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Východiská

� podiel starších ľudí v SR vzrástol 
v období od 1970 do 2009 z 16,5% na 21,1%

� nežiaduce ú činky liekov – príčina hospitalizácie � nežiaduce ú činky liekov – príčina hospitalizácie 
16,6% starších pacientov

Beijer HJM a de Blaey CJ. Pharm World Sci 2002; 24: 46. 

� náklady na farmakoterapiu starších pacientov z 
celkových nákladov na lieky 32,29%

Hegyi L a Krajčík Š. Geriatria 2002; 8: 101.



Osobitosti farmakoterapie v staršom veku

� zmeny farmakokinetiky a farmakodynamiky

� polymorbidita

� polyfarmácia� polyfarmácia

� ↓↓↓↓ compliance 

� ↑↑↑↑ riziko NÚ a interakcií



Zmeny ovplyv ňujúce ú činok lie čiva

� Farmakokinetika

– absorpcia

� Farmakodynamika

– zmeny po čtu a 
citlivosti receptorov

– distribúcia

– metabolizmus

– exkrécia

citlivosti receptorov

– znížená kapacita 
homeostatických 
mechanizmov



NÚ u geriatrických pacientov

NÚ Liek, lieková skupina - príklady

hypotenzia diuretiká, ββββ-blokátory

pády antihypertenzíva, hypnotiká, anxiolytiká

↓↓↓↓ kognitívnych 
funkcií

antipsychotiká, antidepresíva, hypnotiká

depresia ββββ-blokátory, kortikosteroidy

močová 
inkontinencia

diuretiká, hypnotiká, anxiolytiká

zápcha opioidové analgetiká, anticholínergiká



Potenciálne nevhodné lie čivá pre starších 
ľudí

� zvýšené riziko nežiaducich ú činkov u starších 
ľudí
– existencia bezpe čnejšej rovnako ú činnej 

alternatívy

� ↑↑↑↑ interak čný potenciál

� nedostato čne potvrdená ú činnos ť na úrovni EBM



Zoznamy potenciálne nevhodných 
liečiv pre geriatrick ých pacientov
� Beers MH et al. Arch Intern Med 1991, 151, 1825-1832

� Beers MH. Arch Intern Med 1997,157, 1531.

� Fick DM, ...Beers MH. Arch Intern Med 2003 , 163, 2716.

� McLeod PJ et al. CMAJ 1997, 156, 385.� McLeod PJ et al. CMAJ 1997, 156, 385.

� Zhan et al. JAMA 2001, 286: 2823.

� Laroche ML et al. Eur J Clin Pharmacol 2007, 63: 725.



Tiklopidín

Riziká

� hematotoxicita
– neutropénia až 

Odporú čania

� v prípade intolerancie 
kys. acetylsalicylovej 
uprednostni ť klopidogrel

– neutropénia až 
agranulocytóza

– anémia 
– trombocytopénia 

� riziko asociované s vekom

Ibanez a kol. Arch Intern Med 2005, 165: 869.

uprednostni ť klopidogrel



Liečivá s anticholínergickým pôsobením
� NÚ

– tachykardia, arytmie

– mydriáza, zhoršenie 
glaukómu s uzavretým 
uhlom

– retencia mo ču, 

� Liečivá

– tricyklické 
antidepresíva

– fenotiazínové 
antipsychotiká

– retencia mo ču, 
obstipácia

– xerostómia

– ↓↓↓↓ potenie, poruchy 
termoregulácie

– CNS: agitovanos ť, 
halucinácie, zhoršenie 
kognitívnych funkcií

– H1-antihistaminiká



„STOPP and START criteria“

� STOPP
– interakcia lie čivo-

ochorenie
• verapamil, diltiazem 

pri SZ NYHA III-IV
• tiazidy pri dne

� START
• warfarín u FA
• ACEI pri 

chronickom  SZ• tiazidy pri dne
• neselektívne BB pri 

CHOCHP
• ASA klopidogrel, 

warfarín pri 
krvácavom stave

• ACEI po AIM
• BB u chronickej 

stabilnej angíny 
pectoris

Gallagher et al. Int J Clin Pharmacol Ther 
2008; 46: 72-83.

Barry et al. Age Ageing 2007; 36: 632-638.



Záver 

� zohľadnenie osobitostí organizmu staršieho 
pacienta

� vyhýbanie sa lie čivám potenciálne nevhodným 
pre starších pacientov

Nevyhnutnos ť ďalšieho výskumu 
a vypracovania zoznamov 
potenciálne nevhodných lie čiv v 
podmienkach SR


