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ABSTRAKT 

Kandidát: Lenka Polláková1 

Školiteľ: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 

Konzultant: doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.2 

1 Katedra sociálnej a klinickej farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

2  II. interní gastroenterologická klinika, Fakultná nemocnica v Hradci Králové 

Názov diplomovej práce: Analýza nekardiálnych nežiaducich javov pulznej terapie kortikoidmi 

Intravenózna pulzná terapia glukokortikoidmi (PT GK) je efektívna u život ohrozujúcich exacerbácií 

reumatických ochorení. Avšak kvôli pleiotropnému pôsobeniu GK, ich vyššej dávke a aditívnemu 

negenomickému mechanizmu pôsobenia, nie je PT GK úplne oslobodená od komplikácií (1). 

Cieľ teoretickej časti tejto práce bolo opísať z literárnej rešerše význam PT GK, jej vplyv na výskyt 

nekardiálnych nežaducich javov (AE) u pacientov s reumatickými ochoreniami a ich ovplyvňujúce 

faktory. Cieľom praktickej časti práce bolo analyzovať výskyt nekardiálnych nežiaducich javov (AE) 

v praxi, analyzovať rizikové faktory potenciálnych nežiaducich účinkov (ADR) a ich komplikácií 

a analyzovať vplyv minimalizácie rizík v praxi.  

Pacientom bolo podaných 1000 mg metylprednizolónu v 3 až 5 dávkach v striedavé dni. 

Analyzovaných bolo 277 reumatických pacientov s 325 podaniami PT GK. Údaje boli retrospektívne 

zhromažďované z chorobopisov a spracované v programe Excel a IBM SPSS Statistics.  

Medián veku bol 55 rokov a 67 % populácie boli ženy. U pacientov bolo najčastejšie prítomné 

systémové ochorenie spojiva (n=191, 59 %) a systémové vaskulitídy (n=120, 37 %). Nekardiálne AE 

boli prítomné u 13 % (n=42) PT GK a AE vedúce k ukončeniu terapie u 4 % (n=13). Časté nekardiálne 

AE boli signifikantné zvýšenie tlaku krvi (4,6 %, n=15), steroidný diabetes (4,3 %, n=14), infekcie 

(2,2 %, n=7), abnormálne koncentrácie sérovej amylázy a hnačky (každé 1,2 %, n=4). Výskyt 

ostatných nekardiálnych AE bol menej častý (<1 %). Minimalizácia rizika bola sledovaná ako 

monitorovanie u 100 % a revízia farmakoterapie v podobe gastroprotekcie u 93 % a suplementácie 

kália u 52 % prípadov, vedúc k menej častej incidencii očakávanej hypokalémie (0,3 %) 

a gastrotoxicity (0,3 %).  

Limitácie sú založené na retrospektívnom charaktere štúdie. Výskyt nekardiálnych AE bol veľmi častý 

(13 %), avšak nie všetky očakávané ADR GK sa prejavili vďaka využitiu praktických nástrojov 

minimalizácie rizika. PT GK sa prezentuje ako relatívne bezpečná, ak je zvolená vhodná stratégia 

minimalizácia rizika.  

Kľúčové slová: pulzná terapia kortikoidmi, nežiaduci jav, nežiaduci účinok, minimalizácia rizika 
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Title of the master thesis: Analysis of non-cardiac adverse event of glucocorticoid pulse therapy 

Intravenous glucocorticoid pulse therapy (PT GC) is effective in life threatening flares of rheumatic 

diseases. However, due to GC‘s pleiotropic effect, higher doses and additive nongenomic mechanism 

in pulse regimen, it is not free of complications (1).  

The aim of theoretical part was to describe from literature research the relevance of PT GC, its non-

cardiac adverse events (AE) in rheumatic patients and their influencing factors. The aim of 

experimental part of the study was to analyze the occurrence of non-cardiac AE in real-life setting, 

analyze risk factors of potential adverse drug reactions (ADR) and its complications and analyze the 

risk minimalization management in real-life setting. 

Patients were administered 1000 mg methylprednisolone in 3 to 5 doses on alternating days. Analysis 

includes 277 rheumatic patients with 325 pulse therapy courses. Data were collected retrospectively 

from their medical records and analyzed using Excel and IBM SPSS Statistics software.  

Median age was 55 years and 67 % of patients were women. Patients mostly suffered from 

connective tissue diseases (n=191, 59 %) and systemic vasculitis (n=120, 37 %). Non-cardiac AE 

occured in 13 % (n=42) of courses and AE in 4 % (n=13) lead to termination of the therapy. Common 

non-cardiac AE were significant increase of blood pressure (4,6 %, n=15), steroid diabetes (4,3 %, 

n=14), infection (2,2 %, n=7), abnormal serum amylase and diarrhea, each appearing in 1,2 % (n=4) 

of PT GC. Occurrence of another non-cardiac AE was uncommon (<1 %). Risk minimalization 

management was observed as monitoring in 100 % and pharmacotherapy revision in form of 

gastroprotection in 93 % and kalium supplementation in 52 % of courses, leading to uncommon 

incidence of expected hypokalemia (0,3 %, n=1) and gastrotoxicity (0,3 %, n=1).  

Limitations are based on retrospective character. Occurrence of non-cardiac AE was very common 

(13 %), but not all expected ADR of GC were present, thanks to use of practical risk minimalization 

utilities. Our study presents PT GC as relatively safe, if precise risk minimalization strategy is met.  

Key words: pulse glucocorticoid therapy, adverse event, adverse drug reaction, risk minimalization 
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ZOZNAM SKRATIEK 

 

ADR – nežiaduci účinok liečiva  

AE – nežiaduci jav 

ALD – akútne poškodenie pečene (acute liver disease) 

aPTT – aktivovaný parciálny tromboplastinový čas (activated parcial tromboplastine time) 

ASA – acetylsalicylová kyselina (acetylsalicylic acid) 

cGKR – cytozolický glukokortikoidný receptor 

CMP – cievna mozgová príhoda 

DM – diabetes mellitus 

DTK – diastolický tlak krvi 

GK – glukokortikoid(y) 

HbA1c – glykovaný hemoglobín  

INR – Medzinárodný normalizovaný pomer (International Normalised Ratio) 

mGKR – membránový glukokortikoidný receptor 

MTP – metylprednizolón  

N – počet (number) 

NSAID – nesteroidné protizápalové liečivo (non-steroidal antiinflammatory drug) 

OR – pomer šancí (odds ratio) 

PT GK – pulzná terapia glukokortikoidmi 

RA – reumatoidná artritída 

RR – relatívne riziko 

SLE – systémový lupus erythematodes 

SPC – súhrn údajov o liečivom prípavku 

STK – systolický tlak krvi 

TK – tlak krvi  
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1. ÚVOD A CIEĽ 

Intravenózna pulzná terapia glukokortikodmi (PT GK) sa využíva u pacientov so život ohrozujúcimi 

exacerbáciami systémových zápalových a autoimunitných ochorení. V porovnaní s dlhodobou 

dennou perorálnou terapiou má pulzný režim rýchlejší nástup, pôsobí s väčšou silou a dlhšie (1, 2). 

Pacientovi odoznievajú život ohrozujúce symptómy rýchlejšie, čím sa minimalizuje riziko poškodenia 

exacerbáciou. Zároveň má PT GK potenciál znížiť následnú potrebu dlhodobého užívania GK a tým aj 

výskyt nežiaducich javov (AE) (1, 3, 4).  

PT GK je všeobecne prezentovaná ako bezpečná, no nie úplne oslobodená od komplikácií. Výskyt 

nežiaducich účinkov (ADR) nízkych a stredných dávok GK je známy, avšak pri pulzných dávkach ich 

prevalencia stále nie je dostatočne preskúmaná. S vyššími dávkami sú očakávané ADR závislé na 

dávke a predpokladá sa vyšší podiel negenomického účinku (1). Negenomický účinok sa však až 

v súčasnosti objavuje vo farmakologických učebniciach (5), pričom tomu tak predtým nebolo. Taktiež 

chýbajú presnejšie informácie o jeho možnom dopade na výskyt ADR, čomu dáva veľký priestor práve 

sledovanie pacientov s PT GK. Bezpečnosť farmakoterapie je jej významnou súčasťou, ktorú môže 

pomôcť dosiahnuť optimálna minimalizácia rizík. Tá vychádza z pochopenia patofyziológie ADR a tým 

aj jeho rizikových faktorov (RF) a RF jeho komplikácií. Uplatňuje sa znalosť, ako kontrolovať ich výskyt 

a aké sú preventívne opatrenia na zníženie pravdepodobnosti výskytu a dopadu ADR pomocou 

základných nástrojov farmaceutickej starostlivosti, akými je spôsob podávania liečiva, odhaľovanie, 

prevencia a kontrola liekovej non-adherencie, monitorovanie ADR, jeho RF a RF jeho komplikácií, 

režimové opatrenia a revízia farmakoterapie. 

S týmto vedomím sa vytvorila práca na preskúmanie AE PT GK a faktorov, ktoré ich výskyt ovplyvňujú. 

Práca prináša pozorovanie z každodennej klinickej praxe a vplyv štandardizovaných stratégií 

minimalizácie rizika pri poskytovaní PT GK na danom oddelení. Jej hypotézou je, či sme schopní 

retrospektívne analyzovať bezpečnosť PT GK bez javov súvisiacich s arytmiami, vrátane ich RF a či sa 

tieto teoretické znalosti odrážajú v správnom uplatňovaní minimalizácie týchto rizík. Práve táto 

praktická skúsenosť u reumatických pacientov je dôležitým aspektom tejto práce, pretože dlhodobé 

pôsobenie zápalového ochorenia a/alebo farmakoterapie môže mať veľký vplyv na výskyt AE PT GK. 

Cieľom teoretickej časti práce je priblížiť význam PT GK a nájsť v literatúre vplyv terapie na výskyt 

nekardiálnych AE u reumatických pacientov. Súčasne je cieľom nájsť faktory (komorbidity, 

farmakoterapia, genetika), ktoré ich výskyt ovplyvňujú. Cieľom experimentálnej časti je analyzovať 

frekvenciu v reálnej praxi zachytiteľných potenciálnych ADR u reumatických pacientov, ich AE 

a eventuálne ich komplikácií v priebehu expozície PT GK a zhodnotiť vplyv minimalizácie rizík v praxi. 
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2. TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 SYSTEMATIKA TEORETICKEJ ČASTI A METODIKA REŠERŠE  

Hlavným cieľom teoretickej časti bolo vytvorenie literárnej rešerše, ktorou by sa predstavil význam 

PT GK, jej vplyv na výskyt nekardiálnych AE u reumatických pacientov a aké faktory tieto javy 

ovplyvňujú. Vymedzujú sa základné pojmy, ktoré sa týkajú tejto práce – reumatický pacient, 

nežiaduci účinok liečiva, nežiaduci jav a nekardiálny nežiaduci jav.  

Praktická časť tejto práce bola prevedená na gastroenterologickej internej klinike, kde každý pacient 

začlenený do tejto práce disponoval reumatickým ochorením (e.g. systémový lupus erythematodes, 

reumatoidná artritída, vaskulitída, sklerodermia), preto sa aj teoretická časť sústredí zvlášť na 

pacientov s reumatickými ochoreniami.  

Na vytvorenie literárnej rešerše bola použitá bibliografická databáza PubMed a jeho komponenta 

MEDLINE® za využitia tezauru MeSH. Na doplnenie možných PubMedom nepokrytých záznamov (6) 

bola využitá bibliografická databáza Embase. V tlačenej literatúre a Google Books sa hľadali odborné 

knihy, doporučené postupy a iné odborné publikácie.  

Hľadanie pozostávalo zo stanovenia hlavných kľúčových slov (e.g. „intravenous pulse therapy“,  

„glucocorticoids“, „adverse event“),  ku ktorým sa pridávali a kombinovali heslá na hľadanie výskytu 

jednotlivých AE PT GK a ich ovplyvňujúcich faktorov. Relevantné kľúčové slová sa kombinovali 

pomocou Booleanských operátorov a využité boli špecifické filtre, ktoré limitovali výsledky 

vyhľadávania na štúdie s ľuďmi a časové obdobie 2008-2018. Presné zadanie kľúčových slov 

a stratégia vyhľadávania hlavnej časti rešerše je v Prílohe č.1 a Prílohe č.2. Aby nedošlo k prípadnej 

strate potenciálne relevantného článku, boli prejdené všetky články z rešerše a vylúčili sa irelevantné. 

Zameranie bolo na štúdie, kde sa sledovali AE u pacientov s reumatickými ochoreniami a dávkou PT 

GK okolo 3 až 5 g metylprednizolónu. V špecifických prípadoch však boli využité štúdie aj 

u nereumatických pacientov, ak išlo o relevantné poznanie, ktoré sa pokladalo za vhodné 

zakomponovať do práce. V relevantných článkoch sa ďalej pátralo po autormi použitých a 

odcitovaných zdrojoch. Využívaná bola aj citačná funkcia aplikácie Web Of Science. 

Vlastná rešerš z databázy MEDLINE® a Embase pozostávala zo 133 článkov z databázy MEDLINE® a 69 

článkov z databázy Embase, z čoho bolo identifikovaných 14 duplikátov. Z prečítaných 188 článkov 

bolo použitých 64, z ktorých sa vychádzalo pri teoretickej príprave písania tejto práce. 
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2.2 VYMEDZENIE POJMOV 

2.2.1 Reumatický pacient  

WHO definuje reumatické ochorenia ako všeobecný pojem pre viac ako 150 muskuloskeletálnych  

ochorení alebo syndrómov (7). Sú to chronické, roky trvajúce a progredujúce ochorenia so silne 

kolísavou aktivitou, ktoré môžu mať odlišný priebeh pri rovnakej diagnóze. Dôležité je zdôrazniť, že 

reumatického pacienta rozhodujúco ovplyvňuje toto dlhodobé pôsobenie samotného reumatického 

ochorenia, prípadné komorbidity a/alebo farmakoterapia (8). Provizórnu klasifikáciu reumatických 

ochorení ponúka tabuľka 1 prevzatá a upravená z WHO (9).  

Tabuľka 1: Reumatické ochorenia 
 REUMATICKÉ OCHORENIA   

ZÁPALOVÉ  Reumatoidná artritída, psoriatická artritída, Stillova choroba, 

Sjogrenov syndróm, ankylozujúca spondylitída 

DEGENERATÍVNE  Osteoartritída, degeneratívne ochorenie kĺbov, chondromatóza 

MIMOKĹBNA LOKALIZÁCIA Fibrositídy, burzitídy, tenosynovitídy  

 PARAREUMATICKÉ OCHORENIA 

ZÁPALOVÉ Lupus erythematodes, arteritis nodosa, dermatomyozitída 

KOŽNÉ Skleroderma, erythema, purpura 

METABOLICKÉ Dnavá artritída 

2.2.2 Nežiaduci jav a nežiaduci účinok  

Zákon č.378/2007 Sb. o léčivech definuje nežiaducu príhodu (adverse event, AE) ako nepriaznivú 

zmenu zdravotného stavu postihujúcu pacienta alebo subjekt hodnotenia, ktorý je príjemcom 

liečivého prípravku, aj keď nie je známe, či je v príčinnom vzťahu k liečbe týmto prípravkom. 

Nežiaduci účinok liečivého prípravku (adverse drug reaction, ADR) je definovaný ako nepriaznivá a 

nezamýšľaná odozva na jeho podanie, ktoré sa dostaví po dávke bežne užívanej (10).  

Rozdielom je závislosť na expozícii lieku, ktorá pri AE nie je známa. AE môže byť vyvolaný viacerými 

faktormi (stav pacienta, jeho vnútorné prostredie, vonkajšie prostredie), pričom ADR je vyvolaný iba 

daným liečivom (6).   

2.2.3 Nekardiálny nežiaduci jav  

Pre potreby tejto práce je zadefinovaný nekardiálny jav ako jav bez vplyvu na srdce, príkladom je 

arteriálna hypertenzia, ktorá je v tejto práci definovaná ako vaskulárna porucha. Práca sa nevenuje 

zmenám na EKG, arytmiám, infarktu myokardu alebo iným kardiálnym príhodám. 
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2.3 INTRAVENÓZNA PULZNÁ TERAPIA GLUKOKORTIKOIDMI 

2.3.1 Vývoj a definícia pulznej terapie 

Výrazné protizápalové pôsobenie GK bolo popísané ako prvé u reumatoidnej artritídy (RA), kedy 

pacientka pripútaná na lôžko začala po aplikácii GK opäť chodiť. Za objav dostal Filip Hench a jeho 

spolupracovníci v roku 1950 Nobelovu cenu za fyziológiu a lekárstvo, čím sa otvorili dvere GK (5). 

Prvá zmienka o vysoko dávkovej intravenóznej liečbe GK je z roku 1969, keď úspešne zabránila 

rejekcii aloimplantátu obličky (11). Následne bola PT GK, v podobe ako ju dnes poznáme, prvýkrát 

použitá pre terapiu akútnej rejekcie po transplantácii obličiek v roku 1973 (12). 

PT GK  je definovaná ako suprafyziologické dávky ≥250 mg ekvivalentnej dávky prednizónu/deň, ktorá 

sa podáva v infúzii v jednotlivej dávke 20-30 mg/kg (500-1000 mg/m2), s maximálnou dávkou 1 g 

metylprednizolónu (MTP). Podľa schémy liečby sa môže táto dávka opakovať, väčšinou v podobe 

troch až šiestich pulzných dávok v 24 až 48 hodinovom intervale. Celý kurz PT GK potom môže byť 

opakovaný týždenne, dvojtýždňovo alebo mesačne (1, 13). 

V pulznom režime sa štandardne využíva hlavne MTP (14). Je 1,25x silnejší ako prednizolón, má 

zvýraznený imunosupresívny, protizápalový a antiproliferačný účinok. Preukazuje menej metabolické 

a mineralokortikoidné pôsobenie, ktoré má o polovicu menšie ako kortizol (relatívny 

glukokortikoidný vs. mineralokortikoidný efekt 6:1) (1, 14). Okrem MTP sa v pulznom režime využíva 

aj dexametazón (1). Pri oboch látkach sa využíva v pulznom režime ich zvýraznený negenomický 

účinok (opísaný nižšie), čím sa ich protizápalová účinnosť zvyšuje oproti genomickému pôsobeniu 

(15). U oboch látkach sa predpokladá podobná účinnosť aj výskyt komplikácií (16). Dexametazón má 

vyššiu protizápalovú aktivitu ako MTP kvôli vyššej afinite ku GK receptoru a menšej proteínovej 

väzbovosti. MTP má ale výhodu rýchlejšej penetrácie do bunkovej membrány (1). V praktickej časti 

tejto práce bol v rámci pulzného režimu používaný len MTP, preto sa teoretická časť výhradne venuje 

len MTP. 

2.3.2 Význam pulznej terapie 

Intravenózna PT GK sa využíva v reumatológii a klinickej imunológii hlavne na akútne fázy ťažkých 

foriem reumatických ochorení, ako napríklad pri exacerbácii reumatoidnej artritídy (RA), 

systémového lupusu (SLE) alebo vaskulitíd (17). Cieľom pulzného režimu je rýchlejšia a silnejšia 

účinnosť (1), čo ma za následok rýchle ukončenie exacerbácie alebo regresie ťažkej formy ochorenia 

vo veľkej miere prípadov (17). Pacient sa zotavuje zo život ohrozujúcich symptómov rýchlejšie ako 

pri perorálnej terapii, čím sa minimalizuje pacientovo poškodenie exacerbovaným stavom (1). 
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Výhodou je aj relatívne menší výskyt ADR ako pri perorálnom podaní GK (1, 3, 4). Pripisuje sa to 

hlavne znížením potreby pre dlhodobé užívanie nižších a stredných dávok GK, ktoré majú 

kumulatívne vyššiu toxicitu ako pulzné dávky GK. Dosahuje sa zníženie potreby ďalšieho podávania 

GK, ktoré paradoxne nastáva práve pri administrácii vysokých pulzných dávok GK (1), čo bolo 

potvrdené viacerými prácami (3, 4, 18, 19). Naviac nie je prítomný supresívny efekt na 

hypotalamicko-hypofyzárnu osu (20). Menší výskyt ADR má na svedomí aj farmakokinetika MTP pri 

pulznom režime, kedy MTP pôsobí v tele 12-36 hodín a väčšina dávky sa rapídne eliminuje do 24 

hodín (14), nechávajúc menej času pre vývoj nechcených účinkov (12). 

2.3.3 Mechanizmus účinku glukokortikoidov pri pulznom režime 

Mechanizmus účinku GK je kvantitatívne aj kvalitatívne silne závislý na dávke. Prof. Buttgereit et al. 

postulovali 3 molekulárne mechanizmy pôsobenia GK, a to na genomickej (nukleárnej), 

negenomickej špecifickej a negenomickej nešpecifickej úrovni (17). S nízkymi dávkami (≤7,5 mg 

ekvivalentu prednizónu/deň) sa prejavuje genomický efekt, pričom je cytozolický glukokortikoidný 

receptor (cGKR) menej ako z 50 % saturovaný. So zvyšujúcou sa dávkou sa zvyšuje aj obsadenie 

receptorov, čo vedie ku kvantitatívnemu zvýšeniu genomického účinku. Ekvivalentná dávka 30-100 

mg prednizónu/deň vedie k takmer kompletnému obsadeniu cGKR u dospelého človeka. U veľmi 

vysokých dávok GK (>100 mg ekvivalentu prednizónu/deň) a pulznom režime (≥250 mg ekvivalentu 

prednizónu/deň) sú už saturované všetky cGKR a GK sa kumuluje v bunkovej membráne, čo vedie 

k pridanému rapídnemu negenomickému pôsobeniu (17, 21). Pulzné dávky GK takto disponujú 

rapídnym negenomickým pôsobením, ktoré dláždi cestu pre pomalšie genomické aktivity 

a zvýrazňuje sa tak imunosupresívny, protizápalový a antiproliferačný účinok (22).  

2.3.3.1 GENOMICKÝ MECHANIZMUS ÚČINKU  

GK primárne pôsobia klasickým genomickým mechanizmom. GK naviazané cGKR prechádzajú do 

jadra, kde dochádza k ovplyvneniu génovej transkripcie (23). Nasleduje indukcia transkripcie 

(transaktivácia) alebo inhibícia syntézy prozápalových mediátorov (transrepresia). Počas tohto 

intracelulárneho pôsobenia v rôznych bunkových kompartmentoch dochádza k fyzickému kontaktu 

cGKR a koregulačných proteínov s rôznymi funkciami (23). A pretože je cGKR exprimovaný vo 

všetkých telesných bunkách, pôsobia GK pleiotropne, ovplyvňujúc prakticky všetky tkanivá (24).  

Genomický účinok sa prejavuje pri každom dávkovaní a je vidieť najskôr za 30 minút po naviazaní na 

cGKR (13, 15), pričom na bunkovej, tkáňovej úrovni alebo na úrovni organizmus sa môže prejaviť až 

za hodiny, prípadne dni (25). Imunosupresívny a protizápalový účinok GK je navodený hlavne 

transrepresiou (5) a za ADR GK je zodpovedná hlavne transaktivácia (26). 
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2.3.3.2 NEGENOMICKÝ MECHANIZMUS ÚČINKU  

Negenomické pôsobenie sa objavuje len pri vysokých dávkach GK. Rozdeľujeme ho bližšie na 

nešpecifické interakcie s membránami, efekty sprostredkované cGKR a špecifické interakcie 

s membránovým glukokortikoidným receptorom (mGKR). Efekt nastupuje v rámci niekoľkých sekúnd 

až minút, čo vysvetľuje rapídny nástup účinku PT GK (15).  

Pri negenomickom nešpecifickom pôsobení dochádza k priamej fyzikálne-chemickej interakcii GK 

s biologickými membránami (27). GK sa kumuluje v lipidovej plazmatickej membráne a mení jej 

fluiditu, čím môže ovplyvniť funkciu vložených iontových kanálov alebo receptorov (23). Zvyšuje únik 

protónu z mitochondrie a narúša transport katiónov cez plazmatickú membránu (1, 17). GK 

v imunitných bunkách takto rapídne redukujú vápnik a sodík cyklujúci v membráne, znižujú 

produkciu ATP a tým prispievajú k imunosupresii a následnému zníženiu zápalu (1, 21, 23, 26).  

Pri negenomickom pôsobení spočívajúcom v interakcii GK s cGKR, ktorý sa zúčastňuje aj klasického 

genomického mechanizmu účinku, sa z tohto komplexu rapídne disociujú signálne molekuly, ktoré 

sú zodpovedné za rýchle sprostredkovanie merateľných efektov (1, 15, 21, 25).  

Ďalej existuje predpoklad, že ak bunka disponuje mGKR, tak po vystavení GK dochádza k jej apoptóze 

a lýze. Tieto receptory boli identifikované na mononukleárnych bunkách periférnej krvi, monocytoch 

a B-lymfocytoch. Bolo zistené, že imunostimuláciou dochádza k percentuálnemu zvýšeniu 

monocytov s mGKR, čo niektorí autori interpretujú ako asociáciu týchto receptorov s imunologických 

ochorením, kde frekvencia monocytov s mGKR pozitívne koreluje s rôznymi parametrami aktivity 

ochorenia. Pozorovania naznačujú existenciu negatívnej spätnej väzby pri imunostimulácií a/alebo 

vysokej aktivite ochorenia, kedy by dochádzalo k indukcii expresie mGKR na imunitných bunkách 

a ich presunu na povrch bunky (21, 28). 

