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Úvod práce 

Dnešní medicína je plně založena na stanovení lékařské diagnózy a na léčbě pomocí léčivých 

přípravků, prostředků zdravotnické techniky, na chirurgickém řešení či na kombinaci těchto 

opatření. Tato radikální změna, která nastala v posledních sto letech, byla umožněna revolucí 

ve vývoji, použití a účinnosti léčiv, kdy s pochopením fyziologických a patofyziologických 

procesů v organismu a s vývojem technologických a biotechnologických schopností dochází 

k vývoji a produkci čistých terapeutických agens, u nichž můžeme stanovit jejich bezpečnost 

a efektivitu. Exponenciální nárůst vědeckých poznatků v posledních asi 100 letech přinesl 

zásadní zvrat v našem přístupu k léčivům. Před 20. stoletím nebyl prodej a užívání léčiv 

přísně regulován centrálně vládou. Léky byly používány „bez záruky“ a bylo jen na zdravém 

rozumu uživatele, jak tyto „léky“ užíval. Tato situace vedla centrální vlády k intervencím, 

regulacím a požadavkům, aby léčiva byla čistá a neznečištěná. S pokrokem v přírodních 

vědách a s rozvojem možností definovat a stanovit účinnost léčiv přišel požadavek na 

prokázání bezpečnosti léčiv.
1
 

Ve druhé polovině 20. století přichází požadavek ke stanovení účinnosti a bezpečnosti 

léčivých přípravků ještě před jejich zavedením na trh. Se zavedením těchto požadavků 

dochází k velkému rozvoji preklinického testování a klinických studií. Dnes nám klinické 

studie poskytují základní informace o terapeutickém profilu daného léčiva, o jeho bezpečnosti 

a účinnosti a jsou oním zlatým standardem při tvorbě doporučených postupů léčby 

jednotlivých onemocnění. Od objevení nové molekuly k jejímu uvedení na trh uplyne 

v dnešní době v průměru asi 12-15 let. Většina z tohoto času je věnována podrobným 

preklinickým testům hodnocení a klinickým studiím fáze 0-III. Díky tomuto testování se z asi 

10 000 látek, které jsou dnes nasyntetizovány jako potenciální léčiva, do klinické praxe 

dostane v průměru jedna látka. Ostatní jsou během tohoto vývoje vyřazeny z důvodu jejich 

toxicity či z důvodu jejich malé účinnosti.
1
 

Ačkoli klinické studie poskytují hodnotné informace o účinnosti a bezpečnosti léčiv, po 

zavedení léčiva na farmaceutický trh se léčivo dostává velkému počtu heterogenních pacientů, 

kvalitativně se lišících od kohort zastoupených v klinických studiích. Například u 

antiepileptik bylo spočítáno, že podmínky klinických studií (jejich vyřazovací kritéria) splňuje 

pouze 9 % pacientů, kterým jsou antiepileptika podávána v klinické praxi.
2
 Z tohoto plyne, že 

s podáním léčiva široké skupině pacientů mohou vyvstat další rizika, která nebyla a ani 

nemohla být v rámci klinických studií prováděných v předregistrační fázi odhalena. 

Tato léková rizika mohou v praxi zásadně ovlivňovat terapeutickou hodnotu jednotlivých 

léčiv. Z historie je známý dostatek příkladů o omezení indikací léčiv či o jejich stahování 

z trhu pro výskyt závažných nežádoucích účinků, které nebyly zaznamenány v rámci 

klinických studií a objevily se až při používání léčiva v každodenní klinické praxi. Jako 
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příklad můžeme jmenovat stažení cerivastatinu pro zvýšení výskytu rhabdomyolýzy či 

cisapridu pro zvýšené riziko lékových interakcí, které byly příčinou jeho zvýšené 

kardiotoxicity.
3,4

 V dnešní době jsou nežádoucí účinky, vyskytující se u léčiv v klinické praxi, 

hlášeny zdravotnickými pracovníky do farmakovigilančních center lékových agentur a 

farmaceutických firem, jsou analyzovány a popřípadě jsou vydávána příslušná opatření. 

S farmakologií jsou však spojena i jiná rizika než je pouze výskyt nežádoucích účinků. 

V klinické praxi se relativně často vyskytují tzv. drug-related problems (DRP/DRPs; lékový 

problém/lékové problémy).
5
 DRP je definován jako událost nebo okolnost spojená 

s farmakoterapií, která skutečně či potencionálně brání v dosažení zamýšlených zdravotních 

výsledků.
6
 Mezi DRP patří například předepsání nevhodných léčiv z důvodu věku, 

přidružených onemocnění či klinického stavu pacienta, předpis nevhodných dávek, duplicita 

léčiv, nepředepsání léčiva, které zásadně snižuje mortalitu na základní onemocnění, klinicky 

relevantní lékové interakce, riziko non-compliance či výskyt nežádoucích účinků. 

Ve své dizertační práci jsem se zaměřil na popis a analýzu vybraných rizik farmakoterapie, 

vybraných DRPs, která se mohou vyskytovat v každodenní klinické praxi. 
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Cíle 

Cílem této práce bylo popsat vybraná rizika farmakoterapie. Hlavní část práce byla zaměřena 

na popis, analýzu a návrh minimalizace vybraných rizik farmakoterapie v každodenní klinické 

praxi. 

Konkrétně byla práce zaměřena na: 

1. Analýzu preskripce evidence-based medicine léčiv v sekundární prevenci infarktu 

myokardu praktickými lékaři v České republice. 

2. Analýzu postoje, znalosti a zkušenosti praktických lékařů s generickými léčivými 

přípravky a s generickou substitucí. 

3. Analýzu samoléčení bolesti pomocí volně prodejných přípravků s důrazem na užívání 

ibuprofenu u seniorů v České republice. 
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Rizika, která může přinášet nedostatečná léčba vybraných 

kardiovaskulárních onemocnění – sekundární prevence infarktu 

myokardu 

Teoretická část 

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou hlavním důvodem morbidity a mortality dospělé 

populace ve vyspělých zemích. V posledních dvou dekádách klesá mortalita na KVO ve 

vyspělých zemích, ale velmi rychle stoupá v rozvojových zemích.
7
 Očekává se, že do roku 

2020 budou kardiovaskulární onemocnění hlavním důvodem mortality i ve většině 

rozvojových zemí.
8
 V roce 2008 zemřelo na světe více než 17 milionů lidí na 

kardiovaskulární onemocnění a více jak 3 miliony z nich zemřelo před 60. rokem věku.
7
 

Česká republika patří k zemím s vysokou kardiovaskulární mortalitou. V roce 2011 zemřelo 

na nemoci oběhové soustavy v ČR 52 725 lidí, což představovalo 49,3 % ze všech úmrtí 

v daném roce. I když vývoj standardizované úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění klesl 

v České republice za posledních 25 let na polovinu, stále je nad průměrem zemí Evropské 

unie.
9
  

Jedním z kardiovaskulárních onemocnění s vysokou prevalencí je infarkt myokardu. V roce 

2010 bylo v ČR hospitalizováno s touto diagnózou skoro 16 000 pacientů a přes šest tisíc lidí 

na IM zemřelo, což představovalo asi 6 % ze všech úmrtí v ČR v tomto roce.
9,10 

Pacienti po prodělaném infarktu myokardu jsou ve vysokém riziku úmrtí na KVO. U 

komplikovaných případů se roční mortalita pohybuje až kolem 25 %, u málo rizikových 

pacientů je mortalita nižší a pohybuje se kolem 1–3 %. Nepříznivou prognózu těchto pacientů 

je možno ovlivnit sekundární prevencí. Jedná se o soubor opatření ovlivňující všechny 

rizikové faktory KVO. Správná sekundární prevence by měla být kombinací režimových a 

dietních opatření s farmakoterapií.
 11

 

Režimová a dietní opatření u pacientů v sekundární prevenci KVO 

K režimovým a dietním opatřením v sekundární prevenci IM patří:
12

  

 zanechání kouření – benefit zanechání kouření je dobře zdokumentován. Zanechání 

kouření po prodělaném IM se zdá být nejvíce efektivní ze všech preventivních 

opatření. Metaanalýza 20 kohortových studií uvádí snížení mortality o 0,64 [95% 

konfidenční interval (CI) 0,58–0,71] u pacientů, kteří přestali po IM kouřit oproti 

pacientům, kteří kouřili dále.
13

 

 

 snížení hmotnosti – energetický příjem by měl být limitovaný na množství energie, 

které bude dostatečné k udržení, popřípadě získání „body mass indexu“ (BMI) pod 25 
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kg/m
2
. Ke stanovení rizika KVO lze kromě BMI použít i obvod pasu nebo poměr 

obvodu pas/boky. I když se zdá, že měření obvodu pasu a poměru obvod pas/boky 

může být přesnější ve stanovení rizika celkové mortality, a některými odbornými 

společnostmi jsou upřednostňována, zatím zde není silná evidence jejich přínosu před 

BMI, aby toto stanovení nahradily v každodenní klinické praxi.
12

 Snížení váhy u 

obézních lidí i lidí s nadváhou je doporučeno a je doprovázeno příznivým efektem na 

výši krevního tlaku a na dyslipidémii, což může vést ke snížení rizika KVO. U 

obézních osob by měl pokles energie představovat 15–30 % ve srovnání s předchozím 

energetickým příjmem. Dieta by měla být nastavena tak, aby docházelo k pozvolnému 

váhovému úbytku asi o 0,5 kg/týden.
14

 

 

 změna jídelních návyků – zdravá strava patří k základním kamenům prevence KVO. 

Mezi  základní pravidla patří:
12

 

o omezení nasycených tuků v potravě (pod 10 % z energetického příjmu za den)  

o co nejvíce omezit trans-nenasycené tuky (pod 1 % denně) 

o příjem chloridu sodného pod 5 g denně 

o zvýšit příjem vlákniny (30–45 g denně) z celozrnných produktů, ovoce a 

zeleniny 

o 200 g ovoce denně rozděleno do 2–3 dávek 

o 200 g zeleniny denně rozděleno do 2–3 dávek 

o zařadit aspoň 2x týdně do jídelníčku rybu, z toho jednou tučnou 

o omezit konzumaci alkoholu na 20 g denně u mužů a 10 g denně u žen 

 

 fyzická aktivita – pravidelná fyzická aktivita redukuje mortalitu i morbiditu na KVO 

jak u zdravých jedinců, tak u jedinců s rizikovými faktory KVO i u nemocných 

s KVO.
12

 Meta-analýza zahrnující převážně muže ve středním věku, z nichž většina 

byla po infarktu myokardu (IM), koronárním arteriálním bypassu (CABG), perkutánní 

transluminální koronární angioplastice (PTCA), s anginou pectoris anebo měli 

angiograficky prokázanou ICHS, zjistila, že v dlouhodobém a střednědobém horizontu 

(> 12 měsíců) aerobní cvičení snižuje celkovou i kardiovaskulární mortalitu a 

v krátkodobém horizontu (< 12 měsíců) snižuje nutnost hospitalizace. Celkové riziko 

IM, CABG a PTCA nebylo sníženo, ale byla naznačena možnost zlepšení kvality 

života.
15

 U pacientů s KVO nepřinášejí studie dostatečnou informaci o objemu 

aerobního cvičení. Objem by měl být zvažován individuálně u každého pacienta. U 

pacientů v nízkém riziku s předchozím IM, CABG, PTCA, stabilní anginou pectoris 

nebo chronickým srdečním selháním je doporučen aerobní trénink v trvání 30 minut 

3–5 x do týdne. U pacientů ve středním a vysokém riziku musí být doporučení fyzické 

aktivity striktně individualizováno. Přesto i u hodně limitovaných pacientů je 
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doporučena alespoň minimální fyzická aktivita, která přispívá k soběstačnosti pacientů 

a pozitivně působí i na depresi, jež provází tato onemocnění.
16

  

 

 management psychosociálních faktorů – je doporučena multimodální behaviorální 

intervence, zahrnující edukaci o zdravém životním stylu, fyzikálním cvičení a 

psychologickou terapii psychosociálních faktorů a podporu schopnosti vyrovnat se 

s onemocněním. V případě klinicky signifikantních symptomů deprese či anxiety by 

měla být zvážena farmakoterapie. Tento přístup může snižovat depresivní náladu a 

může zvyšovat kvalitu života, přesto evidence o jeho benefitu na kardiovaskulární 

mortalitu je nekonzistentní.
12

 

 

Farmakoterapie pacientů po IM 

U pacientů po IM je doporučena farmakoterapie zvýšených rizikových faktorů KVO jako je 

hypertenze, dyslipidémie či diabetes mellitus. Dále by měla být pacientům po IM podána 

léčiva, která prokazatelně dle velkých klinických studií a metaanalýz snižují u pacientů 

v sekundární prevenci IM mortalitu (antiagregancia – kyselina acetylsalicylová, popř. 

klopidogrel, statiny, beta-blokátory, inhibitory ACE či ARB).
11,17,18

 

Hypertenze 

Zvýšená hladina krevního tlaku (systolického i diastolického) zvyšuje kardiovaskulární riziko 

u pacientů v sekundární i primární prevenci KVO. Zvýšení systolického tlaku krve (TK) o 20 

mm Hg a diastolického o 10 mm Hg zvyšuje dvojnásobně riziko úmrtí na srdeční selhání a 

cévní mozkovou příhodu. Cílové hodnoty TK by měly být pod 140/90 mm Hg a u vysoce 

rizikových pacientů pod 130/80 mm Hg. Léčba je především prováděna pomocí 

farmakoterapie, ale zapomínat by se nemělo ani na aplikaci režimových a dietních opatření.
17

 

Z farmakoterapie pak preferujeme po IM inhibitory ACE či ARB a BB bez ISA. Pro 

kombinační léčbu pak lze užít i jiné skupiny antihypertenziv. 
18

 

Diabetes mellitus 

Epidemiologické studie prokázaly lineární závislost mezi glykémií a rizikem KVO. Proto 

všichni pacienti po IM by měli být vyšetřeni, zda mají normální metabolismus glukózy, 

poruchu glukózové tolerance či diabetes mellitus.
17

 Cílová hodnota léčby je glykémie na 

lačno pod 6 mmol/l a koncentrace glykovaného hemoglobinu ≤ 4,5 % dle IFCC (International 

Federation of Clinical Chemistry).
19

 Léčba je komplexní a zahajuje se ihned po stanovení 

diagnózy diabetu mellitu. Vedle režimových opatření je lékem volby metformin, pokud není 

nutno podat inzulin. Dále lze zvážit léčbu ostatními antidiabetiky, pouze léky ze skupiny 

thiazolidindionů (glitazony) nejsou u pacientů po IM doporučeny (u pacientů se srdečním 

selháním jsou kontraindikovány).
17,20
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Dyslipidémie 

Zvýšené plazmatické hladiny cholesterolu a LDL-cholesterolu jsou jedním z hlavních 

rizikových faktorů morbidity a mortality na KVO. Dalším nezávislým rizikovým faktorem je 

hypertriglyceridémie a nízká hladina HDL-cholesterolu. Výsledná koncentrace LDL-

cholesterolu je u pacientů po IM < 2,5 mmol/l (dle některých zdrojů pod 2,0 mmol/l) a 

celkového cholesterolu pod 4,5 mmol/l. Nízká hladina HDL-cholerolu (< 1,0 mmol/l u mužů 

a 1,2 mmol/l u žen) a vysoká hladina triglyceridů (> 1,7 mmol/l) se považují za ukazatele 

zvýšeného kardiovaskulárního rizika. Lékem volby u pacientů po IM je statin, v případě 

potřeby je možné jej po zvážení rizik léčby kombinovat s ostatními hypolipidemiky dle 

lipidogramu nemocného.
11,12,17

 

Léčiva s protektivním účinkem na kardiovaskulární systém a snižující mortalitu 

v sekundární prevenci IM. 

Antiagregancia 

Antiagregační léčba u pacientů po IM vede k následnému snížení re-infarktů i mortality. 

V metaanalýze šesti studií byl prokázán benefit užívání ASA oproti placebu na celkové 

kardiovaskulární příhody a na celkovou mortalitu u pacientů v sekundární prevenci KVO. 

Průměrná doba sledování byla 33,3 měsíců. Aspirin oproti placebu snižoval o 21 % (OR 0,79; 

95% CI 0,72–0,88; p < 0,01) pravděpodobnost kardiovaskulární příhody a o 13 % (OR 0,87; 

95% CI 0,76–0,98; p < 0,03) celkovou mortalitu. Navíc dvě ze zařazených studií s pacienty 

po ICHS prokázaly u těchto pacientů statisticky významné snížení celkové mortality, velkých 

kardiovaskulárních příhod a infarktů myokardu. V této metaanalýze nebyl zjištěn benefit 

užívání vyšších dávek (300 mg denně) oproti dávkám nižším (50–100 mg). Výskyt velkých 

krvácení byl u ASA významně zvýšen oproti placebu. U dávek 50–100 mg bylo risk ratio 

2,09 (95% CI, 1,33–3,28) a u dávek 300 mg 3,02 (95% CI,1,51–6,03).
21

 Nízká dávka ASA 

tedy prokazatelně snižuje celkovou mortalitu a morbiditu u pacientů v sekundární prevenci 

KVO. U pacientů po IM je doporučeno celoživotní podávání ASA.
17,22,23

 Dávky jež jsou 

doporučeny českými guideliny jsou v rozmezí 75–100 mg denně.
11,17

 V případě 

hypersensitivity na ASA mohou pacienti podstoupit desenzibilizaci a pokračovat v terapii 

ASA. Pokud jsou pacienti opravdu intolerantní k ASA, lze použít klopidogrel (75 mg/denně) 

jako dlouhodobou sekundární prevenci.
24

 V některých případech je vhodné užívat duální 

antiagregační léčbu. Nejčastěji se jedná o kombinaci ASA a klopidogrelu. Místo klopidogrelu 

lze dále použít prasugrel, ticagrelol či tiklopidin. Jednotlivé národní guideliny se neshodují 

v délce, po jakou by měla být tato kombinace užívána. Nejnovější evropské guideliny, ze 

kterých vychází i guideliny české, doporučují duální antiagregační léčbu užívat po STEMI 12 

měsíců, s minimem 1 měsíc u pacientů s prostým kovovým stentem a 6 měsíců u pacientů se 

stentem uvolňujícím léčiva.
24
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Beta-blokátory 

Ze starších metaanalýz vyplývá, že užívání betablokátorů u pacientů po IM snižuje 

v dlouhodobém horizontu (studie od 6 do 48 měsíců) riziko celkové mortality o 23 % (95% 

CI 15–31 %) a v krátkodobém horizontu (většina studií v řádu dnů a týdnů) pouze o 4 % 

(95% CI -8–15 %). V této metaanalýze byla kardioselektivita betablokátorů nesignifikantně 

asociována s menším benefitem. Vnitřní sympatomimetická aktivita byla téměř signifikantně 

asociována také v souvislosti s menší benefitem. Bylo proto doporučeno vyhnout se v této 

indikaci BB s ISA a preferovat BB bez ISA. Největší evidence podporovala dlouhodobé 

užívání propranololu, timololu a metoprololu.
25

 Benefit BB při dlouhodobém užívání po 

STEMI je dobře prokázán, ale většina studií s nimi je datována do doby před příchodem 

moderní reperfuzní terapie a farmakoterapie. Orální podání BB v časných fázích STEMI se 

zdá být prospěšné, ale vysoké, brzy podané intravenózní dávky byly asociovány se zvýšeným 

rizikem mortality. Proto je kontraindikované časné podání BB u pacientů s hypotenzí a 

městnavým srdečním selháním. U většiny pacientů je tedy rozumné počkat s nasazením BB 

do doby stabilizace pacienta a pak raději podat BB perorálně než intravenózně. V současných 

studiích zkoumajících pacienty po perkutánní koronární intervenci (PCI) nejsou zkoumány 

účinky BB. Není však nerozumné extrapolovat jejich přínos i pro tyto pacienty.
24

 

Statiny 

Benefit statinů v sekundární prevenci KVO byl prokázán v mnoha klinických studiích a meta-

analýzách. Dlouhodobá léčba statiny je indikována u všech nemocných s akutním koronárním 

syndromem. Novější práce naznačují benefit časné a intenzivní statinové terapie pro pacienty 

po IM. Recentní metaanalýza prokázala, že intenzivní terapie statiny snižuje výskyt 

kardiovaskulárních úmrtí, nefatálních IM, CMP a revaskularizací oproti méně intenzivní 

terapii statiny. S každým snížením LDL-cholesterolu o 1 mmol/l se proporčně snižovalo 

riziko obdobně jako ve studiích porovnávajících podání statinů a kontrol.
26

 Statiny snižují 

koncentraci lipidů v krvi, ale mají i řadu nelipidových účinků, kterými zlepšují funkci 

endotelu, přispívají ke stabilizaci ateroskerotického plátu, mají antioxidační a protizánětlivé 

účinky a inhibují tvorbu trombu. Statiny by tedy měly být podány všem pacientům s akutním 

IM bez ohledu na koncentraci cholesterolu. Podávány by měly být nejméně ve střední (lépe ve 

vysoké) dávce od prvního dne hospitalizace. Cílem léčby je dosažení koncentrace LDL-

cholesterolu < 2,5 mmol/l, u pacientů s největším rizikem < 1,8 mmol/l. Léčba nižší dávkou 

statinů by měla být zvážena u pacientů ve vyšším riziku vzniku nežádoucích účinků (starší 

pacienti, pacienti s postižením jater či ledvin, s předchozím výskytem nežádoucích účinků při 

léčbě statiny, nebo u pacientů s rizikem lékových interakcí statinů). Koncentrace lipidů by 

měla být znovu stanovena po 4–6 týdnech (dle některých guidelinů až po 3 měsících) od 

akutního IM a léčba popřípadě upravena s ohledem na dosažení cílových hodnot, snášenlivost 

a bezpečnost terapie. Dlouhodobé užívání statinů snižuje mortalitu během pěti let asi o 30 %. 

Pro podání fibrátů a ostatních hypolidipemik jako léků první volby po akutním IM není 
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dostatek důkazů. Guideliny Evropské kardiologické společnosti připouštějí použití ezetimibu 

u pacientů po akutním IM, pokud je u nich známa intolerance jakékoli dávky statinů.
17,24,26,27 

Inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu a blokátory receptoru pro 

angiotensin II 

Je dobře doloženo, že inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE) by měly být 

podány všem pacientům se STEMI s ejekční frakcí ≤ 40 % nebo projevy srdečního selhání; 

dále pacientům s arteriální hypertenzí, diabetem či chronickým renálním onemocněním. Je 

prokázáno, že jejich podání již v akutní fázi se projeví malým, ale přesto signifikantním 

snížením 30-ti denní mortality (přičemž největší benefit je pozorován během prvního týdne). 

ACE inhibitory by měly být těmto pacientům nasazeny do 24 hodin od projevů STEMI. Podle 

metaanalýzy se zdá být prospěšné podání ACE inhibitorů i u pacientů po IM se zachovalou 

funkcí levé komory a dle doporučení Evropské kardiologické společnosti by mělo být 

zváženo u všech pacientů po STEMI. Blokátory receptoru pro angiotenzin II (ARB) jsou 

indikovány po IM obdobně jako ACE inhibitory a jsou alternativou při jejich intoleranci. Pro 

podání při akutním IM máme z ARB data pro valsartan (dávkování 2x denně) a pro 

dlouhodobé podání v sekundární prevenci pro telmisartan. Redukce mortality při podání ACE 

inhibitorů či ARB se v sekundární prevenci IM projeví až po několikaletém sledování. 

