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a přátelům za veškerou pomoc a podporu. 

 

  



Abstrakt 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra sociální a klinické farmacie 

Řešitel práce: Yuliia Kliui 

Vedoucí práce: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. 

Název diplomové práce: Analýza postojů seniorů na samoléčení analgetiky se zaměřením 

na nesteroidní antiflogistika 

Úvod: Nesteroidní antiflogistika patří pro svůj významný analgetický a antiflogistický účinek 

k nejčastěji předepisovaným léčivům. Vzhledem k četným nežádoucím účinkům a lékovým 

interakcím NSAID je vždy nutné brát ohled na jejich přítomnost v medikaci pacientů. Význam 

lékových problémů roste u geriatrických a polymorbidních pacientů, u kterých nesteroidní 

antiflogistika mohou ovlivnit již probíhající léčbu a způsobit nežádoucí komplikace. 

Cíl práce:  Cílem teoretické části této diplomové práce je zpracovat přehled lékových problémů 

se zaměřením na NÚ a LI NSAID. Cílem praktické části je poté popsat a analyzovat postoje 

seniorů k samoléčení analgetiky se zaměřením na ibuprofen. 

Metodika: Provedena byla observační průřezová studie ve městě Charkov na Ukrajině. Data 

byla sbíraná metodou osobního rozhovoru se záznamem do papírového dotazníku. Použitý 

dotazník byl částečně převzatý z rigorózní práce Mgr. Barbory Růžkové na téma: „Analýza 

názorů seniorů k samoléčení analgetiky se zaměřením na ibuprofen“, v němž byly provedeny 

drobné změny přidáním dvou nových otázek a pozměněním některých možností odpovědí. 

Bylo osloveno několik domovů pro seniory. Pro nedostatečný počet respondentů byli následně 

dotazováni též senioři mimo domovy pro seniory, a sice v lékárnách, městské nemocnici 

a městském parku. 

Výsledky: Během průzkumu bylo celkem osloveno 338 seniorů, z nichž souhlasilo 

se spoluprací 160. 25,6 % seniorů trpělo bolestmi různého původu alespoň jednou týdně, 25 % 

pak trpělo bolestmi skoro každý den. Nejčastější byly bolesti svalů, kloubů, hlavy, oblast zad 

a kříže. Hlavním poradcem v problematice užívání a výběru analgetik byl podle seniorů 

lékárník. Významná část seniorů (60 ze 160) nevyžadovala radu odborníků. Nejoblíbenější 

volně prodejné analgetikum představoval mezi seniory Diklofenak a Ibuprofen. 

55 dotazovaných vědělo, že ibuprofen je léčivou látkou proti bolesti. Z pacientů užívajících 

ibuprofen (N=57) celkově nevědělo  nic o jeho nežádoucích účincích 61,4 % seniorů. Jako lék 

se závažnými nežádoucími účinky klasifikovalo přípravky obsahující ibuprofen 

14 % respondentů. Konkrétní nežádoucí účinky uvedlo pouze 11 seniorů, nejčastěji byl 

zmiňován negativní vliv na žaludek, játra či ledviny. Většina uživatelů neznala žádnou lékovou 



interakci anebo ani nevěděla význam tohoto  termínu. Nejčastěji si senioři uvědomovali 

nebezpečí interakce s léky na krevní tlak (N=2) a ředění krve (N=4). Hlavním zdrojem 

vědomostí respondentů o lékových interakcích byl příbalový leták (N=8), média (N=5), známí 

a příbuzní (N=5), zdravotnická škola (N=4).  

 

 

  



Abstract 

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Social and Clinical Pharmacy 

Candidate: Yuliia Kliui 

Consultant: PharmDr. Martin Doseděl PhD. 

Title of the diploma thesis: The Analysis of Senior´s Opinions on Self-treatment by non-

steroidal anti-inflammatory drugs 

Introduction: Due to their significant analgesic and antiphlogistic effects are non-steroidal 

anti-inflammatory drugs one of the most prescribed drugs. According to the high number of side 

effects and drug-drug interactions, it is important to pay attention to their presence in patient´s 

medication. The importance of drug related problems increases in polymorbid and geriatric 

patients, who´s medication can be altered by the presence of non-steroidal anti-inflammatory 

drugs, which can lead to unwanted complications. 

Aim of study: The principal aim of the theoretical part is to elaborate a review of the drug 

related problems concerning the side effects and drug-drug interactiond of NSAIDs. The 

practical part analyses via a question-study the senior´s opinion and experiences on self-

medication by analgesics focusing on ibuprofen. 

Methods: A cross sectional study have been conducted in the city of Kharkov in Ukraine. 

The data have been collected during an interview with a questionnaire. The used questionnairre 

has been partly taken from the study done by Mgr. Barbara Růžková on the theme „Analasys 

of senior’s of Senior´s Opinions on Self-treatment by analgesics especially by ibuprofen. 

The questionnaire has been modified by including two other possible questions and alteration 

of some answers. A few number of retirement houses have been approached, but  due to the lack 

of respondents, we had to approach seniors outside the retirement houses, namely 

in pharmacies, hospitals and park. 

Results: During the study, 338 seniors have been asked to cooperate, out of them only 160 

agreed. 25.6 % of seniors suffered from various pain at least once a week, 25 % of seniors 

suffered from pain every day. The most common pain was headache, joint pain, muscle pain 

and back pain. The main advisor for the use and choice of analgesics was a pharmacist. 

An important part of seniors (60 out of 160) didn´t need the advice of specialists. Most of the 

seniors didn´t know, what ibuprofen is. 55 respondents knew that ibuprofen is an analgesic. 

The most preferred OTC analgesics was diclofenac followed by ibuprofen. 61,4 % of seniors 

who used ibuprofen (N=57) had no knowledge about the side effects of ibuprofen, 14 % 

classified ibuprofen as a drug with severe side effects. Concrete side effects have been named 



only by 11 seniors, the most cited ones were hepato-, gastro- and nephrotoxicity. The majority 

of seniors had no knowledge about drug-drug interactions or didn´t know the meaning of the 

term. Seniors were frequently aware of the dangerous interactions of ibuprofen with 

antiagregants (N=4) or antihypertensive drugs (N=2). The main source of information about 

the interactions and side effects were for seniors the user´s notice (N=8), media (N=5), friends 

and relatives (N=5), and medical schools (N=4). 
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10.1. Dotazníky pro domovy seniorů ...........................................................................65 
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1. Úvod a cíl práce 
 

Nesteroidní antiflogistika (NSAID) jsou jednou z nejvíce používaných skupin léčiv. 

Základní indikací NSAID je terapie akutní i chronické, zánětlivé i nezánětlivé bolesti (1) (2). 

Lze se s nimi setkat např. u terapie dysmenorey, primárních a některých sekundárních bolestí 

hlavy, pooperační bolesti nebo také bolesti muskuloskeletárního systému (1) (2). V oblasti 

chronické bolesti se NSAID používají v léčbě bolesti u osteoartrózy, spondylózy nebo 

revmatoidní artritidy (1). NSAID se mimo to používají také jako antipyretika. 

Jako první léčivo této skupiny byla v roce 1899 představena kyselina acetylsalicylová 

(ASA), pod komerčním názvem Aspirin. V 60. letech 20. století byla následně uvedena první 

„ne salicylová“ NSAID, a sice indometacin a ibuprofen (2). Výzkum této skupiny léčiv měl 

za následek zavedení chemicky pestrých sloučenin, mezi kterými figurují např. diklofenak, 

naproxen nebo celekoxib.   

Přestože jsou NSAID používaná již od 60. let minulého století (1), jejich mechanismus 

účinku (MÚ) byl přesněji popsán až roku 1971 (1). NSAID působí přes inhibici enzymu 

cyklooxygenázy (COX), který je zodpovědný za syntézu prostaglandinů (2). Prostaglandiny 

zodpovídají mj. za vznik horečky a zprostředkovávají vznik zánětu. Vedle toho mají také ale 

fyziologické účinky jako vazodilatace v žaludeční sliznici, stimulace produkce viskózního 

žaludečního hlenu (vytváří fyziologickou slizniční bariéru), regulace ledvinové homeostázy 

a agregaci destiček (1) (2) (3). 

Léčba NSAID je obecně dobře tolerována. Vedle přínosu v protizánětlivé a analgetické 

léčbě mají NSAID nicméně i širokou škálu nežádoucích účinků (NÚ) (1). Převážně se jedná 

o NÚ na gastrointestinální trakt (GIT), kardiovaskulární systém (KVS), játra a ledviny. NSAID 

jsou známá také pro svůj významný interakční potenciál, ze kterého vyplývá velká škála 

lékových interakcí (LI). Značný interakční potenciál s nimi mají léčiva potencující riziko 

krvácení (např. antikoagulancia, antiagregancia, selektivní inhibitory zpětného vychytávání 

serotoninu (SSRI) a jiná antidepresiva), nefro- a hepatotoxická léčiva (např. cyklosporin, 

takrolimus) nebo také léčiva ovlivněná inhibicí prostaglandinů v ledvinách (antihypertenziva, 

diuretika) (4) (3) (5) . 

Cílem teoretické části této diplomové práce je zpracovat přehled lékových problémů 

se zaměřením na NÚ a LI NSAID. Cílem praktické části je poté popsat a analyzovat postoje 
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seniorů k samoléčení analgetiky se zaměřením na ibuprofen a seznámit se s problematikou 

samoléčení analgetiky, obzvláště z hlediska skupiny NSAID. 
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2. Teoretická část 
 

2.1. Metodika rešerše 

 

Vyhledávání informací probíhalo pomocí internetových nebo knižních zdrojů. Jako 

internetové zdroje byly používány databáze PubMed, Ovid. Čerpáno bylo také z odborných 

časopisů publikovaných nakladatelstvím Solen. Přesněji se jednalo o časopisy: Praktické 

lékárenství, Medicína pro praxi, Klinická farmakologie a farmacie. Odborné publikace byly 

dále vyhledávány pomocí služby Google Scholar. Dohledávání probíhalo za zadávaní hesel, 

jak v českém, tak anglickém znění: 

- Nesteroidní antirevmatika / Non steroidal antirheumatics 

- Nesteroidní antiflogistika / Non steroidal anti inflammatory drugs 

- Analgetická nefropatie / analgesic nephropathy (Solen, Google Scholar) 

- Hepatotoxicita NSAID/ Hepatotoxicity of NSAID 

- Lékově indukovaná/způsobená hepatotoxicita / Drug induced hepatotoxicty  

- Lékové interakce s NSAID / Drug-drug interactions with NSAID 

- Gastrointestinální toxicita NSAID / Gastrointestinal adverse effects/toxocity of NSAID  

V databázi PubMed bylo vyhledávání vykonáno pomocí Meshů. Byly využity filtry: 

Review a Free full article. 

 

2.2. Nesteroidní antiflogistika  

 

Nesteroidní antiflogistika jsou látky kyselého charakteru. Acidita je dána přítomností 

jednak karboxylové skupiny (u salicylátů, fenamátů, profenů, fenaků), kyselé sulfonamidové 

skupiny (u koxibů) anebo keto-enol tautomerií u heterocyklických enolů. Hodnoty pKa se 

pohybují mezi 4 až 5. Lipofilita NSAID se pohybuje v rozmezí 0,7 až 2,0, což představuje 

optimální hodnotu pro přestup přes biologické membrány, pro absorpci, vazbu na plazmatické 

bílkoviny a eliminaci (6). 

Rozlišení podle chemické struktury je prezentováno v tabulce 1 níže.   
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Tabulka 1: Rozlišení NSAID podle chemické struktury (6) 

 

NSAID představují lipofilní skupinu léčiv a všichni zástupci této skupiny mají tedy 

podobné, ne-li stejné absorpční vlastnosti. Po perorálním podání je jejich absorpce rychlá 

a biodostupnost obecně vysoká. V důsledku rychlé absorpce jsou NSAID léčivy vhodnými též 

pro terapii akutní bolesti (7). NSAID se podávají v různých lékových formách, které se mezi 

sebou liší mimo jiné rychlostí nástupu účinku (8) (9). 

Důležitou vlastností nesteroidních antiflogistik je jejich vazba na plazmatické bílkoviny, 

převážně na albumin. Vzhledem k jejich chemické struktuře je vazba na albumin silná, což je 

dáno iontovými a hydrofobními vazbami (NSAID obsahují kyselou a lipofilní část) (8). Díky 

této vazbě na albumin může dojít k lékovým interakcím s léčivy, která se na plazmatické 

bílkoviny také vážou (např. perorální antikoagulancia jako warfarin, cytostatika - metotrexát, 

perorální antidiabetika či thyroidální hormony) (8). 

Metabolismus NSAID probíhá převážně v játrech, kde jsou NSAID metabolizována 

na polárnější glukuronové deriváty, v některých případech na sulfátové konjugáty (2) (8). First 

pass efekt jater lze využít pro podávání léčivých látek jako sulindak a parekoxib ve formě 

proléčiv, která jsou následně metabolizována na aktivní látky (sulindak sulfid, respektive 

valdekoxib). Některá léčiva mohou být metabolizována i v ledvinách (např. ibuprofen, 

naproxen). NSAID jsou v konečném důsledku vylučována močí (3). 

Chemická struktura Příklad sloučeniny 

Salicyláty acetylsalicylová kyselina 

Deriváty kyseliny propionové ibuprofen, naproxen, ketoprofen 

Pyranokarboxylové kyseliny etodolak 

Heteroarylové kyseliny tolmetin, diklofenak 

Alkanony nabumeton 

Deriváty kyseliny octové indometacin, sulindak 

Oxikamy piroxikam, meloxikam 

Pyrrolopyrroly ketorolak 

Fenamáty mefenamová kyselina 

Diarylheterocykly (Koxiby) celekoxib, valdekoxib, parekoxib, etorikoxib 
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Mezi farmakokinetické vlastnosti patří také biologický poločas eliminace, který je u této 

skupiny léčiv variabilní. Z tohoto hlediska lze rozdělit NSAID do tří skupin: (7) (9) 

- léčiva s krátkým poločasem (3-6h), podávaná obvykle po 6 až 8h, mezi která se řadí 

ibuprofen, diklofenak a indomethacin, 

- léčiva se středně dlouhým poločasem, podávaná pouze jednou nebo dvakrát denně 

(např. naproxen, nimesulid a celekoxib),  

- léčiva s dlouhým poločasem, která lze podat jen jednou denně (piroxikam, meloxikam). 

Kromě jiného se tato léčiva mezi sebou liší také selektivitou vůči cyklooxygenázovým 

enzymům, na které je zaměřen jejich mechanismus účinku. Na tomto základě lze NSAID dělit 

na 4 skupiny (10): 

- Selektivní inhibitory cyklooxygenázy 1 (COX1) (např. kyselina acetylsalicylová) 

- Neselektivní COX inhibitory (např. ibuprofen) 

- Preferenční COX2 inhibitory (např. nimesulid) 

- Selektivní COX2 inhibitory (např. celekoxib). 

 

Nejpoužívanější léčiva ze skupiny NSAID jsou diklofenak a ibuprofen, které představují 

zhruba 40 % globálního prodeje NSAID (7). 

 

2.3. Mechanismus účinku NSAID 

 

Mechanismus účinku NSAID spočívá v inhibici cyklooxygenázy, během které je ovlivněna 

tvorba prostaglandinů. V důsledku inhibice syntézy prostaglandinů dochází k potlačení zánětu, 

avšak zároveň i ke snížení množství prostaglandinů, což vede ke vzniku cele škály nežádoucích 

účinků (11) (12). Syntéza prostaglandinů je zajištěna dvěma izoenzymy COX, označovanými 

jako COX-1 a COX-2. COX-1 (uváděna jako konstituční) hraje roli při syntéze prostaglandinů, 

které regulují fyziologické funkce (v buňkách žaludeční sliznice, ledvinách apod.). COX-2 

(tzv. indukovatelná) hraje roli při rozvoji zánětlivé reakce. Její inhibice prostřednictvím 

inhibitoru COX-2 vede k selektivnějšímu potlačení lokální zánětlivé reakce (viz obr. 1) (13). 
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Obrázek 1: Mechanismus působení NSAID a koxibů (13) 

 
 

2.3.1. Prostaglandiny 

Prostaglandiny (PG) jsou mediátory fyziologických i patologických procesů, mezi které 

spadají např. zánětlivé reakce, bolest, horečka, ale také kardiovaskulární onemocnění nebo 

astma (14). Prostaglandiny, vedle prostacyklinů a tromboxanů, patří mezi takzvané prostanoidy. 

