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Úvod

1 Úvod

Náhle cievne mozgové  príhody (NCMP) sú celosvetovo 3. najčastejšou prí-

činou smrti. Ich incidencia sa vo väčšine krajín pohybuje okolo 300-500/100 000 

a spolu so širšou skupinou kardiovaskulárnych ochorení sú najzávažnejšou príči-

nou morbidity a mortality v industrializovaných krajiná poruchy zraku, závraty, 

poruchy vedomia a bolesti hlavy. NCMP vznikajú najčastejšie v dôsledku zníženia 

krvného prietoku v ohraničenej oblasti mozgu, spôsobeného uzáverom zásobujú-

cej artérie krvnou zrazeninou. Táto tzv. ischemická náhla cievna mozgová príhoda 

predstavuje okolo 80 % všetkých NCMP a jej príčiny sa podľa etiológie rozdeľujú na 

kardiogénne, aterosklerotické, lakunárne, hemodynamické alebo kryptogénne.2 Os-

tatných 15 % NCMP predstavujú intracerebrálne hemorágie (ICH) v dôsledku prask-

nutia mozgovej artérie. Najčastejšou príčinou intracerebrálnych hemorágií je vy-

soký krvný tlak. Ostatné zriedkavejšie príčiny NCMP sú cievne disekcie, trombózy 

cerebrálnych venóznych splavov, subarachnoidálne krvácanie, zápalové ochorenia 

ciev, migréna alebo hypoglykémia.

Správna a detailná diagnóza NCMP je kľúčová pre ďalší terapeutický po-

stup. Prvotná diagnóza NCMP je klinická. Je založená na charakteristickej anam-

néze (náhly vznik neurologického deficitu, prítomnosť rizikových faktorov) a na 

typickom klinickom obraze. Neurozobrazovacie metódy neodmysliteľne patria 

do ďalšieho diagnostického postupu, diagnózu NCMP potvrdzujú alebo vylučujú 

a ďalej upresňujú jej typ a etiológiu a predstavujú základ pre následné terapeutic-

ké rozhodovanie. 



8



9

Zobrazovacie metódy v diagnostike hemoragickej NCMP

2 Zobrazovacie metódy v diagnostike 
hemoragickej NCMP

Krvácanie do mozgu alebo priľahlých štruktúr je jedno z najzávažnejších 

neurologických ochorení. Najčastejším neurologickým krvácaním je krvácanie do 

mozgového parenchýmu – intracerebrálna hemorágia (ICH), i keď podobným pato-

fyziologickým mechanizmom môže byť postihnutá i miecha. Druhou najčastejšou 

formu krvácania je krvácanie medzi mozgové obaly – subarachnoidálne krvácanie 

(SAH). Každý náhly vznik neurologickej symptomatológie sa pokladá za možnú 

cievnu príhodu, pokým nie je potvrdený opak. Na základe klinickej symptomatoló-

gie však nemožno odlíšiť ischemickú príhodu od hemoragickej. Klinické príznaky, 

deficity alebo škály nedokážu tieto dve entity oddiferencovať. 3, 4 Neurozobrazova-

nie je preto v identifikácii hemoragickej cievnej mozgovej príhody kľúčové.

2.1 Počítačová tomografia v diagnostike intracerebrálnej 

hemorágie

Natívna počítačová tomografia (CT) je dlhodobo považovaná za zlatý štandard 

v diagnostike intracerebrálnej hemorágie. Z logických dôvodov neexistujú level A štú-

die, ktoré by na určenie senzitivity a špecifity CT vyšetrenia v diagnostike intracerebrál-

nej hemorágie použili porovnanie s reálnym zlatým štandardom, ako je napr. okamžitý 

chirurgický zákrok alebo pitva. Predpoklad presnosti CT vyšetrenia v diagnostike intra-

cerebrálnej hemorágie vychádza zo zopár level C štúdií zo začiatku vývoja CT skenerov 

a z praktických skúseností. 5, 6 Typický vzhľad akútnej hypertenznej intracerebrálnej 

hemorágie je okrúhla alebo oválna hyperdenzná masa. V hyperakútnom štádiu má den-

zitu okolo 40 – 60 Hounsfieldových jednotiek (HU) a môže mať heterogénny vzhľad. 
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S postupnou organizáciou hematómu sa homogenizuje. V priebehu hodín denzita stúpa 

na 60 – 80 HU a v priebehu dní na 80 – 100 HU. Hematóm býva obklopený hypodenzným 

lemom, ktorý reprezentuje edém. Časom denzita hemorágie klesá v priemere o 0,7 až 

1,5 HU za deň. 7 Neskoré zmeny po ICH môžu byť oblasti hypodenzity (37 %), štrbinovité 

lézie (25 %), kalcifikácie (10 %) alebo žiadne viditeľné zmeny (27 %). 8

Obrázok 1. Intracerebrálna hemorágia 

v natívnom CT obraze

Z klinického hľadiska je dôležité definovať prediktory rastu hematómu. Rast 

hematómu v hyperakútnej fáze je faktor, ktorý dramaticky ovplyvňuje výsledný 

stav pacienta a zároveň poskytuje priestor pre terapeutické intervencie. 9

 

Čím skôr sa v priebehu ICH zrealizuje CT, tým je pravdepodobnejšie, že v na-

sledujúcich CT vyšetreniach sa zachytí rastúci hematóm. 10-12 Spomedzi pacientov s CT 

vyšetrením do 3 hodín od vzniku iktu sa u 28 – 38 % zobrazí v nasledujúcom CT rast 

hematómu o viac ako 33 %. 13, 14 Rast hematómu zvyšuje celkovú mortalitu a zhoršuje 

výsledný stav pacientov. S každými 10 % nárastu hematómu sa zvyšuje riziko morta-
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lity o 5 % a riziko zlého výsledného stavu o 16 %. 14 Rádiologickými prediktormi rastu 

hematómu sú iniciálny tvar a homogenita hematómu. Čím je hematóm nepravidelnejší 

a inhomogénnejší, tým je vyššia pravdepodobnosť jeho rastu. 15 Významným predikto-

rom rastu hematómu je tzv. spot-sign. Ide o extravazáciu kontrastnej látky v hematóme 

v zdrojových snímkach CT angiografie (CTA). Predpokladá sa, že prítomnosť spot-sign 

je obrazom aktívneho krvácania. Prítomnosť spot-sign v CTA snímkach do 3 hodín od 

vzniku príznakov bola nezávislým prediktorom rastu hematómu. 16 Postkontrastné CT 

hneď po CTA môže preukázať presakovanie kontrastnej látky do hematómu, a to aj pri 

negativite spot-sign v CTA. Pridanie postkontrastného CT k CTA ešte viac zvyšuje sen-

zitivitu pre predikciu rastu hematómu. 17 Štúdia, v ktorej sa realizovala CTA a postkon-

trastné CT do 24 hodín od vzniku príznakov, identifikovala počet spot-sign, maximálny 

axiálny rozmer spot-sign a maximálnu atenuáciu denzity spot-sign ako ďalšie nezávislé 

prediktory rastu hematómu a navrhla tzv. spot-sign skóre na predikciu rastu krváca-

nia. 18 Sekundárna analýza tej istej štúdie demonštrovala, že spot-sign skóre je nezávislý 

prediktor mortality a zlého výsledného stavu po 3 mesiacoch. 19 Prítomnosť leukoara-

iotických zmien v bielej hmote môže byť tiež prediktorom ďalšieho rastu hematómu. 20

Obrázok 2. „Spot-sign“ 

v postkontrastnom CT obraze 
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2.2 Magnetická rezonancia v diagnostike intracerebrálnej 

hemorágie

Vzhľad intracerebrálnej krvi v MR obraze závisí od použitej sekvencie a od 

veku krvácania. 21, 22 Spin-echo T1- a T2-váženia dokážu adekvátne zobraziť subakút-

ne a chronické krvácanie, ich senzitivita pre hyperakútne krvácanie je však nízka. 

Susceptibility vážené sekvencie (SWI) sú založené na schopnosti T2*-váženia dete-

govať aj veľmi malé množstvá deoxyhemoglobínu alebo iných zlúčenín obsahujú-

cich železo a vápnik. V posledných rokoch sa opakovane objavili správy o detekcii 

hyperakútnej intracerebrálnej hemorágie pomocou gradient-echo T2* sekvencií 

(GRE T2*).23 Obe tieto sekvencie detegujú paramagnetické efekty deoxyhemoglo-

bínu a methemoglobínu. Obrazom je strata signálu v oblastiach s hyperakútnym, 

akútnym alebo chronickým krvácaním. Charakteristický vzhľad hyperakútnej he-

morágie je hyperintenzitný lem okolo hypointenzitnej periférie, ktoré sú okolo izo-

intenzitného jadra alebo jadra zmiešaného signálu. Autori Kidwell a spol. realizovali 

u 200 pacientov do 6 hodín od vzniku príznakov najprv natívne CT mozgu a vzápä-

tí gradient-echo T2* MR. Štúdia ukázala, že CT a gradient-echo T2* MR sú v detekcii 

intracerebrálnej hemorágie ekvivalentné (zhoda 96 %). U 4 pacientov MR odhalilo 

hemoragickú transformáciu ischémie, ktorú CT neukázalo. U ďalších 49 pacientov 

MR ukázalo chronické mikrokrvácania (microbleeds), ktoré CT neznázornilo. Záve-

rom štúdie bolo konštatovanie, že MR GRE T2* sekvencie sa zdajú v detekcii intra-

cerebrálnej hemorágie minimálne také presné ako CT. 21 S vysokou citlivosťou MR 

na minimálne množstvá (aj staršej) krvi sa vnucuje otázka, či je nález minimálnej 

hemorágie v MR obraze, ale nie v CT obraze, kontraindikáciou podania trombolý-

zy. Novšie level B dôkazy naznačujú, že napriek tomu, že prítomnosť starších mik-

rokrvácaní v MR obraze je prediktorom rekurentných, dizabilitujúcich a fatálnych 

NCMP, u pacientov s mikrokrvácaniami v MR obraze nie je riziko symptomatických 

intracerebrálnych hemorágií po trombolýze zvýšené. 24, 25
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Obrázok 3. Susceptibility vážené 

sekvencie (SWI) s nálezom 

intracerebrálnej hemorágie v oblasti 

ponsu a temporálneho laloka vpravo

2.3 Zobrazovanie v diferenciálnej diagnostike intracerebrálnej 

hemorágie

Najčastejšou príčinou ICH je hypertenzia. Podkladom je hypertenzná prestavba 

malých penetrujúcich artérií s ich následnou ruptúrou. Najviac postihnuté artérie sú lenti-

kulostriatové a talamogenikulátové artérie či talamické a kmeňové perforátory. Klasickou 

lokalizáciou hypertenzných ICH sú preto putamen a capsula interna (60 – 65 %), talamus 

(15 – 25 %) a mozgový kmeň (5 – 10 %). Hypertenzia je pri absencii iných príčin rizikovým 

faktorom aj pre lobárne krvácania. 26 Druhou najbežnejšou príčinou ICH je cerebrálna amy-

loidná angiopatia (CAA). Toto ochorenie je viazané typicky na vyšší vek a hemorágie býva-

jú lobárne, najčastejšie v oblasti temporálneho alebo okcipitálneho kortexu, alebo subkor-

tikálne. 27 Typickým a diagnostickým nálezom pri CAA sú mnohopočetné mikrokrvácania, 

ktoré sa dajú vizualizovať pomocou GRE-T2* alebo SWI. V CT viditeľné nie sú. Bostonské 

kritériá pre diagnózu CAA sú založené práve na MR obraze krvácaní, keďže vo väčšine 

prípadov nie je histologické vyšetrenie dostupné. 28 Sekundárne ICH vznikajú najčastejšie 

v dôsledku cievnych malformácií. Zatiaľ čo arteriovenózne malformácie (AVM) a kavernó-
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my (CM) majú zvýšené riziko krvácania, venózne dysplázie a kapilárne teleangiektázie sú 

benígne. Ak nie je prítomná akútna hemorágia, na natívnom CT sa môže zobraziť expan-

zívna lézia so zvýraznením cievnej kresby, často aj s kalcifikátmi. Akútne krvácanie môže 

tieto zmeny úplne prekryť. Rozšírené cievy okolo hematómu a kalcifikáty v hematóme 

sú známky typické pre AVM. CTA typicky odhalí vaskulárny nidus a priľahlé dilatované 

cievy. V MRA obraze sa zobrazí flow void – výpadok signálu v dôsledku vysokého prieto-

ku – v oblasti vyživujúcich a drénujúcich ciev, ako aj v samotnom nide. Súčasné 3 Tesla 

MRA vykazujú 100 % zhodu s DSA pri určovaní Spetzlerovho-Martinovho gradu. 29 Viaceré 

štúdie demonštrujú, že CT angiografia/venografia a MR angiografia/venografia sú dosta-

točne citlivé v identifikácii cievnych malformácií. 30, 31 Digitálna substrakčná angiografia 

má však naďalej najvyššie priestorové rozlíšenie, najvyššiu senzitivitu a špecifitu a ostá-

va v diagnostike vaskulárnych lézií zlatým štandardom, najmä ak ide o malé AVM alebo 

arteriovenózne fistuly. Navyše umožňuje vizualizáciu smeru toku a presnú identifikáciu 

jednotlivých vyživovacích a drénujúcich ciev AVM, čo je dôležité pre plánovanie interven-

cie. V prípade negatívneho iniciálneho zobrazenia u mladého pacienta s ICH je namieste 

druhý pokus o identifikáciu prípadnej AVM po resorpcii hematómu. Kavernózne angiómy 

(CM) bývajú v natívnom CT obraze typicky izodenzné alebo ľahko hyperdenzné a často 

obsahujú kalcifikáty. Po podaní kontrastnej látky v oblasti lemu inkonštantne vysycujú. 

MR je metódou voľby. Klasickým obrazom v T2-vážení je drobná retikulárna zrnitá hmota 

so zmesou rôznych signálov a hypodenzným hemosiderínovým lemom. SWI sekvencie sú 

obzvlášť citlivé, dokážu zobraziť 1,7-násobne viac kavernomatóznych lézií ako GRE T2* 

a 8-násobne viac ako T2-sekvencie. 32 Kavernómy sa v DSA nezobrazia. V prípade plánova-

nej resekcie sa má realizovať MR alebo CT s kontrastom na vylúčenie asociovanej venóznej 

dysplázie, ktorá sa vyskytuje u 8 – 33 % pacientov s kavernómami. 33 Za intracerebrálnou 

hemorágiou sa môže skrývať primárny alebo sekundárny neoplastický proces. Krvácania 

do tumorov alebo metastáz môžu v natívnom CT a MR vyzerať rovnako ako spontánne 

ICH, často však majú nadmerný vazogénny edém. Neoplastické hematómy bývajú viac 

heterogénne a pomalšie degradujú. Nepravidelný hemosiderínový lem okolo hematómu 
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môže byť tiež indikátor neoplastického krvácania. 34 Vychytávanie kontrastnej látky nebý-

va v akútnej fáze pozitívne. Každé nodulárne alebo nepravidelné vychytávanie kontrastnej 

látky v subakútnej fáze je však podozrivé z neoplázie. Trombóza mozgových vén a sínov 

býva v 39 % spojená s krvácaním do parenchýmu. 35 Vzhľad samotného hematómu je ne-

špecifický, typická býva jeho lokalizácia kortikálne alebo subkortikálne. Hyperatenuovaná 

kortikálna alebo hlboká véna v blízkosti hematómu mala v jednej štúdii viac ako 97 % špe-

cifitu pre túto diagnózu. 36 CT s kontrastom môže ukázať tzv. empty-delta sign, čo je obraz 

neenhancujúceho trombu v postihnutom síne. 37 Asociovaný edém často predchádza sa-

motné krvácanie, býva skôr vo venóznej spádovej oblasti ako v arteriálnej a býva väčší ako 

pri spontánnej ICH. Venózne tromby bývajú T1-hyperintenzitné, ale môžu spôsobovať aj 

iné zmeny signálu. 38 Time-of-flight MR venózna angiografia zvyšuje schopnosť MR identi-

fikovať trombózu splavov podobne ako postkontrastné MR a CT venografie.

Obrázok 4. Subarachnoidálne krvácanie 

s incipientným hydrocefalom v natívnom 

CT obraze

2.4 CT v diagnostike subarachnoidálneho krvácania

Natívne CT je vysokosenzitívne pre SAH v akútnom a subakútnom štádiu 

a je metódou voľby. Typický obraz akútneho SAH je hyperdenzný materiál (krv) 
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v subarachnoidálnych priestoroch, resp. likvorových cisternách. Iniciálna senziti-

vita do 12 hodín od vzniku príznakov je viac ako 98 %. 39 Senzitivita časom výrazne 

klesá, dosahuje 93 % do 24 hodín a 60 % do 48 hodín od vzniku príznakov. 40 Nega-

tívne CT však akútne SAH nevylučuje. V prípade klinického podozrenia treba SAH 

vždy vylúčiť pomocou lumbálnej punkcie. 41

Obrázok 5. Subarachnoidálne krvácanie 

v natívnom CT obraze s oválnou 

hyperdenzitou (aneuryzma) v oblasti a. 

communicans anterior

2.5 MR v diagnostike subarachnoidálneho krvácania

FLAIR, MR sekvencie, ktoré nulujú signál likvoru, umožňujú detekciu malých 

množstiev hyperintenzitnej tekutiny, teda krvi alebo zápalového exsudátu, v subarach-

noidálnych priestoroch. Level C štúdie preukázali schopnosť FLAIR sekvencií detegovať 

subarachnoidálnu krv, potvrdenú následným CT a lumbálnou punkciou, ekvivalent ako 

CT do 12 hodín od vzniku. 42 Senzitivita FLAIR sa časom neznižuje tak rýchlo ako sen-

zitivita CT a FLAIR ostáva pozitívne aj po 2 týždňoch. 43 Problémom môžu byť turbu-

lencie likvorového toku v prepontinných a iných bazálnych cisternách, ktoré zvyšujú 

FLAIR signál a imitujú tak subarachnoidálnu krv. Subarachnoidálnu krv vo FLAIR môžu 

tiež imitovať zápalové exsudáty alebo tekutiny s vysokým obsahom bielkovín. 44
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2.6 Neurozobrazovanie v diferenciálnej diagnostike 

subarachnoidálneho  krvácania

Najčastejšou príčinou (85 %) spontánneho SAH je ruptúra cerebrálnej aneu-

ryzmy. Niekedy je aneuryzma viditeľná už v natívnom CT ako okrúhla alebo oválna 

masa v oblasti hematómu. 

Veľké aneuryzmy bývajú často kalcifikované a zmenu denzity môže pod-

mieňovať aj trombus vnútri aneuryzmy. CT angiografia má senzitivitu pre detek-

ciu aneuryzmy od 77 do 100 %. 45 Senzitivitu 100 % dosahuje pri aneuryzmách 

väčších ako 3 mm. MRA má podobnú senzitivitu, 85 – 100 % pre aneuryzmy väčšie 

ako 5 mm. Tá klesá na 56 % pre aneuryzmy menšie ako 5 mm. 41 3-Teslová MRA 

má takmer 100 % senzitivitu a až 95 % presnosť v porovnaní s DSA. 46 DSA ostáva 

zlatým štandardom v diagnostike aneuryzmatických zmien, nespornou výhodou 

je aj možnosť priamej intervencie (coiling). Zlepšenie zobrazenia prinášajú pla-

nárne a rotačné 3D rekonštrukcie DSA obrazu. 47

Obrázok 6. Zdrojová snímka CT 

angiografie s nálezom aneuryzmy 

v oblasti a. communicans anterior
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Obrázok 7. Digitálna substrakčná 

angiografia s nálezom aneuryzmy 

v oblasti a. communicans anterior

U pacientov na centrálnom príjme nemocníc je najčastejšou príčinou SAH trau-

ma hlavy. Vo väčšine prípadov je anamnéza jasná a rozsah SAH malý. V prípade anam-

nestických nejasností ohľadom možnej časovej postupnosti SAH – trauma či trauma 

– SAH alebo pri väčšom rozsahu SAH sa odporúča vylúčiť prípadnú aneuryzmu. Dôle-

žitou entitou je neaneuryzmatické, perimezencefalické SAH, ktoré predstavuje asi 21 

až 68 % všetkých angiograficky negatívnych SAH-ov. Vzorec distribúcie krvi je typicky 

perimezencefalický. Centrum SAH je vpredu pred medzimozgom a môže zasahovať 

do prednej časti cisterny ambiens alebo do bazálnych častí Sylviovej fisury. Angiogra-

fia je typicky negatívna a ochorenie má benígny priebeh bez rekurencie krvácania, 

spazmov alebo hydrocefalu so 100 % dobrým výsledným stavom pacienta. 48 

Obrázok 8. Počítačová rekonštrukcia 

CT angiografie s nálezom aneuryzmy 

v oblasti a. communicans anterior
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3 Neurozobrazovacie metódy 
v diagnostike ischemickej NCMP

3.1 Ciele zobrazovania ischemickej NCMP

V posledných dvoch dekádach prišlo v terapii ischemickej NCMP k pre-

lomu. Bolo ním schválenie rekombinantného tkanivového aktivátora plazmino-

génu (rtPA) pre liečbu ischemických NCMP. Smernice používania rtPA limitujú 

jeho použitie na pacientov do 4,5 hodiny od vzniku iktu po realizácii CT vy-

šetrenia za účelom vylúčenia prítomnosti intracerebrálnej hemorágie, ktorá je 

najdôležitejšou kontraindikáciou podania rtPA. Napriek tomu, že veľké randomi-

zované kontrolované štúdie z Európy a zo Severnej Ameriky nespochybniteľne 

preukázali účinnosť tejto liečby, jej aplikácia je spojená s incidenciou intrace-

rebrálnych hemorágií okolo 6 %.49, 50 Tá preukázateľne stúpa, ak sa striktne ne-

dodržiava protokol podávania, indikácií a kontraindikácií. Primárnym cieľom 

týchto veľkých štúdií bolo zhodnotiť výsledný stav liečených pacientov. Štúdie 

sa nezaoberali lokalizáciou NCMP alebo cievnej oklúzie, stupňom poškodenia 

mozgového tkaniva alebo množstvom mozgového tkaniva ohrozeného hypoper-

fúziou, ktoré by predstavovali prípadný cieľ liečby. V poslednej dekáde sa vývoj 

v liečbe ischemickej NCMP celkovo spomalil. Postupne však pribúdajú ciele mož-

nej optimalizácie liečby. Je to predovšetkým snaha o 1) rozšírenie časového okna 

podania rtPA, 2) zvýšenie účinnosti liečby – predchádzajúce štúdie napríklad 

ukázali, že intravenózne podanie rtPA je účinnejšie v prípade uzáveru malých 

periférnych ciev v porovnaní s uzáverom veľkých ciev na báze lebky alebo ex-

trakraniálne a 3) zníženie incidencie komplikácií, a to hlavne v prípade, že by 

sme pacientov liečili aj po prekročení časového okna 4,5 hodiny. Tieto ciele sa 
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v súčasnosti intenzívne skúmajú. Vyvíjajú sa nové terapeutické stratégie. Nové 

intravenózne trombolytické látky môžu byť účinnejšie ako rtPA a zároveň mať 

menej komplikácií. Pribúdajú skúsenosti so selektívnym intraarteriálnym poda-

ním trombolytík. Postupne sa schvaľuje čoraz viac katetrizačných systémov na 

mechanickú trombektómiu s predstavou, že tieto zariadenia dokážu odstrániť 

trombus bez použitia trombolytika alebo len s použitím malého množstva. Tieto 

prístupy však vyžadujú sofistikovanejšie neurozobrazovacie metódy poskytujú-

ce najmä presné zobrazenie cievneho riečiska mozgu s presnou identifikáciou 

miesta cievnej oklúzie alebo stenózy. Ďalej selekcia pacientov pre invazívne te-

rapie môže byť s použitím moderných zobrazovacích modalít presnejšia, ako je 

selekcia na základe natívneho CT. S cieľom predĺžiť terapeutické okno, zlepšiť 

účinnosť a minimalizovať komplikácie by mali zobrazovacie metódy vedieť po-

skytnúť informácie k 5 základným otázkam: 1) stav parenchýmu – prítomnosť 

ischémie, hemorágie, 2) stav ciev – prítomnosť intravaskulárneho trombu, ktorý 

môže byť cieľom trombolýzy alebo mechanickej trombektómie, 3) prítomnosť 

a veľkosť tzv. jadra infarktu, ireverzibilne poškodeného tkaniva, 4) prítomnosť 

penumbry – hypoperfundovaného tkaniva, ktoré je rizikové z hľadiska premeny 

na definitívny infarkt v prípade, že nepríde k rekanalizácii a 5) účinnosť liečby 

v zmysle rekanalizácie, resp. predikcia výsledného stavu pacienta. 

V poslednom období možnosti zhodnotenia týchto 5 základných otázok 

značne expandujú. Nové a vylepšené MR a CT modality, ako difúzne váženia 

(DWI), perfúzne váženia (PWI), time-of flight (TOF-MRA) alebo kontrastom enhan-

covaná MR angiografia (CE-MRA), gradient-echo sekvencie (GRE), susceptibility 

vážené sekvencie (SWI), fat saturated váženia, CT angiografia (CTA) a kvantita-

tívne dynamické CT perfúzne zobrazovanie (p-CT), predstavujú rôznorodú zmes 

možností, ako sa čo najpresnejšie vyjadriť k týmto základným, pre kliniku na-

najvýš relevantným otázkam. 
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3.2 Zobrazovanie ischemického tkaniva mozgu

Za účelom zobrazenia štruktúry a morfológie mozgového parenchýmu sa 

používajú CT a MR techniky. Bez ohľadu na použitú metódu zobrazenia sú ciele 

hodnotenia mozgového parenchýmu pri ischemickej NCMP rovnaké: vylúčiť he-

morágiu, detegovať ischemické tkanivo a vylúčiť tzv. stroke-mimics, patologické 

stavy, ktoré môže NCMP imitovať. Schopnosť CT i MR modalít zodpovedať tieto 

otázky v poslednom období významne vzrástla. Zdokonalenie CT v zmysle multi-

detektorovej technológie poskytuje možnosť zobraziť mozgový parenchým v ske-

noch submilimetrovej hrúbky s výbornou rozlišovacou schopnosťou v priebehu 

niekoľkých sekúnd. Časový priebeh MR sekvencií a rekonštrukcií sa tiež význam-

ne urýchlil, zlepšila sa kvalita zobrazovania a pribudlo množstvo nových sekven-

cií. Príkladom sú DWI zobrazenia, ktoré dokážu zachytiť ischemické zmeny paren-

chýmu v priebehu minút od vzniku, zdokonalenie FLAIR sekvencií so zvýšením 

senzitivity pre subtílne zmnoženie intraparenchymatóznej a subarachnoidálnej 

tekutiny alebo gradient-echo zobrazenia na detekciu akútnej hemorágie alebo po-

súdenie tvorby trombu. 

3.2.1 Natívne CT mozgu

Napriek vyššej rozlišovacej schopnosti a ostatným výhodám MR, CT moz-

gu stále zostáva pri akútnych NCMP zobrazovacou metódou prvej voľby, najmä pre 

jeho jednoduchosť, rýchlosť a širokú dostupnosť. 

Včasné zmeny. V hyperakútnej fáze ischemickej NCMP je CT obraz typicky ne-

gatívny. V priebehu prvých hodín po vzniku symptomatológie sa však na CT môžu 

zobraziť tzv. včasné zmeny. Medzi typické včasné zmeny patria tzv. dense artery 
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sign, strata diferenciácie medzi sivou a bielou hmotou v dôsledku zvýšenia relatív-

nej koncentrácie voľnej vody v ischemickom ložisku až incipientná hypodenzita, 

vyhladenie sulcov a expanzívne prejavy v dôsledku počínajúceho edému. Prítom-

nosť včasných zmien je prediktorom horšieho výsledného stavu pacientov, najmä 

ak sú prítomné už aj známky edému. 51 

Dense artery sign predstavuje obraz trombu v postihnutej cieve na na-

tívnom CT. Jeho prítomnosť v CT obraze sa odhaduje na 35 % – 67 % 52 a tento 

príznak zmizne po úspešnej rekanalizácii. Dense artery sign je prediktorom 

horšieho výsledného stavu pacientov. 53, 54 Ak je takýto trombus prítomný v pe-

riférnej vetve a. cerebri media a je malý, hovorí sa niekedy aj o tzv. dot-sign. 

Falošne pozitívne nálezy môžu spôsobovať cievne kalcifikáty a vysoký hema-

tokrit. Tento príznak môže byť prítomný v ktorejkoľvek mozgovej artérii (napr. 

dense media sign, dense basilar sign atď.). V jednej štúdii dense artery sign 

v 32 % percentách pozitívne predikoval fatálny outcome. 51 Existujú práce, ktoré 

sa snažili pomocou natívneho CT určiť zloženie trombu. Zloženie trombu (biely, 

tvrdý trombus) by mohlo byť indikáciou na intraarteriálne podanie trombolýzy 

alebo na mechanickú trombektómiu. 55 Denzita trombu v CT obraze však môže 

byť ovplyvňovaná tzv. partial volume efektom priľahlých kalcifikátov, likvoru, 

ateromatózneho materiálu alebo iného tkaniva, a teda určenie jeho zloženia po-

mocou CT nie je presné. 

Edém s vyhladením sulcov je jeden z najvčasnejších príznakov a vzniká v dô-

sledku hromadenia vody v ischemickom ložisku. Ak je výraznejší, môže sa prejaviť 

aj deformáciou konfigurácie komorového systému. Jeho prítomnosť na včasných 

CT sa odhaduje na 38 % a v 70 % predikuje fatálny outcome. 51 V jednej štúdii so 14 

pacientmi, kde sa tento príznak vyskytoval izolovane, však nebol prediktorom zá-

važnej ischémie. 56
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Hypondenzita, presnejšie prítomnosť hypodenzity v povodí postihnutej arté-

rie, bola rozšírenou kontraindikáciou podania trombolýzy. Hypodenzita v CT obra-

ze vzniká v dôsledku zmeny zloženia tkaniva a s tým súvisiacou zmenou absorpcie 

röntgenového žiarenia. Pri akútnej ischemickej NCMP vzniká včasný cytotoxický 

edém, ktorý sa po čase premení na definitívny infarkt. CT je schopné oddiferenco-

vať sivú hmotu mozgu od bielej na základe ich rozdielneho obsahu vody. Koncen-

trácia vody v sivej hmote je normálne okolo 85 %, v bielej hmote okolo 75 %. Pri akút-

nej ischemickej NCMP dochádza k akumulácii vody v ložisku, čo sa prejaví znížením 

Hounsfieldových jednotiek s homogenizáciou obrazu mozgového tkaniva. 57 Ako 

prvá sa teda objaví strata diferenciácie medzi sivou a bielou hmotou, ktorá neskôr 

progreduje do hypodenzity. Strata diferenciácie medzi sivou a bielou hmotou sa 

najčastejšie prejaví v oblasti bazálnych ganglií, inzulárneho kortexu alebo v oblasti 

hemisférických konvexít. Čím skoršie sa tieto zmeny objavia, tým väčšia bude ko-

nečná ischémia. Rozpoznávanie týchto včasných zmien je však značne variabilné. 

Závisí od veľkosti ischémie, uplynulého času od vzniku iktu a od samotnej metodo-

lógie konkrétnej štúdie. Zdá sa, že v priebehu prvých 3 hodín od iktu sú tieto zmeny 

prítomné v £ 67 % prípadov. 58-60 V post hoc analýze NINDS rtPA štúdie sa vyskytovali 

len u 31 % pacientov. 61 Percento sa zvyšuje na 82 % v priebehu prvých 6 hodín. 62 De-

tekcia včasných zmien sa dá podstatne zlepšiť použitím skórovacích systémov ako 

ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score) 63, ako aj lepším nastavením od-

tieňov šedi (windowing, leveling) pri prehliadaní CT skenov. 64 ASPECTS systém bol 

navrhnutý v roku 2001 ako spôsob kvantitatívneho hodnotenia akútnej ischémie 

v CT obrazoch. Tento systém rozdeľuje povodie a. cerebri media na 10 oblastí, z kto-

rých každá sa počíta za jeden bod. Normálne povodie a. cerebri media má celkové 

skóre 10. Za každú oblasť postihnutú včasnými zmenami ischémie sa z celkového 

skóre odráta 1 bod. Skóre 0 bodov teda znamená difúzne ischemické postihnutie 

celého povodia a. cerebri media. Preukázalo sa, že ASPECTS skóre inverzne koreluje 

s NIHSS skóre pri príjme, a čím je ASPECTS skóre nižšie, tým je vyššia pravdepodob-
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nosť zlého výsledného klinického stavu či smrti. Presný klinický význam včasných 

zmien je však naďalej predmetom odborných diskusií. V prvej ECASS štúdii mali 

trombolyzovaní pacienti s veľkými ischémiami a so včasným edémom zvýšené rizi-

ko hemorágií a zlý outcome. Z tohto dôvodu sa považovali včasné zmeny spočiatku 

za kontraindikáciu trombolýzy. Analýza NINDS rtPA štúdie však preukázala, že vý-

razné včasné zmeny na CT sú asociované s horším klinickým stavom pri NCMP, ale 

nie s horším outcome po trombolýze. Autori konštatovali, že včasné CT zmeny na 

CT by nemali viesť k nepodávaniu trombolýzy u týchto pacientov. 61 Práca Schellin-

gera a spol. argumentovala, že analýza NINDS rtPA štúdie nezohľadnila, či by nebol 

outcome u pacientov s výraznými včasnými zmenami lepší, ak by nedostali trom-

bolýzu, a že takéto zmeny sú skôr typické pre časové okno 3 – 6 hodín. Schellinger 

navrhol, aby kritériom nepodania trombolýzy boli jasné včasné zmeny presahujúce 

viac ako 1/3 teritória a. cerebri media. 65 

Obrázky 9, 10. Včasné ischemické zmeny v natívnom CT obraze. Dense media sign. Strata 

diferenciácie medzi sivou a bielou hmotou v oblasti bazálnych ganglií, inzulárneho kortexu 

a oblasti hemisférickej konvexity. Vyhladenie sulcov inzulárneho a parietálneho kortexu. 

Incipientný edém v povodí a. cerebri media vpravo.
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3.2.2 Zdrojové snímky CT angiografie 

Zdrojové snímky CT angiografie (CTA-SI) dokážu zobraziť aktuálny objem 

krvi (kontrastnej látky) v mozgovom parenchýme v jednotlivých skenoch. Týmto 

spôsobom možno znázorniť oblasť hypoperfúzie lepšie ako v natívnom CT. Lev 

a spol. preukázali výraznú koreláciu medzi veľkosťou oblasti hypoperfúzie v CTA-

-SI a definitívnym infarktom na kontrolnom CT. 66 Táto štúdia tiež preukázala, že 

pacienti s veľkými ischémiami (> 100 ml) presahujúcimi 1/3 teritória a. cerebri me-

dia v CTA-SI mali signifikantne horší výsledný stav po intraarteriálnej trombolýze 

ako pacienti s menšími infarktmi v CTA-SI. Zaslepené porovnanie CTA-SI zobraze-

nia s natívnym CT a dôkladnou anamnézou u 40 pacientov demonštrovalo lepšiu 

schopnosť CTA-SI lokalizovať infarkt a miesto oklúzie ako natívne CT v kombinácii 

s anamnézou. 67 Priame porovnanie CTA-SI s DWI ukázalo veľmi podobnú senzitivitu 

pre CTA-SI a DWI v detekcii ischemických oblastí. DWI bolo senzitívnejšie na malé 

infarkty a infarkty v oblasti mozgového kmeňa a zadnej jamy. 68, 69 

3.2.3 Magnetická rezonancia

Schopnosť MR zobraziť ischémiu mozgu závisí od použitej sekvencie. MR 

sekvencie na detekciu ischemických zmien prešli v posledných rokoch výraznými 

zmenami. Najdôležitejšou sekvenciou je tzv. difúzne váženie (DWI), ktoré zobrazuje 

zníženú difúziu molekúl vody. Pri hypoperfúzii tkaniva nastáva nedostatok energe-

tických substrátov a kyslíka, čo vedie k zlyhávaniu transmembránových N/K púmp, 

porušeniu iónovej homeostázy s presunom extracelulárnej vody intracelulárne, 

k opuchu buniek (cytotoxický edém) a k zúženiu extracelulárnych priestorov. Ná-

sledné zníženie prirodzeného Brownovho pohybu molekúl vody pri cytotoxickom 

edéme tkaniva sa zobrazí ako zvýšenie signálu v DWI zobrazení. Zníženie difúzie 
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vody sa dá kvantifikovať pomocou tzv. ADC (apparent diffusion coeffiecient) máp, 

kde tmavšie oblasti predstavujú zníženú difúziu. Keďže DWI sekvencie sú odvode-

né od T2-váženia, hyperintenzitné T2-zmeny ako napr. vazogénny edém môžu „pre-

svitať“ do DWI obrazov (shine-through efekt) a sťažovať interpretáciu DWI signálu. 

Kvantifikácia DWI signálu pomocou ADC máp, ktoré odlíšia nízku úroveň poruchy 

difúzie, výrazne zvyšuje špecifitu tejto techniky. Alternatívne možno vydeliť kal-

kulovanú hodnotu izotropickej difúzie každého pixla T2 hodnotou pixla a získať 

tak exponenciálny obraz bez T2 shine through efektu. Táto metóda výrazne zvyšu-

je špecifitu pre zobrazenie reálnej poruchy difúzie. Mnohé level A a level B štúdie 

presvedčivo preukázali superioritu DWI v zobrazení akútnych ischemických zmien 

oproti FLAIR a T2-váženiam a výraznú superioritu oproti CT. 70-72 Gonzales a spol. 

preukázali veľmi vysokú senzitivitu a špecifitu DWI v diagnostike akútnej ischémie, 

keď za zlatý štandard na porovnanie zobrali konečnú klinickú diagnózu a konečný 

výsledok zobrazovania. 73 Iná štúdia demonštrovala 100 % senzitivitu DWI pre zo-

brazenie ischémie do 6 hodín od vzniku príznakov v porovnaní so 75 % senzitivitou 

CT vyšetrenia v tom istom časom intervale. 74

DWI umožňuje zobraziť ischémiu tkaniva v priebehu niekoľkých minút po 

oklúzii cievy, zatiaľ čo konvenčné MR sekvencie zobrazia ischémiu až po 6-8 hodinách. 

75 DWI predstavuje v súčasnosti metódu s najvyššou senzitivitou a špecifitou pre zo-

brazenie akútnych ischemických zmien, oveľa viac presahujúcu senzitivitu a špecifitu 

natívneho CT alebo ostatných MR sekvencií. V diagnostike akútnej ischémie poskytujú 

ostatné MR sekvencie možnosť oddiferencovať iné typy lézií, ktoré môžu ischémiu 

napodobňovať. Existujú však pozorovania, ktoré opisujú negatívne DWI u pacientov 

s cerebrálnou perfúziou na úrovni ischémie (penumbra without core) 76, 77, a, naopak, 

čiastočné a úplné vymiznutie DWI abnormalít po obnovení perfúzie. 78 Zdá sa teda, 

že DWI nie je jednoduchým indikátorom ireverzibilného ischemického poškodenia, 

ale predstavuje komplexnú premennú, ktorá vyžaduje ďalšie štúdium. Fiehler a spol. 
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študovali výskyt ADC normalizácie u 68 pacientov s akútnou ischémiou. U 19,7 % pa-

cientov sa ADC znormalizovalo vo vyše 5 ml mozgového tkaniva. U pacientov, ktorí 

mali MR vyšetrenie realizované v priebehu prvých 3 hodín od vzniku príznakov, sa 

ADC znormalizovalo u 35,5 % subjektov, kým v podskupine s MR vyšetrením v inter-

vale 3 – 6 hodín to bolo len 7,5 %. 79 ADC sa znormalizovalo najčastejšie v oblasti ba-

zálnych ganglií a bielej hmoty u pacientov s distálne lokalizovaným uzáverom. ADC 

normalizácia mala trend korelovať s lepším výsledným klinickým stavom pacientov. 

Bez liečby sa ADC znormalizuje do 7 až 10 dní od vzniku príznakov. 80 

Zatiaľ nie je jasné, či neprítomnosť T2 zmien v kontrolných zobrazeniach 

po klinicky prekonanej ischémii znamená, že neuróny ostali nepoškodené. Existujú 

práce na zvieratách, ktoré demonštrujú histologické poškodenie neurónov v tkani-

ve s ADC normalizáciou po úspešnej reperfúzii. 81, 82 

Obrázky 11, 12, 13. Čerstvá ischémia v DWI a ADC obraze pri negatívnom T2 obraze 

Zvýšenie DWI signálu môžu okrem ischémie spôsobovať infekčné lézie ako 

abscesy alebo agresívne vírusové infekcie či iné zápalové procesy, napr. fulminant-

né demyelinizácie (stroke mimics in DWI). Nádory, ktoré majú málo cytoplazmy 

(lymfómy alebo meningeómy), alebo nádory s komplexnou vnútornou architektú-
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rou (epidermoid alebo niektoré metastázy) mávajú tiež zvýšený DWI signál. Keďže 

DWI je veľmi citlivé na neurofyziologické zmeny v kortexe, pozitívny DWI signál 

môže sprevádzať aj epileptické záchvaty alebo status epilepticus. Na rozdiel od 

ischémie je však pri status epilepticus prítomná hyperperfúzia. 83 

3.2.4 Trvanie vyšetrenia

Trvanie vyšetrenia natívneho CT mozgu je pri multidetektorovom prí-

stroji 1 až 2 minúty. Pridanie CT angiografie/CTA-SI a dynamickej CT perfúzie 

(p-CT) k natívnemu CT predĺži celkový čas vyšetrenia na 2 až 10 minút. 84 Je-

den z argumentov proti rutinnému používaniu MR v diagnostike akútnej NCMP 

je čas trvania vyšetrenia potrebný na realizáciu rôznorodých sekvencií. Skupina 

z Heidelbergu bola prvá, ktorá začala poukazovať na fakt, že diagnostické MR vy-

šetrenie akútnej NCMP, ktoré pozostáva z DWI, FLAIR, GRE, MRP a intrakraniálnej 

MR angiografie, možno realizovať za 10 minút, čím sa stáva porovnateľné s CT 

vyšetrením, obzvlášť, ak sa k CT pridáva CT a CTA-SI. 85 V súčasnosti neexistujú 

randomizované štúdie, ktoré by priamo porovnávali tieto 2 zobrazovanie metódy 

či časy potrebné na realizáciu zobrazenia. Celkový čas vyšetrenia nezahŕňa len 

samotnú realizáciu zobrazenia, ale aj transport pacienta k prístroju, jeho prelo-

ženie na vyšetrovací stôl, zadanie údajov do prístroja a intravenózny vstup. Tieto 

aspekty vyšetrenia sú pre obe metódy viac-menej porovnateľné. Hlavný problém 

MR vyšetrenia je jeho nízka dostupnosť. Len minimálne množstvo inštitúcií má 

možnosť realizovať urgentné MR vyšetrenie mozgu pri akútnej NCMP 24 hodín 

7 dní v týždni. Ak by sa však preukázalo, že MR vyšetrenie má nezastupiteľnú 

úlohu v diagnostike a liečbe NCMP, najmä pri selekcii pacientov k určitému typu 

výkonu, vznikne tlak na zvýšenie urgentnej dostupnosti MR a možnosti sa časom 

pravdepodobne zlepšia. 
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3.3 Zobrazovanie perfúzie, ischemického jadra a penumbry 

3.3.1 Definícia penumbry

Premisou úspešnej liečby akútnej ischemickej CMP je existencia ischemickej 

penumbry – oblasti hypoperfundovaného, ale ešte nie ireverzibilne ischemicky po-

škodeného mozgového tkaniva – a predpoklad, že neurozobrazovacie metódy do-

kážu pacientov s penumbrou identifikovať. Pri oklúzii cerebrálnej artérie centrálna 

časť zásobovanej oblasti odumiera veľmi rýchlo – jadro infarktu. Okolo jadra infark-

tu je oblasť, ktorá má vďaka kolaterálnemu zásobeniu zníženú perfúziu, ktorá však 

nedosahuje úroveň definitívnej ischemizácie. Táto oblasť sa nazýva penumbra. Zní-

ženú perfúziu asi po 20 ml/100 g/min. mozgové tkanivo v tejto oblasti kompenzuje 

zvýšenou extrakciou kyslíka. Neuróny v penumbre prežívajú po minimum prietoku 

asi 12 ml/100 g/min., ich funkcia je však už poškodená. Pri poklese prietoku pod 

12 ml/100 g/min. dochádza k zlyhaniu membránových Na/K s presunom extra-

celulárnej vody do vnútra bunky. Následkom je cytotoxický edém a ireverzibilné 

poškodenie neurónov. Osud penumbry závisí od reperfúzie mozgového tkaniva. 

V prípade, že cieva ostane okludovaná, jadro infarktu sa bude zväčšovať a postupne 

nahradí oblasť penumbry. V prípade včasnej rekanalizácie, či už spontánnej, alebo 

terapeutickej, sa penumbra pred infarktom zachráni. 

Neurofyziologicky je penumbra tkanivo so zníženou perfúziou na rozhraní 

elektrickej dysfunkcie a zlyhávaním iónových púmp. 86 PET štúdie charakterizovali 

túto oblasť ako časť tkaniva s nízkym cerebrálnym prietokom (CBF), so zvýšenou 

frakčnou extrakciou kyslíka (OEF) a s relatívne zachovaným metabolickým obra-

tom kyslíka (CMRO2). 87 Pre identifikáciu ischemickej penumbry platia nasledujúce 

kritériá: 1) hypoperfundované tkanivo s fyziologickými charakteristikami bunkovej 
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dysfunkcie, ale nie bunkovej smrti, 2) oblasť je klinicky symptomatická, t. j. prispie-

va ku klinickému deficitu, 3) ďalší vývoj tohto tkaniva je nejasný a 4) reperfúzia 

tohto tkaniva koreluje s klinickým zlepšením. 

V posledných rokoch sa objavilo množstvo metód, ako penumbru zobraziť. 

Zatiaľ čo niektoré sa dostali až do každodennej klinickej praxe (DWI/PWI mismatch, 

dynamická CTP), väčšina ostáva viazaná na výskum (pozri ďalej). 

3.3.2 Lokalizácia penumbry

Väčšina výskumu neuroprotektívnej liečby pri akútnej ischemickej CMP sa 

orientovala na protekciu sivej hmoty. PET štúdia so značkovaným F-FMISO (F-fluoromi-

zonidazol) preukázala, že zachrániteľné viabilné hypoxické tkanivo existuje tak v sivej, 

ako aj v bielej hmote ešte medián 16,5 hodiny po vzniku príhody. Ukázala tiež, že biela 

hmota je minimálne taká odolná proti ischémii ako sivá a môže mať dokonca pomalší 

vývoj k infarktu. 88 MR mismatch medzi difúziou a perfúziou (DWI/PWI) preukázal tiež 

prítomnosť zachrániteľnej penumbry v oboch kompartmentoch. Medián 3,7 hodiny po 

vzniku príznakov existoval väčší mismatch pre bielu hmotu ako pre sivú, i keď podiel 

zachrániteľnej časti bol pre bielu i sivú hmotu asi podobný. 89 Neskoršia štúdia použila 

voxel-based metódy na preskúmanie cerebrálneho prietoku krvi (CBF) oddelene v sivej 

a bielej hmote. Táto štúdia taktiež preukázala existenciu penumbry v bielej hmote. Pre-

ukázala aj významný rozdiel CBF v penumbrách bielej a sivej hmoty, obzvlášť v oblas-

tiach, ktoré sa neskôr premenili na definitívny infarkt. 90 Tí istí autori neskôr preukázali, 

že sivá hmota má riziko infarktu pri vyšších hodnotách CBF a kratších mean transit 

time (MTT) ako biela hmota (CBF 20 ml/100 g/min. verzus 12,3 ml/100 g/min. a 6,8 

s verzus 7,1 s).91 Tieto rozdiely v odpovedi sivej a bielej hmoty na ischémiu priťahujú 

pozornosť a mali by byť zohľadnené v budúcich neuroprotektívnych stratégiách. 
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3.3.3 Penumbra a predná/zadná cirkulácia

Prítomnosť penumbry pri akútnej ischémii v prednom povodí bolá preuká-

zaná množstvom klinických a experimentálnych štúdií. 92, 93 Súčasná štúdia preuká-

zala existenciu DWI/PWI mismatchu aj v zadnom povodí, a to u 5 pacientov s akút-

nou oklúziou a. basilaris. 94 Vzhľadom na nižšie priestorové rozlíšenie a artefakty 

v zadnej jame je zobrazovanie penumbry v oblasti zadného povodia problematic-

ké. 92 S postupným rozširovaním dostupnosti najnovších CT skenerov, ktoré dokážu 

zobrazovať perfúziu vo všetkých mozgových skenoch naraz, sa riziko prehliadnu-

tia perfúzneho deficitu v zadnej cirkulácii bude znižovať.

3.3.4 Faktory, ktoré určujú ďalší vývoj penumbry

Spontánna alebo terapeutická rekanalizácia môže viesť k záchrane pe-

numbry. Rekanalizácia primárnej cievnej oklúzie však nemusí viesť nevyhnut-

ne ku kapilárnej reperfúzii. 95 Podobne neprítomnosť rekanalizácie nemusí 

nevyhnutne znamenať neprítomnosť reperfúzie. 96 Z 57 pacientov štúdie DIAS, 

u ktorých nebola prítomná rekanalizácia, malo 24,6 % dobrý klinický výsledný 

stav po 90 dňoch. 97 Toto pozorovanie naznačuje, že reperfúzia môže existovať 

aj bez rekanalizácie. Jedným z možných vysvetlení je retrográdny tok v kola-

terálach. Dostatočná kolateralizácia môže zodpovedať za prežívanie tkaniva aj 

pri absencii kompletnej rekanalizácie. Systematické zhodnotenie komplexných 

vzťahov medzi rekanalizáciou, reperfúziou, kolaterálnym zásobením a výsled-

ným klinickým stavom však vyžaduje ďalšie prospektívne štúdie. Niekoľko ďal-

ších faktorov môže viesť k ireverzibilnej premene penumbry na infarkt. Mnoho 

z týchto faktorov je stále predmetom výskumu a ich úloha sa intenzívne skúma 

v súčasných štúdiách. 
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Čas. Rozsah a veľkosť penumbry je veličina závislá od času. Jej veľkosť 

sa časom zmenšuje a postupne dochádza k premene penumbry na infarkt. Táto 

závislosť je exponenciálna, čím viac času uplynie, tým rýchlejšie sa penumbra 

premieňa na ireverzibilne ischemicky poškodené tkanivo. Z tejto exponenciálnej 

závislosti vychádza aj pravidlo „time is brain“. Priebeh premeny penumbry na 

jadro je individuálny, u každého pacienta iný. Podľa niektorých štúdií až jedna 

tretina pacientov má ešte aj po 18 hodinách stále preukázateľnú veľkú oblasť 

penumbry. 98 Penumbra je teda závislá nielen od času, ale aj od individuálneho 

pacienta. Prežívanie penumbry môže byť individuálne veľmi rozdielne, v niekto-

rých prípadoch kratšie ako 3 hodiny, inokedy aj 48 hodín. Jeho trvanie závisí od 

množstva faktorov, ako je lokalizácia cievneho uzáveru, účinnosť kolaterálnej 

cirkulácie alebo lokalizácia ischémie (biela verzus sivá hmota, predná verzus 

zadná cirkulácia). V priebehu prvých 3 hodín od vzniku príznakov možno pe-

numbru preukázať u 90 – 100 % pacientov s ischemickou CMP. Zaujímavé je, že 

po 6 hodinách je penumbra stále preukázateľná u 75 – 80 % pacientov. 99, 100 Re-

latívne negatívne výsledky trombolytických štúdií s terapeutickým oknom 3 – 6 

hodín, napriek predpokladanej prítomnosti penumbry u dostatočného percenta 

pacientov, sú pravdepodobne dôsledkom inkonzistentného používania štandar-

dizovaného zobrazovania penumbry na selekciu pacientov v týchto štúdiách. 

101, 102 Selekcia pacientov na základe zobrazenia penumbry pomocou MR v poo-

lovanej podskupine zo štúdií ATLANTIS, ECASS a NINDS tPA môže vysvetľovať 

lepší výsledný klinický stav v tejto podskupine. Individuálne rozdielne prežíva-

nie penumbry znamená, že terapeutické okno je u každého pacienta iné a môže 

byť dlhšie ako 3 alebo 4,5 hodiny. Na to, aby sa tieto fakty premietli do lepšieho 

výsledku liečby, sú potrebné moderné neurozobrazovacie metódy, ktoré dokážu 

penumbru presne a rýchlo identifikovať. Pokusom o takúto štúdiu je napr. mul-

timodálny prístup k selekcii pacientov na trombolýzu v okne od 3 do 6 hodín 

pomocou transkraniálneho dopplera a MR. 103 
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Hyperglykémia. Jedna prospektívna štúdia so 63 pacientmi pomocou DWI/PWI 

zobrazovania preukázala, že akútna hyperglykémia koreluje so zníženým prežívaním 

tkaniva a že vyššie hladiny glukózy korelujú s väčšími výslednými infarktmi a horším 

výsledným klinickým stavom. 104 Autori tiež preukázali, že vyššie akútne hladiny sérovej 

glukózy u pacientov s DWI/PWI mismatchom boli asociované s vyššou produkciou lak-

tátu, a teda so zníženým prežívaním penumbry. V podobnej štúdii boli hladiny glykémie 

> 7 mmol/l silne asociované s expanziou infarktu a so zhoršovaním klinického stavu. 105 

Akútna hyperglykémia sa zdá asociovaná aj s nižšou frekvenciou rekanalizácií. 106

Vek. Analýza 60 pacientov demonštrovala od veku závislú premenu DWI/

PWI mismatchu na definitívny infarkt a vyčíslila stratu približne 0,65 % tkaniva pe-

numbry na každý vyšší rok veku. 107 Tieto pozorovania naznačujú, že vek môže byť 

determinantom vývoja penumbry. Mechanizmus vplyvu veku však ostáva špeku-

latívny, predpokladá sa znížená cerebrovaskulárna rezerva alebo vekom znížená 

regeneračná funkcia glie a neurónov. 