Redukce mortality činí asi 20–25 % a je kvantitativně srovnatelná s betablokátory či 

ASA.
11,17,24,28 

 

Ostatní léčiva podávaná po IM 

Antagonisté aldosteronových receptorů 

Antagonisté aldosteronových receptorů (spironolakton, eplerenon) jsou indikovány u pacientů 

po IM, u nichž je porušena funkce levé komory (EF ≤ 40 %) nebo mají diabetes mellitus a to 

v kombinaci k BB a ACE inhibitorům. Léčba antagonisty aldosteronových receptorů by měla 

být podávána těmto pacientům, pokud je u nich hladina kreatininu < 221 µmol/l u mužů a < 

177 µmol/l u žen a kalémie < 5 mmol/l.
17,24,29,30

 

Antikoagulancia 

Antikoagulancia (heparin, enoxaparin, fondaparinux, abciximab, v zahraničí i bivalirudin) se 

podávají v přípravě pacientů na PCI či v jejím průběhu. V sekundární prevenci STEMI jsou 

antikoagulancia indikována u pacientů s  nástěnnými tromby levé komory alespoň po dobu 3 

měsíců. Dále u pacientů s jasnou indikací antikoagulace (např. fibrilace síní s CHA2DS2-VAS 

≥ 2 nebo mechanická náhrada chlopně) musí být antikoagulancium podáno společně 

s antiagregační léčbou. U pacientů s duální antiagregační léčbou z důvodů implantace stentu a 

s obligátní indikací antikoagulační léčby je třeba minimalizovat délku podávání duální 

antikoagulace z důvodů minimalizace rizika krvácení. Dle českých doporučených postupů by 
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v takovém případě měl být klopidogrel podáván pouze jeden měsíc od implantace stentu a 

cílové hodnoty international normalized ratio (INR) při léčbě warfarinem by měly být mezi 

2,0–2,5. U určité skupiny pacientů po STEMI a s nízkým rizikem krvácivých příhod se jeví 

býti efektivní přidání 2,5 mg rivaroxabanu k duální antiagregaci (aspirin + klopidogrel) a 

měla by u těchto pacientů dle doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti být 

tato možnost zvážena. V současných českých guidelinech tato možnost není zmíněna.
17,24

 

Nitráty 

Rutinní podávání nitrátů po STEMI se neukázalo být efektivním a není tedy doporučeno. 

Podání intravenózních nitrátů může být efektivní v určitých situacích v akutní fázi IM 

(hypertenze, srdeční selhání) ale musí být zajištěno, že pacient neužíval inhibitory 

fosfodiesterázy typu 5 v předchozích 48 hodinách a nemá infarkt pravé komory a hypotenzi. 

Nitráty jsou cenné léky pro kontrolu anginózních symptomů v akutní fázi i při chronické 

léčbě po IM.
24

 

Antagonisté kalcia 

Metaanalýza studií neprokázala přínos užívání kalciových antagonistů (CaB) v časných fázích 

STEMI. Není zde tedy racionální důvod pro podávání CaB v akutní fázi IM. V sekundární 

prevenci IM může být jako alternativa při kontraindikaci BB (obzvláště pro astma bronchiale 

a případně chronickou obstrukční chorobu) a při nepřítomnosti srdečního selhání podán 

verapamil, který snižuje výskyt reinfarktů i celkovou mortalitu. Užívání dihydropyridinových 

CaB neprokázalo benefit u pacientů po IM a jejich indikace pacientům po IM je 

odůvodnitelná jen v případě jasné indikace jako je arteriální hypertenze (preferenčně BB a 

ACE-inhibitory) nebo angina pectoris.
24,31

 

Další léčiva 

Není prokázán benefit rutinního podávání magnesia, trojkombinace glukóza-insulin-kalium 

nebo lidokainu pacientům se STEMI. Substituce vitamíny A, E či multivitaminovými 

prostředky není indikována v rámci sekundární prevence ICHS. Hormonální substituční 

terapie de novo (samotnými estrogeny či kombinace estrogenů s progesteronem) není 

indikována v sekundární prevenci STEMI.
17,24 
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Praktická část 

V praktické části této kapitoly jsem se zaměřil na preskripci EBM léčiv pacientům po IM 

v  České republice (ČR). 

Provedli jsme dvě studie. Obě probíhaly u praktických lékařů (PL). První studie byla 

zaměřena na pacienty, u nichž na sekundární prevenci IM může PL spolupracovat 

s internistou nebo kardiologem. Druhá studie byla zaměřena pouze na pacienty, u kterých 

sekundární prevenci po IM provádí pouze PL. 

Cíl 

Cílem studií bylo provést analýzu předepisování EBM léčiv u pacientů v sekundární prevenci 

IM v ČR.  

1. Analyzovat podíl pacientů, který má předepsán jednotlivá EBM léčiva a jejich 

kombinace. 

2. Zjistit, zda je rozdíl v preskripci EBM léčiv v závislosti na věku a pohlaví pacientů. 

Studie č. 1 

Metodika 

Pro studii byla použita vstupní data z projektu ATLET, který monitoroval léčebně preventivní 

péči praktických lékařů u nemocných ve vysokém riziku KVO.
32

 Projekt probíhal mezi lety 

2005 až 2007 u 379 náhodně vybraných PL rovnoměrně rozmístěných po celé ČR. Celkem 

byla sledována léčebně preventivní péče u 7823 náhodně vybraných pacientů. Do hodnocení 

bylo zařazeno 5551 pacientů, u nichž jsme měli k dispozici kompletní lékovou anamnézu. Pro 

potřeby této studie byli zařazeni pacienti, kteří měli v anamnéze uveden IM. 

Z lékové anamnézy pacientů byla sledována preskripce EBM léčiv (tzn. léčiv, u kterých 

máme doklady, že snižují mortalitu v sekundární prevenci IM). Takto jsme sledovali 

preskripci antiagregancií, betablokátorů, ACE inhibitorů a/nebo ARB, statinů a jejich 

kombinací. 

Statistické hodnocení 

Statistické zpracování dat bylo provedeno pomocí statistického softwaru SPSS verze 16®. 

Deskriptivní údaje o metrických veličinách uvádíme ve tvaru průměr  směrodatná odchylka 

(SD). Závislost binární veličiny (typicky předepsání – nepředepsání léku z dané skupiny) na 

jednotlivých faktorech či jejich kombinaci byla statisticky vyhodnocena s pomocí 

zobecněných lineárních modelů (varianta: Bernoulliho rozdělení – logistická zprostředkující 

funkce). Ve speciálním případě jediné metrické nezávislé proměnné je výsledek ekvivalentní 

logistické regresi, ve speciálním případě binární nezávislé proměnné pak risk-ratio analýze 

čtyřpolní tabulky. Metodou zobecněných lineárních modelů byl také spočten odhad poklesu 

(nárůstu) šance předepsání léku na jeden rok věku. 
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Výsledky 

Do vyhodnocení bylo zařazeno 1149 pacientů, kteří splňovali vstupní kritéria (IM 

v anamnéze, kompletní léková anamnéza). Charakteristika souboru pacientů je uvedena 

v tabulce 1 a v tabulce 2. 

Tabulka 1: Charakteristika souboru pacientů – studie č. 1. 

Počet osob 1149 

Věk (roky) 65,9 ± 9,9 

Muž (%) 66,3 

BMI (kg/m
2
) 28,8 ± 4,1 

Obvod pasu (cm) Muži – 99 ± 12 

Ženy - 93 ± 14 

Kuřáci (%) 33,0 

STK (mm Hg) 140,0 ±15,5 

DTK (mm Hg) 81,8 ± 8,8 

Celkový cholesterol (mmol/l) 6,0 ± 1,3 

Triglyceridy (mmol/l) 2,4 ± 1,6 

HDL-cholesterol 1,3 ± 0,5 

Glykémie na lačno (mmol/l) 6,2 ± 2,1 

Všechny hodnoty krom pohlaví a zastoupení kuřáků jsou uvedeny ve tvaru průměr ± SD. STK – systolický 

krevní tlak; DTK – diastolický krevní tlak 

Tabulka 2: Podíl pacientů po IM, kteří dosahovali cílových hodnot léčby jednotlivých rizikových faktorů KVO. 

 Procent pacientů 

(100 % = 1149)) 

Krevní tlak (< 130/80 mm Hg) 10,2 

Celkový cholesterol (< 4,5 mmol/l) 11,4 

Triglyceridy (< 1,7 mmol/l) 31,1 

HDL-cholesterol (> 1,0 resp. 1,2 mmol/l) 69,8 

Obvod pasu (≤ 102 resp. 88 cm) 54,4 

BMI (< 30 kg/m
2
) 64,5 

Cílové hodnoty dle doporučeného postupu pro PL z roku 2004 „Prevence kardiovaskulárních onemocnění“
33

. 

Jednotlivé skupiny EBM léčiv užívalo mezi 75–77 % pacientů (viz. tabulka 3). Složitější 

situace byla u antitrombotické léčby. Pacienti měli většinou předepsáno jedno 

antiagregancium, ale ve studii se vyskytla i duální antiagregační léčba a léčba kombinací 

antiagregancia a antikoagulancia. Přes 6 % pacientů užívalo pouze antikoagulační léčbu 

(v naší studii pouze warfarin). Žádnou antitrombotickou léčbu pak nemělo po IM přes 16 % 

pacientů (blíže viz. tabulka 4). 
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Tabulka 3: Podíl pacientů po IM užívající léčiva z jednotlivých skupin EBM léčiv – studie č. 1 

 Procent pacientů 

(100 % = 1149) 

Antiagregační lék 77,3 

Betablokátor 75,0 

ACEI/ARB 76,8 

Statin 74,5 

 

Tabulka 4: Podíl pacientů po IM užívajících antitrombotickou léčbu 

Antitrombotická léčba Procent pacientů 

(100 % = 1149) 

Žádná 16,6 % 

ASA 73,9 % 

Tiklopidin 0,5 % 

Klopidogrel 0,3 % 

Indobufen 0,1 % 

ASA + klopidogrel 1,5 % 

ASA + tiklopidin 0,3 % 

ASA + indobufen 0,1 % 

Warfarin 6,1 % 

Warfarin + ASA 0,6 % 

ASA – kyselina acetylsalicylová 

Preskripce jednotlivých EBM léčiv nebyla u žádné ze čtyř skupin závislá na pohlaví pacientů. 

U tří skupin byla zjištěna závislost na věku pacientů. Betablokátory (p = 0,011) a 

antiagregancia (p < 0,001) byla méně předepisována starším pacientům. U betablokátorů 

klesala šance preskripce o 1,8 % a u antiagregancií o 3,4 % na jeden rok věku. Závislost 

preskripce ACEI/ARB na věku pacientů měla opačný směr. Tato léčiva byla předepisována 

častěji (p = 0,031) starším pacientům. Šance preskripce stoupala o 1,5 % na rok věku. Ve 

skupině statinů nebyla zjištěna závislost jejich preskripce na věku pacientů. 

Pacienty jsme klasifikovali podle počtu předepsaných skupin EBM léčiv. Léčiva ze všech čtyř 

skupin byla předepsána 36,3 % pacientů. Naopak více jak 25 % pacientů mělo předepsáno 

léčiva pouze ze dvou či méně skupin EBM léčiv (blíže viz. graf 1). 
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Graf 1:Podíl pacientů po IM užívajících 1 – 4 EMB léčiva – studie č. 1 (100 % = 1149) 

 

 

Studie č. 2 

Metodika 

Během roku 2011 byla provedena retrospektivní průřezová studie. Studie se zúčastnilo 18 PL, 

kteří byli v té době konzultanty odborné společnosti (Společnost všeobecného lékařství (SVL) 

ČLS JEP) v oblasti vzdělávání pro ostatní členy této společnosti. Do studie byli zařazeni 

všichni pacienti, kteří měli v dokumentaci uveden IM (dle mezinárodní klasifikace nemocí, 

ICD-9: 410.xx; ICD-10: I21, I22) a sekundární prevenci IM u nich prováděl pouze PL (ne 

specialista v interní medicíně či kardiolog). 

Data byla získána pomocí softwaru, který používají PL ve své praxi. Byl zaznamenán rok 

narození pacienta, jeho pohlaví, rok infarktu myokardu a aktuální léková anamnéza pacienta 

v době sběru dat. 

Statistické hodnocení 

Statistická analýza byla provedena pomocí statistického softwaru PASW
®
 verze 18 

(v dřívějších verzích označován jako SPSS
®
) Za signifikantní byla považována hodnota p < 

0,05. Základní charakteristika pacientů je uváděna v procentech pro binární proměnné a jako 

průměr ± směrodatná odchylka pro metrické proměnné. Aktuální věk mužů a žen, věk jejich 

prvního infarktu a dobu od tohoto prvního infarktu jsme porovnali pomocí neparametrického 

Mann-Whitney testu. Závislost binární proměnné (typicky předepsání – nepředepsání EBM 

léčiva) na ostatních faktorech (věk, pohlaví) nebo jejich kombinaci byly statisticky testovány 

pomocí zobecněných lineárních modelů (GLM
+
) – varianta: Bernoulliho rozdělení – 

logistická zprostředkující funkce. Ve speciálním případě, pro binární nezávislou proměnnou, 

je výsledek ekvivalentní porovnání poměru šancí pomocí čtyřpolní tabulky. V jiném 

speciálním případě spojité metrické nezávislé proměnné (např. věk) je numerický výsledek 

ekvivalentní standartní logistické regresi. Jiná varianta GLM
+
 – varianta: Poissonovo 
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rozdělení – logaritmická zprostředkující funkce byla použita pro analýzu závislosti počtu 

EBM léčiv na nezávislých proměnných (pohlaví, věk). 

Výsledky 

Všichni oslovení PL se zúčastnili studie. Celkem bylo do studie zařazeno 491 pacientů, což je 

27,3 pacientů na jednoho PL. Základní charakteristiku sledovaného souboru uvádí tabulka 5. 

Nejstarší zaznamenaná epizoda IM byla z roku 1978 a nejmladší z roku 2011. 

Tabulka 5: Charakteristika souboru pacientů – studie č. 2. 

 Sledovaný parametr Průměr ± SD (min.–max.) 

Celkem (491) Věk (roky) 70,7 ± 11,6 (35–96) 

Doba od IM (roky) 8,0 ± 6,6 (0–33) 

Celkem předepsaných léčiv 6,4 ± 3,3 (2–26) 

Muži (340) Věk (roky) * 68,8 ± 11,5 (35–96) 

Doba od IM (roky) 7,9 ± 6,6 (0–33) 

Celkem předepsaných léčiv 6,2 ± 3,3 (2–26) 

Ženy (151) Věk (roky) * 75,1 ± 10,7 (43–96) 

Doba od IM (roky) 8,2 ± 6,4 (0–26) 

Celkem předepsaných léčiv 6,9 ± 3,4 (2–22) 

SD – standart deviation, směrodatná odchylka; IM – infarkt myokardu; *p < 0,001 

Léčiva z každé ze čtyř EBM skupin léčiv byla předepsána od 77 do 80 % pacientům. Užívání 

jednotlivých skupin léčiv dle pohlaví uvádí tabulka 6. Muži a ženy se lišili signifikantně (p = 

0,002) pouze v preskripci ACE inhibitorů, resp. ARB (ACEI/ARB). 

Tabulka 6: Podíl pacientů po IM užívající léčiva z jednotlivých skupin EBM léčiv – studie č. 2 

 BB 

(%) 

ACEI 

(%) 

ARB 

(%) 

ACEI/ARB 

(%) 

Statin 

(%) 

1 AA 

(%) 

2 AA 

(%) 

AK 

(%) 

AK+AA 

(%) 

Celkem 

(491) 

79,0 63,3 16,7 79,0 77,2 71,9 7,1 9,8 1,2 

Muži 

(340) 

79,1 67,7* 12,0* 79,5 78,3 70,9 8,8 10,2 1,5 

Ženy 

(151) 

78,8 53,6* 27,2* 77,5 74,2 73,5 3,3 8,6 0,7 

BB – betablokátor; ACEI – inhibitor angiotenzin konvertujícígho enzymu; ARB - blokátor receptoru pro 

angiotenzin II, 1 AA – antiagregační léčba – monoterapie; 2 AA – duální antiagregační terapie; AK – 

monoterapie antikoagulanciem (ve studii pouze warfarin); AK+AA – kombinační léčba antiagregancium + 

antikoagulancium (ve studii pouze warfarin + ASA); *p < 0,05 

U všech čtyř sledovaných skupin EBM byl zaznamenán signifikantní rozdíl v závislosti jejich 

preskripce na věku pacienta. Všechny tyto skupiny byly méně předepisovány starším 
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pacientům (BB p < 0,001; statiny p < 0,001; ACEI/ARB p = 0,007; antiagregancia p = 0,023). 

Pokud se hodnotila závislost věk vs. pohlaví, tak preskripce ACEI/ARB (muži p = 0,001, 

ženy p = 0,352) a antigregancií (muži p = 0,009, ženy p = 0,864) klesala signifikantně pouze u 

mužů a nikoli u žen. 

Šance preskripce klesala na rok věku pacientů u betablokátoru o 4,5 % (95% CI = 2,3–6,7), u 

statinu o 4,3 % (95% CI = 2,3–6,5), ve skupině ACEI/ARB o 2,8 % (95% CI = 0,7–4,8) a u 

antiagregancií o 2,4 % (95% CI = 0,3–4,4). 

Pacienty jsme též klasifikovali dle počtu EBM léčiv, která měli předepsána. Léky ze všech 

čtyř EBM skupin léčiv (BB + ACEI/ARB + statin + antiagregační lék) byly předepsány 

44,4 % pacientů. Podrobné výsledky uvádí graf 2. 

Graf 2: Podíl pacientů po IM užívajících 1 – 4 EMB léčiva – studie č. 2 (100 % = 491) 

 

Počet předepsaných EBM léčiv se signifikantně nelišil u mužů a žen. Počet předepsaných 

EBM byl signifikantně (p = 0,002) závislý na věku pacientů. Průměrný počet předepsaných 

EBM léčiv klesal o 0,7 % (95% CI = 0,2–1,1) na každý rok věku. 
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Diskuze – společná pro obě dvě studie 

Analýzu předepisování EBM léčiv po IM jsme provedli díky datům ze dvou studií. Obě dvě 

byly v určitých věcech jedinečné. První studie byla jedinečná v tom, že jsme krom užívání 

EBM léčiv mohli analyzovat i dosažení cílových hodnot kompenzace rizikových faktorů 

KVO (ve farmakoepidemiologii označovaných jako tzv. surogáty). Toto by použitím jiných 

informačních zdrojů, například databází zdravotních pojišťoven nebylo možné, protože tato 

data v nich nejsou dostupná. Tato data se nacházejí pouze v dokumentaci lékařů anebo 

v nemocničních informačních systémech. Proto získat a analyzovat data od více jak 350 PL je 

v podmínkách ČR jedinečné a velmi vzdáleně nám byla umožněno provést analýzu jakou je 

možno provádět např. ve Velké Británii díky dostupnosti databáze GPRD (General Practice 

Research Database), která je jedním z hlavních zdrojů farmakoepidemiologického výzkumu.
34

 

Druhá studie je originální v tom, že do ní byli zařazeni pouze pacienti, kteří byli v sekundární 

prevenci IM léčení pouze PL a na jejich léčbě se v době provedení studie nepodílel specialista 

v kardiologii nebo interní medicíně. Získali jsme tak data o tom jak léčí pacienty v sekundární 

prevenci IM praktičtí lékaři. 

V obou dvou studiích bylo zastoupení hlavních skupin EBM terapie obdobné a dosahovalo 

75–79 % pacientů, u antiagregační, případně antikoagulační léčby či jejich kombinací bylo 

jejich zastoupení vyšší a pohybovalo se v rozmezí 85–87 % pacientů. Alespoň tři ze čtyř 

EBM léčiv užívalo kolem 75 % pacientů v sekundární prevenci IM. S tím, že v druhé studii, 

která probíhala o pět let později, byla vyšší prevalence pacientů se čtyřkombinací těchto léků. 

Tato naše zjištění jsou porovnatelná s podobnými zahraničními studiemi, přestože se plně 

neshoduje jejich metodika. Porovnání našich studií s obdobnými studiemi v zahraničí uvádí 

tabulka 7. 
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Tabulka 7: Porovnání užívání EBM terapie se zahraničními studiemi 

 ČR
#
 

2005/2006 

ČR
#
 

2011 

Rakousko
¥35

 

2004 

Francie
#36

 

2006 

Kanada
#37

 

2003/04 

Kanada
¥38

 

2003-2005 

USA
¥39

 

2003 

Norsko
#40

 

1999/2000 

Počet pacientů 1149 491 4105 11671 34735 290767 1135 767 

Věk [roky] 65,9 70,7 68,8 64,8  77,0 63,8 > 70 

BB [%] 75,0 79,0 74 82,4 77 78,1 63,9 74 

ACEI/ARB [%] 76,9 79,0 67 79,5 70 78,4 51,8 38* 

Statin [%] 74,5 77,2 67 85,4 72 79,2 62,6 35 

ASA [%] 73,9    90    

Antiagregační lék [%] 77,3 80,2  92,0    70** 

BB + ACE/ARB + statin 44,8 54,9 41    29,9  

BB + ACE/ARB + statin 

+ antiagregační lék 

36,3 44,4  62,1     

* pouze ACEI; ** ASA/antikoagulancium; 
#
 sledována preskripce; 

¥
 sledováno vyzvednutí receptu; BB – betablokátor, ACEI – inhibitor 

angiotensin konvertujícího enzymu; ARB – blokátor receptoru pro angiotenzin II; ASA – kyselina acetylsalicylová 
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Podrobné porovnání našich studií se studiemi zahraničními je limitováno různou mírou 

selekce populace, měřením spotřeby EBM léčiv a rokem provedení studie. Navíc většina 

studií sleduje pacienty v časovém horizontu 3–6 měsíců od jejich propuštění či přijmu 

do  nemocnice, kde byli hospitalizováni pro IM.
35,36,38,39,40

 Pacienti v naší druhé studii byli 

průměrně 8,0 ± 6,6 let po IM. V první studii jsme věk po IM nesledovali, ale data vycházela z 

dokumentace PL, tzn., že v souboru mohou být i pacienti těsně po IM, ale převažovat budou 

pacienti, kteří jsou dlouhodobě v sekundární prevenci IM. Pokud srovnáme naše studie se 

studií Tupina
36

, jež probíhala na vzorku francouzských pacientů, a s kanadskou studií 

Austina
38

, pozorujeme menší procentuální preskripci EBM léčiv pacienty po IM. Toto by 

mohlo souviset s menší preskripcí EBM léků PL ve srovnání s odborníky v oblasti 

kardiologie. Takto tomu bylo v obou výše zmíněných studiích. Ve Francii byla větší míra 

preskripce EBM terapie pacientům po IM asociována se specialisty v kardiologii anebo 

v univerzitních nemocnicích.
36

 U prací ze Severní Ameriky tomu bylo obdobně a práce 

prokázaly, že preskripce EBM léků po IM závisela na typu pracoviště lékaře.
38,39

 Toto by 

mohlo souviset s dostupností doporučených postupů pro jednotlivé odbornosti. Tímto mohla 

být ovlivněna především naše první studie, kdy v roce 2005 SVL teprve začínala s komplexní 

tvorbou doporučených postupů. Druhá studie, která probíhala v roce 2011, kdy již byly 

v delším užívání doporučené postupy SVL a navíc studie byla provedena u PL, kteří byli 

krajskými konzultanty SVL či členy výboru této společnosti; z tohoto důvodu je třeba 

očekávat lepší znalost guidelinů, než by odpovídalo průměrnému PL. Výsledky této studie 

také byly velmi podobné výsledkům studií, které probíhaly i u specialistů v kardiologii a u 

lékařů v univerzitních nemocnicích
36,38

. Otázkou je, jak preskripci EBM léků po IM byla 

ovlivněna v naší studii specialistou v kardiologii či interní medicíně. U první studie toto 

nedokážeme pro nedostupnost potřebných dat posoudit. Do druhé naší studie byli zařazeni jen 

ti pacienti, jejichž sekundární prevenci IM vedl pouze PL. Je pravděpodobné, že specialista 

nastavil terapii v krátkém odstupu po IM a pacienty předal do péče PL. Pacienti ve druhé 

studii měli průměrně 8 let po IM. Po takové době již očekáváme velmi malou „perzistenci“ 

preskripce specialisty a velký vliv PL na farmakoterapii. 