Prostanoidy jsou odvozené od kyseliny arachidonové (AA) a představují konečné produkty 

metabolizmu mastných kyselin cyklooxygenázovým (COX) komplexem (15). 

 

2.3.2. COX izoformy 

Cykloooxygenázový enzymový komplex zodpovědný za syntézu prostanoidů existuje 

ve dvou izoformách, COX-1 a COX-2, které se od sebe liší jak strukturou, tak funkcí. Izoforma 

COX-1 je tvořena fyziologicky v „normálních“ buňkách a je zodpovědná za syntézu 

prostaglandinů a tromboxanů 2, které regulují mukózní bariéru v GIT, ledvinnou homeostázu, 

destičkovou agregaci a jiné fyziologické funkce (3). COX-1 tedy hraje tak zvanou 

„housekeeping“ roli a její inhibice vede k většině NÚ nesteroidních antiflogistik (3).  

COX-2 hraje větší roli v prostaglandiny mediované bolesti, zánětu a při horečce. COX-

2 je tvořena převážné v zánětlivých buňkách a její inhibicí je dosaženo protizánětlivého, 

analgetického a antipyretického účinku (3). Vedle COX-1 hraje avšak i COX-2 významnou roli 

při zachování ledvinných funkcí (16; 17).  
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Z inhibice COX-1 a COX-2 vychází nejen terapeutické, ale také nežádoucí účinky 

NSAID.   

 

2.4.  Nežádoucí účinky nesteroidních antiflogistik 

 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, inhibice COX nesteroidními antiflogistiky 

způsobuje řadu NÚ. Nežádoucí účinky nesteroidních antiflogistik ovlivňují zejména GIT, 

ledvinné a jaterní funkce nebo kardiovaskulární systém (15). Nicméně většina pacientů, kteří 

krátkodobě užívají terapeutické dávky NSAID, tato léčiva tolerují dobře (2). S prodlužující se 

délkou užívání a s přítomností komorbidit se však riziko NÚ zvyšuje (2). Nejběžnější nežádoucí 

účinky jsou uvedené v tabulce 2 (2) (3) (18). 

Tabulka 2: Nejčastější nežádoucí účinky NSAID (2) (18) (3) 

 

Gastrointestinální NÚ 

 

- Dyspepsie, meteorismus 

- Gastroduodenální vřed, gastrointestinální 

perforace a krvácení 

- Nauzea, průjem, zácpa 

 

 

Kardiovaskulární NÚ 

- Arteriální hypertenze 

- Srdeční selhání, palpitace, infarkt 

myokardu 

- CMP a jiné trombotické příhody 

 

 

Ledvinné NÚ 

- Elektrolytická nerovnováha, retence 

sodíku, hyperkalémie, edémy 

- Snížení glomerulární filtrace, nefrotický 

syndrom, chronické onemocnění ledvin 

 

NÚ na centrální nervový systém 

- Cefalea 

- Únava, poruchy spánku 

- Závratě 

- Epileptické záchvaty 

 

Jaterní NÚ 

- Akutní jaterní selhání 

- Reyův syndrom 

- Zvýšení hodnot ALT, AST a alkalické fosfatázy 

- Cholestatické postižení 
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2.4.1. Gastropatie z NSAID  

Gastrointestinální nežádoucí účinky NSAID lze považovat za charakteristický znak této 

skupiny léčiv. Gastropatie z nesteroidních antiflogistik (NSA-gastropatie) je charakterizovaná 

přítomností slizničních změn (petechií, erytémů, erozí nebo vředů) v žaludku a nebo duodenu 

zjištěných při endoskopickém vyšetření. Patologické změny na sliznici žaludku a duodena 

v rámci NSA-gastropatie se mohou projevovat různými symptomy mezi které lze zařadit 

nechutenství, říhání, nauzeu, zvracení, pyrózu, GIT diskomfort nebo bolest břicha (19) (20). 

Dalším symptomem může být sideropenická anémie, ke které může dojít po krevních ztrátách 

z gastrických lézí (11,18). Vážné komplikace, jako perforace nebo krvácení, postihují 1–2 % 

jejich uživatelů, mortalita se v těchto případech pohybuje mezi 10–15 % a stoupá s věkem (20). 

Enteropatie z nesteroidních antirevmatik (NSA-enteropatie) je soubor fokálních (vředy, 

membrány, striktury) nebo difuzních změn na sliznici tenkého nebo tlustého střeva, které jsou 

vyvolány užíváním nesteroidních antirevmatik. Mohou být spojeny s klinickými obtížemi, 

avšak častěji jsou zcela asymptomatické (19) . 

GIT komplikace mohou postihnout zhruba 10-60 % pacientů, zejména jsou-li přítomné 

rizikové faktory jako již prodělaný gastricky vřed, věk nad 60 let, používání jiných 

gastrotoxických léčiv (např. kortikosteroidy) nebo infekce patogenem Helicobacter pylori (21). 

Rizikové faktory pro vznik gastrických vředů z NSAID jsou uvedené v tabulce 3. 

Jak již bylo řečeno, NSAID mohou vyvolávat změny v tenkém střevě označované jako 

NSAID enteropatie. Tyto enteropatie se projevují zvýšenou intestinální permeabilitou, 

zánětlivými změnami, ztrátou bílkovin i drobným krvácením (22). Z průzkumů vyplývá, že 

249 pacientů užívalo NSAID alespoň 6 měsíců před jejich úmrtím a u 8,4 % nemocných 

užívajících NSAID byly potvrzeny nálezy enteropatie oproti 0,6 % nemocných, kteří NSAID 

neužívali (22). 

Potlačení COX aktivity přispívá taktéž k zabránění angiogeneze a inhibici krevních 

destiček, což ve výsledku způsobuje krvácení (20). Vedle toho inhibují NSAID tvorbu ATP 

v mitochondriích enterocytů, což následně vede až k poškození sliznice. Střevní epitel bývá 

při časté expozici NSAID přímo poškozen (20). 

Uvedené NÚ vyplývají z inhibice izofromy COX-1, která zodpovídá za sekreci 

protektivních prostaglandinů. U „klasických“ NSAID stoupá riziko GIT NÚ od ibuprofenu, 
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přes diklofenak, ASA, indometacin, až po ketoprofen (23). Ibuprofen má tedy ve srovnáni 

s jinými NSAID nízké riziko GIT nežádoucích účinků. Při současnem podávání ibuprofenu 

s kyselinou acetylsalicylovou se však riziko zvyšuje (23). 

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie s 1246 zdravými subjekty užívajícími 1200 mg 

ibuprofenu denně, a nebo placebo po dobu 10 dnů vykazovala statisticky podobné míry 

nežádoucích příhod GIT u obou skupin. Míra rizika byla u ibuprofenu 19,3 % a u placeba 

16,2 % (poměr rizika 1,24, 95 % , CI 0,90–1,72, p  = 0,187) (24). 

Metaanalýza osmi randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných 

studií u pacientů, kterým byl podáván ibuprofen v dávkách 800mg/den, nebo 1200 mg/den, 

vykazovala podobnou celkovou míru GIT nežádoucích účinků, a sice 12,1 % u ibuprofenu 

a 11,0 % u placeba (poměr rizika 1,12, 95 % CI 0,85–1,46, p = 0,420) (25). 

Analýza tří studií pacientů s akutním krvácením do horního GIT (n  = 2472) zjistila, že 

pravděpodobnost krvácení do horního GIT při podáváni ibuprofenu v dávkách ≤ 1200 mg/den 

byla 1,1 oproti skupině neužívající ibuprofen. Při zvýšení dávek z 1200 na 1799 mg/den došlo 

k navýšeni rizika na 1,8. Při navýšení dávek nad 1800 mg/den se riziko zvýšilo na 4,6 (26). 

Z těchto studií vyplývá, že v nižších dávkách má ibuprofen míru nežádoucích GIT účinků 

podobnou placebu, ale při vyšších dávkách tato míra roste. 

Zvýšenou pozornost si u GIT komplikací zaslouží také antiagregační léčiva, zejména 

ASA, která je při nízkých dávkách (75-160 mg/den) podávaná v primární a sekundární prevenci 

kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocněních (21). Terapie ASA je spojována 

až s trojnásobným rizikem krváceni do trávicího traktu (21). 

Neselektivní NSAID mohou indukovat poškození gastrointestinální sliznice deplecí 

prostaglandinů syntetizovaných COX-1. Za fyziologických podmínek tyto prostanoidy 

stimulují syntézu a sekreci hlenu a bikarbonátů, zvyšují prokrvení a podporují epiteliální 

proliferaci. Odebráním těchto příznivých účinků neselektivní NSAID vytváří prostředí, které je 

náchylnější vůči negativním vlivům exogenních i endogenních faktorů. NSAID redukují 

hydrofobicitu gastrických hlenů, což způsobuje následnou převahu agresivních složek jako 

např. kyseliny chlorovodíkové, pepsinu a žluče, které mohou poškozovat povrch epitelů (20). 

Riziko krvácení do GIT je navíc zvýšeno snížením tromboxanu 2 (17). 
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V přítomnosti rizikových faktorů GIT NÚ je vhodné zvážit nezbytnost podávání 

NSAID a zhodnotit alternativní strategie v terapii bolesti (paracetamol, tramadol, lokální 

topické přípravky, fyzikální léčba) (22). V případě nutnosti podávání NSAID je vhodné dát 

přednost užívání, v tomto ohledu bezpečnějších, COX-2 preferenčních inhibitorů nebo 

potencování malých dávek NSAID paracetamolem (20) (22). V neposlední řadě je vhodnou 

formou profylaxe užívání gastroprotekce (19) (20) (22). Výsledky observačních studií ukazují, 

že kombinovaná terapie ibuprofenu s famotidinem snižuje vředy gastrointestinálního traktu 

o 51 % u mladších pacientů a o 59 % u starších pacientů (27). V jiné studii bylo riziko vředů 

GIT sníženo o 44 % při kombinované terapii s famotidinem ve srovnání s používáním 

samotného ibuprofenu (28). 

Nejčastější nežádoucí účinky na úrovni GIT spolu s rizikovými faktory jsou 

prezentovány v tabulce 3. 

Tabulka 3: Nejčastější nežádoucí účinky NSAID na úrovni GIT (20) (8) (22) (9) 

 

Rizikový faktor Nežádoucí GIT účinky 

Vředová choroba v anamnéze  

 

Dyspepsie, 

Pyróza, 

Abdominální bolest, 

Nauzea, zvracení, 

Anorexie, 

Peptické vředy, 

GIT hemorrhagie,  

Anemie,  

Enteropatie, kolopatie 

Věk nad 60 let, komorbidity 

Vysoké dávky, délka léčby a kombinace NSAID 

Současné užívání kortikosteroidů 

Současné užívání antikoagulancií 

Současné užívání ASA 

Infekce Helicobacter pylori 

Zánětlivá střevní onemocnění  

(Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida) 

Syndrom dráždivého tračníku 

Kouření, abúzus alkoholu a drog 
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Vedle rizikových faktorů je krvácení do GIT ovlivněné také užíváním konkrétního 

NSAID. Na základě metaanalýzy studií provedené Moore et al. lze tvrdit, že riziko těchto 

příhod je nejvyšší u piroxikamu. Riziko následně klesá od naproxenu po diklofenak a končí 

u ibuprofenu. Přehled metaanalýzy a výsledků jednotlivých studii uvádí tabulka 4.  

Vedle této metaanalýzy lze uvést také metaanalýzu rizika krvácení do GIT 

během používání celekoxibu a ostatních NSAID (naproxen, ibuprofen, diklofenak, loxoprofen, 

ketoprofen). Z této metaanalýzy zahrnující 51 000 jedinců vyplývá, že vedle výše zmíněných 

léčiv je riziko krvácení nejmenší u celekoxibu (míra incidence 2,3 oproti hodnotě 7,4 

u ostatních NSAID) (29). 

Bjarnason provedl analýzu devíti studií a zhodnotil ztráty erytrocytů u pacientů, kteří 

užívali selektivní COX-2 inhibitory (celekoxib 100–400 mg dvakrát denně nebo valdekoxib 

10-40 mg jedenkrát denně) v porovnání s pacienty užívajícími neselektivní NSAID (diklofenak 

75 mg 2x denně). Ztráty krve byly detekovatelné u 1,3 % pacientů léčených COX-2 inhibitory, 

kdežto u nemocných léčených diklofenakem byly nalezené u 4,3 %, OR 0,30 (CI 95 %: 0,24-

0,38). V další analýze sledovali stejní autoři frekvenci klinicky významné anemie. Ze čtrnácti 

provedených studií hodnotili výsledky nemocných léčených selektivními COX-2 inhibitory 

(celekoxib 400 mg dvakrát denně) oproti pacientům, kteří užívali různá neselektivní nesteroidní 

antirevmatika. Klinicky významná anémie se vyskytla u 0,13 % nemocných léčených 

celekoxibem oproti 0,30 % pacientů léčených neselektivními NSAID (OR: 0,43, CI 95 %). 

Na základě této metaanalýzy lze říci, že výskyt klinicky významné sideropenické anémie je 

nejméně třikrát až čtyřikrát častější u nemocných léčených neselektivními nesteroidními 

antirevmatiky v porovnání s léčbou selektivními NSAID (3) (19). 
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Tabulka 4: Přehled relativního rizika krvácení do horního GIT dle různých NSAID léčiv dle  

Moore et al (Nonsteroidal Anti‐Inflammatory Drugs, Gastroprotection, and Benefit–Risk) 

(2014) (30) 

 

Studie a počet zúčastněných 

Relativní riziko a 95% CI 

Ibuprofen 
≤ 2,400 mg 

Diklofenak 
≤ 100 mg 

Naproxen 
≤ 1,000 mg 

Piroxikam 
≤ 20 mg 

Hernandez-

Diaz and 

Rodrıguez 

(≥ 80,000) 

Overview of 
epidemiology 

studies in 

1990s 

 

2,1  

(1,6 - 2,7) 

 

3,1  

(2,0 - 4,7) 

 

3,5  

(2,8 -4,3) 

 

5,6  

(4,7 -6,7) 

Lewis et al., 
2004 

(N = 8,349) 

Individual 
patient meta-

analysis of 
3 retrospective 

case–control 
studies 

 

1,8  

(0,8 - 3,7) 

 

3,2  

(1,9 - 5,8) 

 

5,4  

(2,9 - 9,9) 

 

12  

(6,5 – 22,0) 

Lanas et al. 
(N = 8,309) 

Case–control 
study of 
national 

health system 

in Spain 

 

4,1  

(3,1 - 5,3) 

 

3,1  

(2,3 - 4,2) 

 

7,3  

(4,7 – 11,0) 

 

13  

(7,8 – 20,0) 

Garcia-
Rodriguez 

and 
Barreales 
Tolosa10 

(N = 11,561) 

Case–control 
study using 

U.K. 
database 

 

2,0  

(1,4 - 2,9) 

 

3,7  

(3,0 - 4,3) 

 

8,1  

(4,7 – 12,0) 

 

- 

 

Masso 
Gonzalez 

et al., 2010 
(≥ 40,000) 

Systematic 
review of 

epidemiological 
studies 

2000 to 2008 

 

2,7  

(2,4 - 3,0) 

 

4,0  

(3,5 - 4,4) 

 

5,2  

(4,3 - 6,2) 

 

9,3  

(7,5 - 11) 
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2.4.2. Kardiovaskulární NÚ  

NSAID mohou ovlivňovat destičkovou agregaci a krvácení na základě inhibice syntézy 

prostaglandinů a tromboxanů A2 (TXA2). Kyselina acetylsalicylová je v daném ohledu nejvíce 

potentní, a to kvůli ireversibilní inhibici COX-1 v destičkách (7) (2) (17). 