Výhodou negenomického mechanizmu je absencia potreby syntézy proteínov, čím sa efekt vyskytne 

v rámci niekoľko sekúnd až minút od aktivácie receptora. Výrazne tým prispievajú k protizápalovému 

aj imunosupresívnemu pôsobeniu genomického účinku GK, čo veľkým dielom prispieva 

k terapeutickému benefitu PT GK (26, 27). Za ADR spôsobeného negenomickým pôsobením GK sa 

zatiaľ považuje katarakta (29).
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2.4 NEŽIADUCE JAVY PULZNEJ TERAPIE U REUMATICKÝCH 
PACIENTOV 

PT GK je všeobecne prezentovaná ako bezpečná, no nie úplne oslobodená od komplikácií (1). 

Prevalencia a závažnosť AE počas PT GK  u reumatických pacientov nebola úplne popísaná. Korektná 

analýza AE počas PT GK je limitovaná malým počtom prospektívnych štúdií, rozdielnymi 

terapeutickými schémami a rozdielnou celkovou dávkou intravenóznych GK. Dôležitá je aj 

nekompletnosť hlásenia AE (30). Kapitola zahŕňa frekvenciu AE PT GK u reumatických pacientov, ich 

závažnosť a hlásené najčastejšie AE. Frekvencia je demonštrovaná hodnotami uvedených v štúdiách, 

bez špecifického zamerania sa na nekardiálne AE, keďže nebolo vždy možné definitívne rozdeliť AE 

na kardiálne a nekardiálne. 

2.4.1 Frekvencia výskytu nežiaducich javov 

Zhodnotená prevalencia AE PT GK  bola dlhé roky nedostupná. Prvou systematickou prácou na výskyt 

AE pulzných GK u reumatických pacientov bola meta-analýza z roku 2011. V tejto meta-analýze s 344 

pacientmi s RA a systémovou sklerózou bol zhodnotený výskyt AE ako vysoký, s hodnotou 35/100 

pacient-rokov. Výsledný pomer šancí (OR, odds ratio) bol stanovený na 1,83. Pri analýze jednotlivých 

AE však boli jednotlivé OR štatisticky nesignifikantné (31). 

Staršou prácou približujúcou výskyt AE je z roku 1992, kde Smith et al. sumarizovali dovtedy hlásené 

AE PT GK v publikáciách. Nezávažné AE sa vyskytli u 14 % reumatických pacientov (n=68 zo 480) 

a závažné AE u 2 % reumatických pacientov (n=10 zo 480). Zároveň však zhodnotil, že dané výsledky 

môžu byť nadhodnotené, pretože bolo predpokladané, že jeden pacient dostal jeden pulz, avšak v 

niektorých štúdiách boli pacienti s opakovanými PT GK (32). 

Niektoré novšie aj staršie štúdie s výskytom AE PT GK u reumatických pacientov sú zosumarizované 

v tabuľke nižšie, so snahou priblížiť frekvenciu výskytu AE. Ak by sme hypoteticky postavili jednotlivý 

výskyt v štúdiách vedľa seba, prevalencia AE PT GK u reumatických pacientov by sa pohybovala od 24 

do 91 %. Pri porovnaní u iných zápalových a/alebo imunologických ochorení bola rozmanitosť výskytu 

taktiež badateľná. Napríklad u pacientov s Gravesovou orbitopatiou sa vyskytol AE u 17 až 70 % 

subjektov (3, 4, 33-36). Niekoľko faktorov ovplyvňuje tieto rôznorodé výsledky a je veľmi dôležité ich 

opatrná interpretácia. Dizajn štúdie, spôsob a výber monitorovania AE, heterogenita dávkovacieho 

režimu, vplyv dĺžky, závažnosti a aktivity základného ochorenia, komorbidít, farmakoterapia pacienta 

a spôsoby minimalizácie rizík môžu vplývať na tak rozdielnu frekvenciu.  

 

  



16 
 

Tabuľka 2:Výskyt nežiaducich javov pulznej terapie u reumatických pacientov 

MTP – metylprednizolón, AE – nežiaduci jav, n – počet,  RA – reumatoidná artritída, SLE – systémový 

lupus erythematodes, DM – diabetes mellitus, PT GK – pulzná terapia glukokortikoidmi 

NA* – nedostupné, výskyt nežiaducich javov počítaný separátne, u niektorých pacientov mohol byť 

výskyt viacerých a mohlo by dôjsť k nadhodnoteniu 

** – percentuálny podiel počítaný z celkového počtu 87 pulzných podaní 

Pozn.: frekvencia výskytu AE počítaná z celkového počtu pacientov uvedených v druhom stĺpci 

 
  

Hlavný autor, 
rok 

Celkový 
počet 

pacientov 

Indikácia podania  
PT GK 

Dávka 
MTP 

Výskyt 
AE v % 

(n) 
Poznámka 

Garrett, 1980 
(37) 

50 reumatické 
ochorenia      
(primárne RA, SLE) 

~4,5 g  
 

56 % 
(28) 

follow up: ~14,5 
mesiacov 
revízia farmakoterapie 
u 24 % pacientov 
(n=12)  

Mackworth-
Young, 1988 
(38) 

12 aktívny SLE 1 g  33 %  
(4) 

follow up: 6 mesiacov 

Shipley, 1988 
(39) 

45 exacerbácia RA 0,5-1 g  62 % 
(28) 

follow up: 12 týždňov  

Hansen, 1990  
(40) 

50 aktívna RA 6 g NA* follow up: 1 rok 
52 nekardiálnych AE 
u 50 pacientov, 
všetky AE nezávažné 

Baethge, 
1992 (41) 

78 primárne RA, menej 
SLE, vaskulitídy a iné 

3 g  44 % 
(34) 

follow up: 2 týždne 
revízia farmakoterapie 
u 6,5 % (n=18 z 275 
pulzných podaní) 

Weusten, 
1993 (42) 

50  aktívna RA 3 g 91 %**  
(79) 

follow up: ~3,8 rokov       
 

Magbitang, 
2013 (43) 

30 vysoko aktívny SLE 1,5-3 g 70 % 
(21) 

infekcie u 97 % (n=29) 
subjektov pred 
podaním PT GK  

Sadra, 2014 
(16) 

16 exacerbácia RA 3 g  56 %  
(9) 

u 1 pacienta pulzný 
režim ukončený kvôli 
hyperglykémii, 
populácia bez DM 

Borgia, 2017 
(44) 

36 ochorenia systémové 
autoimunitné, 
neuroimunologické 

~3,6 g 33 % 
(12) 

polymorbídna 
populácia 

Mohammadi, 
2017           
(45) 

17 Behcetova choroba 3 g  24 %  
(4) 

všetky AE nezávažné 

Danza, 2018 
(24) 

164 neuroimunologické, 
SLE, RA, vaskulitídy 

~3,4 g  26 % 
(42) 

u 58 % subjektov  
polymorbídna 
populácia 
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2.4.2 Závažnosť nežiaducich javov 

Intravenózna PT GK je prezentovaná s nízkym rizikom signifikantných AE (41), aj keď sú závažné AE 

stále veľkou obavou užívania GK. Väčšina štúdii s PT GK  však uvádza AE PT GK ako mierne a 

prechodné a hodnotia terapiu ako všeobecne dobre tolerovanú (39, 41, 45). V placebom 

kontrolovaných, randomizovaných a dvojito zaslepených štúdiách sa dokopy u 124 reumatických 

pacientov nevyskytol ani jeden závažný AE alebo dôvod k ukončeniu PT GK (40, 45, 46). V iných 

prácach bol výskyt závažných AE vzácny (16, 39). Sú však práce, kde bol hodnotený výskyt závažného 

AE ako častý (24, 32, 47).  

S PT GK sa spája veľmi malé riziko náhlej smrti (48) a väčšina AE PT GK je korigovateľná medikáciou, 

hlavne v prípade hypertenzie a hyperglykémie (30). Existuje však zdokumentovaných niekoľko 

hlásení podporujúcich potenciál PT GK pre závažné kardiovaskulárne, cerebrovaskulárne, hepatálne 

a infekčné AE (19, 32, 35, 37, 47, 49), v niektorých prípadoch s fatálnym následkom po akútnom 

poškodení pečene (50, 51) alebo akútnej pankreatitíde (52). Súčasne však uvádza výskyt týchto AE 

u pacientov s oslabeným kardiovaskulárnym alebo imunitným systémom, s daným AE buď ako 

výsledkom ochorenia alebo konkominantnej farmakoterapie (32, 47).  

2.4.3 Najčastejšie nežiaduce javy  

Prvá systematická meta-analýza pulznej liečby u reumatických pacientov priniesla približný náhľad 

najčastejších AE pri PT GK, s najčastejšie nájdeným výskytom kardiovaskulárnych a infekčných AE. U 

viac ako 15% zahrnutých pacientov bol prítomný zvýšený krvný tlak (TK), flushing, bolesti hlavy, 

dysgeúzia a hyperglykémia (31). Podobný výsledok reflektuje nedávna práca so 164 pacientmi 

s imunologickými ochoreniami, kde bol najčastejší výskyt infekcií u 13 % (n=24) a metabolických 

porúch u 12 % (n=20) subjektov (24). V podobnej štúdií bol najčastejší výskyt infekcií, a to u 22 % (n=8 

z 36) pacientov (44).  

Často sa vyskytujúci flushing bol pozorovaný u 19 až 72 % (16, 37, 40) PT GK, v inej práci bola zase 

dysgeúzia najčastejším symptómom, vyskytujúca sa u 55 % (n=41 zo 75) reumatických pacientov 

(41). Medzi najčastejšie AE pulznej liečby u pacientov so SLE sa udávajú myalgie, ataralgie a kovová 

chuť (53), prípadne boli hlásené ako najčastejšie infekcie, neuropsychiatrické symptómy a 

hypertenzia (43). U pacientov so SLE je však veľmi ťažké rozlíšiť aktivitu ochorenia a samotný vplyv 

PT, vzhľadom na rôznorodosť orgánových postihnutí ako manifestácie ochorenia (53) a infekcií ako 

jednej z častých komorbidít (43). 
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2.5 FAKTORY VÝSKYTU NEŽIADUCICH JAVOV PULZNEJ TERAPIE 

Kapitola opisuje možné pozitívne aj negatívne vplyvy na výskyt AE PT GK v klinickej praxi. 

2.5.1 Vplyv reumatického ochorenia 

Komplikácie vyskytujúce sa pri PT GK nemusia byť prejavom expozície GK, ale prejavom ochorenia 

(53). Príkladom komplikácie reumatických ochorení sú anémie, osteoporóza a znížená 

imunokompetencia pri RA (54) a orgánové manifestácie prítomné u SLE postihujúce hlavne obličky, 

pľúca, kardiovaskulárny, nervový alebo muskuloskeletárny systém (55, 56). Chronický systémový 

zápal okrem iného prispieva k vzniku endoteliálnej dysfunkcie (57) alebo inzulínovej senzitivite a 

poškodeniu beta buniek pankreasu (58-60). Spúšťa metabolické odpovede podobajúce sa procesom 

prebiehajúcim u akútnych infekcií, aktivujúc podobný imunogénny mechanizmus vedúci 

k metabolickým zmenám s potenciálom poškodenia spojivového tkaniva (61). Je teda rozumné 

predpokladať, že frekvencia komplikácii PT GK sa bude zvyšovať s vážnosťou ochorenia (41).  

Okrem komplikácií reumatického ochorenia sa u týchto pacientov vyskytujú časté komorbidity, ktoré 

svojím dielom prispievajú k zhoršenej tolerancii PT GK. V nedávnej práci s pacientmi s RA a SLE 

podstupujúcimi PT GK boli diabetickí pacienti opísaní ako vysoko riziková populácia pre výskyt AE, 

hlavne pre metabolické poruchy a závažné infekcie (24). Ďalšia práca demonštrovala v skupine 

pacientov s komorbiditou DM vyšší výskyt AE (75 %) oproti pacientom s inou komorbiditou (30 %) 

(44). Stav vylučovacích orgánov istou mierou taktiež ovplyvňuje pôsobenie GK v organizme. Obličky 

sú miestom konverzie aktívneho kortizolu na neaktívny kortizón (62) a ich dysfunkcia môže súvisieť 

so zníženou renálnou clearance GK a zvýšením jeho účinku (63). Zároveň klinický profil chronického 

renálneho ochorenia zahrňuje okrem iného zápal, inzulínovú rezistenciu, kardiopulmonálne, 

vaskulárne a kostné ochorenia (64). 

2.5.2 Vplyv konkominantnej farmakoterapie 

Výskyt AE PT GK ovplyvňuje aj komedikácia pacienta. Liečivá často užívané v reumatológií sú 

primárne GK (prednizón, MTP), antimalariká (hydroxychlorochín), imunosupresíva (DMARDs – 

azatioprin, cyklofosfamid, cyklosporín, leflunomid, metotrexát, penicilamín, sulfasalazín), biologická 

terapia a nesteroidné antiflogistiká (NSAID) (65). Prítomná je aj medikácia pre pridružené 

komorbidity.  

Pri farmakokinetických interakciách vystupuje MTP ako substrát P-glykoproteínu a CYP3A4, induktor 

CYP3A4 a dokonca sa zdá, že MTP v PT GK môže enzýmy aj inhibovať (66-68). So širokým portfóliom 

nežiaducich účinkov GK sú prítomné aj farmakodynamické interakcie, pričom sa v klinickej praxi 

môžu tieto dva spôsoby interakcií prekrývať. 
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2.5.3 Vplyv dávky glukokortikoidov 

Riziko komplikácií pulznej liečby GK je závislé hlavne na dávke a dĺžke podávania (5, 24). Preto u PT 

GK najviac očakávame ADR podľa WHO klasifikácie typu A (augmented), ktoré sú závislé na dávke a 

typu C (chronic), ktoré sú závislé na dĺžke podávania a súvisiace s kumulatívnymi dávkami (69). 

Presný vzťah  dávky a bezpečnosti však stále nie je úplne jasný (44). Niekoľko štúdií asociovalo dávku 

k výskytu AE (33, 44, 70-73), ktorým však odporuje nedávna retrospektívna kohortová štúdia, kde 

autori identifikovali 32 % prípadov AE pri dávke <1,5 g MTP, 24 % pri 1,5-3 g a 26 % pri >3 g. Tím sa 

nepotvrdil vzťah dávky a výskytu AE. Avšak priemerná dávka, u ktorej boli identifikované AE bola 

3,4 g MTP a priemerná dávka u pacientov bez AE 3,3 g, čo na tento vzťah môže poukazovať (24). 

Stále teda platí, že pre optimálnu dávku pri pulznom podaní v kontexte bezpečnosti neexistuje 

jednoznačný konsenzus (24, 74, 75), a to hlavne vďaka absencii presvedčivých štúdií porovnávajúcich 

rôzne dávky GK, keďže väčšina je nekontrolovateľná a retrospektívna (44).  

2.5.4 Vplyv genetiky 

Genetické polymorfizmy môžu predstavovať jeden z RF potenciálnych ADR a ich komplikácií. 

V klinickej praxi sa však ich prítomnosť štandardne nepreukazuje a zdajú sa byť klinicky nerelevantné, 

preto nie sú v tejto práci uvedené. V literárnej rešerši bola nájdená štúdia u pacientov s Gravesovou 

orbitopatiou, kde boli sledované polymorfizmy GK receptoru u pacientov s prejavenými AE počas PT 

GK (E22R/E23K, N363S, Bcl1). Žiaden z nájdených nebol signifikantne asociovaný s výskytom AE (76). 

Štúdie s reumatickými pacientmi sa nepodarilo nájsť. 

2.5.5 Vplyv minimalizácie rizík 

Vyplývajúc z mechanizmu účinku pulzných dávok GK sa dajú očakávať plne vyjadrené ADR 

genomického mechanizmu a pridaného negenomického pôsobenia (29). PT GK je asociovaná s 

potenciálne závažnými komplikáciami, no nie všetky sa vyskytujú aj v praxi (14). Stratégie 

minimalizácie rizík využívané v praxi sú nástrojom zabezpečenia bezpečnosti terapie. V rámci 

procesu je snaha znížiť negatívny vplyv GK na pacienta, včas riziko odhaliť a vyriešiť, s rešpektovaním 

špecifík pacienta. Klinický farmaceut môže využiť algoritmus SAZE pre riešenie rizika u konkrétneho 

pacienta alebo algoritmus troch pilierov, ak je predmetom len konkrétny ADR bez celkového 

kontextu na zdravotný stav pacienta (77). V nasledujúcich častiach je ukázané na algoritme troch 

pilierov jeho praktické implementovanie v prípade PT GK. 
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2.5.5.1 ALGORITMUS TROCH PILIEROV 

Prvý pilier je teoretického charakteru a núti experta k pochopeniu farmakologického mechanizmu 

ADR, typu ADR podľa WHO klasifikácie a etiopatogenézu ADR, aby si uvedomiť dávkovú závislosť, RF 

samotného ADR a RF komplikácií daného ADR. Na tomto základe dokáže lepšie definovať citlivé 

populačné skupiny a bude vedieť, aké indikátory monitorovať pre odhad pomeru benefitu a rizika.  

Spolu so zvládnutím druhého teoretického piliera, ktorý predstavuje kedy a ako monitorovať ADR, 

jeho RF a RF jeho komplikácií, dáva expertovi predstavu, ako tieto poznatky využiť pri vlastnej 

minimalizácií rizika v treťom pilieri. Hovorí o tom, či je efektívne intervenovať v spôsobe podania, 

liekovej non-adherencii, revízii farmakoterapie a režimových opatreniach a aké monitorovanie 

poskytne informácie o miere rizika a bude sa podieľať na vyjadrení pomeru benefitu a rizika v treťom 

kroku algoritmu SAZE (77). Najčastejším RF býva komorbidita a kofarmakoterapia. Ich rizikový 

potenciál je dohľadateľný v rôznych informáciách o liečivých prípravkoch týkajúcich sa 

kontraindikácií a liekových interakcií.  Liekové interakcie môžu byť overené v Lexikomp® Drug 

Interactions na platforme UpToDate®, Drug Interactions search na platforme IBM Micromedex®, 

prípadne v Stockley’s Interactions Checker na platforme MedicinesComplete. Kontraindikácie PT GK 

sú zhrnuté v tabuľke 3, prevzaté z (78). 

Tabuľka 3: Kontraindikácie pulznej terapie glukokortikoidmi 

Kontraindikácie pulznej terapie Relatívne kontraindikácie pulznej terapie 

Podozrenie na náhlu brušnú príhodu, čerstvé črevné 

anastomózy. 

Kardiálna dekompenzácia, pokročilejšie 

stavy ischemickej choroby srdečnej. 

Akútne gastrointestinálne vredové ochorenie. Ťažká renálna insuficiencia. 

Neliečené infekčné ochorenia, vrátane tuberkulózy. Ťažké formy celkovej hypertenzie. 

Akútny glaukóm, herpes simplex ophtalmicus. Hojace sa operačné rany. 

Metabolicky dekompenzovaný DM. Prvý trimester tehotenstva. 

Očkovanie proti kiahňam a iné vakcinácie. Detský vek v období rastu. 

Akútne psychózy, s výnimkou psychóz vyvolaných 

akútnym SLE. 

Osteoporóza (T2 skóre ≤2,5), patologické 

fraktúry. 

Hepatálna dysfunkcia (4 až 5 násobné zvýšenie 

hepatálnych enzýmov alebo nedávna hepatitída) 

(30). 

Predispozícia k tromboembolickým 

ochoreniam. 

Hypersenzitivita (79).  

SLE – systémový lupus erythematodes, DM – diabetes mellitus  

Tretí pilier teda predstavuje praktický akt minimalizácie rizika. Využíva šesť nástrojov na 

optimalizáciu negatívneho vplyvu liečiva na pacienta. Okrem päť vyššie spomenutých, spôsobu 

podania liekov, monitorovania, revízie farmakoterapie, režimových opatrení a non-adherencie, je 

niekedy prítomná aj doplnková liečba, volená samotným pacientom. V prípade PT GK sú relevantné 

monitorovanie potenciálnych ADR a ich komplikácií a revízia farmakoterapie vo forme pridania 

liečiva ako prevencie ADR, pridania liečiva po vyskytnutí ADR a úpravy dávky alebo vysadenia liečiva 
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po vyskytnutí AE, čo zahŕňa aj ukončenie PT. Preventívne je možné sa v praxi stretnúť s podaním 

antiulceróznych liečiv s cieľom gastroprotekcie u rizikových pacientov (80) a v niektorých štúdiách sa 

stretávame s diskutovaním pridania antiresorpčnej liečby ako prevencie zníženia kostnej denzity (81, 

82). V tabuľke 4 sú zhrnuté niektoré praktické aspekty monitorovania rizika a jeho riešenia. Tabuľka 

predstavuje vlastné spracovanie z doporučených postupov (80, 83). 

Tabuľka 4: Praktické aspekty algoritmu troch pilierov pri pulznej terapii 
glukokortikoidmi 

Monitorovanie: klinická 
examinácia a laboratórne 
testy počas pulznej terapie 

Nájdené abnormality Revízia farmakoterapie 

Pravidelná kontrola hodnoty 
TK, pred a po každom 
pulznom podaní. 

Hypertenzia, 
dekompenzácia AH. 

Úprava alebo pridanie 
antihypertenzívnej liečby (80). 

Pravidelná kontrola sérovej 
koncentrácie draslíka. 

Hypokalémia. Suplementácia draslíkom. 

Pravidelná kontrola 
glykémie. 

Hyperglykémia, 
zhoršená glykemická 
kontrola u DM. 

Úprava alebo pridanie antidiabetickej 
liečby. 

Aktívne hľadanie známok 
a zdroja infekcie. 

Infekcia. Pridanie protiinfekčnej liečby. Relatívna 
kontraindikácia. 

Prítomnosť subjektívnych 
problémov. 

Psychiatrické 
poruchy, depresie, 
nespavosť, úzkosti 
a iné. 

Odpovedajúca liečba symptómom (80). 

Prítomná gastrointestinálna 
symptomatológia: 

• vyšetrenie amyláz 

• fibroskopia žalúdka 
a duodena 

• okultné krvácanie. 

Abnormálne hodnoty 
sérovej amylázy. 
Akútne komplikácie 
vredu. 

Posúdenie klinickej významnosti 
a intenzity zvýšenia sérových amyláz. 
Zváženie vysadenia alebo zníženie dávky 
liečiv spôsobujúcich zvýšenie amyláz a 
gastrotoxicitu, prípadné zastavenie 
pulznej liečby. 

Kontrola hepatálnych 
enzýmov (4, 19).  
 

Abnormálne zvýšené 
hodnoty hepatálnych 
enzýmov. 

Posúdenie klinickej významnosti 
a intenzity zvýšenia. Zváženie vysadenia 
alebo zníženia dávok hepatotoxických 
liečiv, prípadné zastavenie pulznej 
liečby. 

TK – tlak krvi, AH – arteriálna hypertenzia, DM – diabetes mellitus 
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2.6 NEŽIADUCE JAVY PULZNEJ TERAPIE 

Nasledujúce podkapitoly predstavujú najrelevantnejšie AE PT GK. Stručne je spomenutý 

mechanizmus pôsobenia, výskyt v reumatickej populácií, RF potenciálneho ADR a jeho komplikácií a 

minimalizácia rizík vyskytujúca sa v praxi.  

2.6.1 Hyperglykemický efekt, steroidný diabetes  

Hyperglykemický efekt GK je už dlho známy (84), je veľmi komplexný a prebieha na podklade 

proteínovej syntézy pomocou genomickej transaktivácie (29). GK znižujú utilizáciu glukózy zvýšením 

postprandiálnej produkcie glukózy pečeňou, lipolýzou, proteolýzou a indukciou periférnej inzulínovej 

rezistencie (84). V kostrových svaloch znižujú inzulínovú senztivitu, uptake glukózy svalom a syntézu 

glykogénu, nechávajúc zvýšenú glukózu v krvi (84, 85). V pankrease dochádza k dysfunkcii beta 

buniek, zníženiu ich citlivosti ku glukóze, syntézy a schopnosti sekrécie inzulínu (86-89). Vplyv na 

tukové tkanivo taktiež prispieva k inzulínovej rezistencii a zmene sekrécii inzulínu (85, 89).  

Hyperglykemický efekt GK je závislý na dávke (90, 91), preto je pri pulznom režime očakávaný (92). 