Jak jsme uvedli výše, každé z EBM léčiv má po IM předepsáno asi 75 % pacientů. Přestože 

jde o údaj porovnatelný se zahraničím, není tato preskripce optimální. I když jsme nesledovali 

kontraindikace (komorbidity pacientů, projev nežádoucího účinku při terapii, či závažnou 

lékovou interakci) jednotlivých léčiv, můžeme usuzovat, že jejich zastoupení by nemělo být 

v některých skupinách EBM léků natolik časté, aby dokázalo vysvětlit, proč každý čtvrtý až 

pátý pacient po IM neužívá pro něj jasně indikované léčivo. 

Například ACE inhibitory jsou absolutně kontraindikovány u pacientů s angioedémem 

v anamnéze, přecitlivělostí na dané léčivo, s oboustrannou signifikantní stenózou renální 

arterie a v případě těhotenství. Žen ve fertilním věku v naší studii bylo velmi málo a u dalších 

uvedených absolutních kontraindikací také nelze očekávat častý výskyt. Dále existují relativní 



25 

 

kontraindikace podání ACE inhibitorů (hyperkalémie, závažné poškození ledvin), u nichž 

však podání těchto léčiv nelze vyloučit. Zde bude záležet na posouzení konkrétního pacienta a 

při pečlivém monitorování se lze o jejich aplikaci u některých pacientů pokusit. V těchto 

případech by však měl PL spolupracovat při vedení sekundární prevence se specialistou pro 

daný obor (kardiolog, nefrolog) a tito pacienti by se tak neměli vyskytnout ve studii č. 2. 

Dalším důvodem proč není předepsán ACE inhibitor, může být výskyt nežádoucích účinků, 

které jsou buď přechodné (ortostatická hypotenze na začátku léčby) anebo se dají vyřešit 

záměnou ACE inhibitoru za ARB (dráždivý kašel) a neměly by být překážkou preskripce 

těchto léků. Velmi podobné jako u ACE inhibitorů to bude ve skupině statinů. Statiny mají 

dobrý bezpečnostní profil a nežádoucí účinky a kontraindikace nemohou dle našeho názoru 

vysvětlit, proč velká část pacientů po IM tyto léky neužívá. Příležitostně se může objevit 

zvýšení aktivity jaterních enzymů, které je však ve většině případů reverzibilní. U 5–10 % 

pacientů se rozvíjí myopatie, ale rozvoj rhabdomyolýzy jako nejzávažnějšího nežádoucího 

účinku je extrémně vzácný.
12

 Na místě nejsou ani dřívější obavy ze zvýšení non-kardiální 

mortality (nádory, suicidia, deprese) nebo rozvoje mentálních onemocnění. Toto nebylo 

v postmarketingovém sledování potvrzeno.
12

 O něco výraznější omezení nacházíme u 

betablokátorů a antiagregačních, popřípadě antikoagulačních léků. V případě betablokátorů 

jsou dle guidelinů pro PL absolutní kontraindikací astma bronchiale a AV-blok 2. – 3. stupně 

a relativní kontraindikace chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), ischemická choroba 

dolních končetin, bradykardie pod 50 tepů/minutu, podání sportovcům a fyzicky aktivním 

osobám.
41

 Zastoupení komorbidit opět neznáme, předpokládáme však, že některé mohou být 

častější, než tomu bylo v případě ACE inhibitorů a statinů. V případě netolerance BB při 

ischemické chorobě dolních končetin, v případě netolerance BB u nemocných s CHOPN či 

v případě diabetika s výskytem hypoglykemií je alternativou podat v sekundární prevenci IM 

verapamil, pro nějž máme též data o snížení mortality.
42

 V naší studii č. 2, kde jsme sledovali 

i preskripci verapamilu, mělo verapamil předepsáno 3 % pacientů, nedokážeme však určit, 

zda byl verapamil předepsán pro sekundární prevenci IM či jinou komorbiditu. Krvácení a 

velké riziko krvácení pak mohlo být důvodem k nepodání antiagregancií či antikoagulancií. 

Také zde bychom nepředpokládali velkou prevalenci těchto stavů, tak aby dokázali vysvětlit 

podíl pacientů, kteří neužívají antiagregační (popřípadě antikoagulační) lék. 

Důvody přerušení léčby EBM léčivy po IM se ve své studii zabývala Hudsonová
37

. Z tabulky 

8 je patrno, že kontraindikace podávání EBM léčiv nejsou tak časté, aby dokázaly vysvětlit 

velký podíl pacientů, který po IM tato léčiva neužívá a to obzvláště ve skupině statinů a 

ACEI/ARB. 
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Tabulka 8: Důvody a podíl vysazení EBM terapie po IM dle studie Hudsonové37 

EBM léčivo Důvod Procent pacientů 

Antiagregancia malignita 6 % 

 onemocnění GIT 4 % 

 anemie 1 % 

 demence 1 % 

 krvácení do CNS 1 % 

Betablokátory městnavé srdeční selhání 6 % 

 poruchy vedení vzruchu 4 % 

 CHOPN 3 % 

 malignita 3 % 

 ICHDK 2 % 

 demence 1 % 

 hypotenze < 1 % 

ACEI/ARB malignita 4 % 

 akutní renální selhání 2 % 

 hypotenze 1 % 

 acidobazická nerovnováha < 1 % 

Statin malignita 8 % 

 svalové potíže < 1 % 

 

V této studii Hudsonové též bylo zaznamenáno, že u starších pacientů byly vysazeny všechny 

skupiny EBM léků častěji než u mladších
37

. Podobný trend jsme zaznamenali v našich dvou 

studiích. Kromě skupiny ACEI/ARB (kde byla závislost na věku opačná) a statinů (jejich 

preskripce se nelišila v závislosti na věku) v první studii, byly další skupiny EBM léčiv 

signifikantně méně předepisovány starším pacientům. Tento trend byl zaznamenán ve více 

studiích s podobnou metodikou.
39,43,44

 Toto může být vysvětleno zvyšujícím se počtem 

komorbidit ve vyšším věku, což může omezovat preskripci EBM léků z důvodů zvyšujícího 

se počtu kontraindikací.
44

 Druhým důvodem může být obava lékařů před častějším výskytem 

nežádoucích účinků a lékových interakcí. Přestože nemáme stále dostatek validních dat o 

benefitu této léčby u pacientů ve vysokém věku, například z dat studie PROSPER vyplývá, že 

podávání statinů je nákladově efektivní v sekundární prevenci KVO nejméně do 84 let věku.
45

 

Dle START kritérií jsou jednoznačně indikovány i u pacientů seniorského věku ACEI 

inhibitory po IM, ASA či klopidogrel u nemocných s anamnesticky prokázaným 

onemocněním koronárních, mozkových či periferních tepen majících sinusový rytmus a 

statiny u nemocných s onemocněním koronárních, mozkových či periferních cév v anamnéze, 

kteří jsou nezávislí v aktivitách běžného denního života a jejichž odhadovaná doba přežiti je 

delší než 5 let.
46
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V obou dvou studiích nebyla zaznamenána závislost preskripce skupin EBM léčiv na pohlaví 

pacientů. Pokud se u skupiny ACEI/ARB hodnotila preskripce alespoň jednoho z těchto léků, 

nelišila se od sebe jednotlivá pohlaví. Pokud se však hodnotilo ACEI a ARB zvlášť, byly 

ženám signifikantně méně předepisovány ACEI a více ARB než mužům. Vysvětlení tohoto 

jevu je opět složité. Jedním z možných vysvětlení, i když dle našeho názoru nedokáže 

vysvětlit tak velký rozdíl v preskripci v závislosti na pohlaví, může být, že kašel jako 

nežádoucí účinek léčby ACEI se vyskytuje častěji u žen než u mužů.
47

 

Dále je potřeba nutně dodat, že v našich studiích jsme sledovali pouze chování lékařů. Byla 

sledována pouze preskripce léčiv, nikoli to, zda si pacient léčivé přípravky v lékárně vyzvedl 

a zda skutečně léčivé přípravky užíval. Např. ve studii Eagle et al. bylo zjištěno, že 6 měsíců 

po propuštění z nemocnice, kde byly hospitalizováni pro akutní koronární syndrom, neužívá 

8 % pacientů ASA, 12 % BB, 13 % statiny a 20 % pacientů ACEI, přestože jim byly 

předepsány.
48

 Ve skutečnosti tedy počet pacientů užívajících EBM terapii po IM bude menší, 

než naznačují naše dvě studie či studie
 
rozebrané výše, které se zabývají preskripcí těchto 

léčiv či vyzvednutím léků v lékárně.
35,38,39,36,37,40

 

Za velký problém, na který nás upozornila první naše studie, považuji, že pouze u malého 

procenta pacientů po IM je dosahováno cílových hodnot léčby rizikových faktorů KVO (viz. 

Tabulka 2). Krevní tlak a celkový cholesterol je kompenzován na cílovou hodnotu pouze u 

každého desátého pacienta. Zde by byl jistě velký prostor pro zlepšení kompenzací těchto 

rizikových faktorů. Dle subanalýzy studie Atlet, která byla podkladem pro první naši zde 

publikovanou studii, tři a více léků ke kompenzaci arteriální hypertenze užívá pouze 24 % 

všech pacientů (hodnoceni i pacienti bez IM v anamnéze, ale všichni pacienti s KVO nebo ve 

vysokém riziku KVO).
49

 Z toho plyne, že kombinační léčba arteriální hypertenze není stále 

plně využívána. Obdobně tomu bylo i v případě kompenzace celkového cholesterolu. Přes 75 

% pacientů po IM užívá statin. Zde by bylo vhodné se zamyslet, zda jsou předepisovány 

dostatečné dávky vhodných statinů. Data z první studie jsou z roku 2005, kdy nejpotentnější 

statiny byly užívány velmi málo. Ze statinů naprosto převládal simvastatin (87 % ze všech 

pacientů užívajících statin; průměrná dávka 19,92 mg), atorvastatin užívalo pouze 10 % 

pacientů na statinové terapii a rosuvastatin tou dobou ještě nebyl na českém trhu dostupný.
50

 

Lze předpokládat, že v dnešní době, kdy většina pacientů užívá atorvastatin či rosuvastatin,
51

 

bude situace o něco lepší, než naznačují data z naší studie. Velkým problémem zůstává též 

nikotinismus, 33 % pacientů po IM bylo kuřáky a centrální obezita, kdy skoro každý druhý 

pacient po IM byl ve vysokém riziku poškození zdraví s ohledem na jeho obezitu centrálního 

typu. 

Jak je uvedeno výše jedna čtvrtina pacientů po IM užívá dva a méně EBM léků a velmi malé 

procento pacientů dosahuje cílových hodnot rizikových faktorů KVO, proto se pokusíme 

navrhnout opatření, která by mohla přispět k větší racionalitě preskripce PL. Domníváme se, 
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že mezi komplikované pacienty, které by měl PL konzultovat se specialisty, by měli být 

zařazeni i pacienti po IM, u kterých PL váhá nad preskripcí jednoho ze čtyř EBM léčiv. Svoji 

kontrolní roli musí sehrávat i plátci zdravotní péče (zdravotní pojišťovny), které mohou buď 

cílenou analýzou spotřeb léčiv, nebo delegováním kontrolní funkce na farmaceuta přispívat 

k optimalizaci farmakoterapie. Lékárník také může přispět k motivaci pacientů ke změně 

jejich životního stylu a stravovacích návyků. Farmaceuti se mohou do systému zapojit také 

screeningem lékových problémů při poskytování konzultační činnosti v lékárně, tak i 

rozvíjením spolupráce s PL na půdě lékových informačních center. Jako optimální se nám jeví 

těsnější regionální spolupráce GP, lékárníků a klinických farmaceutů. 

Limity studií 

Studie č.1 

Hlavní limitou této studie je nepřítomnost alespoň náhodné kontroly vyplňování formulářů 

pro tuto studii praktickými lékaři a jejich souhlas s dokumentací pacienta. Mezi limity 

můžeme zařadit i neúplné informace o kontraindikacích podání EBM terapie IM. Limitou, i 

když ne natolik podstatnou, by se mohlo jevit i to, že každý z PL ve studii měl ve 

vyhodnocení zařazené v průměru pouze tři pacienty po IM. Tito pacienti však dle protokolu 

projektu Atlet
52

 byli vybráni čistě náhodně. 

Studie č.2 

Hlavní limitou této studie je specifická skupina oslovených PL – konzultanti SVL ČLS JEP a 

chybějící informace o jejich socio-demografických charakteristikách. Limitou studie je též 

nízký počet participujících PL a dále chybějící informace o kontraindikacích EBM terapie a 

nesledování dávek předepsaných léčiv. 

Závěr 

Naše výsledky z obou studií ukazují, že užívání EBM terapie po infarktu myokardu je 

v České republice srovnatelné s ostatními vyspělými zeměmi, přesto není optimální. 

V analýze našich studií jsme nalezli vztah mezi věkem pacientů a preskripcí EBM terapie. Až 

na výjimky (statiny a ACEI/ARB v jedné studii) platilo, že EBM léky jsou méně 

předepisovány pacientům starším než mladším. Nebyla nalezena závislost mezi pohlavím 

pacientů a preskripcí EBM léčiv. Zjistili jsme též, že rizikové faktory KVO nejsou u těchto 

pacientů optimálně léčeny. Protože je zde stále velké procento pacientů, které není adekvátně 

léčeno, je třeba zaměřit se na zvyšování kvality péče o tyto pacienty. Svou roli by zde měli 

sehrát odborné společnosti praktických lékařů i specialistů, velké místo je zde i pro lékárníky 

a klinické farmaceuty. Velká a stále dostatečně neuplatňovaná je též role plátce zdravotní 

péče, který by měl garantovat kvalitní a dostupnou léčbu pro své klienty. 
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Analýza postojů, názorů a zkušeností praktických lékařů 

s generickými léčivy a generickou substitucí v České republice. 

Teoretická část 

Ve vyspělých státech každoročně stoupají náklady na zdravotní péči, a to i přesto, že vlády, 

zdravotní pojišťovny i poskytovatelé zdravotní péče se snaží udržet jejich růst pod kontrolou. 

Hlavními důvody rostoucích nákladů je stárnutí populace, pokrok ve vývoji zdravotnických 

technologií a také rostoucí očekávání společnosti v oblasti péče o zdraví.
53

 Obdobně jako 

rostou výdaje na zdravotní péči jako celek, stoupají kontinuálně i náklady na léčivé přípravky 

(LP).
53,54

 Například v Německu představovaly náklady na ambulantní preskripci v roce 2004 

více jak 24 miliard €.
54

 Ve Finsku mezi lety 1993–2003 stouply náklady na léčiva na jednoho 

pacienta více jak dvojnásobně (194 € v roce 1993; 432 € v roce 2003) a v roce 2002 

představovaly výdaje na léčiva 15,9 % ze všech nákladů na zdravotní péči.
55

 Ve Slovinsku 

byly náklady na léčiva v roce 2001 103 € na jednoho obyvatele, meziročně stouply o 7 %, a 

za léčiva bylo utraceno 17 % ze všech výdajů na zdravotní péči.
56

 

V České republice vzrosty mezi lety 2006 a 2011 celkové výdaje na zdravotní péči z 227 mld. 

na 289 mld. Kč. Dle odhadu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) vzrostly 

celkové výdaje za léčivé přípravky (LP) ve stejném období z 55 mld. na 68 mld. Kč, což je 

nárůst o 23 %. Co se týká výdajů za léčivé přípravky na předpis hrazené ze zdravotního 

pojištění, tak nárůst mezi lety 2006–2011 byl pouze nepatrný (33,9 mld. Kč v roce 2006 a 

34,1 mld. Kč v roce 2011). Větší dynamika růstu nákladů za LP byla zaznamenána u nákladů 

zdravotnických zařízení na LP a u přímých úhrad obyvatelstva v lékárnách (volný prodej + 

doplatky na recept). Mezi lety 2006–2011 vzrostly výdaje zdravotnických zařízení za LP o 83 

% a přímé úhrady obyvatel za LP o 33 %.
57,58

 

Jednou z možných strategií jak omezit progresi nákladů na léčivé přípravky je vstup 

generických LP na trh a zavedení generické substituce či generické preskripce. 

Vstup generických LP na farmaceutický trh a obchodní soutěž mezi jejich výrobci přispívá ke 

snížení nákladů na léčiva. Generická substituce redukuje náklady na léčivé přípravky dvěma 

způsoby. Lékárníci mohou především substituovat originální LP s vyšší cennou za méně 

nákladné generické LP. Druhým způsobem snížení nákladů je pak stimulování cenové soutěže 

mezi výrobcem originálního LP a výrobci generických LP.
59,60

 

Dle zkušeností „Social Insurance Institution of Finland“ (KELA) se na celkové úspoře 

národních výdajů za léčivé přípravky, kterých bylo dosaženo díky generické substituci během 

jednoho ruku po jejím zavedení ve Finsku, podílela ze dvou třetin cenová soutěž mezi výrobci 

a z jedné třetiny provádění generické substituce (GS) přímo v lékárně.
59

 Ve Švédsku snížilo 

zavedení generické substituce nárůst nákladů na léčivé přípravky jak pro pacienty, tak i pro 
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státní rozpočet.
61

 V roce 2007 bylo ve Spojených státech 58–67 % vydaných LP generických, 

což je v porovnání s jinými státy velký poměr (Kanada – 48 %, Austrálie – 30 %, Japonsko – 

17 %), přesto pokud by byla naplno využita možnost generické preskripce (experty stanovena 

na 80 % ze všech přípravků) bylo by možno uspořit odhadem až 11 % nákladů na LP. 
62

 

Generické LP jsou dle definice LP, které jsou, co se týče účinné látky, chemicky identické 

originálnímu LP a mohou být uváděny na trh po vypršení patentové ochrany a dalších 

exklusivních obchodních práv originálního LP.
63

 

Generické LP obsahují stejnou účinnou látku, mají stejnou cestu podání a lékovou formu a 

předpokládá se i shodná účinnost a bezpečnost jako u originálního léčivého přípravku.
64 

Generický LP nemusí procházet náročným preklinickým a klinickým testováním (studie na 

zvířatech, klinické testování, biologická dostupnost ad.), ale jejich účinnost a bezpečnost je 

prokazována tzv. bioekvivalenčními studiemi. Generické LP jsou považovány za 

bioekvivalentní originálnímu LP pokud rychlost a rozsah absorpce nevykazuje signifikantní 

rozdíl v porovnání s originálním LP a nebo pokud rozsah absorpce nevykazuje významný 

rozdíl a rozdíl v rychlosti absorpce je záměrný nebo lékařsky nevýznamný.
65

 

Bioekvivalenční studie se provádějí na minimálně dvanácti zdravých dobrovolnících 

(výjimečně na pacientech – např. u toxických léčiv používaných k léčbě rakoviny). Obvyklý 

počet probandů ve studii se pak pohybuje okolo třiceti. Testuje se jedna dávka nejvyšší síly 

zamýšlené pro trh. Hodnotícím kritériem je farmakokinetický profil LP na základě 12–18 

odběrů. Primárně se zjišťují parametry charakterizující rozsah absorpce. Hlavním z těchto 

parametrů je plocha pod křivkou – AUC (area under the curve), dále se zjišťuje kumulativní 

renální exkrece – Ae, případně koncentrace léčivé látky u studií v ustáleném stavu. 

Sekundárně jsou pak zjišťovány farmakokinetické parametry, které charakterizují rychlost 

vstřebávání (minimální, maximální a průměrná plazmatická koncentrace – Cmax, Cmin, Cav; 

fluktuace (Cmax - Cmin); tmin – čas, který uběhne mezi podáním léčivého přípravku a 

okamžikem, kdy je pozorována cmax; t1/2 – biologický poločas eliminace).
66

 

Proto, aby generická léčiva mohla být považována za bioekvivalentní originálnímu přípravku 

(v případě jeho nedostupnosti, přípravku, který doporučila WHO jako referenční) je třeba, aby 

90% interval spolehlivosti poměru průměrných hodnot sledovaných parametrů ležel 

v intervalu 0,8–1,25. Tzn., že sledované farmakokinetické parametry – plocha pod křivkou, 

maximální plazmatická koncentrace ad. odpovídají 80–125 % hodnot originálního léčivého 

přípravku. Statistické hodnocení bioekvivalenčních studií probíhá na hladině významnosti 

5 % (existuje 5% riziko nesprávného závěru) a ke statistickému zpracování by měl být použit 

ANOVA test (Analysis of Variance).
64,66 

Generická substituce (GS) je termín používaný pro nahrazení předepsaného originálního 

léčiva léčivem jiným, které obsahuje stejnou účinnou látku.
60

 GS byla v ČR legislativně 
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zavedena zákonem č.378/2007 Sb. platným od 31. 12. 2007. Tento zákon umožňuje 

lékárníkovi vydat místo předepsaného léčivého přípravku přípravek jiný, který však obsahuje 

stejnou účinnou látku(y). Dále musejí být splněny další podmínky. Lékař netrvá na vydání 

předepsaného přípravku, pacient s výdejem „náhradního“ přípravku souhlasí a substituovaný 

LP je shodný s původním přípravkem z hlediska bezpečnosti a účinnosti, obsahuje stejnou 

léčivou látku se stejnou cestou podání a stejnou lékovou formu. Obsahuje-li substituovaný LP 

jiné množství léčivé látky na jednotku, přepočítá lékárník dávkování tak, aby odpovídalo 

předpisu lékaře.
67,81

 I když není termín „generická substituce“ v tomto zákoně zmíněn, princip 

výdeje odpovídá GS jak je prováděna v zahraničí, a tento termín se vžil i v českém prostředí. I 

když zahraniční definice
60,68

 často uvádějí GS jako „náhradu“ originálního LP za generický 

LP, v českém prostředí dle zákonné definice je možná i substituce generického LP za jiný 

generický LP a dokonce i substituce generického LP za LP originální. 

Bylo zmíněno, že GS je nástroj, který má v první řadě snižovat náklady zdravotních 

pojišťoven, nemocnic a pacientů na LP. GS ale může přinášet i rizika pro pacienty. Byla 

popsána například kazuistika subterapeutické hladiny INR (international normalized ratio) či 

případy výskytu nežádoucích účinků léčiv v souvislosti s GS.
 69,86

 Tato a další rizika mohou 

pro pacienty plynout z rozdílů mezi pomocnými látkami a formulacemi lékové formy mezi 

originálním a generickým LP.
84

 Dalším rizikem při provádění GS je riziko zdvojených dávek 

dvou různých léčivých přípravků se stejnou účinnou látkou. 

Pro úspěšnost lékové politiky směřující k implementaci principů generické substituce či 

generické preskripce je rozhodující jakým způsobem budou tato opatření přijata lékaři, 

lékárníky a jejich pacienty.
70

 Publikované údaje naznačují, že reformy spojené s generickou 

substitucí nejsou lékaři většinou přijímány příliš pozitivně, a to přesto, že jejich preskripce 

může být z větší části tvořena právě generickými léčivými přípravky.
71,72

 Proces zavádění 

generických léčiv a generické substituce do každodenní praxe může být ovlivněn neznalostí 

základních principů a řadou mýtů na straně lékařů, což zvyšuje nedůvěru v principy generické 

substituce.
55

 Preskripci generických LP a větší rozvoj využívání generické substituce by pak 

mohlo podpořit větší množství informací o této problematice, které by pocházely 

z nezávislého akademického prostředí nebo další klinické testování generických LP.
56

 

Generická substituce může být odmítána i ze strany pacientů, což může souviset 

s nedostatkem informací. Lékaři i zde mohou sehrát pozitivní roli. S pacienty o problematice 

generických LP a generické substituce mohou více hovořit a ptát se jich na zkušenosti 

s generickými LP a generickou substitucí a popřípadě korigovat názory pacientů, pokud jsou 

postaveny na mylných informacích.
54

 

Po zavedení GS se téměř okamžitě rozpoutala vášnivá diskuze mezi zdravotníky o tom, zda 

jsou generické LP stejně kvalitní a bezpečné jako LP originální a zda systém generické 
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substituce je pro pacienty bezpečný a přínosný. Bohužel se většina této diskuze často 

neopírala o podložená fakta a převládala v ní emoční složka. 