COX-2 selektivní NSAID, zejména koxiby, inhibují syntézu vaskulárních 

prostaglandinů I2 (PGI2), přirozených inhibitorů destičkové agregace. PGI2 jsou protektivní 

mediátory kardiovaskulárního systému (KVS). Vysvětlení rizika trombotických příhod 

během užívání selektivních inhibitorů COX-2 vychází z faktu, že COX-2 v cévní stěně 

(převážně v endotelu) je důležitým zdrojem prostacyklinů, zatímco COX-1 je zodpovědná 

za tvorbu tromboxanů v trombocytech (18) (31). V návaznosti na selektivní inhibici COX-2 

dochází k supresi tvorby vázodilatačního a antitrombotického PGI2, zatímco tvorba 

vazokonstrikčního a protrombotického tromboxanu TXA2 zůstává zachovaná (18). Vzniklá 

nerovnováha mezi pro- a antitrombotickými faktory způsobuje větší riziko trombóz (18) (31). 

Kombinace těchto dvou faktorů ústí ve větší protrombotický stav, který zvyšuje riziko infarktu 

myokardu či jiných KVS příhod (17). Kardiovaskulární příhody mají trombotickou povahu 

a mohou se projevovat např. jako akutní infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda (17). 

Podle regulačních orgánu European Medicine Agency (EMA) a U.S. Food and Drug 

Administration (FDA) vykazují všechny COX-2 selektivní NSAID zvýšené riziko nežádoucích 

kardiovaskulárních účinků (7) (9) (17). Ukazuje se, že COX-2 selektivní inhibitory mohou 

svým účinkem inhibovat i kardioprotektivní účinek ASA, je-li podávána současně (9). Studie 

VIGOR prokázala u rofekoxibu zásadně nižší riziko GIT NÚ oproti naproxenu, zároveň ale 

bylo vypozorováno potenciální KVS riziko (9) (18). KVS riziko bylo následně potvrzeno studii 

APPROVe, která taktéž potvrdila značné zvýšení incidence infarktu myokardu, což vyústilo až 

ve stažení rofekoxibu z distribuce v říjnu roku 2004 (9). U městnavého srdečního selhání je 

míra rizika u ibuprofenu 1,3 (95 % CI 1,25-1,37), u naproxenu 1,2 (95 % CI 1,07-1,39). 

Pro rofekoxib a celekoxib je míra rizika 1,7 (95 % CI 1,56-1,82 respektive 1,63-1,88) a 

pro diklofenak až 2,1 (95 % CI 1,95-2,21). V porovnání s placebem způsobuje léčba koxiby 

stejně jako diklofenakem zhruba 3 velké cévní příhody (koronární, cerebrovaskulární) 

na 1000 pacientů za rok (9). 

Dále je známo, že NSAID snižují glomerulární filtraci, vylučování natria a vody, což 

způsobuje zvýšené riziko hypervolémie a zhoršení srdečního selhání (18). Diklofenak je 
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z těchto důvodů, stejně jako koxiby kontraindikován u pacientů s městnavým srdečním 

selháním (NYHA klasifikace II-IV), ischemickou chorobou srdeční, periferním arteriálním 

nebo cerebrovaskulárním onemocněním. U pacientů s významnými rizikovými faktory 

kardiovaskulárních příhod (hypertenze, hyperlipidémie, diabetes mellitus, kouření) by měla být 

terapie diklofenakem zavedena až po důkladném zhodnocení lékařem a v co nejnižších 

terapeutických dávkách (9). 

 

2.4.3. Ledvinné NÚ  

Prostaglandiny jsou důležití regulátoři ledvinných funkcí. Jsou zapojeny do udržování 

celkového objemu vody v těle a elektrolytické rovnováhy. Prostaglandiny též řídí uvolňování 

reninu a přispívají k ledvinné vasodilataci. Všechna NSAID mohou ovlivňovat ledvinné funkce 

inhibicí COX-1, jež reguluje ledvinnou hemodynamiku a glomerulární filtraci anebo inhibicí 

COX-2, ovlivňující exkreci vody a soli (5) (17) (32). Vzácné, avšak vážné renální syndromy 

způsobené neselektivními NSAID zahrnují retenci sodíku, periferní otoky, zvýšení TK a váhy, 

zhoršení srdečního selhání, hyperkalémii a akutní selhání ledvin. Riziko ledvinné toxicity se 

zvyšuje, jestliže jsou přítomné další rizikové faktory jako ledvinné selhávání, hypovolemie, 

nerovnováha v renin-angiotenzin-aldosteronovém systému (RAAS) nebo srdeční selhání. 

Mezi rizikové faktory se dále řadí diabetes mellitus, hypertenze, nefrotický syndrom s vysokou 

proteinurií a také jaterní dysfunkce (32). Další rizikový faktor představuje používání vysokých 

terapeutických dávek NSAID (2) (32). Během léčby NSAID je nutné brát ohled na již existující 

medikaci, potažmo na přítomnost jiných nefrotoxických léčiv, které v kombinaci 

s nesteroidními antiflogistiky mohou riziko ledvinných nežádoucích účinků zhoršovat. Tento 

jev se může projevovat jak akutně, tak chronicky.  

Z akutního hlediska může dojít k poškození na mnoha úrovních. Ovlivnění 

intraglomerulární hemodynamiky může být zhoršené přítomností kalcineurinových inhibitorů 

(cyklosporin, takrolimus), inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi), sartanů, 

radiokontrastních látek a amfotericinu B (33). Kalcineurinové inhibitory mohou v kombinaci 

s NSAID dále zhoršit trombotickou mikroangiopatii, stejně tak jako současné užívání 

antiagregačních léčiv, (např. tiklopidin, klopidogrel) a chemoterapeutik (mitomycin C, 

gemcitabin, cisplatina). Docházet může také k akutní tubulární nekróze, jsou-li v přítomnosti 

NSAID podávány aminoglykosidy, amfotericin B, radiokontrastní látky, antivirotika 

(cidofovir, adefovir, tenofovir), cisplatina, foskarnet nebo zolendronát. Z chronického hlediska 
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jsou opět velmi potentní kalcineurinové inhibitory (cyklosporin, takrolimus), mimo ně i lithium 

a fenacetin, u kterých je vysoké riziko selhání ledvin (33). 

Nefropatie se mohou manifestovat i přes intersticiální nefritidu, nefrotický syndrom 

nebo papilární nekrózu. Z používaných NSAID má největší potenci inhibovat renální 

prostaglandiny indometacin (17). Mezi léčiva se středním rizikem ledvinných NÚ spadají 

ibuprofen, naproxen, diklofenak, sulindak, celekoxib a piroxikam (17). Toxicita se přitom 

zvyšuje u dehydratovaných jedinců (5) (32). Kohortová studie provedená na zhruba 1 460 000 

uživatelích NSAID potvrzuje, že akutní ledvinné potíže rostou s klesající selektivitou NSAID 

(rofekoxib (0,95; CI 0,64-1,42), celekoxib (0,96; CI 0,63-1,47), meloxikam (1,13; CI 0,63-

2,05), etodolak (1,31; CI 1,08-1,59), diklofenak (1,11; CI 0,84-1,48), piroxikam (1,53; CI 1,05-

2,23), sulindak (1,61; CI 1,12-2,30), ibuprofen (2,25; CI 2,04-2,49), naproxen (1,72;  CI 1,52-

1,95), ASA ve vyšším dávkovaní (3,64; CI 2,46-5,37), indometacin (1,94; CI 1,56-2,42) (34). 

 

2.4.4. Jaterní NÚ  

Z hlediska hepatotoxicity léčiv lze rozlišit hepatocelulární postižení charakterizované 

více než pětinásobným zvýšením hodnoty alaninaminotransferázy (ALT), cholestatické 

postižení s více než dvojnásobným zvýšením hladiny alkalické fosfatázy (AP) a smíšené 

postižení, kdy je hodnota ALT a AP alespoň 2× vyšší nežli norma (35). U nesteroidních 

antiflogistik lze hovořit o tzv. skupinovém účinku („class effect“). Dané riziko se pohybuje 

v různých studiích napříč různými zástupci. Řada klinických studií zaznamenala během užívaní 

NSAID dočasné zvýšení jaterních transamináz až u 15 % pacientů (4) a alespoň 10 % všech 

případů lékové hepatotoxicity způsobené NSAID (4) (36). Hepatotoxicita obvykle probíhá 

asymptomaticky, jen u malého množství pacientů byly zaznamenány symptomy jako nauzea, 

zvracení, únava či žloutenka (2) (17). Nicméně může mít i fulminantní průběh a skončit fatálně.  

Mechanismus jaterního poškození NSAID je považován za idiosynkratický.  

U ASA je míra rizika hepatotoxicity závislá na velikosti užívané dávky (35). Jen zřídka 

se projevuje ikterem. Ačkoliv u dětí a mladších pacientů může být podávání ASA nebezpečné 

z důvodu rizika vyvolání Reyova syndromu (těžká hepatopatie s následnou encefalopatií), 

vyvolána může být dále metabolická acidóza, hypoglykémie nebo koagulopatie (35).  

Nejčastěji užívaný zástupce NSAID je ibuprofen, jehož riziko hepatotoxicity je velmi 

nízké. Podobně i druhý nejhojněji volený zástupce, diklofenak, je relativně velmi bezpečný. 
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Při jeho podávání je nicméně popisováno jak přímo hepatocelulárně toxické, tak i cholestatické 

poškození jater. Ačkoliv během studie MEDAL porovnávající jeho účinnost a bezpečnost 

s etorikoxibem bylo jeho riziko hepatotoxických nežádoucích účinků velmi nízké (35). 

V Itálii byla od října 2010 do ledna 2014 provedena studie případů a kontrol akutních 

jaterních potíží. Z celkového počtu 1 770 případů akutních potíží (nezahrnující pouze jaterní 

potíže) bylo zaznamenáno 179 případů akutního jaterního poškození. Pravděpodobnost 

jaterního poškození v důsledku užívání NSAID byla 1,69 (95 %, CI 1,13-2,37). Toto riziko se 

zvyšovalo s délkou užívání NSAID a vyššími dávkami. Při nižších dávkách ibuprofenu bylo 

riziko hepatotoxicity 1,92 (95 %, CI 1,13-3,26), při vyšších dávkách dosahovalo až 3,73 (95 %, 

CI 1,11-12,46). Pro srovnání, riziko hepatotoxicity bylo u ketoprofenu v dávkách nad 150 mg 

4,65 (95 %, CI 1,33-10,00) (37). 

U NSAID byly zaznamenány i případy jaterního selhaní a úmrtí např. u lumirakoxibu, 

jenž v Austrálii způsobil 8 případů jaterního selhání (4) (36), a léčivé látky bromfenaku, která 

byla FDA stažena z amerického trhu v roce 1998 kvůli četným případům fulminantního 

jaterního selhání (38) (39; 21).  

K nejdiskutovanějším léčivům se řadí nimesulid, poprvé uvedený na trh v Itálii již 

v roce 1985 (9) (35). Metaanalýza (Kwon et al.) 25 studií, týkajících se nimesulidu a jeho vlivu 

na hepatotoxicitu, prokázala, že používání nimesulidu je spojené s vyšším rizikem 

hepatotoxicity (2,43 CI 1,82-3,26) (40). Finské a španělské autority zaznamenaly vyšší výskyt 

poškození jater v souvislosti s touto léčivou látkou, což vedlo v roce 2002 k jeho stažení z obou 

uvedených trhů (35) (40). Téhož roku byl v České republice nimesulid Státním ústavem 

pro kontrolu léčiv (SÚKL) zařazen na tzv. „Černý trojúhelník“, seznam léčiv 

se zintenzivněným dozorem z hlediska bezpečnosti. O dva roky později vědecká Komise 

pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) vydala vyjádření, 

v němž uvádí, že poměr přínosu a rizika léčivých přípravků obsahujících nimesulid 

pro systémové a lokální užití je příznivý a frekvence závažných hepatálních nežádoucích 

účinků nimesulidu je považována za velmi nízkou (35). V roce 2007 však došlo ke stažení LP 

s obsahem nimesulidu z dalších zemí, a to Irska, Singapuru a Ghany (41). V Evropské unii je 

aktuálně nimesulid používán v Bulharsku, na Kypru, v České republice, Francii, Řecku, 

Maďarsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Maltě, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku 

a Slovinsku (42). Na druhé straně v zemích jako je USA, Velká Británie, Nový Zéland, 

Japonsko nebo Kanada nebyla kvůli potenciálním fatalním důsledkům hepatotoxicity distribuce 
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nimesulidu nikdy schválena (41). V Srbsku je od roku 2005 používání nimesulidu omezeno 

pouze na terapii akutní bolesti, symptomatickou terapii osteoarthrózy a primární 

dysmenorey (43). Podle EMA je doporučeno užívání nimesulidu o síle 100 mg dvakrát denně, 

po dobu max. 15 dní, přičemž riziko hepatotoxicity u tohoto léčiva úzce souvisí s délkou 

podávání (40). 

 

2.4.5. Hypersenzitivita  

NSAID jsou uváděná jako jedna z nejběžnějších léčiv svýskytem hypersenzitivních 

reakcí. Hypersenzitivita na kyselinu acetylsalicylovou je přítomná u 0,5 % až 1,9 % světové 

populace, s vyšší prevalencí u astmatických pacientů (17). 

NSAID indukovaná hypersenzitivita má celou škálu symptomů od anafylaxe, 

bronchospasmus, bronchiální astma, po rhinosinusitidu a různé kožní reakce. Mezi kožní reakce 

v návaznosti na užívání NSAID se řadí kupř. Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální 

nekrolýza nebo fototoxicita (zvl. u ketoprofenu) (17). Za mechanismem NSAID (převážně 

ASA) indukovaného astma stojí inhibice COX-1, která spouští procesy vedoucí k astmatickým 

záchvatům. Snížení PGE2 může mimo jiné vést k aktivaci zánětlivých procesů a lokální i 

systémovou genezi leukotrienů, které jsou nejpotentnějšími bronchokonstriktory (5) (17). 

Malá studie pacientů léčících se s astma bronchiale prokázala, že NSAID podána jak 

topicky, tak perorálně mohou zhoršit průběh vlastní choroby. U třech pacientů dokonce došlo 

k exacerbaci astma již po topické aplikaci přípravků obsahující NSAID. Zejména pacienti 

s aspirin indukovaným astmatem by se měli vyvarovat užívání NSAID z důvodu zkřížené 

senzitivity na léčiva této skupiny (44). 

Vedle kyseliny acetylsalicylové byly hypersenzitivní rekce popsány převážně u NSAID 

s heteroarylovou skupinou (př. naproxen, diklofenak, ibuprofen). Novější COX-2 selektivní 

zástupci vykazují obecně nižší incidenci hypersenzitivních reakcí (17). U derivátů propionové 

kyseliny (např. ketoprofenu) byla popsána fotosenzitivita (45). Italskými a španělskými úřady 

jsou u nich od 80. let popisovány reakce fotoalergické, kontaktně alergické, fototoxické i 

iritační. Při resorpci uvedených účinných látek může dojít ke vzniku hematogenních reakcí 

a rozsáhlých exantémů. Při vývinu kontaktní senzibilizace či fotosenzibilizace na ketoprofen je 

možnost vzniku skupinové přecitlivělosti i na další deriváty arylpropionové kyseliny, a to 

ibuprofen, fenoprofen, alminoprofen, flurbiprofen a tiaprofenovou kyselinu (46). Kvůli svému 
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fototoxickému potenciálu jsou topické přípravky obsahující ketoprofen dostupné v Evropské 

unii pouze na lékařský předpis (47). 

 
2.5.  Lékové interakce NSAID 

 

Léčba většiny patologií se málokdy vyhne polypragmazii, tudíž je potřeba managovat 

lékové interakce mezi léčivy. NSAID mají významný interakční potenciál, a mohou tak 

následně u daného pacienta ovlivnit probíhající léčbu. Lékové interakce mohou zkomplikovat 

léčbu, což může ve výsledku vést ke zvýšení morbidity a mortality. Toto riziko je výraznější 

např. u seniorů. Se zvyšujícím se věkem pacienta se zároveň zvyšuje závažnost lékových 

interakcí, zejména kvůli fyziologickým změnám v organismu, na základě nichž může pacient 

hůře snášet následky interakcí. 