Asociáca hyperglykémie s PT GK bola dokázaná množstvom štúdií (41, 47, 48, 93, 94). V rámci 

hyperglykemického efektu môže zároveň dôjsť k indukcii steroidného diabetu, agravácie 

existujúceho (29) alebo vzniku perzistujúceho diabetu (95). Steroidný diabetes indukovaný GK je 

definovaný ako abnormálne zvýšenie glykémie asociované s užívaním GK u pacienta s alebo bez 

diabetu mellitu (DM) (88). Podľa Českej diabetologickej spoločnosti sú kritéria pre diagnostiku DM 

nasledovné; nález náhodnej glykémie >11,0 mmol/l a následnej glykémie v žilnej plazme nalačno 

≥7,0 mmol/l, v prípade absencie klinickej symptomatológie je toto meranie overené dvakrát. 

K diagnostike slúži aj oGTT test, kde je za 2 hodiny nález glykémie >11,0 mmol/l v žilnej plazme (96).  

Vo väčšine prípadov sa steroidný diabetes prejaví v začiatkoch terapie (85, 97, 98), v rámci 4 až 12 

dní (38, 98), po 4 týždňoch (63, 99) alebo až po 2 až 3 mesiacoch (38, 100). Steroidný diabetes je vo 

väčšine prípadov prechodný, so spontánnym normalizovaním do 8 až 12 týždňov (97). V istej práci 

nebol počas jednoročného sledovania hlásený žiaden nový prípad steroidného diabetu (98). Boli však 

hlásené prípady perzistujúceho DM u 6,5 % (n=5 zo 77) pacientov s IgA nefropatiou (98) a u 25 % 

pacientov po renálnej trasnplantácii (100).  

Zahájenie liečby inzulínom bolo dokumentované u 6 % pacientov s hyperglykémiou, čo tvorí 1,3 % 

(n=1 zo 78) celkovej populácie (41). V štúdii s posttransplantačnými pacientmi došlo k liečbe 

inzulínom až u 39 % subjektov s vyvinutým steroidným diabetom (18 % celkovej populácie, n=26 

z 146) (100). U pôvodne diabetických pacientov bola potrebná zmena alebo pridanie liečby až u 64 

% (n=51 z 80) subjektov (48).  
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2.6.1.1 PRIEBEH HYPERGLYKEMICKÉHO PÔSOBENIA 

V prípade PT GK dosahuje hyperglykemický efekt svojho maxima po prvom pulznom podaní (93, 101). 

S opakovanými podaniami preukazujú nediabetickí pacienti spontánny rapídny fyziologický 

regulačný mechanizmus na zníženie hyperglykemického píku v rámci 48 hodín od ukončenia 

pulzného podania GK (29). U pacientov nad 70 rokov je tento návrat pomalší (101, 102), čo vysvetľuje 

narušené glukózou indukované uvoľnenie inzulínu a zvýšená inzulínová rezistencia vo vyššom veku 

(48). Napriek spomínaným výsledkom sa v štúdii s nediabetickou populáciou s autoimunitnými 

ochoreniami objavila zvyšujúca sa prevalencia hyperglykémie s opakujúcimi sa pulznými podaniami. 

Po treťom (poslednom) pulznom podaní 1 g MTP malo 98 % pacientov diagnostické kritéria pre DM, 

čo autori vysvetľujú stratou adaptívneho fenoménu pankreatických buniek. S každým pulzným 

podaním GK rástla aj výška hodnoty glykémie (93).  

Možnosť pre lepšie pochopenie glykemického cirkadiálneho vzorca pri PT GK ponúka práca, kde bola 

glykémia meraná pomocou kontinuálneho monitorovania glykémie. Bolo preukázané signifikantné 

zvýšenie glykémie v poobedňajšom a večernom čase. Tento hyperglykemický efekt cez noc zmizol 

(103). Podobné výsledky priniesla práca s pulznými dávkami MTP u nediabetických pacientov, kde sa 

potvrdil vzorec zvýšenia glykémie od poobedia do večera, kedy všetci pacienti mali glykémiu ≥11,1 

mmol/l. Táto hyperglykémia sa znižovaka cez noc, s dosiahnutým maximom zníženia ráno (92). Pri 

sledovaní diabetickej populácie sa napriek ich hypoglykemizujúcej terapii cirkadiálny vzorec podobal 

vyššie spomenutému, akurát bolo zvýšenie vyššie po raňajkách a pík hyperglykémie sa objavil neskôr 

(103). 

2.6.1.2 VÝSKYT  U REUMATICKÝCH PACIENTOV  

V meta-analýze AE PT GK bol u reumatických pacientov identifikovaný 20 % výskyt steroidného 

diabetu (31). Tabuľka 5 zobrazená na konci tohto odseku zhŕňa hlásený výskyt hyperglykémie 

a steroidného diabetu v rôznych prácach. Výsledné hodnoty prevalencie steroidného diabetu 

a hyperglykémie sú signifikantne rozdielne kvôli rôznym diagnostickým kritériám (104). Zároveň 

niektoré z  prác využívali na detekciu meranie glykémie nalačno, čo mohlo skresliť výsledky 

a podceniť výskyt hyperglykémie. Príkladom je štúdia na pacientoch po transplantácii, kde bola 

identifikovaná postprandiálna hyperglykémia u 40 % (n=17 zo 42), avšak žiaden z týchto pacientov 

nemal zvýšenú glykémiu nalačno (99). 
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Tabuľka 5: Výskyt hyperglykémie a steroidného diabetu u reumatických pacientov 

MTP – metylprednizolón, AE – nežiaduci jav, n – počet, RA – reumatoidná artritída, SLE – systémový 

lupus erythematodes, DM – diabetes mellitus, PT GK – pulzná terapia glukokortikoidmi, NA – 

nedostupné, * – percentuálny podiel počítaný z celkového počtu 87 pulzných podaní 

Pozn.: frekvencia výskytu AE počítaná z celkového počtu pacientov uvedených v druhom stĺpci 

  

Hlavný autor, 
rok 

Celkový 
počet 

pacientov 

Indikácia podania 
PT GK 

Dávka 
MTP 

Výskyt 
AE v % 

(n) 
Poznámka 

Garrett, 1980 
(37) 

50 reumatické 
ochorenia      
(primárne RA, SLE) 

~4,5 g  10 % 
(5) 

Stanovenie glukózovej 
intolerancie: NA. 

Mackworth-
Young, 1988 
(38) 

12 aktívny SLE 1 g  8 % 
(1) 

Steroidný diabetes: 
glykémia > 15 mmol/l. 

Baethge, 
1992 (41) 

78 primárne RA, menej 
SLE, vaskulitídy a 
iné 

3 g  21 % 
(16) 

Hyperglykémia: glykémia 
nalačno >6,6 mmol/l 
(pacient bez DM), >11,1 
mmol/l (pacient s DM). 
1 pacient vyžadoval liečbu 
inzulínom. 

Weusten, 
1993 (42) 

50  aktívna RA 3 g 16 %* 
(14) 

Hyperglykémia: glykémia 
nalačno >6,0 mmol/l. 
Všetky prípady 
hyperglykémie prechodné. 

Tamez Perez, 
2011 (93) 

50 autoimunitné 
ochorenia, 
nediabetickí 
pacienti 

3 g 98 % 
(49) 

Hyperglykémia: glykémia 
nalačno ≥7,0 mmol/l. 
Glykémia meraná po 
každom pulze, prevalencia 
68 % po prvom, 94 % po 
druhom a 98 % po treťom.  

Sadra, 2014 
(16) 

16 exacerbácia RA, 
nediabetickí 
pacienti 

3 g  13 % 
(2) 

Hyperglykémia: NA. 
U 1 pacienta PT GK 
ukončená kvôli 
hyperglykémii. 

Acevedo-
Castañeda, 
2017 (105) 

171 autoimunitné 
ochorenia 

NA 53 % 
(91) 

Hyperglykémia: NA. 

Mohammadi, 
2017 (45) 

17 Behcetova choroba, 
nediabetickí 
pacienti 

3 g  6 % 
(1) 

Hyperglykémia: NA. 

Danza, 2018 
(24) 

164 neuroimunologické, 
SLE, RA, vaskulitídy 

~3,4 g  12 % 
(20) 

Hyperglykémia: glykémia 
nalačno >7,0 mmol/l 
(pacient bez DM) a >10,0 
mmol/l (pacient s DM). 
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2.6.1.3 RIZIKOVÉ FAKTORY  

Medzi tradičné RF vývoja prediabetu a DM typu 2 patrí prítomnosť arteriálnej hypertenzie, 

dyslipidémie, obezity, nadváhy, syndrómu polycystických ovárií v osobnej anamnéze a pozitívnej 

rodinnej anamnézy výskytu DM typu 2 a metabolického syndrómu (106). V nasledujúcich častiach sú 

diskutované rôzne aspekty vplyvu týchto a ďalších faktorov, vyskytujúcich sa naprieč štúdiami pri 

pulznom podávaní.  

2.6.1.3.1 Vplyv reumatického ochorenia 

Zápalový proces u reumatických pacientov bol už pred viac ako 30 rokmi označený ako 

príčina negatívne modifikovaného glukózového metabolizmu (58). Porušená inzulínová senzitivita je 

asociovaná s aktivitou ochorenia a plazmatickými hodnotami prozápalových proteínov (60). Zároveň 

je potvrdený negatívny vplyv prolongovaného zápalu na funkciu beta buniek (58-60). Takýto pacienti 

s poškodenou produkciou inzulínu beta bunkami a inzulínovou rezistenciou sú predisponovaní 

k vývoju steroidného diabetu počas PT GK (29). Aj keď môže aditívny vplyv GK ešte viac narušiť 

poškodené beta bunky, ich užitie u týchto pacientov však môže glukózovú toleranciu aj zlepšiť, a to 

na podklade úpravy kontroly zápalového ochorenia a hodnoty glykémie sa môžu na začiatku terapie 

zlepšiť (60, 85). 

2.6.1.3.2 Vplyv pohlavia 

Pohlavie sa ako RF v niektorých štúdiách nepotvrdilo (98, 100). V istej diabetickej populácii sa však 

ukázalo ženské pohlavie ako RF zvýšenia glykémie o 150 % od pôvodných hodnôt, s OR 3,84 (48). 

2.6.1.3.3 Vplyv veku 

Vyšší vek predstavuje RF kvôli zníženej glukózovej tolerancii (63) a zvýšenej inzulínovej rezistencii 

(48). Potvrdzuje to štúdia s diabetickou populáciou, kde bolo v skupine so zvýšením glykémie o 150 

% stanovené OR  3,60 pre pacientov s vekom ≥70 rokov (48). Vek sa identifikoval ako RF 

hyperglykémie aj u pacientov s autoimunitnými ochoreniami s OR 1,03 (105) a pacientmi s IgA 

nefropatiou, kde sa stanovil vek ≥45 rokov ako nezávislý RF pre vývoj steroidného diabetu s OR 6,3 

(98). Vek nad 70 rokov je aj asociovaný so zvýšenou pravdepodobnosťou potreby inzulínu 

u pacientov s DM, s relatívnym rizikom (RR) 2,86 (48). 

2.6.1.3.4 Vplyv hodnoty pôvodnej glykémie a hodnoty HbA1c u nediabetických 
pacientov 

Štúdia na nediabetickej populácii ukázala, že pôvodné hodnoty glykémie nekorelujú s magnitúdou 

hyperglykémie (93). Vyššia hladina glykovaného hemoglobínu (HbA1c) však môže reflektovať 

narušenú glukózovú toleranciu (63), čo sa ukázalo v štúdii s nediabetickou populáciou, kde mali 

pacienti so steroidným diabetom vyššie hodnoty HbA1c (5,6 vs. 5,4 %). V multivariantnej analýze však 

vyššie hodnoty HbA1c neboli potvrdené ako RF pre vývoj steroidného diabetu (98).  
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2.6.1.3.5 Vplyv hodnoty BMI a telesnej hmotnosti 

Spojenie BMI s magnitúdou hyperglykémie nebolo popísané (93). Váha na začiatku terapie sa však 

ukázala ako signifikantný vplyv pre vznik perzistujúceho DM (98). Vysvetľovať to môže aj zvýšená 

expresia TNF-alfa v tukovom tkanive, ktorý zvyšuje lipolýzu a počet cirkulujúcich voľných mastných 

kyselín a prispieva k inhibícií glukózového uptaku indukovanom inzulínom (107, 108).  

2.6.1.3.6 Vplyv diabetu mellitu v anamnéze 

Pacienti s DM sa javia ako viac rizikoví pre rozvoj hyperglykémie (24, 105). Zvýšenie glykémie po 

prvom pulznom podaní GK je bez signifikantného rozdielu medzi diabetickou a nediabetickou 

populáciou. Avšak po ďalších infúziach je rozdiel badateľný (101, 102), kedy u pacientov s DM 

sledujeme ďalšie zvyšovanie glykémie (47, 101, 102). Tento rozdiel je vysvetlený narušeným glukózou 

indukovaným uvoľnením inzulínu a zvýšenou inzulínovou rezistenciou, ktorá sa vyskytuje u DM typu 

2 (48).   

Riziko pre agraváciu existujúceho diabetu stúpa u pacientov s horšou glykemickou kontrolou pred 

liečbou. V istej práci potrebovalo 100 % pacientov (n=27) s pôvodným HbA1c >8 % liečbu inzulínom 

počas PT GK vs. 45 % (n=24 z 53) s HbA1c ≤8 %. Samotné zvýšenie glykémie o ≥150 % od pôvodných 

hodnôt však nebolo závislé od pôvodnej kontroly DM (48). Pri hodnotení zvýšenej glykémie je treba 

brať do úvahy aj možné zníženie účinku antidiabetík, vrátane inzulínu, pôsobením GK (5). 

DM v rodinnej anamnéze bol asociovaný ako RF pre rozvoj hyperglykémie a vznik steroidného DM 

(98, 100, 105), s identifikovaným OR 4.4 (98).  

2.6.1.3.7 Vplyv dyslipidémie 

V  práci s diabetickou populáciou bolo zvýšenie glykémie asociované so zvýšeným LDL, s OR 4,20 pre 

hodnoty LDL cholesterolu ≥3,36 mmol/l a zvýšenie glykémie ≥150 % od pôvodnej hodnoty (48).  

2.6.1.3.8 Vplyv arteriálnej hypertenzie 

Prevalencia arteriálnej hypertenzie (AH) v štúdii na nediabetickej populácii bola u pacientov so 

steroidným diabetom vyššia v porovnaní s pacientmi, u ktorých sa nevyvinul (63 % vs. 29 %). Nebola 

však potvrdená ako nezávislý RF pre vývoj steroidného diabetu (98).  

V istej diabetickej populácií však bolo zvýšenie glykémie o ≥ 150 % asociované s AH a liečbou 

diuretikami. Bol stanovený OR 4,25 pre prítomnosť hypertenzie a 3,75 pre liečbu diuretikami (48).  

2.6.1.3.9 Stav vylučovacích orgánov 

Inzulínová rezistencia je asociovaná so zníženou funkciou obličiek (63, 109), ktoré sú zároveň 

dôležitým miesto konverzie aktívneho kortizolu na neaktívny kortizón (62). Spojenie nižšej renálnej 

funkcie a vývoja steroidného diabetu bolo naznačené v štúdii na nediabetickej populácii, kde u 

pacientov so steroidným diabetom bola vyššia prevalencia nižšej hodnoty odhadovanej 

glomerulárnej filtrácie. Multivariantná analýza však túto hodnotu nepotvrdila ako RF (98). Dysfunkcia 
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obličiek však môže súvisieť so zníženou renálnou clearance GK a následným vývojom steroidného 

diabetu, preto všetci pacienti s renálnou dysfunkciou vyžadujú bližšie monitorovanie vývoja 

steroidného diabetu, bez ohľadu na ich vek (63). 

Zároveň je však treba brať do úvahy niektoré subpopulácie, kde pulzné dávky MTP môžu signifikantne 

zlepšiť renálne poškodenie, napríklad u lupusovej nefritídy a rejekcie obličiek (74), čo môže mať za 

následok zlepšenie glukózového metabolizmu.  

2.6.1.3.10 Vplyv hypomagnezémie 

Hypomagnezémia (sérová koncentrácia Mg2+ <0,7 mmol/l) je silne asociovaná s výskytom DM typu 

2. Štúdie demonštrujú u pacientov s hypomagnezémiou redukovanú aktivitu pankreatických beta 

buniek a vyššiu inzulínovú rezistenciu (110). V štúdii s pacientmi po transplantácií s jedným podaním 

500 mg MTP bola hypomagnezémia identifikovaná ako nezávislý RF pre vývoj steroidného diabetu 

(111). 

2.6.1.3.11 Vplyv konkominantnej terapie 

Lieky ovplyvňujúce glykémiu a glukózovú toleranciu môžu taktiež predurčiť pacienta k vyššej citlivosti 

výskytu hyperglykemického AE. Zároveň môžu liečivá vstupovať do farmakodynamických alebo 

farmakokinetických reakcií, čo sa dá overiť v rôznych aplikáciách na overovanie liekových interakcií. 

2.6.1.4 MINIMALIZÁCIA RIZIKA  

Pred zahájením podávania PT GK sa u všetkých pacientov vyšetruje hladina glykémie nalačno, 

u pacientov s DM je snaha dosiahnutia stavu optimálnej kompenzácie (80). U pacientov 

s hypomagnezémiou je vhodná suplementácia Mg2+, zvlášť u pacientov s DM typu 2, u ktorých 

zlepšuje glukózový metabolizmus a inzulínovú senzitivitu (110). 

Počas PT GK sa kontroluje metabolická kompenzácia. Predpokladá sa, že ranná glykémia nalačno 

nemusí byť optimálnym zdrojom na určenie hyperglykemického efektu liečby a diagnostiku 

steroidného diabetu. Potvrdzujú to aj autori v recentnej štúdií z roku 2018 (92), kde odporúčajú 

hodnotenie glykémie u pacientov pred a počas PT GK pomocou kontinuálneho monitorovania 

glykémie. Ak tento spôsob monitorovania nie je dostupný, neprehliadnutie hyperglykémie sa zaistí 

meraním glykémie po večeri, kedy sú hodnoty glykémie najvyššie (88, 92, 104), pretože efekt GK na 

glukózový metabolizmus je väčší v postprandiálnom štádiu (88). Niektorí autori zase určili, že čas 

16:00 by mohol poskytnúť najlepšie informácie, či pacient smeruje k vývinu hyperglykémie 

indukovanou GK (103). Viaceré štúdie volili oGTT na diagnostiku steroidného diabetu (112, 113), čo 

je zakotvené aj v doporučených postupoch Českej diabetologickej spoločnosti (96). 
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Z výsledkov kontinuálneho monitorovania glykémie pri pôsobení GK je vhodné poukázať na zvýšenú 

pozornosť pri užívaní dlhotrvajúceho inzulínu, ktorý by mohol zvýrazniť nočnú a rannú hypoglykémiu, 

keď hyperglykemický efekt PT GK mizne (92, 103).  

2.6.1.4.1 Liečba hyperglykémie  

Diabetes indukovaný GK je liečený inzulínom. Ak je náhodná glykémia >16,6 mol/l, je využitý rýchlo 

účinkujúci inzulín. Ak je pozorované zvýšenie glykémie nalačno, tak sa do terapie pridáva dlhotrvajúci 

inzulín (92). U pacientov s DM sa pristupuje k zvyšovaniu dávok inzulínu alebo perorálnych 

antidiabetík, prípadne je pacient prevedený z perorálnych antidiabetík na inzulín (80). 

Predpokladaná je aj efektivita rýchlo účinkujúcich inzulínových sekretagog, ktoré by mohli byť 

vhodné pre reguláciu strmých zvýšení glykémie, ktoré su pozorované pri PT GK. Sekretagoga 

stimulujú sekréciu inzulínu a ich hypoglykemický efekt nastupuje do 30 minút s krátkym trvaním. 

Niektorí autori označujú repaglinid ako klinicky prijateľnú možnosť v terapii steroidného diabetu (92). 

Hyperglykémia vyvolaná PT GK môže byť väčšinou prechodná, avšak akútna hyperglykémia je 

nezávislý RF kardiovaskulárnych príhod (114) a zvyšuje riziko infekcií oslabením imunitného systému 

(63). Preto niektorí autori považujú za vhodné jej predchádzať terapiou regulujúcou strmé zvyšovanie 

glykémie po jedle u pacientov podstupujúcich PT GK  (92, 114).  

2.6.2 Nadmerné zvýšenie krvného tlaku  

Regulácia TK je pod kontrolou viacerých mechanizmov, ktoré pôsobia ako komplex. Excesívne dávky 

GK v organizme môžu spôsobiť zvýšenie TK multifaktoriálnym pôsobením na tieto mechanizmy na 

podklade genomickej transaktivácie (29, 114). Všeobecne je známe, že steroidy vedú k retencii 

sodíka, zvýšenému extracelulárneho objemu, zvyšujú systemickú vaskulárnu rezistenciu a kardiálnu 

kontraktilitu (29, 114). Existujú však dôkazy, že retencia vody a sodíka nie je zodpovedná za vznik 

hypertenzie a že nadmerný príjem sodíka nie je asociovaný so zmenami TK u ľudí užívajúcich GK (85). 

Mineralokortikoidný účinok je u syntetických GK omnoho menší, ako vykazuje prirodzený kortizol 

a zvlášť MTP má v porovnaní s kortizolom túto aktivitu o polovicu nižšiu (14). Dokazuje to aj 

administrácia spironolaktonu, ktorý blokuje mineralokortikoidný efekt kortizolu, no nezabráni ani 

nekontroluje hypertenziu navodenú syntetickými GK (85).  

Hypertenzia asociovaná s PT GK  môže byť ľahká a spontánne odoznievajúca, bez potreby revízie 

farmakoterapie (30). U pacientov s autoimunitnými tyroidnými ochoreniami očí sa u prípadov ťažkej 

hypertenzie normalizoval TK do 90 min po započatí infúzie (114). Boli však hlásené aj ťažké 

hypertenzie, ktoré viedli u pacientov s Gravesovou orbitopatiou k akútnemu zlyhaniu srdca (115) 

a k infarktu myokardu (116). 
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2.6.2.1 VÝSKYT U REUMATICKÝCH PACIENTOV 

Pri PT GK bolo pozorované nadmerné zvýšenie TK u reumatických pacientov niekoľkými autormi (16, 

37, 41, 42, 45, 105). V tabuľke 6 je zhrnutý výskyt zvýšeného TK v rôznych podobách naprieč štúdiami.  

Tabuľka 6: Výskyt hypertenzie a zvýšeného tlaku krvi u reumatických pacientov 

Hlavný autor, 
rok 

Celkový 
počet 

pacientov 

Indikácia 
podania PT GK 

Dávka 
MTP 

Výskyt 
AE v % 

(n) 
Poznámka 

Garrett, 1980 
(37) 

50 reumatické 
ochorenia      
(primárne RA, 
SLE) 

~4,5 g  
 

10 % 
(5) 

 

Baethge, 1992 
(41) 

78 primárne RA, 
menej SLE, 
vaskulitídy a 
iné 

3 g  10 % 
(8) 

Hypertenzia: STK >160 mmHg 
alebo DTK >90 mmHg. 
Hypertenzia ak pôvodný STK 
>160 mmHg: zvýšenie o 20 
mmHg. 
Hypertenzia ak pôvodný DTK 
>90 mmHg: zvýšenie cez 
hodnotu 100 mmHg. 
5 pacientov vyžadovalo zmenu 
farmakoterapie. 

Weusten, 
1993 (42) 

50  aktívna RA 3 g 51 %* 
(44) 

Zvýšenie TK zaznamenané ako 
AE ak zvýšenie DTK o ≥10 
mmHg. 
2 pacienti signifikantné 
zvýšenie TK, zo 120/80 na 
160/120 mmHg so 
spontánnym normalizovaním 
a zo 190/100 na 240/140 
mmHg s normalizovaním 
medikáciou. 
Autori odporúčajú monitoring 
TK pred terapiou a po každom 
pulznom podaní. 

Sadra, 2014 
(16) 

16 exacerbácia RA 3 g  13 % 
(2) 

 

Acevedo-
Castañeda, 
2017 (105) 

171 autoimunitné 
ochorenia 

NA 42 % 
(72) 

 

Mohammadi, 
2017 (45) 

17 Behcetova 
choroba 

3 g  12 % 
(2) 

 

MTP – metylprednizolón, AE – nežiaduci jav, n – počet, RA – reumatoidná artritída, SLE – systémový 

lupus erythematodes, DM – diabetes mellitus, TK – tlak krvi, STK – systolický tlak krvi, DTK – 

diastolický tlak krvi, NA – nedostupné 

* – percentuálny podiel počítaný z celkového počtu 87 pulzných podaní 

Pozn.: frekvencia výskytu AE počítaná z celkového počtu pacientov uvedených v druhom stĺpci 
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2.6.2.2 RIZIKOVÉ FAKTORY A MINIMALIZÁCIA RIZIKA 

V polymorbídnej populácií je dôležité brať do úvahy komorbidity ako možné príčiny vzniku 

sekundárnej hypertenzie, akými sú rôzne endokrinné a renálne ochorenia, ktoré sa vyskytujú aj ako 

manifestácia reumatických ochorení (napr. lupusova nefritída) (117), prípadne ako komorbidita 

(napr. diabetická nefropatia) (64, 117). Príčínou zvýšeného TK môže byť aj komedikácia 

u reumatických pacientov (napr. NSAID, imunosupresíva a iné). Medzi tradičné RF AH sa uvádza vyšší 

vek, ženské pohlavie, obezita, dyslipidémia, kardiovaskulárne ochorenia a fajčenie (117). RF vzniku 

AH indukovanej pulznými dávkami GK sa však prezentujú ako nejasné (85). Tabuľka 7 poskytuje 

zhrnutie RF analyzovaných v štúdiách s reumatickými pacientmi v rámci PT GK.  

