hodnoty fyzikálního nebo laboratorního vyšetření  

BMI (kg/m2) 26,88 

Tlak krve (mmHg) 95/50 

Pulz (/min) 66 

Hemoglobin (g/l) 99 

Glykémie (mmol/l) 6,19 

Na+ (mmol/l) 140 

K+ (mmol/l) 4,84 

Cl- (mmol/l) 104,7 

Osmolalita séra (mmol/kg) 295 

Legenda: BMI – body mass index (index tělesné hmotnosti) 

Rizikové faktory 

U pacienta se vyskytovaly rizikové faktory, které mohly mít vliv na vznik pádu, jako vysoký věk, 

riziková onemocnění (arteriální hypertenze, poruchy rytmu tachykardizující), delirium po urosepsi 

a polyfarmakoterapie (8 léčiv, z toho 2 populačně i individuálně riziková). Měl potíže se zrakem 

a sluchem, již před hospitalizací používal brýle. Před pádem se pacient mohl pohybovat s dopomocí 

nebo s doprovodem. 
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Populačně riziková léčiva a nežádoucí účinky stran pádu 

V rámci analýzy označili kliničtí farmaceuti jako populačně riziková tato léčiva (Tabulka 26). 

Tabulka 26. Přehled populačně rizikových léčiv a nežádoucích účinků stran pádu  

Populačně 
rizikové léčivo 

Nežádoucí účinky zvyšující riziko pádu 
Individuálně 
rizikové léčivo 

Ramipril  Časté: hyperkalemie, závratě, hypotenze, synkopa ano 

Bisoprolol 
Méně časté: poruchy atrio-ventrikulárního převodu, bradykardie, 

ortostatická hypotenze 
ano 

Celkové hodnocení farmakoterapie 

Lékaři v tomto případě výskyt pádu spíše nespojovali s užíváním léčiv a větší význam přikládali spíše 

diagnóze. Kliničtí farmaceuti naproti tomu volili možnost, že pád spíše souvisel s farmakoterapií. 

Zhodnocení 

Z hlediska rizika vzniku pádu je nejpravděpodobnější vliv ramiprilu a bisoprololu. Obě léčiva k terapii 

hypertenze mohou způsobovat hypotenzi samy o sobě, při společném podání je toto nebezpečí ještě 

zvýšeno. Z fyzikálních hodnot pacienta je zřejmé, že se u něj vyskytla výrazná hypotenze, která mohla 

mít souvislost s pádem. Ramipril navíc v ojedinělých případech může snižovat hladinu hemoglobinu, 

a i pacientovy plazmatické hladiny hemoglobinu jsou výrazně sníženy. Vzhledem k poruchám rytmu 

v pacientově anamnéze je podávání bisoprololu racionální, pokud by tedy přetrvávala hypotenze, 

bylo by vhodné snížit dávky ramiprilu, případně ho úplně vysadit. Na místě je také pravidelný 

monitoring tlaku krve a srdečního tepu a dostatečná hydratace, a to i vzhledem k přítomné urosepsi. 

Atorvastatin sice není označen jako rizikové léčivo stran pádu, má však vliv na kosterní svalstvo a jeho 

užívání může vyvolávat NÚ jako myalgie, svalové křeče, bolest končetin a artralgie, které mohou být 

spojeny s výskytem pádu. Neznáme pacientovy hodnoty lipidů v krvi, podávání statinů starším 

pacientům s sebou však přináší zvýšené riziko výskytu NÚ. Je proto třeba pravidelně monitorovat jak 

hladiny lipidů, tak koncentraci kreatinfosfokinázy a průběžně zvažovat, zda léčba statinem pacientovi 

přináší více benefitů než rizik.  

Z dalších možných lékových problémů se vyskytlo současné podávání dvou antikoagulancií 

enoxaparinu a sulodexidu. Společné užívání těchto látek zesiluje riziko krvácení, které je nebezpečné 

zvláště pokud dojde při pádu k poranění. Bylo by vhodné zvážit nutnost podávání sulodexidu, který 

má navíc jen slabé doklady o účinku. Pokud je užívání obou léčiv nutné, je třeba pravidelně sledovat 

koagulační parametry. 