V tabulce 5 jsou prezentovány nejběžnější lékové interakce s NSAID a jejich následky.  

 

Tabulka 5: Přehled lékových interakcí NSAID (3) (4) 

Interagující léčivo Následky interakce 

Antiagregancia  

(např. ASA, klopidogrel, tiklopidin) 
Zvýšené riziko GI krvácení 

Antikoagulancia  

(např. nízkomolekulární hepariny, heparin, 

fondaparinux, dabigatran, apixaban, 

rivaroxaban, warfarin) 

Zvýšené riziko velkých krvácivých příhod 
(např. do GIT). U nízkomolekulárních 

heparinů popsáno též riziko epidurálního 
krvácení při provádění spinální punkce či 

neuraxiální anestezie 

Ginkgo biloba Krvácení do GIT 

ACEi a sartany 
Zvýšení krevního tlaku v důsledku snížení 

antihypertenzního účinku 

Beta-blokátory 
Zvýšení krevního tlaku v důsledku snížení 

antihypertenzního účinku 

Blokátory vápníkových kanálů 
Zvýšení krevního tlaku v důsledku snížení 

antihypertenzního účinku 

Kortikosteroidy Zvýšené riziko GI krvácení 
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Digitálisové glykosidy Zvýšená koncentrace digoxinu v séru 

Diuretika 
Zvýšení krevního tlaku v důsledku snížení 

antihypertenzního účinku, retence vody 

Metotrexát 
Zvýšená toxicita metotrexátu v důsledku 

snížení renální exkrece 

Cyklosporin Potenciace nefrotoxicity cyklosporinu, 
obzvláště u dehydratovaných pacientů 

Takrolimus Akutní selhání ledvin 

SSRI 
Zvýšené riziko GI krvácení, petechie, 

epistaxe 

Lithium 
Zvýšené riziko toxicity lithia (slabost, 

tremor, nadměrná žízeň, zmatenost) 

Warfarin a jiná antikoagulancia 
Zvýšené riziko GI krvácení a krvácivých 

příhod 

Deriváty sulfonylurey Zvýšené riziko hypoglykémie 

Fenytoin 

Zvýšená toxicita (ataxie, hyperreflexie, 

nystagmus, tremor), zvýšené riziko 

při poruše ledvin 

ASA Snížení antiagregačního účinku 

Chinolonová antibiotika (např. levofloxacin, 

ciprofloxacin, norfloxacin) 

Zvýšené riziko konvulzních stavů a stimulace 

CNS 

 

2.5.1. Antihypertensiva  

Hypertenze a chronická bolest bývají časté komorbidity zvláště u starších pacientů a 

u pacientů s dalšími chronickými onemocněními (5). Z pohledu polypragmazie tedy není 

současné užívání NSAID a antihypertensiv vzácná situace. Účinnost léčiv působících na renální 

prostaglandiny (např. furosemid) nebo ovlivňujících jejich funkce (diuretika nebo ACEi) může 

být během podávání NSAID snížena, což ve výsledku vede ke zvýšení krevního tlaku (jednak 
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z důvodu inhibice prostaglandinů, ale také kvůli retenci tělních tekutin). Mechanismus interakcí 

mezi NSAID a antihypertensivy je variabilní. S největší pravděpodobností NSAID ovlivňují 

ACEi na základě snížení syntézy ledvinných prostaglandinů (17). NSAID mohou omezovat 

účinnost diuretik ovlivněním jejich natriuretického efektu, ke zvýšení krevního tlaku navíc 

dochází také na základě retence vody a sodíku v těle (5) (17). Beta-blokátory jsou ovlivněny 

redukcí syntézy prostaglandinů a reninu (5). Užití diuretik může vést k hypovolémii, zatímco 

v důsledku účinku ACEi/sartanů dochází k redukci hemodynamiky během glomerulární filtrace 

(jako důsledek vasodilatace efferentních arteriol). Vedle toho inhibicí syntézy prostacyklinů 

způsobují NSAID vazokonstrikci afferentních arteriol (48). Kombinace sníženého objemu 

tělních tekutin, nízkého proudění krve a vazokonstrikce arteriol může vést až k akutnímu 

ledvinnému selhání. 

Podle studií volně prodejných NSAID dochází k největšímu nárůstu hodnot TK 

u pacientů léčených ACEi nebo sartany při současném užívání ibuprofenu (5). Opustíme-li 

doménu OTC, léčivem, které nejvíce ovlivňuje účinek ACEi a sartanů, je indometacin (49). 

Podle studie analyzující zhruba 2 200 případů akutního renálního poškození a 22 000 pacientů 

bez poškození se riziko akutního poškození ledvin nezvyšuje jsou-li NSAID podávána 

současně pouze s jednou kategorií antihypertenzního léčiva (diuretika/ACEi/sartany). 

Při kombinaci NSAID s více typy antihypertensiv (diuretikum+ACEi/sartan) se však toto riziko 

zvyšuje, což potvrzuje případ 17 afro-amerických žen, ze kterých 4 utrpěly akutní ledvinné 

selhání po současném podávaní fosinoprilu, hydrochlorothiazidu a ibuprofenu po dobu jednoho 

měsíce (5). 

Některá NSAID (např. indometacin a flurbiprofen) mohou interagovat s beta-blokátory 

za snižování jejich účinku (5). Při randomizované studii léčby ibuprofenem (1600 mg/denně) 

a propranololem provedenou Davies et al. (1988) nebylo vypozorováno signifikantní zvýšení 

krevního tlaku (5). Podávání ibuprofenu při dávce 1800 mg/denně následně vedlo k mírnému 

zvýšení systolického tlaku o 2,8 mmHg při užívání beta-blokátorů a 1,8 mmHg při užívání 

blokátorů vápníkových kanálů. U verapamilu a amlodipinu nebyly pozorovány žádné klinicky 

závažné lékové interakce (5). 

Na závěr lze říct, že dlouhodobé podávání NSAID včetně ibuprofenu může být spojeno 

se zvýšením krevního tlaku. Přítomnost NSAID u antihypertenzní léčby vede k redukci účinků 

antihypertensiv a ve výsledku muže ústit ve špatnou kompenzaci krevního tlaku. 

Mezi antihypertensiva náchylná k interakcím s NSAID patří inhibitory systému renin-
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angiotensin-aldosteron, diuretika a beta-blokátory. Menší riziko interakcí bylo shledáno 

u blokátorů vápníkových kanálů a centrálních sympatolytik (5). 

 

2.5.2. Antidepresiva  

Skupina antidepresivních léčiv označovaná jako SSRI (selektivní inhibitory zpětného 

vychytávání serotoninu) zvyšuje riziko krvácení. Tento jev je vysvětlován tím, že SSRI inhibují 

agregaci destiček a jejich funkce (5), jelikož krevní destičky vlastní pumpu na reuptake 

serotoninu a rovněž serotoninové receptory (50). Krevní destičky jsou enukleované, a proto 

nejsou schopné si samy nasyntetizovat vlastní serotonin. Zpětné vychytávání serotoninu 

z krevního řečiště je tedy zásadní pro jejich správnou funkci (50). SSRI tento reuptake 

serotoninu blokují a způsobují sníženou expresi serotoninových receptorů na povrchu destiček. 

Oba tyto účinky ve výsledku vedou k narušení funkce destiček a zvyšují riziko krvácení. 

Při společném užívaní NSAID a SSRI se riziko krvácení značně zvyšuje (5). Tento fakt 

byl potvrzen nizozemskou kohortovou studií, během níž bylo zjištěno, že pacientům užívajícím 

společně NSAID a SSRI byla 10x častěji předepisována léčiva na léčbu žaludečních vředů než 

pacientům, kteří užívali pouze SSRI (5) (50). Studie vedená Tata et al. zkoumající riziko 

GIT krvácení při současném podávání SSRI a NSAID zjistila, že užívání těchto skupin léčiv 

dohromady je spojené s dvojnásobným až trojnásobným rizikem krvácení. Riziko krvácení je 

u SSRI 2,38 (95 %, CI 2,08-2,72), zatímco u NSAID 2,15 (95 %, CI 2,02-2,28), 

při jejich podávání dohromady se toto riziko zvyšuje na 2,83 (95 %, CI 2.39-3.34) (51). 

Riziko intrakraniálního krvácení bylo vyšší při kombinaci antidepresiv a NSAID než 

při jejich užívání samostatně (riziko 1,6, 95 %, CI 1,32-1,85). Mezi různými třídami 

antidepresiv nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly. U tricyklických antidepresiv (TCA) 

toto riziko představovalo 1,7 (95 %, CI 1,33-2,13) versus u SSRI 1,4 (95 %, CI 1,17-1,72) (52). 

 

2.5.3. Lithium 

Lithium je léčivo s velkým interakčním potenciálem a úzkým terapeutickým indexem. 

Četné studie prokázaly schopnost NSAID, včetně ibuprofenu a naproxenu, inhibovat renální 

prostaglandiny, a ovlivňovat tak zároveň vylučování lithia. Lithium je v následkem toho 

akumulováno v organismu a může způsobovat vážné poškození centrálního nervového systému 
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(CNS) a ledvin (50). Již po šesti dnech užívání ibuprofenu a naproxenu byla vypozorována větší 

koncentrace lithia v krvi. Byl zaznamenán případ 3 až 4 násobného zvýšení koncentrace lithia 

v krvi po týdenním užívání ibuprofenu (v dávkách 1 600 mg/d) při léčbě bolesti ramenního 

kloubu. Zvýšené koncentrace lithia způsobily ataxii, strnulost a ledvinné selhání (50). Interakce 

mezi lithiem a NSAID byly nalezeny rovněž u celekoxibu, jehož užívání taktéž způsobilo 

sníženou clearance lithia. FDA zaznamenala 18 případů zvýšené koncentrace lithia v krvi 

způsobených spolupodáváním COX-2 inhibitorů, konkrétně o 99 % u celekoxibu a 44 % 

u rofekoxibu (53). 

Jako bezpečnější se při užívání lithia jeví meloxikam, jehož podávání sice vedlo 

ke zvýšené koncentraci lithia v séru (z 0,97 mmol/l na 1,12 mmol/l), avšak nikterak klinicky 

závažnému (54). Žádné interakce nebyly vypozorovány u kyseliny acetylsalicylové. Pacientům 

užívajícím lithium by nicméně v případě, že současně podstupují léčbu NSAID, měly být 

na základě předchozích informací kontrolovány koncentrace v séru každé 4 dny (50). 

 

2.5.4. Metotrexát  

Metotrexát podávaný ve vysokých dávkách má velmi úzký terapeutický index obecně. 

V dávkách používaných při léčbě rakoviny (ale i v nižších dávkách například v terapii 

revmatoidní artritidy) je metotrexát spojován se vznikem trombocytopenie, neutropenie, 

akutního ledvinného selhání či mukositidy. Používání nižších dávek při terapii revmatoidní 

artritidy a jiných chorob vyžadujících imunosupresi má terapeutický profil bezpečnější (36). 

Současné užívání NSAID s vysokými dávkami metotrexátu zvyšuje riziko jeho NÚ. Za touto 

interakcí stojí snížení renální perfúze, potažmo snížení renální clearance metotrexátu (5) 

(36) (55). U pacientů užívajících metotrexát pro léčbu revmatoidní artritidy se přitom 

setkáváme se současným podáváním NSAID zejména při zahájení terapie (symptomatická 

léčba bolesti kloubů) (55). Ukazuje se, že u celekoxibu, ibuprofenu ani naproxenu nedochází 

ke změně ve farmakokinetice metotrexátu v případě jeho nízkodávkové aplikace (17) (55). Tato 

fakta nicméně neplatí pro vysoké dávky metotrexátu, u kterých bylo pozorováno snížení 

clearance a následná akumulace této léčivé látky (55) (5). 
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2.5.5. Antiagregační, antikoagulační léčiva  

Hemoragie je závažná komplikace antikoagulační terapie, která se může vyskytnout až 

u 30 % pacientů. V přítomnosti vředu GIT způsobeného NSAID může u těchto pacientů 

docházet až k život ohrožujícím krvácivým stavům. Kvůli tomuto riziku by měli pacienti 

podstupující antikoagulační léčbu řádně zhodnotit a ideálně zcela omezit používaní 

NSAID (50). Ošetřující lékař by měl zvážit profylaktické podávání gastroprotektivních léčiv 

ze skupiny inhibitorů protonové pumpy anebo H2-antihistaminik a zaměřit se na management 

antikoagulační terapie. 

Současné používání NSAID a kardioprotektivní ASA může vést ke kompetici o vazebné 

místo na COX-1, což může teoreticky vést k redukci ireversibilní inhibice COX-1 v krevních 

destičkách a snížení preventivního účinku u trombotické příhody (5) (17). Studie zahrnující 

5 200 pacientů zjistila, že u pacientů užívajících profylaktické dávky ASA společně 

s ibuprofenem více než 4x týdně se až zdvojnásobilo riziko infarktu myokardu. Další studie 

na 22 000 pacientech prokázala, že za snížení klinických benefitů kyseliny acetylsalicylové je 

zodpovědné především dlouhodobé užívání NSAID (17). 

U warfarinu byly shledány farmakokinetické i farmakodynamické lékové interakce 

s NSAID (5). S isomer warfarinu je metabolizován přes cytochrom P450 (CYP 2C9), kterým 

jsou metabolizovány i NSAID. Na základě toho může dojít k opožděné metabolizaci warfarinu 

a zvýšení jeho antikoagulační aktivity (17) (55). Jak již bylo uvedeno, NSAID snižují agregaci 

krevních destiček, a jejich kombinace s warfarinem tak může zvyšovat riziko krvácivých stavů. 

Hlavní nebezpečí spočívá v ulcerogenním efektu (56). Současné podávání nesteroidních 

antirevmatik zvyšuje u pacientů užívajících warfarin riziko krvácení z vředu horní části 

zažívacího traktu přibližně trojnásobně (56). Krevní ztráty např. do GIT tak mohou být 

u warfarinizovaného pacienta rozsáhlé. Jako řešení této komplikace lze volit nesteroidní 

antiflogistikum s nižším rizikem GIT toxicity (např.  diklofenak, v co nejnižší možné dávce), 

případně po dobu léčby nesteroidním antiflogistikem zařadit do lékového režimu 

gastroprotektivum, ideálně inhibitor protonové pumpy (57) (56). 

Krátkodobé užívání NSAID současně s dabigatranem nevede k žádnému nárůstu rizika 

krvácení. K opačné situaci dochází při dlouhodobém užívání NSAID, při kterém se podle studie 

RE-LY NSA zvýšilo riziko krvácení o polovinu u dabigatranu i warafarinu (57). Současné 
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podávání kyseliny acetylsalicylové a  dabigatranu v dávce 150 mg dvakrát denně každopádně 

může zvýšit riziko jakéhokoliv krvácení, a to z 12 % na 18 % (58). 

V malé studii o 11 pacientech provedené Kubitza et al. v roce 2007 nezvyšoval naproxen 

účinek rivaroxabanu na aktivitu faktoru Xa, protrombinový čas, aktivovaný částečný 

tromboplastinový čas (aPPT) ani na heparinový test (HepTest), statisticky však prodloužil 

krvácivost. Kwong et al. (2012) provedli analýzu čtyř studií fáze 3 RECORD u 6 093 pacientů 

léčených rivaroxabanem, z nichž 4 396 užívalo NSAID. U pacientů užívajících pouze 

rivaroxaban byla četnost krvácivých příhod 1,26 na 100 pacientů-týdnů v porovnání s pacienty 

užívajícími rivaroxaban spolu s NSAID, u nichž byla četnost příhod více než dvojnásobně vyšší 

(2,67 na 100 paciento-týdnů). Ve studii autorů Frost et al, z roku 2014 sledující interakce 

apixabanu a naproxenu nezměnilo podávání 500 mg naproxenu u 21 pacientů výsledky testů 

agregace trombocytů indukované kyselinou arachidonovou, INR ani anti-Xa aktivitu. Došlo 

však k prodloužení krvácivosti. Po třech hodinách od podání naproxenu činila délka krvácení 

6,9 minut, po podání apixabanu 5,8 a po podání naproxenu i apixabanu 9,1 min. Vedle 

prodloužení doby krvácení vede současné užívání NOAC a NSAID ke zvýšenému riziku vzniku 

GIT vředů 10x až 15x (20). Je tedy nutné zvážit podávání NSAID v případě léčby novými 

perorálními antikoagulancii (NOAC) (57). 