Katedra sociální a klinické farmacie farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci 

se SVL ČLS JEP a Českou lékárnickou komorou (ČLnK) se rozhodla provést studii, 

zaměřenou na zjištění názorů vědomostí a zkušeností praktických lékařů, lékárníků a pacientů 

s generickými léčivými přípravky a generickou substitucí, a to po zhruba roce od jejího 

legislativního uvedení. 
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Praktická část 

V praktické části této kapitoly jsem se věnoval analýze názorů, vědomostí a zkušeností 

praktických lékařů s generickými LP a generickou substitucí. 

Provedli jsme velkou studii, která analyzovala názory, vědomosti a zkušenosti PL, lékárníků a 

pacientů s generickými LP a GS. Jak je zmíněno v teoretickém úvodu, GS přináší pro 

pacienty i určitá rizika. Tato rizika jsme analyzovali na zkušenostech a vědomostech PL s GS. 

Cíl 

Cílem této studie bylo:  

1. zjistit a analyzovat názory praktických lékařů pro dospělé (PL) na generické LP a GS. 

2. zjistit a analyzovat zkušenosti PL s generickými LP a GS 

3. zmapovat a analyzovat míru vědomostí PL o GS 

po prvním roce od legislativního ukotvení v ČR. 

Metodika 

Osloveni byli všichni PL, kteří se zúčastnili XXVII. výroční konference SVL ČLS JEP a 

všech krajských konferencí této odborné společnosti, a to v období od listopadu 2008 do 

března 2009. 

Sběr dat probíhal pomocí dotazníku, který byl spolu s informacemi o jeho vyplnění 

distribuován všem účastníkům výše zmíněných akcí SVL ČLS JEP konaných v uvedeném 

období. Dotazníky byly shromažďovány na vyznačených místech a poté byly předány 

řešitelům studie. 

Dotazník obsahoval celkem 28 otázek, které byly rozděleny do 5 částí. V první části byly 

získány demografické údaje o respondentovi (pohlaví, věk, velikost obce, v níž se nachází 

ordinace PL, údaj o získání atestace). Ve druhé části byla respondentům předložena tvrzení 

týkající se používání, nákladovosti a bezpečnosti originálních a generických LP a GS. 

Respondenti vyjadřovali míru souhlasu s těmito tvrzeními pomocí pětistupňové Likertovy 

škály (naprosto souhlasím – spíše souhlasím – nedokáži posoudit – spíše nesouhlasím – 

naprosto nesouhlasím). Tato část dotazníku byla převzata ze dvou zahraničních šetření a 

upravena na podmínky ČR.
73,74

 Ve třetí části byla zjišťována znalost legislativních podmínek, 

které musejí být splněny před uskutečněním generické substituce v ČR. Tyto znalosti byly 

ověřovány pomocí dichotomických otázek (ano – ne). Ve čtvrté části dotazníku byly 

monitorovány postoje PL ke generické substituci. Použita byla opět pětistupňová Lickertova 

škála (pozitivní – spíše pozitivní – neutrální – spíše negativní – negativní). Dále zde byla 

pomocí výčtových otázek (s možností více odpovědí) zjišťována největší pozitiva (např. 

finanční úspora) a negativa (např. riziko duplicitního užívání léčiv), která dle mínění 

respondenta přineslo zavedení GS. Zkušenost respondenta s GS u jeho pacientů byla 
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zjišťována pomocí dichotomické otázky. Konkrétní případy zkušeností s generickými léčivy 

či s GS mohli respondenti uvést do připraveného volného pole. V poslední páté části 

dotazníku byla testována znalost chráněných názvů originálních léčivých přípravků od čtyř 

v praxi často používaných léčivých látek (atorvastatin, ramipril, metformin, omeprazol). 

Respondentům byly předloženy od každé léčivé látky firemní názvy léčivých přípravků a 

respondenti byli požádáni, aby určily originální léčivý přípravek.  

Dotazník byl pilotován na 10 respondentech z řad PL. Průměrný čas na vyplnění dotazníku 

byl 15 minut. 

Statistické hodnocení 

Data byla ukládána do připraveného webového formuláře, odkud byla převedena do programu 

Microsoft Excel
®
. Pro provedení statistické analýzy byl použit statistický software PASW 

verze 18.0
®
 (v dřívějších verzích označován jako SPSS

®
). Deskriptivní statistika je u 

metrických položek uváděna ve tvaru průměr ± směrodatná odchylka (SD), v některých 

případech je připojen 95% konfidenční interval. Pro testování závislostí postojů respondentů 

ke GS v závislosti na jejich věku, pohlaví nebo znalosti legislativních podmínek byl využit 

Pearsonův korelační test (r). Pro ověření závislostí znalostí originálních názvů LP na věku 

respondentů byl použit Kendallův tau korelační test (τ). Za signifikantní byla považována 

hodnota p < 0,05. Skóre respondentů kvantifikující jejich znalost legislativních podmínek GS 

bylo srovnáno s hypotetickým skóre, které by odráželo náhodné hádání, pomocí 

jednovýběrového t-testu. Vnitřní konzistence otázek zaměřených na legislativní podmínky GS 

byla testována pomocí Cronbach`s alpha měřítka reliability. 

Výsledky 

Demografická charakteristika 

Celkem bylo osloveno 1840 PL. Vyplněný dotazník odevzdalo 263 PL, což představuje 

14,3% návratnost. Tento počet získaných odpovědí představoval 5,0 % ze všech praktických 

lékařů v ČR.
75

 Do hodnocení byly zařazeny všechny získané dotazníky. Demografickou 

charakteristiku respondentů uvádí tabulka 9. 

Tabulka 9: Demografická charakteristika respondentů (N = 263) 

Demografické údaje 

Pohlaví 

muži 86 (32,7 %) 

ženy 177 (67.3%) 

Věk bez rozlišení pohlaví 

průměr ± SD [roky] 52.2±13.7  
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mladší 44 let 44 (16.8 %) 

45-54 let 110 (41.8 %) 

55-64 let 74 (28.1 %) 

starší 65 let 24 (9.1 %) 

věk neuveden 11 (4.2 %) 

Věk dle pohlaví 

průměrný věk žen ± SD [roky] 49.1±13.6 

průměrný věk mužů ± SD [roky] 52.6±13.6 

Velikost obce, kde se nachází pracoviště 

do 5000 obyvatel 

5000-9999 obyvatel 

10000-49999 obyvatel 

50000-99999 obyvatel 

100000-999999 obyvatel 

nad 1 milion 

49 (18.6 %) 

32 (12,2 %) 

72 (27,4 %) 

37 (14,0 %) 

47 (17,9 %) 

26 (9,9 %) 

Atestace 

Ano 248 (94.3%) 

 

Názory praktických lékařů na originální a generické léčivé přípravky a generickou 

substituci 

Názory PL na generické léčivé přípravky jsou sumarizovány v tabulce 10. Je patrno, že PL si 

myslí, že byli seznámeni s problematikou originálních a generických LP více v rámci 

postgraduálního studia než studia pregraduálního. Dle názoru PL jsou generické LP ve 

srovnání s přípravky originálními méně nákladné, je u nich legislativou požadována stejná 

bezpečnost a stejné garance jakosti (správná výrobní praxe – GMP) jako u originálních LP. 

Praktičtí lékaři též požadovali větší dostupnost výsledků bioekvivalenčních studií generických 

LP. U otázek týkajících se terapeutické ekvivalence, bioekvivalence, kvality, účinnosti a 

výskytu nežádoucích účinků generických LP v porovnání s originálním LP se respondenti 

rozdělili do dvou přibližně stejně početných skupin. Pro jednu skupinu respondentů jsou 

generické LP v těchto parametrech srovnatelné s originálním LP. Naproti tomu přibližně 

stejně velká skupina je opačného názoru. 
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Tabulka 10: Názory PL na tvrzení o originálních a generických léčivých přípravcích a generické substituci 

 Naprosto 

souhlasím 

Spíše souhlasím Nedokážu 

posoudit 

Spíše 

nesouhlasím 

Naprosto 

nesouhlasím 

V rámci pregraduálního studia jsem byl 

seznámen s problematikou generických 

a originálních LP. 

17.5% 20.9% 14.8% 19.8% 27.0% 

V rámci postgraduálního studia jsem 

byl seznámen s problematikou 

generických a originálních LP. 

43.4% 38.0% 7.2% 8.0% 3.4% 

Každý generický LP je ve srovnání 

s originálním LP terapeuticky 

ekvivalentní. 

3.0% 39.2% 16.7% 30.8% 10.3% 

Každý generický LP je ve srovnání 

s ostatními generickými LP 

terapeuticky ekvivalentní. 

5.3% 37.3% 25.5% 25.8% 6.1% 

Generický přípravek je bioekvivalentní 

s příslušným originálním LP. 

5.3% 32.3% 33.8% 20.5% 8.0% 

Potřebuji mít více informací o 

výsledcích hodnocení bioekvivalence u 

generických LP. 

33.8% 40.0% 16.0% 6.8% 3.4% 

Generický LP musí být ve stejné lékové 

formě (tablety, kapsle) jako jeho 

originální LP. 

21.7% 28.9% 16.7% 21.3% 11.4% 

Generické LP jsou ve srovnání 

s originálními LP méně kvalitní. 

8.4 % 37.6 % 25.5 % 21.3 % 7.2 % 

Generické LP jsou ve srovnání 

s originálními LP méně účinné. 

3.0% 36.1% 22.1% 28.9% 9.9% 
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 Naprosto 

souhlasím 

Spíše souhlasím Nedokážu 

posoudit 

Spíše 

nesouhlasím 

Naprosto 

nesouhlasím 

Generické LP mají ve srovnání 

s originálními LP více nežádoucích 

účinků. 

3.0% 34.3% 26.6% 28.5% 7.6% 

Generické LP jsou ve srovnání 

s originálními LP méně nákladné. 

37.3% 47.9% 7.2% 5.7% 1.9% 

U generických LP je legislativou 

požadována stejná bezpečnost jako u 

originálních LP. 

39.2% 37.6% 12.5% 8.4% 2.3% 

Při výrobě generických LP jsou 

vyžadovány stejné garance kvality 

výroby (správná výrobní praxe) jako u 

originálních LP. 

27.4% 33.5% 23.1% 12.2% 3.8% 

Generická substituce redukuje náklady 

pacientů na farmakoterapii. 

30.8% 49.8% 13.4% 4.9% 1.1% 
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Znalost legislativních podmínek provedení generické substituce 

V této části bylo zjišťováno, jak PL znají legislativní podmínky, které musejí být splněny před 

uskutečněním GS. Tabulka 11 ukazuje znalost těchto podmínek. Kromě souhlasu lékaře a 

stejné síly LP musí být dle platné české legislativy splněny všechny ostatní uvedené 

podmínky. 

Tabulka 11: Míra znalosti legislativních podmínek GS (N = 263) 

Legislativní podmínka 
Správná odpověď 

N (%) 

Stejná léčivá látka 216 (82.1%) 

Souhlas pacienta 156 (59.3%) 

Stejná celková dávka 148 (56.3%) 

Stejná cesta podání 143 (54.4%) 

Souhlas lékaře 136 (51.7%) 

Stejná léková forma 123 (46.8%) 

Stejná síla přípravku 111 (42.2%) 

Na receptu není „Nezaměňovat“ 108 (41.1%) 

Nižší doplatek pacienta 86 (32.7%) 

 

U otázek stran legislativních podmínek provedení GS byly možné dvě odpovědi „ano-ne“. Za 

každou správnou odpověď byl respondentovi udělen jeden bod (maximum 9 bodů). Ani jeden 

z respondentů nedokázal správně určit všechny legislativní podmínky provedení GS. 

Respondenti odpověděli správně v průměru 4,7  2,0 otázky, CI95% = (4,4–4,9), což pro 9 

otázek se dvěma variantami odpovědí se jen málo liší od náhodného výběru odpovědí a rozdíl 

od „hodu mincí“ není ani signifikantní (p = 0,173). Dosažené skóre pravděpodobnostně 

odpovídalo znalosti odpovědi v průměru na 0,33 otázky, CI95% = (-0,14–0,81), + v průměru 

0,5*(9 – 0,33) správných odpovědí získaných náhodně. Blíže viz. graf 3. 

Korelace otázka vs. celkové skóre nabývala signifikantně kladné hodnoty pro všechny otázky 

s výjimkou otázky týkající se podmínky „stejná síla substituovaného LP“, kde naopak dosáhla 

tato korelace silně záporné hodnoty (r = - 0,571, p < 0.001). To znamená, že na ni odpovídali 

nesprávně s vyšší pravděpodobností právě ti respondenti, kteří v ostatních položkách 

prokázali lepší znalosti. Nesprávnost autorské odpovědi (důvod první volby pro tento jev) 

jsme vyloučili porovnáním s legislativou. Dalšími důvody mohou být buď „chytákovitost“ 

dané otázky nebo rozšířenost informačního zdroje mezi PL (leták, učebnice), který na danou 

otázku uvádí nesprávnou odpověď. 
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Graf 3: Znalost legislativních podmínek provedení GS 

 

Postoje ke generické substituci a zkušenosti s generickou substitucí. 

Pozitivní resp. spíše pozitivní postoj k provádění GS v lékárně mělo 5,3 %, resp. 16 % PL. 

Naopak téměř 36,1 %, resp. 23,2 % ji považovalo za spíše negativní, resp. negativní. 

Neutrální postoj k ní pak zaujímalo 19,4 % respondentů. Při analýze dat bylo zjištěno, že 

existuje signifikantní závislost (r = -0,135; p = 0,033) mezi znalostí legislativních podmínek 

provedení GS a postojem respondentů ke GS. Respondenti, kteří prokázali lepší znalost 

legislativních podmínek, měli ke GS pozitivnější vztah (viz. graf 4). Mladší respondenti 

projevili signifikantně lepší znalosti o podmínkách GS (r = -0,139; p = 0,028), zároveň měli 

vstřícnější pohled na GS (r = 0,143; p = 0,024). 

Za poslední měsíc se nesetkalo 202 (76,8 %) PL u svých pacientů s problémem, u kterého by 

měli podezření, že k němu došlo v souvislosti s GS. Respondenti, kteří odpověděli, že se 

s problémem u svých pacientů setkali, uváděli ve specifikaci nejčastěji, že pacient užíval dva 

přípravky se stejnou léčivou látkou současně, či se po převodu z jednoho přípravku na jiný 

objevily nežádoucí účinky či snížení účinnosti. Ve velkém procentu případů respondenti 

uváděli výskyt nežádoucích účinků typických pro určitou léčivou látku (např. otoky dolních 

končetin při užívání antihypertenziv ze skupiny kalciových blokátorů anebo suchý kašel po 

inhibitorech ACE), které pravděpodobně dle popisu, který lékař uvedl v dotazníku, nemusely 

souviset s GS. Blíže se tomuto problému věnuji v diskuzi. 
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Graf 4: Závislost postojů praktických lékařů ke generické substituci v závislosti na znalosti legislativních podmínek 

GS. 

 

Osa y: postoj ke GS (1 - pozitivní, 2 - spíše pozitivní, 3 - neutrální, 4 - spíše negativní, 5 - 

negativní); osa x: znalost legislativních podmínek GS (každá správná odpověď byla 

ohodnocena jedním bodem, maximum 9 bodů); závislost proložena regresní křivkou a „loess 

curve“ (křivka lokální regrese). 

Pozitiva a negativa generické substituce vnímané praktickými lékaři 

Za největší pozitiva zavedení systému GS považují praktičtí lékaři úsporu finančních 

prostředků pro pacienta a pro zdravotní pojišťovnu. Dále jako pozitivum hodnotí, že nemusejí 

sledovat aktuální výši doplatků pacienta na LP. Největší negativa naproti tomu vidí v tom, že 

nevědí, který konkrétní LP pacient užívá, není dle jejich názoru vyjasněna právní 

odpovědnost za případné nežádoucí účinky a nemohou tak převzít plnou odpovědnost za 

léčbu pacienta. Dále se respondenti obávali zdvojování dávek dvou přípravků se stejnou 

účinnou látkou. Podrobnější výsledky uvádí tabulka 12. 
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Tabulka 12: Pozitiva a negativa generické substituce jak jsou vnímány PL. (N = 263) 

 N (%) 

Pozitiva 

Úspora finančních prostředků pro pacienty. 197 (74,9 %) 

Možná úspora finančních nákladů za LP pro zdravotní 

pojišťovny. 

159 (60,5 %) 

Lékař nemusí sledovat aktuální doplatky (spoluúčast 

pacienta) na LP. 

124 (47,1 %) 

Tlak farmaceutických firem je rozložen na více 

poskytovatelů zdravotní péče. 

44 (16,7 %) 

Vzrůst odborné prestiže lékárníka. 19 (7,2 %) 

Možnost omezit sortiment LP v lékárně. 15 (5,7 %) 

Jiná možnost. 15 (5,7 %) 

Negativa 

Lékař neví, který konkrétní LP pacient užívá. 195 (74,1 %) 

Lékař nemůže převzít všechny záruky za pacientovu 

léčbu. 

167 (63,5 %) 

Nevyjasněnost právní odpovědnosti při vzniku 

nežádoucích účinků. 

142 (54,0 %) 

Riziko zdvojení dávek LP se stejnou léčivou látkou 

nebo jiné chyby v užívání LP ze strany pacienta. 

130 (49,4 %) 

Možné odmítnutí léčby pacientem z důvodu 

eventuálně vyššího rizika nežádoucích účinků. 

98 (37,3 %) 

Možnost vzniku jednobarevných lékáren. 87 (33,1 %) 

Jiná možnost. 18 (6,8 %) 

Větší časová náročnost pro lékárníky. 16 (6,1 %) 

 

Znalosti originální léčivých přípravků. 

Z tabulky 13 je zřejmé, že originální léčivý přípravek od účinných látek ramipril a atorvastatin 

zná asi ¾ respondentů. Naproti tomu originální léčivý přípravek od omeprazolu či 

metforminu zná každý čtvrtý, resp. třetí praktický lékař. 

Tabulka 13: Znalost originálních LP 

 Správná odpověď 

N (%) 

Nesprávná odpověď 

N (%) 

Nevím 

N (%) 

ramipril 206 (78,3 %) 17 (6,5 %) 40 (15,2 %) 

atorvastatin 196 (74,5 %) 27 (10,3 %) 40 (15,2 %) 

metformin 81 (30,8 %) 106 (40,3 %) 76 (28,9 %) 

omeprazol 61 (23,2 %) 152 (57,8 %) 50 (19,0 %) 
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Diskuze 

Bouřlivé názory a často nepodložená tvrzení ze strany lékařů, která se objevila po zavedení 

GS, byla prvním a hlavním impulzem pro provedení tohoto šetření. Dle literatury jsme 

předpokládali, že tyto negativní názory a tvrzení mohou souviset s neznalostí či 

nepochopením významu generických LP a GS v lékové politice a z neznalosti principů vstupu 

generických LP na farmaceutický trh.
55,76

 Proto jsme dotazník koncipovali tak, abychom 

mohli získat a analyzovat názory, vědomosti a zkušenosti PL s GS a generickými LP a mohli 

zjistit a analyzovat jak PL vnímají rizika GS. 

Oslovili jsme SVL ČLS JEP s žádostí o spolupráci na tomto šetření, protože jsme 

předpokládali, že s garancí odborné společnosti se nám podaří získat dostatečně velký soubor 

dat. Přesto návratnost dotazníku byla nižší, než jsme původně očekávali, a než naznačují 

obdobné zahraniční studie.
73,74

 Toto mohlo být do jisté míry dáno rozdílnou metodikou 

získávání dat v naší a zahraničních pracích. Další vliv na menší návratnost dotazníků mohla 

mít relativní délka dotazníku a „rezervovaný zájem“ PL vyplňovat dotazníky týkající se 

tohoto tématu i dotazníků obecně. Takto rozsáhlý dotazník jsme se rozhodli použít z důvodu 

získaní komplexního pohledu PL na generické LP a GS. 

I když počet získaných odpovědí odpovídá asi pěti procentům populace PL v ČR, jsou 

demografické údaje respondentů téměř shodné (co se týká zastoupení pohlaví a věkové 

struktury) s daty o populaci PL jak jsou uváděna ÚZIS ČR.
75

 Z tohoto pohledu se 

domníváme, že se nám podařilo získat reprezentativní vzorek PL. Může tu však existovat 

selekční bias z důvodů, že souhlas s vyplněním dotazníku dají především ti lékaři, kteří se o 

danou problematiku zajímají. 

Názory PL na bioekvivalenci a terapeutickou ekvivalenci mezi originálním LP a generickým 

LP rozdělily PL do dvou přibližně stejně velkých skupin. Zhruba 40 % PL si myslelo, že 

generické LP jsou terapeuticky ekvivalentní originálnímu LP a přibližně stejně velká část byla 

opačného názoru. Velmi podobné to bylo s názory na bioekvivalenci mezi těmito přípravky. 

V porovnání s obdobným výzkumem, který se uskutečnil v Australii
74

, jsou čeští PL 

negativnější v názoru na terapeutickou ekvivaleci a bioekvivalenci generických LP. Tento 

rozdíl může souviset s faktem, že australská studie byla provedena na studentech posledních 

ročníků lékařských fakult, tzn. na mladších respondentech, u kterých lze předpokládat lepší 

znalosti o problematice generických LP (i když s nimi ještě nemají klinické zkušenosti) než 

měla kohorta PL v naší studii. K tomuto závěru nás vedou i námi získané výsledky, které 

ukazují vstřícnější postoj mladších PL ke GS a rovněž i lepší znalosti o principech GS než 

mají jejich starší kolegové. Z výsledků obou studií je zřejmé, že respondenti buď dobře 

neporozuměli anebo neznali principy bioekvivalenčních studií anebo neměli důvěru v jejich 

provedení. Při těchto bioekvivalenčních studiích je právě prokázána bioekvivalence mezi 

generickým a originálním (popřípadě referenčním) LP. K lepšímu vnímání generických léčiv 
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by dle našeho názoru přispělo, kdyby výsledky bioekvivalenčních studií byly zveřejňovány. 

Toto bylo požadováno i respondenty v naší studii. Kvalitou bioekvivalenčních studií se 

v přehledovém článku zabývala van der Meersch a kol.
77

 Ve svém článku autoři upozornili na 

to, že signifikantní část publikovaných studií nebyla provedena transparentně a mnohdy 

v nich chyběly důležité informace nutné k posouzení výsledků bioekvivalenčního testování 

jednotlivých přípravků (referenční LP, některé farmakokinetické parametry, popis testované 

populace, metodika testování, popis statistického hodnocení). Mají-li být vyvráceny mýty a 

předsudky spojené s generickými LP, je v zájmu výrobců těchto léčiv tyto nedostatky 

odstranit. 

K větší důvěře v generické LP by mohlo přispět, kdyby lékové autority jako FDA či EMA 

začaly zveřejňovat kompletní výsledky bioekvivalenčních studií jednotlivých generických LP, 

nebo jen těch přípravků, které úspěšně prošly bioekvivalenčním testováním a mohou být 

používány v klinické praxi. Výsledky by měly být dohledatelné v přehledné databázi, do které 

by měli mít přístup zdravotničtí pracovníci. Nevíme, zda by toto opatření přispělo k větší 

důvěře PL v generické LP, ale byl by to krok k větší transparentnosti těchto studií (například i 

zveřejnění údajů kolik bylo významných odchylek, které se nezapočítávaly do hodnocení 

atd.). 