Z hlediska ostatních rizikových faktorů by byla vhodná edukace pacienta ohledně správné hydratace 

a pomalého vstávání z lůžka pro předcházení vzniku hypotenze. Hydratace je nezbytná i vzhledem 
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k přítomné urosepsi, která má na svědomí i delirium, při kterém pacient upadl. Vhodný by byl tedy 

zvýšený dohled nad pacientem a případně pomoc od ošetřujícího personálu. Pacient má rovněž 

problémy se zrakem. Sice již před hospitalizací používal brýle, není však jasné kdy naposledy byl 

s očima na kontrole a jestli přes stávající dioptrie spolehlivě vidí. Kontrola a případné pořízení nové 

pomůcky by byla vhodná také pro sluchové problémy. 

Závěr  

Přestože lékař uvedl pád pacienta v deliriu, pacient užíval i léčiva, která by jistě mohla mít vliv na vznik 

pádu, a to především kvůli riziku hypotenze, která se u pacienta také projevila. Nasvědčoval by tomu 

i čas pádu, který následoval po večerní dávce ramiprilu. U pacienta se vyskytly i jiné lékové problémy, 

které mohly vést k prodloužení doby hospitalizace.  

Vzhledem k hypotenzi, která se u pacienta vyskytla, by bylo vhodné monitorovat krevní tlak pacienta 

a kontrolovat hydrataci. Na místě by bylo také snížení dávky ramiprilu, případně jeho úplné vysazení. 

Kazuistika 2 

Popis pacienta 

81letá pacientka s opakovanými pády v anamnéze. Ve 13 hodin, při uklízení věcí do zásuvky, ztratila 

rovnováhu, sedla si a zvrátila se dozadu, přičemž se udeřila do hlavy. Po pádu byla pacientka 

orientovaná a nebyla zaznamenána žádná zranění. Pád neměl vliv na hospitalizaci. 

Osobní anamnéza 

• Anémie,  

• arteriální hypertenze, 

• stav po subdurálním hematomu (2017), 

• stav po operaci pravého vnitřního ucha, od té doby chronicky vertigo, 

• opakované pády. 
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Užívaná léčiva 

V průběhu hospitalizace pacientka užívala tato léčiva (Tabulka 27). Duomox a Lacidofil byly nasazeny 

nově, 6. den hospitalizace. Všechna ostatní léčiva pacientka užívala dlouhodobě. 

Tabulka 27. Farmakoterapie pacienta v  průběhu hospitalizace  

Název léčivého přípravku  Účinná látka Dávkování 

Lacidofil 2x109 CFU Organismy produkující kyselinu mléčnou 1-1-1 

Sorbifer durules 320 mg/60 mg Hydrát síranu železnatého a kyselina askorbová 1-0-0 ST + SO 

Betaserc 24 mg Betahistin   1-1-1 

Helicid 20 mg Omeprazol 1-0-0 na lačno 

Milurit 100 mg  Alopurinol  1-0-0 

Duomox 250 mg Amoxicilin  6-14-22 hod. 

Xaleec Combi 16mg/ 12,5 mg Kandesartan a hydrochlorothiazid 1-0-0 

Betaxa 20 mg Betaxolol  ½-0-0 

Amlodipin Accord 10 mg Amlodipin  0-0-1 

Detralex 500 mg Diosmin, kombinace 2-1-0 

Legenda: CFU – colony forming unit (jednotky vytvářející kolonie) 

Fyzikální a laboratorní hodnoty  

U pacientky byly naměřeny hodnoty fyzikálního a laboratorního vyšetření zobrazené v Tabulce 28. 

Tabulka 28. Hodnoty fyzikálního a laboratorního vyšetření u pacienta  

BMI (kg/m2) 24,4 

Tlak krve (mmHg) 160/80 (po pádu 120/80) 

Pulz (/min) 80 

Hemoglobin (g/l) 138 

Na+ (mmol/l) 138,8 

K+ (mmol/l) 3,51 

Cl- (mmol/l) 105 

Osmolalita séra (mmol/kg) 283 

Legenda: BMI – body mass index (index tělesné hmotnosti) 

Rizikové faktory 

U pacientky byly přítomny rizikové faktory přispívající vzniku pádu. Patřily mezi ně vysoký věk, 

riziková onemocnění (arteriální hypertenze, anémie, závratě), polyfarmakoterapie (10 léčiv, z nichž 3 

byla populačně i individuálně riziková), více než 1 pád v posledních 12 měsících a problémy se 

sluchem, přičemž má voperovaný kochleární implantát. Před pádem byla pacientka schopna se 

pohybovat s dopomocí nebo s doprovodem. 