Hematokrit. Allport a spol. demonštrovali na 64 pacientoch s akútnou ische-

mickou CMP inverznú koreláciu medzi hematokritom a reperfúziou a asociáciu me-

dzi hematokritom a zväčšovaním infarktu, nezávislú od trombolytickej liečby. 108 U 

pacientov so zvýšeným hematokritom bola väčšia tendencia premeniť penumbru 

na infarkt. Tento efekt môže vznikať v dôsledku zvýšenej viskozity krvi a následné-

ho zníženého kapilárneho prekrvenia. 

Normobarický kyslík. Liečba normobarickým kyslíkom môže pozitívne 

ovplyvňovať penumbru. Súčasná štúdia, ktorá randomizovala pacientov s akútnou 

ischemickou CMP do 12 hodín od vzniku príznakov a prítomným mismatchom v MR 

obraze na liečbu vysokoprietokovým kyslíkom v trvaní 8 hodín alebo na atmosfé-

rický kyslík, preukázala signifikantne lepšie prežívanie penumbry po 4 hodinách 
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u pacientov s liečbou vysokoprietokovým kyslíkom. 109 Pacienti liečení kyslíkom 

vykazovali klinické zlepšenie a menšie DWI lézie v porovnaní s kontrolnými oso-

bami. Autori predpokladajú, že liečba kyslíkom môže zlepšovať perfúziu ischemic-

kého tkaniva na podklade vazodilatácie. To, že kyslík spôsobuje skôr vazodilatáciu 

ako vazokonstrikciu, je v súlade s predchádzajúcimi štúdiami. 110 

3.3.5 Metódy zobrazovania perfúzie, jadra a penumbry 

3.3.5.1 Perfúzne CT 

Pri akútnom zobrazovaní ischemickej CMP má perfúzne CT (p-CT) tri kom-

ponenty: 1) natívne CT, 2) CT angiografiu (CTA) zobrazujúcu cievy od aortálneho 

oblúka po vertex a 3) dynamické perfúzne CT zobrazujúce prvý prechod (first pass) 

kontrastnej látky cez 1 alebo 2 rezy tkaniva. Zdrojové skeny CTA (CTA-SI) poskytujú 

klinicky relevantné údaje o perfúzii tkaniva. Ak predpokladáme približne rovno-

vážny stav úrovne kontrastu v intrakraniálnych artériách a kapilárach, CTA-SI sú 

predominantne obrazom CBV, menej obrazom CBF. Koregistráciou a substrakciou 

obrazu natívneho CT z CTA-SI dostaneme kvantitatívne CBV mapy celého mozgu. 111 

Následná dynamická CT perfúzia zobrazujúca prvý prechod kontrastnej látky cez 1 

alebo 2 rezy tkaniva poskytuje kvantitatívne mapy CBF, MTT a CBV. 

Kvantitatívne p-CT mapy boli externe validované množstvom štúdií. Obzvlášť 

išlo o porovnania s XeCT 112, 113, PET 114 a perfúznym MR 115, 116, ako aj porovnávacie štú-

die s mikrosférami na zvieratách. 117 Perfúzne CT má vyššiu priestorovú rozlišovaciu 

schopnosť ako perfúzne MR a lepšie sa kvantifikuje. Ak sa vaskulárne pixle vylúčia 

z kalkulácie CT-CBF máp, kvantifikácia CBF dosahuje dokonca presnosť H
2

15O PET. 118 
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Predpokladá sa, že CTA-SI, podobne ako DWI a CBV, dokáže určiť jadro 

infarktu (ischemickú oblasť mozgu, ktorá sa s vysokou pravdepodobnosťou ire-

verzibilne premení na infarkt napriek rekanalizácii), a preto môže byť použitá 

na odhad objemu definitívneho infarktu. 68, 119 Podobne ako pri DWI boli aj pri 

CTA-SI opísané časovo závislé zmeny objemu krvi, ktoré môžu v prípade včasnej 

rekanalizácie zmiznúť. 120, 121 Štúdia s 22 pacientmi s oklúziou a. cerebri media, 

ktorí boli liečení intraarteriálnou trombolýzou do 6 hodín od vzniku príznakov, 

preukázala, že v prípade včasnej rekanalizácie objem CTA-SI lézie zodpovedal 

definitívnemu infarktu na kontrolnom CT. V prípade, ak sa rekanalizácia nepoda-

rila, bol prítomný signifikantný rast infarktu. 119 Novšia štúdia s podobnými pod-

mienkami tieto výsledky potvrdila a rozšírila. U pacientov s rekanalizáciou veľ-

kosti infarktu v CBV mapách a na zdrojových skenoch p-CT presne predpovedali 

veľkosť definitívneho infarktu. 122 Otázkou, či existujú hodnoty p-CT CBF, ktoré by 

rozlíšili benígnu oligémiu od penumbry, ktorá sa definitívne premení na infarkt, 

sa zaoberala štúdia autorov Schaefer a spol. 123 Autori študovali homogénnu po-

puláciu 14 pacientov liečených intraarteriálnou trombolýzou do 8 hodín od vzni-

ku príznakov a identifikovali relatívne, ako aj absolútne hodnoty rozlišujúce bu-

dúce jadro infarktu od ostatnej penumbry. Konštatovali, že normalizované alebo 

relatívne hodnoty p-CT CBF (rCBF) sú najrobustnejším parametrom na rozlíšenie 

benígnej oligémie od neviabilnej penumbry. Pri porovnávaní skupiny s rekanali-

záciou a skupiny bez rekanalizácie zistili, že ischemické oblasti s > 66 % reduk-

ciou CBF oproti kontralaterálnej hemisfére mali > 95 % prediktívnu hodnotu pre 

definitívny infarkt, a to napriek prítomnosti robustnej rekanalizácie a, naopak, 

ischemické oblasti < 50 % redukciou CBF mali > 90 % pozitívnu prediktívnu hod-

notu pre prežívanie tkaniva, a to i napriek neprítomnosti rekanalizácie. 123 Tieto 

predbežné hodnoty, > 66 % redukcia CBF definujúca penumbru, ktorá sa premení 

na infarkt, a < 50 % redukcia CBF pre benígnu oligémiu, môžu presnejšie pred-

povedať hornú a dolnú hranicu definitívneho infarktu presnejšie ako DWI/PWI 
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mismatch. Navyše autori zistili, že vizuálna identifikácia jadra infarktu v CBV 

mapách zodpovedala 75 % redukcii CBF. Vizuálna lézia CBV je preto pravdepo-

dobne jadro infarktu, keďže je charakterizovaná redukciou CBF, ktorá je hlboko 

pod hranicou benígnej oligémie, a zodpovedá penumbre, ktorá sa premení na in-

farkt. Iná súčasná štúdia navrhuje kvantitatívny prah CBV < 2 ml/100 g pre jadro 

infarktu a relatívne zvýšenie MTT > 150 % pre rizikové tkanivo penumbry. 124 

Podobne ako DWI/PWI mismatch koncept pri MR, existuje pri CT 

mismatch medzi CTA-SI (jadro) a p-CT (penumbra), ktorý má potenciál byť su-

rogátnym markerom pre klinickú závažnosť CMP a presahujúcim NIHSS alebo 

ASPECTS skóre v predikcii výsledného klinického stavu. Zdá sa, že perfúzne 

CT má potenciál zvyšovať dostupnosť nových terapeutických postupov. Pilotné 

štúdie naznačujú, že mismatch medzi ischemickou léziou pri prijatí (perfúzne 

CBV mapy alebo CTA-SI) a CBF mapy (MTT) sa môžu využívať podobne ako DWI/

PWI mismatch na operatívnu identifikáciu rizikových a zachrániteľných oblastí 

hypoperfundovaného tkaniva mozgu, a to najmä u pacientov po časovom okne 

a s iktom pri zobudení. 

Súčasnou nevýhodou p-CT je fakt, že perfúziu možno normálne zobraziť len 

v jednej alebo maximálne dvoch vrstvách s hrúbkou 2 – 4 cm. S použitím špeciál-

nych techník a veľkým množstvom detektorov v CT prístroji (špeciálne CT prístroje) 

sa dá oblasť zobrazovanej perfúzie rozšíriť. Množstvo výrobcov CT prístrojov dodá-

va automatické alebo poloautomatické programy, ktoré kalkulujú perfúziu a mapy 

penumbry z parametrov ako CBV, CBF, TTP a MTT. 
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Obrázky 14, 15. Negatívne natívne CT a hypoperfúzia v perfúznom CT zobrazení

3.3.5.2 Xenónové CT

CT pracujúce so xenónovou perfúziou je metódou, ktorá hodnotí cerebrálny 

prietok CBF kvantitatívne a relatívne presne. Xenón je inertný plyn, ktorý v mozgu 

rýchlo dosahuje rovnovážny stav, keď ho pacient inhaluje v koncentrácii 28 % alebo 

33 %. Zmeny CT denzity mozgového parenchýmu po inhalácii xenónu sú priamo úmer-

né cerebrálnemu prietoku CBF. Štúdie na zvieratách i ľuďoch preukázali pri normál-

nych hodnotách CBF výbornú koreláciu medzi XeCT a inými perfúznymi technikami 

ako 133Xe alebo embolizácia mikrosférami.125, 126 Firlik a spol. skúmali senzitivitu XeCT 

v diagnostike ischemickej CMP u pacientov s akútnym uzáverom a. cerebri media do 

6 hodín od vzniku. Natívne CT skeny boli patologické u 55 % pacientov, zatiaľ čo XeCT 

skeny u 100 % pacientov. Priemerný CBF < 20 ml/100 g/min. so senzitivitou 91 % a špe-

cifitou 100 % predpovedal oklúziu M1 segmentu a. cerebri media. Priemerný CBF < 15 

ml/100 g/min. predpovedal s vysokou presnosťou vývoj edému a herniáciu. 127 Rubin 

a spol. retrospektívne analyzovali XeCT nálezy do 8 hodín od vzniku u 50 pacientov 
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s hemisférickou ischemickou CMP. CBF hodnoty symptomatickej oblasti porovnávali 

s homológnou oblasťou zdravej, kontralaterálnej hemisféry. Ľahká asymetria < 20 % ko-

relovala s dobrým výsledným klinickým stavom, zatiaľ čo výrazná asymetria > 60 % 

korelovala so zlým výsledným klinickým stavom. Výsledný klinický stav pacientov 

s asymetriou medzi 20 a 60 % bol variabilný. 128 V inej štúdii Firlik a kolegovia skúmali, 

či XeCT dokáže odlíšiť pacientov s tranzientnými deficitmi od pacientov s vyvíjajúcimi 

sa infarktmi. Analyzovali 51 pacientov s XeCT zobrazením do 8 hodín od vzniku prízna-

kov. Všetci pacienti, ktorých deficity odzneli bez trombolytickej liečby, mali normál-

ne hodnoty CBF a takmer všetci pacienti, u ktorých deficity pretrvali, mali patologické 

hodnoty CBF. 129 Kaufmann a spol. sa pokúšali identifikovať hodnoty CBF, ktoré by pred-

povedali definitívny infarkt. Analyzovali XeCT skeny realizované do 6 hodín od vzniku 

CMP u pacientov s uzáverom a. cerebri media. Oblasti s CB F < 6 ml/100 g/min. silne ko-

relovali (r = 0,86) s veľkosťou definitívneho infarktu. 130 Iná retrospektívna analýza XeCT 

u pacientov s oklúziou a. cerebri media do 6 hodín od vzniku identifikovala relatívnu 

variabilitu oblastí v prietokom na úrovni definitívneho infarktu (jadro), avšak relatívne 

konštantný podiel penumbry. Výsledný klinický stav však bol závislý len od množstva 

(percenta) oblastí s prietokom na úrovni infarktového jadra. 131 Hodnoty pre penumbru 

boli postupne definované ako prietok medzi 7 – 20 ml/100 g/min. 127, 132, 133 Nevýhodou 

XeCT vyšetrenia je jeho technická komplexnosť a nežiaduce účinky xenónu. 

3.3.5.3 PET multitracer 15O
2

Ide o PET metódu, ktorá používa izotop kyslíka15  O
2
. Umožňuje meranie CBF, 

CBV, MTT a navyše parametre kyslíkového metabolizmu ako OEF (oxygen extraction 

ratio) a CMRO2 (cerebral metabolic rate of oxygen). Penumbra je tu definovaná ako 

cerebrálny prietok CBF 7 – 22 ml/100 g/min. v kombinácii s CMRO2 > 39 mmol/100 

g/min. a OEF > 70 %. 134 Ide o jedno z najpresnejších kvantitatívnych hodnotení pe-
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numbry a definícia penumbry PET 15O
2
 metódou bola validovaná aj pomocou iných 

metód. Ide však o techniku finančne a časovo veľmi náročnú a navyše invazívnu 

(žiarenie, arteriálna punkcia). 

3.3.5.4 PET 11C-FMZ (+H215O)

PET metóda, zobrazujúca viazanie značeného flumazenilu, antagonistu ben-

zodiazepínových receptorov. Vychádza z predpokladu, že viabilné neuróny zatiaľ 

ešte flumazenil viažu, kým ireverzibilne ischemické nie. Penumbra je tu definova-

ná ako relatívny pomer väzby medzi hemisférami > 3,4 a CBF < 14 ml/100 g/min. 

135 Podobne ako predchádzajúca metóda je PET 11C-FMZ (+H215O) finančne a časovo 

náročná a invazívna metóda. 

3.3.5.5 PET 18F-FMISO

Pracuje na podobnom princípe vychytávania značkovacej látky viabilným 

hypoxickým tkanivom. Umožňuje zobraziť priamo penumbru, ktorá je definovaná 

ako pomer vychytávania > 1,3. 136

3.3.5.6 SPECT 99TC-HMPAO

SPECT zobrazovanie mozgu pracuje s intravenózne aplikovaným rádioi-

zotopom, najčastejšie technéciom-99m (99mTc), ktorý je viazaný na látku schopnú 

prejsť cez intaktnú hematoencefalickú bariéru a je metabolizovaná v neurónoch 

a v glii. Izotop je vychytávaný pri prvom prechode mozgom v závislosti od CBF 
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v čase pasáže. Zobrazovanie sa realizuje v prvých hodinách po injekcii izotopu. 

Môže byť viazaný na hexametylpropylénamínoxim (HMPAO) alebo etylcysteíndi-

mér (ECD). SPECT je metóda, ktorá zobrazuje CBF. Penumbra predstavuje oblasť 

približne so 40 – 70 % redukciou signálu. V prvých 6 hodinách od vzniku prízna-

kov hodnota relatívneho CBF 0,52 rozlišovala definitívny infarkt od viabilného 

tkaniva u netrombolyzovaných pacientov. 137 U pacientov liečených intraarteri-

álnou trombolýzou bola hranica reverzibility ischémie rCBF 0,55 a hranica pre 

vznik hemorágie 0,35. Tieto parametre predpovedali výsledný klinický stav pa-

cientov bez ohľadu na trvanie ischémie, miesta cievnej oklúzie alebo dávky trom-

bolytika. 138 rCBF meranie pomocou SPECT koreluje dobre s výsledným klinickým 

stavom aj u pacientov liečených i. v. trombolýzou. 139 V jednej štúdii použili autori 

kombinované zobrazenie HMPAO- a ECD-SPECT u pacientov liečených intraarteri-

álnou trombolýzou do 3 hodín po zákroku. U pacientov, u ktorých sa klinický stav 

upravil, bola prítomná normálna aktivita ECD-SPECT. Znížená aktivita ECD-SPECT 

po zákroku predpovedala ireverzibilné neurologické poškodenie. Ak bola prítom-

ná znížená aktivita ECD-SPECT v kombinácii so zvýšenou aktivitou HMPAO-SPECT, 

u pacientov sa vyvinul edém alebo krvácanie. 140 Vysvetlením tohto pozorovania 

môže byť hypotéza, že vychytávanie HMPAO odzrkadľuje len perfúziu tkaniva, 

zatiaľ čo vychytávanie ECD odzrkadľuje okrem perfúzie aj stav bunkového meta-

bolizmu. 141 Výhodou SPECT je kvantifikácia kolaterálneho prietoku, výhodnejšia 

cena oproti PET a vyššia dostupnosť oproti PET. Ide o semikvantitatívnu metódu. 

Rádioaktivita v špecifickej oblasti sa porovnáva s homológnou oblasťou kontrala-

terálnej hemisféry alebo referenčnou oblasťou, napr. cerebellum. Predpoklad, že 

CBF v kontralaterálnej alebo referenčnej oblasti je normálny, však nemusí vždy 

platiť. Príkladom môžu byť pacienti s chronickým cerebrovaskulárnym ochore-

ním alebo vazospazmami. Podobne pri akútnej ischemickej CMP môžu zmeny CBF 

postihovať rôzne oblasti ischemickej, ako aj neischemickej hemisféry, čo môže 

ovplyvniť výpočet pomerného CBF. 50, 132 V porovnaní SPECT dobre koreluje s iný-
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mi metódami. Relatívny CBF (rCBF) meraný pomocou ECD-SPECT lineárne koreluje 

s perfúznym MR, ktorý zase lineárne koreluje s absolútnym CBF meraným pomo-

cou PET. HMPAO-SPECT tiež dobre koreluje s MR perfúziou. 137, 142, 143

3.3.5.7 Perfúzne MR a DWI/PWI mismatch koncept 

Štúdie, ktoré skúmali využitie perfúznych vážení MR (PWI) pri akútnej ische-

mickej CMP, navrhli jeho použitie v predikcii rastu ischemickej lézie a výsledného kli-

nického stavu. Takzvaný DWI/PWI mismatch koncept využíva možnosti MR zobraziť 

cytotoxický edém (DWI váženie), ktorý z veľkej miery predstavuje budúce definitívne 

jadro infarktu a mozgovú perfúziu (PWI váženie). Rozdiel (mismatch) medzi oblas-

ťou, ktorá má rizikovo zníženú perfúziu (PWI váženie), a definitívnym jadrom infark-

tu s cytotoxickým edémom (DWI váženie) sa považuje za pandant penumbry. Baird 

a spol. demonštrovali, že väčšina pacientov s rozdielnymi veľkosťami lézie v DWI 

a PWI (pozitívny DWI/PWI mismatch) vykazuje signifikantný rast infarktu, ak sa per-

fúzia neobnoví, zatiaľ čo pacienti bez mismatchu ďalší rast infarktu nevykazujú. 144 

Bez rekanalizácie iniciálny rozsah hypoperfúzie lepšie koreluje s výsledným infark-

tom ako iniciálne DWI. Obzvlášť v hyperakútnej fáze môže byť oblasť hypoperfúzie 

viditeľná v PWI skôr, ako je prítomná DWI lézia. Iniciálne objemy PWI lézií tiež lepšie 

korelujú s aktuálnym klinickým stavom alebo s výsledným klinickým stavom ako DWI 

lézie. 145, 146 S cieľom identifikovať rizikové tkanivo penumbry bolo navrhnutých via-

cero hodnôt. Schlaug a spol. zistili, že penumbru charakterizuje zníženie iniciálneho 

CBV na 47 % v porovnaní s kontralaterálnou hemisférou a zníženie CBF na 37 % v po-

rovnaní s kontralaterálnou hemisférou. Penumbru v tejto štúdii definovali ako rozdiel 

medzi iniciálnou DWI léziou (jadro infarktu) a definitívnou DWI léziou po 24 – 72 

hodinách. Ischemické jadro charakterizovali ešte výraznejšie redukované hodnoty 

CBV a CBF. 147 Ďalšie štúdie navrhli iné parametre na odlíšenie benígnej oligémie či 
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ischemickej penumbry od jadra infarktu. Neumann-Haefelin a spol. zistili, že TTP > 6 

sekúnd predpovedal rast lézie 6 – 10 dní po ikte. 148 Parson alebo Thijs identifikovali, 

že MTT medzi 4,3 a 6,1 sekundy, resp. MTT > 4 a MTT < 6 predpovedá tkanivo, ktoré sa 

premení na infarkt. 149, 150 Ďalšie väčšie štúdie perfúznej MR neskôr preukázali, že tieto 

rôzne perfúzne MR parametre dobre predpovedajú konečnú veľkosť infarktu a vý-

sledný klinický stav, nepriniesli však konsenzus, ktorý parameter je najvhodnejším 

prediktorom osudu penumbry a klinického výsledku. CBF, MTT, TTP a CBV parametre 

nie sú medzi štúdiami dobre porovnateľné, keďže jednotlivé štúdie používali rôzne 

analytické modely, z ktorých derivujú v princípe rovnaké parametre a rôzne sekven-

cie na získanie obrazov (napr. spin-echo verzus gradient-echo). Navyše pacienti za-

hrnutí v štúdiách nemali rovnaký vaskulárny status týkajúci sa rekanalizácie, čo je 

faktor výrazne ovplyvňujúci ďalší vývoj ischémie, a teda aj perfúznych parametrov. 

Napriek metodologickej nejednotnosti dokáže hypoperfúzia a jej parametre 

v MR obraze predpovedať konečný stav infarktu a výsledný klinický stav pacientov. 

Schellinger študoval 51 pacientov do 6 hodín od vzniku, z ktorých polovica dostala 

trombolytickú liečbu. Pre akútne DWI a PWI našiel len slabú koreláciu s akútnym 

NIHSS skóre alebo NIHSS skóre po 90 dňoch. Autori konštatovali, že hyperakútne DWI 

a PWI lézie nepredstavujú reálny patofyziologický pandant klinického stavu a jeho 

rozvoja, ale skôr najlepšiu alebo najhoršiu možnosť v závislosti od rekanalizácie. 

151 Naopak, množstvo ďalších štúdií preukázalo silnú koreláciu medzi akútnymi pa-

rametrami MR perfúzie a aktuálnym klinickým stavom či výsledným klinickým sta-

vom, a to aj v prípade, že sa zobrazovanie realizovalo až 24 či 48 hodín po vzniku 

iktu u pacientov, ktorí nedostali trombolýzu. 142 Schaefer a spol. a Kluytsmas a spol. 

potvrdili, že rCBV je spomedzi rôznych parametrov MR perfúzie najlepším predik-

torom konečnej veľkosti infarktu u netrombolyzovaných pacientov. Preukázali tiež, 

že mismatch medzi rCBV a DWI, v porovnaní s rCBF-DWI a MTT-DWI mismatchom, je 

najlepším prediktorom rastu infarktu. 152, 153 
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Otázkou prahových hodnôt perfúznych parametrov, ktoré by najpres-

nejšie predpovedali konečnú veľkosť infarktu v T2-vážení, sa zaoberalo viacero 

pracovných skupín. Jedna skupina, ktorá analyzovala 50 pacientov do 24 hodín 

od vzniku príznakov, navrhuje, že TTP > 6 sekúnd najlepšie koreluje s koneč-

nou veľkosťou infarktu. 154 Iná skupina skúmala potenciálne prahové hodnoty 

schopné rozlíšiť ireverzibilne poškodené tkanivo od zachrániteľného tkaniva 

u 35 pacientov pomocou MTT, rCBF a rCBV máp. Zistili relatívne rozdiely v MTT 

a rCBF, ale nie v rCBV hodnotách. Demonštrovali tiež, že skoršia reperfúzia 

dokáže zachrániť aj viac hypoperfundované tkanivo. Keďže prahové hodnoty 

perfúzie boli závislé od času rekanalizácie, nebolo možné definovať absolútnu 

hodnotu pre hraničnú perfúziu. 155 TTP viac ako 4 sekundy môže byť perfúz-

nym prahom pre vývoj malígneho infarktu v povodí a. cerebri media. TTP > 4 

sekundy v objeme > 162 ml v jednej štúdii predpovedalo s 83 % senzitivitou 

a 75 % špecifitou malígny vývoj infarktu. 156 Iná štúdia navrhuje, že prah CBF < 

12 ml/100 g/min. v objeme > 50 ml by mohol byť prediktorom ďalšieho rastu in-

farktu. 157 Napriek tomu, že rôzne parametre a ich rôzne prahové hodnoty dobre 

predpovedajú konečnú veľkosť infarktu či jeho rast, optimálny parameter zatiaľ 

nebol identifikovaný. Zdá sa však, že čas po reperfúziu je faktorom, ktorý treba 

zaintegrovať do tohto uvažovania. 

Použitie DWI/WI mismatchu na selekciu pacientov vhodných na tromboly-

tickú liečbu od 3 do 9 hodín od vzniku príznakov skúmala štúdia DIAS II. Inklúz-

nym kritériom bol vizuálny DWI/PWI mismatch. Štúdia preukázala, že tromboly-

tická liečba desmoteplázou bola asociovaná s včasnejšou rekanalizáciou a lepším 

výsledným klinickým stavom po 90 dňoch v skupine selektovanej pomocou DWI/

PWI mismatchu ako v skupine s placebom. 97 
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Obrázky 16, 17. Pozitívny DWI/PWI mismatch pri oklúzii a. cerebri media vľavo. 

Obrázky 18, 19. Negatívny DWI/PWI mismatch pri oklúzii a. cerebri media vľavo. 
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3.3.6 Klinický význam zobrazovania mozgovej perfúzie 

a penumbry 

Hodnotenie mozgovej perfúzie v kontexte akútnej ischemickej CMP môže 

mať nasledujúce klinické implikácie: 1) identifikácia oblasti mozgu s veľmi nízkym 

prietokom (CBF), ktorá reprezentuje ischemické jadro (oblasť, ktorá bude pravde-

podobne ireverzibilne ischemicky poškodená i napriek reperfúzii) a má zvýšené 

riziko krvácania pri trombolýze, 2) identifikácia pacientov s oblasťou mozgu, kto-

rá má riziko premeny na definitívny infarkt – penumbra, ktorá môže byť zachrá-

nená úspešnou intraarteriálnou trombolýzou aj po štandardnom 4-5-hodinovom 

okne pre intravenóznu trombolýzu, 3) identifikácia pacientov s penumbrou, ktorí 

sú vhodnými kandidátmi pre iný typ terapie, ako je napr. indukovaná hyperten-

zia alebo mechanická trombektómia, 4) rozhodnutie o intenzívnom monitoringu 

pacientov s veľkými oblasťami porušenej perfúzie a 5) terapeutické rozhodovanie 

o pacientoch s NCMP pri zobudení, kde nie jasné časové okno. 

Potenciálnu úlohu perfúzneho zobrazovania v terapeutickom rozhodovaní 

demonštruje nedávno publikovaná štúdia DIAS (Desmoteplase in Acute Ischemic 

Stroke-phase II). Táto štúdia, ktorá používala stupeň mismatchu medzi DWI a PWI 

ako selekčné kritérium na podanie desmoteplázy do 9 hodín od vzniku príznakov, 

preukázala vysokosignifikantný rozdiel vo výslednom klinickom stave desiatok pa-

cientov, ktorí boli týmto spôsobom liečení. 97 Na porovnanie, v klasickej NINDS rtPA 

štúdii do 3 hodín od vzniku bolo potrebných niekoľko sto pacientov na preukázanie 

menšieho benefitu liečby. 158 Napriek tomu, že tento rozdiel možno pripísať prí-

padne rozdielnej účinnosti trombolytickej látky (desmotepláza verzus rtPA), môže 

byť aj výsledkom správnej selekcie pacientov pomocou moderného zobrazovania. 

Prínos mismatch konceptu v i. v. trombolytickej liečbe po 3 hodinách naznačujú 

aj ďalšie dve štúdie, DEDAS (Dose Escalation of Desmoteplase for Acute Ischemic 
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Stroke) a German Multicenter Study 159, 160 Po ukončení ďalších štúdií, ktoré pracu-

jú s mismatchom, ako EPITHET (Echoplanar Imaging Thrombolysis Evalution Trial), 

DEFUSE (DWI Evolution For Understanding Stroke Etiology), MR RESCUE (MR and Re-

canalization of Stroke Clots Using Embolectomy) a DIAS phase III, je nárast používa-

nia perfúzneho zobrazovania, či už s pomocou CT, alebo MR, veľmi pravdepodobný. 

Výsledky štúdie DEFUSE vskutku naznačujú, že podanie i. v. rtPA je s použitím DWI/

PWI mismatch konceptu bezpečné až do 6 hodín od vzniku príznakov. 161 

3.3.7 Problémy zobrazovania perfúzie a penumbry 

Anatomické zobrazenie oblasti penumbry je jasne závislé od použitej techniky 

a od použitej definície. 161, 162 Je zrejmé, že penumbra zobrazená pomocou flumazenilo-

vej PET nebude celkom presne korelovať s obrazom DWI/PWI mismatchu. 134, 163 Dokonca 

v rámci jednej zobrazovacej modality môže použitie rôznych parametrov viesť k roz-

dielnemu výsledku. Viaceré štúdie napr. naznačujú, že zmeny v CBF sú v rozlišovaní 

vitálnych a nevitálnych častí penumbry prínosnejšie ako merania MTT. Toto súhlasí 

s predstavou, že MTT odráža cirkulačnú dysfunkciu. Nie všetky zmeny perfúzie však 

spôsobujú ischémiu, pretože ischémia je metabolickým dôsledkom zmeny pomeru 

dostupnosti energetických substrátov relatívne k lokálnej metabolickej potrebe. 164, 165 

Štúdie na zvieratách ukázali, že určité zníženia CBF v rámci penumbry predpovedajú 

osud tkaniva. Identifikácia týchto hodnôt CBF u pacientov je kľúčom ku klinicky funkč-

nej definícii penumbry. 147 Prítomnosť väčšej oblasti abnormálnej perfúzie, ako je oblasť 

zmien v DWI na magnetickej rezonancii (DWI/PWI mismatch), je síce kvalitatívnym mar-

kerom možného rastu infarktu, nepredpovedá však, koľko z takto definovanej oblasti 

sa na infarkt v skutočnosti premení. 166 MR perfúzia nedokáže kvantifikovať prahy, kto-

ré by v rámci hypoperfundovanej oblasti presne oddiferencovali jadro od penumbry. 

MR perfúzia je veľmi senzitívna, čo sa týka identifikácie lokalizovanej hypoperfúzie 
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mozgu ako takej, a má teda význam v manažmente pacientov, jej špecifita v presnej 

predpovedi osudu hypoperfundovaného tkaniva je však nízka. Vo väčšine prípadov MR 

perfúzia predpovedá väčší infarkt, ako nakoniec v skutočnosti vznikne. 167, 168 Na potre-

bu kvantitatívnej definície penumbry, ktorá by predpovedala rast a výslednú veľkosť 

infarktu, poukazuje viacero súčasných štúdií. 169, 170 

Niektoré centrá v súčasnosti pracujú s kvalitatívnym mismatchom medzi 

jadrom a penumbrou (DWI/PWI) s cieľom selekcie pacientov na trombolýzu po 4,5 ho-

diny alebo s nejasným časom vzniku. Napriek tomu, že výsledky DIAS II sú povzbudzu-

júce, mismatch koncept vyžaduje ešte validáciu vo veľkých level A štúdiách. Takýmito 

štúdiami sú napr. EPITHET a DIAS III a boli navrhnuté na zhodnotenie úlohy DWI/PWI 

mismatchu pri rozširovaní terapeutického okna trombolýzy nad 4,5 hodiny. Zatiaľ čo 

výsledky týchto štúdií ešte nemáme, niektorí autori už opatrne odporúčajú používanie 

týchto moderných CT a MR techník na selekciu pacientov aj mimo klinických štúdií. 171 

Títo autori poukazujú na množiace sa dôkazy, že objem zachrániteľného tkaniva moz-

gu medzi 3 až 6 hodinami po vzniku príznakov môže byť až 80 %. 172, 173 Početné práce 

preukazujú, že DWI/PWI mismatch môže byť prítomný dokonca až do 24 hodín po vzni-

ku, a to až u 50 % pacientov. 100, 148, 174 Budúcim cieľom je určiť, či perfúzne zobrazenie po-

skytuje informácie, ktoré zlepšujú manažment pacientov, a ak áno, tak ktorá modalita 

a ktoré parametre majú najvyššiu výpovednú hodnotu pre terapeutické rozhodovania. 

3.4 Zobrazovanie mozgových ciev

Dôležitým aspektom diagnostiky ischemických cievnych mozgových 

príhod je zobrazenie extrakraniálneho a intrakraniálneho riečiska mozgu. 

Identifikácia cievnej patológie, resp. lokalizácie cievneho uzáveru je terape-

uticky relevantná. Vzhľadom na fakt, že i. v. trombolýza sa zdá viac účinná 
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pri distálnych tromboch ako pri proximálnych a že intraarteriálna trombolýza 

a mechanická trombektómia môžu byť účinnejšie pri proximálnych uzáveroch 

ako i. v. trombolýza, identifikácia miesta cievneho uzáveru je kľúčová pre vý-

ber terapeutického postupu. Ďalej je dôležité čo najrýchlejšie určiť mechaniz-

mus cievnej príhody s cieľom vybrať najvhodnejšiu sekundárnu profylaxiu 

(napr. karotickú endarterektómiu alebo stenting pri stenózach či antikoagulač-

nú liečbu pri disekciách). 

3.4.1 Ultrazvuk 

Ultrazvukové vyšetrenie extrakraniálneho karotického a vertebrálneho 

riečiska pozostáva z dvoch krokov: 1) morfologické zobrazenie cievnej steny 

a 2) analýza prietoku. Na zobrazenie morfologických zmien cievnej steny sa 

používa ultrazvukový B-mode s vysokým rozlíšením, ktorý využíva lineárne 

sondy s frekvenciou 7 až 12 Hz. Na identifikáciu zúženia ciev alebo jej uzá-

veru na základe spektrálnej analýzy prietoku sa používa ultrazvukový pulz-

ný doppler. Duplexné zobrazovanie je kombináciou integrovanej spektrálnej 

analýzy signálu pulzného doppleru a B-módu. Signál farebného doppleru kó-

dovaný podľa smeru toku krvi sa premieta do obrazu cievnej steny v B-móde. 

Power doppler zobrazuje tok krvi na základe amplitúdy dopplerovského sig-

nálu. Táto modalita nerozlišuje smer toku, je však senzitívnejšia pri detekcii 

toku, a tak sa využíva v diagnostike subtotálnych stenóz, tortuozít či iných 

morfologických abnormalít. 

Hodnotenie morfológie cievnej steny. Typickou zmenou, ktorá je asocio-

vaná s ischemickou CMP, je ateroskleróza karotíd. Určité typy aterosklerotic-

kých zmien môžu mať vyššie riziko cerebrálnych trombembolických príhod. 
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Lokálne zmeny v aterosklerotickom plaku, ako krvácanie, expanzia lipidové-

ho jadra, lipidové jadro v blízkosti lúmenu alebo zúženie fibróznej čiapočky, 

predisponujú na ruptúru plaku a na neurologické komplikácie. 175, 176 Podobne 

plaky s nepravidelným povrchom alebo ulceráciami povrchu majú vyššie rizi-

ko embolizácie. Asymptomatickí pacienti s takýmito plakmi majú vyššie riziko 

trombembolických CMP alebo tranzitórnych ischemických atakov (TIA). 177, 178 

Ultrazvukový echokontrast v B-móde zodpovedá kompozícii aterosklerotické-

ho plaku, echogenita plaku sa zvyšuje obsahom fibrózneho tkaniva alebo kalci-

fikátov. 179, 180 Nízka echogenita plaku býva asociovaná s akútnou neurologickou 

symptomatológiou – nestabilný plak. 181 Nízke hodnoty echogenity plaku boli 

asociované s prítomnosťou neurologickej symptomatológie a mikroembolizač-

ných signálov v TCD. 182

Hodnotenie prietoku. Zo zmien prietoku sa dá usudzovať na stenózu ale-

bo oklúziu vyšetrovanej cievy. Na ultrazvukovú kvantifikáciu stenózy a. carotis 

interna (ACI), miesta najčastejších aterosklerotických zmien, sa používajú pa-

rametre: maximálna systolická prietoková rýchlosť (PSV, peak systolic velocity), 

end-diastolická prietoková rýchlosť (EDV) a pomer PSV v ACI k PSV v a. carotis 

communis (ACC). Tieto parametre boli korelované so zlatým štandardom dia-

gnostiky stenóz karotíd – digitálnou substrakčnou angiografiou (DSA). Kombi-

nácia hodnôt PSV > 130 cm/s a EDV > 100 cm/s najpresnejšie definovala stenózu 

od 70 do 99 %. 183 Podobne pomer PSV v ACI/ACC > 4 najlepšie definoval stenózu 

od 70 do 99 %. 184 Iná skupina autorov navrhla pre ten istý stupeň stenózy iné 

kritériá: PSV > 210 cm/s v kombinácii EDV > 70 cm/s, PSV ACI/ACC pomer > 3 

a EDV ACI/ACC pomer > 3,3. 185 Vzhľadom na diverzitu diagnostických kritérií boli 

v 2003 v Severnej Amerike prijaté konsenzuálne kritériá vychádzajúce z analýzy 

dovtedy publikovanej literatúry (tabuľka 1).
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Stupeň stenózy ( %) ACI PSV (cm/s) ACI EDV Pomer PSV ACI/ACC Plak ( % lúmenu)

Norma < 125 < 40 < 2 žiadny

< 50 < 125 < 40 < 2 < 50

50 – 69 125 – 230 < 100 > 4 > 50

70 – 98 > 230 > 100 > 4 > 50

99 nízka, vysoká, žiadna rôzna rôzny prítomný

Oklúzia neprítomná neprítomná N/A prítomný, 
lúmen zaniknutý

Tabuľka 1. Ultrazvukové kritériá pre kvantifikáciu stupňa stenózy ACI pomocou 

duplexu 186

Súčasná štúdia predkladá údaje o záchytnosti a presnosti ultrazvuku v diag-

nostike akútnym ischemickým CMP. Závažné cievne zmeny (oklúzie alebo stenózy) 

boli prítomné u 98 % pacientov vhodných na trombolýzu, u 76 % pacientov nevhod-

ných na trombolýzu a u 42 % pacientov s TIA. V porovnaní s akútnou DSA kombinova-

né vyšetrenie extrakraniálneho a intrakraniálneho riečiska ultrazvukom malo 100 % 

senzitivitu a 100 % špecifitu v identifikácii cievnych lézií vyžadujúcich intervenciu. 187 

Transkraniálny doppler (TCD) využíva 2 až 4 MHz sondy na insonáciu intrakrani-

álnych mozgových ciev cez tzv. kostné okná lebky. Táto metóda dokáže detegovať prie-

tokové rýchlosti, smer toku, oklúziu, prítomnosť mikroembolov alebo vazoreaktivitu. 

Najlepšie hodnotiteľné artérie sú tie na báze mozgu: a. cerebri media, a. cerebri anteri-

or, a. cerebri posterior, karotický sifón, a. basilaris, vertebrálne artérie a a. ophtalmica. 

Novšou metódou je transkraniálny farebný duplex (TCCD), ktorý superimponuje fareb-

né prietoky kódované podľa smeru a rýchlosti do B-obrazu mozgového parenchýmu. 

TCCD pracuje s nižšími frekvenciami 1,75 – 3,5 MHz, čo limituje jeho priestorové roz-

líšenie. Primárnou aplikáciou TCD je detekcia a kvantifikácia intrakraniálnych stenóz, 

oklúzií, kolaterálneho prietoku, mikroembolov a arteriálnych spazmov (typicky pri 

subarachnoidálnej hemorágii). TCD sa tiež používa na monitoring pacientov s kosáči-

kovitou anémiou, podľa prietokových rýchlostí sa definuje potreba transfúznej liečby. 
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TCD diagnóza intrakraniálnej cievnej oklúzie je založená na neprítomnosti 

dopplerovských signálov prietoku v mieste cievy. Treba vylúčiť neprítomnosť kostné-

ho okna (asi u 10 % pacientov nemožno TCD realizovať pre chýbajúce kostné okno), 

a to zachytením aspoň jednej ipsilaterálnej artérie. Iné nálezy súvisiace s oklúziou sú 

zmeny prietokovej krivky v oblasti predpokladaného trombu, opisované škálou na 

kvantifikáciu reziduálneho prietoku TIBI (Thrombolysis in Brain Ischemia). 188 Táto 

škála rozdeľuje prietok krvi do 6 stupňov: Stupeň 0 je neprítomný prietok, stupeň 1 

je minimálny prietok, stupne 2 a 3 sú znížené prietoky, stupeň 4 je zvýšený, steno-

tický prietok a stupeň 5 je normálny prietok. TIBI prietoky korelujú so závažnosťou 

iktu a dobre odzrkadľujú stupeň rekanalizácie meraný angiograficky, pomocou TIMI 

škály. 189 Ostatné TCD nálezy pri oklúzii v povodí predného intrakraniálneho riečiska 

sú zmeny v kolaterálnom riečisku, patologické prietokové krivky alebo rýchlosti a od-

klonenie toku do iných veľkých vetiev a perforátorov. 190 Tieto diagnostické kritériá 

majú 92 % presnosť v porovnaní s MRA alebo konvenčnou angiografiou (DSA). Senzi-

tivita pre jednotlivé oklúzie v prednom povodí (ACI, a. cerebri media) je vyššia ako 

90 %. Pre zadné povodie (vertebrálne artérie a a. basilaris) je senzitivita nižšia, okolo 

56-60 %. Ak je TCD vyšetrenie normálne, je aspoň 94 % šanca, že aj angiografické zo-

brazenia budú negatívne.190 Senzitivita a špecifita TCD sa dá zlepšiť použitím kon-

trastných látok ako irigačný roztok NaCl alebo echokontrastné látky. 191 Pomer mean 

flow velocity (MFV) medzi postihnutou ACM a zdravou ACM 0,6 je vysokošpecifický 

a senzitívny pre diagnózu proximálnej intrakraniálnej oklúzie. Ak sa jej prítomnosť 

v TCD preukáže počas i. v. trombolýzy, môže sa podľa štúdie AMS riešiť záchrannou 

intraarteriálnou trombolýzou. 192 Niektoré štúdie naznačujú, že na rozlíšenie medzi 

cievnou oklúziou a artériou s reziduálnym prietokom sa môže lepšie hodiť farebný 

transkraniálny duplex s podaním echokontrastnej látky ako klasický TCD. 193 

Kritériá pre diagnostiku intrakraniálnych stenóz podľa Baumgartnera 194 sú 

uvedené v tabuľke 2. 
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Artéria Stenóza >50 % Stenóza 50 – 80 % Stenóza > 80 %

A. cerebri media
(MCA) ≥ 155 cm/s ≥ 220 cm/s poststenotické zníženie prietoku v distálnej M1/M2 

zvýšený prietok v A1 a/alebo P1, P2

A. cerebri anterior 
(ACA) ≥ 120 cm/s ≥ 155 cm/s poststenotické zníženie prietoku v A2

zvýšený prietok v ipsilat. M1 a/alebo kontralat. A1

A. cerebri posterior
(PCA) ≥ 100 cm/s ≥ 145 cm/s poststenotické zníženie prietoku v distálnej PCA zvýšený 

prietok v ipsilat. M1

A. basilaris
(BA) ≥ 100 cm/s ≥ 140 cm/s poststenotické zníženie prietoku v dist. BA/PCA

prestenostické zmeny prietoku v VA/prox. BA

A. vertebralis
(VA) ≥ 90 cm/s ≥ 120 cm/s poststenotické zníženie prietoku v dist. VA/BA

prestenotické zmeny prietoku extrakran. VA

Tabuľka 2. Kritériá pre diagnostiku intrakraniálnych stenóz

Množstvo rôznych patologických stavov, ako stenózy karotíd, umelé srdcové 

chlopne, fibrilácia predsiení, foramen ovale patens, plaky v aortálnom oblúku alebo 

kardiopulmonálne bypassové operácie, sprevádza prítomnosť mikroembolických sig-

nálov v mozgovej cirkulácii. TCD dokáže tieto embolické signály zachytiť v podobe 

krátkodobých hyperintenzitných zvukových zmien v prietokovej krivke z cerebrál-

nych artérií, najčastejšie ACM. Množstvo zachytených signálov dobre odzrkadľuje ri-

ziko vzniku embolickej cievnej príhody. Štúdie napr. preukázali súvis medzi počtom 

hyperintenzitných signálov počas karotickej endarterektómie a novými ischemic-

kými léziami po výkone. 195 Počet hyperintenzitných signálov definuje tiež emboli-

začné riziko asymptomatickej karotickej stenózy a môže sa použiť na hodnotenie 

účinnosti konzervatívnej liečby alebo rizika invazívnych zákrokov. 196, 197 

TCD a TCCD sa dajú použiť na monitoring priebehu trombolýzy a na iden-

tifikáciu stupňa rekanalizácie, navyše ultrazvuková energia môže urýchľovať prie-

beh rozpúšťania trombu pri trombolýze. Štúdia CLOTBUST naznačuje, že ultrazvuk 

aplikovaný do miesta trombu počas trombolýzy urýchľuje rekanalizáciu a zlepšuje 

výsledný neurologický stav pacientov. 198 
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Súčasný výskum poukazuje tiež na možnosti TCCD ultrazvuku s mikrobub-

linovými kontrastnými látkami zobrazovať mozgovú perfúziu, identifikovať oblasti 

perfúzneho deficitu alebo angiogenézy, zápalové zmeny alebo tromby. 199-202 

3.4.2 CT angiografia (CTA)

Vo všeobecnosti má CT angiografia (CTA) dvojnásobné priestorové rozlíšenie 

v porovnaní s MR angiografiou (MRA), ale len polovičné priestorové rozlíšenie v porov-

naní s klasickou angiografiou (DSA). S počtom pribúdajúcich detektorov a moderných 

CT prístrojov však priestorové rozlíšenie CTA postupne stúpa a dá sa predpokladať, 

že v budúcnosti bude dosahovať priestorové rozlíšenie DSA. Čas postprocessingu je 

pri CTA podobný ako pri MRA. Nevýhodou CTA a MRA je, že poskytujú statické obrazy 

vaskulárnej anatómie, teda nedokážu tak ako DSA zobraziť prietoky a smery prúdenia 

krvi, ako ani kolaterálne riečisko. CTA sa bežne používa na hodnotenie extrakraniál-

nych stenóz v karotickom riečisku. Veľká metaanalýza preukázala > 80 % senzitivitu 

a > 90 % špecifitu v identifikácii významných lézií v porovnaní s DSA. 203 Iná štúdia 

demonštrovala v porovnaní s DSA 100 % senzitivitu a 100 % špecifitu v diagnostike zá-

važných stenóz karotíd. 204 Rozlíšenie medzi vysokostupňovou filiformnou stenózou 

(string sign) a kompletnou oklúziou je dôležité z hľadiska terapeutického postupu. 

Filiformné stenózy sa dajú riešiť chirurgicky alebo angioplastikou a stentom, zatiaľ čo 

uzávery, s výnimkou hyperakútnych, nie. Jedna štúdia demonštrovala, že CTA dokáže 

s vysokou presnosťou zobraziť takýto lúmen, i keď nie vždy tak detailne ako DSA. 205 

V niektorých štúdiách bola CTA dokonca presnejšia ako DSA v určení stupňa stenózy, 

a to najmä pri vysokostupňových stenózach. 206 CTA je lepšia ako ultrazvuk v odlíšení 

vysokostupňovej stenózy od oklúzie, nedosahuje však presnosť ultrazvuku, čo sa týka 

zobrazenia morfológie plakov. 207, 208 Viaceré práce demonštrujú, že CTA je veľmi presná 

v identifikácii intrakraniálnych oklúzií, so senzitivitou od 92 do 100 % a špecifitou od 
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82 do 100 %. 66, 209, 210 Pre akútne cievne uzávery platí, že presnosť CTA v detekcii intra-

arteriálneho trombu je takmer rovnaká ako DSA. 66 Senzitivita CTA pre intrakraniálne 

stenózy je o niečo nižšia ako pri oklúziách, 78 – 100 %, so špecifitou okolo 82 – 100 %. 66, 

209, 210 CTA je lepšia v detekcii stenóz a oklúzií ako TCD. Prospektívne štúdie preukázali, 

že CTA je presnejšia ako TCD v detekcii intrakraniálnych stenóz a oklúzií vzhľadom na 

vysokú falošnú negativitu výsledkov TCD. CTA odhalila MCA stenózu u 81 % pacientov, 

zatiaľ čo TCD len u 41 %, distálnu M1 alebo M2 stenózu u 53 % pacientov, zatiaľ čo TCD 

len u 24 %. 211 Zdá sa, že CTA má v detekcii intrakraniálnych stenóz a oklúzií vyššiu sen-

zitivitu a špecifitu ako 3D TOF MRA a tiež čo sa týka stenóz v zadnom povodí s nízkym 

prietokom. 212 Falošná pozitivita nálezov oklúzií stúpa a presnosť určenia stupňa ste-

nózy klesá v CTA obraze pri prítomnosti ťažkých kalcifikovaných aterosklerotických 

zmien. 209, 210 Presnosť CTA vyšetrenia v prípade ťažkých aterosklerotických zmien sa 

dá zvýšiť lepším nastavením kontrastov (windowing, leveling). 212 

3.4.3 MR angiografia (MRA)

Na zobrazovanie mozgových ciev sa využíva niekoľko MR techník. Je to dvojdi-

menzionálna time-of-flight (TOF) angiografia, trojdimenzionálna TOF angiografia, mul-

tiple overlapping thin-slab aquisition (MOTSA) a postkontrastná angiografia (CE-MRA). 

Kľúčovou klinickou otázkou je senzitivita a špecifita MRA oproti DSA alebo 

ultrazvuku pri detekcii závažných aterosklerotických alebo trombotických zmien 

ciev mozgu a krku. MRA je dôležitá aj pri detekcii cievnych disekcií, fibromuskulár-

nej displázie, vaskulitíd alebo venóznych trombóz. 

Prehľad štúdií bezkontrastnej TOF MRA v detekcii extrakraniálnych stenóz pre-

ukázal priemernú senzitivitu 93 % a priemernú špecifitu 88 %. 213 MRA s kontrastom 
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(CE-MRA) v diagnostike extrakraniálnych stenóz rýchlo nahrádza TOF. Porovnanie 

CE-MRA s DSA v extrakraniálnej diagnostike ukazujú senzitivity CE-MRA 86 – 97 % 

a špecifity 62 – 91 %. 214, 215 Platí všeobecný konsenzus, že CE-MRA zobrazuje cievnu 

morfológiu a stupeň stenózy v extrakraniálnom riečisku lepšie ako TOF-MRA.

Intrakraniálna MRA s TOF technikou v porovnaní s CTA alebo DSA (100 %) má 

senzitivitu okolo 60 – 85 % pre stenózy a 80 – 90 % pre oklúzie. 212 Pri stenózach > 50 % 

senzitivita a špecifita MRA stúpajú na viac ako 90 %. 209 Disekcie kraniocervikálnych 

artérií sa dajú v mnohých prípadoch odhaliť pomocou MRA. CE-MRA môže detekčnú 

schopnosť MRA ešte zlepšiť. 216 Na priame zobrazenie hematómu v cievnej stene, ktorý 

je korelátom disekcie, sa používajú bezkontrastné T1-váženia s potlačením tukového 

signálu (fat-saturated). 217, 218 Tieto sekvencie sa v súčasnosti dostávajú do popredia pri 

potvrdzovaní podozrenia na disekciu mozgových artérií. Nevýhodou T1-fat saturated 

sekvencií je, že nedokážu zobraziť akútny intramurálny hematóm. Intramurálny hema-

tóm sa zobrazí v T1-fat sat sekvenciách až po premene hemoglobínu na methemoglo-

bín, čo môže byť aj niekoľko dní po ikte. Vo všeobecnosti má CE-MRA väčšiu senzitivitu 

a špecifitu ako ultrazvuk, a to tak pre extrakraniálne, ako i pre intrakraniálne riečisko. 

Nedá sa však použiť u pacientov s implantovanými pacemakermi, niektorými inými 

kovovými implantátmi, klaustrofóbiou alebo alergiou na MR kontrastnú látku.

Obrázok 20. MR angiografia s nálezom 

miniatúrnej aneuryzmy a. communicans 

anterior
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3.4.4 Digitálna substrakčná angiografia (DSA) 

DSA zostáva zlatým štandardom diagnostiky mnohých cerebrovaskulár-

nych lézií a ochorení. Mnohé uvedené štúdie používali na porovnanie práve DSA. 

Pre väčšinu cerebrovaskulárnych ochorení má DSA vyššiu rozlišovaciu schop-

nosť, senzitivitu a špecifitu ako neinvazívne techniky. 219 Toto platí pre väčšinu 

arteriálnych stenóz, disekcií, malých arteriovenóznych malformácií, vaskulopa-

tií, vaskulitíd a pre určenie kolaterálneho prietoku. Jedinou výnimkou môžu byť 

intrakraniálne aneuryzmy, keď sa zdá CTA výhodnejšie pri veľkých aneuryzmách 

a niekedy pri malých aneuryzmách, ktoré sa v DSA nezobrazia. 220, 221

Nevýhodou DSA je jej invazivita s možnými závažnými komplikáciami až 

so smrťou. Väčšina veľkých štúdií referuje trvalé poškodenie alebo smrť v < 1 % 

prípadov. Najväčšia publikovaná séria s 19 826 vyšetreniami mala trvalé neuro-

logické deficity alebo smrť v < 0,2 % prípadov. 222 DSA je problematické u pacien-

tov s alergiou na kontrastnú látku a u pacientov s postihnutím obličiek. 

Obrázok 21. DSA obraz disekcie a. 

carotis interna vpravo
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Obrázok 22. DSA obraz 

vazospazmov pri

subarachnoidálnej hemorágii
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Záver

4 Záver

Zobrazovacie metódy majú nezastupiteľnú úlohu nielen v identifikácii 

a klasifikácii NCMP, ale aj pri pátraní po príčinách jej vzniku. V posledných rokoch 

sa čoraz rýchlejšie rozvíja oblasť neurozobrazovania, ktorá je relevantná pre akút-

ny terapeutický postup. Rýchla a presná identifikácia miesta cievnej oklúzie spolu 

s kvantifikáciou objemu penumbry sú kľúčové pre výber ďalšej terapie. Moderné 

neurozobrazovanie umožňuje posúvať hranice trombolytickej liečby a zlepšovať 

selekciu pacientov, ktorí budú z danej terapeutickej modality profitovať. Súčasné 

zobrazovacie možnosti v konečnom dôsledku zvyšujú počet pacientov, ktorým 

môže byť poskytnutá akútna liečba a sú významným prínosom v znižovaní morbi-

dity a mortality cerebrovaskulárnych ochorení. 
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Predhovor

Predhovor

Cievne mozgové príhody predstavujú závažný medicínsky problém nielen z hľa-

diska epidemiologického, ale aj z dôvodu limitovaných možností farmakologickej 

liečby. Hoci posledné dve dekády priniesli významné pokroky v tejto oblasti, naďalej 

ostáva veľa nevyriešených otázok týkajúcich sa účinnosti mnohých liečiv používa-

ných v terapii mozgových príhod. 