Terapeutická ekvivalence se u jednotlivých generických LP, které splňují bioekvivalenční 

testování, předpokládá, a vyplývá z toho, že mají obdobné farmakokinetické parametry jako 

originální LP (dle EMA musí být Cmax a AUC v rozmezí 80–125 % hodnot originálního LP a 

to při 90% CI).
78

 Jak je uvedeno výše, více jak třetina PL si myslí, že tomu tak je, stejně velká 

skupina PL si myslí opak a třetina se k tomuto problému neumí vyjádřit. Je zajímavé, že když 

měli PL mezi sebou porovnat terapeutickou ekvivalenci mezi generickými LP navzájem, 

souhlasilo více jak 40 % PL s tvrzením, že jednotlivé generické LP jsou mezi sebou 

terapeuticky ekvivalentní a „jen“ asi 30 % bylo opačného názoru. Právě u názoru na 

terapeutickou ekvivalenci mezi generickými LP navzájem bychom však mohli očekávat větší 

skepsi PL. Při znalosti principů bioekvivalenčních studií bychom právě zde měli očekávat 

větší rozdílnost farmakokinetických parametrů, než by tomu mohlo být při porovnání 

generického a originálního (referenčního) LP mezi sebou. Teoreticky by variabilita 

farmakokinetických parametrů dvou generických LP mohla dosáhnout desítek procent 

(teoreticky i více jak 50 %).
78

 V praxi je ale obvyklé, že rozdíl farmakokinetických parametrů 

mezi generickými a originálními LP je menší než 10 % (legislativně může být mezi 80–125 

%, v průměru však v praxi byl 4,35 % pro Cmax a 3,56 % pro AUC), čímž jsou ovlivněny i 

rozdíly mezi generickými LP navzájem
79

.  

Domníváme se, že problémem našich respondentů byl nedostatek znalostí z oblasti 

generických LP a GS, proto by měl být kladen mnohem větší důraz na vzdělávání v této 

oblasti v již pregraduálním a zcela jistě pak v postgraduálním studiu. Bylo by též pozitivní 
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vytvářet vazby mezi PL a lékárníky, a to již v rámci pregraduálního studia a rozvést diskuzi 

mezi těmito zdravotníky v postgraduální fázi studia i se zaměřením na pozitiva i negativa GS. 

Dle našeho názoru by ke zvýšení důvěry PL v GS přispělo vydávání seznamu zaměnitelných 

LP, který by měla vydávat národní léková agentura, v českých podmínkách Státní ústav pro 

kontrolu léčiv (SUKL), obdobně jako je tomu např. ve Finsku, kde tento seznam vydává 

Finnish Medicines Agency.
80

 

PL vnímali generické LP především jako prostředek k úspoře finančních prostředků a valná 

většina z nich souhlasila s tím, že generické LP redukují náklady pacientů na farmakoterapii. 

Již z legislativy je dané, že generický LP musí mít při vstupu na trh nižší cenu než přípravek 

originální (pokud se jedná o vstup prvních generických LP k určitému originálnímu LP) a GS 

nelze realizovat bez finanční úspory pro pacienta. Toto vychází z české legislativy.
81

 Podobně 

je tomu i v jiných evropských zemích. 

V naší studii se ukázalo, že PL měli povědomí o legislativních požadavcích na zabezpečení 

bezpečnosti a kvality výroby generických LP. PL se domnívali, že legislativa vyžaduje stejné 

bezpečnostní záruky u generických LP jako u originálních LP a také souhlasili s tvrzením, že 

správná výrobní praxe (GMP) je vyžadována ve stejné míře jak u originálních tak generických 

LP. Na druhou stranu i přes tyto skutečnosti se PL domnívali, že generické LP jsou méně 

kvalitní, méně účinné a mají více nežádoucích účinků než originální LP. Toto může ukazovat 

na předsudky PL směrem k výrobcům generických LP nebo nedůvěru v lékové agentury. Tato 

nedůvěra v generické LP však může být dána i vlastní negativní zkušeností PL nebo jejich 

pacientů s výskytem lékových problémů v souvislosti s generickými LP a GS. Některé signály 

ukazující na nedostatky generických LP (vyšší procenta nečistot, menší obsah účinné látky) 

nacházíme i v literatuře. Například studie porovnávající originální a generické LP 

s klopidogrelem ukázala na nedostatky v kvalitě některých generických LP, v Norsku  byly 

zaznamenány signály nežádoucích událostí v kontextu s generickými LP a GS, byla popsána 

kazuistika dekompenzace INR při substituci dvou přípravků s warfarinem a další lékové 

problémy související s GS.
69,82,83

 

V naší studii odpověděla asi 1/4 respondentů, že se za poslední měsíc setkala u svých pacientů 

s problémem, který by dávala do souvislosti s GS a tedy i generickými LP. Pokud budeme 

blíže analyzovat problémy, které PL reportovali, a které dle nich souviseli s GS, tak za 

nejzávažnější problém bychom považovali užívání dvou přípravků se stejnou účinnou látkou a 

tím pádem zdvojení dávky. Tento problém byl popisován relativně často. Jen ve dvou 

případech bylo specifikováno, že se jednalo o současné užívání dvou přípravků 

s karvedilolem a dokonce tří inhibitorů ACE. I když v jednom komentáři bylo uvedeno, že 

k duplicitě došlo díky preskripci dvou různých lékařů, většinou tomu tak bylo v souvislosti 

s GS v lékárně. Zde by se měla uplatňovat kontrolní funkce lékárníka, který by měl ověřovat, 

zda pacient porozuměl tomu, že mu byl substituován jeden léčivý přípravek za jiný. Jako 
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opatření je možno pacientovi na obal LP, jež mu je po substituci vydán, uvést i název LP, jež 

je uveden na lékařském předpise, a jež pacient užívá dlouhodobě. Toto opatření by mělo 

přispět k tomu, aby nedocházelo k duplicitnímu užívání LP se stejnou léčivou látkou. Pokud 

si lékárník není naprosto jist tím, že pacient nebude užívat oba léčivé přípravky se stejnou 

účinnou látkou, neměl by GS provést.
84

 K další minimalizaci tohoto rizika by mohlo přispět 

opatření, kdy by bylo zákonem dáno, že hlavním nápisem na obalu LP musí být mezinárodní 

nechráněný název (INN) účinné látky (s nebo bez jména výrobce) a firemní název může být 

uveden pouze znatelně menším písmem. Toto opatření platí (s určitými drobnými 

modifikacemi) v některých evropských zemích (např. v Itálii či v Portugalsku)
85

. Dalším 

opatřením jak omezit riziko duplicitního užívání a jak „splnit“ požadavek PL, aby věděli, 

který konkrétní LP pacient užívá, by bylo propojení informačních systémů lékařů a lékárníků, 

tak, aby tyto informace byly vždy dostupné všem zdravotníkům pečujícím o pacienta. Zde by 

však mělo zůstat zachováno právo pacienta na to, aby tyto informace byly dostupné 

konkrétnímu zdravotníkovi, jen pokud to pacient odsouhlasí (např. sdělí zdravotníkovi 

přístupový kód). Toto opatření však vyžaduje, aby povinnou výbavou ordinací lékařů byl 

počítač s přístupem k internetu. 

Dalším často reportovaným lékovým problémem, který se objevil v souvislosti s GS, byl 

v naší studii výskyt nežádoucích účinků. Z definice generických LP (stejná účinná, různé 

pomocné látky) jsme očekávali zejména zvýšené riziko alergických reakcí. V literatuře byl 

například publikován výskyt alergických kožních reakcí po provedení GS dvou přípravků 

s obsahem allopurinolu.
86

 Nežádoucí účinky typu alergických reakcí však nebyly respondenty 

v naší studii zmiňovány. 

Některé nežádoucí účinky jsme také dle popisu, který nám PL poskytli, nemohli zařadit do 

souvislosti s provedením GS. Například výskyt otoků dolních končetin po užívání blokátorů 

kalciových kanálů nebo výskyt suchého kašle po inhibitorech ACE. Výskyt typických NÚ 

určité léčivé látky je při provádění GS možný. Toto může být dáno rozdílnou Cmax či AUC u 

substituovaných přípravků. Pokud však nebylo uvedeno, že se tyto nežádoucí účinky vyskytly 

po provedení GS, lze se s velkou pravděpodobností domnívat, že se jedná o projev typického 

nežádoucího účinku léčivé látky (např. při prvním předpisu inhibitoru ACE). Některé 

nežádoucí účinky typické pro účinnou látku však s GS souviset pravděpodobně mohly. Ve 

studii byla například reportována kazuistika, kdy došlo ke zvýšení kreatinkinázy po záměně 

jednoho přípravku s obsahem statinu za druhý. Toto by mohlo souviset například s vyšší 

podanou dávkou statinu v generickém LP (viz. výše). Dále byla reportována nesnášenlivost 

určitých LP, ke které došlo po provedení GS. 

Lékárník i PL by si měli být vědomi, že u některých LP je provádění GS limitováno. Mezi 

tato léčiva typicky patří léčiva s úzkým terapeutickým indexem (např. theophyllin, warfarin, 

hormony štítné žlázy, imunosupresiva, antiepileptika) nebo lékové formy s modifikovaným 
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uvolňováním. V takových případech by lékárníci měli dbát doporučení SUKLu a České 

lékárnické komory a GS provádět s opatrností anebo ji neprovádět vůbec.
67,87

 Dle mého 

názoru by bylo lepší se provedení GS v těchto případech vyhnout úplně. Nemáme však 

dostupná data, zda je toto doporučení dodržováno i v každodenní klinické praxi. Pokud by 

situace vyžadovala, dala by se provést náhrada či záměna. Tyto nástroje by též měly být 

využity s uvědoměním si limitů provádění bioekvivalenčních studií. 

Byly-li v naší studii jmenovány konkrétní přípravky, u kterých se vyskytl lékový problém 

související s GS, pak málo kdy tak bylo po substituci originálního za generický LP, přesto, že 

si to PL mysleli (neznalost originálního LP). Většinou se jednalo o substituci dvou 

generických LP (např. Agen
®
 vs. Hipres

®
, Lozap

®
 vs. Lorista

®
). Zde narážíme na neznalost 

originálních LP, která se prokázala i v našem šetření. Dle našeho názoru PL často za 

originální přípravek považují ten, který dosáhl jako první „masovějšího“ rozšíření. K tomuto 

tvrzení nás vedou výsledky naší studie, v níž PL správně určili originální přípravky od 

účinných látek atorvastatin a ramipril (Sortis
®
, Tritace

®
) kdežto za originální LP k účinným 

látkám metformin a omeprazol považovali přípravky Siofor
®
 a Helicid

®
, které dosáhly jako 

jedny z prvních velkého rozšíření mezi PL. Toto nás pak vede k tvrzení, že debata o účinnosti 

a nežádoucích účincích originální vs. generický LP je zčásti debatou o porovnávání dvou 

generických LP, z čehož jeden z nich je PL považován za originální LP z toho důvodu, že jej 

znají od účinné látky jako první. Jinými slovy pro lékaře není důležitý přípravek z hlediska 

originality, ale z hlediska zkušeností s ním. 

Z důvodů nízké úrovně spontánního hlášení nežádoucích účinků v ČR
88

 se domníváme, že 

nejsou hlášeny ani nežádoucí účinky v souvislosti s GS. Pokud by byly tyto nežádoucí účinky 

hlášeny, mohly by být lékovou agenturou (v ČR Farmakovigilanční oddělení SUKL) 

zpracovávány, a mohly by být vydávány informace ohledně rizikových LP, po jejichž 

substituci se objevily nežádoucí účinky. Například v Norsku byl takto zaznamenán signál, že 

po záměně originálního amlodipinu (Norvasc
®
) za generický LP (Amlodipin Ratiopharm

®
)
 
se 

často vyskytovaly závratě a bolesti svalů. Ve stejné studii právě s amlodipinem souvisel 

každý pátý reportovaný nežádoucí jev při provádění GS.
83

 

Nejenom velmi slabá znalost principů bioekvivalenčních studií a testování generických LP, 

ale i tristní neznalost legislativních podmínek byly dle našeho názoru klíčové důvody k 

zamítavému postoji PL ke GS a k obavám z rizik generických LP. Jen asi polovina z našich 

respondentů věděla, že s GS musí vždy souhlasit pacient (tj., že o ni nerozhoduje primárně 

lékárník) a zhruba stejná část PL si myslela, že k provedení GS je třeba souhlas lékaře (lékař 

sice může GS zakázat, ale musí tak učinit již při preskripci). Celkově byla znalost 

legislativních podmínek GS jen nepatrně lepší, než by odpovídalo náhodnému výběru. 

To, že lékaři nejsou dostatečně edukováni v lékové politice dokládáme výsledky stejného 

dotazníkového šetření provedeného mezi lékárníky. Lékárníci projevili lepší znalosti principů 
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GS a generických LP, lépe znali legislativní podmínky provádění GS, originální LP od 

léčivých látek a ke GS měli signifikantně kladnější vztah než PL.
89

 

Vyšší podíl generických LP a racionální provádění GS může nejen snížit náklady pacientů a 

plátců zdravotní péče, ale může rovněž zvýšit dostupnost kvalitní zdravotní péče pro větší 

množství pacientů. Současně lze uspořené finanční prostředky použít k léčbě vzácných nebo 

nákladných onemocnění.
90

 Hlavním úkolem je tedy zlepšit povědomí a znalost lékařů o 

generických LP, jejich vstupu na trh, o GS a naleznout takové nástroje, které by snížily jejich 

obavy o bezpečnost generických LP a GS a přispěly by k minimalizaci rizik, jež může do 

farmakoterapie přinášet GS. K tomuto bych navrhoval tato opatření (řazena sestupně dle 

důležitosti): 

1) Legislativně změnit pravidla pro označování LP (nebo alespoň generických LP), kdy 

hlavním nápisem na obalu LP by měl být INN název účinné látky. (Ministerstvo 

zdravotnictví ČR – MZdČR, zákonodárná moc) 

2) Zvýšit reportování lékových problémů vzniklých v souvislosti s generickou substitucí 

zdravotníky. Tyto reporty analyzovat, analýzy zveřejňovat a podle nich upravovat 

seznam vzájemně substituovatelných LP – viz. bod 3. (Odborné společnosti, ČLnK. 

Farmakovigilanční oddělení SUKL). 

3) Vytvořit a pravidelně aktualizovat seznam konkrétních LP, které lze mezi sebou 

substituovat (lékové agentury, v ČR SUKL). 

4) Propojit informační systémy lékařů a lékáren, aby i lékař věděl, který LP byl 

pacientovi substituován (MZdČR, SUKL, ČLnK, odborné společnosti) 

5) Věnovat se problematice originálních a generických LP v rámci pregraduálního i 

postgraduálního studia. Tamtéž také diskutovat o výhodách a nevýhodách GS 

(univerzity, odborné společnosti). 

6) Diskutovat o problémech GS na společných setkáních lékařů a lékárníků (odborné 

společnosti, ČLnK). 

7) Zvážit zveřejňování úplných výsledků bioekvivanečních studií (FDA, EMA, SUKL). 

Limity studie 

Mezi limity studie bychom zařadili nižší návratnost dotazníku. Dotazník odevzdalo 14,3 % 

oslovených PL. Proč tomu tak bylo, bylo rozebráno v diskuzi. Dalším limitou studie mohl být 

selekční bias související s výběrem respondentů, protože osloveni byli pouze účastníci 

vzdělávacích akcí pořádaných SVL ČLS JEP. Rozsah možného zkreslení výsledků 

nedokážeme však posoudit. Z charakteru odborných akcí lze předpokládat, že mezi 

respondenty se nacházeli zejména PL se zájmem o obor a vlastní vzdělávání. 
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Závěr 

Generická substituce je nástroj, který na jedné straně přispívá k úspoře finančních výdajů za 

léčiva, na druhou stranu může do farmakoterapie pacientů přinášet rizika. V naší studii jsme 

prokázali relativně slabou znalost praktických lékařů o principech vstupu generických LP na 

farmaceutický trh a o podmínkách provádění GS. Tato neznalost formuje názory praktických 

lékařů na generické LP i na jejich negativní vztah ke GS. Ke zlepšení situace by mohla přispět 

informační kampaň o dané problematice zaměřená na lékaře. Větší integrace praktických 

lékařů a lékárníků v praxi i při studiu na univerzitách by též mohla přispět k větší vzájemné 

důvěře, která je též jedním z předpokladů rozšíření GS. Byla navržena opatření, která by 

mohla přispět k minimalizaci rizik GS. K těmto opatřením by patřilo označování obalů LP 

přednostně INN názvem léčivé látky, a dále opatření ke zvýšení reportování lékových 

problémů vzniklých v souvislosti s GS, na jejichž základě by byl vytvořen a upravován 

seznam zaměnitelných LP. 
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Rizika a bezpečnost samoléčení volně prodejnými léčivými přípravky 

s obsahem nesteroidních protizánětlivých látek se zaměřením na 

ibuprofen. 

Teoretická část 

Definice samoléčení, benefity a rizika OTC léčiv 

Samoléčení lze definovat jako léčení lehkých zdravotních obtíží pomocí volně prodejných 

léčiv (OTC). Tato léčiva jsou dostupná bez lékařského předpisu a jejich výběru nepředchází 

návštěva lékaře.
91

 Do samoléčení v širším slova smyslu lze zařadit i vedle registrovaných 

léčiv a parafarmaceutik také prostředky domácí medicíny a různé způsoby alternativní 

medicíny a farmacie.
92

 

V době, kdy WHO klade důraz na zodpovědnost každého jedince za své zdraví, lze 

uvědomělé samoléčení považovat za pozitivní součást zdravotního uvědomění. Léková 

politika v jednotlivých rozvinutých západních zemích se zaměřuje na podporu samoléčení 

prostřednictvím OTC léčiv. Například dle direktivy Evropské unie (92/26) mohou být léčiva 

prodávána bez lékařského předpisu, pokud jejich užití bez lékařského dohledu není 

nebezpečné, nejsou často užívány nesprávně, nejedná se o novou chemickou entitu či nejsou 

podávány parenterálně.
93

 Přestože dle výše uvedeného se jako OTC léčiva mohou vydávat 

léčiva „relativně bezpečná“, může samoléčení přinášet pro pacienta i potencionální rizika. 

Tato rizika jsou rozebrána níže a jedná se především o rizika zahrnující nepřesnou diagnostiku 

a zpoždění diagnózy i závažného onemocnění, výskyt interakcí lék-lék, lék-nemoc či výskyt 

nežádoucích účinků. 

Pozitiva a negativa, která sebou nese změna statusu výdeje léčivých přípravků 

Status OTC léčiv či změna statusu výdeje z  léčiv dostupných pouze na lékařský předpis (Rx) 

na OTC léčiva (switching) sebou nesou své výhody i nevýhody a možná rizika. Mezi hlavní 

výhody lze počítat:
94

 

1. Zlepšený přístup pacientů k účinným léčivům – potřeba návštěvy lékaře 

představuje pro mnoho pacientů značnou bariéru v přístupu k účinné zdravotní péči, a 

to z důvodů finančních, časových i z důvodů dostupnosti. Proto, pokud jsou léky 

dostupné bez lékařského předpisu, zlepší se přístup pacientů k účinné terapii. Ve 

Švédsku změnilo status z Rx na OTC léčivo mezi lety 1980–1994 celkem 16 léčiv. Ve 

studii Carlstena byl u 14 z těchto léčiv zaznamenán nárůst prodeje. Tento nárůst byl 

zaznamenán brzy po změně statusu léčiva a průměrný nárůst po dvou letech od změny 

činil 36 %. Na druhou stranu byl zaznamenán pokles preskripce těchto léčiv na 

lékařský předpis. V průměru byla preskripce snížena o 26 % a tyto změny ušetřily asi 

30 milionů dolarů ročně z národních nákladů na léčiva.
95

 Ve Spojených státech 

amerických stouply tržby z 0,5% masti s obsahem hydrokortisonu po změně statusu na 

OTC léčivo z 12 milionů dolarů na 88 milionů dolarů. I když tato data podporují 
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hypotézu, že pacienti profitují z lepší dostupnosti těchto léčiv, nevíme, kolik pacientů 

užívá tato léčiva v indikovaných případech. Zvýšené užívání těchto léčiv může vést 

též ke zvýšeným nákladům a ke zvýšeným rizikům bez zvýšení benefitu pro 

pacienty.
94

 U některých léčiv však máme doklady, že jejich switching z Rx na OTC 

léčivo byl efektivní. Tyto doklady existují např. pro odvykací léčbu závislosti na 

kouření pomocí substituční terapie nikotinem (NRT). Z review, které hodnotilo 

benefity a rizika switchingu NRT z Rx na OTC léčiva, vyplývá, že po 10 letech od 

tohoto kroku jsou OTC léčiva s NRT užívána bezpečně a efektivně bez velkého rizika 

nesprávného použití nebo zneužití.
96

 

2. Snížení frekvence návštěv lékaře a nižší náklady na zdravotní péči – o úspoře pro 

švédský systém zdravotní péče, jež vyplynula ze switchingu Rx na OTC léčiva je 

pojednáno již v bodě č. 1. V roce 1996 díky prodeji OTC léčiv činily úspory pro 

veřejné výdaje v USA 20 miliard $. Asi 60 % z této úspory bylo dosaženo díky 

switchingu léčiv z Rx na OTC léčiva.
94

 V USA po jednom roce od uvolnění blokátorů 

H2-receptorů jako OTC léčiv bylo zaznamenáno u chronických uživatelů těchto léčiv 

statisticky významné snížení preskripce těchto léků i preskripce ostatních 

gastrointestinálních léků (inhibitory protonové pumpy, prokinetika, sukralfát).
97

 

V podobné studii opět v USA byl po jednom roce od uvolnění vaginálních 

antimykotických přípravků jako OTC léčiv zaznamenán snížený počet návštěv 

z důvodů vaginitid, snížená preskripce vaginálních antimykotik i snížené náklady pro 

plátce zdravotní péče. V souboru 59 tisíc pacientek byly měsíční úspory pro plátce 

zdravotní péče přes 42 tisíc $ v nákladech na léčiva a od 12 tisíc do 25 tisíc $ 

v nákladech na návštěvu lékaře (v závislosti na použité laboratorní metodě 

testování).
98

 

Přestože výše uvedené studie nasvědčují jednoznačnému finančnímu přínosu ze 

switchingu léčiv z Rx na OTC léčiva, kvantifikování tohoto efektu je velmi složité a 

nebylo zevrubně provedeno. I autoři výše citovaných studií uvádějí, že je potřeba 

provést více hodnocení a obsáhlejší studie a jejich analýzy. Tyto analýzy budou muset 

zahrnout faktory jako náklady na klinické vyšetření, kterým se pacienti vyhnou, pokud 

užívají OTC léčiva (a stanovit procento pacientů, kteří nakonec musejí vyšetření 

podstoupit, přestože užívají OTC léčivo), náklady na OTC léčivo ve srovnání s Rx 

léčivem, náklady na následné diagnózy a léčbu vyplývající z možného počátečního 

zpoždění diagnózy při užívání OTC léčiv, náklady na suboptimální terapii ve srovnání 

s terapií optimální, toxicitu léčiv pokud je pacient užívá sám ve srovnání s užíváním 

pod lékařským dohledem a výdajů za léčbu pacientů, jež neužívají OTC ve schválené 

indikaci. Dále bude muset být do analýzy zařazen ekonomický benefit z léčby OTC 

léčivy jako např. dřívější návrat do zaměstnání nebo zlepšený dojem zdraví.
94

 

3. Zvýšení edukace a autonomie pacientů – jak již bylo uvedeno výše, dokumenty 

WHO i další kulturní a sociální trendy vedly ke zvýšené zainteresovanosti pacienta 

v samoléčení i v kontrole nad jeho léčbou vedenou lékařem. Dostupnost OTC léčiv 

může zvýšit tyto trendy. Sami pacienti si dle průzkumů přejí, aby některá Rx léčiva 

byla dostupná bez lékařského předpisu a switching z Rx na OTC léčiva považují za 

nástroj úspory výdajů na léky. Pacienti také věří, že OTC léčiva, která byla dříve 
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dostupná jen na lékařský předpis, jsou více účinná než ta léčiva, která vždy byla 

dostupná jen jako OTC léčiva.
94,99

 

 

 

K hlavním potencionálním rizikům tohoto kroku lze zařadit: 
93,94

 

1. Nepřesnou diagnostiku onemocnění pacientem založenou na pociťovaných 

symptomech – samoléčení pacientů prostřednictvím OTC léčiv je závislé na 

pacientově úsudku (popřípadě na úsudku poradce, např. lékárník) o správné diagnóze 

obtíží či symptomů. Nesprávná diagnóza může vést k užívání neúčinných OTC léčiv. 