 

3. Závěr 
 

Nesteroidní antiflogistika jsou pro svůj dobrý analgetický a antiflogistický efekt stále jedny 

z nejčastěji předepisovaných léčiv. Indikace NSAID jsou v současné době velmi široké a lze 

mezi ně zařadit nemoci muskuloskeletálního systému, zánětlivá revmatická onemocnění, 

degenerativní kloubní onemocnění a bolesti různého původu (např. bolesti hlavy, menstruační 

bolesti atp.). Nesteroidní antiflogistika jsou dostupná v celé řadě lékových forem. Nejčastěji 

užívané jsou perorální formy (tablety, kapsle, rozpustné prášky či šumivé tablety).  

Používání NSAID je však spojeno s řadou nežádoucích účinků a lékových interakcí. 

Při horší snášenlivosti perorálních forem lze zvolit i formu čípků, případně dát přednost 

topickým formám. Ačkoliv je třeba si uvědomit, že též u parenterální nebo rektální aplikace 

dochází ke vstřebávání účinné látky a k systémové inhibici prostaglandinů. Interakce 

a nežádoucí účinky NSAID je nutné zohlednit zejména proto, že jsou tato léčiva často podávána 

starším polymorbidním pacientům, u nichž je z důvodu jejich rizikovosti a křehkosti léčbu 



34 

 

NSAID obzvláště pečlivě posoudit. Je důležité zajistit především spolupráci pacienta 

při zajištění správného podávání a pochopení možných nežádoucích účinků léčby. Zohlednění 

přidružených chorob a chronické terapie je u starších pacientů nezbytným pravidlem. 

Frekvence nežádoucích účinků je obecně u starších pacientů vyšší, a častěji se tak mohou 

vyskytnout i renální nežádoucí účinky – retence iontů, otoky, známky renální insuficience až 

analgetická nefropatie. Opatrnosti je třeba dbát též při terapii coxiby, neboť velká část starší 

populace trpí kardiovaskulárními chorobami či renální insuficiencí.  

Obecně je u pacientů dlouhodobě léčených NSAID vhodné léčbu pravidelně kontrolovat 

a zavést preventivní opatření. Především při zahájení léčby je důležité pacienta informovat 

o jejích možných rizicích a postupech, pokud se nežádoucí účinky objeví. Důležité je brát ohled 

také na volně prodejná analgetika či NSAID předepsaná jiným lékařem. Nezřídka dochází 

k situaci, že pacient užívá současně i vícero NSAID, čímž se výrazně zvyšuje riziko jejich 

nežádoucích účinků. Dojde-li k manifestaci gastropatických potíží, doporučuje se lék vysadit 

a při přetrvávání obtíží pacienta odeslat ke gastroenterologickému vyšetření. Krvácení 

do zažívacího traktu, které bezprostředně ohrožuje pacienta na životě, vyžaduje urgentní 

zákrok. Při terapii NSAID je důležité vědět, že většina případů NSAID gastropatie může 

probíhat asymptomaticky, a první manifestací tak může být až její závažná komplikace 

(krvácení, perforace).  

Bezpečnost léčby může ovlivňovat řada dalších interních onemocnění. Vzhledem k tomu, 

že je většina antirevmatik metabolizována v játrech a vylučována ledvinami, jsou NSAID 

kontraindikována u těžších hepatopatií a těžké renální insuficience. U středně těžké renální 

insuficience je obvykle možné podat NSAID v redukovaných dávkách, vyhýbáme se přitom 

zástupcům s dlouhým biologickým poločasem. U koxibů je nutné dávat pozor na přidružené 

kardiovaskulární choroby, hypertenzi, tromboembolické příhody v anamnéze a renální 

insuficienci. Lékové interakce mohou vést k navýšení morbidity a mortality a mohou také 

potencovat nežádoucí účinky samotných NSAID. Jak lékárník, tak ošetřující lékař by měli 

zvážit u každého jedince poměr přínosů a rizik, zhodnotit rizikové faktory a následně zvolit 

optimální terapeutický postup. 
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4. Praktická část 
 

4.1.  Úvod 

Na téma „Analýza postojů seniorů na samoléčení analgetiky se zaměřením na nesteroidní 

antiflogistika”, byla provedena observační průřezová studie. Pro výzkum byl použit dotazník 

částečně převzatý z rigorózní práce paní Mgr. Barbory Růžkové na téma: „Analýza názorů 

seniorů k samoléčení analgetiky se zaměřením na ibuprofen“ (59), v němž byly provedeny 

drobné změny přidáním dvou nových otázek a pozměněním některých možností odpovědí. 

Jelikož se na Ukrajině, kde byl výzkum prováděn, používají i jiné kombinace léčivých látek 

než v České republice, byly do dotazníku zařazeny navíc i další léčivé přípravky. Cílem bylo 

provést výzkum celkem ve třech zemích: v 4eské republice, na Slovensku a Ukrajině, jež byly 

vybrány dle původu výzkumníka a zároveň řešitele konkrétní diplomové práce. Obdržené 

výsledky bude následně možné navzájem porovnat.  

 

4.2.  Metodika práce  

 

V této diplomové práci jsme se zaměřili na domovy pro seniory ve městě Charkov 

na Ukrajině. K oslovení ředitelů domovů pro seniory byly pod záštitou Katedry sociální 

a klinické farmacie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové zformulovány 

dopisy s žádostí o souhlas provedení dotazníkového šetření zaměřeného na problematiku 

samoléčení pomocí volně prodejných analgetik, konkrétně přípravků obsahujících léčivou látku 

ibuprofen. Oslovení ředitelů domovů pro seniory byly společně s dotazníkem mnou přeloženy 

do ruštiny, tento překlad byl následně kontrolován a schválen na zmiňované katedře. Jelikož 

nebyly nalezeny oficiální stránky se seznamem domovů pro seniory, musely být dohledávány 

pomocí internetového vyhledávače.  

Použit byl náhodný stratifikovaný výběr, při kterém byla základní populace rozdělena 

do dvou skupin, senioři a nesenioři. Výzkumný vzorek představovali lidé starší 60 let. V rámci 

skupiny seniorů byl proveden následně náhodný výběr. Zahrnuti byli pouze jedinci bez výrazné 

alterace psychického stavu. Pro nedostatečný počet respondentů byli do studie zapojeni 

nejenom klienti domovů pro seniory, ale též senioři, kteří byli dotazováni v lékárnách, 

nemocnicích i mimo tato zdravotnická zařízení. Cílem dotazování jak ve zdravotnických 
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zařízeních, tak i mimo ně bylo zamezení zkreslení výsledku studie z důvodu možného horšího 

zdravotního stavu seniorů navštěvujících zdravotnická zařízení.  

Se souhlasem majitelů lékáren byli oslovováni senioři během měsíční lékárenské praxe. 

Tázáni byli lidé vypadající starší 60 let, v případě menšího vytížení lékárny, když byla časová 

možnost na rozhovor s pacientem. Se souhlasem hlavního lékaře a praktických lékařů 

Charkovské městské nemocnice # 24 mohli být zapojeni též souhlasící senioři v čekárně; sběr 

dat zde probíhal v časovém rozmezí od 10.08.2019 do 20.8.2019. Oslovování seniorů probíhalo 

na základě časových možností tazatele, cirka 2-3 hodiny denně. Ze 110 oslovených pacientů 

vyplnilo dotazník pouze 49 a návratnost sestavovala 45 %. Praktičtí lékaři byli zvoleni proto, 

aby výzkumný vzorek nebyl ovlivněn konkrétní diagnózou.  

Dalším místem výzkumu byl park. Oslovovány byly všechny osoby nad 60 let na večírcích 

pro seniory, které jsou pořádané každý víkend městským úřadem, na základě souhlasu 

obdrženého od jejich organizátorů. Z oslovených 109 osob jich vyplnilo dotazník 34. 

Návratnost představovala 31,2 %. Tento fakt lze pravděpodobně vysvětlit tím, že senioři tyto 

večírky navštěvují výhradně za účelem zábavy a tance a nechtějí být rušeni. Také je potřeba 

vzít v potaz nižší důvěru lidí k dotazování tak zvaně na ulici než ve zdravotnických zařízeních.  

Všichni dotazovaní byli seznámeni s  účelem výzkumu a podepsali informovaný souhlas. 

Bylo vysvětleno, kdo je tazatelem a co je cílem výzkumu. V případě nesrozumitelnosti otázek 

mohli senioři klást libovolný́ počet dotazů, které jim byly následně vysvětleny. Dotazníkový 

výzkum byl anonymní, informace jím získané byly zpracovány anonymně. Při sběru dat byla 

použita metoda osobního rozhovoru se záznamem do papírového dotazníku. Délka rozhovoru 

se pohybovala v rozmezí od 30 do 45 minut a prováděl jej proškolený tazatel. Data byla 

z papírových dotazníků̊ převedena do počítačových google dotazníků. Výstupy byly 

transformovány do tabulek a grafů v podobě̌ MS Excel dokumentu, na kterých byly zobrazeny 

odpovědi respondentů na jednotlivé otázky. Nevyplněná data byla zaznamenána jako „neví“ 

a chybějící údaj zahrnut do analýzy nebyl. Do hodnocení byly zařazeny všechny vyplněné 

dotazníky. 
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4.3.  Výsledky 

 

Celkem bylo vyplněno 160 dotazníků v časovém rozmezí od 4.07.2019 do 25.08.2019. 

Ze 17 nalezených zařízení sociálních služeb byl každý z domovů pro seniory kontaktován 

tazatelem. Odpověď byla obdržena od 12 z nich, nicméně s navrhovanou spoluprácí souhlasily 

jen 2, a to jedině s podmínkou vyplnění dotazníků personálem zařízení, protože vstup osob 

bez blízkého vztahu k ubytovaným seniorům je zde obecně nepřípustný. Ze 100 oslovených 

pacientů v lékárně souhlasilo s výzkumem 58 z nich, což znamená, že návratnost v lékárně 

činila 58 %. V Charkovské městské nemocnici vyplnilo dotazník ze 110 oslovených pacientů 

pouze 49 a návratnost představovala 45 %. Ze 109 oslovených seniorů v městském parku jich 

odpovědělo na otázky z dotazníku 34; návratnost tvořila 31,2 %. Demografická charakteristika 

respondentů je shrnuta v tabulce 6. 1UAH=0,9Kč (60) 

 
Tabulka 6: Demografická charakteristika respondentů (N=160=100%) 

 

 

Charakteristika Demografické údaje N [%] 

Pohlaví 

muži  37,5 

ženy  62,5 

Věk 

60-74 let = rané stáří  53,9 

75-89 let = pravé stáří  44,2 

nad 90 let = dlouhověkost  1,9 

Vzdělání 

základní  15,6 

vyučen  34,4 

středoškolské s maturitou  18,8 

vysokoškolské  31,3 

Zdravotnické vzdělání 

Se zdravotnickým vzděláním  6,25 

Bez zdravotnického vzdělání  93,75 

Velikost bydliště 

do 1 000  1,9 

1 000-4 999  0 

5 000-9 999  0,6 
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10 000-19 999  3,1 

20 000-49 999  1,3 

50 000-99 999  0 

100 000-1 milion  0,6 

nad 1 milion  92,5 

Příjem (UAH) 

do 2 000  11,3 

2 000- 3 999  71,7 

4 000- 5 999  12,6 

6 000- 7 999  4,4 

8 000 a více  0 

 

4.3.1. Frekvence bolestivých stavů  

Nejvíce respondentů (25,6 %) trpělo bolestmi alespoň jeden den v týdnu. Obdobné 

procento z nich (25,0 %) pociťovalo bolest skoro každý den. U 11,9 % případů se bolestivé 

stavy téměř nikdy nevyskytovaly, jak popisuje tabulka 7.  

Tabulka 7: Frekvence výskytu bolestivých stavů u seniorů (N=160=100%) 

     Frekvence bolestivých stavů Počet vyplněných dotazníků Procentuální zastoupení (%) 

téměř nikdy 19 11,90 

méně než jednou za měsíc 7 4,40 

asi jednou za měsíc 20 12,50 

několikrát do měsíce, ale ne každý 

týden 
16 10,00 

alespoň jeden den do týdne 41 25,60 

skoro každý den 40 25,00 

jiná odpověď (každý den) 17 10,60 
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4.3.2. Nejčastější lokalizace bolesti  

Dotazovaní senioři si nejčastěji stěžovali na bolesti svalů a kloubů (N=88), bolesti hlavy 

(N=70), zad a kříže (N=64). Výsledky shrnuje tabulka 8. Odpověď „jiná" byla uplatněna 8x, 

z nichž si na bolest nikdo nestěžoval. 

Tabulka 8: Nejčastější lokalizace bolesti u seniorů (N=160=100%) 

Lokalizace bolesti Počet vyplněných odpovědí (N) 

hlava 70 

záda a kříže 64 

klouby a svaly 88 

zuby 19 

břicho 20 

dolní končetiny 15 

srdce 8 

jiná 8 

 
4.3.3. Léčba bolesti  

Z 235 odpovědí jich bylo 169 (71,9 %) orientováno na samoléčbu. Pouze 56 seniorů 

(23,8 %) uvedlo, že se raději poradí se svým lékařem, aby jim vhodnou léčbu předepsal, jak je 

patrné z tabulky 9.  

Tabulka 9: Preference seniorů při léčbě bolesti (N=160=100%) 

Preference seniora při léčbě bolesti Počet vyplněných odpovědí (N) 

lékař 56 

OTC - lékárník 116 

bylinky 36 

příbuzní, přátelé, známí 17 

pečovatelská sestra 10 

jiná 0 
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4.3.4. Vliv na výběr OTC  

V rámci otázky, koho senioři považují za hlavní autoritu při výběru vhodného OTC, 

mohli respondenti zvolit vícero možností. Z celkového počtu 273 odpovědí byla nejčastěji 

vybírána pomoc lékárníka, a to v 72 případech. O druhou pozici se dělila média a lékaři, kteří 

získali obdobný počet hlasů (N=63 vs. N=60), jak je vidět v tabulce 10. U odpovědi "jiná" bylo 

25x uvedeno, že se při výběru OTC spoléhají výhradně na sebe.  

Tabulka 10: Vliv na výběr OTC (N=160=100%) 

OTC doporučil Počet vyplněných odpovědí (N) 

lékař 60 

lékárník 72 

známý 53 

reklama, média 63 

jiná 25 

 
4.3.5. Užívání OTC  

Na otázku, s kým se senioři radí ohledně užívání volně prodejných léčivých přípravků 

na bolest, volili dotazovaní nejčastěji osobu lékárníka, v počtu 74 z celkových 199 odpovědí. 

60 respondentů v rámci zkoumaného souboru uvedlo, že nevyžaduje radu o užívání léků, což 

byla paradoxně druhá nejhojnější odpověď. Lékaře jako svého poradce v oblasti užívání OTC 

zvolilo jen 15 respondentů (viz tabulka 11).  

Tabulka 11: Vliv subjektů na užívání OTC (N=160=100%) 

Užívání OTC Počet vyplněných dotazníků (N) 

lékař 15 

lékárník 74 

příbalový leták 33 

známý 5 

pečovatelka 12 

nikdo 60 

jiná 0 
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4.3.6. Volně prodejné léky nejčastěji užívané seniory  

Na otázku, jaké volně prodejné léky senioři užívají nejčastěji, mohli dotazovaní znovu 

vyplnit více odpovědí najednou. Nejužívanějším volně prodejným analgetikem byl diklofenak 

(N=63), následovaný ibuprofenem (N=57). Nejméně preferované byly přípravky s obsahem 

indometacinu (N=5) a kombinované přípravky jako např. Coldrex či Theraflu (N=3), jak 

naznačuje tabulka 12. V rámci odpovědi "jiná" uvedlo 14 respondentů, že si název léku 

nepamatuje.  