Farmakoterapia cievnych mozgových príhod je veľmi variabilná, využíva via-

ceré liečivá. Základným predpokladom racionálnej liečby mozgových príhod sú 

poznatky lekárov o farmakokinetike a farmakodynamike ako aj o bezpečnostnom 

profi le týchto farmák. Preto cieľom predloženej monografi e bolo poskytnúť kom-

plexný pohľad na klinicko-farmakologické vlastnosti liečiv, ktoré sa uplatňujú v te-

rapii týchto ochorení. 

Pacienti s cievnymi mozgovými príhodami sú prevažne starší ľudia. Pri ich lieč-

be je potrebné zohľadňovať osobitosti farmakoterapie v staršom veku, najmä zmeny 

farmakokinetiky a farmakodynamiky liečiv a taktiež zmenenú komplianciu. Preto 

druhá časť monografi e je venovaná problematike farmakologickej liečby geriatric-

kých pacientov. 

Ďakujem recenzentom prof. MUDr. Petrovi Turčánimu, PhD., a MUDr. Jurajovi 

Štofkovi, PhD., MBA, MPH za ich cenné pripomienky.

 Martin Wawruch 
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Klinická farmakológia liečiv používaných v terapii náhlych cievnych mozgových príhod

1  Klinická farmakológia liečiv 
používaných v terapii náhlych 
cievnych mozgových príhod

1.1 ÚVOD

Hoci náhle cievne mozgové príhody sú treťou najčastejšou príčinou mortali-

ty v rozvinutých krajinách, možnosti ich liečby ostávajú limitované. Náhle cievne 

mozgové príhody zahŕňajú ischemické príhody (mozgové infarkty), intracerebrálne 

a subarachnoidálne krvácanie. V prípade mozgového infarktu možno rozdeliť v sú-

časnosti dostupné liečebné postupy na reperfúznu a neuroprotektívnu terapiu. Toto 

delenie má svoje nedostatky, keďže aj reperfúzna terapia vedie k ochrane postihnu-

tých buniek. Veľkým pokrokom bolo zavedenie reperfúznej liečby pomocou rekombi-

nantného tkanivového aktivátora plazminogénu (rt-PA) v 90. rokoch minulého storo-

čia. Vzhľadom na pribúdajúce znalosti o molekulárnych mechanizmoch bunkového 

poškodenia a smrti v dôsledku ischémie sa pozornosť výskumu sústreďuje na hľada-

nie neuroprotektívnych liečiv. Pokiaľ včas nedôjde k reperfúzii, metabolické procesy 

v regióne ischemickej penumbry vedú k nekróze buniek a tým rozšíreniu oblasti ire-

verzibilnéhovpoškodenia. Neuroprotektívne farmaká, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť 

práve túto oblasť, sú atraktívne aj pre minimálne riziko krvácania. Bolo vyvinutých 

približne 1000 látok s potenciálnymi neuroprotektívnymi vlastnosťami. Viaceré z nich 

sa javili ako perspektívne v animálnych modeloch, avšak žiadna z týchto látok neus-

pela v klinických štúdiách z hľadiska potvrdenia účinnosti (Green, 2008).

V prípade intracerebrálnej hemorágie sú kľúčovými postupmi terapie: včasná reduk-

cia zvýšeného krvného tlaku a úprava porúch hemostázy pri koagulopatiách alebo krvá-

caní navodenom antikoagulačnou alebo fi brinolytickou liečbou. Pri subarachnoidálnom 

krvácaní má zásadný význam chirurgická liečba, ktorá vyradí krvácajúcu aneuryzmu 

z cirkulácie. Z farmakologických postupov sa uplatňuje perorálne podanie nimodipí-
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nu s cieľom zníženia závažnosti neurologického defi citu spôsobeného vazospazmami 

(Gogolák a kol., 2003a; Gogolák, 2010). V predloženom prehľade sú uvedené liečivá, kto-

ré sa uplatňujú v terapii náhlych cievnych mozgových príhod. Diskutuje sa ich pozícia 

v terapii z pohľadu medicíny založenej na dôkazoch (Evidence Based Medicine – EBM). 

Pri každom liečive sa popisujú základné klinicko-farmakologické vlastnosti. 

1.2 TROMBOLYTICKÁ LIEČBA  TKANIVOVÝ AKTIVÁTOR 
 PLAZMINOGÉNU

K základným cieľom liečby akútneho mozgového infarktu patrí obnovenie krv-

ného prietoku v ischemickej oblasti (reperfúzna liečba) aplikáciou intravenóznej 

trombolýzy. V súčasnosti sa na tento účel výuživa fi brinolytikum-rekombinantný 

tkanivový aktivátor plazminogénu – altepláza (rt-PA). Altepláza predstavuje lieč-

bu voľby u pacientov s akútnym mozgovým infarktom v supra- aj infratentoriál-

nej vaskulárnej oblasti do troch hodín od vzniku prvých príznakov a po vylúče-

ní intrakraniálneho krvácania príslušnými zobrazovacími technikami (počítačo-

vá tomografi a – CT). Priaznivý klinický efekt sa dosahuje pri 31 – 50 % pacientov 

liečených týmto postupom, kým iba pri 20 – 38 % pacientov liečených placebom 

(Adams a kol., 2007). Napriek potvrdenej účinnosti trombolytickej liečby menej ako 

päť percent pacientov s mozgovým infarktom dostáva liečbu alteplázou (Molina 

a Saver, 2005). K poddimenzovanému využitiu tejto liečebnej modality prispievajú 

viaceré skutočnosti: krátke terapeutické okno – tri hodiny, t. j. čas, dokedy mož-

no podať rt-PA od vzniku symptómov mozgového infarktu; riziko hemoragických 

komplikácií; potreba CT vyšetrenia; limitovaný počet centier, ktoré sú schopné rea-

lizovať trombolytickú liečbu, ako aj nedostatočné povedomie a znalosti verejnosti 

o príznakoch ochorenia (Micieli a kol., 2009).

Altepláza bola prvýkrát registrovaná na liečbu pacientov s akútnym mozgo-

vým infarktom v USA v roku 1996 na základe výsledkov štúdie NINDS (National 

Institute of Neurological Disorders and Stroke). Pacientom v terapeutickom ra-

mene bola podaná altepláza počas troch hodín od vzniku symptómov v dávke 
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0,9  mg/kg (maximálna dávka 90 mg), pričom 10 % z celkovej dávky bolo podané 

ako bolus a zvyšok počas jednej hodiny. Pacienti liečení rt-PA mali v porovnaní 

s chorými liečenými placebom minimálne o 30 % vyššiu šancu, že sa u nich 

v priebehu troch mesiacov invalidizácia nerozvinie vôbec alebo iba v minimál-

nom rozsahu (The National Institute of Neurological Disorders and Stroke rt-PA 

Stroke Study Group, 1995).

Niektoré štúdie nepotvrdili účinnosť rt-PA pri akútnom mozgovom infarkte. Tieto 

štúdie sa líšili od štúdie NINDS najmä v použitom dávkovaní, alebo umožnili poda-

nie rt-PA po viac ako troch hodinách. V štúdii ECASS I (European Cooperative Acute 

Stroke Study) boli použité vyššie dávky rt-PA a pacientom bola podávaná liečba až do 

šesť hodín od nástupu symptómov (Hacke a kol., 1995). V štúdii ECASS II boli použité 

rovnaké dávky ako v štúdii NINDS, ale terapeutické okno sa pripúšťalo do šesť hodín 

(Hacke a kol., 1998). Nepriaznivé výsledky pre podávanie rt-PA priniesla taktiež štúdia 

ATLANTIS (Alteplase Thrombolysis for Acute Non-intervnetional Therpy in Ischemic 

Stroke). Od štúdie NINDS sa líšila v podávaní rt-PA v čase troch až päť hodín od vzniku 

mozgového infarktu  (Clark a kol., 1999). 

Hacke a kol. (2004) realizovali súhrnnú analýzu štúdií NINDS, ECASS I, ECASS II 

a ATLANTIS, v ktorej využili údaje o 2775 pacientoch liečených na akútny mozgový 

infarkt do šesť hodín od vzniku symptómov. Autori potvrdili závery štúdie NINDS 

o priaznivom efekte liečby rt-PA v období prvých troch mesiacov od vzniku ocho-

renia pri podaní v terapeutickom okne do troch hodín. Analýza poukázala na kľú-

čový význam včasnosti podania rt-PA. Účinnosť alteplázy bola dvojnásobne vyššia 

pri aplikácii do 1,5 hodiny v porovnaní s jej podaním v čase od 1,5 do troch hodín od 

vzniku mozgového infarktu. 

V Európskej únii bolo schválené podanie alteplázy v indikácii akútneho mozgové-

ho infarktu v roku 2002. Podmienkou registrácie bola požiadavka na realizáciu obser-

vačnej štúdie, ktorá bude hodnotiť bezpečnosť podania rt-PA pri používaní v rutinnej 

klinickej praxi mimo centier, v ktorých boli realizované randomizované kontrolované 

Klinická farmakológia liečiv používaných v terapii náhlych cievnych mozgových príhod
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klinické štúdie. Túto požiadavku splnila štúdia SITS-MOST (Safe Implementation of 

Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study). Jej výsledky potvrdili bezpečnosť a účin-

nosť aplikácie trombolytickej liečby aj v tých centrách, ktoré nemajú veľké skúsenosti 

s jej používaním. Výskyt nežiaduceho účinku – symptomatického intracerebrálneho 

krvácania bol podobný ako v randomizovaných kontrolovaných štúdiách. Výsledky 

štúdie SITS-MOST podporujú široké používanie tohto postupu u vhodných pacientov  

(Wahlgren a kol., 2007). 

Druhou podmienkou registrácie v EÚ bola realizácia štúdie, ktorá bude hodno-

tiť podanie rt-PA v čase, ktorý presahuje štandardné terapeutické okno tri hodiny. 

Túto podmienku plnila randomizovaná dvojito zaslepená štúdia ECASS III (European 

Cooperative Acute Stroke Study). Štúdia sa uskutočnila na 113 pracoviskách v 19 eu-

rópskych krajinách (Hacke a kol., 2008). Hodnotila účinnosť podania rt-PA v čase tri 

až 4,5 hodiny od začiatku príznakov mozgového infarktu. Altepláza bola aplikovaná 

v štandardnej dávke (0,9 mg/kg). Do štúdie bolo zahrnutých 821 pacientov s prie-

merným vekom 65 rokov. Priemerná hodnota skóre „NIH Stroke Scale“ bola 11 a prie-

merný čas podania rt-PA od začiatku príznakov mozgového infarktu bol štyri hodi-

ny. Výsledky štúdie preukázali benefi t podania rt-PA v čase do 4,5 hodiny od vzniku 

mozgového infarktu bez zvýšenia rizika liečby. 

Výsledky štúdie ECASS III zatiaľ neboli zohľadnené v odporúčaniach pre liečbu 

akútneho mozgového infarktu. Naďalej platí zásada, čím je skôr podaná rt-PA, tým 

lepšie z hľadiska prognózy pacienta. Je potrebné zdôrazniť, že táto štúdia mala ex-

klúzne kritériá, ktoré by museli byť zohľadnené v budúcich „guidelines“ v prípade 

odporúčania predĺženia terapeutického okna pre podanie alteplázy: vek >80 ro-

kov, skóre „NIH Stroke Scale“ >25, CT prítomná hypodenzita >1/3 teritória a. cereb-

ri media, anamnéza mozgového infarktu počas posledných troch mesiacov, moz-

gový infarkt s pretrvávajúcim ipsilaterálnym defi citom alebo diabetes mellitus  

 (Hart, 2008).
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Mechanizmus účinku

Tkanivový aktivátor plazminogénu (t-PA) je endogénna serínová proteáza prítom-

ná v krvi. Zohráva významnú úlohu v kontrole rovnováhy procesov hemostázy. Za fy-

ziologických okolností sa po vytvorení hemostatickej zátky uvoľňujú z endotelu t-PA 

a prourokináza, ktoré aktivujú plazminogén na plazmín. Plazmín umožňuje rozklad 

molekúl fi brínu na krátke reťazce (degradačné produkty fi brínu), ktoré sú postupne 

odplavované. K fi brinolýze postačuje aktivácia neveľkého množstva plazminogénu, 

ktorý sa počas formovania trombu naviazal na fi brín. Plazmín však nie je substrátovo 

špecifi cký iba pre fi brín. Degraduje aj ďalšie koagulačné faktory, von Willebrandov 

faktor, komplement a hormóny (napr. inzulín, somatotropín). Na zaistenie rovnováhy 

sú v plazme prítomné aj inhibítory t-PA  (PAI-1 a PAI-2). 

Fibrinolytiká sa delia na fi brín-špecifi cké a fi brín-nešpecifi cké. Fibrín-špecifi cké 

pôsobia po intravenóznom podaní viac lokálne v oblasti trombu a nedochádza 

k významnej aktivácii cirkulujúceho plazminogénu na plazmín. Na druhej strane 

fi brín-nešpecifi cké fi brinolytiká aktivujú prevažne cirkulujúci plazminogén v krvi. 

Vzhľadom na nízku substrátovú špcifi citu plazmínu dochádza k degradácii koagu-

lačných faktorov v krvi s rizikom hemoragických komplikácií. K fi brín-špecifi ckým 

fi brinolytikám patrí: tkanivový aktivátor plazminogénu – altepláza a jej analógy: 

retepláza, lanotepláza, tenectepláza, analóg urokinázy – sarupláza a rekombi-

nantný stafylokokový aktivátor plazminogénu – stafylokináza. Z fi brín-nešpeci-

fi ckých fi brinolytík možno spomenúť streptokinázu, urokinázu a antistreplázu 

 (APSAC) (Bultas a Karetová, 2004). 

t-PA je produkovaný taktiež neurónmi a gliovými bunkami. Pripisujú sa mu 

určité neuromodulačné vlastnosti, ovplyvňuje elongáciu axónov a dlhodobú po-

tenciáciu pamäti. Ovplyvnenie pamäťových funkcií sa dáva do súvisu s potencujú-

cim účinkom t-PA na signalizáciu sprostredkovanú glutamátovými NMDA (N-metyl-

D-aspartát) receptormi. Konkrétne ide o schopnosť štiepiť NR1 podjednotku recep-

tora. Následne dochádza k zvýšenému infl uxu iónov Ca2+ do neurónov. Za patolo-

gických okolností vykazuje t-PA aj určité neurotoxické vlastnosti. V podmienkach 
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cerebrálnej ischémie vedie uvoľnenie endogénneho t-PA k nepriaznivému ovplyv-

neniu signalizácie sprostredkovanej NMDA receptormi. Ďalší mechanizmus vy-

svetľujúci možné neurotoxické účinky rt-PA je deštrukčný efekt na extracelulárnu 

matrix a endoteliálnu bazálnu membránu. Dôsledkom môže byť porucha integrity 

hematoencefalickej bariéry až krvácanie. Tento efekt má veľký význam z hľadiska 

rizika symptomatického intracerebrálneho krvácania u pacientov liečených rt-PA  

(Benchenane a kol., 2004; del Zoppo a kol., 1998; Micieli a kol., 2009). 

Farmakokinetika

Altepláza sa podáva intravenózne. Plazmatický polčas v distribučnej fáze  (t
1/2 

) 

je 4 – 5 min. Preto po 20 minútach je v plazme prítomné menej ako 10 % z celkového  

množstva podaného liečiva. Altepláza sa rýchlo vychytáva z cirkulujúcej krvi a meta-

bolizuje sa najmä v pečeni. Polčas v eliminačnej fáze  (t
1/2

 ) je približne 40 min, keďže 

časť liečiva sa distribuuje v hlbokom kompartmente  (SPC Actilyse, 2010). 

Dávkovanie

Altepláza sa podáva v dávke 0,9 mg/kg (maximálna dávka 90 mg). Prvých 10 % 

z celkovej dávky sa aplikuje ako bolus v priebehu jednej minúty, zvyšok v infúzii po-

čas 60 minút. Kontraindikácie liečby alteplázou uvádza tabuľka 1.1  (Gogolák, 2008).
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Tabuľka 1.1 Kontraindikácie trombolytickej liečby mozgového infarktu 

(upravené podľa Gogoláka, 2008)

vek <18 alebo >80 rokov

antikoagulačná liečba (INR>1,7)

liečba i. v. heparínom počas posledných 48 hodín

počet trombocytov v krvnom obraze <100 000/mm3  

nedostatočne kontrolovaná hypertenzia: tlak krvi >185/110 mmHg po dvoch terapeutických postupoch

izolovaný ľahký (NIHSS <5) alebo rýchlo ustupujúci neurologický defi cit 

závažný ischemický iktus (NIHSS >25) alebo nález rozsiahlejších včasných ischemických zmien na CT mozgu 

kóma lebo sopor (GCS <9)

podozrenie na subarachnoidálne krvácanie aj pri negatívnom CT vyšetrení mozgu

závažný mozgový infarkt v posledných troch mesiacoch

prekonané intrakraniálne krvácanie v posledných šiestich mesiacoch 

závažné mozgové poranenie alebo operácia hlavy v posledných troch mesiacoch 

známy mozgový nádor, AVM alebo intrakraniálna aneuryzma

závažná operácia alebo kardiopulmonálna resuscitácia v posledných 10 dňoch

krvácanie do GIT alebo urogenitálne krvácanie v posledných 21 dňoch

známa hemoragická diatéza

nedávna (menej ako 10 dní) arteriálna punkcia alebo nekomprimovateľná venózna punkcia (napr. v. subclavia)

aneuryzma aorty, kolitída, ezofageálne varixy, akútna pankreatitída

bakteriálna endokarditída, perikarditída

epileptický záchvat na začiatku iktu

generalizované malígne ochorenie 

gravidita a laktácia, pôrod v posledných 10 dňoch, menštruácia

čerstvý infarkt myokardu

glykémia <2,7 mmol/l a >22,2 mmol/l

vysoké febrility, septický stav

očná hemorágia alebo operácia oka v posledných troch mesiacoch

peritoneálna dialýza alebo hemodialýza

hepatálne a renálne zlyhanie

Vysvetlivky: NIHSS – NIH Stroke Scale; GCS – Glasgow Coma Scale; AVM – artériovenózna malformácia 
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Nežiaduce účinky a liekové interakcie

K najzávažnejším rizikám liečby rt-PA patrí symptomatické intracerebrálne 

krvácanie (sICH). Frekvencia výskytu sICH sa udáva v rozsahu 6 – 19,8 %. Vysoký 

výskyt sICH často súvisí s nedodržiavaním terapeutických odporúčaní, najmä po-

dávanie rt-PA po uplynutí terapeutického okna, aplikácia antikoagulancií počas 

prvých 24 hodín po trombolytickej liečbe, nedostatočná kontrola vysokého krv-

ného tlaku pred podaním rt-PA, ako aj negovanie včasných ischemických zmien 

v CT obraze  (Adams a kol., 2007; Gogolák a kol., 2003b; Gogolák, 2008). 

Základným predpokladom extravazácie krvi je porušenie hematoencefalic-

kej bariéry. Počas ischémie dochádza k poškodeniu integrity bazálnej membrány 

ciev a extracelulárnej matrix. Zvyšuje sa kapilárna permeabilita a niektoré kom-

ponenty krvnej plazmy prestupujú do mozgového tkaniva. Následne sa aktivu-

je zápalová reakcia s uvoľnením mediátorov (napr. tumor nekrotizujúci faktor , 

bradykinín, trombocyty aktivujúci faktor), ktoré ďalej prispievajú k zvyšovaniu 

cievnej permeability  (del Zoppo a kol., 1998; Micieli a kol., 2009).

Z klinických charakteristík pacienta zvyšujú riziko intracerebrálneho krvácania 

po podaní rt-PA: zvyšujúci sa vek, diabetes mellitus, artériová hypertenzia a srdcové 

zlyhávanie. Z rádiologických ukazovateľov možno považovať za rizikové faktory he-

moragických komplikácií: včasné ischemické zmeny na CT, veľký objem mozgového 

infarktu, edém, prítomnosť mikrokrvácania v MRI obraze, leukoaraióza, znížený krvný 

objem zobrazený PWI (perfusion weight image) a prítomnosť lakún. Z biochemických 

a hematologických markerov patria k prediktorom krvácania: zvýšená hladina glukó-

zy v krvi, zvýšený počet erytrocytov, zvýšená aktivita matrixových metaloproteináz 

a elevácia plazmatickej hladiny celulárneho fi bronektínu. Celulárny fi bronektín je pro-

dukovaný endotelovými bunkami a odráža mikrovaskulárne poškodenie. Taktiež hla-

diny endogénnych inhibítorov fi brinolýzy (PAI-1 – inhibítor aktivátora plazminogénu 

a TAFI – inhibítor trombínom aktivovanej fi brinolýzy) môžu pred začatím trombolytic-

kej liečby predikovať riziko sICH. Okrem glykémie a počtu erytrocytov sa ďalšie spo-

menuté laboratórne markery rutinne nevyšetrujú  (Caplan, 2006; Micieli a kol., 2009). 
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Vzhľadom na to, že rt-PA je rekombinantne pripravený ľudský t-PA, prakticky nie 

je alergénny. Súčasné podávanie s liečivami, ktoré inhibujú koaguláciu (antiagregan-

ciá, perorálne antikoagulanciá), zvyšuje riziko krvácavých komplikácií. Bezpečnosť 

a účinnosť súčasnej aplikácie alteplázy s kyselinou acetylsalicylovou a heparínom 

nebola potvrdená. Obe látky by sa nemali podávať pacientom počas 24 hodín po 

aplikácii alteplázy. Nitráty a prostacyklínové analógy môžu zvýšiť klírens alteplázy 

a tým znížiť jej účinnosť  (Dollery a kol., 1999; Gogolák, 2008; SPC Actilyse, 2010).

1.3 HEPARÍN A NÍZKOMOLEKULÁRNE HEPARÍNY

Hoci sa heparín a nízkomolekulárne heparíny (LMWH – low molecular weight 

heparins) používajú v liečbe mozgového infarktu niekoľko desaťročí, štúdie nepo-

tvrdili ich účinnosť z hľadiska redukcie mortality ani zlepšenia funkčného stavu. 

Aplikácia týchto liečiv je spojená so zvýšeným rizikom hemoragických komplikácií, 

akými sú: hemoragická transformácia mozgového infarktu a krvácanie z extrace-

rebrálnych lokalizácií. Zlyhanie potvrdenia ich účinnosti v liečbe akútneho mozgo-

vého infarktu pravdepodobne súvisí s ich mechanizmom účinku. Heparín a LMWH 

skôr bránia narastaniu existujúceho trombu, pričom však nevedú k jeho lýze 

 (Adams a kol., 2007; Kiphuth a kol., 2009). 

Benefi t liečby heparínom alebo LMWH sa hodnotil aj u niektorých subpopulácií 

pacientov s mozgovým infarktom. Zníženie rizika reembolizácie bolo patofyziologic-

kým východiskom pre možnosť uplatnenia takejto liečby u pacientov s mozgovým 

infarktom kardioembolickej genézy pri fi brilácii predsiení. Efektivita včasného poda-

nia týchto liečiv sa však z hľadiska rekurencie príhody jednoznačne nepotvrdila ani 

u týchto chorých. Účinnosť tejto liečby nie je dokázaná ani u pacientov s postihnutím 

vertebrobazilárneho riečiska alebo s artériovou disekciou  (Adams a kol., 2007).

Podávanie heparínu alebo LMWH je však opodstatnené v rámci prevencie venóz-

neho tromboembolizmu, ktorý predstavuje závažnú komplikáciu u pacientov po 

mozgovom infarkte. Podávanie týchto liečiv má význam najmä u chorých s prítom-
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nosťou rizikových faktorov venóznej trombózy (napr. imobilizácia, obezita, diabe-

tes mellitus)  (Kiphuth a kol., 2009; Remková a kol., 2000). 

Existuje názorová nejednotnosť, či preferovať nefrakcionovaný heparín alebo 

LMWH. Štúdia PREVAIL porovnávala účinnosť enoxaparínu v dávke 40 mg s. c. jedenkrát 

denne s podávaním heparínu v dávke 5000 IU s. c. dvakrát denne u pacientov s akút-

nym mozgovým infarktom, ktorí neboli schopní chôdze bez pomoci (Sherman a kol., 

2007). Ako primárny ukazovateľ bol hodnotený symptomatický alebo asymptomatický 

venózny tromboembolizmus. Autori štúdie odporúčajú uprednostniť enoxaparín pred 

nefrakcionovaným heparínom v profylaxii venózneho tromboembolizmu z dôvodu 

priaznivejšieho pomeru benefi t/riziko, ako aj pohodlného podávania jedenkrát denne. 

Proti tejto štúdii boli vznesené niektoré námietky, napr. účinnosť aplikácie nízkej dávky 

heparínu 5000 IU bola potvrdená pri podávaní trikrát denne, kým podávanie dvakrát 

denne (použité v štúdii PREVAIL) sa ani v predchádzajúcich hodnoteniach nejavilo účin-

né. Autori štúdie však obhajujú voľbu dávky vyššou bezpečnosťou  (Hart, 2008). 

Kamphuisen a Agnelli (2007) porovnávali terapeutické režimy používajúce he-

parín a LMWH. Na svoju analýzu využili výsledky 16 štúdií (23 043 pacientov s akút-

nym mozgovým infarktom). Najpriaznivejšie vyznela aplikácia nízkych dávok LMWH 

z hľadiska redukcie rizika hlbokej venóznej trombózy aj pľúcnej embólie bez zreteľ-

ného zvýšenia pravdepodobnosti intra- alebo extrakraniálnej hemorágie. 

S podávaním LMWH by sa malo začať počas 48 hodín od vzniku mozgového infarktu. 

Pacientom, u ktorých nebola podaná trombolytická liečba, by mal byť aplikovaný LMWH 

už počas prvých 24 hodín. Na druhej strane chorým, u ktorých bola použitá trombolýza, 

je možné podať LMWH až 24 hodín po aplikácii rt-PA  (Kiphuth a kol., 2009).

Mechanizmus účinku

Heparín a LMWH sú nepriame inhibítory trombínu. K svojmu účinku vyžadujú 

väzbu na antitrombín III, prípadne heparínový kofaktor II. Heparín po väzbe na anti-

trombín III neutralizuje koagulačné faktory IIa (trombín), IXa, Xa, XIa a XIIa. 
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LMWH sa pripravujú chemickou alebo enzymatickou frakcionáciou heparínu. Ich 

priemerná molekulová hmotnosť je 5000 daltonov. Východiskom pre vývoj LMWH 

bol poznatok, že za inhibíciu faktora Xa je zodpovedná iba časť molekuly heparínu 

s nízkou molekulovou hmotnosťou. 

Heparín aj LMWH nie sú schopné inaktivovať trombín, ktorý je naviazaný na fi bríno-

vé vlákna. Trombín po uvoľnení z väzby ostáva aktívny a po vysadení heparínu sa môže 

prejaviť jeho prokoagulačné pôsobenie  (Bultas a Karetová, 2004; Remková, 2006).

Farmakokinetika

Heparín sa aplikuje intravenózne alebo subkutánne. Po 24 hodinách sa tera-

peutické hladiny dosiahnu u 71 % pacientov po intravenóznom podaní, kým iba 

u 37 % po subkutánnej aplikácii. Problémom jeho podávania je nemožnosť predik-

cie účinnej dávky. Táto komplikácia súvisí s jeho väzbou na viaceré plazmatické 

bielkoviny, endotelové bunky a makrofágy. Heparín sa taktiež viaže na bielkoviny 

akútnej fázy, ktorých koncentrácia sa zvyšuje aj pri akútnej trombóze. Heparín sa 

eliminuje degradáciou v obličkách a metabolizovaný je aj v makrofágoch. Mieru 

jeho väzby na plazmatické bielkoviny ako aj degradáciu v makrofágoch nemožno 

predikovať. Preto liečba heparínom vyžaduje pravidelné monitorovanie aPTT (akti-

vovaný parciálny tromboplastínový čas). Tento parameter by mal byť kontrolovaný 

šesť hodín po iniciálnej dávke a potom aspoň jedenkrát denne. Biologický polčas 

je približne jedna hodina pri intravenóznej aplikácii, po subkutánnom podaní asi 

dve hodiny  (SPC Heparin, 2009). 

V porovnaní s heparínom sa LMWH viažu na plazmatické bielkoviny a bunky 

iba minimálne. Z výhod oproti nefrakcionovanému heparínu je potrebné spome-

núť lepšiu absorpciu po subkutánnom podaní (>90 %), dlhší biologický polčas a ná-

sledne menej časté podávanie (1- až 2-krát denne). Vzhľadom na dobrú predikova-

teľnosť účinku nevyžaduje terapia LMWH monitorovanie (Bultas a Karetová, 2004; 

Remková, 2006). Vybrané farmakologické charakteristiky LMWH uvádza tabuľka 1.2 

 (Kiphuth a kol., 2009).
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Tabuľka 1.2 Vybrané farmakologické charakteristiky LMWH 

(upravené podľa Kiphutha a kol., 2009)

LMWH BD (%) T1/2 (h) POMER ANTI-Xa/ANTI-IIa

Enoxaparín 92
4,4 (prvé podanie)

7 (opakované podanie)
4,3

Reviparín 95 3 3,6-6,1

Dalteparín 90
3,8 (pri s. c. podaní)

2 (pri i. v. podaní)
2,5

Nadroparín 98
3,5 (pri s. c. podaní)

2 (pri i. v. podaní)
3,6

Vysvetlivky: LMWH – nízkomolekulárny heparín; BD – biologická dostupnosť; T
1/2

 – biologický polčas; s. c. – sub-
kutánne; i. v. – intravenózne

Dávkovanie

LMWH sa aplikujú subkutánne. Dávkovanie je individuálne v prípade jednot-

livých LMWH. Ako príklad možno uviesť enoxaparín, ktorý sa odporúča podávať 

v dávke 40 mg = 4000 anti-Xa IU (0,4 ml) jedenkrát denne  (SPC Clexane, 2010). 

Nežiaduce účinky a liekové interakcie

K najvážnejším nežiaducim účinkom patrí krvácanie. Antidotum heparínu je protamín.

Trombocytopénia, ako nežiaduci účinok heparínu, môže vzniknúť akútne na 

začiatku liečby a je spôsobená indukciou agregácie trombocytov. Závažná trom-

bocytopénia, ktorá sa rozvíja neskôr (7. – 11. deň), je dôsledkom tvorby protilátok 

proti trombocytom. Ide o dávkovo nezávislý nežiaduci účinok, ktorý môže nastať 

aj po subkutánnom podaní. Protilátkami navodená agregácia trombocytov môže 

spôsobiť artériovú trombózu až s nutnosťou amputácie končatiny. Preto je potreb-

né monitorovať počet trombocytov počas liečby heparínom. 

Pri chronickej terapii vysokými dávkami heparínu (15- až 30 000 j./deň počas 

šesť týždňov) sa môže vyvinúť osteoporóza. Jeho podávanie môže viesť k prechod-

nej alopécii, supresii tvorby aldosterónu, prechodnému zvýšeniu transamináz, alka-
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lickej fosfatázy, tyroidálnych hormónov (T
3
 a T

4
), glykémie a k poklesu plazmatickej 

hladiny cholesterolu. Vzácne sa môže vyskytnúť alergická reakcia. 

Nízkomolekulárne heparíny majú v porovnaní s nefrakcionovaným heparínom 

priaznivejší bezpečnostný profi l. Vzhľadom na nižší vplyv LMWH na faktor IIa v porov-

naní s faktorom Xa je ich podávanie spojené s nižším rizikom krvácania oproti nefrak-

cionovanému heparínu. Liečba LMWH je v porovnaní s heparínom sprevádzaná nižším 

výskytom trombocytopénie, alergických reakcií a menším osteopenickým efektom 

 (Bultas a Karetová, 2004; Dollery, 1999; Kriška a kol., 1999; Remková, 2006).

Z liekových interakcií treba spomenúť najmä možnosť potenciovania účin-

kov heparínu a LMWH farmakami, ktoré ovplyvňujú hemokoaguláciu (napr. 

antiagreganciá, fi brinloytiká, nesteroidové antifl ogistiká, glukokortikoidy) 

 (Kriška a kol., 2000, SPC Clexane, 2010). 

1.4 ANTIAGREGAČNÁ LIEČBA

Antiagregačná liečba sa uplatňuje v sekundárnej prevencii cievnych mozgových 

príhod. Z antiagregancií sa v tejto indikácii používajú: kyselina acetylsalicylová (as-

pirín), kombinácia nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej (25 mg) s dipyridamo-

lom (200 mg) v liekovej forme s predĺženým uvoľňovaním a tienopyridínové derivá-

ty: tiklopidín a klopidogrel. Vzhľadom na vysoké riziko hematotoxicity tiklopidínu 

(neutropénia až agranulocytóza) sa postupne upúšťa od jeho používania a preferuje 

sa bezpečnejší novší predstaviteľ skupiny tienopyridínov – klopidogrel. 

Názory na prínosy jednotlivých protidoštičkových liečiv v sekundárnej pre-

vencii mozgových infarktov ovplyvnili výsledky viacerých štúdií, najmä ESPRIT, 

CHARISMA, MATCH  a PRoFESS.

Cieľom štúdie ESPRIT (European/Australasian Stroke Prevention in Reversible 

Ischemia Trial) bolo zhodnotiť prínos kombinácie dipyridamolu s nízkymi dávkami 
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aspirínu (Halkes a kol., 2006). Do randomizovanej štúdie bolo zaradených 2739 pa-

cientov s mozgovým infarktom alebo tranzitórnym ischemickým atakom. Pacientom 

bol podávaný aspirín v dávke (30 – 325 mg/deň) samotný alebo v kombinácii s di-

pyridamolom (200 mg 2-krát denne). Výsledky štúdie preukázali prínos kombinácie 

aspirínu s dipyridamolom voči aspirínu samotnému u pacientov po mozgovej isché-

mii artériového pôvodu.

Kombináciu aspirínu s dipyridamolom priaznivo hodnotili aj investigátori 

staršej štúdie European Stroke Prevention Study-2 (Diener a kol., 1996). V rando-

mizovanej štúdii (n = 6602) porovnali účinnosť kombinácie dipyridamolu (200 

mg 2-krát denne) s nízkymi dávkami aspirínu (25 mg 2-krát denne) a samostatné-

ho podávania aspirínu (25 mg 2-krát denne). Zistili 23-percentnú redukciu rizika 

opakovania mozgového infarktu u pacientov, ktorým bola podávaná kombinovaná 

liečba v porovnaní s chorými, ktorí užívali aspirín samotný. 

V rámci štúdie ESPRIT bola porovnaná aj účinnosť antikoagulačnej liečby pri 

hodnote INR (international normalized ratio) = 2 – 3 voči aspirínu (30 – 325 mg/

deň) (Halkes a kol., 2006). Toto porovnanie sa realizovalo na súbore 1068 pacien-

tov. Perorálne antikoagulanciá nevyzneli efektívnejšie ako aspirín v sekundárnej 

prevencii po tranzitórnom ischemickom ataku alebo malom mozgovom infarkte 

artériového pôvodu.

V dvojito zaslepenej randomizovanej štúdii CHARISMA (Clopidogrel for High 

Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, Management and Avoidance) bola 

porovnávaná účinnosť a bezpečnosť kombinácie klopidogrelu (75 mg/deň) s aspirí-

nom (75 – 162 mg/deň) voči aspirínu samotnému (Bhatt a kol., 2006). Do štúdie bolo 

zaradených 15 603 pacientov so stabilným srdcovocievnym ochorením alebo s prí-

tomnosťou viacerých kardiovaskulárnych rizikových faktorov. Nebol zistený výraz-

ný benefi t kombinovanej liečby, avšak krvácanie bolo častejšie u pacientov s kombi-

náciou klopidogrelu s aspirínom. 
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V štúdii MATCH (Management of ATherothromobosis with Clopidogrel in 

High-risk patients with transient ischemic attack or stroke) bol hodnotený prí-

nos pridania aspirínu ku klopidogrelu v sekundárnej prevencii mozgového in-

farktu (na rozdiel od štúdie CHARISMA, kde bol klopidogrel pridávaný k aspirí-

nu) (Diener a kol., 2004). Do tejto dvojito zaslepenej randomizovanej štúdie bolo 

zaradených 7599 pacientov s nedávnym tranzitórnym ischemickým atakom, 

ktorým bol podávaný klopidogrel (75 mg/deň) alebo klopidogrel (75 mg/deň) 

s aspirínom (75 mg/deň). Štúdia MATCH nepotvrdila benefi t kombinácie klopi-

dogrelu s aspirínom, avšak výskyt závažného krvácania bol vyšší u pacientov 

s kombinovanou terapiou. 

Štúdia PRoFESS (Prevention Regimen For Effectively avoiding Second Strokes) 

porovnala účinnosť klopidogrelu a kombinácie aspirínu s dipyridamolom u pa-

cientov po ischemických mozgových príhodách (Diener a kol., 2007). Do tejto 

randomizovanej dvojito zaslepenej štúdie bolo zaradených 20 332 pacientov, 

ktorým bol podávaný dipyridamol (200 mg) s aspirínom (25 mg) dvakrát denne 

alebo klopidogrel (75 mg) jedenkrát denne. Táto štúdia nepreukázala významné 

rozdiely medzi klopidogrelom a kombináciou dipyridamolu s aspirínom z hľadis-

ka opakovania mozgových infarktov alebo iných veľkých cievnych príhod. Avšak 

v prípade klopidogrelu bol zaznamenaný nižší výskyt závažných hemoragických 

komplikácií (na hranici štatistickej významnosti p = 0,05). V prípade kombinácie 

dipyridamolu s aspirínom boli častejšie evidované prípady prerušenia liečby naj-

mä pre bolesti hlavy. 

Medzinárodne akceptované odporúčania (ESO – European Stroke 

Organization, AHA – American Heart Association a ACCP – American College of 

Chest Physicians) zohľadnili vo svojich revíziách z roku 2008 najmä výsledky 

štúdií CHARISMA a ESPRIT (European Stroke Organisation, 2008; Adams a kol., 

2008; Albers a kol., 2008). Tieto odporúčania sa v zásade zhodujú v nasledujú-

cich záveroch z hľadiska sekundárnej prevencie nekardioembolických ische-

mických mozgových príhod:
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a) pokiaľ možno uprednostniť kombináciu aspirínu s dipyridamolom proti podáva-

niu samotného aspirínu, 

b) klopidogrel je preferovaný proti podávaniu samotného aspirínu,

c) kombinácia klopidogrelu s aspirínom sa neodporúča s výnimkou špeciálnych 

indikácií (napr. koronárny stent).

Mechanizmus účinku

Kyselina acetylsalicylová inhibuje enzým cyklooxygenáza-1 (COX-1), ktorý je 

zodpovedný za produkciu proagregačného pôsobku tromboxánu A
2
 (TXA

2
) v trom-

bocyte. Vzhľadom na ireverzibilný charakter inhibície pretrváva antiagregač-

ný účinok aspirínu počas celého životného cyklu trombocytu (7 – 10 dní). Enzým 

cyklooxygenáza katalyzuje aj syntézu prostacyklínu (PGI
2
) v edoteli. PGI

2
 má anti-

adhezívne a antiagregačné účinky. Endotelové bunky na rozdiel od bezjadrových 

trombocytov dokážu syntézou enzýmu de novo kompenzovať inhibíciu do nie-

koľkých hodín. Pri syntéze PGI
2
 v endoteli sa uplatňuje aj izoenzým COX-2. Tento 

izoenzým inhibuje kyselina acetylsalicylová v dávkach vyšších, ako sa používajú 

v antiagregačnej liečbe. Preto antiadhezívne a antiagregačné vlastnosti endotelu 

nie sú porušené pri podávaní kyseliny acetylsalicylovej v antiagregačných dávkach 

 (Krotz a kol., 2008; Simmons a kol., 2010). 

V súčasnosti sa v literatúre veľa diskutuje o probléme aspirínovej rezistencie, keď 

sa u pacientov vyskytnú kardiovaskulárne príhody napriek užívaniu aspirínu. Príčiny 

tohto fenoménu nie sú dostatočne objasnené. Do úvahy prichádzajú: aktivácia trom-

bocytov nezávislá od TXA
2
 (napr. prostredníctvom ADP); alternatívne spôsoby syntézy 

TXA
2
; genetický polymorfi zmus glykoproteínových receptorov IIb/IIIa, enzýmov – COX-

1, TXA
2
-syntázy; prípadne liekové interakcie (napr. s ibuprofenom). Rutinné testy na 

hodnotenie funkcie trombocytov u pacientov užívajúcich aspirín sa v súčasnosti neod-

porúčajú  (Guyer, 2009; Patrono a kol., 2004). 

Tienopyridínové deriváty (klopidogrel a tiklopidín) inhibujú aktiváciu trombo-

cytov závislú od adenozín-difosfátu (ADP). ADP interaguje s tromi druhmi recepto-
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rov na povrchu trombocytov: P2Y
1
, P2Y

12
 a P2X

1
. Aktívne metabolity tienopyridínov 

sa viažu na receptory P2Y
12

, ktoré majú význam v aktivácii trombocytov a ich gly-

koproteínových receptorov IIb/IIIa. Keďže väzba na receptory P2Y
12

 má charakter 

kovalentnej väzby, ich účinok pretrváva dlhodobo (približne týždeň). 

Dipyridamol inhibuje enzým fosfodiesteráza, ktorý zodpovedá za degradáciu 

cyklického adenozín-monofosfátu (cAMP) v trombocyte. Zvýšenie koncentrácie 

cAMP vedie k stabilizácii trombocytu, znižuje sa jeho schopnosť odpovedať na akti-

vačné proagregačné stimuly  (Bultas a Karetová, 2004).

Farmakokinetika

Kyselina acetylsalicylová sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje z gastro-

intestinálneho traktu. Antiagregačný účinok sa uplatňuje v oblasti portálneho rie-

čiska, preto má rýchly nástup účinku (15 – 30 min). Na zabezpečenie adekvátneho 

efektu by mala byť hladina aspirínu krátkodobo vysoká. Preto podávanie dávok 

nižších ako 75 mg/deň je nedostatočné. Aspirín sa metabolizuje na kyselinu sali-

cylovú, ktorá však nemá antiagregačné vlastnosti, zodpovedá za analgetické a an-

tifl ogistické účinky.

Klopidogrel a tiklopidín sa dobre absorbujú po perorálnej aplikácii. Ide o lieči-

vá typu „prodrug“. Vyžadujú bioaktiváciu v pečeni, kde sa pôsobením izoenzýmov 

cytochrómu P450 (napr. CYP 3A4, CYP 2C19) menia na aktívne metabolity. Proces 

bioaktivácie spôsobuje oneskorenie nástupu ich účinku. Pri podávaní štandardnej 

udržiavacej dávky klopidogrelu 75 mg/deň sa plný účinok rozvinie po 3 – 7 dňoch. 

Efekt tiklopidínu sa prejaví až po 4 – 7 dňoch  (Bultas a Karetová, 2004; Krotz a kol., 

2008; Remková, 2006). 

Dipyridamol sa dobre absorbuje po perorálnom podaní. Až 99 % sa viaže 

na plazmatické bielkoviny. Metabolizuje sa v pečeni a vylučuje obličkami  (SPC 

Aggrenox, 2009). 
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Dávkovanie

Kyselina acetylsalicylová sa odporúča v dávke 100 – 300 mg (iniciálne 300 mg) 

podať počas prvých 48 hodín od vzniku ischemického iktu pacientom, u ktorých nie 

je možné použiť trombolytickú alebo antikoagulačnú liečbu. V sekundárnej prevencii 

sa používa dávka 100 mg jedenkrát denne (Adams a kol., 2008; Gogolák, 2008; SPC 

Anopyrin, 2010).

Tiklopidín sa podáva 500 mg rozdelených v dvoch denných dávkach (SPC Ticlid, 

2007). Klopidogrel sa aplikuje 75 mg jedenkrát denne (SPC Plavix, 2008).

Kombinácia dipyridamolu s aspirínom sa odporúča užívať dvakrát denne vo for-

me kapsúl s riadeným uvoľňovaním s obsahom 200 mg dipyridamolu a 25 mg kyse-

liny acetylsalicylovej (SPC Aggrenox, 2009).

Nežiaduce účinky a liekové interakcie

Vzhľadom na farmakodynamický účinok antiagregancií je ich podávanie sprevá-

dzané rizikom krvácania.

Pri užívaní nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej (100 mg/deň) v antiagre-

gačnej liečbe je riziko gastrotoxicity nízke. Rizikoví pacienti s anamnézou vredovej 

choroby môžu mať žalúdočné ťažkosti aj pri nízkych dávkach. U týchto chorých 

možno uprednostniť iné antiagreganciá (napr. klopidogrel). Liečbu aspirínom môžu 

sprevádzať alergické reakcie, prípadne bronchokonstrikcia. 

Klopidogrel a tiklopidín sú na rozdiel od aspirínu dobre tolerované zo strany 

gastrointestinálneho traktu. Liečba tiklopidínom je spojená s rizikom hematologic-

kých nežiaducich účinkov. Môžu sa vyskytnúť poruchy hemopoézy akými sú: leuko-

pénia až agranulocytóza, trombocytopénia, prípadne pancytopénia. Popisuje sa aj 

trombotická trombocytopenická purpura. Terapia tiklopidínom vyžaduje pravidel-

né kontroly krvného obrazu. Riziko hematotoxicity tiklopidínu stúpa so zvyšujúcim 

sa vekom. Preto je tiklopidín zaradený do viacerých zoznamov potenciálne nevhod-
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ných liečiv pre starších pacientov (Fick a kol., 2003; Laroche a kol., 2007). Na roz-

diel od tiklopidínu je riziko hematotoxických komlikácií pri liečbe klopidogrelom 

minimálne. Preto je klopidogrel bezpečnejšou alternatívou skupiny tienopyridínov 

a v súčasnosti sa uprednostňuje jeho podávanie namiesto tiklopidínu. 

Z nežiaducich účinkov dipyridamolu prichádzajú do úvahy: gastrointestinálny 

dyskomfort, bolesti hlavy, prípadne zhoršenie anginóznych ťažkostí v dôsledku 

„steal fenoménu“ (fenomén „kradnutia“ krvi z ischémiou postihnutej oblasti) (Bultas 

a Karetová, 2004; Remková, 2006; Kriška a kol., 2000).

Súčasné podávanie antiagregancií s inými liečivami, ktoré tlmia hemokoagulačné 

procesy (napr. perorálne anitkoagulanciá, fi brinolytiká), je sprevádzané rizikom hemo-

ragických komplikácií. Z ďalších interakcií možno spomenúť klinicky významné zní-

ženie účinnosti aspirínu pri súčasnom podávaní s ibuprofenom. Ibuprofen kompetuje 

s kyselinou acetylsalicylovou, obsadzuje jej väzobné miesto na trombocyte, avšak bez 

adekvátnej inhibície COX-1. Kombinácia inhibítorov protónovej pumpy (napr. omepra-

zolu) s klopidogrelom môže znižovať jeho antiagregačný efekt. Ide o dôsledok kom-

petitívnej inhibície na úrovni enzýmu CYP 2C19, ktorý sa podieľa na biotransformácii 

klopidogrelu na aktívny metabolit (Bultas a Karetová, 2004; Last a Sheehan, 2009). 

1.5 STATÍNY

Klinické štúdie potvrdili priaznivý efekt liečby statínmi z hľadiska zníženia ri-

zika mozgového infarktu alebo jeho rekurencie u pacientov s ischemickou choro-

bou srdca a rizikovými faktormi pre toto ochorenie. Benefi t podávania atorvastatí-

nu u pacientov s cievnou mozgovou príhodou bez prítomnej klinickej manifestácie 

koronárnej aterosklerózy potvrdili až výsledky štúdie SPARCL (Stroke Prevention 

by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels) (Amarenco a kol., 2006). Do tejto 

dvojito zaslepenej štúdie realizovanej v 205 centrách bolo zaradených 4731 pa-

cientov. Títo chorí prekonali cievnu mozgovú príhodu alebo tranzitórny ischemic-

ký atak (TIA) v období 1 – 6 mesiacov pred zaradením do štúdie. Pacienti boli lieče-
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ní atorvastatínom (80 mg/deň) alebo dostávali placebo. Medián trvania liečby bol 

4,9 roka. Pacienti s intracerebrálnou hemorágiou boli zaradení do štúdie iba vtedy, 

pokiaľ bolo u nich prítomné riziko pre ischemickú cievnu mozgovú príhodu alebo 

koronárnu chorobu srdca. Ako primárny ukazovateľ bola hodnotená fatálna ale-

bo nefatálna cievna mozgová príhoda. Výsledky preukázali 16-percentnú reduk-

ciu relatívneho rizika všetkých mozgových príhod v atorvastatínovom ramene. Na 

druhej strane bolo u týchto pacientov zistené zvýšené riziko intracerebrálneho 

krvácania. Podobne aj v štúdii Heart Protection Study bolo zistené nesignifi kantné 

zvýšenie rizika hemoragických príhod u pacientov po cievnych mozgových prí-

hodách, ktorým bol podávaný simvastatín v dávke 40 mg (Heart Protection Study 

Collaborative Group, 2002). Z týchto výsledkov možno predpokladať zvýšenú ná-

chylnosť na intracerebrálne krvácanie pri liečbe statínmi u pacientov po cievnych 

mozgových príhodách. Avšak podľa autorov štúdie SPARCL prínosy liečby atorvas-

tatínom vyvažujú možné riziko hemoragických komplikácií. Liečba atorvastatí-

nom neviedla k zreteľnému benefi tu u pacientov, ktorých vstupná diagnóza pri 

zaradení do štúdie bola intracerebrálna hemorágia. 

Pri podrobnej analýze štúdie SPARCL sa zistila až 31-percentná redukcia kom-

binovaného rizika fatálnych a nefatálnych cievnych mozgových príhod u pacien-

tov s >50 % redukciou hladiny LDL-cholesterolu. Tento určitý dávkovo závislý 

efekt pravdepodobne súvisí s pleiotrópnymi účinkami statínov a nie je iba vý-

sledkom zníženia hladiny LDL-cholesterolu. Hladina LDL-cholestrolu bola v tejto 

štúdii použitá aj na hodnotenie adherencie pacientov k liečbe. Redukcia rizika 

cievnych mozgových príhod o 16 % v štúdii SPARCL je podobná hodnotám ziste-

ným v štúdiách, do ktorých boli zaradení pacienti s prejavmi koronárnej atero-

sklerózy (O´Regan a kol., 2008). 

Na základe výsledkov štúdie SPARCL európske aj americké odporúčania uvádza-

jú, že statíny by mali byť podávané v sekundárnej prevencii u pacientov s nekardio-

embolickým mozgovým infarktom (European Stroke Organisation (ESO) Executive 

Committee; ESO Writing Committee, 2008; Adams a kol., 2008). 
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Mechanizmus účinku

Statíny inhibujú enzým 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzým A reduktázu (HMG-

CoA reduktáza). Ide o kľúčový enzým v biosyntéze cholestrolu, ktorý katalyzuje 

premenu HMG-CoA na mevalonát. Jeho inhibíciou sa utlmí syntéza cholesterolu 

v pečeňových bunkách. Následne sa zvýši expresia receptorov pre LDL častice na 

povrchu hepatocytov. Výsledkom je zvýšené vychytávanie proaterogénnych LDL 

lipoproteínovýh častíc z krvi. V nich obsiahnutý cholesterol sa metabolizuje na 

žlčové kyseliny, ktoré sú eliminované žlčou. Statíny vedú k zníženiu plazmatickej 

koncentrácie LDL-cholesterolu, k zvýšeniu antiaterogénnej HDL frakcie a k redukcii 

hladiny triacylglycerolov. Pri porovnaní predstaviteľov skupiny statínov (simvasta-

tín, lovastatín, fl uvastatín, pravastatín, rosuvastatín, pitavastatín, atorvastatín) je 

efekt na hladinu triacylglycerolov najvýraznejší pri atorvastatíne a rosuvastatíne 

(Schachter, 2005).

Farmakokinetika 

Farmakokinetiku statínov ovplyvňuje ich rozpustnosť vo vode. Kým atorvas-

tatín, simvastatín, lovastatín, fl uvastatín sú lipofi lné liečivá, pravastatín a rosu-

vastatín sú hydrofi lné látky. Pri atorvastatíne sa popisuje 30-percentná absorpcia 

po perorálnom podaní. Súčasná konzumácia potravy vedie k zníženiu absorpcie 

atorvastatínu iba o 13 %, preto je možné podávať toto liečivo bez ohľadu na príjem 

stravy. Statíny sú vo vysokej miere extrahované hepatocytmi z krvi pri prvom pre-

chode pečeňou (atorvastatín >70 % absorbovanej dávky). Preto dosahujú pomerne 

nízku systémovú biologickú dostupnosť (v prípade atorvastatínu 12 %). Pečeň je 

zároveň miestom ich farmakodynamického účinku (Igel a kol., 2002).

Atorvastatín sa výrazne viaže na bielkoviny krvnej plazmy (až 98 %). 

Metabolizuje sa pôsobením izoenzýmu CYP 3A4, pričom metabolity atorvasta-

tínu sú farmakologicky aktívne. Izoenzým CYP 3A4 sa podieľa na metabolizme 

viac ako 50 % liečiv. Farmaká, ktoré sú schopné inhibovať alebo indukovať tento 

izoenzým, môžu interagovať s atorvastatínom v zmysle spomalenia alebo urých-

lenia jeho metabolizmu. Hoci biologický polčas atorvastatínu je 14 hodín, vďaka 
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aktívnym metabolitom sa polčas inhibície HMG-CoA reduktázy predlžuje na 20 – 

30 hodín. Vzhľadom na lipofi lný charakter molekuly sa renálna exkrécia podieľa 

na eliminácii atorvastatínu iba minimálne (<5 %) (Igel a kol., 2002; Mičuda a kol., 

1998; Schachter, 2005).