Například někteří autoři se domnívají, že pacient není schopen samostatně 

diagnostikovat vaginální mykotickou infekci, protože i zdravotník tak nemůže učinit 

pouze na základě symptomů. Podle této teorie by měly vaginální OTC léčiva užívat 

pouze pacientky, které mají diagnózu potvrzenou lékařem. Kromě evidencí o úspoře 

nákladů pro plátce zdravotní péče existují i relativně málo obsáhlá objektivní data o 

poškození zdraví v souvislosti se switchingem vaginálních antimykotik.
100

 

2. Opožděnou diagnostiku a suboptimální terapii závažných onemocnění – 

dostupnost blokátorů H2-receptorů či inhibitorů protonové pumpy (PPI) pro 

krátkodobou léčbu dyspepsií a pálení žáhy může vést při jejich dlouhodobém užívání 

ke zpoždění diagnózy a tím i účinné terapie závažného onemocnění (například 

karcinom jícnu či žaludku, duodenální vřed). I když toto limitované studie 

nepotvrdily, nelze to vyloučit, protože senzitivita těchto studií detekovat tyto případy 

byla malá.
94

 V již diskutovaných případech vaginálních antimykotik jako OTC léčiv si 

někteří lékaři mysleli, že viděli případy non-fungální vaginitidy, kdy došlo 

k prodloužení doby její léčby z důvodů užívání lokálních OTC antimykotik.
101

 

3. Výskyt nežádoucích účinků a lékových interakcí – přestože riziko závažných 

nežádoucích účinků a lékových interakcí (lék – lék, lék – nemoc, lék – potrava) je u 

OTC léčiv obecně menší než u Rx léčiv, nejsou tato rizika zanedbatelná a je třeba jim 

věnovat pozornost, protože mohou vést i k velmi závažným nežádoucím účinkům. 

Mezi taková léčiva patří například NSAIDs, ASA, antacida, blokátory H2 – receptorů, 

PPI ad.
102

 

Některé skupiny léčiv představují rizika, pokud jsou užívána masově a jsou dostupná i 

jako OTC léčiva. Například zvyšující se užívání antibiotik bez lékařského dohledu 

vede k nárůstu problému s rezistencí na tyto léky.
103,104 

 

Nesteroidní protizánětlivá léčiva – dělení, spotřeba, nežádoucí účinky, lékové 

interakce 

Nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs) působí mechanismem účinku přes inhibici 

cyklooxygenázy a jsou rozsáhle používaná ke zmírnění bolesti se zánětlivou složkou nebo i 

bez ní u pacientů s akutním či chronickým muskuloskeletárním onemocněním. V jednotlivé 

dávce mají NSAIDs analgetickou aktivitu srovnatelnou s paracetamolem. V pravidelně 

užívaných vyšších dávkách mají účinek jak analgetický, tak protizánětlivý, což je činí 

obzvláštně použitelnými k terapii chronické nebo pravidelné bolesti v souvislosti se zánětem. 
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Tyto léky jsou vhodné k terapii bolesti u dysmenorey, bolesti zubů, některých bolestí hlavy a 

některých bolestí muskuloskeletárního původu.
105

 

Na základě selektivity k jednotlivým izoenzymům cyklooxygenázy se NSAIDs dělí do tří 

hlavních skupin: neselektivní, cyklooxygenáza (COX) 2 preferenční a COX-2 selektivní. 

V ČR jsou dostupné z neselektivních NSAIDs přípravky obsahující kyselinu 

acetylsalicylovou, ibuprofen, diklofenak, ketoprofen, dexketoprofen, naproxen, piroxikam, 

indometacin, aceklofenak a kyselinu tiaprofenovou. Z COX-2 preferenčních pak přípravky od 

účinných látek nimesulid a meloxikam a z COX-2 selektivních přípravky s obsahem 

celekoxibu, parekoxibu a etoricoxibu. Jako OTC jsou registrovány v ČR perorální formy 

kyseliny acetylsalicylové, ibuprofenu, diklofenaku a naproxenu a lokální formy ibuprofenu a 

diklofenaku.
106,107 

V roce 2012 bylo v ČR spotřebováno přes 16 milionů balení NSAIDs, za které bylo utraceno 

více jak 1,8 mld. Kč. V denních definovaných dávkách DDD to činí více jak 58 DDD na tisíc 

obyvatel a den. Nejvíce zastoupené NSAIDs byly léčivé přípravky obsahující ibuprofen, 

kterých bylo spotřebováno více jak 9 milionů balení, což představuje více než 32 

DDD/t.o./den.
107

 Právě u přípravků s obsahem ibuprofenu se můžeme domnívat, že velká část 

z nich byla vydána jako OTC léčiva. 

NSAIDs patří mezi léčiva, u nichž se mohou objevovat často i závažné lékové interakce (LI) a 

nežádoucí účinky (NÚ). Tyto LI a NÚ mohou pro pacienty představovat závažné riziko a měli 

by být vždy brány do úvahy před preskripcí těchto léčiv či doporučením jejich užívání jako 

OTC léčiv. 

Ze závažných NÚ to jsou především účinky na gastrointestinální trakt, játra, ledviny a 

kardiovaskulární systém. 

Nežádoucí účinky nesteroidních protizánětlivých léčiv na gastrointestinální trakt 

Nesteroidní antiflogistika jsou léčiva známá tím, že mohou poškozovat trávicí trubici. 

V posledních desetiletích se v odborné literatuře české i zahraniční objevuje větší množství 

přehledových článků i kazuistik, které popisují spektrum slizničních změn na celé trávicí 

trubici a rozebírají i možnosti prevence těchto komplikací. Užívání NSAIDs je spojeno 

s vysokým rizikem závažných a potenciálně fatálních komplikací na gastrointestinálním 

traktu (GIT).
108

 Mechanismus tohoto NÚ je inhibice izoenzymu COX-1, který se podílí na 

cytoprotektivních pochodech na sliznici žaludku a duodena. Ukazuje se, že dalším 

mechanismem gastrointestinální toxicity nezávislým na COX-1 by mohla být možnost vazby 

NSAID na buněčnou membránu a její přímé poškození.
109

 Lze říci, že riziko poškození GIT 

klesá v řadě COX neselektivní – COX-2 preferenční – COX-2 selektivní NSAIDs. I když u 

COX-2 selektivních NSAID je riziko gastrointestinální toxicity redukováno asi o 50 % 

v porovnání s COX neselektivními NSAIDs, přesto je stále větší než po podání placeba.
110,111
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Větší riziko gastrointestinálních nežádoucích účinků dále měla léčiva s dlouhým poločasem a 

lékové formy s postupným uvolňováním.
109,112

 Relativní riziko (RR) gastrointestinálního 

krvácení nebo perforace horního GIT bylo 4,50 (95% CI 3,82–5,31) pro tradiční NSAIDs a 

1,88 (95% CI 0,96–3,71) pro koxiby. Menší RR než odpovídá průměru všech NSAID měly 

celekoxib 1,42 (95% CI 0,85–2,37), aceclofenac 1,44 (95% CI 0,65–3,20), rofecoxib 2,12 

(95% CI 1,59–2,84), a ibuprofen 2,69 (95% CI 2,17–3,33). Větší riziko pak bylo pozorováno 

pro ketorolac 14,54 (95% CI 5,87–36,04) a piroxicam 9,94 (95% CI 5,99–16,50). 

Předpokládané RR bylo 5,63 (95% CI 3,83–8,28) pro naproxen, 5,57 (95% CI 3,94–7,87) pro 

ketoprofen, 5,40 (95% CI 4,16–7,00)pro indometacin, 3,98 (95% CI 3,36–4,72) diklofenak a 

4,15 (95% CI 2,59–6,64) pro meloxicam.
112

 

Hepatotoxicita indukovaná nesteroidními protizánětlivými léky 

Hraniční zvýšení jednoho nebo více funkčních jaterních testů bylo hlášeno v klinických 

studiích až u 15 % pacientů užívajících NSAIDs. Hepatotoxicita je vzácný ale potencionálně 

závažný nežádoucí účinek NSAIDs a můžeme zde hovořit o tzv. skupinovém efektu („class 

efect“). Jedná se o idiosynkrastický typ hepatotoxicity. Symptomy jsou podobné jako u virové 

hepatitidy a zahrnují nauzeu, zvracení, anorexii, abdominální bolest v pravé horní části, únavu 

a žloutenku.
 113

 Incidence hepatotoxicity při užívání NSAID je uváděnav klinických studiích 

v rozmezí od 0,29 případů/100000 osob (95% CI 0,17–0,51) do 9 případů/100000osob (95% 

CI 6–15). Hepatopatie způsobená NSAIDs může mít různé formy od asymptomatických 

forem přes zvýšení jaterních transamináz až po fulminantní selhání jater. Některé NSAIDs 

byly z důvodu hepatotoxicity stažené z trhu (bromfenak, ibufenak a benoxaprofen). Některé 

další jako například nimesulid nebyly v některých státech nikdy povoleny, v některých se 

stahovaly z trhu (např. Argentina) anebo omezovaly jejich indikace (Evropa). Například 

nimesulid je v současnosti v ČR schválen pouze pro léčbu akutní bolesti a primární 

dysmenorey vždy jako lék 2. linie a to pouze po dobu 15 dní. Mezi NSAIDs s menší 

hepatotoxicitou patří ibuprofen a koxiby, mezi NSAIDs s více vyjádřenou hepatotoxicitou pak 

náleží ketorolac, či fluorbiprofen.
113,114,115,116,117

 

Kardiovaskulární riziko nesteroidních antiflogistik 

Z výsledků intervenčních i observačních studií se zdá, že zvýšení rizika koronárních příhod je 

skupinovým efektem NSAIDs. Zdá se též, že za zvýšenou incidenci kardiovaskulárních 

příhod není zodpovědná selektivita ke COX-2 jednotlivých léčiv, ale absolutní stupeň inhibice 

COX-2.
118

 Přesto za nejvíce rizikové léky z hlediska zvýšeného rizika kardiovaskulárních a 

cerebrálních NÚ jsou dnes považovány koxiby
113

, i když v některých metaanalýzách jejich 

riziko kardiovaskulárních onemocnění a úmrtí nebylo vyšší než u některých neselektivních 

NSAIDs. Jako nejbezpečnější analgetikum z pohledu kardiovaskulárních NÚ pro pacienty 

s osteoartrózou se dle Trelleho analýzy jeví podání naproxenu, jehož RR pro úmrtí na KV 

příčiny je 0,98 (95% CI 0,48–2,37). V této analýze měl největší RR úmrtí z KV příčin 

etorikoxib 4,07 (95% CI 1,23–15,70). Ostatní koxiby; celekoxib – RR 2,07 (95% CI 0,98–
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4,55); rofekoxib – RR 1,5 (95% CI 0,88–2,84); lumirakoxib – RR 1,89 (95% CI 0,64–7,09) 

nebyly horší než ibuprofen – RR 2,39 (95% CI 0,69–8,64) nebo diklofenak - RR 3,98 (95% 

CI 1,48–12,70).
119

 

Nesteroidními antiflogistiky indukované nefropatie 

Mechanismus tohoto nežádoucího účinku NSAIDS spočívá v inhibici obou izoforem COX 

(COX-1, COX-2). Tyto obě izoformy jsou přítomny v ledvinách savců a přispívají 

k biosyntéze prostaglandinů. U pacientů užívajících NSAIDs se může vyvinout retence sodíku 

a vody, což může vést k mírným edémům a přibírání na váze (od 1 do 2 kg). U 1–5 % 

pacientů užívajících NSAIDs se rozvíjejí klinicky významné abnormality renálních funkcí. 

Akutní reverzibilní selhání ledvin se vyskytuje u 0,5–1 % pacientů, kteří mají navíc nějaké 

predispoziční faktory pro selhání ledvin, jako například městnavé srdeční selhání, závažné 

onemocnění jater, nefrotický syndrom, chronickou renální insuficienci či hypovolémii. 

Vzácným renálním NÚ při užívání NSAIDs je nefrotický syndrom s intestinální nefritidou a 

papilární nekróza. Všechna NSAIDs mohou způsobovat akutní renální postižení, přesto mezi 

nimi existují rozdíly. Z dostupných NSAIDs je největším inhibitorem ledvinových 

prostaglandinů indometacin a tudíž je asociován s vyšším rizikem akutního selhání ledvin. 

Nejméně potentním inhibitorem renálních prostaglandinů je kyselina acetylsalicylová. Mezi 

NSAIDs se středním potenciálem vyvolat akutní ledvinové selhání patří ibuprofen, 

diklofenak, naproxen a piroxikam. Koxiby se pak zdají být v tomto nežádoucím účinku 

kvalitativně podobné klasickým neselektivním NSAIDs.
113,120

 

Klinicky závažné lékové interakce NSAIDs 

LI NSAIDs s ostatními léčivy či doplňky stravy mohu většinou potencovat nežádoucí účinky 

samotné skupiny NSAIDs. Proto největší interakční potenciál mají léky, které potencují riziko 

krvácení do GIT při užívání NSAIDs (např. antiagregancia, antikoagulancia, některá 

antidepresiva). Dále to jsou léky, které potencují orgánovou toxicitu (např. nefrotoxicitu či 

hepatotoxicitu) NSAIDs (např. cyklosporin, takrolimus), léky, jejichž účinnost je snižována k 

vůli inhibici syntézy prostaglandinů v ledvinách při užívání NSAIDs (antihypertenziva, 

diuretika) a léky, jejichž účinnost je zvýšena z důvodu jejich snížené clearance díky LI 

s NSAIDs(lithium, methotrexát). Přehled klinicky závažných a středně závažných lékových 

interakcí NSAIDs dle databáze Thomson-Micromedex
®
 uvádí Tabulka 14. Často je závažnost 

LI ovlivněna dávkou a délkou podávání, přesto v rámci minimalizace rizik se při samoléčení 

snažíme těmto kombinacím vyhnout. 

Tabulka 14: Léčiva klinicky závažně interagující s NSAIDs113 

Interagující léčivo Riziko interakce 

Antiagregancia (ASA, klopidogrel, 

prasugrel, tiklopidin, dipyridamol,) 

Zvýšené riziko krvácení do GIT 

Antikoagulancia (nízkomolekulární Zvýšené riziko velkých krvácivých příhod (např. do 
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hepariny, heparin, fondaparinux, 

tirofiban, apixaban, rivaroxaban, 

warfarin) 

GIT). U nízkomolekulárních heparinů popsáno i riziko 

epidurálního krvácení při provádění spinální punkce či 

neuraxiální anestezie 

Ginkgo Krvácení do GIT, kazuistika fatálního 

intracerebrálního krvácení 

SSRIs Zvýšené riziko krvácení (hlavně do GIT, ale 

popisovány i petechie, ekchymózy a epistaxe) 

Venlafaxin, duloxetin, milnacipran Zvýšené riziko krvácení, krvácivé příhody zahrnovaly 

epistaxi, petechie, ekchymózy, hematomy i život 

ohrožující krvácení 

Cyklosporin NSAIDs mohou potencovat nefrotoxicitu cyklosporinu, 

obzvláště u dehydratovaných pacientů 

Methotrexát (vysoké dávky, 

podávané v onkologii) 

Zvýšené riziko methotrexátové toxicity (leukopenie, 

trombocytopenie, anemie, nefrotoxicita, GIT ulcerace) 

Takrolimus Akutní selhání ledvin 

Erlotinib Riziko GIT krvácení a perforace 

Tavolník vroubkovaný (Spiraea 

crenifolia) 

Zvýšené riziko krvácení 

Pentoxifyllin Zvýšené riziko krvácení 

Pemetrexed Zvýšené riziko pemetrexetové toxicity (myelosuprese, 

renální a GIT toxicita) 

ACEI, ARB  Snížený antihypertenzní a natriuretický účinek 

Betablokárory Snížený antihypertenzní účinek 

Kalciové blokátory Snížený antihypertenzní účinek, zvýšené riziko GIT 

krvácení 

Kličková a thiazidová diuretika Snížený diuretický a antihypertenzní účinek 

Kalium šetřící diuretika Snížený diuretický efekt, hyperkalémie, nefrotoxicita 

Vorikonazol Zvýšená hladina NSAIDs metabolizovaných přes CYP 

2C9 (např. ibuprofen) a zvýšení jejich toxicity 

Lithium Zvýšené riziko toxicity lithia (slabost, tremor, 

nadměrná žízeň, zmatenost) – popisováno pro 

ibuprofen a indometacin 

Deriváty sulfonylmočoviny,  Zvýšené riziko hypoglykémie 

Fenytoin Zvýšené riziko toxicity fenytoinu (ataxie, 

hyperreflexie, nystagmus, tremor), obzvláště u 

pacientů s poškozenou funkcí ledvin. 

Kyselina acetylsalicylová Snížený antiagregační efekt ASA 

Amikacin Zvýšená expozice amikacinu – popisováno pro 
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ibuprofen 

Ofloxin, levofloxacin, norfloxacin Zvýšené riziko stimulace CNS a konvulzivních 

záchvatů 

Amiodaron Zvýšená hladina NSAIDs metabolizovaných přes CYP 

2C9 (např. ibuprofen) a zvýšení jejich toxicity 
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Praktická část 

V praktické část jsem se zaměřil na analýzu názorů seniorů ohledně samoléčení analgetiky 

s důrazem na účinnou látku ibuprofen. Provedena byla dotazníková studie v domovech pro 

seniory. 

Cíl 

1. Cílem této studie bylo získat a zanalyzovat data o zkušenostech a znalostech seniorů 

se samoléčením bolesti pomocí OTC analgetik. 

2. Zanalyzovat znalosti a pohled seniorů na účinnou látku ibuprofen. 

Metodika 

Provedeno bylo průřezové dotazníkové šetření v domovech pro seniory v Libereckém a 

Středočeském kraji. Osloveny byly všechny domovy pro seniory v Libereckém kraji (16), a 

z důvodu získání většího vzorku respondentů i dva domovy, které již spadaly pod Středočeský 

kraj, ale nacházely se blízko hranic Libereckého kraje. Studie byla prováděna od dubna do 

srpna 2010 a byla zvolena metodika vyplnění dotazníku při přímém rozhovoru 

s respondentem. Respondenty do studie vybírala přítomná ošetřující zdravotní sestra dle 

úrovně kognitivních funkcí jednotlivých obyvatelů domova. Dotazník obsahoval 19 otázek ve 

třech sekcích – sociodemografická a ekonomická data (věk, pohlaví, vzdělání, příjem), 

lokalizace a frekvence bolesti, léčba bolesti a znalosti o ibuprofenu (indikace, kontraindikace, 

LI, informační zdroje). Sedm z těchto otázek bylo uzavřených, 11 uzavřených 

s předdefinovanými možnostmi a s možností komentáře a jedna otázka (věk) byla otevřená. 

Srozumitelnost dotazníku byla testována v pilotním šetření. 

Statistická analýza 

Statistická analýza byla provedena za pomocí statistického softwaru SPSS verze 16
®
. 

Metrické proměnné jsou uváděny ve tvaru průměr ±. SD. Ordinální data (vzdělání, znalosti o 

ibuprofenu) byla analyzována s využitím neparametrického testu (Kendallova regrese). Pro 

jednotlivé korelace je uváděn příslušný Kendallův  korelační koeficient (<-1,1>). Nebyly 

zaznamenány žádné statisticky významné rozdíly mezi domovy v Libereckém a 

Středočeském kraji a tak jsou výsledky uváděny v jednom souboru. 

Výsledky 

Sociodemografická a ekonomická charakteristika pacientů 

Sedm z 16 domovů pro seniory v Libereckém kraji souhlasilo s provedením studie v jejich 

zařízení. S provedením studie souhlasily oba oslovené domovy pro seniory v kraji 

Středočeském. Celkem bylo v době provádění studie v domovech ubytováno 921 klientů. 

Osloveno bylo 200 z nich a všichni s účastí ve studii souhlasili. Do studie se tedy zapojilo 

21,7 % klientů těchto domovů. V jednotlivých domovech se do studie zapojilo mezi        



58 

 

13,0–36,3 % klientů jednotlivých domovů. Průměrný věk respondentů byl 83 ± 7 let. 

Charakteristiku respondentů uvádí tabulka 15. 

Tabulka 15: Sociodemografická a ekonomická charakteristika respondentů (volně dle Matoulková121) 

Charakteristika: N (%) 

Věk (roky) 

60-70 9 (4,5) 

71-80 52 (26( 

81-90 119 (59,5) 

>90 20 (10) 

Pohlaví 

žena 154 (77) 

muž 46 (23) 

Vzdělání 

základní 100 (50) 

vyučen 57 (28.5) 

středoškolské s maturitou 38 (19) 

vysokoškolské 5 (2.5) 

Velikost obce
1
 

< 4999 80 (40.2) 

5000 - 9999 20 (10.1) 

10000 - 49999 30 (15.1) 

50000 - 99999 15 (7.5) 

100000 - 999999 25 (12,6) 

>1000000 5 (2,5) 

příjem (Kč) 

< 5000 9 (5) 

5000 - 9999 68 (34) 

9999 - 14999 48 (24) 

nezodpovězeno 75 (36) 
1 Velikost obce, ve které respondent žil před umístěním do domova pro seniory 

Frekvence lokalizace a samoléčení bolesti 

Dle vyjádření samotných respondentů 64 % z nich odpovědělo, že trpí bolestmi téměř každý 

den. Jen malé procento respondentů netrpělo bolestmi nikdy. Nejčastější byly bolesti kloubů a 

svalů, bolesti zad a bolesti hlavy. Nejčastěji v odpovědi „jiná“ uváděli senioři bolesti dolních 

končetin a fantomovou bolest po amputaci. Blíže viz. tabulka 16. 
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Tabulka 16: Frekvence a lokalizace bolesti 

Frekvence bolesti N (%) 

nikdy 15 (7,5) 

méně než jednou za měsíc 15 (7,5) 

několikrát měsíčně 21 (10,5) 

každý týden 20 (10,0) 

téměř denně 128 (64,0) 

Lokalizace bolesti N (%) 

klouby a svaly 68 (34,0) 

záda  58 (29,0) 

hlava 28 (14,0) 

břicho 23 (12,5) 

jiná 61 (30,5) 

 

V otázce co respondenti dělají, když mají bolesti, 55 % z nich navštíví lékaře a nechá si 

předepsat analgetikum na lékařský předpis, 19 % respondentů při bolesti navštěvuje lékárnu a 

bolest samoléčí prostřednictvím lékárníka či farmaceutického asistenta. Jelikož průzkum 

probíhal v domovech pro seniory, hrála zde velkou roli zdravotní sestra, kterou uvedlo jako 

poradní subjekt pro léčbu bolesti 12 % respondentů. Co se týká preference účinné látky 

používané k samoléčbě bolesti u seniorů, byly preferenční přípravky s obsahem ibuprofenu 

(35,6 %), následované paracetamolem (30 %) a kyselinou acetylsalicylovou (8,3 %). Téměř 

10 % pacientů uvedlo v této otázce léčivé přípravky, které byly dostupné pouze na lékařský 

předpis. Lokální lékové formy obsahující NSAIDs používalo pouze 1,9 % respondentů. 