Tabulka 12: Preference OTC analgetik u seniorů (N=160=100%) 

Analgetikum 
Počet vyplněných odpovědí 

(N) 

Diklofenak, Voltaren atp. 63 

Ibuprofen, Brufen atp. 57 

Analgin, Spasmalgon atp. 34 

Aspirin, Citramon atp. 25 

Pjatirčatka (obs.: metamizol, paracetamol, kofein, fenobarbital, kodein) 24 

Naproxen, Nalgesin atp. 23 

Nimesil, Nimid atp. 21 

Pentalgin (obs.: drotaverin, kofein, naproxen, paracetamol, feniramin) 18 

Paracetamol,Paralen atp. 17 

Dexketoprofen, Kejver atp. 17 

Solpadein (obs.: paracetamol, kofein, kodein) 13 

Kombispazm (obs.: paracetamol, diciklomin hydrochlorid) 10 

Indobene, Elmetacin atp. 5 

Coldrex, Theraflu 3 

Jiná 14 

 

4.3.7. Indikace ibuprofenu  

Účinná látka ibuprofen je řazena mezi analgetika, antipyretika a antirevmatika (3). 

Většina dotazovaných seniorů (N=99) indikaci ibuprofenu nevěděla, a to z důvodu neznalosti 

této účinné látky. 55x bylo uvedeno, že ibuprofen je účinnou látkou na léčbu bolesti. 

22 respondentů přitom tuto indikaci ibuprofenu považovalo za jedinou. Odpovědi jsou 

zaznamenány v tabulce 13. 
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Tabulka 13: Indikace ibuprofenu podle seniorů (N=160=100%) 

Indikace Počet vyplněných dotazníků (N) 

bolest 55 

horečka 20 

zánět 18 

na spaní 2 

nevím 99 

 

4.3.8. Interakce ibuprofenu  

V této otázce se tazatelé zaměřili, na kolik lékárníci při expedici LP s obsahem 

ibuprofenu informují seniory o interakcích. Většina respondentů (84,2 %) kupujících ibuprofen 

informaci ohledně interakcí se současně užívanými léky nikdy neobdržela. Pouze 9 dotázaných 

(15,8 %) někdy na možné interakce upozorněno bylo, jak předkládá tabulka 14.  

Tabulka 14: Informovanost seniorů lékárníkem při expedici LP obsahujícího ibuprofen 
(N=57=100%) 

Dotaz na užívané léky Počet vyplněných dotazníků (N) Procentuální zastoupení (%) 

vždy 0 0 

někdy 9 15,8 

nikdy 48 84,2 

 

4.3.9. Informace poskytnuté lékárníkem při výdeji OTC s obsahem 

ibuprofenu  

Na otázku týkající se poskytnutých informací při expedici odpovědělo 48 respondentů 

(84,2 %), že při výdeji OTC s obsahem ibuprofenu nedostali jakoukoli informaci. V opačném 

případě byli dotázaní senioři nejčastěji informováni o ceně léku (N=8). Pouze u 4 případů byla 

podána informace o maximální denní dávce a jen 2x bylo zmíněno poučení o kombinaci 

s ostatními léky (viz tabulka 15). 
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Tabulka 15: Dispenzační minimum poskytnuté seniorovi při expedici ibuprofenu (N=57=100%) 

Informace poskytnutá seniorovi Počet vyplněných odpovědí (N) Procento kladných odpovědí (%)  

max. denní dávka 4 7 

užívání s/po jídle 1 1,8 

dostatečné zapíjení 0 0 

kombinace s ostatními léky 2 3,5 

uchovávání 0 0 

cena léku 8 14,0 

nic 48 84,2 

 

4.3.10. Nežádoucí účinky ibuprofenu  

Většina dotázaných seniorů (61,4 %) kupujících OTC s obsahem ibuprofenu nemá 

žádné znalosti ohledně nežádoucích účinků této léčivé látky. 1 respondent byl dokonce 

přesvědčen, že ibuprofen žádné nežádoucí účinky nemá. Naopak 21 respondentů (36,8 %) 

předpokládá, že přípravky obsahující ibuprofen nežádoucími účinky disponovat mohou 

(podrobnosti uvádí tabulka 16).  

Tabulka 16: Nežádoucí účinky ibuprofenu dle seniorů (N=57=100%) 

Léky obsahující ibuprofen Počet vyplněných dotazníků (N) Procentuální zastoupení (%) 

nemají NÚ 1 1,8 

mají málo NÚ 13 22,8 

mohou mít závažné NÚ 8 14 

nevím 35 61,4 

 

4.3.11. Znalosti konkrétních NÚ 

Na otázku, zda senioři, kteří kupují OTC s obsahem ibuprofenu, znají nějaké konkrétní 

nežádoucí účinky těchto přípravků, většina (86 %) odpovídala negativně. Pouze 14 % seniorů 

uvedlo, že nežádoucí účinky ibuprofenu zná. Nejčastěji přitom zmiňovaly obtíže se žaludkem 

(N=6), játry (N=4) a dále také negativní vliv na ledviny, jak je podrobněji uvedeno v tabulce 18.  
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Tabulka 17: Nežádoucí účinky ibuprofenu (N=57=100%) 

Konkrétní nežádoucí účinek Procentuální zastoupení (%) 

neznám 86,0 

znám 14,0 

Tabulka 18: Konkrétní nežádoucí účinky ibuprofenu uvedené seniory (N=11=100 %) 

Konkrétní nežádoucí účinek Procentuální zastoupení (%)  

alergie 0,0 

játra 36,4  

ledviny 9,1  

žaludek 54,5  

 

4.3.12. Zdroj informací o NÚ  

Pro dotazované seniory byl hlavním zdrojem informací o NÚ, stejně jako KI a LI 

ibuprofenu příbalový informační leták (N=8). Jinou než nabízenou odpověď zvolili 4 

respondenti, pro něž byla zdrojem vědomosti zdravotnická škola. Další odpovědi shrnuje 

tabulka 19. 

Tabulka 19: Zdroj informací o NÚ a KI a LI ibuprofenu (N=57=100%) 

Zdroj informací Počet vyplněných odpovědí (N) 

lékař 2 

lékárník 3 

media 5 

známý, příbuzný 5 

zdravotní/pečovatelská sestra 2 

příbalový leták 8 

jiná 4 

nevím 41 
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4.3.13. Projevy NÚ 

Na otázku, zda se u dotazovaných, kteří kupují OTC s obsahem ibuprofenu, někdy 

projevily nežádoucí účinky přisuzované obsažené léčivé látce, byla v 98,2 % případů odpověď 

negativní. Jen jeden respondent potvrdil, že užívaní ibuprofenu u něj vyvolalo žaludeční vředy. 

Tabulka 20: Projev nežádoucích účinků při užívání ibuprofenu (N=57=100%) 

Projev nežádoucího účinku Počet vyplněných dotazníků (N) Procentuální zastoupení (%) 

ano 1 1,8 

ne 56 98,2 

 

4.3.14. Znalosti konkrétních interakcí  

U otázky, s jakými léčivy by se neměl ibuprofen kombinovat, se ve 48 případech 

ukázala neznalost jeho lékových interakcí. U 12,3 % respondentů uvádějících některou 

z uvedených lékových interakcí (viz tabulka 21) se nejčastěji objevovala interakce s léky 

na ředění krve (N=4) a interakce s léky na krevní tlak (N=2). 

Tabulka 21: Znalosti lékové interakce seniorů (N=57=100%) 

Léková interakce Počet vyplněných dotazníků (N) 

antidepresiva 0 

léky na krevní tlak 2 

léky na ředění krve 4 

léky na diabetes mellitus 1 

neznám 50 
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5. Diskuze 
5.1.  Charakteristika populace 

Podle oficiálních dat z roku 2019 tvořilo populaci na Ukrajině 53,7 % žen a 46,3 % 

mužů (61). Ve výzkumném vzorku byla převaha žen významnější, a to o 8,8 %. Což by 

pravděpodobně mohlo souviset s delší střední délkou života žen. 

Podle statistického úřadu Ukrajiny počet lidí starších 60 let odpovídá 38,5 % 

obyvatelstva města Charkova (61). Ve výzkumu byli mezi dotazovanými seniory z hlediska 

věkové struktury nejčastěji zastoupeni respondenti ve věku mezi 60-74 lety (53,9 %), 

následovaní věkovou kategorií 75-89 let (44,2 %). Nejedná se o běžnou populaci, nýbrž 

o vzorek silně ovlivněný hlavním kritériem výběru subjektů hodnocení (věk nad 60 let). 

Podle statistického úřadu Ukrajiny bylo 60-69 letých občanů zastoupeno 11,4 % (odpovídá 

53,3 % seniorské populace), 70-79 letí senioři představovali 7,8 % populace (36,4 % seniorské 

populace) a osob starších 80 let bylo 2,2 % (10,3 % seniorské populace) v celkové populaci 

země (61). I když je v rámci státních statistik stanovena věková hranice odlišně, je zřejmé, že  

v našem sledovaném vzorku je seniorů ve věku 75-89 let o něco vice něž v celkové populaci. 

To by mohlo souviset se skutečností, že do zdravotnických zařízení (ZZ), ve kterých byla mimo 

jiné data sbírána, chodí zvláště lidé vyššího věku (114 dotazníků vyplněno ve ZZ). Ovlivněno 

to mohlo být také tím, že vyšší věk byl jasným vodítkem hledaného výzkumného vzorku. 

Nejvíce respondentů (71,7 %) mělo příjem 2 000 - 3 999 hřiven (1800-3599 Kč; 

1 UAH=0,9Kč) (60). Podle dat penzijního fondu Ukrajiny z roku 2019 odpovídá průměrný 

důchod obyvatel města Charkova 3069,49 hřiven (62), což zhruba odpovídá obdrženým 

výsledkům v souboru.  

Z hlediska vzdělání bylo nejvíce zastoupeno respondentů vyučených (34,4 %), 

následovaných respondenty s vysokoškolským vzděláním (31,3 %). Nejmenší skupinu tvořili 

senioři se základním vzdělaním (15,6 %). Podle posledních dat státního statistického výboru 

bylo v roce 1989 na Ukrajině 27,4 % vysokoškolsky vzdělaných osob, v roce 2001 se následně 

počet vysokoškoláků zvýšil o 3,9 % (63). Úroveň vzdělání výzkumného vzorku přesně 

odpovídá procentu za rok 2001, ale vzhledem k tomu, že byla ve vzorku zastoupena starší 

kategorie lidí, jež s největší pravděpodobností ukončila vysokou školu do roku 1989, by mělo 

být výsledné procento o něco nižší. Předpokladem zjištěných vyšších hodnot vysokoškoláků 

mezi respondenty může být fakt, že v různých oblastech Ukrajiny je odlišný počet vysokých 
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škol, což přímo souvisí s možností studia z hlediska dostupnosti, a to i finanční. Charkov je 

přitom nejenom druhým největším městem na Ukrajině, ale také hlavním městem studentů 

v zemi (64). 

Ze 160 respondentů mělo zdravotnické vzdělání 10 z nich (6,25 %). V roce 2015 bylo 

v Charkově zaměstnáno 15 626 lékařů a 24 449 lidí se středním zdravotnickým vzdělaním, což 

by přibližně odpovídalo 2,8 % (65). Je nutné si uvědomit, že do tohoto počtu nebyli 

započítáváni farmaceuti, kterých je na Ukrajině zaznamenáno přes 350 000. Obdržené vyšší 

procento respondentů se zdravotnickým vzděláním může souviset s existencí vysokých škol 

se zdravotnickým zaměřením v Charkově, kde byl výzkum prováděn, a větší kumulací 

zdravotnických pracovníků, což reflektuje fakt, že 71,9 % zdravotníků na Ukrajině se 

soustřeďuje právě ve městech (66). 

Ze 160 dotazovaných mělo pouze 30 z nich nějaké znalosti ohledně nežádoucích účinků 

ibuprofenu (z toho 6 středoškoláků, 10 vyučených, 3 se základním vzdělaním a 11 

vysokoškoláků). 10 ze 30 respondentů (33,3 %) znalých NÚ mělo právě zdravotnické vzdělání.  

 

5.2.   Hodnocení zdrojů informací a porovnání jejich významu  

 

5.2.1. Informace od zdravotnického personálu, příbuzných a známých, 

z medií  

Většina respondentů se shoduje, že v případě léčby bolesti preferuje řešení ve formě 

nákupu volně prodejných léčivých přípravků, což by mohlo znamenat, že přibližně ¾ seniorů 

(71,9 %) nejprve navštíví lékárnu, a pokud není jejich očekávání naplněno, vyhledají následně 

pomoc lékaře. Tento fakt si vysvětluji jako projev nedůvěry Ukrajinců v odbornost 

a kompetentnost lékařů. Podle průzkumu provedeného sociologickou skupinou “Rejting“ 

v roce 2018 pouze 31 % Ukrajinců považuje úroveň profesionality lékařů za vysokou (67). 

Z dalšího průzkumu také vyplývá, že čím starší člověk je, tím méně důvěřuje v profesionalitu 

doktorů (52 % lidí ve věku nad 51 let vyjádřilo nedůvěru v jejich erudici) (68). Projev nedůvěry 

také úzce souvisí s problémem korupce. V roce 2018 jen 46 % pacientů uvedlo, že od nich 

nebyl za poskytnutí lékařské péče vyžadován úplatek (68). 
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Obdobná studie byla provedena v Iránu ve městě Kermanshah v roce 2012 

s 272 pacienty (69). 226 pacientů (83 %) preferovalo samoléčbu, z nichž jich 210 (93 % z 226) 

užívalo právě analgetika. 146 respondentů (64,6 % z 226) zvolilo samoléčbu na základě rady 

přátel a příbuzných, 185 (82 % z 226) jich chtělo ušetřit čas strávený při návštěvě lékaře a 176 

(77,8 % z 226) volilo samoléčbu kvůli pocitu nezávažnosti onemocnění. V námi provedeném 

výzkumu bylo ze 235 odpovědí 169 (71,9 %) orientováno na samoléčbu. V rámci otázky, koho 

senioři považují za hlavní autoritu při výběru vhodného OTC z celkového počtu 273 odpovědí 

bylo 53x (19,4 % ze 273) zaznamenáno, že samoléčbu volí na základě rady přátel a příbuzných. 

63x (23,1 % ze 273) byla zvolena jako rozhodující reklama. Největší autoritou při výběru 

analgetika byl však v našem výzkumu v Charkově lékárník (26,4 % ze 273). Při porovnání 

výsledků studie v Iránu a na Ukrajině lze říct, že samoléčba v Iránu bez odborné rady je 

preferovaná více než na Ukrajině.  

Jinak to ale vypadá v České republice. Z výsledků provedené rešeršní práce Mgr. 

Růžkové (59) vyplývá, že senioři v domovech pro seniory preferují poradenství z hlediska 

užívání analgetik především od lékaře (55 %), lékárník je spíše odsunut do pozadí (19,1 %). 

Rozdílné výsledky v preferencích českých a ukrajinských seniorů by mohl být vysvětlen tím, 

že česká studie byla provedena především na osobách v domovech pro seniory, v nichž měl 

lékař ve většině případů svou ordinaci. Vzhledem k tomu, že dotazovaní čeští senioři měli navíc 

sníženou schopnost pohybu, ordinace lékaře přímo v budově byla výhodou a pro některé klienty 

i jediným řešením.  

Na otázku, s kým se senioři radí ohledně užívání volně prodejných léčivých přípravků 

na bolest, volili dotazovaní nejčastěji možnost „lékárník“, a to v počtu 74 z celkových 

199 odpovědí (37,2 %). V rámci zkoumaného souboru 60 respondentů (30,2 %) uvedlo, že 

nevyžaduje žádnou radu o užívání léků, což byla druhá nejhojnější odpověď vůbec. Lékaře jako 

svého poradce v oblasti užívání OTC zvolilo jen 15 respondentů (7,5 %). Lze předpokládat, že 

výběr lékárníka jako dominantní postavy v rámci poradenství v problematice užívání analgetik 

může být odůvodněn větší důvěrou v odbornost lékárníka než lékaře, ale také ušetřením času 

stráveného návštěvou lékaře nebo pocitu nezávažností onemocnění. 