Dávkovanie

Na základe výsledkov štúdie SPARCL sa u pacientov po mozgovom infarkte alebo 

tranzitórnom ischemickom ataku odporúča podávať atorvastatín v dávke 80 mg je-

denkrát denne  (Amarenco a kol., 2006).

Nežiaduce účinky a liekové interakcie 

Najzávažnejším nežiaducim účinkom statínov je poškodenie priečne pruhovaných 

svalov až rabdomyolýza. Prejavuje sa bolesťami svalov. Z laboratórnych markerov mož-

no zaznamenať zvýšenú aktivitu kreatínkinázy, prípadne zvýšenú hladinu myoglobínu. 

Myoglobín uvoľnený zo svalov môže upchávať renálne tubuly až spôsobiť renálnu insu-

fi cienciu. Prerušenie liečby sa odporúča pri zvýšení aktivity kreatínkinázy nad 5-náso-

bok hornej hranice normy. Myotoxicita statínov predstavuje dávkovo závislý nežiaduci 

účinok. Rizikovými faktormi pre tento nežiaduci efekt sú: vek ≥65 rokov, hepatopatia 

a abúzus alkoholu (Arca, 2007). Podľa údajov Food and Drug Administration (FDA) sa 

rabdomyolýza vyskytuje v súvislosti s užívaním atorvastatínu v 2,3 prípadov/1 milión 

preskripcií tohto liečiva. V prípadoch lovastatínu, pravastatínu a simvastatínu sú tieto 

hodnoty: 2,9; 2,1 a 7,8 prípadov/1 milión preskripcií  (Alsheikh-Ali and Karas, 2007). 

Riziko myotoxicity sa zvyšuje pri súčasnej kombinácii statínov s niektorými lie-

čivami. Na farmakodynamickej úrovni môžu statíny interagovať s farmakami, ktoré 

potencujú schopnosť poškodenia kostrového svalstva, napr. fi bráty (najmä gemfi b-

rozil) alebo ezetimib. Interakcie na farmakokinetickej úrovni prichádzajú do úvahy 

najmä s liečivami, ktoré inhibujú izoenzým CYP 3A4 a tým spomaľujú metaboliz-

mus atorvastatínu. Dôsledkom sú zvýšené plazmatické koncentrácie atorvastatínu 

a zvýšené riziko myotoxicity. Z inhibítorov CYP 3A4 možno spomenúť napr. azolové 

antimykotiká – ketokonazol, itrakonazol; makrolidové antibiotiká – erytromycín, kla-
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ritromycín; imunosupresíva cyklosporín A, takrolimus a taktiež grapefruitový džús  

(Igel a kol., 2002; Mičuda a kol., 1998). 

Z ďalších nežiaducich účinkov sa môže vyskytnúť hepatopatia. Rozlíšenie, či je prí-

činou zvýšenej aktivity pečeňových enzýmov liečba statínmi, alebo nealkoholová ste-

atohepatitída sprevádzajúca dysliporoteinémiu, môže byť problematické. Prerušenie 

liečby statínmi sa odporúča až pri zvýšení aktivity pečeňových transamináz nad 

trojnásobok hornej hranice referenčných hodnôt. Frekvencia výskytu hepatopatie so 

zvýšením aktivity pečeňových transamináz nad trojnásobok hornej hranice normy sa 

udáva u menej ako 1 % pacientov užívajúcich statín  (Cohen a kol., 2006). 

Vzácne sa popisuje v súvislosti s liečbou statínmi periférna neuropatia so senzo-

rickými alebo senzomotorickými poruchami. Zvyčajne ide o reverzibilnú poruchu, kto-

rá sa môže objaviť po dlhšej až niekoľko týždňovej latencii. Rizikoví sú najmä pacienti 

s diabetes mellitus alebo s chronickou renálnou insufi cienciou. Diagnostickým prob-

lémom u týchto chorých môže byť odlíšenie etiológie neuropatie, či ide o dôsledok 

liečby, alebo komplikáciu základného ochorenia  (Arca, 2007; Chong a kol., 2004).

Pri náhlom prerušení liečby statínmi sa môže objaviť „syndróm z vynechania“, 

ktorý sa prejaví zhoršením parametrov lipidového metabolizmu a zvýšením výsky-

tu kardiovaskulárnych príhod. Zrejme ide o dôsledok zníženej dostupnosti oxidu 

dusnatého (NO) po náhlom ukončení statínovej terapie  (Mikeš a Kriška, 2006). 

1.6 PIRACETAM

V súčasnosti nie je dostatok dôkazov, ktoré by jednoznačne potvrdili účin-

nosť tohto neuroprotektívne pôsobiaceho farmaka v liečbe mozgového infarktu  

(Adams, 2007). 

Účinnosť piracetamu podaného do 12 hodín od vzniku akútneho mozgového infark-

tu bola hodnotená v multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii na súbo-



32

Liečba cievnych mozgových príhod

re 927 pacientov. Pacientom bolo podávané placebo alebo piracetam v dávke 12 g denne 

počas štyroch týždňov a následne 4,8 g denne osem týždňov. Piracetam neovplyvnil 

celkový klinický výsledok liečby. Podľa dodatočných analýz štúdie by mohlo byť príno-

som podávanie piracetamu do sedem hodín od vzniku ochorenia, obzvlášť u chorých so 

stredne ťažkým až ťažkým mozgovým infarktom  (De Deyn a kol., 1997). 

Autori Ricci a kol. (2000) analyzovali tri randomizované klinické štúdie hodnotia-

ce účinky piracetamu. Dospeli k názoru, že nie je dostatok dôkazov pre rutinné podá-

vanie piracetamu u pacientov s akútnym mozgovým infarktom, hoci určitý priaznivý 

efekt nemožno vylúčiť. Dokonca podľa súhrnnej analýzy štúdií s využitím databázy 

„Cochrane“ pacienti liečení piracetamom mali vyššie riziko včasného úmrtia (Ricci 

a kol., 2006). Tento nepriaznivý efekt bol však spôsobený rozdielmi v závažnosti 

ischemických príhod v jednotlivých štúdiách. Po korekcii výsledkov s ohľadom na zá-

važnosť mozgovej príhody tento negatívny dosah na prežívanie vymizol. Podávanie 

piracetamu malo priaznivý vplyv na obnovu verbálnych funkcií u pacientov s afáziou 

po akútnom mozgovom infarkte  (Huber, 1999; Kessler a kol., 2000). 

Mechanizmus účinku

Presný mechanizmus účinku nie je známy. Piracetam je derivát kyseliny -ami-

nomaslovej (GABA), avšak jeho účinky nesúvisia s týmto inhibičným neuromediáto-

rom. Hoci vykazuje nízku afi nitu ku glutamátovým receptorom, ovplyvňuje gluta-

mátovú neurotransmisiu. V mikromolárnych koncentráciách, ktoré sa dosahujú po 

perorálnom podaní, zvyšuje AMPA receptormi indukovaný vtok vápnika do moz-

gových buniek. AMPA (-amino-3-hydroxy-5-metylizoxazol-4-propionát) predstavu-

jú subtyp glutamátových receptorov. Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť 

pri liečbe piracetamom (napr. anxieta, insomnia), zodpovedajú symptómom exce-

sívnej aktivity acteylcholínovej a glutamátovej neurotransmisie. Piracetam však 

nie je považovaný za agonistu alebo antagonistu synaptických účinkov neuro-

transmiterov. V jeho prípade ide pravdepodobne viac o potenciovanie existujúcej 

aktivity ako priame ovplyvnenie niektorého z neurotransmiterov. Priaznivý vplyv 

piracetamu na kognitívne funkcie sa v animálnych modeloch prejavuje výraznej-
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šie u starších zvierat. Preto jeho účinky pravdepodobne súvisia s biochemickými 

procesmi starnutia (Winnicka a kol., 2005). 

Piracetam taktiež inhibuje agregáciu krvných doštičiek a vykazuje hemoreo-

logické vlastnosti (ovplyvnenie agregácie trombocytov, deformability erytrocy-

tov). Mechanizmus týchto účinkov nie je dostatočne objasnený. Predpokladá sa 

inhibičný efekt na syntézu tromoxánu A
2
, prípadne ovplyvnenie agregácie trom-

bocytov závislej od ADP. Piracetam ovplyvňuje aj endotelové funkcie stimuláciou 

produkcie prostacyklínu a znížením uvoľňovania von Willebrandovho faktora. 

Reologické vlastnosti piracetamu súvisia s jeho schopnosťou viazať sa na po-

lárne časti fosfolipidov v lipidovej dvojvrstve biologických membrán. Táto in-

terakcia piracetamu s fosfolipidmi vedie k regenerácii fl uidity membrán. Tieto 

účinky sú výraznejšie v prípade poškodenia membrán, napr. procesmi starnutia

 (Müller a kol., 1999). 

Popisuje sa aj úloha piracetamu v energetickom metabolizme v zmysle zvýšené-

ho využitia kyslíka mozgovými bunkami. Piracetam ovplyvňuje permeabilitu mito-

chondriálnych membrán pre substráty reakcií Krebsovho cyklu a syntézy cytochró-

mu b5  (Malykh AG a Sadaie, 2010).

Farmakokinetika

Rýchlo a veľmi dobre sa absorbuje po perorálnej aplikácii. Jeho biologic-

ká dostupnosť dosahuje takmer 100 %. Na plazmatické bielkoviny sa viaže asi 

15 % z celkového množstva liečiva. Biologický polčas je približne 5,2 hodiny. 

Vylučuje sa v nezmenenej forme obličkami. Pri renálnej insuficiencii je potreb-

né redukovať dávku  (SPC Piracetam, 2010). 

Dávkovanie

Na začiatku liečby cievnej mozgovej príhody sa piracetam podáva intravenóz-

ne. Potom sa aplikuje perorálne dvakrát denne v celkovej dávke 2,4 – 4,8 g/deň (SPC 

Piracetam, 2010).
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Nežiaduce účinky a liekové interakcie

Ide o veľmi dobre tolerované liečivo. Z nežiaducich účinkov sa môžu vyskytnúť: 

úzkosť, nespavosť, agitovanosť, podráždenosť a tremor alebo naopak únava a spa-

vosť. Popisujú sa aj gastrointestinálne ťažkosti (napr. hnačky) (Malykh a Sadaie, 2010). 

Kofeín môže potenciovať excitačné účinky piracetamu (Kořínková a Kriška, 2006). 

1.7 MANITOL

Osmotické diuretikum manitol sa používa v liečbe ischemického poškodenia moz-

gu viac ako 30 rokov. Uplatňuje sa u pacientov so zvýšeným intrakraniálnym tlakom, 

u ktorých sa vyvíja edém mozgového tkaniva. Zatiaľ však účinnosť podania manitolu 

v tejto indikácii nebola potvrdená na úrovni dôkazovej medicíny. Využíva sa aj s cie-

ľom získania času, kým pacient podstúpi dekompresívnu kraniektómiu (Adams a kol., 

2007). Podobne ani furosemid a kortikoidy, ktoré sa podávajú s cieľom zníženia in-

trakraniálneho tlaku, nemajú jednoznačne potvrdenú účinnosť klinickými štúdiami.

Východiskom na využitie antiedémových účinkov manitolu sú výsledky štú-

dií na animálnych modeloch. Podávanie manitolu viedlo k redukcii mozgového 

edému, veľkosti infarktového ložiska a neurologického defi citu pri jeho podaní do 

šesť hodín od vzniku mozgovej príhody (Kobayashi a kol., 1994; Luvisotto a kol., 

1996; Paczynski a kol., 1997). Na druhej strane sú k dispozícii aj štúdie na hlo-

davcoch a opiciach, ktoré nepotvrdili priaznivé účinky manitolu pri ischemických 

mozgových príhodách (Slivka a kol., 1990; Pena a kol., 1982).

Autori Bereczki a kol. (2008) hodnotili dostupné štúdie, ktoré skúmali efektivitu 

podania manitolu u pacientov s ischemickou mozgovou príhodu alebo intracerebrál-

nym krvácaním. Iba tri randomizované kontrolované štúdie spĺňali kritériá na zara-

denie do ich hodnotenia. Dospeli k záveru, že v súčasnosti nie je dostatok dôkazov, 

či podávanie manitolu má priaznivé účinky na prežívanie a morbiditu pacientov po 

náhlej cievnej mozgovej príhode. 
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Mechanizmus účinku

Mechanizmus antiedémového pôsobenia manitolu spočíva v diuretickom 

efekte, v znížení objemu celkovej telesnej vody a likvoru. Manitol zlepšuje cereb-

rálnu perfúziu aj prostredníctvom priaznivého účinku na reologické vlastnosti 

erytrocytov. Dôsledkom jeho pôsobenia dochádza k refl exnej vazokonstrikcii 

mozgových arteriol, čo vedie k zníženiu cerebrálneho krvného objemu. Zároveň 

je vychytávačom voľných radikálov, preto môže pôsobiť protektívne proti po-

škodeniu týmito reaktívnymi časticami (Andrews a kol., 1993; Mizoi a kol., 1986; 

Winkler a Munoz-Ruiz, 1995). 

Farmakokinetika

Manitol sa aplikuje intravenózne. Distribuuje sa v extracelulárnom kompart-

mente. Prevažne sa eliminuje v nezmenenej forme obličkami glomerulárnou fi l-

tráciou. Iba 10 % sa resorbuje v obličkových tubuloch. Tubulárna sekrécia sa ne-

podieľa na jeho eliminácii. Biologický polčas je približne 100 minút (SPC Infusio 

mannitoli, 2005). 

Dávkovanie

Manitol (20-percentný roztok) sa podáva pri zvýšenom intrakraniálnom tlaku v in-

travenóznej infúzii v iniciálnej dávke 0,5 – 1,0 g/kg počas 20 minút, potom sa môže 

aplikovať v dávke 0,25 – 0,5 g/kg každých šesť hodín. Maximálna denná dávka je 2 g/kg 

(Gogolák, 2008).

Nežiaduce účinky a liekové interakcie 

K možným komplikáciám liečby manitolom patria: poruchy elektrolytovej a aci-

dobázickej rovnováhy, hypovolémia, hypotenzia, tachykardia, bolesti hlavy, nauzea, 

zvracanie a pľúcny edém až intoxikácia vodou. Závažný nežiaduci účinok predsta-

vuje zhoršenie mozgového edému. K jeho zhoršeniu môže dôjsť v dôsledku zvýše-

ného prestupu manitolu do mozgového tkaniva pri výraznom poškodení integrity 

hematoencefalickej bariéry. Následne sa tekutina osmoticky nasáva do mozgového 
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tkaniva a dochádza k progresii mozgového edému. Intenzívna diuretická liečba ma-

nitolom môže viesť k poruchám obličkových funkcií až renálnej insufi ciencii. 

Manitol môže potencovať účinky depolarizujúcich aj nedepolarizujúcich peri-

férnych myorelaxancií. Pri kombinácii s aminoglykozidovými antibiotikami sa zvy-

šuje riziko ich ototoxicity. Podávanie manitolu vedie k zvýšeniu renálnej exkrécie 

lítia (Dollery a kol., 1995; SPC Infusio mannitoli, 2005).

1.8 MAGNÉZIUM 

K prednostiam magnézia patrí jeho priaznivý bezpečnostný profi l a nízka cena. 

Predklinické štúdie na animálnych modeloch ischemického poškodenia mozgu preu-

kázali, že ide o pomerne slabo neuroprotektívne pôsobiace liečivo (Ginsberg, 2008). 

Intraperitoneálne podanie MgCl
2
 po oklúzii a. cerebri media viedlo k redukcii objemu 

infarktového ložiska u potkanov (Izumi a kol., 1991). Autori Westermaier a kol. (2005) 

a Marinov a kol. (1996) popisujú zmenšenie objemu infarktového ložiska v súvislosti 

s podaním MgSO
4
 pred navodením ischémie pomocou oklúzie a. cerebri media. 

Klinická účinnosť podania MgSO
4
 pacientom s náhlou cievnou mozgovou prí-

hodou bola hodnotená v multicentrickej štúdii IMAGES (Intravenous Magnesium 

Effi cacy in Stroke Trial) (Muir a kol., 2004). Do štúdie bolo zaradených 2589 pacien-

tov. Týmto chorým bolo intravenózne podané MgSO
4
 alebo placebo počas 12 hodín 

od vzniku náhlej cievnej mozgovej príhody, čo predstavuje oveľa dlhší časový in-

terval v porovnaní s animálnymi štúdiami. Medián času podania MgSO
4
 od vzniku 

príhody bol v tejto štúdii sedem hodín a iba trom percentám pacientov bolo MgSO
4
 

podané do troch hodín. Ako primárne ukazovatele boli hodnotené smrť a invalidizá-

cia do 90 dní od vzniku ochorenia. Mortalita bola dokonca mierne vyššia v skupine 

pacientov, ktorým bolo podávané MgSO
4
. Pri podskupinovej analýze sa preukázali 

priaznivejšie výsledky u pacientov s non-kortikálnou lokalizáciou lézie v porovnaní 

s chorými s kortikálnym postihnutím. 
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Určenie správnej dávky predstavuje špecifi cký problém podávania magnézia pri 

cievnych mozgových príhodách. V praxi je časté používanie skôr nízkych dávok. Muir 

a Lees (1998) hodnotili rôzne dávky magnézia u pacientov s náhlou cievnou mozgo-

vou príhodou. V štúdii na 25 pacientoch porovnávali rýchlosť dosiahnutia účinných 

sérových koncentrácií po intravenóznom podaní MgSO
4
 v nasledujúcich dávkovacích 

režimoch: úvodná dávka 8; 12 alebo 16 mmol a potom udržiavacia dávka 65 mmol po-

čas 24 hodín. Vzhľadom na dobrú toleranciu autori štúdie zvolili najvyššiu dávku 16 

mmol ako vhodnú pre ďalšie štúdie. 

Mechanizmus účinku

Účinky magnézia sú vo všeobecnosti antagonistické voči kalciu. Magnézium 

ovplyvňuje energetický metabolizmus. Jeho dostatočná koncentrácia je predpokla-

dom regenerácie zásob ATP v súvislosti s ischémiou a reperfúziou. 

Mechanizmus neuroprotektívneho pôsobenia magnézia nie je celkom objasnený. 

Prichádzajú do úvahy nasledujúce účinky: zníženie uvoľňovania glutamátu z presy-

naptických zakončení pri zvýšenej koncentrácii magnézia; blokáda glutamátových 

receptorov NMDA (N-metyl-D-aspartát), potencovanie účinkov adenozínu, podpora 

tvorby zásob kalcia v mitochondriách, blokáda vstupu kalcia cez napäťovo závislé 

kanály (Lin a kol., 2002; Nowak a kol., 1984). Antagonistické účinky iónov magnézia 

na úrovni NMDA receptorov sú zodpovedné za antikonvulzívne pôsobenie parente-

rálne podaného MgSO
4 
pri preeklampsii  (Sibai, 1990). 

Magnézium disponuje aj vaskulárnymi účinkami. Stimuláciou uvoľňovania pros-

tacyklínu z endotelu spôsobuje vazodilatáciu (Nadler a kol., 1987). Jeho podanie zni-

žuje periférnu cievnu rezistenciu a zvyšuje sa srdcový výdaj  (Woods, 1991). 

Farmakokinetika

Po intravenóznej aplikácii MgSO
4
 nastupuje účinok prakticky ihneď po podaní. 

Približne 33 % magnézia sa viaže na plazmatické bielkoviny. Eliminácia magnézia je úmer-

ná klírens kratinínu. Preto u pacientov s renálnou insufi cienciou môže dôjsť k jeho ku-
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mulácii až dosiahnutiu toxických hladín. Približne jedno percento sa vylučuje stolicou 

(SPC Magnesium Sulfuricum, 2009).

Dávkovanie

MgSO
4
 sa podáva intravenózne. Maximálna jednotlivá dávka je 1 až 4 g a maxi-

málna denná dávka 1 až 8 g  (SPC Magnesium Sulfuricum, 2009).

Nežiaduce účinky a liekové interakcie 

Môžu sa vyskytnúť najmä účinky na kardiovaskulárny systém: periférna vazodi-

latácia, hyperémia s pocitom tepla, hypotenzia, poruchy srdcového rytmu. Popisuje 

sa tiež svalová slabosť až ochabnutosť, somnolencia a nauzea. Veľmi zriedkavo sa 

môže vyskytnúť depresia dýchania. Nežiaduce účinky sú dávkovo závislé, preto sú 

rizikoví najmä pacienti s poruchami funkcie obličiek a starší ľudia. 

Magnézium znižuje resorpciu tetracyklínov. Potencuje centrálne tlmivé účinky 

opioidových analgetík a hypnotík. Pri súčasnom podávaní s myorelaxanciami, van-

komycínom alebo aminoglykozidovými antibiotikami môže nastať neuromuskulár-

na blokáda  (Dollery a kol., 1999; SPC Magnesium Sulfuricum, 2009). 

1.9 CEREBROLYZÍN

Cerebrolyzín predstavuje liečivo s potenciálnymi neuroprotektívnymi vlastnos-

ťami. Ide o peptidový prípravok, ktorý sa vyrába kontrolovanou hydrolýzou purifi -

kovaných bielkovín z mozgov ošípaných. Obsahuje zmes neuropeptidov s nízkou 

molekulovou hmotnosťou a voľné aminokyseliny. Podáva sa intravenózne. 

Neuroprotektívne vlastnosti cerebrolyzínu boli preukázané v animálnych mo-

deloch. Jeho aplikácia viedla k zmenšeniu infarktového ložiska a približne 50-per-

centnému poklesu mortality po bilaterálnej oklúzii a. cerebri media pri potkanoch

 (Schwab a kol., 1997; Schwab a kol., 1998).
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Autori Skvortsova a kol. (2004) hodnotili účinky cerebrolyzínu v randomizova-

nej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii. Do štúdie bolo zaradených 

36 pacientov s mozgovým infarktom, ktorí boli prijatí do nemocnice počas 12 hodín 

od vzniku ochorenia. Cerebrolyzín bol podávaný v dávke 10 ml alebo 50 ml. Jeho 

aplikácia bola spojená so zmenšením objemu ischemických ložísk v MRI obraze. 

Cerebrolyzín vyznel ako účinné a dobre tolerované liečivo.

Účinnosť cerebrolyzínu bola analyzovaná aj v multicentrickej randomizovanej štúdii 

Honga a kol. Do štúdie bolo zaradených 287 pacientov s akútnou ischemickou cievnou moz-

govou príhodou, ktorí boli hospitalizovaní počas 48 hodín od vzniku príhody. Cerebrolyzín 

bol podávaný v dávke 50 ml 147 pacientom, ostatní chorí dostávali štandardnú liečbu bez 

cerebrolyzínu. Pacienti, ktorým bol aplikovaný cerebrolyzín mali lepšie výsledky z hľadis-

ka skóre „NIH Stroke Scale“, ako aj pri hodnotení ich každodennej životnej činnosti.

Ladurner (2001) hodnotil účinnosť a bezpečnosť podania cerebrolyzínu chorým 

s akútnym mozgovým infarktom (n = 146) v randomizovanej, dvojito zaslepenej, 

placebom kontrolovanej štúdii. Pacientom bol podaný cerebrolyzín alebo placebo 

do 24 hodín od vzniku ochorenia. U pacientov liečených cerebrolyzínom bolo za-

znamenané zlepšenie kognitívnych funkcií. Inak neboli zistené významné rozdiely 

medzi oboma skupinami štúdie. Cerebrolyzín bol veľmi dobre tolerovaný. 

Pre jednoznačné potvrdenie klinickej účinnosti cerebrolyzínu sú potrebné väč-

šie randomizované kontrolované štúdie. 

Mechanizmus účinku

Neuroprotektívne účinky cerebrolyzínu súvisia s jeho modulačným efektom na 

energetický metabolizmus. Podávanie cerebrolyzínu vedie k zníženiu požiadavky 

mozgového tkaniva na kyslík, k poklesu koncentrácie laktátu a k zefektívneniu me-

tabolických procesov v mitochondriách. Cerebrolyzín vykazuje neurotrofi cké účin-

ky a ovplyvňuje aktivitu rastových faktorov. Má taktiež antioxidačné vlastnosti, inhi-

buje peroxidáciu lipidov (Boado, 1998; Gonzales a kol., 1998; Skvortsova a kol., 2004). 
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Dávkovanie

Cerebrolyzín sa podáva v intravenóznej infúzii v dávke 50 ml v celkovom obje-

me 500 ml 0,9-percentného roztoku NaCl (Hong a kol., In press).

1.10 NIMODIPÍN

Perorálne podaný nimodipín je indikovaný u pacientov so subarachnoidálnym 

krvácaním (SAH) s cieľom zníženia výskytu a zmiernenia závažnosti a rozsahu neu-

rologického defi citu podmieneného vazospazmami. Jeho účinnosť v tejto indikácii 

potvrdili údaje z klinických štúdií (Philippon a kol., 1986; Tettenborn a kol., 1987). 

Ireverzibilné poškodenie mozgu pri SAH môže byť spôsobené komplikáciami, 

akými sú: intrakraniálna hypertenzia, krvácanie do mozgového tkaniva, obštrukčný 

hydrocefalus, edém mozgu a ischémia, ktorá je dôsledkom vazospazmov pri poru-

che cerebrálnej mikrocirkulácie. Oneskorené cerebrálne vazospazmy vznikajú asi 

u 30 % pacientov so SAH počas 3 – 4 dní od vzniku ochorenia. Prevenciou sekundár-

nej ischémie je udržiavanie normovolémmie a efektívneho cerebrálneho perfúzne-

ho tlaku (Feigin a kol., 1998; Mee a kol., 1988; Pickard a kol., 1989; Tomassoni a kol., 

2008; Gogolák a kol., 2003c).

Mechanizmus účinku

Nimodipín je dihydropyridínový derivát, blokátor vápnikových kanálov. 

Nimodipín inhibuje vtok iónov Ca2+ do buniek cez napäťovo závislé vápnikové ka-

nály L-typu. Takto blokuje kontrakciu vaskulárneho hladkého svalstva. Vykazuje 

pomerne selektívny účinok na mozgové artérie. V porovnaní s nifedipínom je nimo-

dipín lipofi lnejší a je schopný navodiť výraznú vazodilatáciu v oblasti cerebrálneho 

riečiska. Taktiež sa rýchlejšie a vo väčšom rozsahu kumuluje v mozgovom tkanive. 

Autori Sabbatini a kol. (2001) porovnávali účinky troch dihydropyridínových derivá-

tov (lerkanidipín, manidipín a nimodipín) a dihydralazínu na modeloch spontánne 

hypertenzných potkanov. Zistili, že z hodnotených látok mal nimodipín najsilnejší 

vazodilatačný účinok na piálne artérie. 
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Presný mechanizmus účinku nimodipínu, ktorý vedie k zníženiu incidencie 

a zavážnosti ischemického neurologického defi citu u pacientov so SAH, nie je do-

siaľ presne známy. Nimodipín zlepšoval klinický výsledok liečby bez ohľadu na 

prítomnosť alebo neprítomnosť vazospazmov pred liečbou (Pickard a kol., 1989). 

Predpokladá sa, že priaznivý efekt na cerebrálnu cirkuláciu je spôsobený tým, že 

nimodipín spôsobuje preferenčne dilatáciu malých arteriol (s priemerom menším 

ako 70 – 100 μm), kým jeho efekt na venuly je minimálny. Malé arterioly dilatované 

účinkom nimodipínu nie sú detekovateľné angiografi cky. Preto zabránenie vzniku 

vazospazmov pôsobením nimodipínu nebolo zatiaľ u človeka angiografi cky zná-

zornené. Akútne podanie nimodipínu zvyšuje mozgový krvný prietok bez ovplyv-

nenia intrakraniálneho tlaku (Auer a kol., 1983; Tomassoni a kol., 2008). 

Farmakokinetika

Vzhľadom na vysokú lipofi litu je nimodipín schopný prechádzať cez hematoen-

cefalickú bariéru. Základné farmakokinetické údaje o liečive sú v tabuľke 1.3.

Tabuľka 1.3 Farmakokinetické vlastnosti nimodipínu (upravené podľa Muck a kol., 1995 

a Tomassoni a kol., 2008)

FARMAKOKINETICKÝ PARAMETER 

Biologická dostupnosť (%) 5 – 10

Vd (l/kg) 0,9 – 1,6

Väzba na plazmatické bielkoviny (%) 97 – 99

CL (l/h/kg) 0,8 – 1,6

T1/2 (h) 1 – 2

Cmax (μg/l) 10 – 20

Tmax (h) 0,5 – 1

Vysvetlivky: Vd – distribučný objem; CL – klírens; T1/2 – eliminačný polčas; Cmax – maximálna plazmatická kon-
centrácia; Tmax – čas do dosiahnutia Cmax
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Dávkovanie

Nimodipín sa odporúča podávať pacientom so SAH perorálne v dávke 60 mg 4- 

až 6-krát denne. Podávať by sa mal 14 – 21 dní. Dôležité je včasné začatie aplikácie 

nimodipínu. Liečba by sa mala začať počas štyroch dní od vzniku SAH (Bederson 

a kol., 2009; Gogolák, 2010; Tomassoni a kol., 2008). 

Nežiaduce účinky a liekové interakcie

Nimodipín ako dihydropyridínový derivát môže spôsobiť pokles krvného tlaku. 

Avšak vzhľadom na špecifi ckú kinetiku sú tieto účinky menej výrazné v porovna-

ní s ostatnými dihydropyridínovými derivátmi. Z dôvodu možného hypotenzného 

účinku nimodipínu, ako aj potencovania efektu iných antihypertenzív sa odpo-

rúča monitorovanie krvného tlaku počas liečby. Môžu sa vyskytnúť bolesti hlavy, 

závraty a gastrointestinálne ťažkosti (SPC Nemotan, 2006; Tomassoni a kol., 2008).

Kombinácia nimodipínu s liečivami prípadne s potravinami, ktoré inhibujú jeho 

metabolizmus (napr. kyselina valproová, cimetidín, grapefruitový džús), môže 

viesť k zvýšeniu jeho plazmatických koncentrácií a prejavom toxicity. Na druhej 

strane farmaká, ktoré indukujú syntézu metabolizujúcich enzýmov (rifampicín, 

karbamazepín, fenytoín), môžu urýchliť metabolizmus nimodipínu a následne 

znížiť jeho účinnosť (Magulová a kol., 2004; SPC Nemotan, 2006). 
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2  Klinicko-farmakologické 
aspekty liečby starších ľudí

2.1 ÚVOD 

Trend starnutia populácie sa odráža v demografi ckých parametroch Slovenskej 

republiky. Podiel ľudí v poproduktívnom veku v Slovenskej republike vzrástol zo 

16,5 % v roku 1970 na 20,6 % v roku 2008 (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2001; 

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky, 2008). Dôsledkom vývoja štruktúry po-

pulácie je aj meniace sa spektrum chorôb. Narastá počet pacientov s chronickými 

degeneratívnymi ochoreniami, ktorí vyžadujú dlhodobú zdravotnícku a sociálnu 

starostlivosť. Hoci starší ľudia tvoria iba pätinu obyvateľstva Slovenskej republiky, 

náklady na ich farmakologickú liečbu dosahujú približne tretinu všetkých fi nancií 

vynaložených na lieky (Hegyi a Krajčík, 2002).

Starší ľudia predstavujú vysoko vulnerabilnú skupinu populácie z hľadiska ri-

zika farmakologickej liečby. Nežiaduce účinky (NÚ) sú až 7-krát častejšie u ľudí 

vo veku 70 – 79 rokov v porovnaní s 20 až 29-ročnými pacientmi (Beard, 1992). 

NÚ sú dokonca častou príčinou hospitalizácie. NÚ boli príčinou 6,6 – 41,3 % hos-

pitalizácií v metaanalýze 17 observačných štúdií realizovaných v USA (Beijer a de 

Blaey, 2002). Podľa Classena a kol. (1991) sú NÚ u starších pacientov spojené s vý-

znamným predĺžením hospitalizácie, so zvýšenými fi nančnými nákladmi, ako aj 

so zvýšeným rizikom úmrtia.

Proces starnutia vedie k zníženiu funkčných rezerv viacerých systémov za-

bezpečujúcich homeostázu organizmu. Mnohé fyziologické vekom podmienené 

zmeny a ochorenia postihujú orgány podieľajúce sa na osude liečiva v organizme. 

Častá polymorbidita u starších ľudí je príčinou súčasného užívania viacerých lie-

čiv, čím stúpa riziko liekových interakcií. Liečba staršieho chorého si vyžaduje in-

terdisciplinárnu spoluprácu viacerých špecialistov. Pri nedostatočnej komunikácii 
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odborníkov sa pacient môže stať „obeťou“ preskripčnej kaskády, ktorej výsledkom 

je polypragmázia až iatrogénne poškodenie (Weber a kol., 2004).

Nezanedbateľný problém predstavuje compliance pacienta, t. j. jeho schop-

nosť dodržiavať pokyny lekára. Krajiny strednej a východnej Európy prešli v 90. 

rokoch významnými spoločenskými zmenami, prechodom od socialistického 

režimu s riadenou ekonomikou k systému trhového hospodárstva. Tieto zmeny 

sa významnou mierou dotkli zdravotníctva. Pacienti sa fi nančne podieľajú na 

hradení svojich liekov. Práve skupina starších chorých predstavuje rizikovú časť 

populácie vzhľadom na limitované fi nančné zdroje a súčasne vysokú spotrebu 

liekov (Hegyi, 2005).

Ďalší text poskytuje prehľad zmien farmakokinetiky a farmakodynamiky liečiv 

u starších ľudí, venuje sa nežiaducim účinkom, liekovým interakciám a zmenám 

compliance. Uvádza pohľad na koncepciu potenciálne nevhodných liečiv pre geriat-

rických pacientov. Charakterizuje vybrané liekové skupiny z hľadiska ich využitia 

u starších ľudí.

2.2 ZMENY FARMAKOKINETIKY U STARŠIEHO ČLOVEKA

Absorpcia

Problémy s prehĺtaním lieku spôsobuje znížená sekrécia slín, nedostatočné za-

píjanie lieku tekutinou, patologické stavy postihujúce ústnu dutinu, spomalenie 

pasáže pažerákom a medikamentózne navodená xerostómia (po antidepresívach, 

antipsychotikách). Absorpciu ovplyvňuje znížená žalúdočná sekrécia a následne 

znížená acidita žalúdočnej šťavy. Predlžuje sa vyprázdňovací čas žalúdka a spo-

maľuje sa črevná pasáž (Kriška a kol., 2000). 

Medzi 40. až 80. rokom sa znižuje prekrvenie splanchnickej oblasti o 20 – 50 %. 

Absorpčná plocha pre pasívny transport sa zmenšuje až o tretinu. Napriek uvedeným 

zmenám absorpcia väčšiny liečiv, ktoré prenikajú cez črevnú stenu difúziou, nie je vý-
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znamne ovplyvnená vekom. Klesá však aktivita transportných enzýmov na membrá-

nach enterocytov, čo spôsobuje zníženú absorpciu iónov kalcia, železa a vitamínov 

(Bressler a Bahl, 2003). 

Patologické stavy gastrointestinálneho traktu (GITu) majú významnejší vplyv 

na absorpciu perorálne podávaných liečiv ako spomínané fyziologické zmeny. 

Pasáž GITom spomaľujú a tým predlžujú kontakt liečiva so sliznicou nasledujúce 

ochorenia: žalúdočný vred, pylorostenóza, hepatálna kóma a náhla príhoda bruš-

ná. Podobný účinok majú farmaká, ktoré inhibujú motilitu GITu, akými sú opioi-

dové analgetiká alebo liečivá s anticholínergickým efektom (napr. tricyklické anti-

depresíva, fenotiazínové antipsychotiká, H
1
-antihistaminiká I. generácie). Motilitu 

GITu urýchľujú: celiakia, duodenálny vred, chronická pankreatitída, cholecystitída, 

Zollinger-Ellisonov syndróm a gastroenteritída. Hyperémia sliznice GITu pri zá-

pale môže absorpciu liečiva zvýšiť. Vstrebávanie zhoršujú diagnózy ako: atrofi c-

ká gastritída, ulcerózne a nádorové ochorenia GITu (Jaroš a kol., 1987). Redukcia 

bariérovej funkcie kože v dôsledku atrofi e pokožky a zamše by mohla uľahčovať 

vstrebávanie liečiv pri transdermálnej aplikácii. Na druhej strane však pokles kož-

nej perfúzie prispieva k zhoršeniu absorpcie farmaka touto cestou. Absorpčnú 

schopnosť kože môže zvyšovať lokálna vazodilatácia alebo zápal. Vstrebávanie 

intramuskulárne aplikovaného farmaka je alterované v dôsledku redukcie prekr-

venia kostrového svalu (Turnheim, 2003).  

Distribúcia

Vekom sa znižuje percentuálne zastúpenie celkovej telesnej vody v organizme 

(medzi 20. až 80. rokom pokles o 10 – 15 %), kým podiel tukového tkaniva narastá 

priemerne u mužov z 18 na 36 % a u žien z 33 na 45 % (Vestal, 1997). Preto sa zväč-

šuje distribučný priestor pre lipofi lné látky (amitriptylín, benzodiazepíny, tiopental) 

a zmenšuje pre hydrofi lné liečivá (digoxín, famotidín, lítium, kyselina acetylsalicylo-

vá, ciprofl oxacín). Užívanie diuretík môže ďalej prehĺbiť redukciu extracelulárneho 

distribučného priestoru pre hydrofi lné farmaká. Keďže vzťah medzi distribučným 

objemom a plazmatickou koncentráciou je nepriamo úmerný, hydrofi lné liečivá 
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ľahšie dosahujú toxické koncentrácie. Lipofi lné farmaká sa môžu v organizme ku-

mulovať. Ako príklad možno spomenúť klinicky významné predĺženie eliminačného 

polčasu dlhodobo pôsobiacich benzodiazepínov (chlórdiazepoxid, diazepam). Ich 

užívanie je spojené s vysokým rizikom psychomotorického útlmu a pádov. Preto sú 

pre geriatrických pacientov vhodnejšie krátkodobo pôsobiace benzodiazepíny v od-

porúčaných dávkach (napr. lorazepam ≤3 mg, oxazepam ≤60 mg). Ochorenia spo-

jené s anorexiou a poklesom hmotnosti (nádorové ochorenia) spôsobujú zníženie 

zastúpenia tukového tkaniva. Následne sa zmenšuje distribučný objem pre lipofi lné 

látky, ktoré potom ľahšie dosahujú toxické koncentrácie v krvnej plazme (Fick a kol., 

2003; Fialová a Topinková, 2002). 

Vekom klesá hladina plazmatického albumínu. Tento pokles je často dôsled-

kom malnutrície. Pri hypoalbuminémii sa zvyšuje voľná, neviazaná, farmakologicky 

účinná frakcia viacerých liečiv. Ide o látky kyslej povahy, napr. digoxín, perorálne an-

tikoagulanciá, deriváty sulfonylmočoviny a fenytoín. Väčšinou však vekom podmie-

nené zmeny vo väzbe liečiv na albumín nie sú klinicky významné, lebo vzostupom 

podielu neviazanej frakcie liečiva sa zároveň zvyšuje jeho exkrécia (Gunesekara 

a kol., 1996; Swift, 1998). 

Pokles hladiny plazmatického albumínu výrazne prehlbujú patologické stavy 

ako nefrotický syndróm, hepatopatie, nádorové ochorenia. Podiel neviazanej frakcie 

môže byť ovplyvnený vzájomným vytesňovaním liečiv z väzby, napr. salicyláty, sul-

fónamidy, deriváty sulfonylmočoviny vytesňujú perorálne antikoagulanciá. Zvýšené 

hladiny bilirubínu pri iktere, mastných kyselín pri hyperlipoproteinémii taktiež spô-

sobujú vytesnenie farmák viažucich sa na albumín z tejto väzby (Bressler a Bahl, 

2003; Magulová a kol., 2004). 

Liečivá charakteru slabých zásad (lidokaín, chinidín, tricyklické antidepresíva) 

sa viažu na 
1 
– kyslý glykoproteín. Pri zápalových ochoreniach alebo malignitách, 

keď sa zvyšuje množstvo tohto proteínu, dochádza k vzostupu viazanej frakcie ta-

kýchto farmák (Rang a kol., 2003). 
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Biotransformácia

Ochorenia pečene (cirhóza, venostáza v pečeni pri pravostrannom srdcovom 

zlyhávaní), ako aj lieky schopné indukovať alebo inhibovať metabolizmus iných 

farmák, majú podstatne významnejší dosah na pečeňovú biotransformáciu 

v porovnaní s fyziologickými vekom podmienenými odlišnosťami starších ľudí. 

Vekom dochádza k redukcii funkčného parenchýmu, k poklesu perfúzie a k zní-

ženiu metabolickej kapacity pečene. Avšak vzhľadom na veľkú funkčnú rezervu 

pečeňového parenchýmu sú tieto zmeny väčšinou klinicky nevýznamné. Pokles 

biotransformácie liečiv môže mať za následok predĺženie biologického polčasu, 

prípadne ich kumuláciu s rizikom prejavenia sa NÚ. Výraznejšie sú ovplyvnené 

reakcie I. fázy biotransformácie (oxidačné, redukčné, hydrolytické) ako reakcie 

II. fázy (konjugačné – acetylácia, glukuronizácia) (Turnheim, 2003). 

Pokles metabolickej aktivity reakcií I. fázy bol dokázaný pri viacerých lieči-

vách, napr. zo skupiny benzodiazepínov a tricyklických antidepresív. Z niektorých 

prác vyplýva, že na znížení kapacity I. fázy biotransformácie sa podieľa viac re-

dukcia objemu funkčného parenchýmu pečene a znížená krvná perfúzia ako po-

kles samotnej aktivity enzýmov tejto fázy (Schmucker a kol., 1990; Wynne a kol., 

1988; Wynne a kol., 1989; Yelland a kol., 1991). 

Reakcie II. fázy boli skúmané na modeli paracetamolu, ktorý je konjugovaný s ky-

selinou glukurónovou a so sulfátom. Viaceré štúdie nepreukázali zmeny v biotrans-

formácii paracetamolu u starších pacientov (Divoll a kol., 1982; Fulton a kol., 1979). 

Skríningové biochemické vyšetrenia (aktivita pečeňových transamináz, cho-

lestatických enzýmov) nie sú vhodné pre individuálny odhad dávky liečiva, ktoré sa 

dominantne eliminuje pečeňou. Na zníženú biotransformačnú kapacitu pečene upo-

zorňuje pokles aktivity protrombínu vyjadrený Quickovým časom (<70 %) a pokles 

koncentrácie plazmatického albumínu <30 g/l (Perlík, 1999). 
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Biologická dostupnosť liečiv závisí nielen od absorpcie, ale aj od presystémo-

vej eliminácie danej najmä prvým prechodom pečeňou. U starších pacientov sa 

môže zvýšiť systémová dostupnosť farmák s vysokým efektom prvého precho-

du (-blokátory, blokátory vápnikových kanálov, opioidové analgetiká). Dôvodom 

je pokles minútového srdcového objemu spojený s redukciou krvného prietoku 

pečeňou. Následne sa môžu manifestovať NÚ, napr. častejší výskyt bolestí hlavy 

a posturálnej hypotenzie po úvodných dávkach dihydropyridínových blokátorov 

vápnikových kanálov u starších chorých (Kelly a O´Malley, 1993). 

Presystémová eliminácia prebieha nielen v pečeni, ale aj v bunkách sliznice 

tráviaceho traktu. Autori Evans a kol. (1980) zistili u starších pacientov až 3-násob-

ne zvýšenú biologickú dostupnosť levodopy, ktorá nebola kombinovaná s inhibí-

torom dopa-dekarboxylázy. Príčinou bola znížená enzýmová aktivita dopa-dekar-

boxylázy v sliznici žalúdka.

Exkrécia

Renálny klírens začína klesať už po 30. roku. Vekom dochádza k progresívnemu 

rozvoju glomerulosklerózy, poklesu počtu funkčných nefrónov, k zvýšeniu hladi-

ny angiotenzínu II a endotelínu a k redukcii produkcie renálnych prostaglandínov. 

Tubulárna sekrécia sa znižuje proporcionálne s klesajúcim počtom glomerulov 

(Kriška a kol., 2000; Turnheim, 2003).

Obličkový klírens znižuje akútna i chronická renálna insufi ciencia. Najmä lieči-

vá, ktoré sa vylučujú obličkami v nezmenenej forme (aminoglykozidové antibiotiká, 

vankomycín, sulfónamidy, cefalexín, lítium), sa môžu kumulovať, čím sa zvyšuje ri-

ziko ich toxicity. Pri takýchto látkach je nevyhnutná redukcia dávky a/alebo predĺ-

ženie dávkového intervalu, pravidelné kontroly renálnych funkcií a pokiaľ možno 

aj monitorovanie plazmatických hladín liečiv (aminoglykozidové antibiotiká, van-

komycín, lítium). Pokles renálnej perfúzie (pri hypotenzii, šoku) taktiež prispie-

va k zníženiu glomerulárnej fi ltrácie (Göbőová a kol., 2003; Hegyi a Krajčík, 2002; 

Muhlberg a Platt, 1999; Weber a kol., 2004). 
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Na úpravu dávky liečiv s prevažujúcou renálnou elimináciou je vhodnejším pa-

rametrom klírens kreatinínu ako sérová koncentrácia kreatinínu. Vekom totiž ubúda 

svalová hmota, ktorá je zdrojom kreatinínu v krvi. Klírens kreatinínu možno stano-

viť priamo vyšetrením, ktoré vyžaduje 24-hodinový zber moču, alebo sa dá použiť 

Cockroftov vzorec na orientačný výpočet (Cockroft a Gault, 1976). (C
kreatinín

 – sérová 

koncentrácia kreatinínu)

U žien sa vypočítaná hodnota znižuje o 15 %. Tento vzorec však nemožno použiť 

pri rýchlych zmenách obličkových funkcií a taktiež pri pokročilom chronickom ob-

ličkovom zlyhaní s hodnotami endogénneho kreatinínu >450 mol/l. 

Hypoalbuminémia ovplyvňuje vylučovanie látok, ktoré sa významne eliminujú tu-

bulárnou sekréciou (napr. penicilíny). Zvyšuje sa podiel voľnej frakcie liečiva a tým aj 

rýchlosť exkrécie. Renálny klírens látok, ktoré sa resorbujú v tubuloch, závisí aj od pH 

moču. Pri zvyšujúcom sa pH stúpa tubulárna resorpcia bázických liečiv a tým sa zni-

žuje ich vylučovanie obličkami. Pri kyslých liečivách je situácia opačná. Metabolická 

a respiračná alkalóza vedú k alkalizácii moču, naopak respiračná a metabolická acidó-

za spôsobujú jeho acidifi káciu (Jaroš a kol., 1987; Rang a kol., 2003; Yoshikawa, 1990). 

2.3 ZMENY FARMAKODYNAMIKY U STARŠIEHO ČLOVEKA

Odlišnosť odpovede organizmu staršieho pacienta na liečivá je podmiene-

ná taktiež zmenami na úrovni cieľových štruktúr – receptorov. Môže ísť o zmeny 

v ich počte, citlivosti, odchýlky v transdukcii signálu na úrovni druhých poslov. 

K farmakodynamickým odlišnostiam však rozhodujúcou mierou prispieva zníže-

ná rezervná kapacita viacerých homeostatických mechanizmov. Ide najmä o me-

chanizmy regulácie krvného tlaku, ortostázy, termoregulácie a funkcií centrálne-

ho nervového systému. 
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Zmeny na úrovni kardiovaskulárneho a vegetatívneho nervového systému

Vekom dochádza k anatomickým a funkčným zmenám srdca a ciev. Hrúbka 

ľavej komory sa zväčšuje, kontrakcia sa spomaľuje a predlžuje. V oblasti sinoatri-

álneho uzla sa ukladajú lipidy a klesá počet nodálnych „pacemakerových“ buniek. 

Výraznejšie zmeny postihujú cievy. Hrúbka artériovej steny sa zväčšuje najmä v aor-

te a karotídach. V stene artérií sa zvyšuje obsah kolagénu, fi brínu, kalcia a klesá za-

stúpenie elastínu. Výsledkom sú tuhšie steny tepien, zvýšená periférna vaskulárna 

rezistencia a vzostup krvného tlaku (Lakatta, 1998; Williams a Kim, 2003). 

Starnutie sprevádza znížená schopnosť adekvátnej reaktivity baroreceptorov, 

ktoré sa nachádzajú najmä v oblasti karotického sínu a v oblúku aorty. Preto sú star-

ší pacienti citlivejší na liečivá s hypotenzným účinkom. Pokles krvného tlaku ako aj 

nedostatočná refl exná tachykardia pri zmene polohy z horizontálnej na vertikálnu 

môžu byť príčinou pádov. Hypotenzný efekt nemajú iba samotné antihypertenzíva, 

ale aj viaceré farmaká ovplyvňujúce CNS (fenotiazínové antipsychotiká, tricyklické 

antidepresíva, benzodiazepíny, sedatívne H
1
- antihistaminiká I. generácie, morfín) 

(Ali Raza a Movahed, 2002; Fialová a Topinková, 2002). 

U starších ľudí sú popísané zvýšené hladiny cirkulujúcich katecholamínov, ktoré 

spolu s alterovanou odpoveďou -receptorov prispievajú k zvýšeniu krvného tlaku 

(Fleg a kol., 1985). Znížená reaktivita presynaptických 
2
-receptorov sa považuje za 

jednu z možných príčin vzostupu sérovej koncentrácie katecholamínov u staršieho 

človeka. Tieto receptory regulujú mechanizmom spätnej väzby výdaj noradrenalínu 

z presynaptických zakončení (Starke, 1977). Príčiny zníženej odpovede 
1
-recepto-

rov nie sú úplne objasnené. Do úvahy prichádzajú: zníženie počtu vysoko afi nitných 

väzobných miest, zníženie kvality transdukcie signálu, pokles aktivity adenylát-

-cyklázy, tachyfylaxia indukovaná chronickou katecholamínovou stimuláciou a po-

kles citlivosti baroreceptorov (Romano a Dobson jr., 1996). Redukovanú pozitívnu 

chronotropnú odpoveď na izoprenalín a negatívnu chronotropnú reakciu na propra-

nolol popisujú autori Vestal a kol. (1979). Dysfunkcia 
2
-receptorov pravdepodobne 

prispieva k rozvoju bronchiálnej astmy s neskorým nástupom (Connolly, 1994). 
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Prudší pokles krvného tlaku u starších pacientov po podaní ACE inhibítora 

enalaprilu sa vysvetľuje najmä redukciou distribučného objemu a zníženou eli-

mináciou liečiva. Samotná inhibícia angiotenzín-konvertujúceho enzýmu nie je 

vekom ovplyvnená (Reid a kol., 1987). Hlavnou príčinou výrazného poklesu srd-

covej frekvencie po verapamile u geriatrických pacientov nie sú zmeny na úrov-

ni kalciových kanálov, ale znížená citlivosť baroreceptorov a zvýšená biologická 

dostupnosť spomenutého liečiva (Erne a kol., 1983). 

Starnutie negatívne ovplyvňuje aj tvorbu významného vazodilatačného pôsob-

ku produkovaného endotelom – oxidu dusnatého (NO). Pokles produkcie NO poten-

cujú ochorenia ako hypertenzia, ateroskleróza a hypercholesterolémia. Zároveň je 

znížená aj NO sprostredkovaná vazodilatácia. Tieto zistenia sú dôvodom na vývoj 

liečiv ovplyvňujúcich NO mediáciu, napr. -blokátor nebivolol (Lyons a kol., 1994).

Zmeny na úrovni centrálneho nervového systému 

Starnutie sprevádzajú zmeny neurotransmiterových systémov v mozgu: pokles 

aktivity cholín-acetyltransferázy, znížená syntéza kyseliny -amino-maslovej, dopa-

mínu a sérotonínu. Tieto zmeny zodpovedajú za klinické prejavy, akými sú kvantita-

tívne alebo kvalitatívne poruchy vedomia, poruchy kognitívnych funkcií, motoriky 

a rovnováhy, prípadne ich kombinácie. Manifestáciu týchto ťažkostí potencujú via-

ceré liečivá (tabuľka 2.1) (Bressler a Bahl, 2003; Kořínková a kol., 2003; Swift, 1998). 

Iné zmeny homeostatických mechanizmov ovplyvňujúce účinky liečiv

Spomalenie črevnej motility u starších ľudí zvyšuje riziko obstipácie po farma-

kách, ktoré tlmia črevnú peristaltiku (tabuľka 2.1). U starších pacientov je častejší výskyt 

glaukómu, ktorý môžu zhoršovať liečivá s anticholínergickým pôsobením (tricyklické an-

tidepresíva, fenotiazínové antipsychotiká, H
1
-antihistaminiká I. generácie). Poruchy regu-

lácie telesnej teploty sú dôsledkom zmien hypotalamického centra pre termoreguláciu, 

energetického metabolizmu, poklesu pohybovej aktivity, schopnosti odpovedať svalovou 

triaškou na pokles teploty, ako aj subjektívneho vnímania tepla a chladu. Liečivá, ktoré 

môžu prispieť k prejaveniu sa hypotermie, uvádza tabuľka 2.1 (Fialová a Topinková, 2002). 
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Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky (NÚ) predstavujú veľmi závažný problém geriatrie, čo dokumen-

tujú viaceré štúdie (Beijer a de Blaey, 2002; Field a kol., 2004; Gholami a Shalviri, 1999; van 

der Hooft a kol., 2006). Patria k významným príčinám hospitalizácie starších pacientov 

(Wawruch a kol., 2009). NÚ sa u geriatrického pacienta manifestujú často atypicky, inak 

ako u ľudí mladších vekových kategórií. Často ide o veľmi subtilné prejavy, nezriedka 

vychádzajúce z iných orgánových systémov, ako je cieľ terapeutického pôsobenia lie-

čiv – kvalitatívne poruchy vedomia, nadmerná sedácia, zápcha, retencia moču, pády, 

znížený príjem potravy a celkové neprospievanie (Hegyi a Krajčík, 2002; Lazarou a kol., 

1998; Weber a kol., 2004). Niektoré NÚ typické pre starších pacientov uvádza tabuľka 2.1. 