Tabuľka 7: Rizikové faktory rozvoja hypertenzie pri pulznej liečbe glukokortikoidmi  
Rizikový faktor Poznámka 

Reumatické ochorenie AH viac častá u reumatických pacientov (107), ich TK vyšší ako populácia 

bez RA, bez ohľadu na CRP hodnoty (109). 

AH u RA spájaná so zvýšenými konc. homocysteínu a leptínu (107). 

Spojenie homocysteínu a AH sa ukázalo aj u pacientov so SLE (108).  

Dávka GK Zvýšené riziko so stúpajúcou dávkou (29, 118). 

Vyšší vek Vek asociovaný ako RF rozvoja systolickej hypertenzie (105). 

Regulačné mechanizmy neschopné normalizovať fluktuácie TK, ktoré sa 

objavujú po pulznom podaní (29, 85). 

Ženské pohlavie Menšia náchylnosť k rozvoju systolickej hypertenzie u mužov, OR 0,43 

(105). 

AH v osobnej 

anamnéze 

Silný RF, 3,6-krát vyššie riziko dekompenzácie systolickej hypertenzie  

(105). 

Výskyt TK >180/110 mmHg počas PT GK u všetkých pacientov s AH 

v osobnej anamnéze (48). 

Lipodystrofia 

indukovaná GK 

v osobnej anamnéze 

Lipodystrofia (centrálna obezita v kontraste so stenčovaním periférneho 

subkutánneho uloženia tukov) predstavuje rizikovú skupinu pacientov 

(119).  

Samotná zvýšená hmotnosť a dyslipidémia pôsobia ako RF vzniku AH (85). 

Esenciálna hypertenzia 

v rodinnej anamnéze 

Asociovaná ako RF indukcie hypertenzie u PT GK (29, 85). 

GK – glukokortikoidy, PT GK – pulzná terapia glukokortikoidmi, RF – rizikový faktor, TK – tlak krvi, OR 

– pomer šancí, AH – arteriálna hypertenzia, RA – reumatoidná artritída, SLE – systémový lupus 

erythematodes, DM – diabetes mellitus, CRP – C-reaktívny proteín, konc. – koncentrácia  

Pri jedincoch so slabo kontrolovanou AH sa odporúča opatrné použitie PT GK kvôli možným náhlym 

fluktuáciám TK a možným komplikáciám (114-116). Medzi praktické aspekty minimalizácie rizík patrí 

dôsledné monitorovanie TK pred a po každom pulznom podaní GK a v prípade zhoršenej kontroly TK 

počas PT GK je odporúčané adekvátne hypertenziu liečiť (80), s dôkladným pozorovaním pacienta 

pre následné riziko hypotenzie po zmiernení efektu PT GK. Pri vysokej klinickej signifikancii sa zvažuje 

terapiu ukončiť. 
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2.6.3 Infekcie 

Jeden z hlavných terapeutických cieľov terapie PT GK – supresia imunitného systému – zároveň 

zvyšuje riziko vzniku infekcie a môže maskovať symptómy vedúce k odhaleniu prebiehajúcej infekcie 

(29). Riziko infekcie si zaslúži náležitú pozornosť hlavne vďaka morbidite a mortalite, hlavne 

u pacientov so SLE (120). PT GK zvyšuje vnímavosť ku všetkým typom infekcií (53). 

2.6.3.1 VÝSKYT U REUMATICKÝCH PACIENTOV 

Meta-analýza AE PT GK odhalila 8 % výskyt infekcií u reumatických pacientov (n=4 z 50) (31). Tabuľka 

8 zhŕňa výskyt infekcií v rematickej populácii hlásených pri PT.  

Tabuľka 8: Výskyt infekcií u reumatických pacientov pri pulznej terapii 
glukokortikoidmi 

 

Hlavný 
autor, rok 

Počet 
pacientov 

Indikácia podania  
PT GK 

Dávka 
MTP 

Výskyt 
AE v % 

(n) 
Poznámka 

Garrett, 
1980 (37) 

50 reumatické ochorenia      
(primárne RA, SLE) 

~4,5 g  
 

14 % 
(7) 

Výskyt život ohrozujúcich 
sepsí u 2 pacientov (4 %) 
počas pulzného režimu.  
follow up: ~14,5 mesiacov 

Baethge, 
1992 (41) 

78 primárne RA, menej 
SLE, vaskulitídy a iné 

3 g  6 %  
(5) 

Výskyt 1 septickej epizódy 
(1 %). 
follow up: 2 týždne 

Weusten, 
1993 (42) 

50  aktívna RA 3 g 6 %*  
(5) 

 

Magbitang, 
2013 (43) 

30 vysoko aktívny SLE 1,5-3 g NA Výskyt komplikácii u 70 % 
(n=21) pacientov, 
najčastejšie nový výskyt 
infekcie. Infekcie ako 
komorbidita u 97 % (n=29) 
pacientov pred liečbou. 

Borgia, 
2017 (44) 

36 ochorenia systémové 
autoimunitné, 
neuroimunologické 

~3,6 g 22 % 
(8) 

V 4 prípadoch (11 %) 
infekcie závažné. 

Danza, 
2018 (24) 

164 neuroimunologické, 
SLE, RA, vaskulitídy 

~3,4 g  13 % 
(22) 

V 10 prípadoch (6,1 %) 
infekcie závažné. Žiaden 
výskyt infekcií u dávok 
<1,5 g. Sledovanie len 5 
dní po skončení PT GK.  

MTP – metylprednizolón, AE – nežiaduci jav, n – počet, RA – reumatoidná artritída, SLE – systémový 

lupus erythematodes, NA – nedostupné, PT GK – pulzná terapia glukokortikoidmi 

* – percentuálny podiel počítaný z celkového počtu 87 pulzných podaní 

Pozn.: frekvencia výskytu AE počítaná z celkového počtu pacientov uvedených v druhom stĺpci 
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2.6.3.2 RIZIKOVÉ FAKTORY A MINIMALIZÁCIA RIZIKA 

V rámci minimalizácie rizík je pred každým podaním PT GK potrebná účinná liečba všetkých infekcií 

a aktívne sa vyhľadávajú zdroje infekcie. Infekcie sú kontraindikované pre podanie PT GK, avšak 

nezávažné infekcie horných dýchacích ciest, gastrointestinálne infekcie alebo kožné infekcie 

kontraindikáciu nepredstavujú (1). U starších pacientov je prevedený RTG hrudníka k vylúčeniu 

tuberkulózy (80) a u pacientov s históriou tuberkulózy alebo pri jej podozrení sa robí tuberkulínový 

kožný test alebo interferon gamma release assays (IGRAs). Skrínuje sa aj prítomnosť virálnej 

hepatitídy typu B a C (36, 121). U diabetických pacientov je vhodné optimalizovať glykemickú 

kontrolu pred aj počas PT GK. Vznik nových infekcií je relatívne kontraindikovaný pre pokračovanie 

PT GK.  

Tabuľka 9 prináša prehľad RF vzniku infekcií, ktoré boli identifikované naprieč štúdiami 

u reumatických pacientov podstupujúcich PT GK.  

Tabuľka 9: Rizikové faktory vývoja infekcií počas pulznej terapie glukokortikoidmi u 
reumatických pacientov  

Rizikový faktor Poznámka 

Reumatické 
ochorenie 

Dvakrát zvýšené riziko (122).  

Asociácia medzi náchylnosťou rozvoja infekcie a aktivitou ochorenia  (123). 

Infekcie častejšie u pacientov so SLE, ktorý zvyšuje riziko infekcie (53, 74). 

Závažnosť exacerbácie u SLE prispieva k riziku vývoja infekcie (74). 

Riziko vďaka chronickému zápalu a/alebo primárnej dysfunkcii imunitného 

systému, prítomné aj pri absencii imunosupresív (53). 

Dávka a dĺžka 
terapie 

Riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou terapie (10)(120). 

Dávka <1,5 g MTP: nižší až žiaden výskyt infekcií (24, 71). 

Dávka >1,5 g MTP: zvýšené riziko závažných infekcií (11). 

Riziko výskytu závažnej infekcie u ≤1,5 g vs. ≥3 g MTP je 3,34-krát vyššie (71). 

Dávka >5 g MTP: vyššie riziko infekcie (53). 

Imunosupresívna 
terapia 

Zvlášť u konkominantného cyklofosfamidu (74), dokázané v práci s pacientmi 

SLE (71). 

Diabetes mellitus DM ako rizikový faktor pre závažné infekcie, OR 4,65. 

Zhoršená glykemická kontrola počas PT GK zvyšuje riziko. 

Závažná infekcia v podskupine pacientov s DM u 18,8 % vs. 2,7 % pacientov 

bez DM. U DM možná narušená imunokompetencia organizmu (24). 

Hyperglykémia Krátkodová hyperglykémia indukovaná hlavne prvým pulzným podaním GK 

(93, 101) zvyšuje riziko infekcie oslabením imunitného systému (63).  

Hypoalbuminémia Asociovaná so zvýšeným výskytom závažných infekcií (71).  

Nízka hladina plamatického albumínu (≤20 g/l) bola prítomná u 60 % 

pacientov so SLE s výskytom závažných infekcií (71). 

SLE – systémový lupus erythematodes, MTP – metylprednizolón, OR – pomer šancí, DM – diabetes 

mellitus, GK – glukokortikoidy, PT GK – pulzná terapia glukokortikoidmi  
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2.6.4 Peptický vred a jeho komplikácie  

Formácia vredu prebieha na základe imbalancie medzi agresívnymi a ochraňujúcimi vplyvmi, ktorú 

GK navodzujú (29, 124). PT GK sa však nejaví ako induktor poruchy sliznice de novo. Užívanie NSAID 

alebo acetylosalicylovej kyseliny (ASA) bolo demonštrované ako jediný RF pre poruchu gastrickej 

sliznice u pacientov so SLE pri PT, s OR 26,99. Pacienti užívajúci protektívnu liečbu žalúdka boli z tejto 

štúdie vylúčení (124). Potvrdzujú to aj iné prípady komplikácií gastrických vredov u reumatických 

pacientov s konkomitantným užívaním NSAID (41).  

2.6.4.1 VÝSKYT U REUMATICKÝCH PACIENTOV 

Vplyv PT GK na výskyt vredu nám približuje práca so sledovaním dlhodobých komplikácií PT GK 

u reumatických pacientov, kde bol peptický vred identifikovaný u 14 % (n=7 z 50) subjektov počas 

sledovania od 1 do 6 rokov. Komplikácie vredu sa objavili u dvoch subjektov (4 %), pričom u jedného 

sa objavila perforácia po prvom pulzom podaní a u druhého sa vyskytlo fatálne gastrointestinálne 

krvácanie po 2 mesiacoch (42). Výskyt vredov alebo ich komplikácií nebol zaznamenaný vo viacerých 

štúdiách (16, 24, 37-40), u ktorých prebiehalo sledovanie od 0 do 40 mesiacov (37), 3 mesiace (39), 

6 mesiacov (38) a až 1 rok (40). Absencia výskytu tohto AE je možná kvôli minimalizácii rizík, ktorou 

je možné znížiť riziko gastrotoxicity (39).   

2.6.4.2 RIZIKOVÉ FAKTORY A MINIMALIZÁCIA RIZIKA  

Pred podaním PT GK sa sledujú RF gastrotoxicity vrátane komplikácií, pri rizikovosti pacienta sa 

pristupuje k preventívnemu podaniu gastroprotekcie. Počas PT GK je sledovaná gastrointestinálna 

symptomatológia. Dominantným prejavom peptického vredu je často bolesť, u niektorých aj pyróza, 

prípadné iné dyspeptické problémy (nechutenstvo, grganie, nauzea, zníženie váhy). Komplikácie 

peptických vredov sú však niekedy prvým príznakom a zahŕňajú krvácanie, perforáciu, penetráciu 

a poruchu vyprázdňovania žalúdka. Sleduje sa skryté (okultné) krvácanie, hemateméza 

alebo meléna, avšak tieto komplikácie môžu byť tiež asymptomatické (83). Samotný vznik vredovej 

choroby, kde sa liečba GK nedá prerušiť, je indikáciou k intenzívnej liečbe blokátormi protónovej 

pumpy (80). Tabuľka 10 zhŕňa možnosti minimalizácie rizík, vychádzajúca z doporučených postupov 

(83). 
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Tabuľka 10: Rizikové faktory a minimalizácia rizika vzniku a komplikácií vredu pri 
pulznej terapii glukokortikoidmi  

Identifikácia rizikových faktorov 

ADR a ich komplikácií 

Monitorovanie Revízia farmakoterapie 

Vyšší vek (83) a užívanie GK. Sledovanie 

symptómov 

komplikácií. 

Vyšetrenie 

krvného obrazu 

a okultného 

krvácania v stolici. 

 

 

Pri užívaní 

warfarínu 

sledovanie hodnôt 

INR, pri 

heparínovej 

antikoagulácii 

aPTT. 

Preventívne podávanie 

antiulceróznej liečby. 

Konkominantné užívanie GK a 

NSAID, ASA (83). 

Zmena liečiva, zníženie dávky, 

prípadná kombinácia 

s paracetamolom. Preventívne 

podávanie antiulceróznej liečby. 

Účinný ekvivalent 20 mg 

omeprazolu, prípadne famotidin 40 

mg, ranitidin 600 mg.  

Vred v osobnej anamnéze (83). Preventívne podávanie 

antiulceróznej liečby (80, 83). 

Fajčenie (83). Zastavenie fajčenia, prípadné 

obmedzenie fajčenia po jedle (83). 

Farmakoterapia zvyšujúca riziko 

krvácania. 

Revízia farmakoterapie. Pri nutných 

kombináciách nasadenie 

antiulceróznej liečby (5).  

Nedostatočne korigovaná 

hypertenzia (125). 

Monitorovanie TK.  Optimalizovanie hypertenzie pred 

podaním PT GK. 

Hypertenzia indukovaná GK (29). Adekvátna liečba hypertenzie (80). 

Polymorbidita (125). Monitorovanie 

dosahovania cieľov 

terapie 

jednotlivých 

komorbidít.  

Dosahovanie cieľov terapie 

jednotlivých komorbidit úpravou 

liečby. 

ADR – nežiaduci účinok liečiva (adverse drug reaction), GK – glukokortikoid, NSAD – nesteroidné 

antireumatikum, INR – Medzinárodná normlaizovaný pomer, aPTT – aktivovaný parciálny 

tromboplastinový čas, PT GK – pulzná terapia glukokortikoidmi 

2.6.5 Hypokalémia 

Hypokalémia (<3,5 mmol/l (16)) predstavuje veľký význam v praxi, pretože ak nezistená, má vysokú 

morbiditu a mortalitu (126). Ako príčina hypokalémie počas PT GK je opísana zmena v saturácií 

enzýmu podieľajúceho sa na tvorbe GK a na mineralokortikoidných receptoroch (126).  

Zmeny v hodnotách kália boli zaznamenané už v roku 1970, keď Novak et. al skúmal vplyv 

intravenóznej vysokej dávky MTP na zdravých dobrovoľníkoch. Zmena nebola klinicky ale štatisticky 

signifikantná a najväčší rozdiel bol 3 hodiny po podaní (20). V novšej práci u pacientov 

s autoimunitným ochorením očí sa preukázalo zníženie hodnôt kália zo 4,4 na 4,06 mmol/l počas 

a krátko po pulznom podaní GK, čo bolo taktiež štatisticky signifikantné, ale klinicky nevýznamné 

(114).  
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2.6.5.1 VÝSKYT U REUMATICKÝCH PACIENTOV 

U pacientov liečených PT GK boli prípady ťažkej hypokalémie popísané len v kazuistikách a malých 

kohortách s prevalenciou nižšou ako 5 %, väčšinou u pacientov s ochorením srdca, tyreotoxikózou 

alebo pri súčasnom použití diuretík (126). Výskyt hypokalémie u reumatických pacientov bol len u 4 

% (n=2 z 50) (42). V štúdii so 110 väčšinou reumatických pacientov bola demonštrovaná prevalencia 

až 18 % (n=20), no vo všetkých prípadoch bez klinických následkov (126).  

2.6.5.2 RIZIKOVÉ FAKTORY  A MINIMALIZÁCIA RIZIKA 

Faktory ovplyvňujúce hodnotu draslíka môžu predstavovať užívanie diuretík, laxatív, inzulínu, 

bronchodilatátorov, beta-adrenergných agonistov alebo látok s mineralokortikoidným účinkom. 

Komorbidity ako poruchy trávenia, neprijímanie potravy, alkoholizmus, zlyhávanie pečene alebo 

niektoré typy zlyhávania obličiek sú tiež brané za ovplyvňujúce faktory (47, 126). Vplyv kumulatívnej 

dávky MTP (3 g počas 3 dni) sa nepreukázal (114). 

Bližšie a opakované sledovanie sérových koncentrácií draslíka by malo byť u pacientov s RF (126), 

hlavne pri kombinácií diuretík (80). Prípadná hypokalémia sa suplementuje podávaním draslíka (47, 

80). Mierna hypokalémia sa môže prejavovať nešpecifickými gastrointestinálnym symptómami, 

ktoré môžu byť ťažko pacientom opísané, preto je dôležité túto symptomatológiu sledovať spolu 

s laboratórnymi výsledkami (126). 

2.6.6 Osteoporóza 

Na mechanizme účinku steroidmi indukovanej osteoporózy sa podieľa viacero mechanizmov 

genomického pôvodu. Dlhodobé užívanie nízkych dávok GK môže spôsobiť signifikantné zníženie 

kostnej denzity (29). U PT GK, naopak, existuje všeobecná domienka, že krátkodobá PT GK závažne 

nevplýva na kostný metabolizmus a nespôsobuje zmenu v kostnej denzite, navrhujúc 

nepravdepodobnosť vzniku osteoporózy ako signifikantnej dlhodobej komplikácie (32).  

Táto domienka bola študovaná u pacientov s RA, kde bola demonštrovaná malá a reverzibilná zmena 

v markeroch kostnej resorpcie a formácie, kde bol zhodnotený vplyv PT GK na kostný metabolizmus 

ako jemný a prechodný (127). V dlhšie trvajúcich štúdiách je však naznačované zníženie kostnej 

denzity, ktoré nemožno ignorovať. U pacientov s reumatologickými ochoreniami bol zaznamenaný 

vyšší stupeň kostného úbytku po PT GK pri sledovaní počas 6 mesiacov. Autori však tiež navrhujú, že 

tento úbytok môže byť reverzibilný (82). Podobný výsledok priniesla poľská štúdia, kde bola 

pacientom podaná celková dávka 8 g MTP a preukázalo sa zníženie kostnej formácie a zvýšenie 

kostnej resorpcie, bez ohľadu na pôvodné hodnoty kostnej denzity (81). 
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2.6.6.1 VÝSKYT U REUMATICKÝCH PACIENTOV  

Štúdia u pacientov s aktívnou RA odhalila počas 4 rokov 2 prípady symptomatickej osteoporózy (4 %, 

n=50) po podaní PT GK, no v prítomnosti viacerých RF pre vznik osteoporózy (ženské pohlavie, vyšší 

vek, perorálné GK) (42). Užívanie antiresorpčnej terapie alebo prevencie nebolo zaznamenané. Iné 

štúdie so zaznamenaným výskytom osteoporózy u reumatických pacientov neboli nájdené. 

2.6.6.2 RIZIKOVÉ FAKTORY  A MINIMALIZÁCIA RIZIKA 

Zápalové ochorenie, možná imobilita a farmakoterapia u reumatického pacienta môže prispievať ku 

kostnému úbytku a viesť k riziku výskytu osteoporotických komplikácií (82). GK sú samé o sebe 

jedným z hlavných RF zlomenín (128), pričom vyššia kumulatívna dávka (8 g MTP) je spojená 

s výskytom osteoporózy (81).  

Pri užívaní GK sa pristupuje k preventívnemu podávaniu prípravkov s vitamínom D, dostatočnému 

prívodu vápnika a u postmenopauzálnych žien je vhodné zaistenie hormonálnej substitučnej liečby 

(80, 82). K mierneniu vývoja osteoporózy sa odporúča vyhnúť sa nehybnému pobytu na lôžku 

a doporučiť fyzickú záťaž podľa možností pacienta (80). 

Za rizikového pacienta sú pokladané postmenopauzálne ženy, starší muži, malnutrickí pacienti (80), 

pacienti so zlomeninami, hypogonadizmom, BMI <19 kg/m2 a inými rizikovými ochoreniami a stavmi. 

Riziko je aj pri dlhodobom užívaní GK, perorálnych aj inhalačných, antiepileptík, nethiazidových 

diuretík a antikoagulancií (128). U týchto pacientov sa pristupuje k denzinometrickému vyšetreniu 

skeletu a podľa výsledkov sa prípadná osteoporóza lieči (80). Bola potvrdená schopnosť alendronátu 

inhibovať MTP indukovanú kostnú resorpciu, preto niektorí autori diskutujú aj o preventívnom 

podávaní antiresorpčnej terapie pri krátkodobej PT GK u rizikových pacientov (81, 82), ktorých 

charakteristika nebola bližšie špecifikovaná. Štúdie neboli podporené žiadnou farmaceutickou 

firmou. V literatúre sa však nenašli ďalšie signály o potenciálnom zavedení tejto prevencie ako 

štandardu pri podávaní PT GK.  

2.6.7 Osteonekróza 

Osteonekróza (avaskulárna nekróza) je príkladom idiosynkratickej reakcie a podľa WHO klasifikácie  

ADR typu B (bizzare) (89). Prebieha pravdepodobne na základe priameho a nepriameho pôsobenia 

na kostnú vaskulatúru, osteocyty a osteoblasty (129) a môže postihovať viacero kĺbnych regiónov 

bedier alebo kolien, prípadne ramena (39, 130, 131). Nástup kostného infarktu sa predpokladá počas 

prvého roka po iniciácií terapie GK (130).  
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2.6.7.1 VÝSKYT U REUMATICKÝCH PACIENTOV 

Pri podávaní PT GK u reumatických pacientov bola osteonekróza hlásená niekoľkými autormi (39, 

131-133) a v zhodnotení meta-analýzy sa identifikoval jej 11 % výskyt (31). V skupine pacientov so 

SLE sa prezentovala avaskulárna nekróza u 19 % subjektov oproti 6 % v kontrolnej skupine bez PT GK  

(131). Pri sledovaní pacientov s lupusovou nefritídou po dobu 11 rokov sa vyskytla symptomatická 

avaskulárna nekróza až u 30 % (n=6 z 20) pacientov (132). Naopak, nasledujúce štúdie výskyt 

osteonekrózy neuvádzajú. V štúdii u 17 pacientov so SLE nebola zaznamenaná osteonekróza počas 

podávania terapie a sledovania od 12 do 70 mesiacov (medián 38 mesiacov) (134) a ani u pacientov 

s RA počas sledovania od 0 do 40 mesiacov (v priemere 14,5 mesiaca) (37). Domienka absencie rizika 

avaskulárnej nekrózy asociovanej s PT GK bola navrhnutá aj v práci u pacientov s RA (39) a SLE (133) 

a potvrdená pri 4,5 ročnom sledovaní reumatických pacientov, kde sa pri porovnávaní s kontrolnou 

skupinou nepreukázalo v skupine s PT GK zvýšené riziko výskytu osteonekrózy bedier (135).  

Avaskulárna nekróza je však jednou z komplikácií u pacientov s RA aj bez prítomnosti GK (39). 

U pacientov so SLE bol výskyt osteonekrózy vzácny (136) a v porovnaní s inými ochoreniami 

vyžadujúcich terapiu GK je možné pôsobenie SLE ako špecifického RF (137).  

2.6.7.2 RIZIKOVÉ FAKTORY  

Medzi RF osteonekrózy sa radia práve ochorenia spojiva a reumatologické ochorenia, hematologické 

a vaskulárne stavy a medzi priame príčiny napríklad trauma a arteriálne ochorenie. Je teda veľmi 

ťažké určiť, akou mierou prispieva k osteonekróze v jednotlivých prípadoch PT GK a akou základné 

ochorenie a komorbidity (39, 129, 135).  

Spomínané štúdie uvádzajú chronickú vysokodávkovú perorálnu liečbu GK ako RF avaskulárnej 

nekrózy u pacientov so SLE (133, 134, 138) a RA (39). V inej skupine pacientov so SLE však bola aj PT 

GK štatisticky potvrdená ako RF, kde autori zhodnotili vývoj avaskulárnej nekrózy ako dlhodobú 

komplikáciu PT GK u pacientov so SLE (131). V nedávnej meta-analýze bol potvrdený signifikantný 

rizikový vplyv PT GK a bol pre ňu identifikovaný OR 1,95. Veľkým konfounderom vo všetkých 

spomínaných štúdiách sú však signifikantné orgánové zmeny, na ktoré je PT GK vyhradená (136).   