 

 

 



59 
 

Populačně riziková léčiva a nežádoucí účinky stran pádu 

V rámci analýzy označili kliničtí farmaceuti jako populačně riziková tato léčiva (Tabulka 29). 

Tabulka 29. Přehled populačně rizikových léčiv a nežádoucích účinků stran pádu  

Populačně   
rizikové léčivo 

Nežádoucí účinky zvyšující riziko pádu 
Individuálně 
rizikové léčivo 

Amlodipin 
Časté: ospalost, závrať, poruchy vidění, palpitace, nauzea 

Méně časté: hypotenze, arytmie, třes, synkopa 
ano 

Betaxolol  Méně časté: bradykardie, závratě, nauzea, astenie, insomnie ano 

Kandesartan  Časté: závratě, vertigo ano 

Hydrochlorothiazid  
Časté: točení hlavy, vertigo, hyponatrémie, hypokalémie 

Méně časté: posturální hypotenze 
ano 

Celkové hodnocení farmakoterapie 

Zatímco ošetřující lékař hodnotil farmakoterapii pacientky jako spíše nesouvisející s pádem, klinický 

farmaceut zvolil možnost spíše souvisí.  

Zhodnocení 

Pacientka užívá amlodipin, betaxolol a kombinaci kandesartanu s hydrochlorothiazidem, jejichž 

společné užívání může vzájemně zesilovat antihypertenzní účinek a hrozí tak riziko vzniku hypotenze, 

která se u pacientky v době pádu vyskytla. Pokud by se hypotenze objevovala častěji, bylo by na místě 

redukovat antihypertenzní terapii. Vhodné by bylo rovněž monitorování tlaku krve a dostatečná 

hydratace pacientky. Zjištěna byla také hypokalémie, která může souviset s užíváním diuretika 

hydrochlorothiazidu. Hypokalémie je spojena se zvýšeným rizikem vzniku arytmií, rizikovým faktorem 

vzniku pádu. Pro redukci rizika hypokalémie i hypotenze by bylo vhodné vysadit diuretikum, zvláště 

pokud se u pacientky nevyskytují otoky, a zachovat pouze sartan.  

Přestože omeprazol není označen jako rizikové léčivo stran pádu, jeho dlouhodobé užívání způsobuje 

hypomagnezémii, která se může projevit příznaky jako únava, delirium, křeče, závratě a ventrikulární 

arytmie. Zvýšené vylučování hořčíku je navíc podpořeno současným užíváním hydrochlorothiazidu. 

Kromě toho je při užívání omeprazolu zhoršeno vstřebávání vitaminu B12, který je nezbytný pro 

správnou krvetvorbu. Jeho nedostatek může zhoršovat anémii, která je považována za rizikové 

onemocnění pro vznik pádu, a kterou pacientka trpí. Je otázka, zda je užívání omeprazolu pro 

pacientku nezbytné, protože v osobní anamnéze pro něj není indikace. Pokud by bylo užívání 

omeprazolu nezbytné, bylo by na zvážení zavést suplementaci magnezia. Hladiny hemoglobinu jsou 

díky suplementaci železa téměř v normě.  

Vzhledem k chronickým závratím a skutečnosti, že už před pádem měla pacientka problémy s chůzí, 

by bylo vhodné uvažovat o přidělení pomůcky k chůzi, jako chodítko, berle nebo hůl. Na místě by byla 
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také edukace pacientky ohledně předcházení ortostatické hypotenze, jako pomalé vstávání 

a dostatečná hydratace. 

Závěr 

Pacientka měla v osobní anamnéze chronické vertigo a opakované pády, které mohly být příčinou 

pádu. Vliv však mohla mít i užívaná farmakoterapie, a to především kvůli náhlému snížení tlaku, ke 

kterému při pádu došlo. Kromě hypotenze k pádu mohly přispívat i nežádoucí účinky provázející 

hypokalémii a hypomagnezémii. U pacientky by byl vhodný monitoring tlaku krve a laboratorních 

hodnot minerálů, při sklonech k hypotenzi je na zvážení snížení dávek antihypertenziv.  