Tabuľka 2.1 Typické NÚ v staršom veku – upravené podľa Hegyiho a Krajčíka (2002) 

a Fialovej a Topinkovej (2002)

NÚ ZMENY SPREVÁDZAJÚCE STARNUTIE LIEK, LIEKOVÁ SKUPINA

ortostatická 
hypotenzia

↓ citlivosť baroreceptorov karotického sinu 
a oblúku aorty, ↓ citlivosť -receptorov myokardu, 
↓ schopnosť odpovedať refl exnou tachykardiou 
na periférnu vazodilatáciu 

diuretiká, -blokátory, hypnotiká, 
TCA, fenotiazínové antipsychotiká, 
benzodiazepíny, opioidové analgetiká

posturálna 
instabilita, 
pády

sklon k ortostatickej hypotenzii, 
↓ propriocepcia, ↓ tonus kostrového svalstva

centrálne antihypertenzíva, diuretiká, 
-blokátory, fenotiazínové antipsychotiká, 
benzodiazepíny, TCA, opioidové 
analgetiká, myorelaxanciá

poruchy 
kognitívnych 
funkcií, 
zmätenosť

zmeny neurotransmisie v CNS, ↓ aktivita 
cholín-acetyltransferázy, ↓ citlivosť receptorov 
pre acetylcholín, ↑  citlivosť k centrálnym 
anticholínergickým účinkom, ↑ priepustnosť 
hematoencefalickej bariéry

TCA, antipsychotiká, antiparkinsoniká, 
H1-antihistaminiká I. generácie, 
benzodiazepíny, opioidové analgetiká, 
centrálne sympatikolytiká, metoklopramid, 
indometacín, spazmolytiká

depresia
zmeny na úrovni neurotransmiterových systémov 
v mozgu 

rezerpín, -blokátory, kortikosteroidy

močová 
inkontinencia

↓ tonus hladkého svalstva uropoetického 
systému

diuretiká – najmä slučkové, -blokátory, 
benzodiazepíny, prazosín, lítium

zápcha
↓ tonus hladkého svalstva, ↓ gastrointestinálnej 
motility, ↑ citlivosť k anticholínergickým NÚ

spazmolytiká, TCA, H1-antihistaminiká I. 
generácie, opioidové analgetiká 

hypotermia poruchy termoregulačných mechanizmov
benzodiazepíny, vazodilatanciá, 
myorelaxanciá
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Vysvetlivky: NÚ – nežiaduci účinok; TCA – tricyklické antidepresíva; CNS – centrálny nervový systém; ↓ zníženie; ↑ zvý-
šenie

Liekové interakcie

Údaje v tabuľke 2.2 dokumentujú stúpajúce riziko farmakoterapie pri zvyšujú-

com sa počte užívaných liekov (Topinková a Neuwirth, 1995). K manifestácii NÚ pri-

spievajú liekové interakcie. Faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť interakcií zo 

strany staršieho pacienta sú predovšetkým: polymorbidita, multimedikamentózna 

terapia, poruchy eliminačných orgánov (pečeň, obličky), abúzy (alkohol, fajčenie) 

a samoliečiteľstvo. 

Znaky, ktoré charakterizujú liečivo s vysokým interakčným potenciálom, sú: 

• úzka terapeutická šírka (digoxín, lítium, teofylín); 

• strmá krivka dávka – odpoveď („dose – response curve“) – malé zmeny plazmatic-

kej koncentrácie vedú k výrazným zmenám intenzity farmakologického účinku 

(deriváty sulfonylmočoviny, perorálne antikoagulanciá); 

• liečivá, ktoré inhibujú (ketokonazol, erytromycín) alebo indukujú (rifampicín, kar-

bamazepín, fenytoín, fenobarbital) biotransformačné enzýmy; 

• látky s vysokým toxickým potenciálom (aminoglykozidové antibiotiká). 

Väčšina NÚ a interakcií sú dávkovo závislé a preventabilné. Možno im pred-

chádzať predovšetkým starostlivým monitorovaním klinického stavu pacienta 

a parametrov účinnosti (protrombínový čas pri liečbe warfarínom, glykémia pri 

terapii derivátmi sulfonylmočoviny) alebo toxicity (sérová koncentrácia kreati-

nínu, klírens kreatinínu, mineralogram pri liečbe nefrotoxickými látkami – ami-

noglykozidové antibiotiká, vankomycín, amfotericín B). Ďalšou možnosťou je tera-

peutické monitorovanie hladín liečiv (digoxín, lítium, teofylín, aminoglykozidové 

antibiotiká, vankomycín) (Magulová a kol., 2004; Hegyi a Krajčík, 2002; Göbőová 

a kol., 2003).
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Tabuľka 2.2 Vzťah medzi počtom užívaných liekov a nežiaducimi účinkami – podľa 

Topinkovej a Neuwirtha (1995)

POČET LIEKOV UŽÍVANÝCH
V PRIEBEHU 1 ROKA

% OSÔB S NEŽIADUCIMI 
ÚČINKAMI LIEKOV

1 – 2 2

3 – 5 7

6 – 10 13

>10 17

2.4 ANALÝZA POUŽÍVANIA RIZIKOVÝCH KOMBINÁCIÍ 
 KARDIOVASKULÁRNYCH LIEČIV U STARŠÍCH PACIENTOV

Liečivá ovplyvňujúce kardiovaskulárny systém patria k najčastejšie používaným 

farmakám u starších ľudí. Preto sme sa zamerali na hodnotenie kombinácií liečiv 

z tejto skupiny, ktoré sú rizikové z hľadiska liekových interakcií. 

Z 1045 pacientov prijatých na hospitalizáciu v období od 1. 12. 2003 do 31. 3. 2005 

na interné oddelenie vybranej okresnej nemocnice sme do nášho retrospektívneho hod-

notenia vybrali 600 chorých. Inklúznym kritériom bol vek ≥65 rokov. Do štúdie sme 

nezaradili pacientov, ktorí počas hospitalizácie zomreli a chorých, u ktorých neboli do-

stupné v dokumentácii všetky údaje potrebné pre naše hodnotenie (napr. pacienti, ktorí 

boli preložení na iné oddelenie nemocnice). V hodnotenom súbore prevažovali ženy (n = 

351; 58,5 %) s priemerným vekom (± smerodajná odchýlka) 77,1 ± 6,1. Muži tvorili 41,5 % 

hodnoteného súboru (n = 249) s priemerným vekom (± smerodajná odchýlka) 75,9 ± 7,0. 

Na identifi kovanie rizikových kombinácií kardiovaskulárnych farmák sme pou-

žili štúdiu autorov Vlahović-Palčevski a Bergman (2004) (tabuľka 2.3). Nehodnotili 

sme však kombinácie psychofarmák. Ku kombináciám inhibítorov angiotenzín-kon-

vertujúceho enzýmu (ACE) s K+-šetriacimi diuretikami sme nezahrnuli kombinácie 

ACE inhibítorov so spironolaktónom. Dôvodom je využitie spironolaktónu v terapii 

srdcového zlyhávania v štádiu NYHA III-IV (Swedberg a kol., 2005).



64

Liečba cievnych mozgových príhod

Tabuľka 2.3 Klasifi kácia rizikových kombinácií liečiv (upravené podľa Vlahović-

Palčevskej a Bergmana, 2004)

RIZIKOVÉ KOMBINÁCIE KLINICKÁ ZÁVAŽNOSŤ

ACE inhibítory + K+-šetriace diuretiká C

ACE inhibítory + substitučné prípravky s obsahom kália C

K+-šetriace diuretiká + substitučné prípravky s obsahom kália D

Beta-blokátor + BVK D

Diuretiká + NSA C

Warfarín + NSA D

Beta-blokátor + antiastmatiká C

BZD anxiolytiká + BZD hypnotiká *

Vysvetlivky: ACE – angiotenzín-konvertujúci enzým; BVK – non-dihydropyridínové blokátory vápnikových ka-
nálov (verapamil, diltiazem); NSA – nesteroidové antifl ogistiká, BZD benzodiazepínové. Klinická závažnosť: 
C – interakcia môže viesť k zmenám terapeutického efektu alebo k manifestácii NÚ, avšak je možné zvlád-
nuť túto interakciu zmenou dávkovania liečiva. Použitie takejto kombinácie vyžaduje úpravu dávkovania. 

D – interakcia môže mať závažné klinické dôsledky v zmysle NÚ alebo terapeutického zlyhania. Takýmto 

kombináciám je potrené sa vyhnúť. *- neuvedený stupeň klinickej závažnosti. 

Diagnostika prejavov liekových interakcií v podobe NÚ je zložitá v podmien-

kach klinickej praxe. Dôvodom sú limitované možnosti hodnotenia kauzálneho 

vzťahu medzi podanými liekmi a príslušným NÚ. Preto sa štúdie zamerané na 

hodnotenie možných interakcií orientujú na liekové kombinácie, ktoré sú riziko-

vé z hľadiska interakčného potenciálu. Problémom realizácie takýchto analýz je 

existencia viacerých klasifi kácií, ktoré sa líšia mierou zohľadnenia klinickej zá-

važnosti interakcií (Magulová a kol., 2004; Tatro, 1999). Pre našu analýzu sme zvo-

lili klasifi káciu rizikových kombinácií použitú v štúdii autorov Vlahović-Palčevski 

a Bergman (2004), ktorá zohľadňovala klinickú závažnosť liekových interakcií. 

Farmakoterapia pacientov hodnoteného súboru odrážala predovšetkým preskrip-

ciu praktických lekárov. Avšak u pacientov opakovane hospitalizovaných na inter-

nom oddelení v danom roku (n = 228) sa na predpisovaní liečiv významne podie-

ľali aj lekári tohto oddelenia. 
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Najčastejšie sme zaznamenali kombinácie, ktoré môžu viesť k zvýšenej plaz-

matickej koncentrácii kália v dôsledku vzájomného potencovania hyperkaliemi-

zujúceho účinku liečiv (tabuľka 2.4). Hyperkaliémia predstavuje závažnú až život 

ohrozujúcu komplikáciu, keďže vedie k poruchám srdcového rytmu – k bradykardii 

až k zástave srdca. Základom prevencie tohto dávkovo závislého NÚ je pravidelné 

monitorovanie plazmatickej koncentrácie kália (Magulová a kol., 2004). 

Tabuľka 2.4 Rizikové kombinácie kardiovaskulárnych liečiv v hodnotenom súbore 

pacientov 

RIZIKOVÉ KOMBINÁCIE VÝSKYT (%)

ACE inhibítory + K+-šetriace diuretiká 14 (2,3)

ACE inhibítory + substitučné prípravky s obsahom 
kália

13 (2,2)

Beta-blokátor + BVK 10 (1,7)

Diuretiká + NSA 6 (1,0)

Warfarín + NSA 4 (0,7)

Vysvetlivky: ACE – angiotenzín-konvertujúci enzým; BVK – non-dihydropyridínové blokátory vápnikových kaná-
lov (verapamil, diltiazem); NSA – nesteroidové antifl ogistiká; jednotlivé znaky sú vyjadrené frekvenciou výskytu 
(% z n = 600). 

Riziko predstavuje tiež kombinovanie farmák s bradykardizujúcim účinkom. 

Kombináciu beta-blokátorov s non-dihydropyridínovými blokátormi vápnikových 

kanálov (verapamil, diltiazem) sme evidovali u 1,7 % pacientov hodnoteného súbo-

ru. Takéto kombinácie sú plne indikované, najmä pokiaľ ide o ťažko farmakologic-

ky kontrolovateľnú fi briláciu predsiení s rýchlym atrioventrikulárnym prevodom. 

Predpokladom bezpečného používania týchto kombinácií sú pravidelné kontroly 

srdcovej frekvencie (Hradec, 2005).

Relatívne nízky výskyt rizikových kombinácií s nesteroidovými antifl ogistika-

mi v hodnotenom súbore možno do istej miery pripísať skutočnosti, že mnohé 

NSA sú voľno predajné liečivá. Pacienti často neinformujú lekára o ich užívaní. 

Preto nemusia byť uvedené v dokumentácii, z ktorej sme čerpali údaje pre naše 
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hodnotenie. Iný dôvod nízkej prevalencie kombinácií warfarínu s NSA môže byť 

opatrnosť lekárov pri preskripcii kombinácie warfarínu s NSA aj warfarínu sa-

motného u starších ľudí (Chatap a kol., 2002; Go a kol., 1999). Na rozdiel od na-

šej štúdie kombinácie warfarínu s NSA predstavovali najčastejšie rizikové kombi-

nácie v retrospektívnej štúdii autorov Gagneho a kol. (2008). Súčasné podávanie 

diuretík s NSA predstavovalo najčastejšie potenciálne rizikové kombinácie v štúdii 

Vlahović-Palčevskej a Bergmana (2004).

2.5 KOMPLIANCIA GERIATRICKÝCH PACIENTOV

Kompliancia vyjadruje schopnosť chorého pochopiť a vykonávať pokyny lekára. 

Odráža adherenciu pacientov k liečbe. Farmakologická kompliancia je u starších 

ľudí znížená z viacerých dôvodov:

a)  príčiny zo strany pacienta: psychické (demencia, depresia), poruchy zmyslových 

orgánov (zrak), somatické ochorenia sťažujúce alebo znemožňujúce aplikáciu 

liečiv (hemiplégia, reumatické ochorenia postihujúce kĺby ruky); 

b) príčiny zo strany lekára: nedostatočné informovanie pacienta, voľba liečiv, ktoré sa 

podávajú viackrát denne a výber nevhodnej liekovej formy (dávkovanie po kvap-

kách môže byť náročné pre chorých s tremorom horných končatín);

c) samoliečiteľstvo – stúpajúca dostupnosť voľnopredajných liečiv sa podieľa na ich 

frekventovanom užívaní. Nezriedka unikajú dohľadu ošetrujúceho lekára;

d) nepriaznivá ekonomická situácia – pre rastúce doplatky môžu byť lieky pre nie-

ktorých pacientov nedostupné. 

Pri užívaní jedného lieku možno očakávať plnú komplianciu pri 80 – 85 % pacien-

toch, pri piatich liekoch je to iba 33 – 44 % chorých a pri kombinácii 10 liekov spolupra-

cuje len 10 – 20 % pacientov. Z foriem nespolupráce ide najčastejšie o neužívanie lieku 

(50 %), potom nasleduje samomedikácia (20 %), chybné dávkovanie (10 %) a nedodržanie 

správneho času na užitie lieku (5 %). Inou formou nespolupráce je sociálna non-kom-
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pliancia. Vyskytuje sa u osamelých, zanedbaných a sociálne neprispôsobivých ľudí (al-

koholici), ktorí si nedokážu samostatne zadovážiť lieky (Hegyi, 2005; Hegyi, 2006). 

2.6 POTENCIÁLNE NEVHODNÉ LIEČIVÁ PRE STARŠÍCH 
 PACIENTOV 

Defi nícia a zoznamy

Vyšší výskyt NÚ u starších pacientov v súvislosti s podávaním niektorých liečiv vie-

dol v USA k vývoju koncepcie potenciálne nevhodných farmák pre chorých vo veku 

≥65 rokov. V priebehu posledných 15 rokov bolo publikovaných niekoľko zoznamov 

potenciálne nevhodných liečiv. Ide o farmaká, ktorých podávanie je spojené s vyšším 

rizikom manifestácie NÚ u starších ľudí v porovnaní s pacientmi stredného veku. Do 

týchto zoznamov patria taktiež liečivá s vysokým interakčným potenciálom a farmaká, 

ktoré nemajú potvrdenú účinnosť u starších ľudí z hľadiska medicíny založenej na dô-

kazoch. Pre takéto prípravky sú k dispozícii bezpečnejšie, prípadne účinnejšie alterna-

tívy (Chutka a kol., 2004; Fialová a Topinková, 2005). 

Uvedené zoznamy rozlišujú tri skupiny potenciálne nevhodných liečiv:

e) Liečivá, ktoré sú potenciálne nevhodné pre všetkých ľudí vo veku ≥65 rokov 

z dôvodu zvýšeného rizika alebo nepotvrdenej účinnosti.

f) Farmaká, ktorých používaniu je potrebné sa vyhnúť pri určitých konkrétnych 

ochoreniach (v zoznamoch sa hovorí o interakcii medzi liečivom a ochorením).

• Zoznam kombinácií liečiv, ktoré môžu viesť k závažným liekovým interakciám. 

Prvý zoznam potenciálne nevhodných liečiv bol publikovaný autormi Beersom 

a kol. v roku 1991 v USA. Bol vypracovaný pre potreby hodnotenia kvality preskripcie 

u ľudí v ošetrovateľských ústavoch. Jeho prepracovanú verziu vydal Beers v roku 1997. 

Tento zoznam bol určený pre všetkých geriatrických pacientov bez ohľadu na to, či 

ide o inštitucionalizovaných chorých, alebo nie. Obsahoval 18 liekov alebo liekových 

skupín potenciálne nevhodných pre starších pacientov, 14 interakcií medzi liečivom 

a ochorením a štyri liekové interakcie. 
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Posledná modifi kácia Beersovho zoznamu bola publikovaná v roku 2003 (Fick 

a kol., 2003). Modifi kovaný zoznam zohľadňuje najnovšie poznatky z oblasti ge-

riatrickej farmakológie, ako aj prísun nových liečiv a deregistráciu obsolentných 

prípravkov. Tento zoznam v porovnaní so staršími verziami bližšie špecifi kuje 

nevhodnosť niektorých liečiv s ohľadom na ich dávkovanie, dĺžku a pravidelnosť 

podávania. Zoznam zahŕňa 48 potenciálne nevhodných liečiv a 20 interakcií me-

dzi liečivom a ochorením. Keďže na rozhodovanie o potenciálnej nevhodnosti 

liečiv v geriatrii nie je dostatok relevantných dôkazov, Beersove zoznamy boli 

vytvorené Delphi metódou. Táto metóda kombinuje vedecké dôkazy s konsenzom 

expertov (Campbell a kol., 2000). Vybrané príklady farmák z tohto zoznamu uvá-

dza tabuľka 2.5. 

Tabuľka 2.5 Vybrané príklady liečiv potenciálne nevhodných pre staršieho

pacienta – upravené podľa Ficka a kol. (2003) a Fialovej a Topinkovej (2005)

LIEKOVÉ SKUPINY LIEČIVÁ / POZNÁMKY

Psychofarmaká

dlhodobo pôsobiace 
benzodiazepíny diazepam, chlórdiazepoxid

krátkodobo pôsobiace benzo-
diazepíny vo vysokých dávkach/
deň

lorazepam >3 mg, oxazepam >60 mg, alprazolam >2 mg, 
temazepam >15 mg, triazolam >0,25 mg 

iné anxiolytiká meprobamát

barbituráty okrem fenobarbitalu a s výnimkou použitia pri liečbe epilepsie

tricyklické antidepresíva amitriptylín 

SSRI fl uoxetín 

antipsychotiká tioridazín, mesoridazín 

Kardiovaskulárne farmaká

antiarytmiká amiodaron, disopyramid

kardiotoniká digoxín v dávke >0,125 mg/deň, s výnimkou liečby 
predsieňových arytmií

antihypertenzíva metyldopa, klonidín, krátkodobo pôsobiaci nifedipín 

antiagreganciá tiklopidín, krátkodobo pôsobiaci dipyridamol 
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LIEKOVÉ SKUPINY LIEČIVÁ / POZNÁMKY

Analgetiká 

opioidy pentazocín, petidín, propoxyfén 

NSA
indometacín, ketorolak, dlhodobé podávanie plných dávok 
neselektívnych NSA s dlhým t1/2: naproxén, oxaprozín, 
piroxikam

Liečivá iných liekových skupín

myorelaxanciá karizoprodol, chlórzoxazón 

spazmolytiká krátkodobo pôsobiaci oxybutynín 

H1-antihistaminiká prometazín, difenhydramín, cyproheptadín 

perorálne antidiabetikum chlórpropamid

1-sympatikolytikum doxazosín

antianemikum sulfát železnatý >325 mg/deň

H2-blokátor cimetidín

laxanciá dlhodobé podávanie kontaktných laxancií: bisakodyl

antibiotikum nitrofurantoín

Vysvetlivky: t1/2 – biologický polčas; SSRI – selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu; NSA – 
nesteroidové antifl ogistiká

Z iných zoznamov možno spomenúť zoznam Zhana a kol. (2001), ktorý rozdeľuje 

farmaká uvedené v Beersovom zozname z roku 1997 do troch skupín:

• Liečivá, ktorým je potrebné sa vždy vyhýbať u starších pacientov.

• Farmaká, ktoré sú vhodné iba pri výnimočných situáciách.

• Liečivá, ktoré majú svoje opodstatnené indikácie v geriatrii avšak často sú neraci-

onálne preskribované.

V roku 1997 kanadskí autori McLeod a kol. publikovali zoznam, ktorý obsahoval 

18 potenciálne nevhodných liečiv alebo liekových skupín, 16 interakcií medzi lieči-
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vom a ochorením a štyri liekové interakcie. Pri porovnaní s Beersovým zoznamom 

z roku 1997 je zhoda v 13 prípadoch nevhodných liečiv alebo skupín, v šiestich inte-

rakciách liečivo – ochorenie a v dvoch liekových interakciách. 

V roku 2007 publikovali francúzski autori Laroche a kol. zoznam potenciálne 

nevhodných liečiv pre starších ľudí. Na rozdiel od Beersovho zoznamu z roku 

2003 Laroche a kol. nepovažovali niektoré liečivá za potenciálne nevhodné pre 

starších pacientov (napr. fl uoxetín, amiodaron). Ich zoznam však obsahuje far-

maká, ktoré sa nevyskytujú v Beersovom zozname (napr. nitrazepam a fl unitra-

zepam), keďže tieto farmaká nie sú registrované v USA, kým vo Francúzsku boli 

dostupné. Na druhej strane niektoré liečivá uvedené v Beersovom zozname sa 

nevyskytujú vo francúzskom vzhľadom na ich nedostupnosť na domácom farma-

ceutickom trhu (napr. tioridazín). 

Írski autori Gallagher a O´Mahony (2008) vytvorili zoznam potenciálne ne-

vhodných liečiv pre starších pacientov s názvom STOPP kritériá (Screening Tool 

of Older Person´s potentially inappropriate Prescriptions). Zoznam zahŕňa 65 

potenciálne nevhodných liečebných postupov, ktoré sú uvádzané podľa jednot-

livých orgánových systémov. Zoznam obsahuje situácie, ktoré sa často vysky-

tujú v klinickej praxi vrátane interakcií liečivo-ochorenie, liekových interakcií 

ako aj farmaká, prípadne skupiny, ktoré zvyšujú riziko pádov. Autori zaradili do 

zoznamu aj problematiku duplicitnej preskripcie u starších ľudí.

Ďalší problém farmakoterapie v geriatrii predstavuje absencia preskripcie lie-

čiv, ktoré by podľa medicíny založenej na dôkazoch mali byť prínosné pre pacienta 

s konkrétnou diagnózou, pokiaľ nemá kontraindikáciu pre dané farmakum. Zoznam 

takýchto situácií zostavili Barry a kol. (2007) pod názvom START kritériá (Screening 

Tool to Alert doctors to the Right Treatment). Tieto kritériá boli vyvíjané samostatne, 

ale mali by sa používať spolu so STOPP kritériami. Názov START poukazuje na potre-

bu začatia potenciálne prínosnej terapie. START kritériá obsahujú 22 situácií, ktoré 

sú zoradené podľa orgánových systémov. Vybrané príklady uvádza tabuľka 2.6.
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Tabuľka 2.6 Vybrané príklady situácií zo zoznamu START

(upravené podľa Barryho a kol., 2007 a Topinkovej a kol., 2008)

KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM

Warfarín u chorých s chronickou fi briláciou predsiení

Aspirín u pacientov chronickou fi briláciou predsiení, ak je kontraindikovaný warfarín a nie je kontraindikácia pre aspirín

Aspirín alebo klopidogrel u pacientov s anamnesticky potvrdeným ochorením koronárnych, mozgových alebo 
periférnych tepien, ktorí majú sínusový rytmus 

ACE inhibítory u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním

ACE inhibítory po prekonanom akútnom infarkte myokardu

DÝCHACÍ SYSTÉM

pravidelná inhalácia β2-agonistov alebo anticholinergík pri miernej až stredne ťažkej bronchiálnej astme alebo 
CHOCHP

pravidelná inhalácia kortikosteroidov pri stredne ťažkej až ťažkej bronchiálnej astme alebo CHOCHP, ak je 
FEV1 menej ako 50 %

CENTRÁLNY NERVOVÝ SYSTÉM

levodopa pri idiopatickej Parkinsonovej chorobe 

antidepresíva u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou depresiou, ktorá trvá viac ako tri mesiace 

GASTROINTESTINÁLNY SYSTÉM

inhibítory protónovej pumpy pri ťažkom gastroezofágovom refl uxe alebo pri peptickej striktúre pažeráka, ktorá 
vyžaduje dilatáciu

MUSKULOSKELETÁLNY SYSTÉM

chorobu modifi kujúce lieky pri aktívnej stredne ťažkej až ťažkej reumatoidnej artritíde trvajúcej viac ako 12 
týždňov 

kalcium a vitamín D u pacientov s diagnostikovanou osteoporózou

ENDOKRINNÝ SYSTÉM

metformín u pacientov s diabetes mellitus II. typu s/bez metabolickým syndrómom (pri zachovaných renálnych 
funkciách sérový kreatinín <150 μmol/l, glomerulárna fi ltrácia >50 ml/min.) 

ACE inhibítory alebo blokátory receptorov pre angiotenzín u diabetikov s nefropatiou – proteinúriou alebo 
mikroalbuminúriou (>30 mg/24 h) ± biochemickými znakmi renálnej insufi ciencie

antiagregačná liečba u diabetikov s prítomnosťou jedného alebo viacerých kardiovaskulárnych rizikových 
faktorov (hypertenzia, hypercholesterolémia, nikotinizmus)

liečba statínmi u diabetikov s prítomnosťou jedného alebo viacerých kardiovaskulárnych rizikových faktorov 
(hypertenzia, hypercholesterolémia, nikotinizmus)

Vysvetlivky: ACE – angiotenzín-konvertujúci enzým; CHOCHP – chronická obštrukčná choroba pľúc; 
FEV1 – úsilný výdychový objem v 1. sekunde

Uvedené zoznamy sú vytvárané v podmienkach zdravotníckych systémov kon-

krétnych štátov, preto zohľadňujú dostupnosť registrovaných liečiv, ako aj preskripč-
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né zvyklosti príslušnej krajiny. Nemožno ich chápať ako absolútny zákaz preskripcie. 

Ide o odporúčanie vyhýbať sa podávaniu týchto farmák u geriatrických pacientov, 

pokiaľ je to možné. Ich používanie by malo byť rezervované pre situácie, keď bez-

pečnejšie alternatívy neboli dostatočne účinné, alebo ich pacient netoleroval. Lekár 

by mal k ich preskripcii pristupovať so zvýšenou opatrnosťou. Pacient s takýmto prí-

pravkom vyžaduje starostlivé monitorovanie klinického stavu, prípadne laboratór-

nych markerov NÚ liečiva (Fialová a Topinková, 2005). 

V nasledujúcom prehľade sú uvedené vybrané liečivá, prípadne liekové skupiny 

potenciálne nevhodné pre starších pacientov podľa modifi kovaného Beersovho zo-

znamu z roku 2003 s odôvodnením ich zaradenia do tohto zoznamu.

2.6.1 DIGOXÍN V DÁVKE > 0,125 MG/DEŇ S VÝNIMKOU LIEČBY 
 PREDSIEŇOVÝCH ARYTMIÍ

Digoxín sa uplatňuje predovšetkým v kardiotonickej liečbe srdcového zlyhávania 

a pri fi brilácii predsiení. V terapii srdcového zlyhávania by sa mali používať u starších 

pacientov dávky ≤0,125 mg/deň, v liečbe predsieňovej fi brilácie možno aplikovať aj 

vyššie dávky. Distribučný priestor pre hydrofi lné liečivo digoxín sa vekom zmenšuje 

pre pokles zastúpenia celkovej telesnej vody v organizme. Taktiež dochádza k redukcii 

svalovej hmoty, ktorá predstavuje depo pre digoxín. Pokles glomerulárnej fi ltrácie ako 

aj tubulárnej sekrécie významne ovplyvňujú farmakokinetiku digoxínu, keďže uvede-

né procesy sa podieľajú na eliminácii 60 – 80 % tohto liečiva. Dôsledkom je predĺženie 

biologického polčasu z 30 – 40 hodín na 4 – 6 dní a následne kumulácia farmaka v or-

ganizme. Aktuálna plazmatická koncentrácia digoxínu dostatočne neodráža účinnosť 

digoxínu u staršieho pacienta. Túto skutočnosť možno vysvetliť vekom podmienenými 

zmenami farmakodynamiky digoxínu. U starších ľudí sa zvyšuje senzitivita Na+/K+-

pumpy a zároveň dochádza k vzostupu intracelulárnej koncentrácie kalcia v kardio-

myocytoch (Fialová a Topinková, 2005; Gheorghiade a kol., 2004; Hanratty a kol., 2000). 
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Dôkazy pre opodstatnenosť používania nižších dávok digoxínu v terapii srd-

cového zlyhávania prinášajú Ahmed a kol. (2006). Autori zhodnotili prínosy podá-

vania digoxínu u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním vo vzťahu k jeho 

koncentrácii v krvnom sére. Vychádzali z údajov súboru pacientov štúdie „The 

Digitalis Investigation Group“ (DIG, 1997). V ich súhrnnej analýze dospeli k záveru, 

že podávanie digoxínu vedie k redukcii mortality a hospitalizovanosti u širokého 

spektra pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním práve pri nízkych sérových 

koncentráciách (0,5 – 0,9 ng/ml). Tieto priaznivé dlhodobé účinky neboli potvrdené 

pri vyšších koncentráciách. Výsledok sa týka pacientov so zachovanou ako aj nedo-

statočnou systolickou funkciou myokardu. Na vyššie koncentrácie digoxínu (≥1 ng/

ml) predisponujú podľa analýzy predovšetkým: užívanie digoxínu v dávkach ≥0,25 

mg/deň, renálna insufi ciencia, stáza v malom krvnom obehu, užívanie diuretík, 

zvyšujúci sa vek a ženské pohlavie. U chorých s kombináciou týchto charakteristík 

autori štúdie odporúčajú začínať s dávkami 0,0625 mg/deň. Digoxín je indikovaný 

u pacientov so systolickým srdcovým zlyhávaním, u ktorých pretrvávajú symptó-

my napriek liečbe ACE inhibítormi (alebo antagonistami AT
1
-receptorov) a -bloká-

tormi. Podanie digoxínu by malo byť zvážené zvlášť pred začatím agresívnej terapie 

kálium nešetriacimi diuretikami. Ich aplikácia môže dokonca zvyšovať mortalitu 

(Domanski a kol., 2003). Autori Ahmed a kol. (2006) vysvetľujú pozitívne výsled-

ky svojej analýzy hemodynamickými a neurohormonálnymi vlastnosťami digoxínu. 

Digoxín je jediným pozitívne inotropným liečivom, ktoré nevedie k vzostupu mor-

tality pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním. 

2.6.2 AMIODARON

Širokospektrálne antiarytmikum amiodaron je priaznivo hodnotené z hľadiska 

medicíny založenej na dôkazoch. Avšak jeho podanie starším pacientom predstavu-

je zvýšené riziko manifestácie NÚ. S vekom sa dokázateľne zvyšuje pravdepodob-

nosť rozvoja amiodaronom indukovanej tyreopatie. Hepatotoxické pôsobenie ami-

odaronu podporuje súčasná prítomnosť chronického zlyhania pravej komory srdca. 

K zvýšenému riziku prispieva dlhý biologický polčas (35 – 110 h), ktorý sa u starších 
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ľudí predlžuje. Lipofi lný charakter molekuly je príčinou kumulácie farmaka a jeho 

metabolitov v tkanivách (napr. v tukovom tkanive, pľúcach a koži). Už po niekoľ-

kých dňoch podávania plazmatická koncentrácia amiodaronu dostatočne nekoreluje 

s jeho antiarytmickým účinkom, keďže za tento efekt zodpovedá aj farmakologicky 

aktívny metabolit N-desethylamiodaron (Capucci a kol., 1998).  

Riziko podávania amiodaronu u starších pacientov súvisí aj s jeho interakčným 

potenciálom. Amiodaron ako aj jeho aktívny metabolit inhibujú izoenzýmy CYP 3A4 

a CYP 2D6. Klinicky závažné riziko predstavuje kombinácia amiodaronu s warfarí-

nom pre možnosť krvácania. Súčasné podávanie s farmakami, ktoré predlžujú QT in-

terval (napr. chinidín), môže viesť k spusteniu malígnej polymorfnej ventrikulárnej 

tachykardie typu „torsade de pointes“ (Magulová a kol., 2004).

U starších pacientov by aplikácia amiodaronu mala byť rezervovaná pre cho-

rých s fi briláciou predsiení, ktorí netolerovali predchádzajúcu antiarytmickú 

liečbu alebo táto nebola dostatočne účinná. Majú sa používať čo najnižšie účin-

né dávky pri starostlivom monitorovaní možných NÚ (Williams a Kim, 2003). 

Bezpečnejšiu alternatívu amiodaronu predstavuje dejódovaný derivát droneda-

ron (Viswanathan a Page, 2009).

2.6.3 TIKLOPIDÍN

Na základe výsledkov viacerých klinických štúdií vyznel ako účinné liečivo 

v prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Tiklopidín v dávke 500 mg/deň významne 

redukoval riziko rekurentnej cievnej mozgovej príhody, ako aj riziko úmrtia na toto 

ochorenie (Hass a kol., 1989). Multicentrická štúdia CATS (The Canadian American 

Ticlopidine Study) potvrdila nielen zníženie rizika opakovanej cievnej mozgovej 

príhody, ale aj infarktu myokardu a vaskulárnej smrti (Gent a kol., 1989). 

Najvážnejšie riziko tiklopidínu predstavuje jeho hematotoxické pôsobenie. 

Najčastejšie sú popísané prípady neutropénie až agranulocytózy. Vyskytli sa aj 
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aplastická anémia, trombocytopénia a pancytopénia. Podľa Ibaneza a kol. (2005) bol 

tiklopidín najčastejšou príčinou liekom indukovanej agranulocytózy. Podkladom 

zistenia bola analýza súboru pacientov prijatých na hospitalizáciu pre agranulo-

cytózu. Vyšší vek bol asociovaný so zvýšeným rizikom tohto závažného NÚ.

U starších pacientov sú farmakokinetika a farmakodynamika tiklopidínu veľ-

mi ťažko predvídateľné. Plazmatické koncentrácie materskej látky ako aj aktív-

neho metabolitu 2-hydroxytiklopidínu dostatočne nekorelujú s jeho antiagregač-

ným účinkom. Biologický polčas liečiva sa predlžuje pri dlhodobom podávaní 

z 8 h až na 30 – 50 h. Po vysadení liečiva trvá eliminácia 10 – 14 dní. Preto je 

potrebné monitorovanie krvného obrazu nielen počas liečby, ale aj 2 – 3 týždne 

po ukončení jeho podávania. U starších ľudí sa odporúča použitie antiagregan-

cia klopidogrelu ako bezpečnejšej alternatívy tiklopidínu (McTavish a kol., 1990; 

Weinberger, 2005). 

2.6.4  CENTRÁLNE PÔSOBIACE ANTIHYPERTENZÍVA METYLDOPA, 
KLONIDÍN 

Ich mechanizmus účinku spočíva v stimulácii centrálnych 
2
-adrenorecepto-

rov. Dôsledkom je pokles krvného tlaku, zníženie srdcovej frekvencie a posilne-

nie barorefl exov. Užívanie týchto farmák je však často spojené najmä u starších 

pacientov s manifestáciou NÚ, akými sú depresia, sedácia, poruchy spánku, desi-

vé sny, poruchy kognitívnych funkcií, ortostatická hypotenzia a suchosť v ústach. 

Náhle vysadenie vedie k vzostupu tlaku krvi („rebound“ fenomén). Z centrálne 

pôsobiacich antihypertenzív majú priaznivejší bezpečnostný profi l agonisty imi-

dazolínových I
1
-receptorov moxonidín a rilmenidín. Agonisty centrálnych 

2
-ad-

renoreceptorov neprinášajú významný benefi t v porovnaní s inými antihyperten-

zívami a svojimi NÚ negatívne ovplyvňujú kvalitu života starších ľudí. Preto je 

vhodné u geriatrických pacientov uprednostňovať antihypertenzíva s pozitívnym 

hodnotením z hľadiska medicíny založenej na dôkazoch, akými sú napr. ACE inhi-

bítory (Fogari a Zoppi, 2004; Prichard a Graham, 2000). 
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2.6.5 KLASICKÉ ANTIPSYCHOTIKÁ 

Medzi potenciálne nevhodné liečivá boli z tejto skupiny zaradené tioridazín 

a mesoridazín. Ich antagonistické pôsobenie na D
2
 receptory vedie k relatívnemu 

defi citu dopamínu v nigrostriatálnej oblasti mozgu s následným rizikom extrapy-

ramídových NÚ (parkinsonizmus, dystónia, akatízia). Komplikácie dlhodobej liečby 

– tardívne dyskinézy sa môžu u geriatrických pacientov objaviť už v prvom mesia-

ci terapie a pretrvávajú dlhodobo aj po vysadení liečby. Antihistamínová aktivita 

zodpovedá za sedatívne pôsobenie. Spolu s hypotenzným 
1
-sympatikolytickým 

pôsobením sa podieľa na zvýšenom riziku pádov. Anticholínergické pôsobenie 

klasických antipsychotík môže okrem vegetatívnych symptómov (mydriáza, tachy-

kardia, obstipácia, retencia moču, xerostómia, znížené potenie a následne poruchy 

termoregulácie) spôsobiť zhoršenie kognitívnych funkcií. Ich arytmogénny poten-

ciál môže viesť k predĺženiu PR, QRS a QT intervalov na EKG. Pre starších pacientov 

sú bezpečnejšie atypické antipsychotiká (tiaprid, risperidón) (Goldberg, 2003; Jirák 

a Zemková, 2002; Kořínková, 2006).

2.6.6 TRICYKLICKÉ ANTIDEPRESÍVA A FLUOXETÍN 

V Beersovom zozname z roku 2003 sú z tricyklických antidepresív uvedené 

amitriptylín a doxepín. Zvýšené riziko ich používania u starších pacientov vy-

plýva z ich neselektívneho pôsobenia na viaceré neurotransmiterové systémy. 

Anticholínergické pôsobenie môže byť podobne ako v prípade klasických anti-

psychotík príčinou nielen vegetatívnych príznakov, ale aj porúch kognitívnych 

funkcií. Z tricyklických antidepresív majú sekundárne amíny (nortriptylín, de-

sipramín) relatívne slabšie anticholínergické účinky v porovnaní s terciárnymi 

amínmi (imipramín, amitriptylín) (Davies a Maloney, 1976). 
1
-sympatikolytické 

pôsobenie môže viesť k ortostatickej hypotenzii a následne k pádom. Rizikoví 

sú pacienti, u ktorých pri zmene polohy z horizontálnej do vertikálnej dochádza 

k poklesu tlaku o viac ako 10 – 15 mmHg. Môžu pôsobiť proarytmogénne (supra-

ventrikulárne aj ventrikulárne arytmie). Používanie liečiv z tejto skupiny prichá-
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dza do úvahy u geriatrických pacientov v terapii neuropatickej bolesti. Dávky, 

ktoré sa používajú v tejto indikácii, sú nižšie v porovnaní s dávkovaním pri liečbe 

depresie (Chutka a kol., 2004).   

Predstaviteľ skupiny selektívnych inhibítorov spätného vychytávania sérotoní-

nu (SSRI) fl uoxetín má psychostimulačné účinky, môže spôsobiť poruchy spánku, 

nepokoj, úzkosť a akatíziu. Má dlhý biologický polčas – viac ako 24 h a jeho aktívny 

metabolit norfl uoxetín až 15 dní. Disponuje interakčným potenciálom na úrovni me-

tabolizmu izoenzýmom CYP 2D6. Z uvedených dôvodov sa jeho pravidelné podáva-

nie starším pacientom neodporúča. Zo skupiny SSRI sú pre geriatrických pacientov 

vhodnejšie citalopram a sertralín (Plevová a Boleloucký, 2000). 

2.6.7 BENZODIAZEPÍNY 

Beersov zoznam z roku 2003 zahŕňa dlhodobo pôsobiace benzodiazepíny: 

chlórdiazepoxid, diazepam, quazepam, halazepam a klorazepát. Ide o lipofi lné lát-

ky. U starších ľudí sa zväčšuje ich distribučný priestor, spomaľuje sa biotransfor-

mácia v pečeni, predlžuje sa biologický polčas a ľahko dochádza k ich kumulácii. 

Farmakologická odpoveď sa dostavuje už pri nižších plazmatických hladinách. 

Zvýrazňujú sa ich NÚ v zmysle prolongovanej a prehĺbenej sedácie, porúch kogni-

tívnych funkcií a zvyšuje sa riziko pádov. Nebezpečný je aj možný rozvoj závislosti. 

U starších chorých sa odporúča uprednostnenie bezpečnejších hydrofi lných benzo-

diazepínov s kratším biologickým polčasom, pričom sa nesmú prekročiť odporúča-

né dávky. Vyššie dávkovanie krátkodobo pôsobiacich benzodiazepínov sa považuje 

za potenciálne nevhodné pre starších pacientov (lorazepam >3 mg; oxazepam >60 

mg; alprazolam >2 mg; temazepam >15 mg; triazolam >0,25 mg) (Fick a kol., 2003; 

Frels a kol., 2002; Greenblatt a kol., 1991).
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2.6.8 H
1
ANTIHISTAMINIKÁ I. GENERÁCIE 

Za potenciálne nevhodné pre staršieho pacienta sú podľa Beersovho zoznamu 

z roku 2003 považované: prometazín, difenhydramín, cyproheptadín, tripelenamín, 

chlórfeniramín a dexchlórfeniramín. Prechádzajú cez hematoencefalickú bariéru. 

Môžu spôsobovať excesívnu sedáciu. Práve tento efekt bol a ešte stále je zriedkavo 

využívaný v liečbe insomnie. Vďaka anticholínergickým účinkom môžu zhoršovať 

kognitívne funkcie pacienta. Vedú k spomaleniu myšlienkového toku, ku kvalitatív-

nym poruchám vedomia (napr. delírium). Sedatívne pôsobenie zvyšuje riziko pádov. 

Anticholínergické NÚ ďalej prehlbujú nepriaznivý pomer medzi rizikom a prínosmi 

ich terapeutického použitia. Preto sa odporúča nepoužívať túto skupinu v liečbe in-

somnie a uprednostniť hypnotiká III. generácie (zolpidem, zopiklon). Pre alergické 

ochorenia sú k dispozícii výhodnejšie nesedatívne H
1
-antihistaminiká II. generácie 

(napr. loratadín, cetirizín, fexofenadín) (Kay a kol., 1997; Simons a kol., 1999).

2.6.9  NESTEROIDOVÉ ANTIFLOGISTIKÁ NSA 

NSA sú často predpisované liečivá u starších pacientov. K hlavným dôvodom pre-

skripcie patria bolestivé muskuloskeletálne ochorenia (napr. osteoartróza). Riziká 

používania NSA dokumentujú údaje z USA, podľa ktorých až 107 000 pacientov/

rok je hospitalizovaných pre NSA navodeným gastrointestinálnym komplikáciám. 

Odhaduje sa, že aspoň 16 500 pacientov s artritídou zomiera ročne v dôsledku NÚ 

terapie NSA (Singh, 1998).  

Zvýšené riziko spojené s užívaním NSA u starších ľudí je dané viacerými faktor-

mi. Prevažne ide o lipofi lné látky, pre ktoré sa vekom zväčšuje distribučný priestor. 

Pokles plazmatického albumínu vedie k zvýšeniu ich voľnej neviazanej frakcie. 

Redukcia renálnych funkcií znižuje klírens týchto liečiv. Zvyšuje sa riziko interakcií 

najmä s perorálnymi antikoagulanciami. Podľa Pipera a kol. (1991) sa pravdepodob-

nosť krvácania z GITu pri liečbe NSA zvyšuje pri súčasnom podávaní perorálnych an-

tikoagulancií až 12-krát. Pacienti, ktorí užívajú viac ako 10 mg/deň prednizónu spolu 
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s NSA, majú 7-krát zvýšené riziko hemorágie z hornej časti GITu (Shorr a kol., 1993). 

Nebezpečenstvo predstavuje častý asymptomatický priebeh NSA-indukovanej vredo-

vej choroby u starších chorých (Swift, 1998). 

Okrem gastrointestinálnych NÚ môžu užívanie NSA sprevádzať aj iné kompliká-

cie, akými sú zvýšenie krvného tlaku, retencia tekutín, poškodenie obličiek až renál-

na insufi ciencia, alergické reakcie, poruchy krvotvorby, prípadne prejavy zo strany 

CNS – únava, spavosť, depresia, cefalea a vertigo. NSA znižujú antihypertenzné pô-

sobenie diuretík, β-blokátorov a ACE inhibítorov (Kriška a kol., 2000). 

Skupinu NSA nemožno celkovo hodnotiť ako nevhodnú pre starších ľudí. V mo-

difi kovanom Beersovom zozname z roku 2003 sú explicitne uvedené indometacín, 

ketorolak a dlhodobé podávanie plných dávok neselektívnych NSA s dlhým bio-

logickým polčasom: naproxén, oxaprozín a piroxikam. K dôvodom nevhodnosti 

indometacínu patria okrem gastrointestinálnej toxicity aj nepriaznivé účinky na 

CNS: bolesti hlavy, závraty, spavosť a depresie. Pri ostatných je príčinou poten-

ciálnej nevhodnosti vysoké riziko navodenia gastrotoxických NÚ, renálnej insufi -

ciencie a artériovej hypertenzie. Ostatné NSA by sa mali používať iba v opodstat-

nených situáciách a v čo najnižších dávkach. Zvlášť opatrne je potrebné zvážiť 

ich podávanie u pacientov s anamnézou vredovej choroby žalúdka a dvanástnika. 

Pacientom, ktorí sú rizikoví z hľadiska gastrotoxického pôsobenia NSA, možno pre-

ventívne podávať inhibítory protónovej pumpy, H
2
-blokátory alebo prostaglandí-

nový analóg misoprostol. Z NSA má relatívne nižší gastrotoxický potenciál ibupro-

fen. Selektívne inhibítory cyklooxygenázy-2 nemožno považovať za bezpečnejšie 

alternatívy klasických neselektívnych inhibítorov. Vzhľadom na absenciu antiag-

regačného účinku bolo ich užívanie spojené s rizikom tromboembolických príhod. 

Pokiaľ nie je žiaduce dosiahnutie antifl ogistického efektu, je vhodné uprednostniť 

paracetamol. Prevenciou nefrotoxického pôsobenia NSA je dostatočná hydratá-

cia a pravidelné monitorovanie laboratórnych parametrov renálnych funkcií (Day 

a Graham, 2004; Dugowson a Gnanashanmugam, 2006; Fries a kol., 1991; Griffi n 

a kol., 1991; Chutka a kol., 2004). 
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2.6.10 OPIOIDOVÉ ANALGETIKÁ

Podľa Beersovho zoznamu z roku 2003 je u starších ľudí potrebné vyhýbať 

sa použitiu nasledujúcich farmák tejto skupiny: pentazocín, propoxyfén a pe-

tidín. Pentazocín môže znižovať záchvatový prah, sú popísané halucinácie po 

jeho podaní a v porovnaní s morfínom častejšie spôsobuje dysfóriu. Propoxyfén 

vyznel ako nedostatočne analgeticky účinný v porovnaní s paracetamolom, 

ibuprofenom a difl unizalom. Navyše môže znižovať záchvatový prah, pôsobiť 

hepatotoxicky, kardiotoxicky a jeho podávanie je spojené so zvýšeným rizikom 

pádov. Propoxyfén zvyšuje antikoagulačný efekt warfarínu. Jeho riziká prevyšu-

jú prínos liečby. U starších pacientov sa častejšie manifestujú NÚ petidínu – úz-

kosť, tremor a generalizované kŕče. Zvýšená citlivosť geriatrických pacientov je 

spôsobená dlhším biologickým polčasom liečiva, zvýšeným distribučným obje-

mom a poklesom podielu viazanej frakcie liečiva. Za mnohé NÚ je zodpovedný 

hlavný metabolit normeperidín, ktorého analgetická aktivita je podstatne niž-

šia v porovnaní s materskou látkou (Hegyi a Krajčík, 2002; Chutka a kol., 2004; 

Smith a kol., 1975). 

2.6.11 INÉ POTENCIÁLNE NEVHODNÉ LIEČIVÁ

Centrálne myorelaxanciá – karizoprodol a chlórzoxazón sú u starších pacien-

tov rizikové pre silné myorelaxačné a sedatívne účinky. Ich užívanie je spojené 

s vysokým rizikom pádov (Fick a kol., 2003). 
1
-sympatikolytikum doxazosín 

môže u starších ľudí navodiť ortostatickú hypotenziu a pády. V štúdii ALLHAT 

bolo dokonca predčasne pozastavené rameno pacientov užívajúcich doxazosín 

pre častejší výskyt kardiovaskulárnych komplikácií, najmä srdcového zlyhávania 

(ALLHAT, 2003). V indikácii antihypertenznej liečby je potrebné uprednostniť bez-

pečnejšie alternatívy s priaznivým hodnotením z hľadiska medicíny založenej na 

dôkazoch (napr. ACEI). Pre liečbu benígnej hyperplázie prostaty sú k dispozícii 


1
-sympatikolytiká, ktoré pôsobia selektívnejšie v oblasti prostatického tkaniva 

(alfuzosín, tamsulozín) (Rang a kol., 2003). 
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2.7  ANALÝZA POUŽÍVANIA LIEČIV POTENCIÁLNE NEVHODNÝCH PRE 
STARŠÍCH PACIENTOV 

Pre našu analýzu používania potenciálne nevhodných liečiv sme zvolili modifi -

kovaný Beersov zoznam z roku 2003 (Fick a kol., 2003). Ide o medzinárodne rešpek-

tovaný zoznam, ktorý použili na podobné analýzy autori viacerých relevantných 

štúdií (Fialová a kol., 2005; Onder a kol., 2005; Viswanathan a kol., 2005). 

Opodstatnenosť uplatnenia zoznamov potenciálne nevhodných liečiv v analýze 

kvality farmakoterapie hodnotili viaceré práce. Zaoberali sa nepriaznivými zdravotný-

mi a ekonomickými dôsledkami používania takýchto farmák. Podľa Passarelliho a kol. 

(2005) užívanie potenciálne nevhodných liečiv zvyšuje riziko výskytu NÚ. Potenciálne 

nevhodné liečivo sa v tejto štúdii vyskytlo takmer u štvrtiny pacientov s NÚ. Fick a kol. 

(2001) potvrdili, že pacienti užívajúci potenciálne nevhodné farmaká častejšie vyžadujú 

nemocničnú, ambulantnú a urgentnú zdravotnícku starostlivosť. Výskyt potenciálne ne-

vhodných liečiv bol spojený so zvýšenou mortalitou podľa Laua a kol. (2005) a s vyššími 

nákladmi na zdravotnícku starostlivosť podľa Guptu a kol. (1996) a Ficka a kol. (2001). 

V postkomunistických krajinách strednej a východnej Európy zatiaľ neboli pub-

likované podobné zoznamy. Koncepcia potenciálnej nevhodnosti farmák pre star-

ších ľudí nie je štandardnou súčasťou pregraduálnej ani postgraduálnej edukácie 

lekárov na Slovensku. Preto hodnotenie používania takýchto liečiv viac odráža vní-

manie ich zvýšeného rizika u starších pacientov preskribujúcimi lekármi. Toto vní-

manie vyplýva najmä z poznatkov, zo skúseností a z preskripčných zvyklostí lekára.

Hodnotenie sme realizovali na súbore 600 pacientov. Charakteristika súboru je 

uvedená v kapitole „Analýza používania rizikových kombinácií kardiovaskulárnych 

liečiv u starších pacientov“. Potenciálne nevhodné liečivá sa pri prijatí do nemocni-

ce vyskytli u 121 (20,2 %) chorých. Z nich 109 (18,2 %) užívali jedno a 12 (2,0 %) dve 

potenciálne nevhodné farmaká. Celkovo bolo v dokumentácii pri prijatí na interné 

oddelenie zistených 133 nevhodných farmák. 
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Pri prepustení z nemocnice sa potenciálne nevhodné liečivá vyskytli u 120 (20,0 %) 

zo 600 pacientov. Z toho 108 (18,0 %) užívali jedno a 12 (2,0 %) mali predpísané dve 

potenciálne nevhodné farmaká. Pri prepustení z interného oddelenia bolo v odporú-

čaniach pre ďalšiu liečbu zaznamenaných 132 potenciálne nevhodných farmák. 

Porovnateľné hodnoty prevalencie potenciálne nevhodných liečiv boli zistené 

v Českej republike (25,2 %), Taliansku (25,7 %) a vo Fínsku (20,3 %) (Fialová a kol., 

2005). Autori štúdie taktiež použili modifi kovaný Beersov zoznam z roku 2003. 

Podobnosť výsledkov v súboroch z Českej a zo Slovenskej republiky možno vysvetliť 

jednotným systémom medicínskeho vzdelávania až do rozdelenia Československej 

federácie v roku 1993. Aj po rozdelení spoločného štátu lekári z oboch nástupníc-

kych republík spoločne organizujú vzdelávacie podujatia, konferencie a kongresy. 

Na druhej strane v práci Fialovej a kol. (2005) bolo v niektorých krajinách Európskej 

únie zaznamenané zriedkavejšie používanie potenciálne nevhodných liečiv v po-

rovnaní s výsledkami z nášho súboru. Aspoň jedno potenciálne nevhodné liečivo 

bolo predpísané u 15,1 % chorých z Islandu, u 14,7 % nórskych pacientov, 13,5 % pre-

valencia bola v súbore z Veľkej Británie a 13,1 % u holandských pacientov. Najnižší 

výskyt týchto farmák (5,7 %) bol zistený v Dánsku. 