Niektorí autori navrhujú ďalej rizikový vplyv zvýšenej hladiny triacylglycerolov (139) a vo zvýšenom 

riziku považujú pacientov s manifestovanými ADR užívania GK, akými sú AH, zvýšený cholesterol 

a Cushingoidný výzor (136). 
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2.6.7.3 MINIMALIZÁCIA RIZIKA 

Vďaka idiosynkratickej podstate osteonekrózy sa prakticky nedá nájsť stratégia prevencie. Naviac je 

kvalita dôkazov RF nízka vďaka častej inkonzistencii naprieč štúdiami (137), a preto nevieme, či 

existujú ovplyvniteľné RF, ktorých vplyv by sa dal minimalizovať. 

 Pri hodnotení farmaceutických možností pre terapiu osteonekróz boli zvažované bisfosfonáty, ktoré 

aj keď nedokážu zastaviť progresiu poškodenia kĺbu, dokážu zlepšiť klinický stav a bolesť. Je potrebné 

však vnímať aj riziko bisfosfonátov na vznik osteonekróz čeľuste a potrebu ďalšieho skúmania 

terapeutickej účinnosti bisfosfonátov u týchto pacientov. Na zlepšenie stavu pacienta je ďalej 

navrhovaná hyperbarická komora, erytropoetín, statíny a antikoagulancia, prípadné preventívne 

podávanie koenzýmu Q10 a vitamínu E. Väčšina týchto stratégií však bola sledovaná len u zvieracích 

modelov (130). Preventívny efekt statínov nebol u pacientov so SLE pozorovaný (139). 

Osteonekrózy sa väčšinou manifestujú asymptomaticky a sú detekované radiologicky (129, 138), 

pričom zobrazovanie magnetickou rezonanciou sa považuje za najviac citlivú metódu 

diagnostikovania (136). Symptomatická osteonekróza však môže byť zamenená za manifestáciu 

reumatického ochorenia, preto je vhodné spomenúť aj dôležitosť investigácie muskuloskeletálnej 

bolesti u pacientov PT GK, ktorá môže byť pripísaná práve rozvoju osteonekrózy (129).  

2.6.8 Vplyv na krvnú zrážanlivosť 

GK vplývajú na hemostatickú balanciu (140). Môžu meniť odpoveď na antikoagulancia, redukovať 

fibrinolytický potenciál (29, 67, 141) a navodiť mierny hyperkoagulačný stav (140). Naviac môže 

prítomný zápal a možná imobilita u reumatických pacientov posunúť hemostatickú balanciu 

k protrombotickému stavu (142) a potenciálne zvýšiť riziko venózneho tromboembolizmu a 

arteriálnej trombotickej príhody (142, 143).  

2.6.8.1 VPLYV PULZNEJ TERAPIE U PACIENTOV BEZ ANTIKOAGULAČNEJ LIEČBY 

Samotná PT GK nezvyšuje protrombínový čas. Dokazuje to prospektívna štúdia, kde u 5 reumatických 

subjektov s PT GK (3 g počas 3 dní) bol kontrolovaný protrombínový čas v podobe INR (Medzinárodný 

normalizovaný pomer) každý deň a ostal stabilný počas a aj 7 dní od prvého pulzného podania GK 

(144). Monitorovanie INR počas podávania PT GK bolo zdokumentované aj u pacientov s Gravesovou 

orbitopatiou, kde bolo zaznamenané zvýšenie 2 dni po ukončení PT GK, avšak v rámci normálnych 

hodnôt (1,06 pred, 1,11 po PT GK). Zároveň došlo k zníženiu hodnoty aPTT (aktivovaný parciálny 

tromboplastinový čas) z približne 29 na 26 sekúnd a hodnôt fibrinogénu z 3,85 na 3,05 g/l. Hodnoty 

boli merané týždeň pred začatím a 2 dni po skončení PT GK (141).  
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2.6.8.2 VPLYV PULZNEJ TERAPIE U PACIENTOV S ANTIKOAGULAČNOU LIEČBOU 

V klinickej praxi je často vidieť konkominantné užívanie perorálnych antikoagulancií a MTP (65). 

Zvýšené riziko krvácania sa predpokladá na podklade farmakodynamických aj farmakokinetických 

interakcií GK s warfarínom a inými antikoagulanciami, u ktorých je znižovaný katabolizmus z dôvodu 

inhibície cytochrómu P450, ktorým sa perorálne antikogulanciá metabolizujú (65, 144). 

Demonštrované to bolo v štúdii u reumatických pacientov s PT GK (3 g počas 3 dní) pri súčasnom 

podávaní warfarínu. Priemerná hodnota INR pred liečbou bola 2,75 (2,02 až 3,81) a po administrácii 

PT GK došlo k zvýšeniu na priemernú hodnotu INR 8,04 (5,32 až 20,0). Maximálne zvýšenie INR došlo 

v priemere o 92,7 hodín (29 až 156 hodín). U 50 % (n=5 z 10) pacientov došlo k život ohrozujúcim 

hodnotám a bol podaný vitamín K, ktorý znížil INR hodnotu počas 4 až 12 hodín. U 40 % (n=4 z 10) 

pacientov došlo k terminácii antikoagulačnej terapie a hodnota INR sa normalizovala počas 36 až 48 

hodín (144). Potenciácia perorálnej antikoagulačnej liečby pri PT GK bola hlásená aj u dvoch 

pacientiek s roztúsenou sklerózou a konkominantným warfarínom pri dávke 5 g MTP počas 5 dní a 2 

g MTP počas 2 dní a následných 3 dní užívania perorálneho dexametazónu. Po skončení PT GK došlo 

k signifikantnému zvýšeniu hodnoty INR na 10,0 a 12,0 s krvácaním a dušnosťou. U jednej pacientky 

bola dávka warfarínu znížená a u druhej zastavené podávanie (145).  

2.6.8.3 MINIMALIZÁCIA RIZIKA 

Všeobecne sa odporúča pri súčasnom podávaní GK a warfarínu monitorovanie hodnôt INR a známok 

krvácania (65). Počas PT GK sa u warfarinozovaných pacientov niektorými autormi odporúča 

monitorovanie hodnôt INR počas (144, 145) a 3 dni po administrácií PT GK, s možnosťou úpravy 

dávky warfarínu alebo vysadenia (145). Niektorí autori odporúčajú okrem monitorovania INR aj 

kontrolu aPTT hodnôt a hodnôt fibrinogénu pri konkominantnom podávaní antikoagulancií a PT GK, 

a to aspoň raz týždenne (141). Na základe výsledkov sa dávka antikoagulancia upravuje, liečivo sa 

vysadzuje (144, 145) alebo v prípade warfarínu podáva vitamín K (144). K prevencii 

gastrointestinálneho krvácania sú podavané inhibítory protónových púmp (65).  

2.6.9 Hepatotoxicita 

Asociácia zvýšených hepatálnych enzýmov či akútneho poškodenia pečene (ALD, acute liver disease) 

s PT GK bola hlásená vo viacerých prácach (146-148). Menej frekventované hlásenia ALD u 

perorálneho podania (149) môžu byť pripísané postupnému vysadzovaniu perorálnych GK či 

podceneniu problému, keďže pacienti užívajúci len perorálne GK nepodliehajú tak blízkemu 

monitorovaniu hepatálnych enzýmov ako pacienti pri PT GK. A keďže môže byť zvýšenie enzýmov 

asymptomatické (4, 33, 36, 147), môže byť ľahko prehliadnuté (4, 19, 35).  
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Mechanizmus ALD pri PT GK zdá sa byť nejasný (141). Jedným z možných je priamy toxický efekt na 

hepatocyty, ktorý je pravdepodobne závislý na dávke (150), no niektorými autormi je považovaný za 

idiosynkratickú, nepredvídateľnú reakciu (151, 152). Ďalším možným mechanizmom je reaktivácia 

imunitného systému po imunosupresii navodenou PT GK, ústiaca do autoimunitnej hepatitídy alebo 

aktivácia vírusovej hepatitídy (51, 141). 

Zvýšenie enzýmov sa väčšinou prejavuje od 3 dní, s manifestáciou do 6 mesiacov od ukončenia PT 

GK (150, 153). Poškodenie sa javí byť reverzibilné (4, 152, 154), no boli hlásené aj fatálne prípady (50, 

51). Návrat do normálnych hodnôt bol zaznamenaný po dvoch týždňoch, mesiaci (148), 2 mesiacoch 

(4), prípadne až v rámci jedného roku po skončení PT GK (114, 147, 155). 

2.6.9.1 VÝSKYT U REUMATICKÝCH PACIENTOV 

U pacientov s reumatickými ochoreniami neboli nájdené publikované štúdie so zameraním sa na 

hepatotoxicitu PT GK. Hlásený bol fatálny prípad steatohepatitídy po krátkodobej expozícii 

perorálneho prednizolónu (20 mg/kg) u pacientky so SLE (156) a pri liečbe intravenóznym 

prednizolónom 25 mg trikrát denne u pacientky s dermatomyozitídou (157). U reumatických 

pacientov však vidíme orgánové zmeny, ktoré môžu samé spôsobiť hepatálne poškodenie, napríklad 

subklinická hepatopatia prítomná u SLE, tzv. „lupusova hepatitída“, kedy sú asymptomaticky zvýšené 

transaminázy. Tento stav je často asociovaný s exacerbáciou SLE a hodnoty sa normalizujú práve po 

PT GK (158). Väčšina prípadov ALD bola publikovaná u pacientov s Gravesovou orbitopatiou (4, 51, 

146, 148). ALD pri intravenóznej terapii sa vyskytuje u týchto pacientov u približne 1 % (153). 

2.6.9.2 RIZIKOVÉ FAKTORY 

Zohľadňujúc tri možné mechanizmy ALD (toxický, autoimunitný a vírusový) sa zvažujú potenciálne 

RF, medzi ktoré patrí obezita, BMI, ochorenie pečene (alkoholové poškodenie pečene, chronické 

ochorenia pečene), expozícia vírusom hepatitídy B alebo C, pozitívne orgánovo nešpecifické 

protilátky asociované s autoimunitnou hepatitídou, administrácia perorálneho prednizónu počas/po 

PT GK, hepatálna steatóza, DM, AH, hyperlipidémia. Nie u všetkých sa však v literatúre našla 

štatisticky signifikantná asociácia (146, 149).  

2.6.9.2.1 Vplyv dávky glukokortikoidu 

Zdá sa, že vplyv na zvýšenie hepatálnych enzýmov je závislý na dávke (33, 150) a že celková dávka 

má vplyv aj na závažnosť poškodenia (51). U pacientov s jednotlivou dávkou <0,57 g MTP nebol 

zaznamenaný žiaden prípad zvýšených hepatálnych enzýmov mimo normálne hodnoty (146). Ani 

u celkovej dávky 4,5 g MTP abnormálne zvýšenie hepatálnych enzýmov niektorí autori 

nezaznamenali (3), aj keď u iných pri tejto dávke ku zvýšeniu došlo (36, 150). V štúdii porovnávajúcej 

kumulatívne dávky 8,45 g MTP vs. 4,5 g MTP bol častejší výskyt pri vyššej kumulatívnej dávke, no 
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väčšinou v rámci normálnych hodnôt (150). V multivariantnej analýze bola potvrdená asociácia 

kumulatívnej dávky MTP >8 g s dysfunkciu pečene (159). 

2.6.9.2.2 Vplyv pohlavia a veku 

U pacientov s Gravesovou orbitopatiou potvrdila logistická regresia asociáciu mužského pohlavia a 

veku >50 rokov s dysfunkciu pečene (159). Vek zvyšoval frekvenciu zvýšenia hepatálnych enzýmov aj 

u pacientov ≥53 rokov, s RR 2,8 (146). 

2.6.9.2.3 Vplyv diabetu mellitu, BMI 

Zvýšenie hepatálnych enzýmov sa javí ako nezávislé od preexistujúceho DM alebo BMI (33, 150), aj 

keď v skupine pacientov s jemným zvýšením alanintransaminázy bolo signifikantne vyššie BMI ako 

v skupine bez zvýšenia (159). 

2.6.9.2.4 Hepatálne komorbidity 

Hepatálna steatóza sa zdá, že nemá podiel na ALD indukovanou PT GK (33). Virálna hepatitía B aj C 

bola ukázaná ako RF pre ALD (33, 36, 159). V istej štúdií bolo demonštrované nízke riziko re-aktivácie 

infekčnej hepatitídy B u pacientov bez aktívnej infekcie (141). K re-aktivácií došlo aj u 50 ročnej 

pacientky so Sjögrenovým syndrómom po dvoch týždňoch PT GK s dávkou 3 g MTP. Postupne sa 

zvyšovali sérové hodnoty alanintransaminázy a vírusu hepatitídy B. V šiestom týždni po terapii došlo 

k reaktivácii inaktívnej hepatitídy B, ktorá však postupne odoznela bez antivirotickej liečby (160).  

2.6.9.2.5 Hepatotoxické liečiva 

Liečivá s potenciálom indukovania ALD sú ľahko dohľadateľné na stránkach LiverTox® (161). Za 

spomenutie stoja štúdie zaoberajúce sa hepatotoxickým vplyvom konkomitantných statínov pri PT 

GK. Tie sú niektorými autormi považované ako rizikové pre vznik hepatálnej dysfunkcie keď podávané 

zároveň s PT GK (162). Boli hlásené dva prípady hepatálnej dysfunkcie pri užívaní statínov počas PT 

GK, kde sa remisia asociovala s vylúčením statínov z farmakoterapie. Autori skonštatovali, že statíny 

by mali byť považované za RF ALD (162). Na základe týchto informácii prebehla ďalšia štúdia, ktorá 

však toto riziko nepotvrdila (149).  

2.6.9.3 MINIMALIZÁCIA RIZIKA 

Kontraindikáciu pre pulznú liečbu predstavuje nedávna hepatitída alebo 4 až 5 násobné zvýšenie 

hepatálnych enzýmov (30), pričom niektorí autori považujú za kontraindikáciu zvýšené hodnoty 

sérových alanintransamináz, aspartátaminotransferáz, alkalickej fosfatázy a gamma-

glutamyltranspeptidázy. Ak je abnormálny bilirubín, sérové proteíny, neoplastické markery alebo 

lipidy, je dôležité určiť, či je to z dôvodu hepatálnej dysfunkcie alebo extrahepatálneho dôvodu, 

pričom prvé spomenuté by predstavovalo taktiež kontraindikáciu. Konkrétne hodnoty alebo bližšiu 

špecifikáciu nedávnej hepatitídy autori neuvádzajú (30, 141). Odporúča sa zhodnotiť existenciu 

nálezov pre vírusy hepatitídy C a B pred započatím terapie (36). 
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Výsledky testov hepatálnej funkcie je dôležité mať k dispozícií pred začatím terapie (141) a počas 

terapie sa odporúča kontrolovať hepatálne enzýmy (4, 19, 141, 149, 153, 159). Niektorí autori 

odporúčajú ďalšie monitorovanie 2 týždne (163), 6 mesiacov (153) a prípadne každý mesiac počas 12 

mesiacov po skončení terapie (159). Počas terapie sa sleduje aj symptomatológia. Slabosť, nauzea, 

anorexia, pruitus, žltačka či ataralgia môžu poukazovať na prebiehajúce hepatálne poškodenie (147).  

Okrem laboratórneho a klinického monitorovania sa uplatňuje aj revízia farmakoterapie znížením 

dávky alebo vysadením jedného z liečiv vstupujúcich do liekových interakcií alebo spôsobujúceho 

hepatotoxicitu. Stratégiu demonštruje publikovaná kazuistika, kde pri konkomitantnom užívaní 

metimazolu došlo k zvýšeniu hodnôt hepatálnych transamináz (152), aj keď má metimazol veľmi 

nízke riziko hepatotoxicity (161). Pacientkine základné ochorenie však vyžadovalo užívanie oboch 

liečiv, preto v rámci minimalizácie rizík došlo k zníženiu dávky metimazolu, čo viedlo k 

úspešnému spontánnemu ustúpeniu poškodenia pečenie (152).  

2.6.10 Akútna pankreatitída  

Zvýšenie pankreatického enzýmu  – amylázy v sére sa považuje za laboratórny nález, ktorý môže 

byť prejavom akútnej pankreatitídy (164). Akútna pankreatitída bola hlásená ako zriedkavá, aj keď 

závažná reakcia asociovaná s GK. Do tejto doby bolo hlásených 9 prípadov akútnej pankreatitídy pri 

podaní PT GK, pričom u jedného prípadu bola akútna pankreatitída fatálna (52). Kauzálny vzťah však 

ostáva byť otázny, pretože u väčšiny hlásených prípadov boli prítomné ochorenia a konkomitantná 

farmakoterapia, ktoré môžu stáť za vznikom pankreatitídy. Len u jedného prípadu bola preukázaná 

kauzálna asociácia vplyvu PT GK  na vývoj akútnej pankreatitídy (52).   

Nástup akútnej pankreatitídy sa predpokladá medzi 4. a 14. dňom po započatí PT GK (52). Pri 

abdominálnych problémoch je potrebné vyšetrenie sérovej hladiny  – amylázy k vylúčeniu akútnej 

pankreatitídy. Tú však môže spôsobiť aj renálna insuficiencia, zápalové ochorenie čreva, perforovaný 

peptický vred, hepatitída, autoimunitné ochorenia a ďalšie (164).  

Akútna pankreatitída je asociovaná s cholelitiázou, ťažkým užívaním alkoholu, 

hypertriglyceridémiou, hyperkalcémiou, systémovými vaskulitídami, SLE, polyarteritis nodosa alebo 

virovou infekciou (52). Pankreatitídu v zozname nežiaducich účinkov majú aj liečivá vyskytujúce sa 

často v reumatológií, ako metotrexát, sulfasalazín, azathioprin, cyklofosfamid a cyklosporín.  
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2.6.11 Vplyv na centrálny nervový systém  

V mechanizme vyvolávajúcom psychiatrické symptómy sa uplatňuje hlavne transrepresia (29). 

Existujúce psychiatrické problémy môžu byť užívaním GK zosilené, ale výkyvy nálad, eufória, depresie 

a poruchy spánku sa vyskytujú aj u osôb stabilných pred liečbou (29, 41).  

V meta-analýze AE PT GK bol u reumatických pacientov popísaný výskyt poruchy nálad a spánku u 8 

% a 4 % populácie po podaní PT GK (31). Bližšie nešpecifikované neurologické symptómy sa vyskytli 

u 3 % (n=4 zo 143) pacientov s RA s celkovou dávkou 1 až 4 g MTP u 91 % pacientov (135). U pacientov 

s aktívnym SLE bez aktívneho ochorenia centrálnej nervovej sústavy a po celkovej dávke 3 g počas 3 

dní sa vyskytli u 17 % (n=3 z 18) neurologické symptómy vo forme hemiplégie, záchvatu a psychózy 

s halucináciami v priebehu 1 až 10 dní po podaní PT GK, s kompletným ustúpením do 7 dní (165).  

Kognitívne dysfunkcie u RA a SLE však môžu byť prejavom ochorenia, kde sú častými pridruženými 

komorbiditami aj depresie a úzkosti. Psychotické manifestácie sú vzácne (56). Nie sú však 

publikované štúdie priamo sledujúce vplyv PT GK na tieto symptómy u reumatických pacientov.  

Odporúča sa pozorné sledovanie do možného výskytu steroidných depresií (80) alebo iných 

neurologických symptómov (165). U pacientov s anamnézou psychóz a depresívnych stavov je 

doporučené zaistenie neuroleptikami po konzultácií psychiatra (80). 

2.6.12 Glaukóm 

Podávanie GK je asociované aj so zvyšujúcim sa očným tlakom, ústiac do glaukómu. Efekt je 

sprostredkovaný hlavne genomickou transaktiváciou (29). Tendencia zvýšenia očného tlaku bola 

zaznamenaná u pacientov bez očných porúch po prvom mesiaci po podaní PT GK, avšak toto zvýšenie 

neprekročilo rozmedzie normálnych hodnôt (>20 mmHg). Zvýšené hodnoty postupne klesali počas 

nasledujúcich 2 až 3 mesiacov. Autori zhodnotili podanie PT GK ako bezpečné z hľadiska zvýšenia 

intraokulárneho tlaku (166). Túto bezpečnosť potvrdili aj u pacientov so SLE bez predchádzajúceho 

glaukómu, u ktorých sa identifikovalo graduálne zvýšenie očného tlaku počas troch dní (o 10,8 %), no 

priemerné hodnoty boli v normálnom rozmedzí. Len u dvoch subjektov bolo počas tretieho dňa 

liečby zvýšenie očného tlaku mimo normálne rozmedzie (>20 mmHg) (167). U reumatických 

pacientov sa PT GK ako RF glaukómu štatisticky nepotvrdila (45, 46). 

Odporúčané je očné vyšetrenie na vylúčenie glaukómu ešte pred zahájením liečby, hlavne u starších 

pacientov (80). Prítomnosť akútneho glaukómu je kontraindikáciou podania PT GK (78). 
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2.6.13 Katarakta 

Výskyt katarakty súvisí hlavne s negenomickým mechanizmom (29), dávajúc predpoklad výskytu pri 

PT GK. V meta-analýze PT GK u reumatických pacientov bol identifkovaný 10 % výskyt katarakty (n=5 

z 50 subjektov) (31). Niekoľko jednotlivých štúdií približne odpovedá tomuto výskytu. Bol hlásený 6 

% výskyt (n=1 zo 17) katarakty u pacientov s Behcetovou chorobou (45) a 6 % výskyt u pacientov 

s aktívnou RA (n=3 z 50). Avšak všetci traja pacienti mali vyšší vek a užívali perorálne GK, čo sú RF 

vzniku katarakty. Rolu PT GK ako aditívneho RF však uvádzajú niektorí autori ako neznámu (42), 

prípadne s nenájdenou asociáciou (133).  

Odporúčané je očné vyšetrenie na vylúčenie katarakty ešte pred zahájením liečby, hlavne u starších 

pacientov (80). Za mechanizmom formácie katarakty môže byť aj narušenie glukózového a lipidového 

metabolizmu, preto je vhodné brať do úvahy možnú prevenciu vo forme optimalizácie glukózového 

a lipidového metabolizmu (168).  

2.6.14 Kovová chuť 

Často vyskytujúca sa dysgeúzia pri pulznom podaní je opisovaná ako horká, kovová chuť začínajúca 

s infúziou MTP a rapídne odoznievajúca (41). Odpovedá farmakokinetike MTP, ktorý po administrácii 

infúzie rapídne vstupuje do splachickej cirkulácie, čo sa manifestuje zmenou chute (1). Meta-analýza 

uvádza výskyt poruchy chute u 18 % reumatických pacientov (31). V iných prácach bola veľmi častým 

ADR s výskytom u 32 % (40), 41 % (47) a 55 % reumatických pacientov. Charakter tohto ADR sa uvádza 

ako prechodný a nezávažný (41).  

2.6.15 Alergické reakcie 

Alergické reakcie patria medzi hypersenzitívne ADR, nezávislé na dávke a neočakávané vzhľadom na 

farmakológiu liečiva, podľa WHO klasifikáie typ B (bizzare) (69). Vzhľadom na protizápalové 

a imunosupresívne vlastnosti GK by sa hypersenzitívne reakcie neočakávali, no napriek tomu boli 

hlásené (169). Po nariedení sukcinátu MTP pre intravenózne použitie vedľa konjugovanej formy 

koexistuje malá frakcia nekonjugovaného liečiva, ktorá môže byť pri administrácií vysokých pulzných 

dávok MTP dostatočne veľká na spôsobenie alergickej reakcie (170), kedy MTP haptenizuje 

s cirkulujúcimi sérovými proteínmi a vytvára stabilné a imunogenické alergény (171). 

Aj keď presná incidencia alergických reakcií nie je známa (171), výskyt urtikárie sa u reumatických 

pacientov odhaduje u 4 % podaní PT GK (31). Anafylatický šok po podaní GK je hlásený zriedka 

a vyzerá byť častejší u esteru sukcinátu MTP (171, 172). Pred pripísaním reakcie GK je však dôležité 

mať na pamäti, že konzervanty, suspendujúce agenty a aditíva môžu taktiež spôsobiť alergickú 

reakciu (173). 
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2.6.16 Supresia osy hypotalamus-hypofýza-nadobličky 

Supresia osy hypotalamus-hypofýza-nadobličky pri chronickom podávaní GK je závislá na dávke 

a dĺžke podávania. Za dominantný mechanizmus sa považuje genomická transrepresia 

adenokortikotropného hormónu (ACTH) (29).  

Táto supresia sa však pri pulznom režime nevyskytuje (20, 69). Už v roku 1970 skúmal Novak et al. 

vplyv jedného bolusu i.v. MTP (20-30 mg/kg) na zdravých dobrovoľníkoch. Po prevedení ACTH 

stimulačného testu bolo zhodnotené, že schopnosť adrenálnych žliaz je zachovaná (20). Potvrdzuje 

to aj štúdia, kde bola taktiež zachovaná adrenálna rezerva po PT GK  u všetkých pacientov. Indikuje 

to, že pulzný režim nespôsobuje sekundárnu adrenálnu insuficienciu a nie je tak spojený so 

syndrómom z vysadenia (154), klasifikovaným ako typ E (end of therapy) (69).  