Kazuistika 3 

Popis pacienta 

Pacientkou byla 84letá žena, která ve 14:15 na pokoji při přesunu z lůžka upadla a udeřila se do hlavy 

a do zad. Po pádu byla pacientka zmatená, s lehkým zraněním bez potřeby ošetření lékařem. Výskyt 

pádu si nevyžádal prodloužení hospitalizace pacientky. Nekuřačka, bez abúzu alkoholu v anamnéze.  

Osobní anamnéza 

• Alzheimerova choroba, 

• anémie, 

• operace očí. 

Užívaná léčiva 

V průběhu hospitalizace pacientka užívala tato léčiva (Tabulka 30). Všechna léčiva užívala pacientka 

dlouhodobě již před hospitalizací. 

Tabulka 30. Farmakoterapie pacienta v  průběhu hospitalizace  

Název léčivého přípravku  Účinná látka Dávkování 

Clexane 2000 IU (20 mg)/0,2 ml Enoxaparin  1-0-0 

Acidum folicum 10 mg Kyselina listová  0-0-1 

Verospiron 25 mg Spironolakton  1-1-0 

Tiapridal 140 mg/ml Tiaprid  20-0-20 gtt. 

Helicid 20 mg Omeprazol  1-0-0 

Buronil 25 mg Melperon  0-0-0-1 

Tardyferon 80 mg Síran železnatý 0-0-1 
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Fyzikální a laboratorní hodnoty 

U pacientky byly naměřeny hodnoty fyzikálního a laboratorního vyšetření zobrazené v Tabulce 31. 

Tabulka 31. Hodnoty fyzikálního a laboratorního vyšetření u pacienta  

BMI (kg/m2) 24,44 

Tlak krve (mmHg) 105/66 

Pulz (/min) 99 

Hemoglobin (g/l) 86 

Glykémie (mmol/l) 6,8 

Na+ (mmol/l) 138,1 

K+ (mmol/l) 3,45 

Cl- (mmol/l) 102 

Osmolalita séra (mmol/kg) 289 

Legenda: BMI – body mass index (index tělesné hmotnosti) 

Rizikové faktory 

Rizikové faktory, které mohly přispívat k pádu, zahrnovaly vysoký věk, riziková onemocnění 

(Alzheimerova choroba, anémie) a polyfarmakoterapii (7 léčiv, z toho 3 populačně i individuálně 

riziková). Pacientka byla schopna chodit s dopomocí nebo doprovodem. Před pádem byla zmatená 

a neklidná.   

Populačně riziková léčiva a nežádoucí účinky stran pádu 

V rámci analýzy označili kliničtí farmaceuti jako populačně riziková tato léčiva (Tabulka 32). 

Tabulka 32. Přehled populačně rizikových léčiv a nežádoucích účinků stran pádu  

Populačně 
rizikové léčivo 

Nežádoucí účinky zvyšující riziko pádu 
Individuálně 

rizikové léčivo 

Spironolakton  
Velmi časté: hyperkalémie, arytmie 

Méně časté: zmatenost, somnolence, únava 
ano 

Tiaprid  

Časté: vertigo, somnolence, závratě, Parkinsonismus, insomnie 

Není známo: ztráta vědomí, synkopa, komorové arytmie, 

prodloužení QT intervalu, ortostatická hypotenze 

ano 

Melperon  
Časté: Parkinsonismus (tremor, hypokineze, hypertonie), závrať 

Méně časté: ortostatická hypotenze 
ano 

Celkové zhodnocení farmakoterapie 

Jak lékař, tak klinický farmaceut se domnívali, že pád spíše souvisel s užívanou farmakoterapií. 

Zhodnocení 

Užívání tiapridu je u starších pacientů spojeno s rizikem vzniku pádů, které mohou souviset 

především s jeho nežádoucími účinky na nervový a kardiovaskulární systém. Podání tiapridu může 

zvýšit riziko ortostatické hypotenze, které je ještě zesíleno současným užíváním melperonu 
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a spironolaktonu. Společné užívání tiapridu a melperonu zvyšuje také riziko prodloužení QT intervalu, 

které může vyústit v arytmie typu Torsade de pointes. Toto riziko je ještě navýšeno přítomnou 

hypokalémií. Tiaprid i melperon jsou pravděpodobně esenciální léčiva, a tak je třeba zajistit pacientce 

pohyb po zdravotnickém zařízení vždy s doprovodem. Důležitý je také monitoring tlaku krve a hladiny 

kalia a dostatečná hydratace. Korekce kalémie je nezbytná pro redukci rizika vzniku arytmií.  