Obdobná studie byla provedena v Alabamě (stát v USA) mezi lety 2005 až 2007 

zahrnující kohortu 687 pacientů v průměrném věku 68,3 let. 63 % pacientů používalo NSAID, 

z nichž jich 13,7 % prodiskutovalo jejich medikaci s lékárníkem (70). V námi provedeném 

výzkumu na otázku, s kým se senioři radí ohledně užívaní volně prodejných léčivých přípravků, 
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volili dotazovaní osobu lékárníka v 37,2 % případů. Při porovnání obou výzkumů lze tvrdit, že 

dotazováni senioři v Charkově se ptají lékárníků mnohem více něž dotazovaní z Alabamy, kde 

lidé méně ochotně diskutují užívání volně prodejných přípravků s lékárníkem. Na druhou stranu 

by to však mohlo souviset naopak s jejich vyšší důvěrou v lékaře (71). 

V námi provedeném výzkumu obdrželo po zakoupení OTC s obsahem ibuprofenu 

informaci o jeho správném užívání 15,8 % seniorů. Z konkrétních informací podaných 

pacientovi při dispenzaci byla nejčastěji zmiňována hlavně cena léku. Žádnému 

z dotazovaných seniorů nebyla při výdeji poskytnuta informace v příslušném rozsahu, i když si 

lék kupovali poprvé. 

Obdobný výzkum týkající se konzultací v lékárnách byl proveden v Rusku (72). Z jeho 

výsledků lze vyčíst, že o počtu denních dávek bylo informováno 33,1 % pacientů, o správném 

uchovávaní 34,4 %. Správné užívání přípravku bylo vysvětleno dokonce v 59,4 % případů. 

Uvedené výsledky ruského výzkumu v porovnání s těmi našimi z Ukrajiny jsou výrazně lepší. 

Tento rozdíl pravděpodobně vyplývá z přijaté vyhlášky Ministerstva zdravotnictví Ruské 

federace „Pravidla pro vydávání léků pro lékařské použití lékárnickými organizacemi, 

samostatnými podnikateli s licencí na farmaceutickou činnost.“, podle nichž informuje 

farmaceutický pracovník při výdeji léku o způsobu a dávkách jeho podání, době užívání, 

o pravidlech uchovávání atp. (73). Na jejím základě jsou farmaceutičtí pracovníci povinni 

konzultovat s pacienty správné užívaní léčiv. Ve srovnání obdobná vyhláška Ministerstva 

zdravotnictví Ukrajiny „Pravidla pro vydávání léků a zdravotnických prostředků v lékárnách 

a jejich strukturálních jednotkách.“ avšak žádné takové závazné pravidlo o povinnosti 

farmaceutů konzultovat s pacienty užívání LP neobsahuje (74). V průběhu vedení výzkumu 

tazatelem vyšlo najevo, že k informovanosti seniorů docházelo jen v případě vlastní žádosti 

o poskytnutí daných informací. Lepší informovanost pacientů něž na Ukrajině lze vidět také 

ve Slovinsku, kde průřezová studie s 400 pacienty z roku 2013 ukázala, že pacienti byli rutinně 

informováni o účelu léčby v 72 %, o dávkováni v 89 %, o načasování léčby v 77 % a o době 

podávání ve vztahu k jídlu v 47 % případů (75). 

 

5.2.2. Znalosti a zkušenosti v samoléčení analgetiky se zaměřením 

na účinnou látkou ibuprofen  

55 % seniorů trápí bolesti svalů a kloubů, 43,8 % bolesti hlavy, 40 % pak bolesti zad 

a kříže. Čtvrtina pacientů bolest pociťuje každý den a čtvrtina alespoň jednou do týdne. Většina 
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tyto bolesti řeší právě NSAID, včetně ibuprofenu, na který byl zaměřený daný výzkum. Na jeho 

základě se navíc ukazuje, že senioři užívají léčivé přípravky s jeho obsahem bez toho, aby měli 

dostatečné znalosti o jeho účincích, NÚ, LI, KI.  Je potřeba si uvědomit, že analgetika mohou 

krýt symptomy řady onemocnění a neřeší jejich vlastní příčinu. Proto je vhodné je 

při samoléčbě používat pouze po doporučovanou délku léčby a při přetrvávajících bolestech 

řádně diagnostikovat jejich původ.  

V případě bolesti zad a kříže může být příčinou například osteoporóza, pro jejíž léčbu 

je vhodná kupříkladu antiresorpční terapie bisfosfonáty, suplementace vápníkem a vitaminem 

D (76) (77). Původem bolesti kloubů mohou být další onemocnění například revmatoidní 

artritida, která se mimo NSAID léčí vlastními chorobu modifikujícími léčivy (tzv. DMARDs) 

či kortikoidy (78) (79). Vyvolávajícím onemocněním může být též osteoartróza postihující 

zvláště větší klouby. Tu lze léčit mj. symptomaticky pomalu působícími léky ze skupiny tzv. 

SYSADOA (80). Kromě toho by NSAID u diagnózy osteoartrózy měla být dle doporučených 

postupů aplikována jen u pacientů nedostatečně reagujících na paracetamol (81). 

Stejně tak je potřeba zhodnotit léčbu u bolestí hlavy a migrény. U zřídka se 

vyskytujících bolestí a nedostatečné reakci na paracetamol lze volit LL ze skupiny NSAID, 

nicméně pokud by se jednalo o migrénu, vhodnější volbou by mohly být zvláště triptany (82). 

Mezi uvedenými typy bolesti se vyskytly též bolesti na hrudi a bolesti dolních končetin. 

Příčin uvedených bolestí může být vícero. Pokud není známa příčina, nelze předpokládat, zda 

užívaná analgetika jsou u pacientů vhodná. Bolesti na hrudi mohou být způsobené například 

srdečními onemocněními (angina pectoris, infarkt myokardu), ale i gastroezofageálním 

refluxem nebo mohou být vedené od páteře a nervů hrudní páteře. V případě srdečních 

onemocnění se využívá léčiv z jiných farmakologických skupin, leda u akutního IM může 

pomoci analgetikum (ale opioidní) (83). Bolest dolních končetin je zase obvykle spojena 

s onemocněním žilního systému typického ve stáří, u nějž by bylo vhodnější použití např. 

venotonik (např. Detralexu) (84). Dalšími příčinami bolesti dolních končetin mohou být 

ICHDK, polyneuropatie, svalové křeče atd. 

Většina dotazovaných seniorů (N=99) přitom nevěděla, co je ibuprofen za účinnou 

látku. Ze 160 respondentů jich 55 odpovědělo, že ibuprofen představuje léčivou látku proti 

bolesti.  
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Jak napovídají obdržené výsledky, většina zapojených seniorů užívajících ibuprofen 

(61,4 %) neměla rovněž žádné znalosti ohledně nežádoucích účincích tohoto léčiva. Z výsledků 

vyplývá, že 21 respondentů (36,8 %) předpokládalo, že léky obsahující ibuprofen některými 

nežádoucími účinky disponovat mohou. Na otázku, zda senioři znají jeho konkrétní nežádoucí 

účinky, odpovídalo pozitivně jen 14,0 % seniorů. Jelikož z 21 respondentů jich konkrétní 

nežádoucí účinky uvedlo pouze 8, lze předpokládat, že zbylých 13 seniorů na tuto otázku 

odpovědělo pouze intuitivně. Nejčastěji senioři zmiňovali negativní́ vliv na žaludek, játra či 

ledviny.  

Podle studie Family Health provedené v jižní Brazílii úroveň znalostí o nežádoucích 

účincích léků u zkoumaných pacientů byla nižší oproti znalostem o správném užívaní léčiv. 

Ze 320 dotazovaných pouze 16,2 % pacientů znalo nějaké nežádoucí účinky předepsaných 

léčiv (85). V námi obdržených výsledcích znalosti NÚ byly 14,0 %, což je o 2,2 %  nižší oproti 

uvedenému výzkumu v jižní Brazílii. Tento malý rozdíl by mohl souviset s ještě nižší 

informovaností seniorů zdravotníky na Ukrajině. Znalosti seniorů kupujících OTC s obsahem 

LL ibuprofen ohledně interakcí byly o něco nižší oproti znalostem o NÚ, a to 12,3 %. 

Nejznámější interakcí byla mezi seniory interakce s léky na ředění krve.  

Tyto výsledky ve výzkumu poukazují na existující mezery mezi tím, co musí pacient 

o svých lécích vědět, a tím, co ve skutečnosti ví. Je třeba si uvědomit, že většina seniorů se 

zabývá samoléčbou, přitom ne vždy dostatečně rozumí informacím ohledně léčiv, a navíc 

neposlouchají lékaře ani nejsou poučeni ze strany lékárníka o vhodné léčbě, správné indikaci 

léku, frekvenci dávkování, výskytu nežádoucích účinků atp. Tento fakt může vest k závažnému 

ohrožení zdraví uvedené skupiny pacientů, a proto je potřeba na něj upozorňovat, a to 

především zdravotníky. Ti jediní mohou zvýšit povědomí seniorů o ne/bezpečí léků, jejich 

správném užívání, a tak snížit riziko komplikací. 

5.2.3. Preference seniorů a vlivy socioekonomické a demografické  

Jako poradce v oblasti léčby bolesti volili senioři při volbě NSAID jednoznačně 

lékárníka (N=72, 26,4 %), jinak se naopak rozhodovali samostatně bez ohledu na radu 

odborníka. Při výběru konkrétního OTC preferovali respondenti taktéž převážně radu lékárníka, 

avšak velký vliv na jejich rozhodování měla i reklama (N=63, 23 %). Paradoxně obdobnou 

prioritu měli u dotazovaných ve srovnání s médii i lékaři (N=60, 22 %), následovaní známými 

(N=53, 19,4 %). Získané výsledky poukazují na projev nedůvěry Ukrajinců v odbornost 
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a kompetentnost lékařů, jak již bylo zmiňováno výše. Může jít ale i o neohleduplnost ke svému 

zdraví spojenou s preferencí samoléčby.  

Nejoblíbenějším volně prodejným analgetikem byl mezi sledovanými seniory 

diklofenak (N=63) a ibuprofen (N=57). Z 57 respondentů preferujících ibuprofen tvořilo 66 % 

žen a 34 % mužů. 13 seniorů bylo z věkové skupiny 60-70 let, 20 dotazovaných z věkové 

skupiny 70-80 let a 14 bylo ve věku 80-90 let. Je nutné se zamyslet, zda je diklofenak skutečně 

vhodným léčivem pro seniory. Lze předpokládat, že většina seniorů trpí řadou komorbidit 

a často má ve své osobní anamnéze městnavé srdeční selhání (NYHA klasifikace II-IV), 

ischemickou chorobou srdeční či periferní arteriální nebo cerebrovaskulární onemocnění. 

U těchto pacientů jsou přitom LP s obsahem diklofenaku kontraindikovány (9). I v případě 

nejasnosti rizikových faktorů kardiovaskulárních příhod (hypertenze, hyperlipidémie, diabetes 

mellitus, kouření) nemusí být diklofenak u pacientů zcela bezpečný a měl by být do terapie 

zaveden až po důkladném zvážení všech přínosů a rizik lékařem, ideálně v co nejnižších 

terapeutických dávkách (9). Preferenci diklofenaku u dotazovaných seniorů, vzhledem k tomu 

že mezi hlavní autority při výběru vhodného analgetika považují lékárníka a v menší míře 

lékaře, lze vysvětlit tím, že výběr zdravotníků je často ovlivněn pobídkami farmaceutických 

firem skrze medicínské reprezentanty, důležitým vlivem reklamy a vzájemným doporučením 

mezi blízkými. Cenový rozdíl mezi OTC obsahujícími účinné látky diklofenak a ibuprofen 

nebyl nalezen. Preference právě diklofenaku může být také spojena s malou informovaností 

pacientů, v ruku v ruce s nezájmem zdravotníků zvýšit povědomí seniorů o ne/bezpečí léků, 

jejich správném užívaní atp. Je otázkou, z jakého důvodu zdravotníci seniory skutečně 

neinformují o rizicích užívaných léků. Může za to jejich neznalost, letargie, nepovažují snad 

svým závazkem dbát o zdraví pacientů? Nebo je chyba v nezájmu seniorů se více zajímat 

o možnostech zvýšení kvality jejich života a zdraví? Na tyto otázky nelze odpovědět zcela 

jednoznačně, je ale pravdou, že i na Ukrajině jsou LP s obsahem diklofenaku v souladu s SPC 

kontraindikovány u pacientů se srdečními onemocněními. 

Zajímavým faktem je i to, že je na Ukrajině méně preferován paracetamol oproti 

statistikám v ČR (86). Z osobních rozhovorů tazatele se zapojenými seniory vyplynulo, že si 

většina dotázaných spojila paracetamol s lékem výhradně na horečku. Mnozí navíc tvrdili, že 

OTC s obsahem paracetamolu na bolest vůbec nezabírají. 
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5.3.  Limity 

Jako každá jiná studie má i naše určité limity. Jednak byl hlavním limitem daného 

výzkumu nezájem domovů pro seniory se ho zúčastnit, dále nemožnost osobního rozhovoru 

s dotazovanými a vysoké procento seniorů s demencí, kteří nemohli být do studie zařazeni. 

Podmínky výzkumu také ztěžovala neexistence oficiální stránky se seznamem domů 

pro seniory.  Co se týká dotazování mimo domovy pro seniory bylo určitým limitem časové 

omezení pobytu na území Ukrajiny, nicméně bylo i tak získáno dostatečné množství odpovědí 

od subjektů hodnocení. V případě ochoty tazatele porovnat obdržené výsledky ve výzkumu 

s ostatními podobnými výzkumy na Ukrajině bylo však náročné chtěné informace dohledat 

a nebo nebyly dohledatelné vůbec. 

 

6. Závěr 
 

Dotazníkovým průzkumem bylo dosaženo následujících výsledků:  

 

1. 25,6 % seniorů trpělo bolestmi různého původu alespoň jeden den do týdne, nicméně 

obdobné procento (25 %) popisovalo bolesti dokonce téměř každý den. Nejčastějšími 

lokalizacemi bolesti byly bolesti svalů, kloubů, hlavy, oblasti zad a kříže. Mezi jinými 

možnostmi byla několikrát zaznamenána taktéž bolest srdce a nebo dolních končetin. 

2. Nejoblíbenější volně prodejné analgetikum představoval mezi seniory diklofenak (N=63), 

následovaný ibuprofenem (N=57).  

3. Hlavním subjektem ohledně poradenství v problematice užívání a výběru analgetik byl 

dle seniorů lékárník. Významná část seniorů (N=60) avšak vůbec nevyhledávala radu 

odborníků. Mezi další významné faktory při výběru léků na bolest patřila také reklama 

a média (N=63), podobně jako lékaři (N=60) a nakonec i známí (N=53). 

4. Většina seniorů (N=99) nevěděla, co za účinnou látku ibuprofen představuje. 

55 dotazovaných vědělo, že ibuprofen je léčivou látkou působící proti bolesti. Pouze 8 

respondentů však uvedlo kompletně všechny tři spravné nabízené indikace (bolest, 

horečka, zánět). 

5. 61,4 % seniorů užívajících ibuprofen nevědělo nic o jeho nežádoucích účincích. 14 % 

respondentů (N=8) klasifikovalo ibuprofen jako léčivou látku se závažnými nežádoucími 
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účinky. Konkrétní nežádoucí účinky uvedlo 14 %  seniorů, přičemž nejčastěji zmiňovali 

negativní vliv ibuprofenu na žaludek, játra a ledviny. 