Absencia supresie osy hypotalamus-hypofýza-nadobličky je vysvetlená schopnosťou regenerácie osy 

v kontraste s režimom denných nižších dávok GK, ktorý neposkytuje možnosť jej obnovy (154).   
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3. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

3.1 METODIKA 

Praktická časť tejto práce je retrospektívne observačného prierezového charakteru a prebiehala na 

II. oddelení gastroenterologickej kliniky vo Fakultnej nemocnici v Hradci Králové. Zo súboru všetkých 

pacientov na oddelení sa vybrali tí, ktorí dostávali PT GK v podobe pulzných dávok 500 alebo 1000 

mg MTP, opakovaných počas 3 až 5 striedavých dní. Zaznamenávané administrácie PT GK prebiehali 

od roku 2004 do roku 2017.  

Data boli zhromažďované z chorobopisov pacientov. Zbierané boli demografické údaje, základné 

ochorenia, komorbidity, komedikácia počas PT GK a vďaka monitorovaniu v rámci nemocničných 

paušálnych štandardov počas PT GK aj výsledky biochemických testov (glykémia, kalémia, natrémia) 

a hodnoty TK. V oboch prípadoch boli zhromažďované hodnoty pred prvým pulzným podaním a po 

skončení PT GK. Glykémia bola meraná zo žilnej krvi nalačno vždy pred zahájením PT GK a v dňoch 

medzi jednotlivými pulznými podaniami. U pacientov s DM bola meraná kapilárna krv z prsta podľa 

potreby.  

Ako zdroj informácií o vyskytnutí AE bolo využité mienenie lekára, ktorý zapisoval výskyt AE počas PT 

GK do pacientovej dokumentácie na základe klinického a biochemického monitorovania alebo 

prípadného referovania subjektívnych problémov pacienta.  

Steroidný diabetes bol klasifikovaný ako glykémia >11 mmol/l, prípadne ako zvýšenie glykémie 

o približne 5 mmol/l (posudzované individuálne). Klinicky signifikantne zvýšený TK, abnormálne 

koncentrácie sérovej amylázy, zvýšenie hepatických transamináz a hypokalémia boli klasifikované 

ošetrujúcim lekárom ako AE, bez bližšej špecifikácie hodnôt. V prípade analýzy s hodnotami vstupnej 

glykémie, sa pre priblíženie sa presnejším hodnotám vstupnej glykémie vylúčili pacienti, ktorí mali 

v prvý deň hospitalizácie podaný pulz, čo odpovedá dňu zaznamenanej vstupnej glykémie. Vstupná 

glykémia u týchto pacientov mohla byť ovplyvnená pacientovým nelačnením v deň nástupu.  

Pri analyzovaní a hľadaní RF sa vychádzalo z tradičných RF v študijných materiáloch a doporučených 

postupoch, doplnených o faktory potvrdené v štúdiách zaoberajúcich sa podobnou problematikou. 

RF boli hľadané v osobnej anamnéze pacientov medzi hlavným ochorením a komorbiditami pacienta 

a  vo farmakologickej anamnéze pacientov. Vychádzané bolo z informácií v platnom súhrne údajov 

o liečivom prípavku (SPC). Status fajčiara bol priradený pacientom, ktorí mali v chorobopise 

potvrdené aktuálne fajčenie. Základné ochorenie pacienta určil ošetrujúci lekár. 

Projekt bol schválený etickou komisiou Fakultnej nemocnice v Hradci Králové. 

Nazbierané dáta boli štrukturovane a systematicky zapísané do hodnotiacej databázy v programe 

Microsoft® Office Excel. Štatistické spracovanie prebehlo pomocou deskriptívnej štatistiky, párových 
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a nepárových T-testov v programe Microsoft® Office Excel a Pearsonovho kí-kvadrátu, Fisherovho 

exaktného testu a testu lineárnej regresie v softvére IBM SPSS Statistics. Na potvrdenie RR sa 

využívala hodnota p z Pearsonovho kí-kvadrátu (<0,05) a pri očakávanom počte <5 z jednotlivých 

pozorovaných skupín sa využívala hodnota p z Fisherovho exaktného testu. Prípad signifikantnej 

hodnoty p u Fisherovho exaktného testu (<0,05) bol považovaný za štatisticky potvrdený RF.  
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svalové poškodenie
n = 46, 14 %

poškodenie sietnice, 
optického nervu

n = 30, 9 %

zápalový stav
n = 19, 6 %

aortitída
n = 16, 5 %

poškodenie 
hlavy a 

krku
n = 13, 4 %

kožné 
poškodenie
n = 13, 4 %

hematologické prejavy
n = 8, 3 %

iné
n = 30, 9 %

poškodenie pľúc, srdca a obličiek
n = 150, 46 %

poškodenie pľúc a srdca, n = 94
renálne poškodenie, n = 46

poškodenie pľúc a obličiek, n = 7
poškodenie pľúc, srdca a obličiek, n = 3

3.2 VÝSLEDKY 

3.2.1 Demografická charakteristika 

V nasledujúcej tabuľke 11, grafe 1 a obrázku 1 sú zhrnuté demografické údaje sledovanej populácie.  

Tabuľka 11: Základné demografické údaje sledovanej populácie 
POČET PACIENTOV, % 277 100 

Muži, počet, % 91 33 

Ženy, počet, % 186 67 

POČET PULZNÝCH TERAPIÍ, n, % 325 100 

Pacienti s opakovanými podaniami, počet, % 34 10,5 

Vekový medián a priemer (v rokoch) 55 51 

Vekové rozmedzie (v rokoch) 18 – 82 - 
 

 

Graf 1: Základné reumatické ochorenia v sledovanej populácií 
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systémové vaskulitídy, n = 120

iné ochorenia, n = 15

Obrázok 1: Indikácie podania pulznej terapie v sledovanej populácií 



49 
 

3.2.2 Výskyt nežiaducich javov pulznej terapie 

Celkový výskyt nekardiálnych AE je zobrazený v grafe 2. Pre kompletnosť je v grafe 3 uvedená 

incidencia všetkých AE, kardiálnych aj nekardiálnych.  

Graf 2: Nekardiálne nežiaduce javy pulznej terapie 
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Graf 3: Nežiaduce javy pulznej terapie 
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3.2.2.1 ČASTÉ NEŽIADUCE JAVY  

Výskyt častých (1 – 10 %) nekardiálnych AE PT GK v sledovanej populácií je v tabuľke 12. 

Tabuľka 12: Časté nekardiálne nežiaduce javy pulznej terapie 

NEŽIADUCI JAV n % Z CELKOVÉHO 
POČTU PT GK 

UKONČENIE 
PT GK 

% UKONČENÍ       
Z DANÉHO AE 

KLINICKY SIGNIFIKANTNÉ 
ZVÝŠENIE TK 

15 4,6 2 13 

STEROIDNÝ DIABETES 14 4,3 2 14 
INFEKCIE 7 2,2 2 29 
ABNORMÁLNE HODNOTY 
SÉROVEJ AMYLÁZY 

4 1,2 2 50 

HNAČKY 4 1,2 2 50 

AE – nežiaduci jav, TK – tlak krvi, n – počet, PT GK – pulzná terapia glukokortikoidmi 

podania pulznej terapie bez 

nekardiálnych nežiaducich 
javov, n = 283

87,1%

nezávažné nekardiálne 

nežiaduce javy, n = 30
9,2%

závažné nekardiálne 

nežiaduce javy, n = 12
3,7%

podania pulznej terapie bez 

nežiaducich javov, n = 266
81,8%

nezávažné nežiaduce javy, n = 38

11,7%

závažné nežiaduce javy, n = 21

6,5%
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Klinicky signifikantnému zvýšeniu TK sa rozumie dekompenzovanie AH (n=13) alebo indukovanie 

signifikantného zvýšenia TK u pacientov bez AH (n=2), ktoré viedlo k ukončeniu terapie. Použitím 

párového T-tesu sa porovnali hodnoty TK pred prvým pulzným podaním a po ukončení PT GK 

a identifikovalo sa štatisticky signifikantné zvýšenie systolického TK s priemerným predĺžením o 3 

mmHg, zo 130 mmHg na 133 mmHg. Výsledné hodnoty boli pravdepodobne korigované medikáciou 

počas PT GK, preto neboli použité v analýze ako zdroj AE. 

Steroidný diabetes sa vyskytol vo forme dekompenzácie existujúceho DM typu 2 (n=7) alebo 

indukovania nového DM (n=7). K ukončeniu viedli 2 prípady dekompenzácie DM. 

Infekcie sa prezentovali vo fome ezofageálnej kandidózy (n=3), cystitídy (n=1), močovej infekcie 

(n=1), hemofilovej infekcie (n=1) a cystgranulomu zubu (n=1). Pacient s hemofilovou infekciou 

a pacientka s prezentovaným cystgranulonom zubu museli mať PT GK ukončenú po 3. a 4. pulznom 

podaní MTP.  

V prípade abnormálnych hodnôt sérovej amylázy bolo pulzné podanie ukončené u polovice prípadov 

(n=2). Potenciálny vplyv medikácie je v tabuľke 13. 

Tabuľka 13: Analýza medikácie u pacientov so zvýšenými koncentráciami sérovej 
amylázy počas pulznej terapie 

Pacient Ukončenie PT GK,  
celková dávka 

Liečivá s ponteciálom výskytu pankreatitídy a vplyvu na 
sérovú koncentráciu amylázy 

1 Áno, 3 g MTP 3 Simvastatín, ciprofloxacín, kotrimoxazol 

2 Áno, 3 g MTP 0  

3 Nie, 5 g MTP 2 Levonorgestrel, ciprofloxacín 

4 Nie, 5 g MTP  1 Kotrimoxazol, hydrochlorothiazid/amilorid 
MTP – metylprednizolón, PT GK – pulzná terapia glukokortikoidmi 

V prípade hnačiek sa PT GK ukončila už po prvom pulznom podaní u 2 subjektov, u ktorých bolo 

podozrenie na virovú etiológiu. U ostatných dvoch subjektov bolo prítomné aj zvracanie a bližšie 

nešpecifikované bolesti a u jednej pacientky gastritída. Liečivá ako možná príčina hnačiek na základe 

odpovedajúceho platného SPC sú zhrnuté v tabuľke 14.  

Tabuľka 14: Analýza medikácie u pacientov s výskytom hnačiek počas pulznej terapie 
Pacient Ukončenie PT GK, 

celková dávka 
Liečivá s ponteciálom výskytu hnačiek 

1 Áno, 1 g MTP 5 Norfloxacín, ramipril, amlodipin, meloxikam, omeprazol 

2 Áno, 1 g MTP 7 ASA, takrolimus, mykofenolát mofentil, betaxolol, 
enalapril, atorvastatín, omeprazol 

3 Nie, 5 g MTP 3 Hydrochlorothiazid/amilorid, omeprazol, alendronát 

4 Nie, 5 g MTP  4 Ciprofloxacín, levonorgestrel, sumatriptan, omeprazol 
MTP – metylprednizolón, ASA – acetylsalicylová kyselina, PT GK – pulzná terapia glukokortikoidmi,  
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3.2.2.2 MENEJ ČASTÉ NEŽIADUCE JAVY 

Výskyt menej častých (0,1 – 1 %) nekardiálnych AE počas terapie je sumarizovaný v tabuľke 15.   

Tabuľka 15: Menej časté nekardiálne nežiaduce javy pulznej terapie 
NEŽIADUCI JAV n % Z CELKOVÉHO 

POČTU PT GK 
UKONČENIE 

PT GK 
% UKONČENÍ       
Z DANÉHO AE 

CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA 2 0,6 2 100 
RETENCIA TEKUTÍN 2 0,6 0 0 
NÁVAL SLABOSTÍ 2 0,6 0 0 
ZVÝŠENIE PEČEŇOVÝCH 
TRANSAMINÁZ 

1 0,3 1 100 

GASTRITÍDA 1 0,3 0 0 
HYPOKALÉMIA 1 0,3 0 0 
PSYCHICKÝ NEPOKOJ 1 0,3 0 0 
DEMENCIA 1 0,3 0 0 
SYNKOPA 1 0,3 0 0 
ZVÝŠENIE HMOTNOSTI 1 0,3 0 0 

AE – nežiaduci jav, TK – tlak krvi, n – počet, PT GK – pulzná terapia glukokortikoidmi 

 

Cievna mozgová príhoda (CMP) sa vyskytla u dvoch subjektov. U jednej pacientky bola príhoda 

spojená s antifosfolipidovým syndrómom pri združenom SLE, čo je stav asociovaný s 

cerebrovaskulárnym poškodením, vrátane CMP (56). U druhého pacienta bol v dobe po skončení 

nášho retrospektívneho pozorovania nakoniec prípad nehodnotený ako CMP. K ukončeniu PT GK 

viedla suspektná CMP a signifikantné zvýšenie hepatálnych transamináz, pri súčasnom subjektívnom 

návale slabostí.  

Okrem vyššie spomenutého pacienta bol nával slabostí zaznamenaný aj u pacientky so Stillovou 

chorobou a chronickým obstrukčným pľúcnym ochorením, ktorého zhrošenie mohlo potenciálne 

slabosť spôsobiť. Daný jav však nebol závažný a neviedol k ukočeniu terapie.   

V sledovanej populácií boli dva subjekty s výskytom retencie tekutín a ani u jedného zo spomínaných 

nebolo potrebné terapiu ukončiť. Komedikácia, laboratórne hodnoty nátria a ochorenia pacientov sú 

zhrnuté v tabuľke 16. Je z nej patrné, že ani jeden pacient netrpel srdečným zlyhávaním a hodnoty 

nátria boli v normálnych rozmedziach. Pacientka č.1 brala konkominantný perorálny MTP, čo mohlo 

tvorbu otokov a nárast hmotnosti podporiť. Polymorbídny pacient č.2 mal v komedikácií počas PT GK 

inzulín, aj keď v jeho osobnej anamnéze DM nebol. Výstupná glykémia však bola 12,5 mmol/l, je teda 

predpoklad nového užívania inzulínu počas PT GK na zvládnutie hyperglykemického stavu. V platnom 

SPC inzulínu sú uvedené hlásenia o výskyte otokov (vrátane zadržovania tekutín a otokov členkov), 

hlavne na začiatku liečby inzulínom (174), čo mohlo byť príčinou zaznamenania retencie tekutín 

u tohto pacienta.  
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Tabuľka 16: Analýza pacientov s výskytom retencie tekutín 
 Pacient 1 Pacient 2 

AE Retencia tekutín, nárast 
hmotnosti o 8 kg 
dekompenzácia AH 

Retencia tekutín 

Ukončenie PT GK Nie, 5 g MTP celková dávka Nie, 5 g MTP celková dávka 

Vek 39 37 

Nátrium pred a po 
terapii  

133 – 135 mmol/l  NA – 140 mmol/l 

Liečivá s potenciálom 
rentencie tekutín 

MTP 16 mg p.o. Inzulín  

Liečivá bez potenciálu 
retencie tekutín 

Azatioprin, 
hydroxychlorochín, 
omeprazol, kalcium, kálium 

Kálium, omeprazol, 
klaritromycín, piperacilín + 
tazobaktam, laktulóza, 
fyzostigmín, metoklopramid, 
oxazepam, furosemid 

Indikácia PT GK Renálne poškodenie Poškodenie pľúc 

Hlavná diagnóza SLE 
 

Wegenerová granulomatóza 
(vaskulitída) 

Komorbidity Kompenzovaná AH 
Chlopňová insuficiencia 

Renálne zlyhávanie, proteinúria 
Pulmonálna insuficiencia 
Osteopénia 
Artritída 
Normocitárna anémia 
Fibrilácie siení  

AE – nežiaduci jav, AH – arteriálna hypertenzia, MTP – metylprednizolón, p.o. – perorálne,  

SLE – systémový lupus erythematode, NA – nedostupné, PT GK – pulzná terapia glukokortikoidmi  

 

U pacienta so signifikantne zvýšenými hepatálnymi transaminázami bola liečba PT GK ukončená. 

V jeho komedikácií počas PT GK boli podľa databázy LiverTox (161) prítomné niektoré liečivá, ktoré 

majú potenciál spôsobiť hepatálne poškodenie. Interakcie medzi týmito liečivami a MTP boli overené 

v Lexikomp® Drug Interactions na platforme UpToDate® a Drug Interactions search na platforme IBM 

Micromedex®, kde žiadne interakcie neboli nájdené. Ich zhrnutie poskytuje tabuľka 17. 

Tabuľka 17: Analýza hepatotoxicity komedikácie u pacienta so zvýšenými sérovými 
transaminázami 

Liečivo LiverTox UpToDate Micromedex 

Alprazolam 1 Veľmi vzácne klinicky zjavné poškodenie 
pečene  

0 0 

Omeprazol  1 Asociovaný s nízkou frekvenciou výskytu 
prechodných a asymptomatických zvýšení 
transamináz, vzácne klinicky zjavné 
poškodenie pečene 

0  0 

Paracetamol 1 Príčina poškodenia pečene, avšak len pri 
vysokých dávkach  

0 0 

Kodeín  0  0 0 

Silymarín  0  NA 0 
NA – nedostupné, 1 – dokázaná hepatotoxicita, 0 – nie sú dôkazy hepatotoxicity  
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Hypokalémia ako očakávaný ADR PT GK sa objavil len u jedného subjektu. Daný pacient užíval počas 

PT GK piperacillin a tazobaktam, ktorý môže u pacientov s nízkymi zásobami draslíku spôsobovať 

hypokalémiu (175). Pred PT GK bola hodnota kália 4,1 mmol/l a v jej priebehu došlo k zníženiu, 

presné hodnoty sú neznáme. K ukončeniu terapie však nedošlo a bol substituovaný draslík, s 

hodnotou kalémie po ukončení PT GK stále v hypokalemických rozmedziach, 2,7 mmol/l.  

U 37 ročnej pacientky s dlhotrvajúcim ochorením (Takayasu arteritída, 14 rokov) a 

troma absolvovanými PT GK v rokoch 2006 až 2011 bola zaznamenaná prítomnosť psychického 

nepokoja u poslednej PT GK. Predchádzajúce terapie prebehli bez výskytu AE. V pacientkinej 

medikácií prítomný azatioprin ani alendronát nevykazujú podľa odpovedajúceho platného SPC 

potenciál rizika tohto AE (176, 177). Bližšie informácie o magnitúde tohto nepokoja nie sú známe, 

k ukončeniu PT GK nedošlo. 

Demencia bola zaznamenaná u 79 ročnej pacientky s obrovskobunkovou arteritídou. V jej medikácií 

nebol nájdený žiaden liečivý prípravok s potenciálom vyvolania demencie (ramipril, indapamid, 

omeprazol, glukosamin). Niektorí autori považujú obrovskobunkovú arteritídu za príčinu liečiteľnej 

demencie u starších ľudí (178).  

Pacientka s gastritídou a synkopou ako AE pri PT GK mala zároveň zvýšené hodnoty sérovéj amylázy, 

hnačky, zvracanie a bolesti. Ani jeden z týchto prípadov neviedol k ukončeniu terapie.  Potenciál na 

gastritídu, hnačky, zvracanie a bolesti podľa odpovedajúceho platného SPC mali niektoré z jej 

konkominantnej terapie (ciprofloxacín, levonorgestrel, sumatriptan) (179-181). U pacientky boli 

prítomné neuropsychiatrické poruchy a pacientka pravdepodobne trpela migrénami, čo mohlo 

taktiež spôsobiť niektoré zo symptómov. Príčina synkopy mohla byť kardiálna, šoková alebo 

alergického pôvodu, ktorého objasnenie však presahuje možnosti tejto práce.  

3.2.2.3 NEŽIADUCE JAVY U OPAKOVANÝCH PODANÍ PULZNEJ TERAPIE 

34 pacientov podstúpilo opakované podanie PT GK s celkovým počtom 81 PT GK. Poskytlo nám to 

možnosť sledovať možný výskyt oneskorených AE. Rozmedzie medzi jednotlivými podaniami PT GK 

u toho istého pacienta sa pohybovalo od 1 do 83 mesiacov, v priemere 14 mesiacov, s mediánom 

rozdielu 4 mesiace.  

3.2.2.3.1 Osteoporóza, osteopénia 

U 34 pacientov bol analyzovaný výskyt nových diagnóz osteopénie, osteoporózy a pri nekompletnosti 

dát prípadné pridanie antiporotických liečiv s cieľom nájsť potenciálny oneskorený ADR PT GK. 

Výsledky sú zhrnuté v tabuľke 18 a 19. Tieto výsledky neboli zahrnuté do celkového počtu AE. 
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Tabuľka 18: Deskriptívna analýza opakovaných podaných pulzných terapií v prípade 
pacientov s osteoporózou alebo osteopéniou 

Počet pacientov s novo diagnostikovanou osteoporózou, osteopéniou alebo 
pridanou antiporotickou liečbou 

8 (23,5 %) 

Priemerný rozdiel medzi opakovanými podaniami PT GK 34 mesiacov 

Medián rozdielov medzi opakovanými podaniami PT GK 32 mesiacov 

Rozmedzie rozdielov medzi opakovanými podaniami PT GK 2 – 75 
mesiacov  

PT GK – pulzná terapia glukokortikoidmi 

Tabuľka 19: Charakteristika jednotlivých pacientov s osteoporózou alebo 
osteopéniou  

Č. Výskyt 
osteoporózy, 
osteopénie 

Výskyt  Rozdiel v mesiacoch 
od prvého podania 
PT GK  

Pohlavie, vek  BMI  

v čase zaznamenania 
diagnózy 

1 osteopénia pri 2. podaní PT GK 26 Žena, 58 29 

2 osteopénia pri 2. podaní PT GK 2 Muž, 24 21 

3 osteoporóza pri 2. podaní PT GK 75 Žena, 53 23 

4 liečba 
alendronátom 

pri 2. podaní PT GK 51 Muž, 66 20 

5 osteoporóza pri 2. podaní PT GK 34 Žena, 70 22 

6 liečba 
ibandronátom 

pri 3. podaní PT GK 30 Žena, 68 22 

7 osteoporóza pri 2. podaní PT GK 51 Muž, 55 19 

8 liečba 
alendronátom 

pri 2. podaní PT GK 4 Muž, 55 27 

BMI – body mass index, PT GK – pulzná terapia glukokortikoidmi 

 

3.2.2.3.2 Steroidný diabetes  

U analyzovaných 34 pacientov s opakovanými podaniami PT GK nebola ani u jedného zaznamenaná 

nová diagnóza DM alebo pridanie hypoglykemizujúcej liečby. 

3.2.2.3.3 Citlivosť pacienta na konkrétny AE pri opakovaných podaniach 

Okrem osteoporózy a steroidného diabetu bol analyzovaný výskyt AE, pre ktorý by mohol byť pacient 

citlivejší a ktorý by sa uňho pri opakovaných podaniach opakoval. 

Opakovaný výskyt toho istého AE bol patrný u dvoch subjektov. Zhrnutie prináša tabuľka 20. 

Tabuľka 20: Vplyv opakovaných pulzných podaní terapie na výskyt rovnakých 
nežiaducich javov 

Pacient  AE pri prvej PT GK AE pri ďalších PT GK (rozdiel od predchádzajúcej) 

1 Steroidný DM Steroidný DM 
(1 mesiac) 

- - 

2 Dekompenzácia AH  Steroidný DM 
(6 mesiacov) 

Dekompenzácia AH 
(2 roky) 

Dekompenzácia AH 
(5 mesiacov) 

AE – nežiaduci jav, DM – diabetes mellitus, AH – arteriálna hypertenzia, PT GK – pulzná terapia 

glukokortikoidmi 
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3.2.3 Rizikové faktory potenciálnych nežiaducich účinkov a ich 
komplikácií 

3.2.3.1 KLINICKY SIGNIFIKANTNÉ ZVÝŠENIE TLAKU KRVI  

Bol analyzovaný vplyv potenciálnych faktorov na výskyt klinicky signifikantného zvýšenia TK. Výsledky 

sú v tabuľke 21.  