Koncepcia potenciálne nevhodných liečiv má svoj pôvod a najdlhšiu tradíciu 

v Spojených štátoch amerických. Preto hodnotenie ich používania v USA viac odráža 

retenciu vedomostí lekára, ktoré získal počas pregraduálnej a postgraduálnej eduká-

cie, prípadne z predchádzajúcich auditov vlastnej farmakoterapie. Zdravotné poisťovne 

v zahraničí bežne realizujú audity preskripcie. Údaje z USA o prevalencii potenciálne ne-

vhodných liečiv sa líšia v rôznych štúdiách. Raji a kol. (2003) zistil 12-percentnú preva-

lenciu u mexických Američanov žijúcich na juhozápade USA. Curtis a kol. (2004) udávajú 

prítomnosť týchto farmák až u 21 % pacientov. Údaje získal z jednej z najrozsiahlejších 

databáz liekovej preskripcie USA. Podľa štúdie Gouldinga (2004) nedošlo k významnému 

poklesu používania takýchto farmák pri porovnaní preskripcie v rokoch 1995 a 2000. 

Výsledok práce poukazuje na pretrvávajúci problém predpisovania potenciálne nevhod-

ných liečiv napriek úsiliu, ktoré bolo vložené do realizácie edukačných programov v USA. 
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V našej štúdii sa najčastejšie vyskytli potenciálne nevhodné liečivá: digoxín 

v dávke >0,125 mg/deň (okrem liečby predsieňových arytmií), tiklopidín a amiod-

aron. Uvedené farmaká patrili k desiatim najčastejšie sa vyskytujúcim potenciálne 

nevhodným liečivám v štúdii Fialovej a kol. (2005) (tabuľka 2.7). 

Digoxín je najstarším a zároveň aj jedným z najmenej fi nančne nákladných liečiv 

používaných v terapii chronického srdcového zlyhávania. Jeho frekventovaný výskyt 

v našom súbore poukazuje na pretrvávajúci trend preskripcie tohto farmaka. V zahra-

ničnej literatúre je popísaný pokles jeho používania (Fonarow a kol., 2005). Prispeli 

k tomu výsledky niektorých klinických štúdií, ktoré nepotvrdili benefi t liečby digoxí-

nom z hľadiska redukcie mortality (van Veldhuisen, 2002). Taktiež odporúčania pre 

liečbu srdcového zlyhávania ACC/AHA degradovali postavenie digoxínu (Hunt a kol., 

2005). K určitému znevýhodneniu postavenia digoxínu prispela i dostupnosť a uplatne-

nie novších farmák s neurohumorálnymi účinkami, akými sú -blokátory a antagonisty 

aldosterónu. Nedostatok marketingových aktivít pre fi nančne pomerne málo atraktívny 

digoxín prispel k poklesu jeho preskripcie. Ahmed a kol. (2006) hodnotili súbor pacien-

tov štúdie „The Digitalis Investigation Group (DIG)“ (1997). Poskytli relevantné dôkazy, 

že digoxín pri nízkych sérových koncentráciách (0,5 – 0,9 ng/ml) znižuje mortalitu 

a hospitalizovanosť pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním vrátane chorých so 

zachovanou systolickou funkciou. U starších ľudí sa na dosiahnutie tohto intervalu sé-

rových koncentrácií nemá prekračovať dávka 0,125 mg/deň. V ekonomicky rozvinutých 

krajinách patria diuretiká, -blokátory a ACE inhibítory k najviac používaným farma-

kám v liečbe chronického srdcového zlyhávania. Digoxín v adekvátnych dávkach môže 

mať významnú úlohu nielen v redukcii mortality, ale aj v šetrení fi nančných prostried-

kov spojených s terapiou tohto ochorenia.
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Tabuľka 2.7 Výskyt potenciálne nevhodných liečiv pri prijatí a prepustení z nemocnice 

(n = 600)

LIEČIVO VÝSKYT PRI PRIJATÍ VÝSKYT PRI PREPUSTENÍ

digoxín* 44 (7,3) 43 (7,2)

tiklopidín 28 (4,7) 28 (4,7)

amiodaron 19 (3,2) 18 (3,0)

chlórdiazepoxid 9 (1,5) 9 (1,5)

karizoprodol 7 (1,2) 7 (1,2)

diazepam 6 (1,0) 7 (1,2)

fl uoxetín 5 (0,8) 4 (0,7)

metyldopa 5 (0,8) 5 (0,8)

indometacín 3 (0,5) 2 (0,3)

doxazosín 3 (0,5) 3 (0,5)

prometazín 2 (0,3) 3 (0,5)

pentazocín 1 (0,2) 1 (0,2)

tioridazín 1 (0,2) 1 (0,2)

amitriptylín 0 (0,0) 1 (0,2)

Vysvetlivky: hodnoty vyjadrujú frekvenciu výskytu (% z n = 600); *digoxín v dávke >0,125 mg/deň, okrem liečby 
predsieňových arytmií

Tiklopidín bol najviac predpisovaným potenciálne nevhodným farmakom v štúdii 

talianskych autorov Ondera a kol. (2005), ktorí taktiež použili modifi kovaný Beersov 

zoznam z roku 2003. Autori zdôvodňujú svoj nález nedostupnosťou klopidogrelu 

v talianskom liekovom formulári v období rokov 1997 – 1998, z ktorého pochádzal 

hodnotený súbor. Klopidogrel predstavuje bezpečnejšiu alternatívu kyseliny acetyl-

salicylovej v porovnaní s tiklopidínom. Na častej preskripcii tiklopidínu v našom sú-

bore sa podieľali limitácie zdravotných poisťovní pre klopidogrel. Príčinou bola vyš-

šia cena klopidogrelu oproti tiklopidínu. V súčasnosti sú dostupné lacnejšie generiká 

klopidogrelu, preto cenová bariéra jeho širšieho používania stratila opodstatnenosť.

Amiodaron predstavoval druhé najčastejšie predpisované potenciálne nevhodné 

liečivo v práci Ondera a kol. (2005). Na druhej strane sa vôbec nevyskytoval v štúdi-

ách amerických autorov (Curtis a kol., 2004; Goulding, 2004; Raji a kol., 2003), ako 

aj v práci fínskeho kolektívu Pitkalu a kol. (2002). Autori týchto štúdií použili starší 
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Beersov zoznam z roku 1997, ktorý nezahŕňal amiodaron. Častý výskyt amiodaro-

nu v našom súbore možno zdôvodniť tým, že na hospitalizáciu do nemocnice sú 

prijímaní chorí s arytmiami, u ktorých nebola účinná prvotná antiarytmická liečba, 

alebo ju pacient netoleroval. V takýchto prípadoch je podanie amiodaronu opodstat-

nené (Williams a Kim, 2003). 

Tricyklické antidepresívum amitriptylín a dlhodobo pôsobiace benzodiazepíno-

vé anxiolytikum diazepam boli v našej štúdii predpísané u menej ako 10 pacien-

tov. Tieto psychofarmaká patrili v štúdiách amerických autorov Curtisa a kol. (2004) 

a Gouldinga (2004) k najčastejšie preskribovaným potenciálne nevhodným liečivám. 

Sedatívne antihistaminikum prometazín, ktoré sa v našej štúdii vyskytlo u menej 

ako jedného percenta chorých, patrilo k najčastejšie predpisovaným potenciálne ne-

vhodným farmakám v práci holandských autorov van der Hoofta a kol. (2005). 

Príčinou odlišností v prevalencii potenciálne nevhodných liečiv v jednotlivých 

krajinách sú interregionálne rozdiely v dostupnosti farmák, v ich cene a v pre-

skripčných obmedzeniach zo strany regulačných orgánov. Americké Beersove zo-

znamy nezahŕňajú benzodiazepínové hypnotiká nitrazepam a fl unitrazepam, keďže 

nie sú v USA registrované. Možno ich tiež považovať za potenciálne nevhodné pre 

starších pacientov. Nitrazepam sa v našom súbore vyskytol pri prijatí u 16 (2,7 %) 

a pri prepustení z nemocnice u 18 (3,0 %) pacientov. Flunitrazepam užívalo rovnako 

pri prijatí a prepustení 8 (1,3 %) chorých. Pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že 

tieto liečivá prestali byť dostupné na Slovensku v priebehu roku 2005. Naopak, nie-

ktoré potenciálne nevhodné farmaká, často zaznamenané v prácach zahraničných 

autorov, neboli zistené u pacientov nášho súboru vzhľadom na ich nedostupnosť na 

Slovensku. Ako príklady možno uviesť tricyklické antidepresívum doxepín, spaz-

molytikum dicyklomín a opioidové analgetikum propoxyfén, ktoré patrili k najčas-

tejšie predpisovaným potenciálne nevhodným liečivám v prácach autorov z USA 

(Curtis a kol., 2004; Goulding, 2004; Raji a kol., 2003). Rezerpín užívalo až 23,7 % 

tureckých pacientov v štúdii Ayho a kol. (2005). Toto antihypertenzívum nebolo na 

Slovensku registrované v období, z ktorého pochádza analyzovaný súbor. 
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Podávanie potenciálne nevhodných liečiv bolo v hodnotenom súbore ukončené 

u šiestich chorých počas hospitalizácie: amiodaron, indometacín, fl uoxetín, digoxín 

v dávke >0,125 mg/deň a dvakrát tiklopidín. Na druhej strane u piatich pacientov 

boli takéto farmaká počas hospitalizácie pridané do terapie: prometazín, diazepam, 

amitriptylín a dvakrát tiklopidín. 

Počas hospitalizácie nedošlo k významnej zmene celkového počtu potenciálne ne-

vhodných liečiv pri porovnaní stavu pri prijatí a prepustení z nemocnice (p =1,0 podľa 

McNemarovho testu). Rovnako sme nezistili signifi kantný rozdiel pri individuálnom 

porovnaní počtu konkrétnych potenciálne nevhodných farmák pri prijatí a prepustení 

z nemocnice. Preto možno predpokladať, že vnímanie potenciálneho rizika hodnote-

ných liečiv nemocničnými lekármi (internistami) bolo podobné ako u praktických le-

károv, ktorí zodpovedali za liečbu pacientov mimo nemocnice (Wawruch a kol., 2006b).  

Vnímanie rizika potenciálne nevhodných liečiv slovenskými lekármi sme hodno-

tili aj dotazníkovou analýzou. Na dotazník odpovedalo 216 respondentov. Desať do-

tazníkov sme vyradili pre nesprávne vyplnenie. Vek, zastúpenie pohlaví a medicínsku 

špecializáciu 206 respondentov dotazníka charakterizuje tabuľka 2.8. V jednej z otá-

zok dotazníka sa 206 lekárov vyjadrilo k potenciálnej nevhodnosti vybraných 10 liečiv 

uvedených v modifi kovanom Beersovom zozname z roku 2003. Vzorku respondentov 

možno považovať za reprezentatívnu, keďže dotazník bol poskytnutý lekárom v rôz-

nych regiónoch Slovenska. Cieľovou skupinou boli lekári, ktorých špecializácia (vše-

obecné lekárstvo, interná medicína) sa zameriava práve na populáciu starších ľudí.

Názory na potenciálnu nevhodnosť vybraných 10 liečiv uvádza tabuľka 2.9. 

Zo všetkých 2060 odpovedí (206 respondentov mohlo označiť 10 liečiv) bolo po-

tenciálne nevhodné farmakum správne identifi kované v 422 (20,5 %) prípadoch. 

Nevhodnosť diazepamu u starších ľudí udávala takmer polovica respondentov. Viac 

ako pätina lekárov považovala za rizikové farmaká pre starších pacientov aj digoxín 

v dávke >0,125 mg/deň (okrem liečby predsieňových arytmií), amitriptylín, piroxi-

kam a chlórdiazepoxid.
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Tabuľka 2.8 Charakteristika súboru respondentov dotazníkovej analýzy (n = 206) 

Vek (roky) 49,3 ± 10,2

Pohlavie

muži 64 (31,1 %)

ženy 142 (68,9 %)

Špecializácia

všeobecné lekárstvo 118 (57,3 %)

interná medicína 88 (42,7 %)

Vysvetlivky: vek je vyjadrený priemerom ± smerodajná odchýlka; ostatné parametre sú vyjadrené počtom res-
pondentov (% z n = 206)

Tabuľka 2.9 Názory lekárov na potenciálnu nevhodnosť liečiv u starších pacientov 

LIEČIVO
POČET POZITÍVNYCH 

ODPOVEDÍ

diazepam 95 (15,8)

digoxín* 64 (10,7)

piroxikam 57 (9,5)

amitriptylín 57 (9,5)

chlórdiazepoxid 48 (8,0)

prometazín 34 (5,7)

fl uoxetín 24 (4,0)

amiodaron 21 (3,5)

doxazosín 12 (2,0)

tiklopidín 10 (1,7)

Vysvetlivky: digoxín* v dávke > 0,125 mg/deň, okrem liečby predsieňových arytmií; hodnoty vyjadrujú počet po-
zitívnych odpovedí, keď respondent označil liečivo za potenciálne nevhodné pre staršieho pacienta (% z n = 206)

Výsledok dotazníkového prieskumu ako aj neprítomnosť rozdielu v prevalencii po-

tenciálne nevhodných liečiv pri prijatí a prepustení z nemocnice poukazujú na relatív-

ne nízku percepciu potenciálnej nevhodnosti hodnotených liečiv slovenskými lekár-

mi. Z toho vyplýva potreba implementácie problematiky farmakoterapie v geriatrii do 

pregraduálneho a postgraduálneho medicínskeho vzdelávania. Pre možnosť realizácie 

podobných analýz na Slovensku by bolo veľmi užitočné vytvoriť zoznam potenciálne 

nevhodných liečiv, ktorý bude prispôsobený podmienkam domácej preskripcie. 
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Pri porovnaní prevalencie potenciálne nevhodných liečiv v súbore 600 pacientov 

s výsledkami dotazníkovej analýzy možno vidieť určité súvislosti (Wawruch a kol., 

2006b). Viac ako 20 % respondentov považovalo za potenciálne nevhodné farmaká 

pre geriatrických pacientov: diazepam, digoxín v dávke >0,125 mg/deň (okrem lieč-

by predsieňových arytmií), amitriptylín, piroxikam a chlórdiazepoxid. Diazepam, 

amitriptylín, a chlórdiazepoxid sa vyskytli iba u menej ako 10 pacientov hodnote-

ného súboru. Piroxikam sme vôbec neevidovali v dokumentácii pacientov. Digoxín 

v uvedenej dávke bol však najčastejšie sa vyskytujúcim potenciálne nevhodným far-

makom. Túto diskrepanciu možno vysvetliť častým výskytom srdcového zlyhávania 

u starších pacientov a pretrvávajúcou obľubou preskripcie digoxínu. V práci Fialovej 

a kol. (2005) sa digoxín v spomenutom dávkovaní vyskytoval v Českej republike naj-

častejšie z hodnotených európskych krajín. Na druhej strane amiodaron v dotazníku 

označilo za nevhodný iba 10,2 % a tiklopidín najmenej iba 4,9 % z 206 respondentov. 

Tiklopidín a amiodaron patrili v našom súbore k najčastejšie predpisovaným poten-

ciálne nevhodným liečivám. 

Na účely podrobnejšej analýzy preskripčného rozhodovania lekára sme identi-

fi kovali faktory pacienta, ktoré zvyšujú riziko výskytu potenciálne nevhodných far-

mák (Wawruch a kol., 2008). Výsledky univariantnej analýzy sociodemografi ckých 

a klinických znakov ako aj pridružených ochorení vo vzťahu k užívaniu potenciálne 

nevhodných liečiv uvádzajú tabuľky 2.10 a 2.11. V modeli logistickej regresie vy-

zneli ako najvýznamnejšie prediktory: polyfarmácia (užívanie ≥6 liečiv), depresia, 

imobilizácia a srdcové zlyhávanie. Naopak, pacienti vo veku ≥75 rokov mali nižšiu 

pravdepodobnosť na užívanie potenciálne nevhodných liečiv (tabuľka 2.12).

Polyfarmáciu sme defi novali ako užívanie šiestich liečiv a viac (Williamson 

a Chopin, 1980). V našej štúdii predstavovala polyfarmácia najvýznamnejší faktor 

zvyšujúci pravdepodobnosť výskytu potenciálne nevhodných farmák. K podobné-

mu záveru dospeli aj autori: Ay a kol. (2005), Fialová a kol. (2005), Goulding (2004), 

Onder a kol. (2003), Pitkala a kol. (2002) a Viswanathan a kol. (2005). Zistenú po-

zitívnu asociáciu možno chápať ako logický dôsledok skutočnosti, že každý ďalší 
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užívaný liek má určitú pravdepodobnosť byť potenciálne nevhodný. Tento výsledok 

poukazuje na potrebu pravidelného prehodnocovania farmakoterapie u starších pa-

cientov s polyfarmáciou.

Tabuľka 2.10 Sociodemografi cké a klinické znaky vo vzťahu k užívaniu potenciálne 

nevhodných liečiv 

PACIENTI

PBEZ NEVHODNÉHO 
LIEČIVA (n = 474)

S NEVHODNÝM 
LIEČIVOM (n = 126)

Sociodemografi cké znaky

≥75 rokov 292 (61,6) 63 (50,0) 0,019

muži 193 (40,7) 56 (44,4)
0,450

ženy 281 (59,3) 70 (55,6)

žijúci s inou osobou 355 (74,9) 88 (69,8)

0,442žijúci osamelo 99 (20,9) 33 (26,2)

inštitucionalizovaní 20 (4,2) 5 (4,0)

Klinické znaky

prítomnosť ≥4 ochorení 210 (44,3) 68 (54,0) 0,053

imobilizácia 92 (19,4) 36 (28,6) 0,026

rehospitalizácia 181 (38,2) 47 (37,3) 0,856

≥6 liečiv pri prijatí 266 (56,1) 96 (76,2) <0,001

Vysvetlivky: jednotlivé znaky sú vyjadrené frekvenciou výskytu (% z n); p – štatistická významnosť podľa 2 testu

Z ďalších hodnotených parametrov ovplyvňovala výskyt potenciálne nevhod-

ných liečiv imobilizácia. Neschopnosť samostatného pohybu a jej vplyv na užíva-

nie potenciálne nevhodných farmák hodnotili Fialová a kol. (2005) v rámci para-

metra „závislosť v aktivitách denného života“. Tento znak zahŕňal okrem schop-

nosti lokomócie aj udržiavanie osobnej hygieny, používanie WC a samostatné stra-

vovanie. „Závislosť v aktivitách denného života“ vyznela ako nepriaznivý faktor 

spojený s častejším užívaním potenciálne nevhodných liečiv.
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Tabuľka 2.11 Pridružené ochorenia vo vzťahu k užívaniu potenciálne nevhodných liečiv 

PACIENTI

PBEZ 
NEVHODNÉHO LIEČIVA 

(n = 474)

S NEVHODNÝM
LIEČIVOM (n = 126)

ICHS 384 (81,0) 95 (75,4) 0,163

artériová hypertenzia 359 (75,7) 102 (81,0) 0,218

srdcové zlyhávanie 148 (31,2) 57 (45,2) 0,003

fi brilácia predsiení 63 (13,3) 16 (12,7) 0,861

diabetes mellitus 168 (35,4) 54 (42,9) 0,125

CHOCHP/ bronchiálna astma 89 (18,8) 30 (23,8) 0,208

demencia 69 (14,6) 20 (15,9) 0,712

depresia 33 (7,0) 19 (15,1) 0,004

ochorenia GITu 143 (30,2) 29 (23,0) 0,115

hepatálne ochorenia 124 (26,2) 41 (32,5) 0,154

ochorenia pohybového aparátu 207 (43,7) 46 (36,5) 0,148

vaskulárne ochorenia mozgu 114 (24,1) 25 (19,8) 0,320

renálna insufi ciencia 88 (18,6) 24 (19,0) 0,902

Vysvetlivky: ICHS – ischemická choroba srdca; CHOCHP – chronická obštrukčná choroba pľúc; GIT – gastro-

intestinálny trakt; jednotlivé znaky sú vyjadrené frekvenciou výskytu (% z n); p – štatistická významnosť podľa 
2 testu

Tabuľka 2.12 Multivariantná analýza znakov ovplyvňujúcich užívanie potenciálne 

nevhodných liečiv 

ZNAK OR 95 % CI p

≥6 liekov pri prijatí 2,38 1,50 – 3,79 <0,001

depresia 2,03 1,08 – 3,82 0,028

imobilizácia 1,87 1,16 – 3,00 0,010

srdcové zlyhanie 1,73 1,13 – 2,64 0,011

vek ≥75 rokov 0,58 0,39 – 0,88 0,010
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Vysvetlivky: OR – pomer šance (odds ratio); CI – interval spoľahlivosti (confi dence interval); p – štatistická 
významnosť v logistickej regresii

Z pridružených ochorení mali v našom súbore významný vplyv na výskyt poten-

ciálne nevhodných farmák iba depresia a srdcové zlyhávanie. Ostatné komorbidity 

neovplyvňovali prítomnosť týchto liečiv. Tento výsledok možno hodnotiť pozitívne, 

lebo signifi kantne vyšší výskyt takýchto farmák v prípade určitého ochorenia by 

poukazoval na nesprávny trend v preskripčných zvyklostiach. 

Z 52 pacientov, ktorí boli liečení na diagnózu depresie, malo však iba šesť cho-

rých predpísané potenciálne nevhodné antidepresívum (päť pacientov fl uoxetín 

a jeden amitriptylín). Ostatní chorí s depresiou užívali iné potenciálne nevhodné lie-

čivá. Podobné výsledky priniesli aj práce Fialovej a kol. (2005) a Pitkalu a kol. (2002). 

V našej štúdii sa srdcové zlyhávanie uplatnilo ako predikujúci faktor v súvislosti s 

pretrvávajúcou obľubou digoxínu v domácej preskripcii. 

Vek ≥75 rokov znižoval v našom súbore pravdepodobnosť užívania potenciálne 

nevhodných liečiv podobne ako v prácach Fialovej a kol. (2005), Gouldinga (2004), 

Ondera a kol. (2003) a Ondera a kol. (2005). Toto zistenie je v súlade s názorom, že 

u vulnerabilných polymorbídnych starších pacientov lekári pristupujú k preskripcii 

opatrnejšie a viac vnímajú potenciálne riziko liekov (Onder a kol., 2003). 

Podľa práce Ondera a kol. (2003) poruchy kognitívnych funkcií súviseli s niž-

ším výskytom potenciálne nevhodných liečiv. Autori pripisujú tento nález vyššej 

ostražitosti lekárov pri preskripcii liekov takýmto chorým. Kognitívnu dysfunkciu 

považujú podobne ako vyšší vek za faktor zvyšujúci vnímanie farmakoterapeutic-

kej vulnerability staršieho pacienta lekármi. Naopak, poruchy kognitívnych funkcií 

neboli významným prediktorom užívania potenciálne nevhodných farmák v práci 

Fialovej a kol. (2005). Ako kritérium na hodnotenie týchto porúch sme v našej štú-

dii využili diagnózu demencie. Hoci demencia bola častejšie prítomná u chorých 

s potenciálne nevhodnými liečivami, rozdiel nebol signifi kantný. 
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V prácach Fialovej a kol. (2005) ako aj Ondera a kol. (2003) vyznel počet ochorení, 

hodnotený metódou Charlsonovho indexu komorbidít, ako faktor významne zvyšu-

júci riziko výskytu potenciálne nevhodných liečiv. Použitá metóda Charlsonovho 

indexu je určená pre prospektívne štúdie (Charlson a kol., 1987). V našej retrospek-

tívnej analýze sme hodnotili polymorbiditu ako prítomnosť ≥4 diagnóz, ktoré autori 

Veehof a kol. (2000) analyzovali ako možné prediktory celkového počtu užívaných 

farmák. Polymorbídni pacienti boli častejšie zastúpení v skupine chorých s potenci-

álne nevhodnými liečivami, avšak rozdiel nebol štatisticky významný. 

Opakované hospitalizácie počas daného roku v našom súbore neovplyvňova-

li užívanie potenciálne nevhodných liečiv. K podobnému záveru dospeli aj autori 

Fialová a kol. (2005). Pri porovnaní výskytu týchto farmák pri prijatí a prepustení 

z nemocnice sme taktiež nezistili významný rozdiel. Oba výsledky poukazujú na 

nízku tendenciu lekárov ukončiť podávanie takýchto farmák počas hospitalizácie. 

V práci Fialovej a kol. (2005) mali osamelí pacienti významne nižšie zastúpenie 

v skupine chorých s potenciálne nevhodnými liečivami. Autorka zdôvodňovala toto 

zistenie tým, že išlo o doma žijúcich ľudí. Títo chorí boli závislí od starostlivosti 

druhých osôb a menej navštevovali praktických lekárov. V našom súbore osamelosť 

významne neovplyvňovala výskyt potenciálne nevhodných liečiv.
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2.8 POUŽITIE LIEČIV VYBRANÝCH
 FARMAKODYNAMICKÝCH SKUPÍN V GERIATRII 

2.8.1 LIEČIVÁ KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU

U starších chorých patria ochorenia tohto systému k najčastejším problémom. 

Voľbu liečiv treba zvážiť veľmi starostlivo, keďže väčšinou ide o dlhodobú terapiu. 

Napríklad pri výbere antihypertenznej farmakoterapie sa odporúča začínať nízkou 

dávkou a vyhýbať sa farmakám, ktoré vedú k ortostatickej hypotenzii. Prudké zni-

žovanie krvného tlaku je spojené s rizikom cievnych mozgových príhod. Pre časté 

používanie kombinácií liečiv je potrebné zohľadňovať ich možný interakčný poten-

ciál (Hegyi, 2006). 

2.8.1.1 DIURETIKÁ

Používajú sa najmä na liečbu artériovej hypertenzie a srdcového zlyhávania. 

Najviac sa používajú tiazidové, slučkové a kálium šetriace diuretiká. Pri používaní 

tiazidov u starších pacientov treba vziať do úvahy ich vplyv na elektrolytovú rov-

nováhu. Hypokaliémia vedie k poruchám srdcového rytmu, zvyšuje sa riziko toxi-

city digoxínu. Hyponatriémia sa môže podieľať na rozvoji porúch vedomia (až de-

lirantných stavov). Tiazidové diuretiká môžu zhoršiť glukózovú toleranciu a viesť 

k zvýšeniu hladiny kyseliny močovej, čo treba zohľadniť u diabetikov a pacientov 

s dnou. Strácajú účinnosť pri renálnej insufi ciencii pri poklese klírens kreatinínu 

<20 ml/min. U starších pacientov sa odporúča neprekračovať dávky hydrochloro-

tiazidu 50 mg/deň. Výhodou slučkového diuretika furosemidu je možnosť použi-

tia u pacientov s renálnou insufi cienciou pri klírens kreatinínu <10 ml/min. Riziká 

predstavujú najmä poruchy minerálovej rovnováhy (hypokaliémia, hyponatriémia, 

hypochlorémia), hypovolémia, pokles krvného tlaku, porucha tolerancie glukózy 

a potencovanie ototoxicity aminoglykozidových antibiotík. V terapii hypertenzie sa 

uplatňuje u chorých s renálnou insufi cienciou (Hegyi a Krajčík, 2002; Kriška a kol., 

1999; Vítovec a kol., 2004).
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Kálium šetriace diuretiká sa používajú najmä na korekciu hypokaliémie navo-

denej podávaním kálium nešetriacich diuretík. Antagonista aldosterónu – spirono-

laktón je odporúčaný taktiež v liečbe srdcového zlyhávania v štádiu NYHA III – IV. 

Hlavné riziko kálium šetriacich diuretík predstavuje hyperkaliémia. Tento efekt 

môže byť potencovaný súčasným podávaním ACE inhibítorov, napr. u chorých so 

srdcovým zlyhávaním. Preto takáto kombinácia vyžaduje starostlivé monitorovanie 

plazmatickej koncentrácie kália (Palmer, 2004; Swedberg a kol., 2005). 

2.8.1.2 BLOKÁTORY

Uplatňujú sa najmä v liečbe artériovej hypertenzie, ischemickej choroby srdca, 

srdcového zlyhávania a supraventrikulárnych arytmií. Ich pôsobením dochádza 

k poklesu srdcovej frekvencie a zníženiu spotreby kyslíka myokardiálnymi bun-

kami. Účinnosť -blokátorov môže byť u starších ľudí znížená pre zmeny citlivosti 

-receptorov (Dulin a Krum, 2006; Williams a Kim, 2003). Ich postavenie v rámci liekov 

prvej voľby pri artériovej hypertenzii bolo spochybnené niektorými štúdiami. V po-

rovnaní s inými skupinami antihypertenzív boli u starších pacientov menej efek-

tívne v redukcii kardiovaskulárnych príhod (najmä cievnych mozgových príhod) 

(Lindholm a kol., 2005). 

Častý NÚ, ktorý vyplýva z farmakodynamického profi lu tejto liekovej skupiny, 

je dávkovo závislá bradykardia. Nižší bradykardizujúci potenciál majú -blokátory 

s vnútornou sympatikomimetickou aktivitou (pindolol, bopindolol, acebutolol). -blo-

kátory môžu zhoršovať chronické obštrukčné ochorenie pľúc ako aj ischemickú cho-

robu dolných končatín. Menej rizikové sú z tohto hľadiska kardioselektívne blokátory 


1
-receptorov (metoprolol, bisoprolol, betaxolol, atenolol). Ich selektivita je však dáv-

kovo závislá a pri vyšších dávkach môže dôjsť k jej „prelomeniu“. Hybridné -bloká-

tory (karvedilol, labetalol, celiprolol) sú vďaka vazodilatačnému pôsobeniu pomerne 

bezpečné u pacientov s ischemickou chorobou dolných končatín. Lipofi lné -blokáto-

ry prechádzajú cez hematoencefalickú bariéru a môžu spôsobovať NÚ zo strany CNS 

(únava, depresia, živé sny). Iné riziko predstavujú metabolické účinky -blokátorov. 
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U diabetikov môžu tlmiť stimuláciu glukoneogenézy a maskovať symptómy hypogly-

kémie navodené aktiváciou sympatika (napr. tachykardia) (Hradec, 2005). 

Lipofi lné -blokátory (napr. metoprolol) sú eliminované prevažne hepatálnou 

cestou. Hydrofi lné -blokátory (napr. atenolol) sa vylučujú dominantne obličkami. 

Farmakokinetické vlastnosti je potrebné zohľadniť pri voľbe -blokátora a pri úprave 

dávkovania u pacientov s renálnou alebo hepatálnou insufi cienciou. Úvodné dávky 

by mali byť u starších chorých čo najnižšie (Piepho a Fendler, 1991).

2.8.1.3  INHIBÍTORY ANGIOTENZÍNKONVERTUJÚCEHO ENZÝMU ACEI

Používajú sa u pacientov s artériovou hypertenziou, ischemickou chorobou srd-

ca a srdcovým zlyhávaním. Pacienti s diabetickou alebo nediabetickou nefropatiou 

profi tujú z ich nefroprotektívneho pôsobenia. Avšak pri závažnom renálnom poško-

dení môže ich podanie prehĺbiť pokles glomerulárnej fi ltrácie (Chobanian, 2003). 

Hypovolémia, redukovaný srdcový výdaj, pokles renálnej perfúzie ako aj diure-

tická liečba, ktoré sú často prítomné u starších pacientov, stimulujú renín-angioten-

zín-aldosterónový systém (RAAS). Aktivovaný RAAS je následne potrebný na udr-

žanie orgánovej perfúzie. Preto blokáda tohto systému účinkom ACEI môže viesť 

k ťažkej hypotenzii najmä na začiatku ich podávania. K tomuto NÚ prispieva znížená 

citlivosť baroreceptorov u starších ľudí. V priebehu dlhodobej liečby ACEI dochá-

dza k adaptácii vazopresorických mechanizmov a riziko hypotenzie klesá (Williams 

a Kim, 2003).

Najčastejším NÚ je suchý kašeľ, ktorý neodpovedá na antitusickú liečbu. 

Osobitnú pozornosť si zaslúži hyperkaliemizujúci efekt, ktorý zosilňuje najmä 

kombinácia s kálium šetriacimi diuretikami. Kombinovanie ACEI so spironolaktó-

nom sa uplatňuje v liečbe chronického srdcového zlyhávania. Prevenciou hyper-

kaliémie sú pravidelné kontroly plazmatickej koncentrácie kália a úprava dávko-

vania liečiv (Palmer, 2004; Swedberg a kol., 2005). 
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V súčasnosti dostupné ACEI (okrem kaptoprilu a lisinoprilu) sú liečivá typu 

„prodrug“, vyžadujú bioaktiváciu v pečeni. Ich väzba na plazmatické bielkoviny 

varíruje od 10 % pri aktívnej forme perindoprilu až po takmer 100 % pri aktívnej 

formy fosinoprilu. Nie sú popísané klinicky významné dôsledky týchto rozdielov 

vo vzťahu k veku pacientov. Všetky ACEI sú eliminované prevažne renálnou ces-

tou. Hepatálna exkrécia je významná iba pri fosinoprile, trandolaprile a spiraprile 

(Greenbaum a kol., 2000; Tomlinson, 1996).

2.8.1.4  ANTAGONISTY RECEPTOROV AT
1
 PRE ANGIOTENZÍN II ARBs

Skupina ARBs (angiotensin II receptor blockers) predstavuje alternatívu v prípa-

de intolerancie ACEI. Ich účinok spočíva v priamom antagonizovaní AT
1
 receptorov 

pre angiotenzín II. Na rozdiel od ACEI neovplyvňujú bradykinínový systém. Hlavnou 

prednosťou ARBs v porovnaní s ACEI je nižší výskyt NÚ, najmä kašľa (Vítovec a kol., 

2004). 

Okrem kandesartanu, ktorý je esterom (kandesartan cilexetil), sú všetci ostatní 

predstavitelia skupiny aktívne liečivá. Väzba ARBs na plazmatické bielkoviny sa po-

hybuje v rozsahu od 90 % pri irbesartane až do 99 % pri kandesartane a telmisarta-

ne. Hlavnou cestou ich eliminácie je biliárna exkrécia. Úprava dávkovania u starších 

pacientov nie je potrebná s výnimkou chorých s ťažkou hepatálnou alebo renálnou 

insufi cienciou (Israili, 2000). 

2.8.1.5 BLOKÁTORY VÁPNIKOVÝCH KANÁLOV

Táto skupina sa uplatňuje najmä v terapii artériovej hypertenzie, ischemickej choro-

by srdca a predsieňových arytmií (verapamil, diltiazem). Zahŕňa tri podskupiny (dihyd-

ropyridínové, fenylalkylamínové a benzotiazepínové deriváty). Z dihydropyridínových 

derivátov sa používajú najmä prípravky: isradipín, felodipín, amlodipín a lacidipín. 

Pôsobia relaxačne v oblasti hladkej svaloviny ciev. Sú účinné aj u pacientov s izolova-

nou systolickou hypertenziou. Ich prednosťou je dlhší biologický polčas, ktorý umož-
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ňuje aplikáciu jeden- až dvakrát denne. Vďaka týmto farmakokinetickým vlastnostiam 

dlhodobo pôsobiace dihydropyridíny na rozdiel od krátkodobo pôsobiacich (nifedipín) 

nepredstavujú riziko srdcovej ischémie, cievnych mozgových príhod a náhlej smr-

ti. Z NÚ prichádzajú do úvahy hypotenzia, začervenanie tváre, bolesti hlavy a edémy. 

Predstaviteľom fenylalkylamínových derivátov je verapamil. Pôsobí na myokard nega-

tívne dromotropne, chronotropne a inotropne. Hlavné riziko predstavujú: bradykardia 

a átrio-ventrikulárne blokády. Jeho podávanie môže viesť k zápche. Benzotiazepínový 

derivát diltiazem pôsobí na myokard slabšie ako verapamil a na cievny hladký sval 

miernejšie ako dihydropyridínové deriváty. Kombinácia verapamilu alebo diltiazemu s 

-blokátormi a digoxínom vyžaduje opatrnosť, pretože dochádza k potencovaniu brady-

kardizujúcich účinkov (Hradec J, 2005; Pahor a kol., 1995; Widimský jr, 2005). 

Hoci ide o chemicky odlišné skupiny, všetci predstavitelia sa v rôznej miere 

viažu na plazmatické bielkoviny (70 – 98 %) a podliehajú efektu „prvého prechodu 

pečeňou“. Redukovaný pečeňový krvný prietok u starších ľudí, ako aj znížená meta-

bolická aktivita enzýmového systému cytochrómu P-450 prispievajú k poklesu he-

patálneho klírens (Kerins a kol., 2001; Schwartz, 1996). 

2.8.1.6 ANTIKOAGULANCIÁ A ANTIAGREGANCIÁ

Warfarín je indikovaný v perorálnej antikoagulačnej liečbe u pacientov s trombo-

embolickými ochoreniami (pľúcna embólia, infarkt myokardu, hlboká trombóza žíl 

dolných končatín) a u chorých s diagnózami, ktoré predisponujú na takéto kompli-

kácie (fi brilácia predsiení, chlopňové chyby, umelé chlopňové náhrady). V literatúre 

existujú dôkazy o poddimenzovanej preskripcii warfarínu u starších ľudí (Go a kol., 

1999). Dôvodom sú najmä obavy lekárov zo zvýšeného rizika krvácania u týchto pa-

cientov. Toto riziko dokumentujú viaceré práce. V štúdii Stroke Prevention in Atrial 

Fibrillation – SPAF II (1996) sa vyskytli závažné hemoragické komplikácie warfarínovej 

liečby u 4,2 % pacientov vo veku ≥75 rokov, kým u chorých mladších ako 75 rokov iba 

u 1,6 % (p = 0,008). Autori Fihn a kol. (1996) udávajú 4,5-krát vyššie relatívne riziko kr-

vácania pri podávaní warfarínu pacientom vo veku ≥80 rokov v porovnaní s chorými 
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≤50-ročnými. Podľa súhrnnej práce Beytha a Landefelda (1995) sa u starších chorých 

zvyšuje riziko krvácania pri liečbe warfarínom približne dvojnásobne. 

Staršieho pacienta predisponujú na NÚ warfarínovej terapie viaceré faktory. 

Hypoalbuminémia vedie k zvýšeniu voľnej farmakologicky účinnej frakcie liečiva. 

Redukcia biotransformačnej kapacity pečene má za následok spomalenie meta-

bolizmu a vyššie plazmatické koncentrácie warfarínu. Z ochorení zvyšujú riziko 

krvácania po warfaríne: renálna insufi ciencia, chronické srdcové zlyhávanie, mal-

nutrícia, cerebrovaskulárne ochorenia, hepatopatie a nádorové ochorenia (Beyth 

a Landefeld, 1995). 

Warfarín je liečivo so strmou krivkou „dávka – odpoveď“ s čím súvisí jeho vysoký 

interakčný potenciál. Tento je osobitne významný u starších ľudí s častou polyfar-

máciou. Antikoagulačný efekt warfarínu môžu zvyšovať: liečivá, ktoré inhibujú jeho 

biotransformáciu (erytromycín, ketokonazol); farmaká vytesňujúce warfarín z väz-

by na plazmatické bielkoviny (deriváty sulfonylmočoviny, sulfónamidy, NSA); látky 

s antiagregačnými účinkami (NSA). Naopak, jeho farmakologický účinok znižujú en-

zýmové induktory (fenytoín, fenobarbital, karbamazepín). Do úvahy prichádzajú aj 

interakcie s potravou. Listová zelenina s vysokým obsahom vitamínu K (špenát, ša-

lát) antagonizuje pôsobenie warfarínu. Ľubovník bodkovaný, vzhľadom na obsah lá-

tok s indukčným efektom na syntézu biotransformačných enzýmov, môže znižovať 

účinnosť warfarínu. Cesnak pre svoje antitrombocytárne účinky zosilňuje pôsobe-

nie warfarínu. Základným predpokladom prevencie hemorágie pri warfarínovej te-

rapii je pravidelné monitorovanie INR (international normalised ratio) (Weinberger, 

2005; Magulová a kol., 2004). 

Riziko krvácania pri podávaní heparínu sa u starších pacientov zvyšuje trojná-

sobne (Beyth a Shorr, 1999). Laboratórny marker účinnosti heparínu – aktivovaný 

parciálny tromboplastínový čas, nie je ani dostatočne senzitívny, ani špecifi cký pre 

predikciu rizika krvácania u starších ľudí. Bezpečnejšou alternatívou heparínu sú 

nízkomolekulárne heparíny. Podľa Gubitza a Sandercocka (1999) podávanie heparí-
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nu alebo nízkomolekulárnych heparínov neprináša ďalší benefi t u pacientov s akút-

nou cievnou mozgovou príhodou v porovnaní s aspirínom. 

Aspirín sa používa v primárnej a sekundárnej prevencii komplikácií ateroskle-

rózy, akými sú napr. infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda. Hlavným rizikom 

aspirínu je gastrotoxicita. Pri používaní nízkych dávok v kardioprotektívnej indiká-

cii (100 mg/deň) je toto riziko pomerne nízke. Môže sa vyskytnúť v rizikových sku-

pinách pacientov s anamnézou vredovej choroby žalúdka a dvanástnika. Z ďalších 

NÚ prichádzajú do úvahy alergické reakcie a krvácanie. Riziko hemorágie zvyšuje 

súčasná kombinácia s inými látkami, ktoré ovplyvňujú hemostázu (Hradec, 2005; 

Magulová a kol., 2004). 

Názory autorov rôznych štúdií zameraných na hodnotenie postavenia aspirínu sa 

líšia. Chimowitz a kol. (2005) porovnali v randomizovanej dvojito zaslepenej štúdii účin-

nosť a bezpečnosť warfarínu a aspirínu. Analyzovali súbor 569 pacientov s cievnou moz-

govou príhodou spôsobenou angiografi cky potvrdenou 50- až 99-percentnou stenózou 

veľkých intrakraniálnych tepien. Liečba warfarínom bola spojená s významne vyšším ri-

zikom NÚ a zároveň neprinášala väčší benefi t v porovnaní s aspirínom. Na druhej strane 

podľa Howarda (1999) viedlo podávanie aspirínu u pacientov s fi briláciou predsiení k 20- 

až 30-percentnej redukcii relatívneho rizika cievnej mozgovej príhody, kým podávanie 

warfarínu až k 68-percentnej redukcii. 

2.8.2 PSYCHOFARMAKÁ

V geriatrickej farmakoterapii patria liečivá ovplyvňujúce CNS k často používa-

ným farmakám. Liečbe duševných ochorení starších pacientov je potrebné venovať 

osobitnú pozornosť. Symptómy týchto chorôb sú často prehliadané alebo považova-

né za sprievodné znaky starnutia. V súčasnosti dostupné spektrum psychofarmák 

poskytuje rozsiahle možnosti liečby a zlepšenia celkovej kvality života takýchto pa-

cientov. 



100

Liečba cievnych mozgových príhod

2.8.2.1 ANTIPSYCHOTIKÁ

Antipsychotiká sa používajú v geriatrii nielen v terapii psychotických ochorení, 

ale aj na tlmenie výrazného nepokoja, prejavov agitovanosti a agresivity. Využívajú 

sa na miernenie anxiety, insomnie a porúch nálady (Plevová a Boleloucký, 2000). 

Klasické antipsychotiká sú pre starších pacientov značne rizikové z hľadiska 

NÚ (pozri kapitola 7.6). V gerontopsychiatrii sa uprednostňujú novšie atypické 

antipsychotiká. Ich podávanie je spojené s podstatne nižším rizikom extrapy-

ramídových NÚ v porovnaní s klasickými antipsychotikami. K prednostiam tejto 

skupiny patrí ich schopnosť ovplyvňovať nielen pozitívne (halucinácie, bludy, 

agitovanosť), ale aj negatívne psychotické prejavy (emočná plochosť, autizmus, 

hypobúlia, strata spontaneity a záujmov). Priaznivo ovplyvňujú depresívnu 

symptomatológiu, agresivitu a kognitívne funkcie (pamäť, učenie) (Höschl, 2002; 

Sultzer, 2004). 

Z atypických antipsychotík možno považovať za liek voľby u starších pa-

cientov tiaprid. Pacienta dokáže upokojiť, pričom nevedie k nežiaducej sedácii, 

zachováva vigilitu a nenarúša kognitívne funkcie. Má nízky interakčný poten-

ciál. V prípade nedostatočného účinku možno použiť risperidón alebo olanza-

pín. Risperidón na rozdiel od olanzapínu nevyvoláva ortostatickú hypotenziu 

a je málo sedatívny. Pokles renálnej eliminácie môže viesť k predĺženiu jeho 

biologického polčasu. Čiastočne je biotransformovaný na aktívny metabolit. Je 

vhodný aj na liečbu behaviorálnych symptómov demencie. Pri používaní níz-

kych dávok 0,5 – 4 mg/deň je veľmi dobre tolerovaný u geriatrických pacien-

tov. Olanzapín sa vzhľadom na sedatívny a hypotenzný účinok podáva starším 

pacientom na noc. Hmotnostný prírastok spôsobený zvýšením chuti do jedla 

je dokonca žiaduci u chorých so zníženým príjmom potravy pri poruchách 

správania. Optimálne je začínať nižšími počiatočnými dávkami (2,5 mg na noc), 

pretože eliminačný polčas môže byť u starších ľudí predĺžený o 50 % (Jirák 

a Zemková, 2002; Kasckow a kol., 2004). 
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Aplikácia najstaršieho predstaviteľa skupiny atypických antipsychotík kloza-

pínu je spojená s rizikom až fatálnej agranulocytózy. Klozapín môže znižovať zá-

chvatový prah. Preto by nemal byť antipsychotikom prvej voľby u geriatrických 

pacientov. 

U starších chorých s diabetom, obstipáciou, xerostómiou, xeroftalmiou, po-

ruchami kognitívnych funkcií sú vhodné risperidón a quetiapín. Pre pacientov 

s Parkinsonovou chorobou je vďaka nízkej afi nite k D
2
 receptorom antipsychotikom 

prvej voľby quetiapín (Alexopoulos a kol., 2004; Cheer a Wagstaff, 2004).

Liečba antipsychotikami u starších pacientov vyžaduje zhodnotenie celkového 

stavu pred začatím terapie a pravidelné kontroly (každých 3 – 6 mesiacov) chorého 

s aktívnym pátraním po NÚ, akými sú extrapyramídová symptomatológia, ortosta-

tická hypotenzia a anticholínergické účinky (Bazire, 2003). 

2.8.2.2 ANTIDEPRESÍVA

Pri antidepresívnej terapii je potrebné zvážiť toxický potenciál liečiva vzhľa-

dom na možné riziko suicídia predpísaným farmakom. Pre starších pacientov 

sú najvhodnejšie antidepresíva zo skupiny selektívnych inhibítorov spätného 

vychytávania sérotonínu (SSRI). V tejto skupine pacientov sú dokonca aj gastro-

intestinálne NÚ SSRI pomerne zriedkavé. Najvážnejším rizikom SSRI je séroto-

nínový syndróm. Prejavuje sa manioformnou symptomatológiou až zmätenos-

ťou, dyzartriou, ataxiou, hyperpyrexiou, potením, kŕčmi, začervenaním tváre, 

bronchospazmom, hypertenziou a hnačkami. Môže mať až fatálne zakončenie. 

Vzniká v dôsledku hyperstimulácie sérotonínového systému, najčastejšie pri 

nevhodnej kombinácii farmák s účinkom na sérotonínergnú mediáciu a pri ich 

podávaní vo vysokých dávkach. Z tohto hľadiska je rizikové súčasné podávanie 

SSRI s ireverzibilnými inhibítormi monoaminooxidázy – IMAO (tranylcypromín), 

s reverzibilným inhibítorom monoaminooxidázy A moklobemidom, inhibíto-

rom monoaminooxidázy B selegilínom, lítiom, buspirónom, trazodonom alebo 
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tramadolom. Preto liečbu SSRI možno začať 2 – 3 týždne po ukončení podáva-

nia IMAO a 48 hodín po skončení aplikácie moklobemidu. Naopak, pri prechode 

z SSRI na IMAO je potrebná latencia podľa eliminačného polčasu príslušného 

SSRI (obvykle 7 – 14 dní, pri fl uoxetíne 4 – 6 týždňov) (Magulová a kol., 2004; 

Mottram a kol., 2006).

Iný problém predstavuje riziko interakcií SSRI na úrovni biotransformácie izo-

enzýmami cytochrómu P450. SSRI v rôznej miere inhibujú CYP 2D6. Tento izoen-

zým tvorí iba 4-percentný podiel z celkového obsahu cytochrómu P450 v pečeni. 

Avšak z hľadiska biotransformácie liečiv je druhý najvýznamnejší po izoenzýme 

CYP 3A4. Preto je metabolická kapacita CYP 2D6 ľahko saturovateľná. Následne 

môže dochádzať k interakciám s inými farmakami, ktoré sa metabolizujú týmto 

izoenzýmom (napr. propafenón, amitriptylín, haloperidol) (Mandrioli a kol., 2006; 

Mičuda a kol., 1998). 

U starších ľudí sa z SSRI najčastejšie používajú citalopram a sertralín. Citalopram 

patrí medzi najselektívnejšie zo skupiny SSRI z hľadiska vplyvu na sérotonínový 

systém. Neovplyvňuje významne farmakokinetiku iných liečiv. Možno ho podávať 

aj intravenózne. Je antidepresívom prvej voľby v gerontopsychiatrii. Citalopram je 

racemickou zmesou optických izomérov S- a R-citalopramu. Za antidepresívne pô-

sobenie zodpovedá S-forma. V súčasnosti je k dispozícii prípravok escitalopram, 

ktorý obsahuje iba čistý S-izomér. K prednostiam sertralínu patrí najmä kratší bio-

logický polčas (asi 24 hodín) a nízky interakčný potenciál na úrovni inhibície izoen-

zýmu CYP 2D6. Pre stimulačné pôsobenie sa podáva ráno (Gottfries, 1996; Muijsers 

a kol., 2002; Wawruch, 2004). 

Fluoxetín patrí podľa Beersovho zoznamu z roku 2003 medzi potenciálne ne-

vhodné liečivá v geriatrii. Fluvoxamín je rizikový z hľadiska interakcií pre schopnosť 

inhibovať izoenzýmy CYP 1A2, CYP 2D6 a CYP 3A4. Paroxetín má anticholínergické 

účinky, ktoré ohrozujú najmä pacientov s počiatočným štádiom Alzheimerovej cho-

roby (riziko delíria) (Plevová a Boleloucký, 2000; Vaswani a kol., 2003). 
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U starších ľudí možno výhodne používať aj niektoré prípravky z novších skupín 

duálnych antidepresív. Tieto farmaká ovplyvňujú dva neurotransmiterové systémy 

uplatňujúce sa v patogenéze depresie. Príkladom je venlafaxín, ktorý patrí do sku-

piny inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRI). Určité 

riziko predstavuje možnosť zvýšenia krvného tlaku. Na liečbu depresie, ktorú spre-

vádzajú úzkosť a poruchy spánku, sú vhodné mirtazapín a trazodón (Ježová, 2003). 

Mirtazapín je predstaviteľom skupiny noradrenergických a špecifi ckých sérotoní-

nergických antidepresív (NaSSA) a trazodón patrí medzi inhibítory spätného vy-

chytávania sérotonínu a antagonisty 5-HT
2
-receptorov (SARI). 

Reverzibilný inhibítor monoaminooxidázy A (RIMA) – moklobemid má priaznivý 

vplyv na metabolizmus v oblasti locus coeruleus, ktorá má význam pre niektoré 

kognitívne funkcie. Nepatrí však k liekom prvej voľby u starších pacientov. Používa 

sa až po zlyhaní iných alternatív alebo u pacientov, ktorí majú v anamnéze údaj 

o dobrej odpovedi práve na tento druh antidepresíva (Jirák a Zemková, 2002). 

2.8.2.3 HYPNOTIKÁ

Klasické benzodiazepínové hypnotiká pôsobia stimulačne na GABA
A
 receptor 

pre inhibičný neuromediátor kyselinu -aminomaslovú (GABA). V dôsledku tlmivého 

vplyvu na výdaj acetylcholínu môže ich podávanie viesť k poruchám kognitívnych 

funkcií. K NÚ patria aj rozvoj tolerancie, závislosti a útlm počas nasledujúceho dňa 

najmä pri prípravkoch s dlhším biologickým polčasom. Po náhlom vysadení dochá-

dza k zhoršeniu insomnie („rebound fenomén“). Z uvedených dôvodov nie sú benzo-

diazepínové hypnotiká vhodné pre staršieho pacienta. 

V súčasnosti sa považujú za najvhodnejšie pre starších chorých nebenzo-

diazepínové hypnotiká – zolpidem, zopiklon a zaleplon. Pôsobia špecifi cky na 

omega-1 podjednotku benzodiazepínových receptorov. V porovnaní s benzodia-

zepínmi majú podstatne nižší návykový potenciál, ako aj riziko vývoja tolerancie 

a prejavenia sa „rebound insomnie“. Ich účinok potencuje požitie alkoholu. Avšak 
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na rozdiel od benzodiazepínov nehrozí anterográdna amnézia po tejto kombiná-

cii. Ich užívanie nesprevádza ranný útlm vďaka pomerne krátkemu biologické-

mu polčasu (zolpidem 3 h; zopiklon 5 h; zaleplon 1 h). Na ovplyvnenie insomnie 

u pacientov s demenciou sa používajú taktiež niektoré atypické antipsychoti-

ká (napr. tiaprid, risperidón). Výhodné sú najmä pri súčasnom výskyte tranzi-

tórnych delirantných stavov (Benca, 2005; Kamel a Gammack, 2006; Kořínková, 

2006; McCall, 2005). 

2.8.2.4 ANXIOLYTIKÁ

Používajú sa v terapii úzkostných stavov rôznej etiológie. Ideálne anxiolytikum by 

malo ovplyvňovať iba psychické napätie a nie bdelosť. Takéto anxiolytikum zatiaľ nemá-

me k dispozícii. Najčastejšie sa používajú benzodiazepínové deriváty. Dlhodobo pôso-

biace benzodiazepíny sú považované za potenciálne nevhodné pre starších pacientov. 