Z osobní anamnézy i hodnot krevního tlaku se zdá, že spironolakton byl nasazen pouze pro srovnání 

plazmatické hladiny kalia. Pokud je tomu skutečně tak, bylo by vhodnější spironolakton vysadit 

a nahradit ho jiným suplementem kalia, který zároveň nebude negativně ovlivňovat krevní tlak, který 

má pacientka nízký.  

Omeprazol není označen jako rizikové léčivo stran pádu, jeho dlouhodobé užívání však způsobuje 

hypomagnezémii, která se může projevit příznaky jako únava, delirium, křeče, závratě a ventrikulární 

arytmie. Omeprazol navíc zhoršuje vstřebávání vitaminu B12, který je nezbytný pro správnou 

krvetvorbu. Jeho nedostatek může vést ke zhoršení anémie. Z dostupných informací není jasné, zda 

je užívání omeprazolu pro pacientku nezbytné. Pokud je indikace zbytná, bylo by vhodné léčivo 

vysadit. Pokud je užívání omeprazolu nezbytné, bylo by na zvážení zavést suplementaci magnezia.  

Pacientka sice dlouhodobě užívá síran železnatý na anémii, hodnoty hemoglobinu jsou však stále 

velmi nízké. Problém může spočívat v nepravidelném podávání Tardyferonu, na místě by tedy bylo 

edukovat ošetřující osoby, v tomto případě rodinu. Pokud problém spočívá jinde, bylo by na zvážení 

zvýšení dávky léčiva na dvě tablety denně.  

Z osobní anamnézy není jasné užívání enoxaparinu, nejspíše je nasazen kvůli imobilizaci pacientky. 

Pokud však jeho užití není nezbytné, bylo by vhodné zvážit jeho vysazení, a to hlavně kvůli zvýšenému 

riziku krvácení.  

Závěr 

U pacientky jsou přítomna riziková onemocnění, která mohla mít vliv na vznik pádu (zvláště 

demence). Podílet se však mohla i užívaná léčiva, která mohla způsobit pád navozením sedace, 

ortostatické hypotenze nebo arytmiemi. Vzhledem těmto nežádoucím účinkům a také psychickému 

stavu pacientky je vhodný zvýšený dohled a doprovod při pohybu. Důležité je také monitorování tlaku 

krve a hladiny kalia.   
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3.3 Diskuse  

Pády patří k častým problémům, které se objevují u hospitalizovaných pacientů a k jejichž vzniku 

může vést velké množství rizikových faktorů. Multifaktoriální původ pádů je problematický především 

z hlediska hledání příčin pádu, kterou mnohdy není možné s přesností určit. Identifikace rizikových 

faktorů je přitom nezbytná pro zavedení preventivních opatření, která sníží výskyt pádů a s ním 

spojených problémů. Pokud tedy nejsou identifikovány konkrétní rizikové faktory pádu, k řešení 

problémů je třeba zavedení mnoha intervencí. S vyšším množstvím požadavků však přichází také vyšší 

nároky na čas a odborné znalosti zdravotnického personálu, a to především lékařů, klinických 

farmaceutů a zdravotních sester. V této práci byly analyzovány nejčastěji se vyskytující rizikové 

faktory vedoucí k pádu, se zaměřením zvláště na rizikovou medikaci a její vliv na pád u konkrétních 

pacientů. Kromě toho byly u těchto léčiv zkoumány také lékové problémy, které mohly být příčinou 

vzniku pádu, a intervence doporučené k řešení vzniklých problémů. 

K identifikaci individuálně rizikových léčiv je nezbytné znát mechanismus účinku těchto léčiv. Dále 

také individuální rozdíly mezi pacienty, kteří na podané látky reagují rozdílně. Analyzovaní pacienti 

užívali léčiva, která jsou dle publikované literatury považována za riziková z hlediska vzniku pádu. 