Tabuľka 21: Štatistická analýza potenciálne vplývajúcich rizikových faktorov na 
výskyt signifikantného zvýšenia tlaku krvi 

Potenciálny RF Pearsonov kí-kvadrát Fisherov exaktný test 

RR Hodnota p  OR CI 95 % Hodnota p 

Dávka >3 g MTP 1,0 NA 1,0 0,31-3,19 1,000 

Ženské pohlavie 1,0 NA 1,0 0,33-2,99 1,000 

Vek ≥65 rokov 3,2 NA 3,5 1,21-9,85 0,029 

BMI ≥25 (nadváha) 0,6 0,282 0,6 0,18-1,65 0,305 

BMI ≥30 (obezita) 0,8 NA 0,8 0,17-3,59 1,000 

DM 2,6 NA 2,7 0,72-10,30 0,140 

Hypercholesterolémia 2,2 NA 2,3 0,76-7,05 0,165 

AH 8,2 0,001 8,9 1,97-40,03 0,001 

Poškodenie obličiek  1,2 NA 1,3 0,41-4,27 0,748 

Dĺžka ochorenia ≥1 
rok 

1,9 0,187 2,0 0,70-5,64 0,273 

Aktuálne fajčenie   0,9 NA 0,9 0,24-3,18 1,000 

Hypertenzné liečivá 0,5 0,210 0,5 0,12-1,62 0,274 

Systémové ochorenie 
spojiva  

1,0 0,960 1,0 0,34-2,80 1,000 

SLE 1,9 NA 2,0 0,70-5,85 0,224 

RA 4,0 NA 4,6 1,18-17,93 0,049 

Sklerodermia 0,6 NA 0,6 0,08-4,88 1,000 

Myozitída 0,9 NA 0,9 0,20-4,26 1,000 

Vaskulitída 1,0 0,960 1,0 0,36-2,96 1,000 

MTP – metylprednizolón, RF – rizikový faktor, BMI – body mass index, DM – diabetes mellitus, AH – 

arteriálna hypertenzia, SLE – systémový lupus erythematodes, RA – reumatoidná artritída, RR – 

relatívne riziko, OR – pomer šancí, CI – konfidenčný interval, NA – hodnotu p nie je možné uviesť kvôli 

malému počtu subjektov v jednej zo skupín – na vyjadrenie hodnoty p potrebné využiť Fisherov 

exaktný test   

Možný zavádzajúci faktor (angl. confounding factor) bol identifikovaný u pacientov s RA. Z 23 

pulzných podaní u pacientov s RA došlo k dekompenzácií AH u 3 pulzných podaní, pričom všetky tri 

prípady sa týkali len 1 pacientky. Preto sa vypočítaná asociácia medzi RA a rizikom výskytu klinicky 

signifikantného zvýšenia TK nepreukázala. 

RF s preukázanou asociáciou (vek ≥65 rokov a AH v osobnej anamnéze) boli ďalej podrobené testu 

lineárnej regresii, kde sa ich asociácia nepotvrdila (hodnota p nevýznamná, data neukázané).  



56 
 

3.2.3.2 STEROIDNÝ DIABETES  

Bol analyzovaný vplyv potenciálnych faktorov na vývoj steroidného diabetu. Výsledky sú v tabuľke 

22.  

Tabuľka 22: Štatistická analýza potenciálne vplývajúcich rizikových faktorov na 
výskyt steroidného diabetu 

Potenciálny RF Pearsonov kí-kvadrát Fisherov exaktný test 

RR Hodnota p  OR CI 95 % Hodnota p 

Dávka >3 g MTP 1,1 NA 0,9 0,27-2,93 0,767 

Ženské pohlavie 1,2 NA 1,3 0,39-4,10 1,000 

Vek ≥65 rokov 2,8 NA 3,0 1,02-8,78 0,057 

Vek ≥75 rokov 4,7 NA 5,4  1,36-21,35 0,035 

BMI ≥25 (nadváha) 0,5 0,160 0,4 0,14-1,43 0,182 

BMI ≥30 (obezita) 0,5 NA 0,9 0,19-3,93 1,000 

DM 10,2 NA 13,1 4,23-40,82 <0,00001 

Hypercholesterolémia 1,8 NA 1,8 0,55-6,02 0,301 

AH 4,6 0,008 4,9 1,34-17,94 0,012 

Poškodenie obličiek  1,4 NA 1,5 0,44-4,79 0,515 

Dĺžka ochorenia ≥1 
rok 

2,3 0,115 2,3 0,79-6,91 0,156 

Aktuálne fajčenie  1,4 NA 1,4 0,44-4,70 0,520 

Liečivá zvyšujúce 
glykémiu 

2,7 0,104 2,8 0,77-10,28 0,165 

Hyperglykemizujúca 
diuretická liečba 

1,8 NA 1,9 0,51-7,12 0,404 

Systémové ochorenie 
spojiva  

1,6 0,397 1,7 0,51-5,40 0,578 

SLE 2,2 NA 2,3 0,77-6,78 0,205 

RA 2,7 NA 2,9 0,60-13,92 0,194 

Sklerodermia 1,5 NA 1,5 0,32-7,04 0,642 

Myozitída 0,0 NA - - 0,233 

Vaskulitída 0,6 0,774 0,8 0,28-2,60 1,000 

MTP – metylprednizolón, RF – rizikový faktor, BMI – body mass index, DM – diabetes mellitus, AH – 

arteriálna hypertenzia, SLE – systémový lupus erythematodes, RA – reumatoidná artritída, RR – 

relatívne riziko, OR – pomer šancí, NA – hodnotu p nie je možné uviesť kvôli malému počtu subjektov 

v jednej zo skupín – na vyjadrenie hodnoty p potrebné využiť Fisherov exaktný test, CI – konfidenčný 

interval  

RF s preukázanou asociáciou (vek ≥75 rokov, DM v osobnej anamnéze a AH v osobnej anamnéze) boli 

ďalej podrobené testu lineárnej regresii, kde sa ich asociácia nepotvrdila (hodnota p nevýznamná, 

data neukázané).  
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3.2.3.3 INFEKCIE 

Bol analyzovaný vplyv potenciálnych faktorov na výskyt infekcií. Žiaden z analyzovaných faktorov sa 

nepotvrdil. Výsledky štatistickej analýzy sú v v tabuľke 23.  

Tabuľka 23: Štatistická analýza potenciálne vplývajúcich rizikových faktorov na 
výskyt infekcií 

Potenciálny RF 
 
 
 

Pearsonov kí-kvadrát Fisherov exaktný test 

RR Hodnota p  OR CI 95 % Hodnota p 

Dávka >3 g MTP 0,4 NA 0,4 0,07-1,78 0,191 

Ženské pohlavie 1,0 NA 1,0 0,18-5,52 1,000 

Vek ≥65 rokov 1,4 NA 1,4 0,26-7,91 0,654 

BMI ≥25 (nadváha) 1,2 NA 1,2 0,23-5,89 1,000 

BMI ≥30 (obezita) 0,9 NA 0,9 0,11-8,20 1,000 

DM 0,0 NA - - 1,000 

Steroidný DM 4,4 NA 4,7 0,51-43,24 0,234 

Poškodenie obličiek  0,7 NA 0,7 0,08-6,19 1,000 

Dĺžka ochorenia ≥1 
rok 

0,3 NA 0,3 0,04-2,87 0,417 

Aktuálne fajčenie  1,8 NA 1,8 0,32-9,91 0,617 

Imunosupresívna 
terapie  

0,6 NA 0,6 0,07-5,02 1,000 

Systémové ochorenie 
spojiva  

1,3 NA 1,3 0,24-7,24 1,000 

SLE 2,9 NA 3,0 0,59-15,10 0,176 

RA 0,0 NA - - 1,000 

Sklerodermia 0,0 NA - - 1,000 

Myozitída 1,2 NA 1,2 0,14-10,67 1,000  

Vaskulitída 3,1 NA 3,1 0,57-17,43 0,217 

MTP – metylprednizolón, RF – rizikový faktor, BMI – body mass index, DM – diabetes mellitus, AH – 

arteriálna hypertenzia, SLE – systémový lupus erythematodes, RA – reumatoidná artritída, RR – 

relatívne riziko, OR – pomer šancí, NA – hodnotu p nie je možné uviesť kvôli malému počtu subjektov 

v jednej zo skupín – na vyjadrenie hodnoty p potrebné využiť Fisherov exaktný test, CI – konfidenčný 

interval  
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3.2.3.4 ELEVÁCIA SÉROVÝCH AMYLÁZ 

Bol analyzovaný vplyv potenciálnych faktorov na abnormálnu eleváciu sérových amyláz. Žiaden 

z analyzovaných faktorov sa nepotvrdil. Výsledky štatistickej analýzy sú v v tabuľke 25. 

Tabuľka 24: Štatistická analýza potenciálne vplývajúcich rizikových faktorov na 
výskyt abnormálne zvýšených hodnôt sérovej amylázy 

Potenciálny RF Pearsonov kí-kvadrát Fisherov exaktný test 

RR Hodnota p  OR CI 95 % Hodnota p 

Dávka >3 g MTP 0,4 NA 0,4 0,05-2,56 0,286 

Mužské pohlavie 2,0 NA 2,0 0,28-14,60 0,602 

Vek ≥65 rokov 2,8 NA 2,9 0,40-20,68 0,281 

BMI ≥25 (nadváha) 3,4 NA 3,4 0,36-33,52 0,344 

BMI ≥30 (obezita) 0,0 NA - - 1,000 

Poškodenie obličiek  1,2 NA 1,2 0,12-11,67 1,000 

Hepatopatie 7,4 NA 7,9 0,77-81,19 0,162 

Dĺžka ochorenia ≥1 
rok 

5,1 NA 5,2 0,53-50,17 0,148 

Aktuálne fajčenie  0,0 NA - - 0,570 

Systémové ochorenie 
spojiva  

0,7 NA 0,6 0,09-4,65 0,648 

SLE 0,0 NA - - 0,576 

RA 0,0 NA - - 1,000 

Sklerodermia 3,0 NA 3,0 0,30-29,80 0,350 

Myozitída 0,0 NA - - 1,000 

Polyarteritis nodosa 0,0 NA - - 1,000 

Vaskulitída 1,5 NA 1,5 0,22-11,13 0,648 
MTP – metylprednizolón, RF – rizikový faktor, BMI – body mass index, DM – diabetes mellitus, AH – 

arteriálna hypertenzia, SLE – systémový lupus erythematodes, RA – reumatoidná artritída, RR – 

relatívne riziko, OR – pomer šancí, NA – hodnotu p nie je možné uviesť kvôli malému počtu subjektov 

v jednej zo skupín – na vyjadrenie hodnoty p potrebné využiť Fisherov exaktný test, CI – konfidenčný 

interval  
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3.2.3.5 OSTEOPORÓZA, OSTEOPÉNIA 

U 34 pacientov bol sledovaný možný vplyv faktorov na potenciálny výskyt osteoporózy, osteopénie 

alebo pridania antiresorpčnej liečby zaznamenaný pri opakovanom podaní PT GK. Žiaden 

z analyzovaných faktorov sa nepotvrdil. Výsledky štatistickej analýzy sú v v tabuľke 24.  

Tabuľka 25: Štatistická analýza potenciálne vplývajúcich rizikových faktorov na vznik 
osteoporózy a osteopénie 

Potenciálny RF Pearsonov kí-kvadrát Fisherov exaktný test 

RR Hodnota p  OR CI 95 % Hodnota p 

Ženské pohlavie 0,8 NA 0,6 0,13-3,08 0,689 

Vek ≥65 rokov 2,5 NA 4,0 0,46-34,49 0,229 

BMI <20 0,0 NA - - 0,160 

Aktuálne fajčenie 2,8 NA 4,2 0,77-22,87 0,165 
MTP – metylprednizolón, RF – rizikový faktor, BMI – body mass index, DM – diabetes mellitus, AH – 

arteriálna hypertenzia, SLE – systémový lupus erythematodes, RA – reumatoidná artritída, RR – 

relatívne riziko, OR – pomer šancí, NA – hodnotu p nie je možné uviesť kvôli malému počtu subjektov 

v jednej zo skupín – na vyjadrenie hodnoty p potrebné využiť Fisherov exaktný test, CI – konfidenčný 

interval  
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3.2.4 Vplyv minimalizácie rizík v praxi 

V tabuľke 26 je zhrnutý vplyv na výslednú incidenciu potenciálnych a očakávaných ADR PT GK pri 

uplatňovaní nástrojov minimalizácie rizík. 

Tabuľka 26: Vplyv uplatnenia nástrojov minimalizácie rizík počas pulznej terapie 
Očakávané ADR 
pulznej terapie 

Minimalizácia rizík Incidencia 

Monitorovanie Revízia farmakoterapie  
Gastrotoxicita symptomatológia (S) 

rizikové faktory (S) 
prevencia – gastroprotekcia 
u 93 % (n=303) (S) 

0,3 % 
(n=1) 

Hypokalémia kalémia (S) suplementácia kália u 52 % 
(n=170) (S) 

0,3 % 
(n=1) 

Infekcie aktívne hľadanie zdroja 
a symptómov infekcie (S) 

ukončenie terapie, prípadne 
pridanie protiinfekčnej 
liečby (S) 

2,2 % 
(n=7) 

Zvýšenie TK monitorovanie TK pri prijatí a 
po každom podaní pulznej 
dávky GK (S) 

pridanie antihypertenznej 
liečby alebo úprava 
aktuálnej (S) 

4,6 % 
(n=15) 

Zvýšenie 
glykémie 

glykémia meraná zo žilnej krvi 
pred zahájením PT GK 
a v dňoch medzi jednotlivými 
podaniami pulzných dávok (S) 
 
u pacientov s DM glykémia 
meraná z kapilárnej krvi 
podľa potreby, vzhľadom 
k riziku dekompenzácie  (S) 

pridanie hypoglykemizujúcej 
liečby alebo úprava 
aktuálnej (S) 

4,3 % 
(n=14) 

ADR – nežiaduci účinok, TK – tlak krvi, n – počet, DM – diabetes mellitus, PT GK – pulzná terapia 
glukokortikoidmi, (S) – súčasť štandardných postupov pri pulznej terapii glukokortikoidmi   
 

Korekcia glykémie počas PT GK bola patrná u pacientov so vstupnou glykémiou >7,0 mmol/l (n=32), 

u ktorých bolo zaznamenané štatisticky signifikantné zníženie glykémie (p=0,029) v priemere o 1,1 

mmol/l a o medián 0,8 mmol/l (data neukázané). 

Pri porovnávaní vstupných a výstupných hodnôt kalémií pomocou párového T-testu nedošlo 

k štatisticky signifikantnej zmene kalémie (p = 0,606). U 7 pacientov bola výstupná kalémia znížená 

pod 3,5 mmol/l. U 1 subjektu bola hypokalémia lekárom zaznamenaná ako AE s výstupnou kalémiu 

2,7 mmol/l, u 5 prípadov išlo o hraničné hodnoty 3,4 mmol/l a u jedného bola kalémia 3,0 mmol/l. U 

12 pacientov so vstupnou kalémiou < 3,5 mmol/l (3,2 až 3,4 mmol/l), nemal ani jeden pacient 

výstupnú < 3,5 mmol/l. Ukazuje to na tendenciu úpravy laboratórnych abnormalít kalémie vrámci 

paušálneho monitorovania počas PT GK a následného suplementovania káliom. 
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3.3 DISKUSIA 

Bezpečnosť farmakoterapie je prioritou v zdravotnej starostlivosti. Je potrebné poznať riziká terapie 

a jej benefity. Intravenózna PT GK využívaná u pacientov so život ohrozujúcimi exacerbáciami 

systémových zápalových a autoimunitných ochorení je všeobecne prezentovaná ako bezpečná, no 

nie úplne oslobodená od komplikácií, čo sa ukázalo aj v nami sledovanej populácií. Hypotéza bola, či 

je v reálnom živote výskyt AE PT GK častý a či je účinná stratégia minimalizácie rizika, pričom hlavným 

bodom záujmu bol vplyv PT GK na QT interval a iné poruchy rytmu. Vedľa toho sme však získali dáta, 

ktoré nám umožnili sledovať aj ďalšie zmeny u pacientov s PT GK a zhrnúť klinické skúsenosti s viac 

ako desaťročným podávaním PT GK. Vďaka dlhému časovému úseku sa podarilo nazbierať veľký 

súbor retrospektívne sledovaných pacientov a vďaka literárnej rešerši bolo možné porovnať 

bezpečnosť PT GK v skutočnom živote s výsledkami publikovanými v odbornej literatúre. Už táto 

literárna rešerš naznačila, že niektoré ADR sa dajú očakávať, avšak aj výsledky daných štúdií sú 

rozporuplné a prinášajú určité rozpaky nad mechanizmom účinku.  

Keďže sa nekardiálne javy nedajú úplne rozdeliť od kardiálnych, pri porovnávaní rizík PT GK v rámci 

iných štúdií podobného charakteru sa uvádza nami sledovaný výskyt všetkých AE PT, ktorý bol u 18 % 

PT GK v nami sledovanej populácií. U 12 % PT GK boli AE nezávažného charakteru a 6,5 % závažného 

charakteru. Incidencia tak približne odpovedá sumarizovaniu hlásených AE PT GK u reumatických 

pacientov z roku 1992, kde autori identifikovali veľmi častý, 14 % výskyt nezávažných AE a častý, 2 % 

výskyt závažných AE PT GK (32). Avšak jednotlivé staršie aj recentnejšie štúdie hlásia celkový výskyt 

AE vyšší, od 24 – 91 % (16, 24, 37-45). Dizajn štúdie, dĺžka, závažnosť a aktivita základného ochorenia, 

komorbidity, kofarmakoterapia pacienta a hlavne spôsob a výber monitorovania potenciálnych ADR 

PT GK značne mohli ovplyvniť heterogenitu výsledkov. Niektoré štúdie zaznamenávali napríklad aj 

kovovú chuť (41, 53) a flushing (16, 37, 40), ktoré sú očakávané ADR PT GK vyskytujúce sa veľmi často, 

čo mohlo značne nadhodnotiť výsledky. Je preto na mieste opatrné interpretovanie týchto výsledkov.  

Niektoré práce uvádzajú PT GK u reumatických pacientov bez prítomnosti závažných AE (40, 45, 46), 

iné zaznamenali ich výskyt ako vzácny (16, 39) alebo častý (24, 32, 47). Častý výskyt odpovedá výskytu 

závažných AE aj v nami sledovanej populácií. Náhle úmrtie pacienta počas doby hospitalizácie pri 

podávaní PT GK v našej populácií nebolo v dokumentácií zaznamenané. Riziko náhlej smrti počas PT 

GK sa v literárnych zdrojoch uvádza ako veľmi malé (48). 

V rámci teoretickej a experimentálnej časti boli ďalej sledované len nekardiálne AE.  

Vynechajúc flushing a dysgeúziu sa podľa literárnych zdrojov zdajú byť najčastejším AE PT GK 

infekcie, metabolické poruchy a zvýšený TK (24, 31, 44). Odpovedá tomu aj incidencia AE v našej 

skupine, kde najviac frekventované AE bolo klinicky signifikantné zvýšenie TK, steroidný diabetes 

a infekcie.  
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Najčastejším nekardiálnym AE v nami sledovanej populácií bolo klinicky signifikantné zvýšenie TK 

u 5 % PT GK, odpovedajúc častému výskytu. Iné štúdie u reumatických pacientov však hlásia výskyt 

veľmi častý (> 10%) (16, 37, 41, 42, 45, 105). U viacerých štúdií však chýba definícia hypertenzie (16, 

37, 45, 105), prípadne sa v jej definíci významne líšia (41, 42) alebo mohli byť zahrnuté do výsledkov 

aj prípady nesignifikantného zvýšenia TK, ktoré nebolo u našich pacientov zaznamenávané.  

Asociované RF v tejto práci, seniorský vek (OR 3,2) a AH v osobnej anamnéze (OR 8,9), odpovedajú 

niektorým tradičným RF vývoja AH (117). Po podrobení týchto faktorov testu logistickej regresie sa 

však ani jeden z uvedených štatisticky nepotvrdil. Ukazuje to na teoretický význam našich výsledkov 

a potrebu sledovania zmien TK u všetkých pacientov podstupujúcich PT GK, ako to je aj ukotvené 

v štandardných postupoch. Zároveň je vhodné vnímať aj psychický stav pacienta pred a počas PT GK, 

kedy môže prežívať vnútorný stres, potenciálne ovplyvňujúci TK.  

Ako druhý najčastejší nekardiálny AE sa vyskytol steroidný diabetes, ktorého výskyt bol 

identifikovaný v meta-analýze AE PT GK u reumatických pacientov ako veľmi častý (20 %) (31). 

V jednotlivých literárnych zdrojoch z rešerše len jedna štúdia s revmatickými pacientmi sledovala 

výskyt steroidného diabetu a nie epizód hyperglykémie. Steroidný diabetes sa vyskytol u jedného 

pacienta (8 %) (38), čo by odpovedalo častému výskytu aj v nami sledovanej populácií (4 %). Avšak 

malá vzorka pacientov v  danej štúdii (n=12) a rozdielne diagnostické kritéria pre steroidný diabetes 

(glykémia >15 mmol/l v štúdií (38) vs. >11 mmol/l, prípadne ako zvýšenie glykémie o približne 5 

mmol/l v nami sledovanej populácii), mohla ovplyvniť tento výskyt. Dôležitý je však aj fakt, že v danej 

štúdií došlo k manifestácii steroidného diabetu u pacienta po 2 mesiacoch po PT GK, zatiaľčo sme 

sledovali našich pacientov len počas PT GK. Dlhšie sledovanie pacientov by mohlo odkryť možný vyšší 

výskyt steroidného diabetu. U vzorky pacientov s opakovanými PT GK (n=34) sa u pacientov 

s vyvinutým steroidným diabetom (n=2) žiaden nový výskyt diabetu neodhalil. Dhlšie pozorovanie 

všetkých našich pacientov by bolo na túto analýzu vhodnejšie, avšak tzv. follow up štúdia nebola 

realizovaná. Zároveň ale autori vyššie spomenutej štúdie pripisujú výskyt steroidného diabetu 

orálnemu prednizolónu (38), ktorý mohol byť v komedikácií aj u našich pacientov s vyvinutým 

steroidným diabetom. U týchto pacientov sa počas PT GK perorálny GK v komedikácií nevyskytol, 

avšak absencia pacientovej liekovej anamnézy pred a po PT GK nám overiť si užívanie perorálneho 

prednizolónu nedovoľuje. 

V jednotlivých štúdiách bolo pozorované veľmi rozmanité rozmedzie výskytu hyperglykémie, a to 6 – 

98 % (16, 24, 37, 38, 41, 42, 45, 93, 105). Tak rozdielny výskyt hyperglykémie sa dá vysvetliť 

rozdielnymi definíciami hyperglykémie v jednotlivých štúdiách (glykémia nalačno >6,6 mmol/l 

u pacientov bez DM a >11,1 mmol/l u pacientov s DM (41) vs. glykémia nalačno >6,0 mmol/l (42) vs. 

glykémia nalačno ≥7,0 mmol/l u pacientov bez DM (24, 93) a u pacientov s DM >10,0 mmol/l (24)). 

Porovnanie výskytu hyperglykemických epizód v našej populácií s jednotlivými publikovanými 
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štúdiami nebolo možné z viacerých dôvodov. Možné zvyšovanie glykémie počas PT GK viedlo k revízii 

farmakoterapie zo strany ošetrujúceho lekára a výsledné hodnoty už boli hodnoty korigované, 

nevhodné na analýzu. Naviac v našej populácií bolo využívané meranie glykémie nalačno, čo podľa 

niektorých autorov môže pravú incidenciu hyperglykémie podceniť (99).  

Potvrdené RF pre výskyt steroidného diabetu v našej práci sú vek ≥75 rokov (OR 5,4), DM v osobnej 

anamnéze (OR 13,1) a AH v osobnej anamnéze (OR 4,9). Vek ako RF zvýšenia glykémie asociovalo 

niekoľko ďalších štúdií (48, 98, 105), čo vychádza zo zvýšenej inzulínovej rezistencie a zníženej 

glukózovej tolerancie prítomnej vo vyššom veku (48, 63). Pacienti s DM v osobnej anamnéze sa 

taktiež javili v iných štúdiách ako viac rizikoví pre rozvoj hyperglykémie a dekompenzáciu DM kvôli 

tendencii kumulatívneho zvyšovania glykémie po jednotlivých pulzných podaniach (47, 101, 102). 

Pacienti s AH v osobnej anamnéze mali štyrikrát vyššie riziko zvýšenia glykémie o ≥150 % od 

pôvodných hodnôt oproti zrovnávacej skupine (48). AH v osobnej anamnéze sa teda zdá, že by mohla 

byť RF pre rozvoj steroidného diabetu počas PT GK, ako bolo vyjadrené aj v našej štúdií. Spomínaná 

štúdia asociovala s týmto zvýšením aj diuretickú liečbu (48), čo sa v našom prípade nepotvrdilo. 

V našom prípade sa nepotvrdila ani asociácia liečiv zvyšujúcich glykémiu v komedikácií pacienta ako 

RF pre vývoj steroidného diabetu, z čoho sa však jednoduché závery nedajú vyvodiť. Hlbšia analýza 

by odkryla možný vplyv dávky alebo dĺžky podávania hyperglykemizujúceho liečiva, avšak dĺžku 

podávania a často ani dávku daného liečiva sme nemali k dispozícii. Po ďalšom spracovaní vyššie 

spomenutých nami asociovaných RF sa však ani jeden v logistickej regresii štatisticky nepotvrdil.  