Aj krátkodobo pôsobiace benzodiazepínové prípravky pri prekročení odporúčaného 

denného dávkovania sú zaradené do Beersovho zoznamu potenciálne nevhodných lie-

čiv z roku 2003 (lorazepam >3 mg; oxazepam >60 mg; alprazolam >2 mg; temazepam 

>15 mg a triazolam >0,25 mg). Závažnou nevýhodou je ich nepriaznivé pôsobenie na 

pamäť a ďalšie kognitívne funkcie. U starších ľudí sa môžu manifestovať NÚ ako ante-

rográdna amnézia, poruchy kontinuity vedomia alebo delírium. Poruchy pamäti môžu 

mať dokonca ireverzibilný charakter, najmä pokiaľ sú benzodiazepíny podávané dlho-

dobo. Alprazolam okrem pôsobenia na GABA
A
 receptory disponuje aj agonistickou ak-

tivitou k sérotonínovým receptorom. Možno ho použiť u geriatrických pacientov v od-

porúčaných dávkach na rýchle zvládnutie úzkosti, ako aj v terapii úzkostnej depresie. 

Pomerne často predpisované látky bromazepam a klonazepam majú dlhší biologický 

polčas a môžu navodiť nežiaduci útlm (Fick a kol., 2003; Petrovic a kol., 2003). 

Parciálny agonista sérotonínových 5-HT
1A

 receptorov buspirón predstavuje al-

ternatívu benzodiazepínov v anxiolytickej indikácii. Na rozdiel od benzodiazepí-

nov nevedie k vzniku závislosti, poruchám pamäti a prakticky nevyvoláva útlm. 

V terapii úzkostných stavov sa uplatňujú aj iné liečivá ovplyvňujúce sérotonínový 
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mediátorový systém (napr. SSRI). Antidepresívum zo skupiny SNRI venlafaxín sa 

javí ako veľmi účinný v liečbe generalizovanej úzkostnej poruchy (Jirák a Zemková, 

2002; Lauderdale a Sheikh, 2003; Vaswani a kol., 2003).

2.8.2.5 KOGNITÍVA

V liečbe demencie sa používajú inhibítory acetylcholínesterázy. Ich účinnosť 

bola potvrdená vo viacerých klinických štúdiách jednak z hľadiska ovplyvnenia 

kognitívnych (pamäť, učenie, intelekt), ako aj nekognitívnych funkcií (aktivity den-

ného života, správanie, emotivita). Sú určené na liečbu ľahkého až stredne ťažkého 

štádia demencie Alzheimerovho typu. Z NÚ sú popísané nauzea, zvracanie, cefalea, 

bradykardia, prípadne kŕče. Z prípravkov sú u nás k dispozícii donepezil, rivas-

tigmín a galantamín. Od inhibítorov acetylcholínesterázy nemožno očakávať vylie-

čenie demencie. Ich prínosom je najmä zmiernenie progresie až prechodná stabi-

lizácia ochorenia. Spomaľujú progresiu do ťažkého štádia priemerne o dva roky. 

Toto štádium je spojené so závažným defi citom v oblasti sebestačnosti, čo vedie 

k vysokým nárokom na starostlivosť o pacienta (Birks, 2006; Jirák a Zemková, 2002). 

2.8.2.6 NOOTROPNÉ LIEČIVÁ

Farmaká tejto skupiny sa uplatňujú v terapii následkov akútneho poškodenia moz-

gu: po náhlych cievnych mozgových príhodách, traumatickom poškodení, prípadne 

po akútnych intoxikáciách, ako aj v terapii vestibulárnych porúch (závraty, tinitus). 

Z reprezentantov skupiny možno uviesť: piracetam, pyritinol, klometiazol. Medzi no-

otropnými farmakami sú ďalej uvádzané vazoaktívne pôsobiace látky: napr. dihydro-

ergokristín, nicergolín, naftidrofuryl, extrakt z ginkgo biloba a neselektívne blokátory 

kalciových kanálov cinarizín a fl unarizín. Farmakodynamika liečiv tejto skupiny nie 

je celkom objasnená. Predpokladá sa aktivácia adaptačných mechanizmov nervových 

buniek viacerými spôsobmi. Priaznivo ovplyvňujú oxidatívny metabolizmus a synté-

zu proteínov v neurónoch. Ako vychytávače voľných kyslíkových radikálov chránia 

neuróny pred oxidačným poškodením. Niektoré pôsobia pozitívne na uvoľňovanie 
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acetylcholínu (napr. nicergolín). Hoci ide o veľmi dobre tolerované a často predpisova-

né liečivá, niet dostatok dôkazov o ich účinnosti pri dlhodobom podávaní. Nepotvrdil 

sa benefi t ich používania u pacientov s Alzheimerovou demenciou, kde je opodstat-

nené podávanie kognitív. Ich terapeutický efekt sa viac uplatňuje pri poruchách súvi-

siacich s akútnym poškodením mozgu. Nemá význam ich dlhodobé užívanie, najmä 

pokiaľ ide o komplikácie aterosklerózy (Kořínková a Kriška, 2006).

2.8.3 ANALGETIKÁ

U starších ľudí patrí bolesť k často udávaným symptómom. Najčastejšie ide 

o bolesti z oblasti lokomočného aparátu, ktoré vznikajú na podklade artrózy, ver-

tebrogénneho algického syndrómu a reumatických ochorení. Najdôležitejšie sku-

piny liečiv používané v terapii bolesti sú NSA a opioidové analgetiká. Analgetický 

účinok týchto látok je možné potencovať podávaním anxiolytík, antidepresív ale-

bo antipsychotík. 

Pri indikovaní analgetickej liečby treba vyberať liečivá s ohľadom na typ, pôvod 

bolesti a na individuálne riziká pacienta. Napríklad neuropatická bolesť reaguje na 

liečbu opioidovými analgetikami až pri vyšších dávkach, liekom voľby sú tricyklické 

antidepresíva (amitriptylín), antikonvulzíva (karbamazepín), prípadne 
2
-agonisty 

(klonidín). V liečbe bolesti pri osteolytických metastázach sa uplatňujú taktiež bis-

fosfonáty. Spazmolytiká sú vhodné v terapii kolikových bolestí gastrointestinálneho 

alebo uropoetického traktu (Barkin a kol., 2005; Gloth, 2001).

Pri výbere opioidových analgetík treba u starších pacientov uprednostňovať 

krátkodobo pôsobiace liečivá (kodeín, morfín, tramadol). Pre tendenciu ku kumulá-

cii je potrebné u chorých s dysfunkciou eliminačných orgánov začínať liečbu nižší-

mi dávkami v dlhších dávkovacích intervaloch. Pri podávaní opioidov pretrvávajú 

obavy lekárov zo vzniku závislosti a z NÚ. Prínos terapie však v opodstatnených 

situáciách jednoznačne prevyšuje spomenuté riziká (Hegyi a Krajčík, 2002; Hudec 

a kol., 2004; Wilder-Smith, 1998).
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2.9 ZÁVER 

K redukcii rizika liekov u starších ľudí môže prispieť uvedomenie si niekoľkých 

uvedených zásad racionálnej farmakoterapie v geriatrii (Fialová a Topinková, 2002; 

Hegyi a Krajčík, 2002; Swift, 1998):

Pred predpísaním liečiva treba zvážiť priority farmakoterapie pacienta. Nie je 

nevyhnutné farmakologicky liečiť každú patologickú odchýlku. 

Kauzálna terapia je síce prioritná, avšak symptomatická liečba má veľký význam 

z hľadiska kvality života.

Treba zohľadniť špecifi ká konkrétneho pacienta, ktoré môžu ovplyvniť farmako-

kinetiku a farmakodynamiku liečiv. Pokiaľ je to možné, snažiť sa vyhýbať farmakám, 

ktoré sú potenciálne nevhodné pre starších ľudí.

Na začiatku terapie by sa mali používať nižšie dávky a v prípade potreby zvyšo-

vať dávku pomaly. Čas liečby by mal byť čo najkratší s ohľadom na ochorenie a stav 

pacienta.

Farmakologická liečba starších ľudí vyžaduje pravidelné prehodnocovanie s prí-

padným prechodným alebo trvalým ukončením podávania liečiva, ktorého chronic-

ká aplikácia stratila opodstatnenosť. 

Aktívne pátranie po NÚ a monitorovanie markerov účinnosti alebo toxicity far-

maka predstavujú základné nástroje prevencie NÚ. Preskribujúci lekár by mal mys-

lieť na to, že mnohé ťažkosti sú spôsobené NÚ liečiv a tak predchádzať situácii, keď 

sa NÚ lieči pridaním ďalšieho farmaka. 

Osobitnú pozornosť si vyžaduje adekvátne a zrozumiteľné poučenie pacienta 

a jeho príbuzných. Informácie by mali zahrnúť najmä zdôvodnenie ordinácie jed-

notlivých liečiv a možné NÚ.

Používať by sa mali vhodné liekové formy a jednoduché dávkovacie režimy. 

Najlepšia compliance je pri podávaní jedenkrát denne.

Pokiaľ je to možné, uplatniť nefarmakologické liečebné postupy.
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Úvod do problematiky cievnych 
mozgových príhod 

Cievne mozgové príhody – nielen neurologický problém

Cievna mozgová príhoda, mozgová porážka, mŕtvica, stroke alebo aký-

koľvek iný sémantický ekvivalent tejto patologickej udalosti podčiarkuje jej 

znefunkčňujúcu povahu a zo života vyraďujúci dosah na pacienta. Viac ako štvr-

tinu všetkých pacientov hospitalizovaných na neurologických oddeleniach na 

Slovensku predstavujú pacienti s NCMP. Napriek tomu, že manažment cievnych 

mozgových príhod zaznamenal za posledné desaťročia významný pokrok, zďa-

leka nemôžeme povedať, že by sme boli schopní, hlavne pri ťažkých príhodách, 

pacienta vyliečiť alebo vrátiť do plnohodnotného života. Tento fakt zdôrazňuje 

potrebu zdokonaliť manažment pacienta v akútnom štádiu NCMP, ale zároveň 

podčiarkuje význam zlepšenia a zdokonalenia primárnej a sekundárnej preven-

cie. Primárna prevencia sa javí ako kľúčová vzhľadom na to, že faktory spejúce 

k cievnej mozgovej príhode sa vyvíjajú počas celého života jedinca a cievna 

mozgová príhoda je ich koncovým štádiom. 

Kedy teda začať s prevenciou cievnych mozgových príhod? Prevencia sa 

má v širšom zmysle začať hneď po narodení a pokračovať v detskom a adoles-

centnom veku. Premietnuť sa má do správnych stravovacích návykov a režimo-

vých opatrení, ktoré by mal jedinec praktizovať po celý život. Aký zmysel má 

v tomto procese genetika? Genetická karta, ktorú jedinec zdedil, predstavuje 

predispozíciu, ktorá môže byť neutrálna, zvýhodňujúca alebo znevýhodňujúca. 

Ak je znevýhodňujúca, miera rizika závisí od príslušného polymorfizmu alebo 

mutácie, prípadne ich kombinácií. Projekt ľudského genómu odhalil viac ako 2,1 

milióna polymorfimov v rôznych oblastiach genómu, ktoré „bežia“ v populácii, 

Úvod do problematiky cievnych mozgových príhod
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prenášajú a krížia sa intraetnicky a čím ďalej tým viac aj interetnicky. Výsled-

ným produktom je ich špecifické „namiešanie“, pre každého jedinca individu-

álne. Každý z nás nesie viac či menej takýchto polymorfizmov, ktoré u niekoho 

a za určitých okolností môžu predstavovať „časovanú bombu“, pričom precipi-

tujúcim faktorom môže byť dehydratácia, infekcia, tehotenstvo alebo iné bežne 

sa vyskytujúce okolnosti. V tomto kontexte môžeme cievnu mozgovú príhodu 

prirovnať ku katastrofickej udalosti, na vznik ktorej je potrebná prítomnosť buď 

jedného veľkého vyvolávajúceho faktora, alebo súhry viacerých nepriaznivých 

faktorov v tom istom čase na určitom mieste. Genetická karta je jedinečná pre 

každého z nás, identickú ju nemá ani náš jednovaječný súrodenec, lebo od na-

rodenia je jeho genóm viac či menej modifikovaný epigenetickými faktormi. 

Čím sú jednovaječné dvojičky staršie a žijúce v rozdielnejších prostrediach, 

tým sú tieto rozdiely významnejšie. To znamená, že každý z nás má individu-

álnu genetickú kartu, ktorá spolu s faktormi prostredia a precipitujúcimi mo-

mentmi môže spieť k akémukoľvek ochoreniu, a teda aj k cievnej mozgovej prí-

hode. Štúdium genómu intenzívne napreduje. Za celú éru genetiky od Mendela 

až po projekt mapovania ľudského genómu vyvinula genetika veľké množstvo 

techník a prístupov, ktoré umožňujú nahliadnuť do zákonitostí subcelulárneho 

mikrosveta. Každé ochorenie má rozpracovanú celú paletu kandidujúcich gé-

nov, väzbových analýz a genetici a molekulárni biológovia mapujú každý sus-

ceptibilný lokus. Tak je to aj v prípade mozgovej príhody. Napriek tomu záko-

nitosti v populácii sú nelineárne – u jedného môže viesť daný polymorfizmus 

k cievnej mozgovej príhode a u iného sa vôbec nemusí prejaviť. A nelineárne 

sú aj výsledky väčšiny genetických štúdií. Podať súhrnný a kohézny pohľad na 

tému genetiky cievnych mozgových príhod je veľmi náročné. V našej publikácii 

sme sa snažili obsiahnuť polygénne aj monogénne príčiny cievnych mozgových 

príhod a načrtnúť súčasný pohľad na ich genetické pozadie. O tejto problema-

tike sa stále vie a hovorí veľmi málo aj napriek veľkému množstvu informácií 

(veľakrát protichodných), ktoré sú dostupné v odbornej literatúre. 
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Prvá kapitola je venovaná základom genetiky. Snažíme sa v nej podať pre-

hľad o  genetických technikách, na základe ktorých boli dosiahnuté výsledky 

opisované v ďalších kapitolách. Jednonukleotidové polymorfizmy, mutácie in-

trónov a exónov, repetitívne a Alu sekvencie, väzbová analýza s LOD skóre, kan-

didujúce gény, gény s malým a veľkým účinkom – to sú všetko pojmy, ktoré sú tu 

preberané a vysvetľované. Kapitola sa končí náčrtom projektu mapovania ľudské-

ho genómu, od ktorého sa očakáva veľa vysvetlení. 

Druhá kapitola je zameraná na konvenčné rizikové faktory cievnej mozgovej 

príhody – arterálnu hypertenziu, dyslipidémiu a diabetes mellitus. Ani táto oblasť 

nie je bezprostredným predmetom práce neurológa a viac patrí do kompetencie in-

ternistu, ale pre vývoj cievnych mozgových príhod je kľúčová. Polymorfizmy an-

giotenzinogénového génu pri arteriálnej hypertenzii, génov pre apolipoproteíny pri 

dyslipidémiách alebo génu pre transripčný faktor PPAR  pri diabete II. typu predsta-

vujú potencionálny základ, ktorý môže u vnímavých jedincov za spoluúčasti diéty 

potencovať aterosklerózu a jej koncové produkty, medzi ktoré patrí aj NCMP. 

Tretia kapitola je venovaná monogénnym ochoreniam vedúcim k cievnej 

mozgovej príhode. Odpoveď na otázku tu môžeme hľadať vtedy, keď máme pacien-

ta do 40 rokov, ktorý prekonal iktus a  nenašli sme nič, čo by vysvetľovalo príči-

nu cievnej mozgovej príhody. CADASIL, Fabryho choroba, homocystinúria, MELAS, 

hereditárna hemoragická teleangiektázia, názvy, ktoré poznáme z lieteratúry, ale 

v koľkých prípadoch bola takáto diagnóza postavená u mladého pacienta s cievnou 

mozgovou príhodou na našich oddeleniach? Snažíme sa o predstavenie týchto ocho-

rení, aj keď zriedkavých, ale prítomných aj v slovenskej populácii. Vypichujeme ich 

hlavné patognomické znaky, aby sa dostali do našich diagnostických algoritmov. 

Štvrtá kapitola je venovaná genetickému pozadiu intrakraniálnych aneury-

ziem. Familiárne prípady intrakraniálnych aneuryziem sú známe viac ako polsto-

Úvod do problematiky cievnych mozgových príhod
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ročie, doteraz sa však nepodarilo identifikovať mutáciu konkrétneho génu, ktorá by 

zodpovedala za ich familiárny výskyt bez ohľadu na etnickú príslušnosť. Bolo iden-

tifikovaných niekoľko suspektných lokusov, ktorých polymorfizmy sú zodpovedné 

za familiárny výskyt aneuryziem. Distribúcia týchto polymorfizmov sa však výraz-

ne líši medzi rôznymi etnickými skupinami.

Piata kapitola je venovaná genetike intracerebrálnej hemorágie, ktorá stále 

predstavuje jednu z najťažšie liečiteľných entít v neurológii. Popri hlavnému rizi-

kovému faktoru, ktorým je arteriálna hypertenzia, preberáme v tejto kapitole menej 

časté vyvolávajúce stavy. Medzi ne patria artério-venózne malformácie, kavernózne 

angiómy, ochorenia ciev a koagulopatie.

Konečným výstupom každodennej práce väčšiny z nás je diagnostika a tera-

pia pacienta. V tomto duchu sme sa snažili vytvoriť tento stručný prehľad a prispieť 

k ďalšiemu rozmeru myslenia neurológa – k neurogenetike. 
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1 Genetické princípy a techniky

1.1 Úvod

Za posledné polstoročie bol urobený významný pokrok v  identifikácii ge-

netického pozadia viacerých monogénne podmienených cievnych mozgových prí-

hod. Príčinou monogénne podmienených cievnych mozgových príhod je väčšinou 

mutácia génu, ktorá spôsobuje komplexný patologický fenotyp, ktorého súčasťou 

je poškodenie cievnej steny, koagulačnej kaskády alebo iného kritického miesta pre 

vývoj trombotizujúceho procesu. Tieto ochorenia boli objavené buď spätným spra-

covaním známych biocheimických defektov, alebo detailnou väzbovou analýzou 

veľkého množstva rodokmeňov. Napriek tomu, že monogénne podmienené mozgo-

vé príhody poskytujú dôležité nahliadnutie do patomechanizmov vzniku cievnych 

mozgových príhod, vysvetľujú len minimálny počet prípadov tohto ochorenia. Zloži-

tou úlohou, ktorá naďalej pretrváva, je definovanie genetického pozadia tzv. bežnej 

alebo sporadickej cievnej mozgovej príhody.

Väčšina prípadov cievnych mozgových príhod má multifaktoriálnu etio-

lógiu a genetický podiel je polygénny. V týchto prípadoch je identifikácia gene-

tických variantov, ktoré predisponujú k patologickému fenotypu, komplikovaná 

viacerými faktormi, hlavne vysokým stupňom etiologickej heterogenity, ťažkos-

ťami pri definícii podtypov cievnych mozgových príhod a súhrnnými génovo-

environmentálnymi interakciami. Tieto faktory komplikujú stanovenie účasti 

genetických variantov na patogenéze ochorenia aj v prípadoch, kde sa vyskytu-

jú jasné vzťahy medzi polymorfizmami a fenotypom. Ďalším veľmi dôležitým 

faktorom, ktorý zhoršuje interpretáciu genetických výsledkov, je fenomén kon-

vergencie (rozdielene polymorfizmy majú za následok identický fenotyp) a fe-

nomén divergencie (jeden polymorfizmus môže mať kvantitatívne rozdielny fe-

Genetické princípy a techniky
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notypový dosah). Keďže ide o ochorenie vyššieho veku (v priemere sa vyskytuje 

o 10 rokov neskôr ako infarkt myokardu), existuje len malá pravdepodobnosť, 

že na účely štúdie bude k dispozícii dostatok príbuzných (a len veľmi málo ro-

dičov). Vzhľadom na to, že rozvoj cievnej mozgovej príhody závisí na mnoho-

početných rizikových faktoroch, ako je napr. diabetes, dyslipidémia, ischemická 

choroba srdca, tieto môžu zamaskovať pôsobenie akéhokoľvek génu. Okrem toho 

v prípade subjektov bez „genotypu cievnej mozgovej príhody“ sa môže jej riziko 

rozvíjať, pravdepodobne pomocou environmentálnych vplyvov alebo pomocou 

interakcie gén-gén. Naopak, i keď niektorí jedinci zdedili niektorý z génov sus-

ceptibility, nemusí to bezpodmienečne znamenať, že sa u nich príhoda vyvinie 

(variabilná penetrancia génu).

Akými poznatkami môže teda genetická analýza prispieť k porozumeniu 

patogenézy „bežnej“ cievnej mozgovej príhody? Genetické štúdie môžu poskytnúť 

omnoho viac informácií, ako sú len informácie o náchylnosti na ochorenie. Gene-

tické faktory môžu ovplyvniť závažnosť ochorenia, prípadne výsledok ochorenia 

v zmysle trvalého poškodenia či úmrtia. Takisto sa môžu podielať na rekurencii 

ochorenia. Genetika môže prispieť k definícii odlišných subtypoov, hlavne ische-

mických príhod, a takisto môže prispieť k stanoveniu špecifickej terapie. 

Táto kapitola sa zameriava na genetické prístupy a techniky používané pri 

skúmaní polygénnej cievnej mozgovej príhody. Popisujeme v nej najčastejšie formy 

polymorfizmov vyskytujúcich sa v ľudskom genóme a popisujeme ich potenciálny 

vplyv na funkciu génov. Kde to bolo vhodné, sme uviedli príklady polymorfizmov, 

ktoré sú uvádzané v súvislosti s konkrétnym patologickým fenotypom. Túto kapito-

lu uzatvárame náčrtom projektu mapovania ľudského genómu, ktorý odhaľuje via-

ceré zaujímavé skutočnosti genómovej hierarchie. 
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1.2 Bežné typy polymorfných variantov 

Opakovania krátkych sekvencií (Short seqence repeats) (SSR) sú bežnou 

formou polymorfizmu. Zahŕňajú opakovania najčastejšie 2 – 4 nukleotidov, ktoré 

sú vysoko variabilné v dĺžke (od niekoľkých až po stovky opakovaní). Predpokla-

dá sa, že výskyt SSR je v priemere na každú druhú kilobázu (každých dvesto báz) 

a pokrýva asi 3 % ľudského genómu (Lander et al., 2001). V ľudskom genóme sú 

roztrúsené tisícky takýchto opakovaní, ktoré sú veľmi dobre charakterizované. 

Tieto slúžia na tvorbu genetickej mapy ľudského genómu. Bežné príklady zahŕ-

ňajú (CA) a (CGG).

Najčastejšie sa vyskytujúce genetické varianty sú jednonukleitodové 

polymorfizmy (SNP), kde jeden nukleotid nahrádza druhý; napr. CTC za TTC, 

pričom zmena C na T je najčastejšou. SNP sa vyskytujú s frekvenciou najme-

nej 1 na 1000 bázových párov v ľudskom genóme (Sachidanandam et al., 2001). 

Verejne dostupná mapa 1,42 milióna SNP mapujúca ľudský genóm, dodržiava 

presnú hustotu 1 SNP na každý 1,9 kb. Toto je neoceniteľný zdroj pre štúdie 

kandidujúcich génov, ako aj pre genómové associačné štúdie. Ostatné typy po-

lymorfizmov zahŕňajú variabilný počet tandemových opakovaní (VNTRs), ktoré 

pokrývajú kratšie opakovania cca 10 – 60 nukleotidov, ako aj inzercie alebo de-

lécie od jedného bázového páru až po inzerciu rozsiahlych elementov ako Alu 

sekvencií a LINE elementov.

1.3 Vplyv polymorfizmov na funkciu génov 

Samozrejme, nie všetky polymorfizmy majú vplyv na vývoj patologického 

fenotypu. Ich vplyv na funkciu génu závisí hlavne od ich polohy v príslušnom géne.

Genetické princípy a techniky
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1.3.1 Polymorfizmy kódujúcich oblastí 

Polymorfizmy vyskytujúce sa v kódujúcich oblastiach génu môžu byť tiché 

(kde nedošlo k  zámene aminokyseliny) alebo spojené so zámenu aminokyseliny 

(„missense“), prípadne môžu ovplyvniť miesto zostrihu (splice site). Polymorfizmy 

spojené so zámenu aminokyseliny môžu mať vplyv na štruktúru alebo funkciu 

kódovaného proteínu. Napríklad tie, ktoré sa vyskytujú v kľúčových oblastiach čin-

nosti proteínu, môžu ovplyvniť jeho sekundárnu štruktúru, väzbu ligand-receptor 

alebo interakciu medzi enzýmom a substrátom. Okrem toho zámenné polymorfiz-

my môžu viesť k vytvoreniu stop kodónu, ktorý môže mať za následok skrátenie 

proteínu s následnou poruchou jeho funkcie, alebo môže indukovať rozpad mRNA, 

čo má za dôsledok úplnú absenciu proteínu (Schell et al., 2002). Polymorfizmy 

vyskytujúce sa v blízkosti miest zostrihu môžu ovplyvniť primárny zostrih mRNA 

(úpravu novonasyntetizovanej mRNA), čo môže mať takisto za následok tvorbu 

abnormálneho proteínu, v niektorých prípadoch až jeho úplnú absenciu. Celkovo 

možno povedať, že závažnosť exónovej mutácie závisí od jej konečnej lokalizá-

cie v štruktúre proteínu a od miery, do akej postihuje jeho sekundárnu štruktúru 

a biologickú funkciu. 

Príkladom polymorfizmu kódujúceho regiónu je mutácia v géne pre Leiden-

ský faktor v pozícii 1691 (G1691A), spôsobujúca zámenu aminokyseliny arginínu 

za glutamín v pozícii 506 na proteíne (Arg506Gln). Tento polymorfizmus je pria-

mo súvisiaci s rezistenciou proti aktivovanému proteínu C (APC) (Zoller & Dahl-

back, 1994) a spôsobuje hyperkoagulačný stav v dôsledku prolongácie pôsobenia 

faktora Va. Frekvencia mutácií je 2 – 7 % v rámci bežnej populácie a je považovaná 

za najbežnejšiu dedičnú formu venóznej trombózy, vyskytujúcu sa v 10 – 40 % 

prípadov venózneho trombotizmu. Viacerí autori nenašli príčinnú súvislosť me-

dzi G1691A polymorfizmom a cievnymi mozgovými príhodami (Catto et al., 1995, 

Ridker et al., 1995). 
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Ďalším príkladom je polymorfizmus na fibrinogénovom géne, ktorý spôsobu-

je zámenu treonínu za alanín na pozícii 312 (Thr312Ala). Zámena aminokyselín sa 

nachádza v blízkosti väzobných miest pre faktor XIIIa a zvyšuje pravdepodobnosť, 

že ovplyvní stabilitu fibrínovej makromolekuly. V štúdii realizovanej Carterom bola 

uvedená mutácia spojená so zvýšeným výskytom fibrilácie predsiení v akútnom štá-

diu cievnej mozgovej príhody, čo zvyšovalo mortalitu týchto pacientov (Carter et al., 

1999). Takisto aj v tomto prípade je mutácia spojená s hyperkoagulačným stavom. 

1.3.2 Polymorfizmy nekódujúcich oblastí 

Polymorfizmy nekódujúcich oblastí môžu ovplyvniť funkciu génov, ak sa 

vyskytnú v promótore alebo v regulačných oblastiach 5’ alebo 3’ konca. Regulačné 

sekvencie v rámci 5’ a 3’ konca majú za úlohu udržanie rovnovážneho stavu v syn-

téze proteínu. Z molekulárno-biologického hľadiska sú hlavne dôležité na začatie 

primárneho zostrihu novonasyntetizovanej mRNA. Primárny zostrih (vystrihnutie 

intrónov a spojenie exónov za vzniku finálnej mRNA) sa začína na špecifických 

miestach intrónu. Väčšina intrónov sa začína sekvenciou GT a končí sa sekvenciou 

AT (GT-AT pravidlo). Pre inicializáciu zostrihu je rozhodujúca oblasť v rozsahu 

20 – 50 báz od GT, ktorá sa nazýva vetviace miesto. Na toto miesto nasadá „spliceo-

zóm“ komplex enzýmov a drobných RNA molekúl katalyzujúcich proces zostrihu. 

Potrebné je uviesť, že zostrih novosyntetizovanej mRNA je tkanivovo špecifický. 

To znamená, že proteín kódovaný jedným génom môže mať účinkom alternatív-

neho zostrihu viacero izoforiem, pričom každá je typická pre určitú subpopulá-

ciu buniek. Typickým príkladom je Tau proteín – proteín stabilizujúci neuronálne 

mikrotubuly, ktorý sa môže vyskytovať v šiestich izoformách v závislosti na sub-

populácii neurónov, v ktorých je syntetizovaný. Jednotlivé izoformy sa následne 

líšia nielen v štruktúre, ale aj biologickej funkcii. V prípade výskytu polymorfyz-

mu alebo mutácie v regulačných úsekoch 5’ a 3’ konca a vetviaceho miesta môže 

dôjsť k syntéze chybného proteínu. 

Genetické princípy a techniky
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1.4 Fenotyp súvisiaci s genetickým polymorfizmom 

Fenotypový dôsledok polymorfizmu závisí od miery narušenia funkcie 

kódovaného proteínu. Tento znak je zároveň diskriminačným momentom me-

dzi monogénnymi a polygénnymi ochoreniami. Pri monogénnych ochoreniach je 

miera narušenia funkcie proteínu vysoká až kritická. Ide o mutácie, ktoré majú 

za následok zmenu sekundárnej štruktúry proteínu (misfolded protein) s dosa-

hom na jeho interakciu s kľúčovými ligandami. Takisto sem patria mutácie, ktoré 

spôsobujú vznik stop kodónu, následkom ktorého sa syntetizuje skrátený, často 

nefunkčný proteín. Ďalšími typmi sú exónové, ale niekedy aj intrónové mutácie, 

ktoré sa nachádzajú vo vetviacich miestach alebo v kritických regulačných sek-

venciách na 3’ a 5‘ konci intrónu, ktoré majú za následok poruchu primárneho 

alebo alternatívneho zostrihu, čím vznikajú abnormálne proteíny alebo ich tka-

nivovo neštandardné varianty. Mutácie v promótore génu, ktorý spúšťa jeho tran-

skripciu, môžu mať za následok jeho kriticky nízke (inhibičná mutácia) alebo kri-

ticky vysoké hladiny (aktivačná mutácia). Zhrňujúco možno povedať, že mutácie 

spôsobujúce monogénne ochorenia majú kritický vplyv na štruktúru a funkciu 

postihnutého proteínu, ktorá sa zásadným spôsobom premieta do narušenia jeho 

komplexnej biologickej funkcie. Pri mutáciách, ktoré sú súčasťou polygénnych 

ochorení, je miera narušenia biologickej funkcie príslušného proteínu podstatne 

nižšia. Kvalitatívne môže ísť o ten istý zásah do funkcie proteínu (zníženie alebo 

zvýšenie hladiny proteínu, rozdiely v sekundárnej štruktúre a v afinite k ligan-

dom, zníženie enzymatickej aktivity a podobne), ich kvantitatívny dôsledok je 

však podstatne menší. Z tohto hľadiska je pre vývoj daného ochorenia potrebný 

enviromentálny spúšťač (napr. polymorfizmy v PPAR proteíne pri diabetes melli-

tus II. typu alebo polymorfizmy v MTHFR pri vzniku kardiovskulárnych príhod).
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1.5 Informácie získané z analýzy bežných polymorfizmov 

Rozvoj molekolárno-biologických techník umožňuje detailnejšie ana-

lyzovať genetické pozadie rôznych ochorení. Jednoduché polymorfizmy v kó-

dujúcich aj nekódujúcich oblastiach génov (SNP) sú najčastejším nálezom 

sekvenačných analýz. Stále otvorená je otázka ich interpretácie. Pri rôznych pa-

tologických stavoch predisponujúcich k cievnej mozgovej príhode bola zistená 

vyššia frekvencia niektorých polymorfizmov v porovnaní s bežnou populáciou. 

Takýmito sú napríklad polymorfizmy génu pre angiotenzinogén u pacientov 

s hypertenziou, génu pre PPAR u pacientov s diabetes mellitus II. typu alebo 

génu pre MTHFR (hlavne homozygotní nositelia) u pacientov s cievnou mozgo-

vou príhodou. Hodnotenie týchto polymorfizmov ako vyvolávajúceho faktora 

pre daný patologický stav je často nadhodnotené. Každý z týchto polymorfiz-

mov však pravdepodobne predstavuje samostatný rizikový faktor s malým účin-

kom. Za prispenia environmentálnych faktorov sa riziko zvyšuje. V prípade kom-

binácie týchto polymorfizmov je relatívne riziko priamo úmerné ich množstvu 

a ich fenotypovéme efektu. V budúcnosti sa predpokladá bližšia subklasifikácia 

jednotlivých ochorení na základe ich genetického pozadia, pri ktorej polymor-

fizmy môžu zohrávať významnú úlohu. Podobne nádejnou sa zdá byť oblasť 

farmakogenetiky, pri ktorej je známe, že rôzni jedinci reagujú na tú istú látku 

rozdielne vzhľadom na ich rozdielnu enzýmovú a receptorovú výbavu. Aj za 

týmito variantmi stoja polymorfizmy detoxikačných a lyzozomálnych enzýmov, 

prípadne polymorfizmy receptorových proteínov. Štúdie, ktoré prinášajú tie-

to výsledky, musia byť dizajnované tak, aby zohľadňovali viacúrovňovosť tejto 

problematiky a aby na základe množstva zaradených subjektov a zhodnotenia 

génovo-environmentálnych interakcií dokázali čo najlepšie vyhodnotiť význam 

konkrétnej mutácie alebo polymorfizmu. 

Genetické princípy a techniky
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1.6 Štúdie na identifikáciu faktorov genetického rizika cievnych 
mozgových príhod 

Na skúmanie genetického základu bežnej cievnej mozgovej príhody je mož-

né použiť množstvo techník. Tie zahŕňajú základné techniky založené na väzbe, štú-

die založené na kandidujúcich génoch a spoločne s aktuálnym mapovaním ľudské-

ho genómu aj genómové asociačné štúdie. Tieto prístupy sú prediskutované ďalej.

1.7 Väzbová analýza (Linkage analysis)

Gény, ktoré ležia na jednom chromozóme v dostatočnej blízkosti, majú 

vyššiu pravdepodobnosť, že nebudú podliehať crossing-overu počas meiózy 

a budú sa dediť spoločne. O takýchto dvoch génoch hovoríme, že sú vo väzbe. 

Gény, ktoré sú vo väzbe, majú pravdepodobnosť spoločného prechodu do gaméty 

viac ako 50 %. Pravdepodobnosť väzby je tým nižšia, čím väčšia je vzdialenosť 

medzi jednotlivými génmi. Vzdialené gény na jednom chromozóme segregujú 

do gamét nezávisle a označujeme ich ako syntenické. Ak predpokladáme, že dva 

gény, ktoré sú vo väzbe, majú každý aspoň dve alely, tieto alely môžu byť navzá-

jom vo vzťahu cis alebo trans. Vzťah cis je vyjadrený kombináciou AB alebo ab 

na každom chromozóme. Vzťah trans vzniká pri kombinácii Ab alebo aB. Za ne-

prítomnosti crossing-overu produkuje heterozygot vo fáze cis AB/ab iba gaméty 

AB alebo ab s pravdepodobnosťou 50 %. Heterozygot vo fáze trans Ab/aB by pro-

dukoval gaméty AB alebo aB s pravdepodobnosťou 50 %. Medzi oboma lokusmi 

však môže nastať počas meiózy crossing-over a tým vzniknú gaméty s opačným 

usporiadaním alel – rekombinanty. Pravdepodobnosť crossing-overu sa nazýva 

percento rekombinácie  a závisí od dvoch základných faktorov:

1.  Od vzdialenosti oboch lokusov na chromozóme – čím je vzdialenosť väčšia tým 

je pravdepodobnosť vzniku chiazmy počas meiózy a následného crossing-
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-overu vyššia. Pri narastajúcej vzdialenosti dvoch lokusov však môže vznik-

núť dvojnásobný crossing-over a rekombinanty nevzniknú. 

2.   Od pohlavia dvojnásobného heterozygota – pravdepodobnosť rekombinácie je 

vyššia pri ženskom pohlaví v porovnaní s mužským. Pri oogenéze vznikajú 

chiazmy až dvakrát častejšie ako pri spermiogenéze.

Väzba neznámeho génu sa vždy zisťuje vo vzťahu k známemu génu (markeru)

 = 0 znamená úplnú väzbu; = 0,5 znamená neprítomnosť väzby. Väzbu možno 

študovať iba v rodinách, v ktorých je aspoň jeden z rodičov dvojnásobný heterozy-

got AbaB. Väzba neznámeho génu sa vždy zisťuje vo vzťahu k známemu génu (mar-

keru) na tom istom chromozóme. Markerom bývajú dobre známe a dobre charakte-

rizované gény, ktoré majú alelický charakter (systém AB0, MN, a pod.) a z frekvencií 

ich alel je predpoklad, že v populácii bude dostatočné množstvo heterozygotov. 

V súčasnosti vieme zistiť väzbu a rekombinačnú frekvenciu aj pri rodinách, pri kto-

rých je možné vyšetriť len dve generácie a nepoznáme väzbovú fázu rodičov. Tieto 

rodiny však musia byť informatívne – to znamená, že aspoň jeden z rodičov musí 

byť dvojnásobný heterozygot a potomstvo musí obsahovať minimálne dvoch členov. 

LOD skóre, jeho výpočet a význam

Najpoužívanejšou metódou na výpočet väzby je LOD skóre. Princíp LOD skó-

re je založený na zisťovaní pravdepodobnosti, s ktorou vznikne určitý rodokmeň, ak 

má rekombinačná frekvencia hodnotu  a medzi skúmanými lokusmi je voľná kombi-

nácia ( = 0,5). Hľadáme pomer dvoch pravdepodobností 

 P 

 P
0,5

Tento pomer sa nazýva relatívna pravdepodobnosť väzby pri rekombinačnej frek-

vencii . Ak je jeho hodnota dostatočne vysoká, pokladá sa väzba (pri danej rekombinač-

nej frekvencii) za dokázanú, ak je dostatočne nízka, pokladá sa za vylúčenú. Konvenčne 

Genetické princípy a techniky
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stanovenou hranicou pre dôkaz prítomnosti väzby je 1000:1 a pre dôkaz neprítomnosti 

väzby je 1:1000. Namiesto relatívnej pravdepodobnosti väzby sa väčšinou narába s jej 

dekadickým logaritmom, ktorý sa nazýva LOD skóre a označuje sa symbolom z; teda

Keďže log 1000 = 3 a log (1/1000) = -2, pokladá sa väzba za dokázanú pri z >3 a za 

vylúčenú pri z ≤ -2. 

1.7.1 Význam väzbovej analýzy pri cievnych mozgových 
príhodách

Cievne mozgové príhody sú etiologicky heterogénne a z genetického hľa-

diska výrazne polygénne ochorenie. Využitie väzbovej analýzy naráža na viace-

ro významných limitácií. Len málokedy existuje jasná vzorka dedičnosti, ktorá by 

umožnila štúdium cosegregácie markeru (známeho génu) so suspektným novým 

lokusom. Tým, že cievna mozgová príhoda je polygénna a pri väzbovej analýze zis-

ťujeme väzbu skúmaného znaku k známemu markeru, budeme v populácii len ťažko 

hľadať túto súvislosť. Vzhľadom na to sa pri skúmaní polygénnych a geneticky hete-

rogénnych ochorení využívajú metódy zvyšujúce výnos štandardnej väzbovej ana-

lýzy. Sú nimi hlavne analýza súrodeneckých párov a štúdia väzbovej nerovnováhy. 

1.7.2 Analýza súrodeneckých párov 

Súrodenecká analýza (alebo ochorením postihnutý súrodenecký pár – ASP) je 

spôsob analýzy, ktorý sa čoraz viac používa na štúdium polygénnych ochorení vrá-

tane cievnej mozgovej príhody (Meschia et al., 2002). Pri tejto metóde sa skúma ocho-

rením postihnutý súrodenecký pár (prípadne, ak je možné aj s rodičmi), aby bolo 

možné potvrdiť identitu pôvodu (IBD – identicity by descent). Vychádza sa z pred-

pokladu, že súrodenecký pár môže mať jednu, dve alebo žiadnu identickú alelu na 
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skúmanom lokuse. Vzhľadom na vysokú disperzitu sledovaných znakov v populácii 

je v prípade súrodencov predpoklad vyššej koncentrácie sledovaného znaku.

Existuje niekoľko možných prístupov k analyzovaniu údajov z ASP štúdií. 

Tieto môžu používať ² štatistiky alebo metódy pravdepodobnosti. Metódy pravdepo-

dobnosti môžu byť analyzované pomocou počítačových programov, najčastejšie vy-

užívaný program je MAPMAKER/SIBS (Kruglyak a Lander, 1995). Štatistické prístupy 

boli taktiež vyvinuté na štúdium kvantitatívnych znakov, napríklad metóda Hase-

mana a Elstona (1972). ASP prístup bol úspešne použitý v skúmaní rizikových fakto-

rov cievnych mozgových príhod. Jeunemaitre et al. (1992) zrealizovali ASP štúdiu na 

skupine zloženej zo súrodeneckých párov, pričom jednu tvorili súrodenecké páry 

z USA a druhú z Francúzska. Skúmala sa väzba medzi polymorfizmami v angioten-

sinogénovom géne a hypertenziou. Vo francúzskej skupine súrodeneckých párov 

existovala výrazná väzba, nie však v skupine amerických súrodeneckých párov. 

Bez ohľadu na to, či sú zvolené kvantitatívne alebo kvalitatívne znaky, dizajn 

štúdie musí brať do úvahy dostupnosť a rozsah rodokmeňov. Cievne mozgové príhody 

sú ochorením vyššieho veku a je možné, že nebude dostupný dostatočný počet subjek-

tov, obzvlášť rodičov, a tiež menej subjektov vo veľkých rodokmeňoch.  Meschia et al., 

2001 uvádzajú, že z 310 probandov (priemerný vek 75 rokov, rozsah veku od 26 do 97, 

48 % žien) malo 75 % aspoň jedného žijúceho súrodenca, 10 % najmenej jedného zhod-

ného žijúceho súrodenca, dve percentá najmenej jedného zhodného žijúceho súroden-

ca žijúceho v rovnakom meste a sedem percent najmenej jedného zhodného žijúceho 

a jedného nezhodného žijúceho súrodenca. Takýto prístup musí byť multicentrický. 

Ďalším dôležitým faktorom je schopnosť detegovať väzbu medzi suscepti-

bilným lokusom a markerom. Množstvo faktorov vrátane markerovej heterozygozi-

ty, veľkosti súboru, vplyvu vzdialenosti sledovaného lokusu od markera na chromo-

zóme zohráva dôležitú úlohu.

Genetické princípy a techniky
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1.7.3 Väzbová nerovnováha a jej využitie

V prípade génov uložených vo vzájomnej blízkosti je logické, že pravdepo-

dobnosť ich spoločnej kosegregácie do gamét bude viac ako 50 %. Čím sú tieto gény 

navzájom vzdialenejšie, je pravdepodobnosť spoločnej kosegregácie nižšia. V nie-

ktorých prípadoch však gény ležiace v dostatočnej vzdialenosti od seba kosegregu-

jú do gamét častejšie, než by bol empirický predpoklad. V takomto prípade hovorí-

me o väzbovej nerovnováhe alebo väzbovom dysekvilibriu. 

1.7.4 Replikovateľnosť väzbových štúdií 

Hlavné kritérium, podľa ktorého sú hodnotené výsledky väzbových analýz, 

je ich replikovatelnosť na iných populáciách. Tu je dôležité vziať do úvahy viacero 

faktorov. Po prvé, výsledky väzbových štúdií platia pre tú populáciu, na ktorej boli 

tieto štúdie realizované. Skúmanie tých istých parametrov v inej populácii môže 

priniesť úplne odlišné výsledky. Po druhé, menšie štúdie na akejkoľvek populácii 

nemajú dostatočnú štatistickú silu na detegovanie všetkých susceptibilných loku-

sov v komplexných znakoch. 

1.8 Prístup cez kandidujúce gény 

„Kandidujúce gény“ sú tie gény, ktorých génové produkty sa podieľajú na ho-

meostáze príslušnej veličiny (krvný tlak, glykémia, lipidémia...) alebo sú zapojené do 

patogenézy patologického stavu vyplývajúceho z narušenia tejto homeostázy

Prístup cez kandidujúce gény sa z patofyziologického hľadiska ochorenia 

javí ako najvhodnejší. Pojmom kandidujúci gén sa označuje gén, ktorého génový 

produkt sa priamo podieľa na podmienkach predisponujúcich k vzniku ochorenia, 

resp. na patogenéze ochorenia. Napríklad angiotenzinogénový gén patrí medzi 
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kandidujúce gény pre vývoj arteriálnej hypertenzie, kolagénový gén je kandidu-

júcim génom pre vývoj intrakraniálnych aneuryziem a podobne. Označenie toho 

ktorého génu ako kandidujúceho sa opiera aj o poznatok, že polymorfizmy alebo 

mutácie tohto génu sa vo zvýšenej frekvencii nachádzajú u pacientov so skúmaným 

fenotypom. Napr. polymorfizmy angiotenzinogénového génu sa vo zvýšenej miere 

nachádzajú u pacientov s arteriálnou hypertenziou. Ak je sledovaný gén známy 

a dobre charakterizovaný, je jeho výber a označenie za „kandidujúci gén“ relatívne 

ľahký a priamočiary proces. Ak je však uvedený gén len v štádiu hľadania, musia sa 

najprv použiť iné metodiky a prístupy na jeho odhalenie (väzbová analýza, pozič-

né klonovanie a pod.) a až následne možno sledovať príslušný gén ako kandidujúci 

pre určité ochorenie. 

Pri hodnotení konkrétneho génu a jeho výbere za „kandidujúci gén“ pre urči-

té ochorenie je potrebné zvážiť niekoľko významných momentov:

1. Dôkaz zapojenia génového produktu príslušného génu do patogenézy skúma-

ného ochorenia (angiotenzinogén je prekurzorom angiotenzínu I, ktorý sa 

účinkom renínovej katalýzy mení na angiotenzín II. Zvýšené hladiny angio-

tenzínu II sú vo významnej asociácii s arteriálnou hypertenziou). 

2. Mieru asociácie polymorfizmov príslušného génu s chorobným fenotypom 

(pacienti s arteriálnou hypertenziou, u ktorých bol zistený polymorfizmus 

v promótorovom regióne génu pre angiotenzinogén, majú zvýšenú koncen-

tráciu angiotenzínu II v plazme).

3. Dávkovo závislý efekt uvedených polymorfizmov: homozygoti pre daný po-

lymorfizmus by mali mať ťažšiu formu ochorenia alebo patologického fe-

notypu (pri homozygotoch pre polymorfizmus v promótorovom regióne 

génu pre angiotenzinogén je vyšší počet kópií angiotenzínu II v plazme než 

pri heterozygotoch a v porovnaní s heterozygotmi je závažnosť arteriálnej 

hypertenzie väčšia).

Genetické princípy a techniky
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4. Existenciu ďalších štúdií podporujúcich zapojenie príslušného polymorfizmu 

do patogenézy skúmaného ochorenia

Často citovaný príklad v genetike cievnych mozgových príhod je vzťah me-

dzi inzerčným a delečným variantom angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) 

a rizikom ischemickej cievnej mozgovej príhody. V polovici 90. rokoch sa robili dve 

štúdie zaoberajúce sa týmto vzťahom – výsledkom prvej bol pozitívny vzťah tohto 

polymorfizmu k cievnym mozgovým príhodám (Markus et al., 1995), druhá štúdia 

nepotvrdila asociáciu s cievnymi mozgovými príhodami (Catto et al., 1996). Následne 

bol tento variant predmetom metaanalýzy vykonanej Sharmom (1998), ktorá zistila 

mierne zvýšené riziko cievnej mozgovej príhody u nositeľov delečného polymorfiz-

mu. Replikovateľnosť tohto nálezu na rôznych populáciách je dôkazom asociácie tohto 

polymorfizmu s cievnou mozgovou príhodou, avšak nie nevyhnutne kauzality. Taktiež 

je dôležité brať do úvahy vplyv iného potenciálneho lokusu a jeho polymorfizmov, 

ktorý môže byť vo väzbe so skúmaným lokusom. 

Obmedzená replikovateľnosť určitej štúdie nevyvracia asociáciu so sledovaným 

ochorením alebo kauzálnosť k nemu, ale skôr poukazuje na potrebu ďalších štúdií v rám-

ci danej populácie, alebo potrebu detailnejšej analýzy sledovaného génu. Z uvedeného 

vyplýva, že všetky asociačné štúdie majú podobný problém: Ako interpretovať údaje? 

Existuje len veľmi málo asociácií medzi genetickým variantom alebo polymorfizmom 

a ochorením, ktoré by malo dostatočnú prediktívnu hodnotu. Jedným s príkladov je 

HLA-B27 alela, keďže jedinci s touto alelou majú asi stonásobne vyššiu pravdepodobnosť, 

že sa u nich vyvinie ankylozujúca spondylitída. Viacero takýchto prípadov nachádzame 

aj v súvislosti s cievnou mozgovou príhodou, avšak asociácia nie je taká významná. Iná 

situácia je v prípade mutácií, ktoré sú obligátne spojené s chorobným fenotypom, v tom 

prípade už platia princípy monogénnej dedičnosti a preberáme ich v príslušnej kapitole. 



25

1.8.1 Problémy s prístupom cez kandidujúce gény 

Rozdielne polymorfizmy a alelické varianty v rôznych populáciách

Hlavným problémom všetkých štúdií zameraných na polygénne ochorenia je 

nález rozdielnych polymorfizmov a alelických variantov v rôznych populáciách. Ako 

príklad môže slúžiť ACE I/D polymorfizmus (preberaný je v predchádzajúcej kapitole) 

alebo PAI-1 4G/5G promótorový polymorfizmus (Catto et al., 1997). Takisto v prípade 

kandidujúcich génov zapojených do familiárneho výskytu intrakraniálnych aneuryziem 

nie sú konzistentné výsledky medzi vzdialenými populáciami. Napríklad štúdie reali-

zované na elastínovom géne identifikovali dva polymorfizmy lokalizované v intróne 20 

a 23 elastínového génu v chromozómovom regióne 7q11, ktoré boli v japonských ro-

dinách výrazne asociované s aneuryzmami (P=3,81x10-6); (Akagawa et al., 2006). Štúdie 

realizované v USA a dve rozsiahlejšie štúdie v Nemecku, prvá so 120 pacientmi a 172 

kontrolami, druhá s 205 pacientmi a 235 kontrolami, nepotvrdili zvýšený výskyt intro-

nických polymorfizmov u pacientov s aneuryzmami ako bolo postulované v japonských 

štúdiách (Krex et al., 2004, Hofer et al., 2003). Vo väčšine prípadov prvá štúdia prináša vý-

znamnejšiu asociáciu ako nasledujúce štúdie (Ioannidis et al., 2001). Nedostatok repro-

dukovateľnosti môže byť spôsobený dizajnom štúdie a interpretáciou výsledkov. Tento 

fakt je v genetike cievnych mozgových príhod rozhodujúci. Presné fenotypizovanie rôz-

nych podtypov ischemickej a hemoragickej cievnej mozgovej príhody bude potrebné aj 

pre lepšie zhodnotenie ich genetického pozadia. V klinických klasifikáciách zatiaľ nee-

xistuje žiadna jednoznačná zhoda o tom, čo prezentovať ako zlatý štandard. Klasifikácia 

zahŕňa TOAST (Adams et al., 1993) a Oxfordshire Community Stroke Project (Bamford et 

al., 1991). Každá s týchto klasifikácií má svoje výhody, avšak žiadna z nich nepostihuje 

komplexitu a heterogenitu cievnych mozgových príhod v dostatočnej miere.

Pre cievne mozgové príhody prichádza do úvahy veľké množstvo kandidujú-

cich génov. Najvýznamnejšie z nich sú preberané v kapitole o polygénne podmienenej 

dedičnosti. Jedným z najdôležitejších kritérií výberu kandidujúceho génu je miera 

Genetické princípy a techniky
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jeho patogénneho efektu. Dôraz sa kladie hlavne na kandidujúce gény konvenčných 

rizikových faktorov cievnej mozgovej príhody ako je arteriálna hypertenzia, diabetes 

mellitus, lipidový metabolizmus a fibrilácia predsiení. Ale takisto na tie, ktoré môžu 

ovplyvniť výsledok pri oklúzii cievy, ako sú hemostatické faktory (Catto, 2001), homo-

cysteínový metabolizmus (Meiklejohn et al., 2001), alebo endoteliálny oxid dusnatý 

(Markus et al., 1998). Dôležité je zvážiť vplyv daného kandidujúceho génu v rámci sup-

typov ischemickej cievnej mozgovej príhody. Špeciálnu skupinu predstavujú mladí 

dospelí jedinci a deti s cievnou mozgovou príhodou, keďže v tejto vekovej kategórii 

sa najviac prejavujú genetické faktory, resp. kongenitálne abnormality (foramen ovale 

patens) na vývoji NCMP. Napríklad faktor V Leiden je rizikovým faktorom cievnej moz-

govej príhody hlavne vo vekovej kategórii 30 – 50 rokov (Kenet a spol., 2000).

Štúdie kandidujúcich génov budú pravdepodobne ďalej rozširovať vedo-

mosti o genetike cievnych mozgových príhod, ale viac pozornosti bude potrebné 

venovať detailnejšej subklasifikácii a fenotypizácii. Takisto zvýšenú pozornosť je 

potrebné venovať mladším jedincom (do 50 rokov) postihnutým cievnou mozgovou 

príhodou, pri ktorých je genetické pozadie veľmi významné. 