Převážně se mezi nimi nacházely léčiva ze skupin ovlivňujících nervový, kardiovaskulární, respirační 

a endokrinní systém, jež se objevily ve 416 (96,1 %) případech z celkových 433 epizod užití rizikového 

léčiva. 118 

Léčiva ovlivňující nervový systém bývají velmi často spojována se zvýšeným rizikem vzniku pádu. 

Nejběžněji je s pády spojováno užívání benzodiazepinů, antipsychotik (atypických i klasických) 

a antidepresiv, specificky SSRI a TCA. V hodnoceném vzorku pacientů byla prevalence individuálně 

rizikových léčiv ovlivňujících CNS vysoká, jak je patrno z Tabulky 5. Největší zastoupení rizikových léčiv 

se objevilo u antipsychotik, konkrétně tiaprid byl identifikován jako druhé nejčastěji se vyskytující 

individuálně rizikové léčivo ze všech. Tiaprid byl využíván nejčastěji ke zklidnění starších pacientů 

s agitovanými stavy, tato terapie však mohla vést k somnolenci, závratím, vertigu a následně k pádu. 

Zvýšený výskyt tiapridu u pacientů s pádem mohl být také spojen s nízkým povědomím o jeho NÚ 

jako hypotenze a riziko prodloužení QT intervalu, které jsou zesíleny současným užíváním léčiv se 

stejnými NÚ. U mnoha pacientů se také jednalo o esenciální léčivo v terapii, jehož vysazení nebylo 

možné. V takových případech by bylo jistě vhodné věnovat pacientovi zvýšenou pozornost, takové 

opatření však velmi závisí na personálních možnostech daného ZZ. 118, 138, 139 

V menší míře se v analýze individuálně rizikových léčiv objevily skupiny benzodiazepinů, antidepresiv, 

analgetik, ale také antiepileptik. Ačkoliv se benzodiazepiny a antidepresiva u pacientů vyskytovaly, 

jejich počet byl výrazně nižší než u antipsychotik. Mohlo to být způsobeno znalostí problematiky 

těchto látek a jejich souvislostí se vznikem pádu. Rizikovým pacientům tak mohla být podána jiná 
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léčiva, případně byli pod důslednějším dohledem. S pádem je spojeno také užívání antiepileptik, které 

bývá často podceňováno. Z této skupiny lze zmínit např. pregabalin a gabapentin, které se kromě 

terapie epilepsie užívají také při léčbě neuropatické bolesti. Tato léčiva však mohou způsobit NÚ jako 

závratě, somnolenci, vertigo, hypotenzi i hypertenzi. Přestože opioidy jsou spojeny se zvýšeným 

rizikem vzniku pádu, především kvůli riziku sedace, závratí a vlivu na kognitivní funkce, 

v analyzovaném vzorku se tato léčiva objevila pouze u malého počtu epizod pádů. Toto však platilo 

pouze pro silné opioidy, slabý opioid tramadol byl naopak druhým nejčastěji se vyskytujícím 

individuálně rizikovým léčivem ze skupiny nervového systému. Důvodem může být například 

frekvence užívání těchto léčiv. Zatímco silné opioidy jsou podávány na velmi silné bolesti, při kterých 

pacient spíše bude setrvávat na lůžku a nehrozí tedy riziko upadnutí, tramadol je užíván v mnohem 

větší míře i na bolest s menší intenzitou. Pacienti se silnými opioidy budou také pravděpodobně pod 

důslednějším dozorem.  6, 138 

Ačkoliv některá léčiva působící na kardiovaskulární systém mohou mít jistý prospěšný efekt pro 

předcházení pádům, je důležité přesně rozlišovat jednotlivé skupiny, protože pouze u několika z nich 

bylo prokázáno zvýšené riziko pádu při jejich užívání. Nejčastěji jsou v tomto kontextu zmiňována 

diuretika, antiarytmika skupiny 1a, digoxin a antihypertenziva. V této analýze byla shledána jako 

nejrizikovější léčiva pro vznik pádu diuretika. Nejvyšší výskyt byl prokázán u kličkového diuretika 

furosemidu. Riziko jeho užívání spočívalo především v silném diuretickém účinku, který mohl mít za 

následek vznik hypotenze a minerálové dysbalance. Problém mohl nastat při nedostatečné kontrole 

hydratace, která je důležitá zvláště u pacientů, u nichž je použití furosemidu esenciální a nezbývá 

tedy nic jiného než důsledná prevence vzniku NÚ. Furosemid byl však u pacientů často indikován jako 

antihypertenzivum i v případě, kdy nebyly přítomny otoky. Vzhledem k jeho silnému účinku tak 

hrozilo riziko NÚ, které ještě zesilovaly případné interakce s dalšími užívanými léčivy. 23, 118, 139 