6. Celkem 50 seniorů z 57 užívajících ibuprofen neznalo žádnou lékovou interakci, anebo 

ani nevědělo, co tento termín znamená. Nejčastěji si senioři uvědomovali nebezpečí 

interakce s léky na krevní tlak a ředění krve. Hlavním zdrojem znalostí respondentů 

o interakcích byl příbalový leták, v menší míře pak známí, média či zdravotnické vzdělání. 
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7. Seznam zkratek 

AA – kyselina arachidonová  

ACEi – inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu 

ALT – alaninaminotransferáza 

ASA – kyselina acetylsalicylová  

aPTT - activated partial thromboplastin time 

CHMP – the Committee for Medicinal Products for Human Use 

CI – konfidenční interval 

CNS – centrální nervový systém  

COX – cyclooxygenáza  

CYP2C9 – cytochrom P450 2C9  

DMARDs – Disease modifying antirevmatic drugs 

EMA – European Medicine Agency  

FDA - U.S. Food and Drug Administration 

GIT – gastrointestinální trakt  

HepTest – heparinový test  

ICHDK – ischemická choroba dolních končetin 

IM – infarkt myokardu  

INR – international normalized ratio 

KI – kontraindikace 

KVS – kardiovaskulární systém   

LI– léková interakce  

LL – léčiva látka 

NOAC – novel oral anticoagulants 

NSA-enteropatie – enteropatie z nesteroidních antirevmatik  

NSA-gastropatie – gastropatie z nesteroidních antiflogistik  

NSAID – NonSteroidal Anti-Inflammatory Drugs 

NÚ – nežádoucí účinky  

NYHA – New York Heart Association - kritéria hodnocení srdečního selhání na základě míry 

funkčního postižení, tj. podle schopnosti nemocného snášet fyzickou zátěž 

OR – rizikový poměr 

PG – prostaglandin  

PGI2 – prostaglandin I2 
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pKa – záporný dekadický logaritmus disociační konstanty 

RAAS – renin-angiotenzin-aldosteronový systém   

SPC – Summary of Product Characteristics 

SSRI – selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu  

SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv  

SYSADOA – symptomatic slow acting drugs agains OA 

TCA – tricyklická antidepresiva  

TK – krevní tlak 

TXA2 – tromboxan A2 

ZZ – zdravotnické zařízeni 
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http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_zozd_bl.htm. [Online]  

66. Levenec, N., et al.(2012)Počty zdravotnického personálů ve zdravotním 
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10. Přílohy 
 

10.1.  Dotazníky pro domovy seniorů 

 

10.1.1. Česká verze dotazníku: 

 

Vážený pane, vážená paní,  

tento dotazník je součástí výzkumu Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Zabývá se 

výzkumem poznatků seniorů v oblasti problematiky samoléčení léky na bolest, a to se 

zaměřením na léčivou látku ibuprofen. Zpracování dotazníku bude probíhat anonymně, 

veškeré informace získané tímto dotazníkem budou považovány za důvěrné.  

Zakroužkujte odpovědi, které nejvíce vystihují Váš názor.  

Děkuji Yuliia Kliui 

  

1. Jste □ muž nebo □ žena? 

 

2. Jaký je Váš věk?     

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

□ základní  □ vyučen/a □ středoškolské s maturitou   

□ vysokoškolské 

 

4. Máte zdravotnické vzdělání? 

□ Ano □ Ne 

 

5. Kolik obyvatel má obec, ve které jste bydlel/a před umístěním do domova pro seniory? 

□ do 1 000  □ 1 000-4 999  □ 5 000-9 999  □ 10 000-19 999 

□20 000-49 999 □ 50 000-99 999 □ 100 000-1 milion 

□ nad 1 milion 

 

6. Jaký je Váš osobní čistý měsíční příjem? 
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□ do 5 000  □ 5 000-9 999  □ 10 000-14 999 □ 15 000-19 999 

□20 000 a více 

 

7. Probíhají ve Vašem domově seniorů přednášky se zdravotnickou tématikou? 

(lze zaškrtnout více odpovědí) 

□ Ano, přednáší je lékař. □ Ano, přednáší je lékárník. □ Ano, přednáší je firma. 

□ Ne, neprobíhají. □ Jiná možnost, jaká?       

 

8. Jak často trpíte bolestmi? 

□ téměř nikdy □ méně než jednou za měsíc  □ asi jednou za měsíc 

□ několikrát do měsíce, ale ne každý týden  □ alespoň jeden den do týdne 

□ skoro každý den □ jiná odpověď:       

 

9. Jaké bolesti vás někdy trápí? 

 (lze zaškrtnout více odpovědí) 

□ hlavy □ zad, kříže □kloubů, svalů □ zubů 

□ břicha □ jinými, jakými?        

 

10. Při léčbě bolesti obvykle: 

 (lze zaškrtnout více odpovědí) 

□ Požádáte svého lékaře, aby Vám něco předepsal. 

□ Koupíte si sám/sama volně prodejný lék bez receptu v lékárně. 

□ Léčíte se sám/sama bylinkami nebo jinými způsoby.  

□Léčí Vás příbuzní/přátelé/známí. 

□ Požádáte o lék pečovatelskou sestru/pečovatelku. 

□ Jiná možnost, jaká?          

 

11. Volně prodejný lék na bolest (bez lékařského receptu) si v lékárně kupujete na radu: (lze 

zaškrtnout více odpovědí) 

□ lékaře  □ lékárníka  □ známého 
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□ reklamy v TV, rádiu, časopise, novinách   

□ jiná možnost, jaká?      

 

12. Pokud si koupíte volně prodejný lék na bolest (bez lékařského receptu), poradíte se o 

jeho užívání: 

 (lze zaškrtnout více odpovědí) 

□ s lékařem □ s lékárníkem □ Přečtete si příbalový leták. 

□ Zeptáte se příbuzných/přátel/známých. □ s pečovatelskou sestrou/pečovatelkou 

□ s nikým  □ jiná možnost, jaká?        

 

13. Jaký volně prodejný lék upřednostňujete při léčbě bolesti? 

(lze zaškrtnout více možností) 

□ Apo-Ibuprofen, Brufen, Dolgit, Ibalgin, Ibudolor, Ibumax, Ibuprofen, Nurofen 

□ Humex Cold, Panadol, Paracetamol Apotex, Paralen, Paramax, Paramegal, Parapyrex 

□ Elmetacin, Indobene 

□ Emoxen, Etrixenal, Nalgesin S, Naproxen Apotex 

□ Dexoket 

□ Almiral, Flalgo, Flector, Voltaren 

□ Acygal, Acylcoffin, Acylpyrin, Algirin, Anopyrin, Aspirin, Cardiol, Stacyl 

             

□ Acifein  □ Acylcoffin 

□ Ataralgin □ Coldrex 

□ Excedrinyl □ Grippostad 

□ Migralgin □ Nogrip   

□ Saridon   □ Tantogrip  

□ Theraflu  □ Thomapyrin   

□ Valetol  □ Vicks 

□ Jiný, jaký?           

 

14. Ibuprofen je hlavní účinnou složkou léků na:  

(lze zaškrtnout více odpovědí) 
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□ bolest  □ horečku  □ zánět  □ spaní   

□ nevím  □ na něco jiného, na co?       

 

15. Pokud si kupujete lék s obsahem ibuprofenu (Ibalgin, Brufen, Apo-Ibuprofen, Ibumax), 

ptá se Vás lékárník na to, jaké jiné léky užíváte? 

□ vždy  □ někdy  □ nikdy   

□ Léky s obsahem ibuprofenu nekupuji. □ Jiná možnost, jaká?    

 

16. Pokud si kupujete lék s obsahem ibuprofenu (Ibalgin, Brufen, Apo-Ibuprofen, Ibumax), 

lékárník Vás informuje: 

(lze zaškrtnout více odpovědí) 

□ o maximální denní dávce □ o užívání s/po jídle   

□ o dostatečném zapíjení  □ o tom, které léky by se s ním neměly kombinovat 

□ o tom, jak se má lék uchovávat □ o ceně léku  □ o ničem 

□ o něčem jiném, o čem?          

 

17. Léky obsahující ibuprofen: 

□ Nemají žádné nežádoucí účinky. □ Mají velmi málo nežádoucích účinků. 

□ Mohou mít závažné nežádoucí účinky. □ Nevím. 

 

18. Znáte nějaký nežádoucí účinek ibuprofenu (Ibalgin, Brufen, Apo-Ibuprofen, Ibumax)? 

□ Ne, neznám. 

□ Ano, jaký?           

 

19. Pokud znáte nějaký nežádoucí účinek nebo nějaké léky nebo onemocnění, při kterém by 

se ibuprofen neměl užívat, víte to: 

(lze zaškrtnout více odpovědí) 

□ od lékaře □ od lékárníka  □ z televize, časopisu, internetu 

□ od příbuzných, známých, kamarádů □ od zdravotní/pečovatelské sestry 

□ Nevím.  □ jinak, jak?         



69 

 

20. Projevil se u Vás při užívání přípravků s ibuprofenem nějaký nežádoucí účinek? 

□ Ne. 

□ Ano. Jaký?           

 

21. Léky obsahující ibuprofen by neměli užívat lidé, kteří se léčí: 

(lze zaškrtnout více odpovědí) 

□ antidepresivy □ léky na krevní tlak  □ léky na ředění krve 

□ léky na diabetes („cukrovku“)  □ Žádnou z možností neznám. 

□ Jiná možnost, jaká?          

 

10.1.2. Ruská verze dotazníku: 

 

Уважаемый респондент, эта анкета является частью исследования Карлова 

Университета, фармацевтического факультета. Целью опроса является исследование 

знаний пенсионеров в области проблематики самолечения лекарствами от боли с 

ориентацией на лекарства с содержанием ибупрофена. Обработка данных будет 

проводиться анонимно, вся полученная из анкеты информация будет считаться 

конфиденциальной. 

Отметьте, пожалуйста, ответы, которые наиболее точно отображают Ваше мнение. 

 

1. Вы □ мужчина  или  □ женщина? 

 

2. Сколько вам лет?     

 

3. Ваше образование? 

□ неполное среднее общее □ среднее профессиональное □ среднее общее 

□ высшее  

 

4. Есть ли у Вас образование в сфере здравоохранения? 

□ да □ нет 
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5. Численность населения населённого пункта, в котором Вы жили перед 

поселением в дом престарелых?  

□ до 1 000  □ 1 000-4 999  □ 5 000-9 999  □ 10 000-19 999 

□20 000-49 999 □ 50 000-99 999 □ 100 000-1 миллион 

□ выше 1 миллиона 

 

6. Ваш чистый месячный доход? 

□ до 2 000  □ 2 000-4 000    □ 4 000-6 000  □ 6 000-8 000 

□8 000 и выше  

 

7. Проводятся ли в Вашем доме престарелых лекции на медицинскую тематику? 

(можно отметить несколько вариантов) 

□ да, лекции читает врач  

□ да, лекции читает фармацевт  

□ да, организатором является фирма 

□ нет, они не проводятся  

□ другой ответ:      

 

8. Беспокоят ли Вас болевые ощущения? 

□ практически никогда  

□ реже чем один раз в месяц 

□ примерно один раз в месяц 

□ несколько раз в месяц, но не каждую неделю  

□ примерно раз в неделю 

□ почти каждый день  

□ другой ответ:      

 

9. Какого рода боли Вас беспокоят? 

 (можно отметить несколько вариантов) 
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□ головные □ боли в спине, пояснице □ мышечная боль, боль в суставах

 □ зубная боль  □ боли в животе □ другие:     

   

 

10. При лечении боли Вы обычно: 

 (можно отметить несколько вариантов) 

□ просите своего врача, чтобы он вам что-нибудь назначил. 

□ покупаете лекарство себе сам(а). 

□ лечитесь народными средствами.  

□ вас лечат родственники/ друзья/ знакомые. 

□ просите лекарство у сиделки 

□ другой вариант:          

 

11. Лекарства от боли Вы покупаете в аптеке по рекомендации: (можно отметить 

несколько вариантов) 

□ врача  □ фармацевта  □ знакомого 

□ рекламы в телевизоре, радио, журналах, газетах   

□ другой вариант:      

 

12. В случае покупки лекарства от боли Вы советуетесь о его правильном приеме 

 (можно отметить несколько вариантов) 

□ С врачом □ С фармацевтом □ с родными/ друзьями/ знакомыми. □ С 

сиделкой  □ действуете согласно инструкции по применению препарата 

□ Ни с кем  □ другой вариант:      

  

 

13. Какое лекарство предпочитаете для лечения боли? 

(можно отметить несколько вариантов) 

□Долорен,Нурофен,Гофен,Ибупрофен,Ибалгин,Долгит,Бруфен,Адвил,Артрокам, 

  Бофен,Ибунорм,Ибутард,Ибуфен,МИГ400,Максикод,Некст,Супрафен,Фаспик. 
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      □ Парацетамол,Панадол, Фаниган 

      □ Индобене, Индоколлир, Индотард, Метиндол,Тридоцин,Эльметацин 

      □ Напроксен, Налгезин, Анапран ЭС, Напрофф, Промакс 

      □ Декскетопрофен, Декафен, Дексалгин, Дексобел, Депиофен, Миалдекс, Кейвер 

      □ Анальгин, Реналган, Седалгин, Спазмалгон, Темпалгин 

      □ Аспирин, Цитрамон, Фармадол,Копацил, Цитропак, Аскофен 

      □ Ортофен, Олфен, Доларен, Наклофен, Диклоберл,Бол-ран, Волтарен 

      □ Нимесил, Нимид, Аффида, Найз 

             

□Солпедеин 

□Комбиспазм 

□Пятирчатка 

□Пенталгин 

□Терафлю 

□Колдрекс 

 

□Другое:           

 

14. Ибупрофен является главной составной частью лекарственных препаратов 

от:  

(можно отметить несколько вариантов) 

□ боли  □ температуры  □ воспаления  □ проблем со сном 

  

□ не знаю  □ другое:    

 

15.  При покупке лекарства, содержащего ибупрофен (Долорен,Нурофен,Гофен, 

Ибалгин,Долгит,Бруфен…), интересуется ли фармацевт в аптеке, какие другие 

лекарства Вы принимаете?  

□ всегда  □ иногда  □ никогда   

□ лекарства с содержанием ибупрофена не покупаю  

□ другой вариант:    
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15. При покупке лекарства, содержащего ибупрофен,(Долорен,Нурофен,Гофен, 

Ибалгин,Долгит,Бруфен…), фармацевт Вас информирует 

(можно отметить несколько вариантов) 

      □ О максимальной дневной дозе  

□ О приеме с едой / после еды   

□ О необходимости запивать достаточным количеством воды  

□ О лекарствах, с которыми препарат не следует принимать 

□ Об условиях хранения  

□ О цене лекарственного препарата   

□ Ни о чём 

□ О чем-то другом:          

 

16. Лекарственные препараты, содержащие ибупрофен: 

□ не имеют побочных действий. □ имеют очень мало побочных действий. 

□ могут иметь серьезные побочные действия. □ не знаю. 

 

17. Знаете ли вы какое-либо побочное действие ибупрофена 

(Долорен,Нурофен,Гофен, Ибалгин,Долгит,Бруфен…)? 

□ нет, не знаю. 

□ да, знаю:           

 

18. Если вы знаете какое-либо побочное действие ибупрофена, или лекарства, с 

которыми ибупрофен не следует сочетать, или же болезни, при которых 

ибупрофен принимать не рекомендуется, вы знаете это: 

(можно отметить несколько ответов) 

□от врача    □ от фармацевта     □ из телевизора, газеты, интернета 

□от родственников, знакомых, друзей □ от сиделки 

□не знаю  

□не знаю ничего из вышеперечисленного  

□не помню, откуда знаю  
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□другой ответ:         

 

19. Проявлялись ли у вас при приеме лекарственного препарата с ибупрофенoм 

какие-либо побочные действия? 

□ нет. 

□ да:           

 

20. Лекарства, содержащие ибупрофен, не следовало бы принимать людям, 

которые лечатся: 

(можно отметить несколько ответов) 

□ антидепрессантами  

□ лекарствами от давления   

□ лекарствами для разжижения крови 

□ лекарствами от диабета  

□ не знаю  

□ другой вариант:          

 