Aj keď je inzulínová rezistencia asociovaná so zníženou funkciou obličiek (63, 109), neukázalo sa 

poškodenie obličiek ako RF v našej populácií. Naviac, u niektorých poškodení môže dôjsť k úprave 

glukózového metabolizmu, čo mohlo tento výsledok ovplyvniť. Medzi pacientov s potenciálnou 

úpravou hodnôt glykémie patria aj pacienti s lupusovou nefritídou (74), ktorí boli prítomní aj v našej 

populácií. U troch analyzovaných pacientov s touto komorbiditou sa zhodnotila párovým T-testom 

hodnota vstupnej a výstupnej glykémie. Došlo k štatisticky signifikantnému zníženiu glykémie 

(p=0,034) o priemer a medián 0,8 mmol/l, zo vstupných hodnôt 7,2;7,1 a 5,0 mmol/l na výstupné 

hodnoty glykémie 6,2;6,3 a 4,5 mmol/l, respektívne. Zaujímavé práve je, že ani jeden z uvedených 

pacientov nemal zaznamenanú liečbu inzulínom alebo perorálnymi antidiabetikami počas PT GK 

a nedisponoval DM v osobnej anamnéze ani výskytom steroidného diabetu ako AE PT GK. A aj keď je 

to malá vzorka, je dôležité vyzdvihnúť tento jav, kedy navzdory hyperglykemizujúcemu efektu GK a 

absencii farmakoterapie hyperglykémie došlo k úprave glykémie po ukončení PT GK.  

Iné potenciálne RF pre vývoj steroidného diabetu neboli potvrdené, pričom cholesterol, magnézium, 

rodinná anamnéza DM a vstupná kontrola glykémie pomocu glykovaného hemoglobínu 

u diabetických pacientov neboli v tejto práci sledované.  
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Výskyt infekcií sa v meta-analýze AE PT GK u reumatických pacientov identifikoval u 8 % (31) 

a v jednotlivých štúdiách sa incidencia infekcií pohybovala od 6 % do 22 % (24, 37, 41, 42, 44). V nami 

sledovanej populácií bol výskyt infekcií nižší (2 %) a komplikácie v podobe septických epizód sa 

nevyskytli, pričom v literárnych zdrojoch bol ich výskyt u 1 až 4 % (37, 41). Dôvodom vyššieho výskytu 

infekcií a ich komplikácií v publikovaných štúdiách u reumatických pacientov môže byť vyššia celková 

dávka pulzného GK u niektorých pacientov (24, 37, 44), prípadne vyššie zastúpenie pacientov so SLE 

(37, 41), ktorí sú známi pre svoju vyššiu náchylnosť na výskyt infekcií (53, 74, 120). Taktiež bola 

sledovaná prítomná komedikácia perorálnym GK pred alebo po skončení PT GK (24, 37, 41, 42, 44), 

ktorý mohol byť prítomný aj u našich pacientov, avšak lieková anamnéza pred a po PT GK nebola 

počas zberu dát zaznamenávaná. Za zmienku stoja vynárajúce sa nové dôkazy o nižšom až žiadnom 

výskyte infekcií pri dávkach 1,5 g (3 podania 500 mg MTP) (24, 71). Rizikový vplyv vyššej dávky, 3 g 

vs. 5 g MTP, sa ale štatisticky v našej populácií nepotvrdil. Iné RF sa taktiež nepodarilo asociovať. 

Gastrotoxicita je u GK očakávaná a formácia vredu obzvlášť pri konkominantnom užívaní NSAID a GK 

(124). Je potrebné však vnímať aj existenciu stresového vredu. Pacient počas PT GK prežíva 

exacerbáciu svojho ochorenia, je hospitalizovaný a stresový vplyv sa môže prejaviť na sliznici. V našej 

populácii napriek tomuto stresovému vplyvu a užívaniu NSAID u 30 % sledovanej populácie, sa počas 

PT GK vred alebo jeho komplikácia nezaznamenala ani u jednej PT GK. Formáciu nového vredu alebo 

ich komplikácií nezaznamenali ani vo viacerých štúdiách so sledovaním do 1 roku (16, 24, 37-40). 

Avšak pri sledovaní od 1 do 6 rokov sa identifikoval peptický vred u 14 % reumatických pacientov 

(42), čo však nemusí byť pripísané ako dôsledok PT GK, keďže u väčšiny pacientov podstupujúcich PT 

GK je prítomná polyfarmakoterapia, v rámci ktorej môžu byť často gastrotoxické liečivá.  

Ďalším očakávaným ADR PT GK je hypokalémia. Suplementovanie draslíkom pri nameraní zníženej 

kalémie je ukotvené v doporučených postupoch pri podávaní PT GK (80). Táto minimalizácia rizika 

viedla k výslednej incidencii hypokalémie len u jedného pacienta, ako sa javí byť aj u iných populácií 

v ojedinelých prípadoch (42, 126). Bol však opísaný aj výskyt klinicky nerelevantnej, miernej  

hypokalémie až u 18 % reumatických pacientov (126). Je možné, že takáto incidencia hypokalémie 

bola prítomná aj u nami sledovaných pacientov, avšak práve kvôli nezávažnosti a dostupnému 

efektívnemu praktickému minimalizovaniu tohto nežiaduceho pôsobenia GK sa tento výskyt 

nedokumentoval. Zaznamenávame teda úspešnú minimalizáciu rizika hypokalémie, ktorá zároveň 

znižuje riziko komplikácií spojených s hypokalémiou. U pacientov exponovaných liečivami, ktoré 

predlžujú QT interval (viď Diplomová práca kolegyne Nikoly Juríkovej na Farmaceutickej fakulte 2019, 

momentálne v tlači), u pacientov s porušenou glukózovou toleranciou alebo s vyšším sklonom 

k arytmiám sa komplikácie neprejavili. Takýchto pacientov má potenciál významne poškodiť hlavne 

nekontrolovaná hypokalémia, preto je jej monitorovanie veľmi dôležitou súčasťou stratégie 

minimalizácie rizika.  
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U niekoľkých pacientov sme sledovali abnormálne zvýšenie koncentrácie sérovej amylázy, ktoré 

ukazuje na procesy v pankrease. U žiadneho však nebola diagnostikovaná akútna pankreatitída.  Na 

rozdiel od literárnych zdrojov (52), sa u našej skupiny asociácia RF štatisticky nepotvrdila. Nami 

sledovaní pacienti zároveň užívali liečivá s potenciálom výskytu akútnej pankreatitídy a kauzalita 

teda nemohla byť priradená PT GK. Jej priradenie si vyžaduje vyšší počet sledovaných pacientov, aby 

sa tento vzácny jav prejavil. Kauzálny vzťah ostáva byť otázny aj v literárnych zdrojoch, z doposiaľ 

publikovaných 9 prípadov akútnej pankreatitídy pri PT GK sa len u jedného podarilo priradiť kauzalitu 

PT GK, u ostatných prípadov autori zhodnotili vplyv komorbidít a/alebo komedikácie pacienta (52).  

Obávaná potenciálne závažná hepatotoxicita sa vyskytla len u 1 pacienta v podobe zvýšenia sérových 

transamináz, v nezistenej magnitúde. V literatúre je však naznačené zvýšenie hepatálnych 

transamináz od 3 dní do 6 mesiacov od ukončenia PT GK (150, 153), preto hepatotoxicita PT GK 

nemusela byť v našej populácií zachytená. Sledovaný bol aj vplyv statínov na základe pripísania 

hepatotoxicity pri PT GK niektorými autormi (162). Asociácia bola autormi opísaná na základe 

zmiernenia poškodenia pečene po ukončení PT GK s vysadením statínu a pri následnej neprítomnosti 

rekurencie poškodenia po opätovnej administrácií samotnej PT GK. U ďalšieho pacienta bolo po 

ukončení PT GK zaznamenané zvyšovanie hodnôt aminotransferáz ešte po 3 týždňoch, 

s normalizáciou až po vysadení statínu. Na tomto základe autori vyslovili hypotézu, že statíny môžu 

zvyšovať hepatotoxicitu PT GK a preto by mali byť považované za RF pre akútne poškodenie pečene 

(162). Nadväzujúca štúdia zameraná na túto problematiku však statíny ako RF nepotvrdila (149) a ani 

v našej populácií u pacientov užívajúcich statíny (n=24) nebolo zaznamenané abnormálne zvýšenie 

koncentrácie pečeňových transamináz. Prierezová observačná štúdia však nie je vhodná na odkrytie 

vzácnych javov a taktiež by bola potrebná väčšia vzorka sledovaných pacientov. 

Ďalej je známe, že dlhodobé užívanie aj nízkych dávok GK môže viesť k zníženiu kostnej denzity (29), 

no  vplyv krátkodobej PT GK nie je úplne jasný. Zatiaľčo niektorí autori skonštatovali, že krátkodobá 

PT GK závažne nevplýva na kostný metabolizmus (32), iní demonštrovali vplyv na zníženie kostnej 

denzity (81, 82, 127). Výskyt osteoporózy u našich pacientov sme neboli schopní odkryť, pretože 

meranie kostnej denzity pred a po PT GK nie je súčasťou štandardného postupu a zároveň je otázny 

významnejší klinický dopad v reálnom živote. Bola však snaha pozrieť sa na možný výskyt 

osteoporózy a u 24 % (n=8 z 34) pacientov s opakovanými podaniami PT GK bola nájdená nová 

diagnóza osteoporózy, osteopénie alebo nová liečba antiresorpčnou terapiou. Tieto výsledky neboli 

priradené k AE PT GK. V každom prípade je však vhodné myslieť na možnosť výskytu osteoporózy po 

PT GK, pretože pacienti majú v rámci svojho reumatického ochorenia aj iné RF osteoporózy a je 

možné, že PT GK prispieva k zhoršeniu kostnej denzity, ako sa ukazuje v niektorých publikovaných 

štúdiách (81, 82). 
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Pri analyzovaní opakovaných podaní PT GK sa sledovala aj možná citlivosť jednotlivých pacientov na 

výskyt rovnakého AE, ktorá sa však preukázala len u dvoch pacientov, s opakovaným výskytom 

steroidného diabetu u jedného a dekompenzácie AH u druhého pacienta. Nedá sa ale konštatovať 

jasne daná citlivosť daného pacienta, skôr je vhodné uvažovať o individualite a interindividualite 

v rámci jedného pacienta v čase. 

U ostatných menej častých AE nebolo možné nájsť RF z dôvodu malého počtu jednotlivých AE (n=1 

až 2). Zároveň boli u pacientov prítomné komorbidity a liečivá, ktoré môžu vyvolať daný jav. 

Napríklad u pacientky so zaznamenanou demenciou počas PT GK bola prítomná obrovskobunková 

arteritída, ktorú niektorí autori považujú za príčinu liečiteľnej demencie u starších ľudí (178) a iná 

pacientka so psychickým nepokojom absolvovala už tri PT GK a jej ochorenie trvalo v dobe poslednej 

PT GK už 14 rokov, čo mohlo k prejavenému AE prispieť.  

V publikovaných článkoch sa u reumatických pacientov počas PT GK vyskytlo niekoľko ďalších AE, 

ktoré sa v našej populácií nevyskytli, ako napríklad krvácavé stavy, alergické reakcie, glaukóm, 

katarakta, osteonekróza alebo osteoporóza u pacientov bez opakovaných podaní PT GK. Vysvetlením 

tejto absencie je nesledovanie alebo nezaznamenanie daného javu pre viaceré dôvody. Mohlo ísť 

o pravdepodobne nezávažné ADR, ktorých záznam sa nezapísal, prípadne išlo o subjektívne 

komplikácie, na ktoré sa ošetrujúci lekár cielene nepýta, ako napríklad v prípade kovovej chuti 

a flushingu, ktoré sú po pulznom podaní GK očakávané. Ďalej nemusí byť v štandardných postupoch 

pri podávaní PT GK zakomponované sledovanie potenciálneho ADR alebo komplikácie alebo sa jav 

mohol prejaviť oneskorene. Dôvodom môže byť aj neznalosť o potrebnom zameraní sa na 

potenciálny ADR, o ktorom ešte nevieme, že je asociovaný s negenomických pôsobením GK pri takto 

vysokých pulzných dávkach. Literárne zdroje zatiaľ opisujú len kataraktu ako ADR GK v dôsledku 

negemonického pôsobenia (29). Pri prípadných kontrolách po absolvovaní PT GK je možný záchyt 

niektorých vyššie spomenutých ADR, čo však presahuje rámec a možnosti tejto práce.  

Cieľom experimentálnej časti bolo aj zhodnotenie vplyvu minimalizácie rizík. Vďaka náture a doposiaľ 

známemu mechanizmu pôsobenia GK sú očakávané niektoré ADR, no nie všetky sa pri PT GK vyskytli 

v nami sledovanej populácii, a to vďaka vhodnej stratégii minimalizácie rizika. Pred podaním PT GK 

sa vylúčili pacienti so známymi kontraindikáciami a počas terapie bol každý pacient dôkladne klinicky 

aj laboratórne monitorovaný (kalémia, glykémia, TK, známky gastrotoxicity, infekcie alebo 

subjektívne problémy). Vďaka tomu mohla byť v prípade potreby prevedená revízia farmakoterapie 

(pridanie liečiva na prevenciu potenciálneho ADR, pridanie liečiva na riešenie prejaveného AE, úprava 

dávky, ukončenie terapie). Výsledkom bola málo častá incidencia u PT GK očakávanej gastrotoxicity 

(1 pacient) pomocou patrnej gastroprotekcie u 93 % PT GK a očakávanej hypokalémie (1 pacient) 

vďaka suplementácii káliom vo forme tabliet u 53 % PT GK.  
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Súčasťou správnej stratégie minimalizácie rizík je prihliadnutie na špecifiká pacienta a jeho potrieb. 

Individuálny prístup sa takto prejavil v prípade výskytu infekcie, kde môže dôjsť k premene 

absolútnej kontraindikácie na relatívnu v prípade život ohrozujúceho stavu alebo mierneho rázu 

infekcie (1). Aj keď sa v našej populácií vyskytlo 7 prípadov infekcie, len u 2 prípadov došlo 

k ukončeniu terapie. Podobný prípad bol sledovaný v literárnom zdroji, kde u pacientov s vysoko 

aktívnym SLE a s 97 % výskytom infekcie ako komorbidity, im napriek prítomnej infekcii bola PT GK 

podaná (43).  

Preventívne podávanie antihypertenznej ani hypoglykemizujúcej liečby sa neaplikuje, pretože by 

hrozilo riziko hypoglykémie alebo hypotenzie, ktoré by mohli byť pre pacienta rizikovejšie. Je preto 

vhodné reagovať až na zmeny glykémie alebo TK. To isté je aplikovateľné na suplementáciu káliom. 

Tento aspekt však v publikovaných štúdiách nebol sledovaný, ani ako v prípade nami sledovanej 

populácii, kde bolo zameranie len na zmeny pozorované a merateľné v dobe podávania PT GK, bez 

možnosti realizovania tzv. follow up štúdie. Niektorí autori však navrhujú ako vhodné predchádzanie 

hyperglykémie, a to terapiou regulujúcou strmé zvyšovanie glykémie po jedle u pacientov 

podstupujúcich PT GK  (92, 114). Dôvodom je akútna hyperglykémia ako nezávislý RF 

kardiovaskulárnych príhod (114) a jej potenciál zvýšiť riziko infekcií oslabením imunitného systému 

(63). V praxi však k takejto prevencii nedochádza. Preventívne podávanie antiulceróznej liečby u PT 

GK je súčasťou doporučených postupov (83). Stratégia minimalizácie rizík aplikovaná na oddelení, 

kde prebiehala praktická časť tejto práce, sa hodnotí ako efektívna, bez potreby intervencií. 

 

Limitácie praktickej časti tejto práce sú založené na jej retrospektívnom charaktere. Nebolo presne 

určené, čo monitorovať k odhaleniu AE a potenciálnych ADR a ich komplikácií. Odkázaní sme boli len 

na sledovanie určitých parametrov, ktoré sú paušálne nastavené v rámci štandardných postupov pri 

podávaní PT GK na oddelení, kde praktická časť práce prebiehala. Naviac, nie vždy boli k dispozícii 

kompletné výsledky biochemických testov a hodnôt TK. V rámci zberu dát sa nezaznamenávali 

z dokumentácie jednotlivé hodnoty glykémie alebo TK po každom pulznom podaní MTP. Pre lepšiu 

predstavu fluktuácií glykémie pri PT GK, by bolo vhodné vedieť hodnoty glykémie po večeri, kedy sa 

predpokladá vyššia pravdepodobnosť odhalenia výskytu hyperglykémie (88, 92, 104) a rannú 

glykémiu, kedy sa predpokladá vymizenie efektu GK a potravy a či je možný prechod do hypoglykémie 

(92, 103) klinicky relevantný. Vedomosť magnitúdy fluktuácií TK po každom pulznom podaní by 

mohla priniesť lepší náhľad do potenciálu PT GK pre výskyt komplikácií zvýšeného TK. 

Naviac, zaznamenané hodnoty biochemických testov glykémie, kalémie a nameraných hodnôt TK 

nemohli slúžiť ako zdroj identifikovania AE. Mohol byť prítomný vplyv aktivity lekára so snahou 

úpravy prejavených abnormalít glykémie, kalémie alebo TK pomocou revízie farmakoterapie a 

zaznamenané výsledné hodnoty po skončení terapie už mohli byť korigované a neboli vhodné 
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k priamemu sledovaniu zmien ich hodnôt a stanoveniu incidencie hyperglykemického, 

hypokalemického alebo hypertenzného efektu PT GK. Z tohto dôvodu sme boli odkázaní na 

diagnostiku lekára a jeho (jej) zápisom do zdravotníckej dokumentácie.  

Jedná sa o heterogénnu polymorbídnu populáciu s chronickými zápalovými ochoreniami, u ktorých 

sa výskyt komplikácií ochorení a menšia tolerancia vplyvu PT GK môže očakávať. Zároveň observačný 

typ štúdie neumožňuje stanoviť kauzálny vzťah PT GK k výskytu jednotlivých AE, čo ani lekár svojím 

zápisom do zdravotníckej dokumentácie nepreukazoval. 

Nebola sledovaná ani rodinná anamnéza a farmakogenetika, ktorá by mohla priniesť náhľad do RF 

potenciálnych ADR PT GK a ich komplikácií. Nesledovali sa hodnoty INR u pacientov s liečbou 

warfarínom, čo by mohlo objasniť problematiku krátkodobého vplyvu PT GK na krvnú zrážanlivosť. 

Ďalej pred terapiou nebola sledovaná medikácia, ktorá by mohla interferovať s výskytom AE. Po 

terapii nebol sledovaný výskyt neskorých ADR, ktorý by mohol odhaliť ďalší výskyt infekcií, 

steroidného diabetu, hepatotoxicity, prípadne osteonekróz alebo osteoporóz, či iných signálov pre 

potenciálne nové ADR PT GK. Limitou je aj fakt, že praktická časť tejto práce vychádza z primárnej 

štúdie vplyvu PT GK na zmeny EKG, kde musel byť dostupný čitateľný EKG pred a po PT GK. 

Pri sledovaní vplyvu minimalizácie rizík na bezpečnosť terapie bolo viacero chýbajúcich aspektov, 

ktoré by mohli zlepšiť objasnenie problematiky. V rámci monitorovania boli hodnoty glykémie 

merané nalačno, čo však nemuselo byť pravdivé, ak nebol pacient adherentný k režimu počas 

hospitalizácie, prípadne mohol pacient prísť v deň hospitalizácie najedený. Tento fakt bola snaha 

odstrániť vylúčením pacientov s rovnakým dňom hospitalizácie a prvým pulzným podaním, avšak nie 

je možné počítať s určitosťou so všetkými hodnotami ako lačnou glykémiou. Pri zbere dát nebolo 

prihladnuté k času uplatnenia revízie farmakoterapie. Nebola sledovaná úprava alebo pridanie 

hypoglykemizujúcej, antihypertenznej či protiinfekčnej liečby, ako ani informácia, či pacient užíval 

pred PT GK gastroprotekciu či kálium alebo mu boli liečivá nasadené až počas terapie.  

Výhodou tejto práce sú však takmer všetky vyššie spomenuté aspekty. Heterogenita populácie a 

nekompletnosť dát reflektujú každodenné výzvy ošetrujúceho lekára u liečby pacientov s vážnymi 

orgánovými poškodeniami. Súbor sledovanej populácie bol veľký a reprezentatívny, odrážajúci 

polymorbídnych reumatických pacientov v každodennej praxi. Hodnotená bola bezpečnosť PT GK 

v rámci podmienok reálneho užívania, ktoré sa značne líšia od ideálnych podmienok v klinickom 

testovaní (6). Preto sa dáta prezentujú ako relevantné na evauláciu terapeutickej účinnosti.  
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4. ZÁVER 

V štúdii bol sledovaný vplyv pulznej terapie glukokortikodmi (PT GK) na výskyt nekardiálnych 

nežiaducich javov (AE) u reumatických pacientov. AE sa vyskytol u 18 % (n=59) PT GK a výskyt 

nekardiálnych AE predstavoval 13 % (n=42) PT GK. K ukončeniu terapie viedlo 6,5 % (n=21) pulzných 

podaní a 3,7 % (n=12) podaní predstavovalo závažné nekardiálne AE. V literárnych zdrojoch sa hľadali 

informácie o výskyte celkových AE, ktorý sa zdá byť oproti našim hodnotám vyšší (24 – 91 %) (16, 24, 

37-45). 

Ako najčastejšie AE bolo sledované klinicky signifikantné zvýšenie tlaku krvi (TK) u 4,6 % (n=15), 

steroidný diabetes u 4,3 % (n=14), infekcie u 2,2 % (n=7), abnormálne zvýšenie amyláz u 1,2 % (n=4) 

a hnačky u 1,2% (n=4). Ostatné nekardiálne AE boli menej časté (<1 %). Najčastejším AE PT GK sa 

podľa publikovaných štúdií zdajú byť infekcie, metabolické poruchy a zvýšený TK (24, 31, 44), čomu 

odpovedá frekvencia AE aj v nami sledovanej populácií. 

Rizikové faktory (RF) boli asociované u signifikantného zvýšenia TK, a to arteriálna hypertenzia (AH) 

v osobnej anamnéze (OR 8,9) a vek ≥65 rokov (OR 3,5). Pre steroidný diabetes sa identifikoval RF DM 

v osobnej anamnéze (OR 13,1), vek ≥75 rokov (OR 5,4) a AH v osobnej anamnéze (OR 4,9). Nájdené 

RF odpovedajú tradičným RF a potvrdené sú aj v niekoľkých publikovaných štúdiách (47, 48, 98, 101, 

102, 105). Využitím lineárnej regresie sa však ani jeden z nami asociovaných faktorov nepotvrdil. 

Stratégia minimalizácie rizika bola pozorovaná v podobe klinického a laboratórneho monitorovania 

počas PT GK u všetkých podaní a v podobe revízie farmakoterapie vo forme gastroprotekcie u 93 % 

(n=303) a suplementácie kália u 52 % (n=170) PT GK, vedúca k menej častej incidencii očakávaných 

ADR PT GK, a to 0,3 % (n=1) u hypokalémie aj gastrotoxicity. Úprava alebo pridanie liečiva bolo patrné 

aj v rámci hypoglykemizujúcej, antihypertenznej či protiinfekčnej liečby. 

Väčšina štúdií prezentuje AE PT GK ako mierne a prechodné a terapiu hodnotí ako všeobecne dobre 

tolerovanú (39, 41, 45). V nami sledovanej populácií bol výskyt závažných AE síce častý (6,5 %), ale 

PT GK je tiež prezentovaná ako relatívne bezpečná, ak je zvolená vhodná stratégia minimalizácie rizík, 

ktorá je súčasťou aktuálnych doporučených postupov (80). Signály pre nové potenciálne ADR PT GK 

neboli nájdené v literárnych zdrojoch a ani pozorované v sledovanej populácií.  
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5. PRÍLOHY 

5.1 Príloha 1: Medline® stratégia vyhľadávania  

 Kľúčové slová and MeSH terms Počet záznamov (n) 

1 Methylprednisolone/ae, to [Adverse Effects, Toxicity] (1897) 

2 solumedrol.mp. or Methylprednisolone Hemisuccinate (789) 

3 solu-medrol.mp. (115) 

4 Glucocorticoids/ae, to [Adverse Effects, Toxicity] (8216) 

5 1 or 2 or 3 or 4 (10514) 

6 Infusions, Intravenous/ (53277) 

7 Pulse Therapy, Drug/ (1559) 

8 intravenous pulse.mp. (414) 

9 6 or 7 or 8 (55003) 

10 5 and 9 (335) 

11 limit 10 to humans (323) 

 limit: 2008-2018  (133) 

Nájdených záznamov: 133   

Použitých záznamov: 46 

5.2 Príloha 2: Embase stratégia vyhľadávania 

Nájdených záznamov: 69 

Duplikáty s Medline® databázou: 14 

Nájdených záznamov bez duplikátov s Medline® databázou: 55 

Použitých záznamov: 18 

SEARCH QUERY:  

(('methylpredanisolone':de OR 'glucocorticoid':de OR solumedrol:tn OR 'solu medrol':tn) AND 

[humans]/lim) AND (('drug pulse therapy'/mj OR 'intravenous drug administration'/mj) AND 

[humans]/lim AND [2008-2018]/py) AND (('adverse event'/de OR 'adverse event' OR 'adverse drug 

reaction'/de OR 'adverse drug reaction') AND [humans]/lim AND [2008-2018]/py) 
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