Ve výsledcích se překvapivě často objevoval také spironolakton, který byl označen jako individuálně 

rizikové léčivo v 19 případech. Přestože je jeho užívání spojeno s výskytem hyperkalémie, arytmií 

a výjimečně i s hypotenzí, nejsou dostupné zdroje, které by riziko pádu potvrzovaly. Důvod výskytu 

spironolaktonu u pacientů s pádem by mohl být spojen s jeho antihypertenzním účinkem. Přestože 

spironolakton sám o sobě nemá silný diuretický efekt, při současném užití s jinými antihypertenzivy 

zesiluje riziko hypotenze. Toto riziko bylo v několika případech zbytečné, protože spironolakton byl 

použit pouze pro zvýšení hladin kalia, přičemž existují i jiné možnosti, které nemají nežádoucí účinky 

na krevní tlak. 139 

Zajímavé bylo zjištění, že mezi individuálně rizikovými léčivy se objevily také skupiny léčiv, které 

nejsou obecně považovány za populačně rizikové. Patřily mezi ně antiparazitika, konkrétně 

metronidazol a antiinfektiva ze skupiny chinolonů. Vysvětlení může spočívat v možnosti vzniku 
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záchvatovitých křečí a periferní neuropatie, které mohou provázet léčbu metronidazolem. 

U chinolonů je dokonce ještě více NÚ souvisejících s pádem, z nichž některé nemusí být u této 

skupiny očekávané. Například hypotenze, arytmie, deprese, hypoglykémie a další. Neznalost těchto 

informací se poté může projevit v praxi, kdy je látka indikována nevhodně vzhledem k celkovému 

stavu pacienta nebo pokud dochází k interakcím s ostatními léčivy. Zároveň je v těchto případech 

náročné zavést správné intervence pro předcházení dalším pádům. Kontinuální vzdělávání odborníků 

a vzájemná komunikace mezi experty je tak velmi důležitou součástí k odhalování těchto problémů. 

139 

Vliv na pád může mít i prostředí, ve kterém se pacient nachází. Při hospitalizaci se pacienti ocitají 

v neznámém prostředí a setkávají se s cizími lidmi, bývají nemocní a případně podstupují operace 

a jinou náročnou léčbu. Zvláště v prvních dnech hospitalizace je tedy potřeba zvýšený dohled nad 

pacienty, kteří si potřebují zvyknout na cizí prostředí a novou léčbu. ZZ mohou mít také rezervy ve 

vybavení, která snižují komfort pacienta. Při analýze prostředí jihočeských nemocnic bylo zjištěno 

několik nedostatků, jako absence madel na chodbách i v koupelnách, kluzké podlahy nebo špatné 

osvětlení. Přímo na pokojích se také objevovaly problémy s postranicemi lůžek, které buď nebyly 

využity, nebo jejich použití zabránilo pacientovi ve volném pohybu. Edukace pacientů a důsledná 

ošetřovatelská péče jsou důležitými body pro předcházení pádům. Dohled je nezbytný také z toho 

důvodu, že mnoho pacientů doporučení nerespektuje. 118, 140 

Pro předcházení vzniku pádů je klíčová znalost mnoha faktorů, které se mohou u pacienta vyskytnout. 

Vysoký věk pacienta, jeho rizikové diagnózy i funkční poruchy jsou příznaky, kterým je potřeba 

věnovat zvýšenou pozornost. U pacientů s pádem je nutné pečlivě provádět revizi užívané 

farmakoterapie a jejích dávek. Pokud je nutné užívání rizikových léčiv, vždy by měla být léčba 

přizpůsobena konkrétnímu pacientovi. Prevence vzniku pádu by měla zahrnovat kontrolu NÚ 

a interakcí, ale také zhodnocení aktuálního stavu pacienta, jeho hydrataci, laboratorní a fyzikální 

hodnoty a stav vědomí. Významný vliv však může mít také probíhající infekce. Pro konkrétního 

pacienta by měly být doporučovány intervence zohledňující individuální rozdíly. 118 