Znalosti o ibuprofenu 

Ibuprofen byl většinou (56,7 %) respondentů považován za lék proti bolesti. Pouze minoritní 

část respondentů si byla vědoma toho, že ibuprofen má antiflogistické (7,3 %) a antipyretické 

(5,2 %) účinky. Dvě procenta respondentů považovala ibuprofen za „lék na spaní“ a 31 % 

respondentů nemělo žádné znalosti o indikacích ibuprofenu. Byla nalezena pozitivní korelace 

mezi znalostmi o indikacích ibuprofenu a vzděláním respondentů. Platil vztah, že respondenti 

s vyšším dosaženým vzděláním měli lepší znalosti o indikacích ibuprofenu ( = 0,220; 

p = 0,001). Obdobně lepší znalosti o indikacích ibuprofenu měli mladší respondenti           

(  = -0,142; p = 0.012). 

Obecně velmi nízké byly znalosti respondentů o NÚ a LI ibuprofenu. Většina respondentů 

(57,8 %) odpověděla, že nezná žádné NÚ ibuprofenu, více jak 16 % respondentů odpovědělo, 

že ibuprofen nemá žádné NÚ a pouze 9 % respondentů si je vědomo závažných NÚ. Starší 

respondenti považují NÚ ibuprofenu za méně závažné než respondenti mladší ( = -0,207; 



60 

 

p = 0.017). Valná většina respondentů (88,9 %) nezná žádný konkrétní NÚ ibuprofenu. 

Specifický NÚ pro ibuprofen pak byl schopný jmenovat pouze zhruba každý desátý 

respondent (11,1 %). Nejčastěji byly jmenovány NÚ související s „negativním působením na 

žaludek“ a možnost způsobovat gastroduodenální vředy. Podobně velmi nízké byly i znalosti 

o lékových interakcích ibuprofenu. 84 % respondentů neznalo žádnou konkrétní LI. Pokud 

byly některé konkrétní LI zmiňovány, týkaly se většinou léků „na ředění krve“ a léků „ na 

vysoký krevní tlak“. 

Informační zdroje o OTC léčivech obecně a o ibuprofenu 

Co se týká výběru OTC léků, většina respondentů (58 %) odpověděla, že si OTC léky kupuje 

v lékárně na doporučení lékaře. Pouze u 13 % z nich je hlavním poradním subjektem ohledně 

volby OTC léčiva lékárník. Pro 10 % respondentů byla zdrojem informací ohledně OTC léčiv 

zdravotní sestra pracující v domově pro seniory.  

Pro 43 % respondentů je lékař hlavním zdrojem informací ohledně užívání OTC léčiv. 

Druhým důležitým zdrojem informací o OTC léčivech byl pro pacienty příbalový leták, který 

byl hlavním informačním zdrojem pro 27 % respondentů. Lékárník byl hlavní informační 

zdroj pro 13 % respondentů. Pohlaví respondentů bylo signifikantním faktorem ohledně 

poradního subjektu, který radil respondentovi s výběrem OTC léčiv. Lékárníka jako poradní 

subjekt ohledně užívání OTC léků častěji využívali muži než ženy (p = 0,01). V jiných 

odpovědích nebyl signifikantní rozdíl v závislosti na věku, pohlaví a vzdělání. 

Jako zdroj informací o nežádoucích účincích a kontraindikacích ibuprofenu uváděli 

respondenti nejčastěji lékaře (32,7 %), sestru, jež pracovala v domově pro seniory (17,8 %) a 

příbalový leták (12,1 %). Lékárník byl v tomto bodě zmíněn pouze u 5,1 % respondentů. 

Diskuze 

V naši studii jsme se zaměřili na populaci seniorů. Tato populace byla vybrána proto, že tato 

skupina obyvatel je často ve velké míře polymorbidní, užívá velké množství léků na lékařský 

předpis a často trpí bolestmi různého charakteru a lokalizace. Dále jsme zvolili tuto skupinu 

populace proto, že výsledky o samoléčení a znalostech o ibuprofenu zaměřené pouze na 

populaci seniorů nebyly námi nikde nalezeny. Senioři jsou též skupinou populace, pro kterou 

je užívání NSAIDs více rizikové, a to z důvodu fyziologických a patologických změn ve stáří 

(např. nižší prokrvení žaludeční sliznice – vyšší sklon k ulceracím), z důvodu častého užívání 

gastrotoxických léčiv (kortikoidy, NSAIDs), a léčiv interagujících s NSAIDs 

(antihypertenziva, SSRI, antiagregancia, antikoagulancia). Domovy pro seniory jsme zvolili 

proto, že nabízely dobře dostupnou cílovou populaci. Liberecký kraj byl zvolen proto, že byl 

pro tazatele dobře dostupný, byl zde odpovídající počet domovů pro seniory a ekonomicky lze 

tento kraj řadit k mírnému nadprůměru v rámci České republiky (průměrný plat v ČR v roce 

2009 byl 23334 Kč; průměrný plat v Libereckém kraji byl 25 332 Kč).
122

 Byla stanovena 
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hranice 200 respondentů zařazených do studie. Pro nedostatek respondentů v Libereckém 

kraji jsme zařadili ještě dvě obdobná zařízení, která jsou blízko hranic Libereckého kraje, ale 

leží již na území kraje Středočeského. Jednotlivé části a otázky dotazníku byly formulovány 

na základě definice cílů studie a byly inspirovány též obdobnými studiemi provedenými 

v minulosti.
123,124,125 

V naší studii jsme zjistili, že velká část (64 %) seniorů žijících v domovech pro seniory 

v České republice trpí bolestí téměř denně. Dle práce Helmeho
126

 je prevalence bolesti u 

seniorů s chronickým onemocněním v institucionální péči mezi 70–80 % a nejčastěji trpí tito 

nemocní bolestmi kloubů a zad. V norské studii se prevalence chronické bolesti zvyšovala 

s věkem a chronickou bolestí (delší než tři měsíce) v této studii trpělo 31,0 % respondentů 

v seniorském věku.
127

 Ve studii proběhlé v 15 evropských zemích (bez České republiky) a 

Izraeli se též potvrdilo, že starší respondenti trpěli bolestí častěji než mladší. Téměř každý 

druhý respondent trpící bolestí užíval OTC léčivo (55 % NSAIDs, 43 % paracetamol, 13 % 

slabý opiod).
128

 Nenalezli jsme žádná data, která by hodnotila incidenci či prevalenci bolesti a 

její management u institucionalizovaných pacientů v České republice. V dotazníkové studii 

Málka
129

 a kol., která však měla jen přes 300 respondentů (rovnoměrně zastoupené všechny 

věkové kategorie), byla prevalence chronické bolesti v české populaci 20 %. Zde se však 

jednalo o populaci mladší. V této studii byl zaznamenán trend ve stoupající prevalenci 

chronické bolesti v závislosti na věku pacientů. Nejčastější bolesti, udávané respondenty 

v této studii, byly bolesti zad, hlavy a kloubů. 

Pokud pacienti bolest samoléčili, nejčastěji používali perorální přípravky s obsahem 

ibuprofenu a paracetamolu. Pro většinu seniorů by měl být analgetikem volby z důvodů 

bezpečnosti (často přítomno onemocnění, při kterém je podání NSAIDs kontraindikováno) a 

účinnosti paracetamol.
46,130

 K důvodům, které vedly k tomu, že nejčastěji byl respondenty 

používán ibuprofen, bych dle mého názoru přičítal možnou negativní zkušenost respondentů 

s účinností paracetamolu a dlouhodobou přítomnost ibuprofenu na českém trhu. Nepokládaní 

paracetamolu za účinné analgetikum dle našeho názoru pravděpodobně vzniklo v populaci, 

kde byl tento lék užíván jen jako antipyretikum. Jednotlivá dávka 500 mg není dostatečně 

analgeticky účinná. Pro dobrou analgetickou účinnost je nutno užívat správné analgetické 

dávky (pro dospělého nad 60 kg je jednorázová dávka 1g). Pokud samotný paracetamol 

v  dostatečné dávce nedostačuje, je třeba zvolit jiné analgetikum či paracetamol zkusit 

zkombinovat s ostatními analgetiky.
 131,132

 Zde je však otázkou, zda by tito pacienti neměli být 

vyšetřeni lékařem. Podání paracetamolu jako léku volby u seniorů navíc podporuje i výsledek 

naší studie, že respondenti vnímají ibuprofen jen jako analgetikum a ne jako antiflogistikum a 

nevyžadovali tak od těchto OTC antiflogistický efekt (pokud věděli, že je bolest způsobená 

zánětem). K samoléčení respondentů v naší studii byly využity i lokální formy NSAIDs. 

Jejich používání však bylo málo rozsáhlé (pouze necelá 2 % respondentů), a to přesto, že 

nejčastější lokalizací bolesti byly bolesti svalů a kloubů a bolesti zad. Právě pro některé 
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z těchto bolestí by měly být topické preparáty léky volby. Máme data o účinnosti těchto 

lokálních forem s výjimkou revmatoidní artritidy u chronických bolestivých stavů 

v revmatologii (osteoartróza, tenditidy, bolesti zad, aj.) i u bolestí akutních (úrazy, výrony, 

tendinopatie).
133,134

 Lokální lékové formy také mají minimum systémových NÚ a lokální NÚ 

také nejsou časté (většinou se jedná o solární dermatitidy).
133

 Proto by lokální lékové formy 

NSAIDs měli být používány častěji, než tomu bylo v naší studii. Je ovšem třeba vzít v úvahu, 

že lokální aplikace na určitá místa těla (např. záda) může být pro některé pohybově omezené 

pacienty problematická. 

Protože ze zkušeností z lékárenské praxe víme, že mezi analgetiky v české populaci dominuje 

ibuprofen, a protože je tento lék pro seniory relativně rizikovější než paracetamol, zaměřili 

jsme druhou část dotazníku na znalosti o ibuprofenu. 

Znalosti o ibuprofenu byly v naší studii na velmi nízké úrovni, a to zejména znalosti o LI a 

NÚ. Studie ze zahraničí, i když se většinou liší v metodice provedení (nejčastěji populace, na 

které byl výzkum prováděn), naznačují podobný trend. V malé australské studii (většinou 

ženy mladší 50 let) neznali respondenti dokonale indikce ibuprofenu a většina z nich nikdy 

nečetla příbalový leták o NÚ a LI.
135

 Obdobně byly slabé znalosti o správném užití NSAIDs 

(nejčastěji používán diklofenak) a jejich NÚ i u klientů lékáren v Jordánsku. Skoro 60 % 

respondentů navíc uvedlo, že při užívání NSAIDs mělo NÚ (nejčastěji GIT nevolnost).
136

 

Jelikož naše i zahraniční studie potvrzují velkou prevalenci bolesti u seniorské populace, 

senioři jsou rizikovou populací pro užívání NSAIDs, neznají rizika léčby NSAIDs a ve velké 

míře využívají pro mírnění bolesti samoléčení, je třeba se zaměřit na minimalizaci rizik, které 

může samoléčení této populaci přinášet. Převážná část respondentů v naší studii si léky 

k samoléčení obstarává buď v lékárně anebo u zdravotní sestry, která pracuje v domově pro 

seniory, protože je tato sestra pro ně pravděpodobně více dostupná (i když jsme mobilitu 

respondentů nesledovali). Protože se dá očekávat, že i senioři žijící mimo tyto domovy 

samoléčí svoje bolesti, dá se předpokládat, že pro ně nejdostupnější bude lékárna. Z tohoto 

důvodu by měl být lékárník či farmaceutický asistent tím odborníkem, který bude 

maximalizovat účinek samoléčení (hledat optimální léčiva či jiné volně dostupné strategie a 

vysvětlovat jejich správné používání) a minimalizovat jeho rizika (např. se vyhýbat 

nevhodným léčivům a snižovat rizikovost doporučené terapie). Možnosti maximalizace 

účinku a minimalizace samoléčení bolesti uvádí tabulka 17. Lékárník i farmaceutický asistent 

by měli při konzultaci s pacientem ohledně samoléčení vyhledávat vhodné léky na potíže 

pacienta, aktivně pátrat po možných rizicích terapie a snažit se je minimalizovat. 
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Tabulka 17:Možnosti maximalizace účinku a minimalizace rizik u OTC léčiv používaných na léčbu bolesti 

prováděných v rámci farmaceutické péče 

Maximalizace účinku 

 doporučení vhodných režimových a dietních opatření (např. vhodné a nevhodné 

pohybové aktivity u gonartrózy) 

 informace ohledně užití léků 

o informace o správném dávkovacím schématu (dávky, dávkový interval) 

o informace o technice podání 

o informace o kombinaci s potravou  

 doporučení synergické terapie (například systémové i lokální podání NSAIDs) 

Minimalizace rizik 

 odhalení kontraindikací samoléčení 

o k výskytu závažných symptomů (např. bolest hlavy s tuhnutím šíje, ranní 

ztuhlosti kloubů) 

o k chorobám pacienta – kontraindikace OTC vs. nemoc (např. vředová 

choroba gastroduodena vs. NSAIDs) 

o k ostatním léčivům a doplňkům stravy pacienta – kontraindikace lék – lék, lék 

– doplněk stravy (např. warfarin vs. NSAIDs) 

 skupiny osob se zvýšeným rizikem samoléčení 

o těhotné a kojící ženy – omezené samoléčení, volba vhodných OTC léčiv 

o malé děti – dle věku omezené samoléčení, volba vhodných OTC léčiv 

o senioři – předpoklad polymorbidity, volba vhodných OTC léčiv 

 omezení doby podávání OTC léčiv 

o bez doporučení lékaře samoléčení jen po omezeně dlouhou dobu – možnost 

zpoždění diagnózy závažného onemocnění (např. karcinom jícnu při 

dlouhodobém samoléčení pálení žáhy) 

 odhalení možných NÚ, popř. je-li vhodné, tak poučit pacienta, aby byl schopný je 

sám identifikovat 

Pozn. Kategorie minimalizace rizik a maximalizace účinku nejsou rigidní. Jedním opatřením 

můžeme jak minimalizovat rizika, tak maximalizovat účinek (např. informacemi o dávkách a o 

technice podání). Např. podáním informací o terapeutické dávce maximalizujeme účinek, 

informací o maximální dávce minimalizujeme rizika. 

Za účelem bezpečného samoléčení byl na našem pracovišti vypracován algoritmus (viz. 

tabulka 18), který dopomáhá v poskytování kvalitní farmaceutické péče (v našem pojetí 

minimalizaci rizik a maximalizaci účinku
137

) při výběru OTC léčiva. Nejdříve by měl lékárník 

či farmaceutický asistent zjistit s jakým problémem pacient do lékárny přichází, poté by se 

měl snažit získat co nejvíce dalších informací o pacientovi – zda se jedná o těhotnou či kojící 
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ženu, seniora (věk nad 65 let), pacienta trpícího závažnějším onemocněním nebo pacienta 

užívajícího větší množství léčivých přípravků. K dalším důležitým údajům, které bychom 

měli před případným doporučením samoléčení znát, patří celková doba přetrvávání obtíží a 

případný výskyt varovných symptomů. Při znalosti pacienta se rozhodujeme o vhodnosti 

samoléčení nebo doporučíme pacientovi návštěvu lékaře. V dalších krocích vybíráme 

terapeutickou alternativu, konkrétní léčivý přípravek a lékovou formu vhodnou pro daného 

pacienta. Závěrem poskytujeme pacientovi informace o správném podání a uchovávání léčiva, 

připojujeme informace o režimových a dietních opatřeních, o kombinaci s potravou a 

v určitých případech o možných NÚ.
92

 

Tabulka 18: Obecný algoritmus výběru OTC léčiva.92 

1. Získání informací o potížích pacienta/přání pacienta 

2. Získání podrobnějších informací o pacientovi 

 délka potíží, doprovodné a varovné symptomy 

 skupiny pacientů s omezením – malé děti, těhotné a kojící ženy, senioři, 

pacienti s těžším onemocněním (diabetes mellitus, KVO, astma bronchiale, 

jaterní onemocnění …) 

 užívané léčivé přípravky a doplňky stravy 

3. Samoléčení – ano/ne (odeslání k lékaři) 

4. Rozvaha terapeutických alternativ 

5. Výběr konkrétního léčivého přípravku (lékové formy) 

6. Dispenzace 

 informace o správném podání a uchovávání léčiva 

 poskytnutí informací o režimových a dietních opatřeních 

 upozornění na rizika farmakoterapie 

 

Domníváme se, že lékárník či farmaceutický asistent je dostatečně vzdělaný odborník, který 

při dodržování výše uvedených algoritmů může přispívat k minimalizaci rizik, včetně 

lékových, plynoucích ze samoléčení pacientů pomocí OTC léčiv. Velká část respondentů 

v naší studii pak využívala zdravotní sestru pracující v domově pro seniory jako poradní 

subjekt ohledně rady stran samoléčení. Nevíme, jaká je edukace zdravotních sester ohledně 

rizik OTC léčiv. Z vlastních zkušeností (a i z obsahu pregraduálního a postgraduálního 

vzdělávání) si myslíme, že zdravotní sestra nedosahuje v těchto vědomostech úrovně 

farmaceuta či farmaceutického asistenta. Je tedy otázkou, zda by i sestry pracující 

v domovech pro seniory či v obdobných zařízeních neměly být edukovány o rizicích OTC 

léčiv alespoň v rámci postgraduálního vzdělávání. 
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Limity studie 

Studie probíhala pouze v Libereckém kraji z důvodů dostupnosti tohoto kraje pro tazatele. Je 

tedy třeba zvážit, zda lze výsledky generalizovat na celou Českou republiku. Dalším limitou 

studie bylo, že jsme ve studii nerozlišovali délku trvání bolesti. Nemůžeme tak rozlišit mezi 

akutní a chronickou bolestí, přesto předpokládáme, že většina respondentů trpěla bolestí 

chronickou. Dále jsme nestanovovali vnímání závažnosti bolesti pacientem pomocí různých 

vizuálních škál. Poslední limitou je neznalost zastoupení respondentů se zdravotnickým 

vzděláním v naší studii, což by mohlo zkreslit výsledky. Přesto byly výsledky o znalostech 

účinku, LI a NÚ NSAIDs velmi slabé a domníváme se, že nebyly tímto signifikantně 

ovlivněny. 

Závěr 

Data z naší studie potvrzují výsledky předchozích nemnoha studií, že znalosti populace o 

OTC léčivech jsou obecně slabé. Většina respondentů v naší studii si nebyla vědoma, že by 

ibuprofen byl spojený s nějakými lékovými problémy. Senioři jsou skupinou populace, na 

kterou by se měla z důvodů polymorbidity, polyfarmakoterapie a častého užívání OTC léčiv 

zaměřit farmaceutická péče. Častěji by se měla používat jako OTC analgetika u této populace 

paracetamol a lokální lékové formy NSAIDs. Lékárník či farmaceutický asistent by měli 

garantovat bezpečné a účinné samoléčení a snažit se minimalizovat výskyt lékových 

pochybení. 
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Závěr práce 

V mé práci jsem se zaměřil na analýzu vybraných rizik farmakoterapie, která se vyskytují 

v každodenní praxi. Tato rizika jsou podle PCNE (Pharmaceutical Care Network Europe) 

označována jako DRPs (drug-related problems) a mohou významně poškodit pacienta. 

Zaměřili jsme se na tyto DRPs: chybění léčiv v rámci sekundární prevence infarktu 

myokardu, rizika generické substituce a jejich vnímání lékaři a způsob samoléčení bolesti a 

vnímání rizik samoléčení u seniorů. 

V první části jsme provedli analýzu farmakoterapie v sekundární prevenci infarktu myokardu. 

Sledovali jsme preskripci terapie ze čtyř skupin léčiv, která mají EBM o snížení mortality u 

těchto pacientů. Z výsledků našich dvou studií provedených k této problematice vyplývá, že: 

1) preskripce EBM léčiv pacientům po IM je sice porovnatelná se zahraničními studiemi, 

přesto není optimální.  

2) kombinaci všech 4 čtyř EBM léčiv užívá v sekundární prevenci IM pouze asi 40 % 

pacientů. Nebylo však možno posoudit důvody nepodání těchto léčiv. 

3) EBM léky jsou méně předepisovány pacientům starším. Senioři jsou ve zvýšeném 

riziku mortality a proto je nutno pečlivěji individualizovat farmakoterapii dle dnešních 

poznatků. 

4) k optimálnějšímu dosažení cílů sekundární prevence IM pomůže dodržování 

doporučených postupů léčby. 

5)  maximalizaci účinku lze podpořit prováděním farmakoterapeutických auditů plátcem 

zdravotní péče prostřednictvím analyzování spotřeb léčiv či výhodněji 

farmakoterapeutickým managementem informovaným odborníkem (např. klinickým 

farmaceutem). 

Ve druhé části práce jsem se zabýval analýzou znalostí, zkušeností a vědomostí praktických 

lékařů o generických léčivech a generické substituci. Z analýzy vyplynulo, že: 

1)  zhruba polovina PL považovala generické LP za stejně účinné a bezpečné jako 

originální LP a druhá polovina byla opačného názoru. 

2) PL velmi málo znali legislativní podmínky provedení GS a pouze každý čtvrtý PL měl 

na ní pozitivní názor. Byla zjištěna závislost, že respondenti, kteří lépe znají 

legislativní podmínky provádění GS, k ní mají pozitivnější vztah. 

3) asi čtvrtina respondentů se v poslední době setkala s problémem v souvislosti s GS. 

Nejčastěji bylo zmiňováno užívání dvou přípravků se stejnou účinnou látkou a výskyt 

NÚ po provedení GS. 
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Pro bezpečnější provádění GS navrhujeme: 

1) začlenit problematiku GS do pregraduálního i postgraduálního vzdělávání PL a 

lékárníků. 

2) vytvořit mezi lékárníky a lékaři informační kanál, který umožní vzájemné informování 

o provedení GS. 

3) vytvořit seznam konkrétních LP, které se dají mezi sebou substituovat. 

4) podpořit v rámci farmakovigilance sběr dat ohledně problémů vzniklých s GS, jejich 

reportování a popřípadě provádění změn v seznamu zaměnitelných léčiv (viz. 

předchozí bod). 

5) na úrovni lékových autorit zvážit označování generických léčivých přípravků tak, aby 

největším písmem byla vytištěna účinná látka a její síla. 

Ve třetí části práce byla zpracována rizika samoléčení bolesti se zaměřením na nesteroidní 

antiflogistika. Na rizikové populaci seniorů bylo provedeno šetření o tom, jak provádějí léčbu 

a samoléčbu bolesti a o tom, jak vnímají léčivé přípravky s obsahem ibuprofenu. Bylo 

zjištěno, že: 

1) u této populace je velká prevalence bolesti. 

2) více jak 40 % respondentů si bolesti samoléčí a nejčastěji si chodí pro radu stran 

samoléčení do lékárny. 

3) z účinných látek je k samoléčení nejčastěji využíván ibuprofen a paracetamol.  

4) lokální přípravky s obsahem NSAIDs jsou používány jen zřídka, a musíme se zaměřit 

v dalších sledováních, jaké k tomu vedou důvody. 

5) ibuprofen je vnímán jako bezpečný lék, i když má potenciál k nežádoucím účinkům a 

lékovým interakcím. 

6) lékárna byla nejčastější zdroj volně prodejných léčiv, a je proto nutné zde zvyšovat 

informovanost o těchto léčivech. Byl navržen algoritmus, jak správně vybírat tato 

léčiva pro konkrétního pacienta. Tento algoritmus byl zaveden do výuky 

farmaceutické péče a chceme v dalších projektech sledovat jeho využívání v terénu. 