ZZ by měla usilovat o zvyšování kvality lékařské, farmaceutické a ošetřovatelské péče. Předcházení 

vzniku pádů přináší žádoucí výsledky, jako jsou zvýšení kvality života pacienta, nižší náklady na léčbu 

a kratší dobu hospitalizace pacienta. Jedním ze způsobů, jak zvýšit kvalitu poskytované péče, je 

společná spolupráce mezi farmaceuty, lékaři a sestrami. Zatímco klinický farmaceut má hluboké 

znalosti o problematice léčiv (např. NÚ, interakce, kontraindikace a další), lékař se soustředí spíše na 

diagnostiku, je s pacientem v každodenním osobním kontaktu a může tak zhodnotit jeho aktuální 

stav. Při společné spolupráci si experti mohou zprostředkovat nové informace a zavádět opatření pro 

předcházení pádům. Co se týče ošetřovatelské péče, sestry mohou mít vliv na množství vnějších 
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rizikových faktorů, jako je prostředí, ve kterém se pacienti nacházejí, dohled a případně asistence při 

chůzi. Že je spolupráce důležitá naznačila i skutečnost, že lékaři přisuzovali vlivu léčiv na pád menší 

význam než kliničtí farmaceuti. Tento rozdíl je pravděpodobně důsledkem rozdílných teoretických 

znalostí o léčivech. Otázkou ovšem zůstává, zda je v reálných možnostech ZZ tato opatření zavést. 

Nejen, že by důsledná komunikace byla náročná časově, ale potřeba by byl také dostatek personálu.  

Limity 

Limity analýzy spočívaly především v poměrně malém vzorku pacientů s pádem, kteří se studie 

účastnili. U některých pacientů s pádem navíc nebyly v databázi vyplněny všechny potřebné 

informace o akutním stavu v době pádu a vzhledem k tomu, že data byla zpracovávána později, 

nebylo možné tyto chybějící informace zpětně získat. Kliničtí farmaceuti tak některé lékové problémy 

mohli pouze odhadovat. Výsledky mohly být ovlivněny také klasifikací lékových problémů 

a intervencí, kde záleželo na znalostech a zkušenostech zpracovatele. Potenciálním řešením by mohlo 

být zvýšení počtu pacientů ve studii.  
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4 Závěr 

Tato práce zobrazuje rizikové faktory, které mohly mít vliv na výskyt pádu u hospitalizovaných 

pacientů. Analyzována byla populačně a individuálně riziková léčiva stran pádu, lékové problémy 

vedoucí k pádu a intervence doporučené klinickými farmaceuty ke snížení rizika pádu, cíl práce byl 

tedy splněn. Výsledky práce zobrazují rizikové faktory, které je potřeba cíleně vyhledávat 

a v nejlepším případě jim včas předcházet. 

Analýza prokázala, že nejvyšší riziko vzniku pádu je spojeno s užíváním léčiv působících na nervový 

a kardiovaskulární systém. Nejčastěji bylo jako individuálně rizikové voleno kličkové diuretikum 

furosemid, který představoval riziko především kvůli výskytu interakcí s jinými antihypertenzivy 

a také kvůli potenciální dehydrataci pacienta. Druhým nejčastěji uváděným léčivem bylo 

antipsychotikum tiaprid, jehož užívání bylo spojeno většinou s problematickou indikací vzhledem 

k věku pacienta. Použití rizikové účinné látky vzhledem k věku pacienta bylo zároveň nejčastěji se 

objevujícím lékovým problémem ze všech analyzovaných individuálně rizikových léčiv. Zjišťovaná 

četnost doporučených intervencí prokázala, že pro minimalizaci rizik je potřeba důslednější 

monitoring symptomů i laboratorních hodnot pacientů. V analýze byla identifikována také léčiva, 

jejichž vliv na vznik pádu bývá často podceňován. Tyto skupiny zahrnovaly urologika, chinolonová 

antibiotika a antiparazitika.  

Zajímavé bylo zjištění, že u velkého množství léčiv, která nesouvisí s pádem, nebyla jasná jejich 

indikace. Vzhledem k pravděpodobné zbytnosti jejich užívání tak bylo nejčastější intervencí 

doporučení vysadit tato léčiva.  
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