7) sestra v domovech pro seniory je častým rádcem jaké léky si má klient těchto domovů 

koupit. Proto je nutno u této skupiny zdravotníků provádět edukaci minimalizace rizik 

při samoléčení (měl by provádět místní lékárník.) 
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Seznam použitých zkratek  

ACE   angiotenzin konvertující enzym 

ACEI inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu 

ARB   blokátory receptoru pro angiotenzin II 

ASA   kyselina acetylsalicylová 

AUC area under the curve - plocha pod křivkou plazmatických koncentrací 

BB   betablokátor 

BMI   body mass index 

CaB   antagonisté kalcia 

CABG   koronární arteriální bypass 

CI confidence interval – konfidenční interval  

Cmax maximální plazmatická koncentrace 

CMP   cévní mozková příhoda 

CNS centrální nervový systém 

COX   cyklooxygenáza 

ČLnK Česká lékárnická komora 

ČR   Česká republika 

DDD   defined daily dose – denní definovaná dávka 

DDD/t.o./den  denní definované dávky na tisíc obyvatel a den 

DRP drug-related problem 

EBM   evidence-based medicine 

EMA European Medicines Agency (Evropská léková agentura) 

FDA Food and Drug Administration (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) 

FP farmaceutická péče 

GIT   gastrointestinální trakt 
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GMP good manufacturing practice – správná výrobní praxe 

GS generická substituce 

CHA2DS2-VASc skórovací stratifikace pro stanovení rizika embolizační mozkové 

příhody u nemocných s fibrilací síní bez přítomné chlopňové vady pro 

stanovení antitrombotické léčby (chronic heart failure, hypertension, 

age > 75 let[dvojnásobná váha], diabetes mellitus, stroke v anamnéze 

[dvojnásobná váha], vascular disease, age 65–74 let a sex category)
138

 

CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc 

ICHS   ischemická choroba srdeční 

IM   infarkt myokardu 

INN international non-proprietary name (mezinárodní nechráněný název) 

INR   international normalized ratio 

ISA   vnitřní sympatomimetická aktivita 

KVO   kardiovaskulární onemocnění 

LI   léková(é) interakce 

LP léčivý přípravek 

MI myocardial infarction – infarkt myokardu 

MZdČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

NRT nicotin replacement therapy – substituční terapie nikotinem 

NSAIDs  nonsteroidal anti-inflammatory drugs (nesteroidní protizánětlivá léčiva) 

NÚ   nežádoucí účinek (y) 

OTC léčivo over the counter – volně prodejné léčivo 

PCI perkutánní koronární intervence 

PCNE Pharnaceutical Care Network Europe 

PL   praktický lékař pro dospělé 

PPI   proton-pump inhibitor (inhibitor protonové pumpy) 
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PTCA   perkutánní transluminální koronární angioplastika 

RR   relativní riziko 

Rx léčivo léčivo dostupné na lékařský předpis 

SSRIs selective-serotonin reuptake inhibitors (inhibitory zpětného vychytávání 

serotoninu 

STEMI  infarkt myokardu s elevacemi ST 

SUKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 

SVL ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství, Česká lékařská společnost J. E. 

Purkyně 

TK   tlak krve 

USA United States of America – Spojené státy americké 

UZIS ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

WHO World Health Organization – Světová zdravotnická organizace 
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Abstrakt 

Úvod a cíle 

Randomizované klinické studie nám poskytují základní informace o účinnosti a bezpečnosti 

léčiv, přesto vzhledem k selekci pacientů, kteří do studií vstupují a přísným podmínkám jejich 

provedení, nejsou schopny odhalit všechna léková rizika, která mohou i zásadním způsobem 

měnit terapeutickou hodnotu léčiva. V klinické praxi se relativně často vyskytují tzv. drug-

related problems. Mezi tyto DRPs patří například i nepředepsání léčiva, které zásadně snižuje 

mortalitu, předpis nevhodných léčiv z hlediska věku či přidružených onemocnění, duplicita 

léčby nebo riziko non-compliance. 

Cílem této práce bylo popsat vybraná rizika farmakoterapie (vybraná DRPs), která se mohou 

vyskytovat v každodenní klinické praxi. Zaměřil jsem se na popis sekundární prevence 

infarktu myokardu (IM) pomocí EBM léčiv, na popis názorů, vědomostí a zkušeností 

praktických lékařů s generickými léčivy a generickou substitucí, včetně výskytu DRPs a na 

samoléčení bolesti u seniorů se zaměřením na znalosti a zkušenosti s léčivými přípravky 

obsahujícími ibuprofen. 

1. Předepisování EBM léčiv pacientům v sekundární prevenci IM praktickými 

lékaři v ČR 

Cíl 

Cílem bylo provést analýzu předepisování EBM léčiv u pacientů v sekundární prevenci IM 

v ČR. 

Metodika 

Provedeny byly dvě studie s obdobnou metodikou. Do první studie byla použita vstupní data 

z projektu Atlet, který monitoroval léčebně preventivní péči praktických lékařů (PL) u 

pacientů ve vysokém riziku onemocnění KVO. Zařazeni byli všichni pacienti s infarktem 

myokardu v anamnéze a s vyplněnou kompletní medikací. Do druhé studie byla použita data 

z elektronické dokumentace praktických lékařů (konzultantů a členů výboru SVL ČLS JEP), 

zařazeni byli všichni pacienti v sekundární prevenci IM. V obou studiích bylo sledováno 

pohlaví, věk pacientů a preskripce EBM léčiv (betablokátorů, ACEI/ARB, statinů, 

antiagregancií). V první studii byla navíc sledována kompenzace rizikových faktorů KVO a 

ve druhé studii doba od IM. Statistická analýza byla provedena za pomocí statistických 

softwarů (SPSS
®
 verze 16 a PASW

®
 verze 18). Použity byly vybrané parametrické a 

neparametrické statistické testy. 
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Výsledky 

Celkem bylo do obou studií zařazeno 1640 pacientů (1102 mužů), průměrný věk 66 let 

v první a 71 let ve druhé studii. V obou dvou studiích bylo zastoupení hlavních skupin EBM 

terapie obdobné a dosahovalo 75 – 79 % pacientů, u antiagregační, případně antikoagulační 

léčby či jejich kombinaci bylo zastoupení vyšší a pohybovalo se v rozmezí 85 – 87 % 

pacientů. Alespoň tři ze čtyř EBM léčiv užívalo kolem 75 % pacientů v sekundární prevenci 

IM. Byla zaznamenána snižující se preskripce v závislosti na věku pacientů (p < 0,05) a to u 

všech jednotlivých EBM léčiv a jejich kombinací v druhé studii a u betablokátorů a 

antiagregancií v první studii. Nebyla nalezena závislost preskripce těchto skupin léčiv 

v závislosti na pohlaví pacientů. V první studii byla nalezena nízká míra kompenzace 

jednotlivých rizikových faktorů KVO. Krevní tlak a celkový cholesterol mělo kompenzováno 

na cílové hodnoty pouze asi 10 % pacientů po IM. 

Závěr 

Naše výsledky z obou studií ukazují, že užívání EBM terapie po infarktu myokardu je 

v České republice srovnatelné s ostatními vyspělými zeměmi, přesto není optimální, obdobně 

jako míra kompenzace rizikových faktorů KVO. Protože je zde stále velké procento pacientů, 

které není adekvátně léčeno, je třeba zaměřit se na zvyšování kvality péče o tyto pacienty. 

Svou roli by zde měli sehrát odborné společnosti praktických lékařů i specialistů, velké místo 

je zde i pro lékárníky a klinické farmaceuty. Velká a stále dostatečně neuplatňovaná je též 

role plátce zdravotní péče, který by měl garantovat kvalitní a dostupnou léčbu pro své klienty. 

2. Analýza postojů, názorů a zkušeností praktických lékařů s generickými léčivy 

a generickou substitucí v České republice 

Cíl 

Cílem bylo získat a analyzovat názory, vědomosti a zkušenosti praktických lékařů pro dospělé 

s generickými léčivé přípravky a generickou substituci jeden rok po zavedení tohoto systému 

v ČR. 

Metodika 

Sběr dat probíhal pomocí dotazníku, který se inspiroval podobnými studiemi v zahraničí a byl 

rozšířen a upraven na podmínky ČR. Dotazník obsahoval 28 otázek. Osloveni byli všichni PL, 

kteří se zúčastnili XXVII. výroční konference SVL ČLS JEP a všech krajských konferencí 

této odborné společnosti a to v období od listopadu 2008 do března 2009. Statistická analýza 

byla provedena za použití statistického softwaru PASW
®
 verze 18. Statistické korelace byly 

testovány vybranými parametrickými a neparametrickými testy. 
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Výsledky 

Odevzdáno bylo celkem 263 vyplněných dotazníků, což představuje návratnost 14,3 %. 

Průměrný věk respondentů byl 52,2 ± 13,7 let a 67,3 % byly ženy. 37,6 % respondentů 

považovalo generické LP za bioekvivalentní originálnímu LP. 46,0 % respondentů věřilo, že 

generické LP jsou méně kvalitní, než jejich originální LP. Pouze 21,6 % respondentů mělo na 

GS pozitivní pohled. Žádný respondent neznal přesně všechny legislativní podmínky 

provedení GS. Znalost legislativních podmínek a postoj ke GS korelovala s věkem 

respondentů. Mladší respondenti měli lepší znalost legislativních podmínek (p = 0,028) 

provedení GS a měli k ní pozitivnější vztah (p = 0,024). Asi čtvrtina (23,2 %) respondentů 

uvedla, že se za poslední měsíc setkala s lékovými problémy, které vznikly v souvislosti s GS. 

Nejčastěji byla zmiňována duplicita dávek při užívání dvou přípravků se stejnou účinnou 

látkou a výskyt nežádoucích účinků po substituci jednoho přípravku za druhý. 

Závěr 

Generická substituce je nástroj, který na jedné straně přispívá k úspoře finančních výdajů za 

léčiva, na druhou stranu může do farmakoterapie pacientů přinášet lékové problémy. V naší 

studii jsme prokázali relativně slabou znalost praktických lékařů o principech vstupu 

generických léčivých přípravků na farmaceutický trh a o podmínkách provádění generické 

substituce. Byly zaznamenány i lékové problémy v souvislosti s prováděním GS. Byla 

navržena opatření, která by mohla přispět k minimalizaci rizik těchto lékových problémů. 

K  opatřením by patřilo označování obalů LP přednostně INN názvem léčivé látky, a dále 

opatření ke zvýšení reportování lékových problémů vzniklých v souvislosti s GS, na jejichž 

základě by byl vytvořen a upravován seznam zaměnitelných LP. 

3. Rizika a bezpečnost samoléčení volně prodejnými léčivými přípravky 

s obsahem nesteroidních protizánětlivých látek se zaměřením na ibuprofen 

Cíl 

Cílem této části práce bylo získat a analyzovat data o zkušenostech a znalostech seniorů se 

samoléčením bolesti pomocí OTC analgetik se zaměřením na účinnou látku ibuprofen. 

Metodika 

Provedeno bylo průřezové dotazníkové šetření v domovech pro seniory v Libereckém a 

Středočeském kraji. Dotazník obsahoval celkem 19 otázek. Sběr dat probíhal od dubna do 

srpna 2010 a zvolena byla metoda přímého rozhovoru s respondentem. Statistická analýza 

byla provedena za použití statistického softwaru SPSS
®
 verze 16. Statistické korelace byly 

testovány vybranými parametrickými a neparametrickými testy. 
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Výsledky 

Do studie se zapojilo 9 domovů pro seniory (z 18 oslovených). Do studie bylo zařazeno 200 

seniorů (77 % žen, průměrný věk 83 ± 7 let), což bylo 21,7 % klientů těchto domovů pro 

seniory. 64,3 % respondentů trpělo bolestí téměř každý den. Nejčastěji byly referovány bolesti 

kloubů, svalů a zad. Velká část respondentů si bolest samoléčila (45 %). Respondenti 

preferovali k samoléčení léčivé přípravky s obsahem ibuprofenu (35,6 %) a paracetamolu 

(30,0 %). Používání lokálních forem NSAIDs bylo pouze minoritní (1,9 %). Nejlépe známý 

účinek ibuprofenu byl účinek analgetický (57,6 %), naopak účinky antipyretické (5,2 %) a 

antiflogistické (7,2 %) znala pouze malá část respondentů. Mladší a vzdělanější respondenti 

měli lepší znalosti o indikacích ibuprofenu (p < 0,05). Znalosti o nežádoucích účincích (NÚ) a 

lékových interakcích (LI) ibuprofenu byly na nízké úrovni. 57,8 % respondentů odpovědělo, 

že nezná NÚ ibuprofenu, 16 % respondentů si myslelo, že ibuprofen nemá žádné nežádoucí 

účinky a jen 9 % vědělo o závažných nežádoucích účincích. Starší respondenti považovali NÚ 

ibuprofen za méně závažné (p = 0,017). Podobně velmi nízké byly i znalosti o LI ibuprofenu, 

kdy 84 % respondentů neznalo žádnou konkrétní LI. 

Závěr 

Data z naší studie potvrzují výsledky předchozích nemnoha studií, že znalosti populace o 

OTC léčivech jsou obecně slabé. Přestože většina respondentů trpěla bolestmi téměř denně a 

ibuprofen byl nejčastěji používaným analgetikem, většina respondentů si nebyla vědoma, že 

by byl spojený s nějakými lékovými problémy (NÚ, LI). Senioři jsou skupinou populace, na 

kterou by se měla z důvodů polymorbidity, polyfarmakoterapie a častého užívání OTC léčiv 

zaměřit farmaceutická péče. Analgetikem volby pro tuto populace by měl být paracetamol 

anebo lokální lékové formy NSAIDs. Lékárník či farmaceutický asistent by měli garantovat 

bezpečné a účinné samoléčení a snažit se minimalizovat výskyt lékových problémů. 
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Abstract 

Introduction and aims 

The aim of this study was to describe and analyse selected pharmacotherapy risks in everyday 

clinical practice. The paper focused on the guidance of the secondary prevention after 

myocardial infarction (MI), on opinions, attitudes and experience of general practitioners with 

generic substitution and on self-medication of the elderly in the Czech Republic. 

Randomized controlled trials offer us basic information about effectiveness and safety of 

drugs. Unfortunately these trials are not able to reveal all drug risks that can even vitally 

change the therapeutic value of the drug even though there is a selection of patients who enter 

the study and there are strict conditions for carrying out of these trials. Drug-related problems 

(DRPs) appear in clinical practice relatively a lot. Non-prescription of drugs that 

fundamentally decrease mortality, inappropriate drug prescription from the point of view of 

age or comorbidities, treatment duplicity or non-compliance risk belong among these DRPs. 

The target of this study was to describe selected pharmacotherapy risks (particular DRPs) that 

can appear in everyday clinical practice. We focused on the description of MI secondary 

prevention with the help of EBM, on opinions, attitudes and experience of general 

practitioners with generic drugs and generic substitution and on the self-medication of the 

elderly with the focus on the knowledge and experience with the medicine containing 

ibuprofen. 

1. Prescription of EBM to patients in MI secondary prevention by general 

practitioners in the Czech Republic 

Aim 

The aim was to carry out the analysis of prescription of EBM in patients in MI secondary 

prevention in the Czech Republic. 

Methods 

Two studies with similar methodology were carried out. Input data from Atlet project (that 

monitored the medically preventive care of general practitioners in patients with the high risk 

of cardiovascular diseases) were used in the first study. All patients after myocardial 

infarction in anamnesis and with filled complete medication were relegated. Data from 

electronic documentation of general practitioners (consultants and members of SVL ČLS JEP 

panel) were used in the second study where all patients in MI secondary prevention were 

included. Gender, patients’ age and the prescription of EMB (beta-blockers, ACEI/ARB, 

statins, antiplatelet drugs) were observed in both studies. The compensation of cardiovascular 

diseases risk factors was also observed in the first study and the time period since myocardial 
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infarction was observed in the second one. Statistical analysis of data was carried out in 

SPSS
®
 16.0 and PASW

®
 18.0 software. Parametric and non-parametric statistical tests were 

used.  

Results 

1640 patients (1102 men) were involved in both studies. The average age was 66 years in the 

first study and 71 years in the second one. The frequency of prescribing of main groups of 

EBM therapy was 75 – 79 % of patients in both studies. The frequency of prescribing was 

higher (85 – 87 % of patients) in antiplatelet, anticoagulant or combined therapy. About 75 % 

of patients in MI secondary prevention used at least three out of four EBM drugs. Reduced 

prescription was recorded depending on patients’ age (p < 0.05) especially in all particular 

EBM drugs and their combinations in the second study as well as in beta-blockers and 

antiplatelet drugs in the first one. No relation to prescription of these groups of drugs 

depending upon patients’ gender was found. Low compensation rate of particular risk factors 

of cardiovascular diseases was found in the first study. Only about 10 % of patients after 

myocardial infarction had compensated their blood pressure and total cholesterol to target 

values. 

Conclusions 

Our results from both studies show that using EBM therapy after myocardial infarction in the 

Czech Republic is comparable to other advanced countries, though it is not still optimal 

similar to the level of compensation of cardiovascular diseases risk factors. It is necessary to 

focus on improving of the quality of care of these patients because there are a high percentage 

of patients who are not treated adequately. Professional medical societies of GPs and 

specialists should play their key roles. Pharmacists and clinical pharmacists should join them 

as well. Health insurance companies, whose big roles are still not alleged enough, should 

guarantee quality and accessible care for their clients. 

2. The analysis of attitudes, opinions and experience of general practitioners 

with generic drugs and generic substitution in the Czech Republic 

Aim 

The target was to obtain opinions, knowledge and experienced of general practitioners with 

generic drugs and generic substitution one year after the introduction of this system in the 

Czech Republic. 
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Methods 

A 28-item questionnaire which was inspired by similar studies abroad and adjusted for the 

conditions in the Czech Republic was used for data collection. All general practitioners who 

took part in the 27
th

 National Conference SVL ČLS JEP and in the regional conferences of 

this professional community from November 2008 to March 2009 were addressed. Statistical 

analysis was carried out in PASW
®
 18 software. Statistical correlations were tested by 

selected parametric and non-parametric tests. 

Results 

263 filled questionnaires were given back (the returnability was 14.3 %). The average 

respondents’ age was 52.5 ± 13.7 years and 67.3 % were females. 37.6 % of respondents 

considered generic drugs to be bioequivalent to brand name drugs. 46 % of respondents 

believed that generic drugs are of lower quality than brand name drugs. Only 21.6 % of 

respondents looked at generic substitution positively. No respondent knew all legal rules of 

generic substitution implementation. The knowledge of legal rules and attitude towards 

generic substitution correlated with the respondents’ age. The younger respondents had a 

better knowledge of legal rules (p = 0.028) of generic substitution implementation and they 

had a more positive attitude to it as well (p = 0.024). About one fourth of respondents (23.2 

%) stated that in the previous month they had faced drug problems that had arisen because of 

generic substitution. In most cases the dose duplicity in using two drugs with the same active 

substance and the occurrence of adverse effects in substitution of one drug for another were 

mentioned. 

Conclusions 

On the one hand, generic substitution is an instrument that contributes to financial expenses 

savings for drugs; on the other hand it can bring some risks into patients’ pharmacotherapy. In 

our study we proved a relatively poor knowledge of general practitioners about the principle 

of the entry of generic drugs to the pharmaceutical market and about the conditions of generic 

substitution implementation. 

Some drug problems within the context of generic substitution implementation were recorded. 

Some measures that could contribute to the minimization of these risks of these drug-related 

problems were suggested. Labelling the covers of drugs by international non-proprietary 

name of active substance would especially belong to these measures as well as the measure of 

increasing reporting of drug problems arisen in connection with generic substitution. On the 

basis of these reports a list of interchangeable drugs would be created and updated. 
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3. Risks and safety of self-medication by non-prescription drugs with content of 

non-steroidal anti-inflammatory drugs with the focus on ibuprofen 

Aim 

The aim of this part was to obtain and analyse data about the experience and knowledge of 

senior citizens with self-medication of pain with the help of non-prescription analgetics with 

the focus on the ibuprofen active substance. 

Methodology 

A cross-sectional study was carried out in retirement communities in Liberecky region and 

Central Bohemia region. A 19-item questionnaire was used for data collection that took place 

from April to August 2010. The direct interview with respondents was chosen as the main 

method. Statistical analysis was carried out in SPSS
®
 16.0 software. Statistical correlations 

were tested by selected parametric and non-parametric tests. 

Results 

9 retirement communities (out of 18 addressed) were involved in the study. 200 senior 

citizens were included (77 % females, average age 83 ± 7 years), which was 21.7 % of clients 

of these retirement communities. 64.3 % of respondents suffered from pain almost every day. 

The muscles and joints were the most common site of pain, followed by back and lower back 

pain. A large part of respondents used self-medication (45 %). Respondents preferred drugs 

with the content of ibuprofen (35.9 %) and paracetamol (30.0 %) in self-medication. The use 

of topical drugs containing non-steroidal analgetics was only minor (1.9 %). The best known 

effect of ibuprofen was the analgetic one (57.6 %) while only a small part of respondents 

knew the antipyretic (5.2 %) and antiphlogistic (7.2 %) effects. Younger and more educated 

respondents had better knowledge of ibuprofen indications (p < 0.05). Knowledge of adverse 

effects and interactions of ibuprofen were on a low level. 57.8 % of respondents replied that 

they had not known about the adverse effects of ibuprofen. 16 % of respondents thought that 

there were not any adverse effects of ibuprofen and only 9 % of them knew about serious 

adverse effects. Older respondents considered adverse effects of ibuprofen as less serious (p = 

0.017). Similarly the knowledge of interactions of ibuprofen was very low because 84 % of 

respondents did not know about any particular interactions. 

Conclusions 

Data from our study confirm results of few previous studies that the knowledge of OTC drugs 

is generally poor. Although most respondents suffered from pain almost daily and ibuprofen 

was most often used analgetics, the major part of respondents had not been aware of the fact 

that ibuprofen was connected with some drug-related problems (adverse effects, interactions). 
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Senior citizens are a part of population which pharmaceutical care should focus on especially 

because of polymorbidity, polypharmacotherapy and the frequent use of OTC drugs. This part 

of population had better choose paracetamol and local formulated drugs NSAIDs. Pharmacists 

or pharmaceutical assistants should guarantee safe and effective self-medications and should 

try to minimize the occurrence of drug-related problems. 
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Přílohy 

 

 

 

Příloha č.1 – Dotazník o generické substituci 

Dotazník zaměřený na názory, vědomosti a zkušenosti praktických lékařů 

s generickými léčivými přípravky a s generickou substitucí 
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Příloha č. 2 – Dotazník o samoléčení bolesti a ibuprofenu 

Dotazník zaměřený na samoléčení bolesti, znalosti a zkušenosti seniorů 

s léčivými přípravky obsahujícími ibuprofen. 
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Příloha č. 3 – Vybraná publikovaná sdělení 

Matoulková P., Dosedel M., Růzková B., Kubena A. Information and awareness 

concerning ibuprofen as an ingredient in over the counter analgesics: a 

questionnaire-based survey of residents of retirement communities. Acta Pol 

Pharm. 2013; 70(2): 333-8. 
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Doseděl M., Malý J., Rudolf K. OTC léčiva a samoléčení průjmu a zácpy. 

Interní Med. 2011; 13(3): 127–133. 
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Doseděl M., Malý J., Procházka M. Možnosti samoléčení u vybraných chorob 

gastrointestinálního traktu u těhotných a kojících žen. Prakt. lékáren. 2011, (6): 

280-285. 
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Doseděl M., Malý J., Vlček J. Lékové interakce statinů, jejich klinická 

závažnost a management. Remedia. 2011, 21(5): 392-397. 
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