1.9 Projekt mapovania ľudského genómu (Human genome 
mapping project)

Vo februári 2001 boli publikované dve správy o projekte mapovania ľudské-

ho genómu (Lander et al., 2001, Venter et al., 2001). Projekt urobili dve spoločnosti 

National Institute of Health a spoločnosťou Celera. Sekvenovanie troch biliónov bá-

zových párov ľudského genómu vyžadovalo jedinečné molekulárne prístupy. Celera 

vykonala „high-throughput“ sekvenovanie (175 000 čítaní na deň). Naopak, Human 

Genome Project (HGP) rozdelil sekvenovanie do niekoľkých veľkých laboratórií, kde 

subklonovali ľudský genóm do umelých bakteriálnych chromozómov, ktoré boli 

sekvenované a tak pripravené. Celera použila „shot gun“ prístup celého genómu na 
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sekvenovanie, čo zahŕňalo vytvorenie malých, náhodných fragmentov DNA. Pre oba 

projekty bol genóm sekvenovaný asi päťkrát, aby sa minimalizovali chyby vo finál-

nej mape. Skompletizovaná mapa odhalila, že len 1,1 % genómu kódovalo exony, 24 % 

bola intronická a 75 % bola intergénová DNA. „Priemerný“ ľudský gén obsahuje 1340 

bázových párov a pozostávala zo 7 – 9 exónov. Na rozdiel od očakávaní má ľudský 

genóm medzi 26 500 a 39 000 génov, v porovnaní s asi 13 000 génmi muchy. To 

neznamená, že relatívne malé množstvo génov bude kódovať malé množstvo pro-

teínov. Jeden gén môže prejsť alternatívnym zostrihom a mRNA má v priemere 2,6 

– 3,2 odlišných transkriptov pripadajúcich na jeden gén. Posttranslačné modifikácie 

proteínov môžu tiež zmeniť ich funkcie a činnosť.

Okrem identifikácie génov identifikovala fyzická mapa genómu genetic-

ké markery naprieč genómom (McPherson et al., 2001), z ktorých najbežnejším je 

SNP (single nucleotide polymorphism – jednonukleotidový polymorfizmus alebo 

bežný polymorfizmus). Projekt identifikoval asi 1,42 milióna jednonukleotidových 

polymorfizmov (Sachidanandam et al., 2001). Tieto markery umožňujú realizáciu 

väzbovej analýzy. Mapa s presne zmapovanými mnohopočetnými markermi umož-

ní ochorenie spôsobujúci gén lokalizovať s vysokou presnosťou. Gény, ktoré sú 

v blízkosti väzbových markerov, môžu poskytovať návod pre možné kandidujúce 

gény cievnych mozgových príhod.

Všeobecne je známe, že väzbová analýza komplexných porúch priniesla re-

latívne malý vedecký prínos. Vyhodnocovaním sekvenčných variácií vzniká vyso-

ký počet polymorfizmov, ktoré je potrebné preštudovať. Asociačné štúdie by teda 

mohli byť rozšírené tak, aby zahŕňali systematické bádanie naprieč celým ľudským 

genómom pre jednoduché-nukleotidové polymorfizmy a väzbové disequilibrium 

s alelami spôsobujúcimi ochorenie. Genómové asociačné štúdie (GWAS) môžu mať 

väčšiu výpovednú hodnotu ako väzbové nalýzy celého genómu v oblasti detekova-

nia variantov s malým vplyvom na riziko ochorenia. 

Genetické princípy a techniky



28



29

2  Konvenčné rizikové faktory cievnych 
mozgových príhod a ich genetika

Hlavnými rizikovými faktormi cievnych mozgových príhod sú arteriálna 

hypertenzia, dyslipidémia, diabetes mellitus, poruchy cievnej steny, koagulopatie 

a fajčenie. V tejto kapitole sa zameriavame na tri najvýznamnejšie rizikové fakto-

ry – arteriálnu hypertenziu, dyslipidémiu a diabetes mellitus. Fyziologické hod-

noty tlaku krvi, glykémie a lipidémie sú stanovené arbitrárne na základe dlho-

dobého výskumu a ich príčinného vzťahu k cievnym ochoreniam. Každá z týchto 

veličín je v organizme citlivo regulovaná na základe množstva čiastkových regu-

lačných mechanizmov. Komplexný regulačný mechanizmus každej z uvedených 

veličín je podmienený množstvom génov, ktorých fenotypový dosah varíruje od 

mierneho až po kľúčový. Väčšina z týchto génov má alelickú formu, takže každý 

jedinec zdedí špecifický set týchto alel. Fenotypové variácie vyplývajú z alelic-

kých variácií, pričom každá z alel má relatívne malý fenotypový efekt. Celkový 

aditívny efekt týchto alel následne vytvára interval hodnôt meranej veličiny (krv-

ného tlaku, sérových lipidov a lipoproteínov alebo sérovej glukózy). Každá z tých-

to veličín teda predstavuje určitý kvantitatívny znak. Genetické pozadie takéhoto 

kvantitatívneho znaku je polygénne. Lokusy, ktoré sa podieľajú na jeho tvorbe, sa 

označujú ako „lokusy kvantitatívnych znakov“ (quantitative trait loci) a budeme 

o nich hovoriť v tejto kapitole. 

Základné otázky, ktoré si musíme položiť, keď chceme hovoriť o dedičnosti 

kavantitatívnych znakov, sú: 

1. Je fenotypová variabilita spôsobená oligogénovou dedičnosťou (3 – 6 génov), 

alebo polygénnou dedičnosťou so zapojením veľkého počtu génov?

Konvenčné rizikové faktory cievnych mozgových príhod a ich genetika
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2. Existuje gén alebo malá skupina kľúčových génov s veľkým fenotypovým 

efektom?

3. Do akej miery je fenotypová variabilita spôsobená primárnou štruktúrou génov 

a do akej miery sa na nej podieľajú epigenetické a environmentálne faktory?

2.1 Arteriálna hypertenzia

Arteriálna hypertenzia bola preukázaná ako rizikový faktor ischemických aj 

hemoragických cievnych mozgových príhod prakticky vo všetkých realizovaných 

štúdiách. V Rochesterskej štúdii predstavovala relatívne riziko 6,0 a vo Framingham-

skej štúdii bola hypertenzia spojená s 2- až 4-násobným zvýšením rizika ischemic-

kej cievnej mozgovej príhody. 

Krvný tlak podlieha v organizme citlivej kontrole prostredníctvom ne-

urohumorálnych mechanizmov v priebehu celého života. Pri narodení je prie-

merný tlak detí v európskych krajinách 70/50 mmHg. V priebehu detstva a do-

spievania kontinuálne stúpa a v dospelosti by mal dosahovať hodnoty 120/60 

– 140/70 mmHg. Tieto hodnoty boli arbitrárne stanovené na základe dlhodobé-

ho výskumu a epidemiologických štúdií, ako aj na základe výskumu príčinného 

vzťahu arteriálnej hypertenzie a kardiovaskulárnych ochorení. Zvyšovanie krv-

ného tlaku v zrelom a strednom veku nie je fyziologické. Stretávame sa s ním 

vo vyspelých krajinách a podľa súčasných teórií je spôsobené hlavne socioe-

konomickými faktormi a životným štýlom. Zvyšovanie krvného tlaku je asoci-

ované so zvýšenou spotrebou NaCl v potrave,  s vyšším energetickým príjmom 

a nižšou fyzickou aktivitou a takisto s vysokým životným tempom. Štúdie rea-

lizované  medzi domorodými obyvateľmi Novej Guiney a Brazílie nepreukázali 

zvýšenie tlaku v strednom a staršom veku. V tých istých krajinách, v oblastiach 

s vysokým cestovným ruchom a modernými stravovacími návykmi, bolo zvý-

šenie krvného tlaku a nárast vaskulárnych rizikových faktorov porovnateľné 
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s populáciou vyspelých krajín. Hlavnou príčinou zvýšenia krvného tlaku je teda 

súčasný spôsob života s vyšším energetickým príjmom a nižšou fyzickou ak-

tivitou. Jednotliví jedinci však nie sú rovnako citliví na tieto environmentálne 

vplyvy. Túto rozdielnu vnímavosť možno vysvetliť rozdielnym genetickým pred-

nastavením nášho organizmu. 

Dlhodobo nedostatočne liečená arteriálna hypertenzia je rizikovým faktorom 

najmä pre:

• ischemickú chorobu srdca a infarkt myokardu, 

• ischemickú a hemoragickú cievnu mozgovú príhodu,

• ischemické ochorenie obličiek (aterosklerotická nefroskleróza),

• hypertenznú retinopatiu.

Vo všeobecnosti platí, že čím je vyšší krvný tlak, tým je vyššia možnosť kom-

plikácií. Neexistuje žiadna zrejmá deliaca čiara medzi hodnotami tlakov, ktoré sú 

menej rizikové, a tými, ktoré sú rizikové viac. Jasne to ilustruje priame spojenie me-

dzi aktuálnymi hodnotami krvného tlaku a rizikom infarktu myokardu alebo koro-

nárneho cievneho ochorenia (MacMahot et al., 1990)

Dlhodobo je známe, že výskyt vysokého krvného tlaku je často familiár-

ny. Toto zistenie sa potvrdilo aj monitorovaním krvného tlaku v rámci prísluš-

níkov jednej rodiny. Korelácie hodnôt krvného tlaku medzi rodičmi a ich biolo-

gickými deťmi a medzi biologickými súrodencami sú oveľa vyššie v porovnaní 

s koreláciami tlakov medzi rodičmi navzájom a medzi rodičmi a ich adoptív-

nymi deťmi. Tiež je oveľa väčšia zhoda hodnôt krvných tlakov medzi jednova-

ječnými dvojičkami (korelačné koeficienty 0,55 a 0,58) ako pri dvojvaječných 

(korelačné koeficienty 0,25 – 0,27). Ďalší dôkaz, ktorý podporuje genetickú sú-

vislosť, je fakt, že riziko hypertenzie je vyššie u jedinca s oboma rodičmi postih-

nutými arteriálnou hypertenziou, ako pri jedincovi, ktorého rodičia majú krvný 

tlak v normálnych hodnotách. 

Konvenčné rizikové faktory cievnych mozgových príhod a ich genetika
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Predpokladá sa, že dedičnosť prispieva približne 50 – 60 percentami k rodin-

nému výskytu vysokého krvného tlaku (Ward, 1990). Zvyšnú časť predstavujú environ-

mentálne faktory ako demografické charakteristiky, etnický pôvod, životný štýl a stra-

vovanie, najmä príjem sodíka a draslíka (Beevers and MacGregor, 1995, Kaplan, 2002). 

Súhra genetických a environmentálnych faktorov je najpravdepodobnejší 

scenár vývoja arteriálnej hypertenzie. Napriek tomuto poznaniu sú súvislosti komu-

nikácie genetickej výbavy a environmentu pri vývoji arteriálnej hypertenzie stále 

otvorenou otázkou.

Správanie sa systémového krvného tlaku závisí od vyváženosti medzi srdco-

vým výdajom a periférnou vaskulárnou rezistenciou. Preto faktory, ktoré modulujú 

obe veličiny, majú zásadný vplyv na krvný tlak. Srdcový výdaj nie je zvýšený pri 

existujúcej esenciálnej hypertenzii. Naopak, vysoký krvný tlak je u väčšiny jedincov 

spôsobený vývojom periférnej vaskulárnej rezistencie. (MacGregor, 1995, Kaplan, 

2002). Je známych mnoho interaktívnych mechanizmov, ktoré ovplyvňujú perifér-

nu vaskulárnu rezistenciu a ich abnormality sú hodnotené ako kauzálne pre vývoj 

hypertenzie. Jeden z najvýznamnejších faktorov je príjem a výdaj sodíka. Medzi 

zvýšeným príjmom sodíka a vysokým krvným tlakom existuje veľmi silná závislosť. 

Krvný tlak sa nezvyšuje vekom v populáciách, ktoré majú nízky príjem sodíka. Po-

zitívna asociácia medzi zvýšeným príjmom sodíka a zvýšeným krvným tlakom bola 

dokázaná na 52 rozličných populáciách aj v štúdii Intersalt (Stamler, 1997). V tom 

istom čase množstvo intervenčných štúdií dokázalo, že obmedzenie príjmu sodí-

ka vedie k značnému poklesu krvného tlaku (Law et al., 1991). Rovnako je známe, 

že esenciálna hypertenzia nie je asociovaná zjavným zadržiavaním sodíka a obje-

movým preťažením. Tieto zistenia viedli k hypotéze, že rozvoj vysokého krvného 

tlaku môže byť dôsledkom potreby zachovať sodíkovú rovnováhu v podmienkach 

jeho zvýšeného príjmu. Presné mechanizmy, ktorými vysoký príjem sodíka vedie k 

rozvoju arteriálnej hypertenzie, nie sú stále dostatočne objasnené. Jedna z hypotéz 
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predpokladá, že zvýšené hodnoty ouabain like faktora môžu byť prepojením medzi 

vysokým príjmom soli a hypertenziou u geneticky predisponovaných jedincov (Be-

evers a Macgregor, 1995). V každom prípade význam sodíkového metabolizmu v pa-

togenéze arteriálnej hypertenzie je neustále potvrdzovaný, v neposlednom rade aj 

zisteniami, že zriedkavé monogénne syndrómy spojené s poruchou renálneho meta-

bolizmu sodíka majú za následok geneticky podmienenú rezistentnú hypertenziu. 

Napríklad genetické defekty pri Liddlovom syndróme vedú k zvýšeniu akti-

vity sodíkového kanála v renálnom epiteli, čo má za následok zvýšenie reabsorbcie 

sodíka a zvýšenie krvného tlaku. Naopak, genetické abnormality prítomné pri Bart-

terovom a Giltemanovom syndróme, ktoré limitujú schopnosť obličiek zachovať 

reabsorciu sodíka, sú vo všeobecnosti spájané s nižšími hodnotami krvného tlaku 

(Simon a Lifton, 1996).

2.1.1 Genetika esenciálnej hypertenzie

Identifikácia molekulárnych mechanizmov v rámci monogénnych syndrómov 

arteriálnej hypertenzie podnietila ďalšie výskumy genetiky esenciálnej hypertenzie. 

Monogénne syndrómy sú stále hodnotené ako veľmi ojedinelé, pravdepodobne aj v dô-

sledku ich značnej poddiagnostikovanosti. Poznanie, že všetky uvedené syndrómy 

majú spoločného menovateľa – poruchu sodíkového metabolizmu, podnietilo prísluš-

né gény vnímať ako kandidujúce gény arteriálnej hypertenzie. Vznikla hypotéza, že 

tieto gény majú v populácii viaceré benígnejšie varianty, ktoré len mierne narúšajú so-

díkový metabolizmus. V prípade nízkoslanej diéty sa tento efekt prejaviť nemusí, ale pri 

dlhodobom vystavení sa diéte s vyšším obsahom NaCl sa vyvinie arteriálna hypertenzia. 

Väčšina súčasných štúdií založených na skúmaní kandidujúcich génov sa 

opiera o výskum možných prepojení medzi variantmi génov pre sodíkový metabo-

lizmus a esenciálnou hypertenziou. Väčšinou ide o gény, ktorých génové produkty 

Konvenčné rizikové faktory cievnych mozgových príhod a ich genetika
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ovplyvňujú vylučovanie a spätnú resorbciu sodíka obličkami a takisto gény zapo-

jené do regulácie kontraktility cievnej steny. Vo všeobecnosti je však nutné kon-

štatovať, že prínos týchto výskumov k znalostiam o hypertenzi bol zatiaľ skromný. 

Príčiny tohto javu by sa dali zhrnúť do troch hlavných bodov: 

1. Nedostatky vo výberových kritériách pre sledovaný súbor a kontrolnú skupinu.

2. Nedostatočná schopnosť detegovať gény s malým efektom.

3. Prítomnosť rôzneho stupňa väzobnej nerovnováhy medzi jednotlivými ale-

lami kandidujúcich génov.

Medzi hlavné kandidujúce gény esenciálnej arteriálnej hypertenzie patria 

gény pre angiotenzinogén,  angiotenzín konvertujúci enzým (ACE), aldosterón syntá-

zu, adducin a gén pre epiteliálny sodíkový kanál v obličkách. 

2.1.2 Angiotenzinogénový gén a esenciálna hypertenzia

Systém renín – angiotenzín – aldosterón

Systém renín – angiotenzín – aldosterón má kľúčovú úlohu pri kontrole krv-

ného tlaku a kontrole metabolizmu sodíka. Renín je kyslá proteáza produkovaná 

v obličkách ako veľká molekula preprorenínu. Preprorenín je následne upravený cez 

prorenín do konečnej podoby na renín, obsahujúci 340 aminokyselín. Väčšina tých-

to úprav prebieha v obličkách, menšia časť v cirkulácii. V cirkulácii je základnou úlo-

hou renínu štiepenie angiotenzinogénu na angiotenzín I. Angiotenzinogén je tvorený 

453 aminokyselinovými reziduami, je syntetizovaný v pečeni a v cirkulácii je z neho 

prostredníctvom renínu odštiepený 10 aminokyselinový fragment – angiotenzín I. An-

giotenzín I podlieha ďalšiemu štiepeniu prostredníctvom angiotenzín konvertujú-

ceho enzýmu (ACE) na finálny oktapeptid – angiotenzín II (Obr. 1). Angiotenzín II má 

krátky biologický polčas – 1 – 2 minúty a je rýchlo degradovaný prostredníctvom 

angiotenzináz, ktoré z neho vytvárajú heptapetid angiotenzín III s reziduálnou bio-

logickou aktivitou. Angiotenzín II je jednou z najúčinnejších vazopresorických sub-
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stancií. Je 4- až 8-krát účinnejší ako noradrenalín. Angiotenzín II stimuluje sekréciu 

aldosterónu, ktorý podporuje retenciu vody a solí. Takisto ovplyvňuje mozgové cen-

trá pre reguláciu vodného a soľného metabolizmu, hlavne prostredníctvom podpory 

vylučovania ACTH a vazopresínu. 

Obr. 1 Systém renín – angiotenzín – aldosterón

Renín-angiotenzín-aldosterónový systém má teda zásadnú úlohu pri kon-

trole metabolizmu sodíka, vody a regulácie krvného tlaku. Napriek tomu zvýšené 

hodnoty niektorých komponentov tohto systému nemusia byť asociované s esenci-

Konvenčné rizikové faktory cievnych mozgových príhod a ich genetika
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álnou hypertenziou. Pri veľkom počte jedincov s esenciálnou hypertenziou je akti-

vita plazmatického renínu nízka. Angiotenzinogén je bezprostredným prekurzorom 

angiotenzínu I a je teda aj kľúčovým faktorom pri činnosti renín-angiotenzín-aldo-

steronového systému. Príčinná súvislosť medzi angiotenzinogénom a arteriálnou 

hypertenziou je podporená aspoň tromi kľúčovými zisteniami:

1. Silnou koreláciou medzi plazmatickou hladinou angiotenzinogénu a krv-

ným tlakom.

2. Plazmatické hladiny angiotenzinogénu kosegregujú v rámci rodín a potom-

kov hypertenzných jedincov, ktorí majú zvýšené hladiny plazmatického an-

giotenzinogénu.

3. Pozitívnou genetickou väzbou medzi angiotenzinogénovým lokusom (a oko-

litým regiónom) a hypertenziou (Corvol et al., 1999). 

Toto tvrdenie podporujú aj experimenty s transgénnymi zvieratami, kde bolo 

demonštrované, že „overexpresia“ génu pre angiotenzinogén je spojená s vyšším krv-

ným tlakom a dokonca počet „overexprimovaných“ kópií priamo úmerne koreloval 

s výškou arteriálnej hypertenzie (Kim et al., 1995).

Ľudský angiotenzínový gén je lokalizovaný na chromozóme jeden a jeho 

sekvenovaním v rámci populácie sa identifikovalo niekoľko polymorfizmov. Je-

den z najvýznamnejších polymorfizmov je lokalizovaný v exóne dva (M235T) a je 

spájaný so zvýšenými hladinami angiotenzinogénu v plazme. Tento polymorfiz-

mus však nenarúša afinitu angiotenzinogénu k renínu. Keďže zvýšené hodnoty 

angiotenzinogénu boli vyvolané „overexpresiou“ angiotenzínového génu, študoval 

sa promótorový región s následným nájdením polymorfizmu v tejto oblasti, ktorý 

pravdepodobne „up reguluje“ tento gén. Tento variant bol označený ako A(-6) a je 
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v úzkej väzbe s polymorfizmom (M235T) a pravdepodobne je zodpovedný za „ove-

rexpresiu“ génu u jedincov s (M235T) alelou (Corvol et al., 1999). 

Veľké množstvo štúdií poukázalo na pozitívnu asociáciu medzi polymor-

fizmom M235T a hypertenziou, aj keď sa objavujú isté rozpory ohľadom rozsahu 

tohto efektu. Kunz et al. (1997) zrealizoval metaanalýzu na bielej populácii, pričom 

skúmal vzťah medzi polymorfizmom M235T a esenciálnou hypertenziou. Výsled-

ky boli konzistentné so slabou, ale štatisticky signifikantnou závislosťou (OR 1,2; 

95 % CI 1,1 – 1,29). Súvislosť bola silnejšia, pokiaľ mala rodina pozitívnu rodinnú 

anamnézu hypertenzie. Dosah na populáciu nezávisí iba od OR, ale aj od frekven-

cie rizikového faktora. Ak predpokladáme kauzálnu súvislosť pre polymorfizmus 

M235T (alebo A(-6)alelu) s alelovou frekvenciou 0,42 pri bielej populácii, 1,2 OR 

predstavuje mierne potenciálne riziko na úrovni asi osem percent. Výskum génu 

pre angiotenzinogén poukazuje na to, že jediný gén môže prispieť k hypertenzii, 

aj keď je jeho efekt relatívne malý. V každom prípade je potrebné triezvo hodnotiť 

tieto výsledky v kontexte takej komplexnej entity, akou je arteriálna hypertenzia. 

2.1.3 Genómové asociačné štúdie na výskum krvného tlaku 
a esenciálnej hypertenzie

Hľadanie lokusov kvantitatívnych znakov pre arteriálnu hypertenziu

Vzhľadom na to, že jednotlivé gény majú spravidla malý efekt, do pozornosti 

sa dostáva aj vplyv variácií vo viacerých génoch súčasne (haplotypoch) ako deter-

minantoch vysokého krvného tlaku. Za posledných 10 rokov sa realizovalo viacero 

genetických prieskumov zameraných na identifikáciu génov, ktoré môžu ovplyvňo-

vať krvný tlak. 

Konvenčné rizikové faktory cievnych mozgových príhod a ich genetika
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Štúdie zamerané na výskum hypertenzie medzi súrodencami

Chromozomálny región 15q – potenciálny lokus pre reguláciu diastolického krvného tlaku

Dve štúdie boli založené na skúmaní rozdielnych súrodencov v rámci jednej rodi-

ny. Takýto prístup využil aj Kruskal et al. (1999), pričom identifikoval signifikantnú väzbu 

krvného tlaku s chromozómom 2p, 3q, 6q a 15q. Xu et al. (1999) tiež skúmal rozdielnych 

súrodencov na čínskej populácii. Aj keď žiadna oblasť nedosiahla LOD skóre viac ako tri, 

významnejšia väzba sa dosiahla na chormozómoch 3, 11, 15, 16 a 17 (LOD skóre viac ako 

dva). V pokračovaní tejto štúdie bol vybraný región na dlhom ramienku chromozómu 

15, kde po redefinovaní inklúznych kritérií do štúdie bolo dosiahnuté LOD skóre až 3,77 

a vzťahovalo sa na lokalitu v blízkosti markera D15S203. V súčasnosti sa tejto lokalite pri-

pisuje možná kontrolná úloha v regulácii diastolického krvného tlaku. 

Niekoľko ďalších štúdií sledovalo  súrodenencké páry s esencilálnou hyperten-

ziou. Väzba bola pozorovaná na niekoľkých chromozómoch. Avšak iba niekoľko oblas-

tí poskytlo jasnú väzbu, väčšina oblastí môže byť hodnotená len ako „pravdepodobná 

väzba“. Aj keď vo všeobecnosti môžu vznikať isté diskrepancie medzi rôznymi štú-

diami, niekoľko oblastí sa opakuje v rôznych štúdiách. Vysoko pravdepodobnú väzbu 

(LOD skóre viac ako štyri) so systolickým krvným tlakom vykazuje chromozómový re-

gión 17q. Dôkaz o väzbe pri tomto lokuse bol tiež uvádzaný pri francúzsko-britských 

hypertenzných súrodencoch. (Julier et al., 1997). Navyše táto oblasť bola prítomná aj 

v niekoľkých rodinách so zriedkavou formou hypertenzie, ktorá je charakteristická 

hyperkalémiou a normálnou úrovňou renálnej glomerulárnej filtrácie (Mansfield et al., 

1997, Oshaugnessy et al., 1998)

Chromozomálny región 18q – potenciálny lokus pre reguláciu zmien krvného tlaku pri 

ortostáze

Kristjansson et al. (2002) skúmal 120 širších islandských rodín so 490 je-

dincami s esenciálnou hypertenziou a zistil väzbu na chromozómoch 2, 11 a 17. 

Najsilnejšiu väzbu identifikoval na chormozóme 18. Pankow et al. (2000) takisto 
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mapoval chormozóm 18q ako potenciálny QTL pre reaktivitu krvného tlaku na 

posturálne zmeny. Destefano et al. (1998) identifikoval identický úsek na chro-

mozóme 18 pri  autozómovo dominantnej ortostatickej hypertenzii. Predpokladá 

sa, že  gény tejto oblasti by mohli byť zapojené do regulácie zmien krvného tlaku 

pri ortostáze. 

Žiadna z týchto oblastí sa však neprekrýva s oblasťami, ktoré predpokladal 

Hunt et al. (2002). Do štúdie vedenej Huntom bolo zaradených 2959 jedincov z 500 

bielych rodín. Bolo identifikovaných päť oblastí s výraznou väzbou. Oblasti zahŕňali 

chromozómy 1, 7, 12 a 15, ale iba chromozóm šesť vykazoval väzbu s krvným tlakom 

s LOD skóre viac ako tri. Autori vyvodili záver, že možné prepojenie s hypertenziou 

je najmä pri lokusoch na chromozómoch jedna a šesť. Osobitý záujem je o chromo-

zóm jedna, keďže jeho oblasť obsahuje potenciálne relevantné kandidujúce gény, 

najmä gén pre angiotenzinogén. 

Rice et al. (2002) v širokom genómovom prieskume hľadal oblasti, ktoré by 

mohli s veľkou pravdepodobnoťou ovplyvňovať systolický a diastolický krvný tlak 

bielych Američanov a Afroameričanov. Prieskum sa realizoval na 317 černošských je-

dincoch zo 114 rodín a 519 bielych jedincoch z 99 rodín. Relatívne nádejné výsledky 

boli nájdené najmä v černošských rodinách. Dôkazy väzby so systolickým krvným 

tlakom boli pozorované na 2p14, 3p26.3 a 12q21.33 a priniesli nové dôkazy o 3q28, 

11q21 a 19p12. Táto štúdia poskytuje určité vyhliadky a smerovanie na ďalšie výsku-

my genetických determinantov vysokého krvného tlaku. 

Potenciálny lokus krvného tlaku na chromozóme 2q3l je taktiež zaujímavý 

práve pre jeho blízku lokalizáciu k lokusu pre primárnu pľúcnu hypertenziu, ktorá 

je veľmi zriedkavá. Lokus pre toto ochorenie ešte nebol klonovaný, ale oblasť obsa-

huje gény, ktoré môžu ovplyvniť funkciu cievnej steny, hlavne gény pre parathyroid-

ný receptor dva a gén pre „insulin growth factor binding“ proteíny dva a päť. 

Konvenčné rizikové faktory cievnych mozgových príhod a ich genetika
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Tieto výsledky sú zaujímavé a povzbudzujúce do ďalšej práce. Problémom 

ostáva značná genetická heterogénnosť. Heterogénnosť pozorovaná vo veľkých genó-

mových prieskumoch môže vznikať z rozdielností v dizajne štúdií vo vzťahu k feno-

typu – napríklad v niektorých štúdiách boli skúmané všeobecné lokusy krvného tlaku 

a niektoré boli založené na výskume postihnutých súrodeneckých párov. Takisto dô-

ležitým je fakt, že slabá, ale aj silná väzba medzi jednotlivými lokusmi a markerom 

môže mať aj náhodné príčiny. Tento fakt vnáša ešte väčšiu neistotu do mnohokrát 

hrubo konturovaných výsledkov. V každom prípade množstvo potenciálnych lokusov 

pre reguláciu krvného tlaku bolo identifikovaných vo viacerých nezávislých štúdiách. 

Ide hlavne o lokusy na chromozóme dva, chromozóme šesť, chromozóme 17 a chro-

mozóme 18. Aktuálny výskum je teraz zameraný na špecifikáciu konkrétnych géno-

vých variantov na týchto lokusoch. Otázka, či sa niektorý z týchto variantov ukáže ako 

významný kandidujúci gén pre arteriálnu hypertenziu, ostáva otvorená. 

2.2 Poruchy metabolizmu lipidov a ich genetické pozadie

Cholesterol a lipoproteíny

Cholesterol patrí medzi základné zlúčeniny živočíšnych buniek. Do organiz-

mu sa dostáva potravou, ale je syntetizovaný aj endogénne. Syntetizovať cholesterol 

dokáže každá živočíšna bunka, hlavnými miestami syntézy sú však hepatocyt, ente-

rocyt a nervové bunky. Kľúčovým enzýmom v syntéze cholesterolu je HMG CoA re-

duktáza. Aktivita tohto enzýmu je regulovaná hlavne zásobami cholesterolu v bun-

ke. V prípade dostatočných zásob je jeho aktivita nízka, pri jeho deplécii sa aktivita 

enzýmu zvyšuje. Fyziologické hodnoty cholesterolu v krvi sú 3,9 – 5,0 mmol/l. 

Transport lipidov v organizme

Tuky sa vstrebávajú v jejune, inkorporujú sa do štruktúry chylomikrónov, 

ktoré obsahujú až 99 % lipidov naviazaných na štrukturálny lipoproteín – apoli-

poproteín B100. Lymfou cez ductus thoracicus sa dostávajú do cirkulácie. Tu sa 
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obohacujú o apolipoproteín C, ktorý získavajú od HDL. Apolipoproteín C je nevy-

hnutný na aktiváciu lipoproteínovej lipázy v kapilárach tkanív. Lipoproteínová 

lipáza je naviazaná na endotelové bunky kapilár a prostredníctvom nej sa z chy-

lomikrónov odšiepujú triacylglyceroly. Následne z nich vznikajú tzv. povrchové 

remnanty, bohaté na fosfolipidy a cholesterol. Vychytávané sú prostredníctvom 

HDL a ich metabolizmus končí v pečeni. Ďalším produktom hydrolýzy chylomik-

rónov sú jadrové remnanty. Ich biologický polčas je len niekoľko minút, z plazmy 

sú rýchlo odstránené prostredníctvom tzv. E – receptorov v hepatocytoch, kto-

rých ligandom je apolipoproteín E obsiahnutý v remnantoch (Obr. 2). V hepatocyte 

vznikajú VLDL, ktoré sa dostávajú do cirkulácie a opäť sú štiepené lipoproteíno-

vou lipázou, ktorej aktivátorom je apolipoproteín C. Do cirkulácie sa uvoľňujú 

triacylglyceroly a VLDL sa menia cez IDL na LDL (Obr. 2). IDL sú z cirkulácie rýchlo 

vychytávané prostredníctvom E – receptorov v hepatocytoch, podobne ako jad-

rové remnanty. LDL sú koncovým produktom metabolizmuVLDL a ich biologický 

polčas je 2 – 3 dni. Sú hlavným zdrojom cholesterolu pre bunky. LDL sa viažu 

na svoj LDL receptor v bunkách periférnych tkanív, hlavne v tukovom tkanive 

prostredníctvom apolipoproteínu B 100. Vytvorí sa endozóm, ktorý je internali-

zovaný do bunky. Množstvo vstrebaného cholesterolu reguluje aktivitu HMG CoA 

reduktázy. 

Uvedeným spôsobom sa metabolizuje asi 80 % LDL. Zvyšných 20 % je resor-

bovaných makrofágmi cievnej steny (scavenger pathway), pričom vznikajú penové 

bunky ako predvoj aterosklerózy. 

HDL sa syntetizujú v pečeni a v tenkom čreve v tzv. nascentnej forme. Ná-

sledne sa dostávajú do cirkulácie, tu absorbujú povrchové remnanty vznikajúce 

štiepením chylomikrónov a VLDL, ktoré sú bohaté na fosfolipidy a cholesterol. No-

vovytvorené častice HDL sú diskoidného tvaru a obsahujú hlavne neesterifikovaný 

cholesterol, fosfolipidy, apolipoproteín C a E. V cirkulácii sa obohacujú o apolipopro-

Konvenčné rizikové faktory cievnych mozgových príhod a ich genetika
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teín A1 (z chylomikrónov) a uvoľňujú apolipoproteín E pre lipoproteíny s vysokým 

obsahom triacylglycerolov (chylomikróny, VLDL). Táto frakcia označovaná ako HDL
3
 

spočiatku neobsahuje hydrofóbne lipidy (cholesterolestery a triacylglyceroly), ná-

sledne ich však z cirkulácie vychytáva (hlavne cholesterol) a prostredníctvom en-

zýmu lecitín: cholesterol acyltransferázy (LCAT) ho esterifikuje. Esterifikovaný 

cholesterol, ktorý je menej polárny, sa posúva do jadra častice HDL a umožňuje tak 

prijať ďalšie molekuly voľného cholesterolu. V priebehu tohto procesu dochádza 

k premene diskoidnej formy HDL
3
 na sférickú formu HDL

2
. Na cholesterol bohatá 

forma HDL
2
 sa následne vychytáva v pečeni. Táto metabolická cesta sa označuje ako 

„reverzný transport cholestrolu“ a je zodpovedná za antiaterosklerotický efekt HDL. 

Obr. 2 Metabolizmus lipoproteínov

LDL ako hlavná proaterogénna molekula

LDL sú degradačným produktom IDL, z ktorých pečeňová lipáza hydrolyzo-

vala väčšinu triglyceridov. Obsahujú jediný apolipoprotein B100 a ich hlavnou funk-
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ciou je dodávanie cholestrolu periférnym tkanivám. Tie však nie sú odkázané na 

jeho dodávku, lebo si ho dokážu syntetizovať. Fyziologická koncentrácia LDL u člo-

veka (3 mmol/l) je omnoho väčšia, ako je skutočná potreba cholesterolu v bunkách 

a takisto väčšia v porovnaní s ostatnými cicavcami. Príčiny tohto javu nie sú dosta-

točne objasnené. Do buniek vstupujú LDL častice prostredníctvom LDL receptorov, 

ktorých ligandom je apolipoproteín B100. LDL receptory bunka syntetizuje pri ne-

dostatku cholesterolu, migrujú na povrch bunky, kde sa ne viaže LDL. Následne do-

chádza k internalizácii komplexu, po ktorej je cholesterol z LDL uvoľnený a receptor 

môže opäť migrovať na povrch bunky. LDL majú dlhý biologický polčas 2 – 3 dni 

a počas neho môžu byť chemicky modifikované – oxidované alebo glykované. 

Malé denzné LDL3 – nositelia najvyššieho aterogénneho potenciálu

LDL nie sú homogénnou skupinov lipoproteínov. Výsledkom kata-

bolizmu VLDL-IDL-LDL môžu byť LDL častice líšiace sa veľkosťou, husto-

tou a zložením (obsahom cholesterolu a triglyceridov): veľké LDL
1
, stred-

né LDL
2
 a malé LDL

3
. Malé denzné LDL3 sú výsledkom katabolizmu veľkých 

VLDL, ktoré sú tvorené v pečeni pri hypertriglyceridémii. Majú veľkú schop-

nosť prenikať cez cievny endotel, ľahko podliehajú oxidatívnej modifikácii 

a nemajú dostatočnú afinitu k LDL receptorom v periférnych tkanivách. Sú 

digestované makrofágmi prostredníctvom „scavengerových“ LDL receptorov 

a urýchľujú proces aterosklerózy. Za fyziologických okolností je v priebehu 24 

hodín katabolizovaných 30 – 40 % LDL, z toho 80 % cestou LDL receptorov a 20 % 

prostredníctvom scavengerových receptorov. 

Konvenčné rizikové faktory cievnych mozgových príhod a ich genetika
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2.2.1 Dyslipidémie

Dyslipoproteinémia je porucha látkovej premeny plazmatických lipoproteínov. 

Prejavuje sa zvýšením alebo znížením hladiny niektorej zložky lipoproteínového spek-

tra a je spôsobená zvýšenou syntézou alebo zníženým odbúravaním lipoproteínov. Vý-

znam dyslipidémií je kľúčový v patogenéze aterosklerózy a kardiovaskulárnych ocho-

rení. Klasifikácia dyslipidémií prešla v priebehu vývoja viacerými zásadnými zmenami. 

Tieto zmeny reflektovali na aktuálnu úroveň poznatkov, ale aj na potreby lekárov zaobe-

rajúcich sa poruchami metabolizmu. V súčasnosti je stále oficiálnou klasifikáciou WHO 

Fredricksonova klasifikácia z roku 1965 rozoznávajúca šesť podskupín. Vychádza 

z elektroforézy lipoproteínov a vo svetle súčasných poznatkov má viacero nevýhod. 

Nedostatočne zohľadňuje etiologickú podstatu dyslipidémie, je relatívne komplikovaná 

a v bežnej praxi slabo použiteľná. Klasifikácie na základe etiológie rozoznáva primárne 

a sekundárne dyslipidémie, pričom pojmom primárne sa myslí geneticky podmienené 

a pojmom sekundárne multifaktoriálne podmienené. Ani toto rozdelenie však dostatoč-

ne nevystihuje etiológiu vzhľadom na fakt, že viaceré dyslipidémie, ktoré sú dnes hod-

notené ako sekundárne, môžu mať polygénne genetické pozadie. Z klinického hľadiska 

najpraktickejšiu klasifikáciu predstavila v roku 1992 Európska spoločnosť ateroskleró-

zy, ktorá odporúča delenie na základe fenotypu na tri skupiny:

1. Izolovaná hypercholesterolémia.

2. Izolovaná hypertriacylglycerolémia.

3. Kombinovaná hyperlipoproteinémia.

Každá z týchto klasifikácií má svoje výhody a nevýhody, a hlavne každá 

zohľadňuje iný pohľad na dyslipidémie. Vzhľadom na to sa uvádza najvhodnejšia 

klasifikácia vždy podľa konkrétneho kontextu. Keďže táto publikácia je venovaná 

hlavne genetickému pozadiu dyslipidémií ako rizikového faktora cievnych mozgo-

vých príhod, budeme sa ďalej opierať o geneticko-etiologickú klasifikáciu. 



45

2.2.2 Monogénne podmienené dyslipidémie

Opierajúc sa o klasickú Fredricksonovu klasifikáciu existujú tri hlavné 

monogénne podmienené dyslipidémie so známym genetickým defektom. De-

dičnosť všetkých troch dyslipidémií je autozomálne dominantná. V prípade fa-

miliárnej hyperchilomikronémie (typ I) sú klinické prejavy hlavne pankreatití-

da, diabetes a hepatosplenomegália. Ateroskleróza nestojí v popredí klinických 

príznakov. V klasifikácii za ňou nasledujú dve fenotypovo veľmi príbuzné mo-

nogénne dyslipidémie – familiárna hypercholesterolémia, pri ktorej je defektný 

LDL receptor, a familiárny defekt apolipoproteínu B 100, pri ktorej je defektný 

štrukturálny apolipoproteín B 100.

Typ hyperlipoproteinémie Typ defektu
Zvýšenie 
cholesterolu

Zvýšenie 
TAG

Klinické prejavy

I
familiárna hyperchilomikro-
némia
(monogénna)

defekt lipoproteínovej 
lipázy
(lokus 8p22)

mierne
10 – 100 
mmol/l

pankreatitída, diabetes,
hepatosplenomegália, vznik 
v detstve
kožné eruptívne xantómy

IIa
familiárna hypercholestero-
lémia
(monogénna)

defekt LDL receptora
(lokus 19p13.2)

7 – 15 mmol/l nie je

akcelerovaná ateroskleróza
šľachové xantómy, xantelazmy 
viečok

IIb
familiárny defekt apolipopro-
teínu B 100
(monogénna)

defekt ApoB 100 7 – 15 mmol/l
3 – 7 
mmol/l

akcelerovaná ateroskleróza
šľachové xantómy, xantelazmy 
viečok

III
dysbetalipoproteinémia
(hyperlipdémia z nadbytku zvyškov)

Genotyp ApoE 2/2 +
ďalšia doteraz nedostatoč-
ne špecifi kovaná porucha 

premenlivé 
7 – 12
mmol/l

premenlivé 
2 – 20
mmol/l

akcelerovaná ateroskleróza 
už v mladšom veku hlavne 
periférnych artérií

IV
hyperprebetalipoproteinémia
(pravdepodobne polygénna 
dedičnosť)

familiárna nadproduk-
cia ApoB 100 7 – 20 mmol/l

2 – 50 
mmol/l

akcelerovaná ateroskleróza,
xantelazmy viečok

V
zmiešaná hyperlipidémia
I + IV

defekt lipoproteínovej 
lipázy
(lokus 8p22) +
familiárna nadproduk-
cia ApoB 100

7 – 15 mmol/l
10 – 100 
mmol/l

pankreatitída, diabetes,
hepatosplenomegália, vznik 
v detstve
kožné eruptívne xantómy

Tab. 1 Fredricksonova klasifikácia dyslipdémií (Fredrickson et al.,1965)

Konvenčné rizikové faktory cievnych mozgových príhod a ich genetika
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Familiárna hypercholesterolémia (IIa) bola po prvý raz popísaná v roku 1938 

Müllerom. Predstavuje najzávažnejšiu dyslipidémiu s najväčším rizikom ateroskle-

rózy a následných orgánových komplikácií vrátane NCMP. Prevalencia heterozy-

gotov populácie je 1:500. Genetickou podstatou je defekt LDL receptora na lokuse 

19p13.2. Odhaduje sa, že v Slovenskej populácii je asi 10 000 pacientov s touto for-

mou dyslipidémie. Klinickým prejavom je akcelerovaná ateroskleróza a skorý výskyt 

komplikácií (u mužov v piatej dekáde života, u žien v šiestej) ako infarkt myokardu 

a NCMP. V klinickom obraze nachádzame hypercholesterolémiu s hodnotami cho-

lestrolu nad 7 mmol/l, zvýšenú hladinu LDL nad 6 mmol/l. Typická je prítomnosť 

šľachových xantómov na šľachách extenzorov prstov horných končatín, lakťového et 

al.enného kĺbu a xantelaziem viečok. 

Familiárny defekt apolipoproteínu B 100 (IIb) je dyslipidémia, pri ktorej je de-

fektný štrukturálny apolipoproteín B 100 kódovaný lokusom 2p24. Apolipoproteín B 

100 má kľúčový význam pre väzbu na LDL receptor na povrchu buniek. Pri heterozy-

gotnej forme sú v cirkulácii dve populácie LDL častíc, jedna s funkčným apoB100 pro-

teínom a druhá s defektným. Častice s defektným apoB100 nemajú dostatočnú afinitu 

k LDL receptoru, majú predĺžený biologický polčas, pretrvávajú v cirkulácii a pôsobia 

aterogénne. Tým, že sú v cirkulácii dlhší čas, sú náchylnejšie na modifikácie ako oxi-

dácia, glykácia a iné, čím sa ešte zvýrazní ich aterogenita. Klinicky aj laboratórne je 

táto dyslipidémia nerozlíšiteľná od predchádzajúceho typu. Rozlíšiteľná je na zákla-

de genotypizácie apolipoproteínu B 100. Bolo popísaných viacero genetických varian-

tov apoB100, pričom najfrekventnejšia je mutácia so zámenou Arg3500Glu.

V klinickom obraze nachádzame podobne ako pri predchádzajúcom type 

dyslipidémie hypercholesterolémiu s hodnotami cholestrolu nad 7mmol/l, zvý-

šenú hladinu LDL nad 6 mmol/l. Takisto sú prítomné šľachové xantómy na šľa-

chách extenzorov prstov horných končatín, lakťového et al.enného kĺbu a xante-

lazmy viečok.
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2.2.3 Dyslipidémie s polygénnym typom dedičnosti

Familiárna kombinovaná hyperlipoproteinémia

Epidemiológia: Familiárna kombinovaná hyperlipoproteinémia je najčastej-

šou formou geneticky podmienenej dyslipidémie. Vo Fredricksonovej klasifikácii 

označovaná hyperprebetalipoproteinémia alebo hyperlipidémia IV. typu. Jej frek-

vencia je vo vyspelých krajinách odahadovaná na 1:50 až 1:100, teda na Slovensku 

by malo byť postihnutých 50 000 až 100 000 osôb. V štúdii osôb s predčasným vý-

skytom ICHS bola diagnostikovaná v jednej tretine až jednej polovici pacientov (Wi-

liams R. et al., 2001). V štúdii rodín s prekonaným infarktom myokardu do 60 rokov 

života bola nájdená v jednej tretine osôb.

Genetická príčina: Genetický defekt tejto dyslipidémie nie je doposiaľ pres-

ne definovaný. Pravdepodobne ide o viac genetických defektov vo viacerých apoli-

poproteínoch, teda polygénny typ dedičnosti. S najväčšou pravdepodobnosťou je po-

stihnutá lipoproteínová lipáza a gény pre apolipoproteíny AI, AIV, B a CIII. Základnou 

Obr. 3 Prevalencia mutácie ApoB -100, 

R3500Q v európskej populácii (podľa 

Kalina A. & Williams R., 2001)

Konvenčné rizikové faktory cievnych mozgových príhod a ich genetika
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charakteristikou je nadprodukcia apolipoproteínu B 100 a VLDL, ktoré sú atypické 

a bohaté na triglyceridy. Ich degradáciou vzniká viac LDL, ako sú schopné LDL re-

ceptory odbúrať, čo má za následok zvýšenie ich hladiny. Okrem toho vznikajú malé 

denzné LDL3, ktoré nie sú dostatočne rozpoznávané LDL receptormi a majú najväčší 

aterogénny potenciál. V laboratórnom náleze nachádzame súčasné zvýšenie choles-

terolu a triglyceridov a zároveň zvýšenie apolipoproteínu B 100. 

Familiárna dysbetalipoproteinémia

Epidemiológia a genetická príčina (hypelipoproteinémia III. typu podľa 

Fredricksonovej klasifikácie): Z hľadiska genetiky je tento typ hyperlipidémie veľmi 

zaujímavý. Na jednej strane bola prvou dyslipidémiou, ktorá bola zaradená medzi 

primárne DLP, s logickou anticipáciou jej genetického pozadia. Na druhej strane jej 

genetické pozadie (ApoE 2 genotyp v homozygotnom stave) je relatívne dubióz-

ne vysvetlenie jej patomechanizmu. Je známe, že 90 % pacientov trpiacich na toto 

ochorenie má genotyp apolipoproteínu E 2/2. V prípade ApoE ide o najzriedkavejší 

genotyp. Jeho frekvencia v populácii (1:100) je však omnoho vyššia ako frekvencia 

ochorenia (1:5000). Z toho vyplýva, že nie každý, kto má uvedený genotyp, vyvinie 

familiárnu dysbetalipoproteinémiu. Vzhľadom na to sú oprávnené diskusie o prí-

tomnosti ďalšieho genetického alebo environmentálneho determinanta tohto rela-

tívne zriedkavého ochorenia. 

Patofyziológia: Patofyziologickou príčinou hyperlipidémie je hromadenie sa 

IDL a povrchových remnantov z chilomikrónov a VLDL v cirkulácii (od tohto feno-

ménu bolo odvodené synonymum DLP z nadbytku zvyškov). Na ich odstránenie je 

nevyhnutná ich väzba na E-receptor v pečeni, ktorého ligandom je apolipoproteín 

E. Je známe, že afinita ApoE k receptoru klesá od Apo4 cez ApoE3 a najnižšiu má 

ApoE2. To vysvetľuje, prečo sú postihnutí nositeľmi ApoE 2/2 izoformy. Otázne ostá-

va, prečo ochorenie vzniká len pri určitom percente jej nositeľov. Takisto je známe, 

že ochorenie je exacerbované diabetom, obezitou, prípadne hypotyreózou. 
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Klinický obraz a laboratórne nálezy: U postihnutých jedincov nachádzame zvýše-

né hodnoty triacylglycerolov (5 – 20 mmol/l), ale aj cholesterolu (7 – 12 mmol/l). Špecific-

kým pre toto ochorenie je prítomnosť tzv. pomalej pre  VLDL frakcie v plazme pri elektro-

foréze. Na potvrdenie diagnózy je dôležité stanovenie genotypu apolipoproteínu E. 

2.2.4 Hladina lipidov a lipoproteínov v krvi a cievne mozgové 
príhody

V prípade infarktu myokardu a ischemickej choroby srdca je priamo úmer-

ná súvislosť medzi hladinou cholesterolu a LDL a koronárnou príhodou. Zvýšenie 

cholesterolu z 5,2 mmol/l na 6,2 mmol/l je spojené s trojnásobným zvýšením rizi-

ka koronárnej srdcovej príhody (Stamler et al., 2000). Takisto protektívny efekt HDL 

v prípade koronárnych príhod je jasne dokumentovaný. Jeho význam podporuje aj 

zistenie, že jedna tretina pacientov s ischemickou chorobou srdca má normálnu hladi-

nu cholesterolu a LDL, ale nižšiu hladinu HDL (Rubins et al., 1995). 

V prípade cievnych mozgových príhod je vzťah medzi hladinou lipidov 

v krvi a cievnou mozgovou príhodou menej jasný ako v prípade srdcového infark-

tu. Niektoré prospektívne štúdie vrátane Framingham Heart Study nenašli asociáciu 

medzi sérovými lipidmi a cievnymi mozgovými príhodami, iné štúdie našli miernu 

až strednú súvislosť (Gorelick et al., 1997, Elkind et al., 1998). Nedostatočná súvis-

losť sa dá vysvetliť rôznymi faktormi, v neposlednom rade aj značnou heterogenitou 

NCMP. Terapia statínmi znižuje riziko tak infarktu myokardu, ako aj cievnej mozgo-

vej príhody. V tomto ohľade prichádza do úvahy aj iný efekt statínov, ako len úprava 

hladiny lipidov, hlavne „up-regulácia“ syntázy oxidu dusnatého (NOS). 

Ďalším veľmi dôležitým faktorom sa javí hladina HDL cholesterolu. Podobne 

ako pri infarkte myokardu aj značné percento pacientov po cievnej mozgovej prího-

de vykazuje zníženú hodnotu HDL, pričom ostatné ukazovatele lipidového spektra sú 

Konvenčné rizikové faktory cievnych mozgových príhod a ich genetika
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v norme. Tieto pozorovania potvrdila aj rozsiahlejšia Nortern Manhattan Stroke Stu-

dy (Sacco et al., 2001). Z uvedeného vyplýva, že HDL cholesterol možno považovať za 

významný modifikovateľný rizikový faktor tak infarktu myokardu, ako aj cievnych 

mozgových príhod. Hladinu HDL cholesterolu zvyšuje pravidelná fyzická aktivita, 

redukcia nadváhy, mierna konzumácia alkoholu (1 – 2 drinky denne) a liečba statín-

mi. Významnou je aj genetická komponenta. 

2.2.5 Genetické pozadie plazmatickej hladiny lipoproteínov 

Plazmatická hladina lipoproteínov je citlivo regulovaná na jednej strane 

genetickými vplyvmi (expresia génov pre apolipoproteíny a lipolytické enzýmy) 

a na druhej strane environmentálnymi faktormi, hlavne diétou. Z genetických 

faktorov sa okrem mutácií ( boli preberané v kapitole o dyslipidémiách) uplat-

ňujú hlavne rôzne polymorfizmy génov pre apolipoproteíny a lipolytické enzý-

my, ktoré spôsobujú menšie výchylky hladín lipoproteínov ako „veľké“ mutácie. 

Hlavný záujem je sústredený na gény pre lipoproteínovú lipázu (LPL), hepatálnu 

triacylglycerolovú lipázu (LIPC) apolipoproteín C3, A1 a A4 a lecitín cholesterol 

acyltransferázu (LCAT). 

Zaujímavou a doteraz nie jednoznačne vyriešenou ostáva funkcia apolipo-

proteínu E v rozvoji aterosklerózy. Lokus pre apolipoproteín E môže byť obsadený 

tromi rôznymi alelami, ktoré sa označujú 2, 3 a 4. Tieto alely kódujú tri izoformy 

proteínu označované ako E2, E3 a E4, ktoré sa rozlišujú v prítomnosti cysteínu a ar-

ginínu na pozíciách 112 a 158 (Obr. 4). Izoforma E3 je v populácii najčastejšia (77 %), 

za ňou nasleduje izoforma E4 (15 %) a najmenej častá je izoforma E2 (8 %). Pre vývoj 

Alzheimerovej choroby je najrizikovejšia izoforma E4, o čom svedčí veľké množstvo 

dôkazov. Pre zvýšené riziko ateroslerózy a s ňou súvisiacich ischemických kom-

plikácií je takisto rizikovou izoforma E4, pre túto súvislosť však existuje podstatne 

menej dôkazov. Viaceré štúdie poukazujú na zvýšenú hladinu cholesterolu v nosi-
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teľoch izoformy E4. Príčina tohto javu nie je doteraz spoľahlivo vyriešená. Na druhej 

strane je potrebné spomenúť fakt, že zriedkavú familiárnu dysbetalipoproteinémiu 

(hypelipoproteinémiu III. typu podľa Fredricksonovej klasifikácie) majú v 90 % nosi-

telia ApoE2 izoformy. Tu sa uvažuje o slabej väzbe E2 izoformy na E-receptor v peče-

ni. Na objasnenie patomechanizmov, ktorými jednotlivé izoformy apolipoproteínu E 

modifikujú hladinu krvných lipidov, bude potrebný ďalší výskum.

Obr. 4 Izoformy apolipoproteínu E 

Monogénne podmienené hyperlipidémie predstavujú samostatný rizikový 

faktor pre vývoj aterosklerózy a jej komplikácií vrátane cievnej mozgovej príhody. 

Väčšina hyperlipidémií v populácii má však polygénnu dedičnosť.

2.3 Diabetes mellitus a cievne mozgové príhody

Diabetes mellitus predstavuje významný zdravotnícky problém v celosveto-

vom meradle. Vo vyspelých krajinách postihuje 5 – 10 % populácie a jeho prevalencia 

Konvenčné rizikové faktory cievnych mozgových príhod a ich genetika
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a incidencia narastajú. Najväčší nárast diabetu je hlavne v rozvojových krajinách v dô-

sledku približovania sa ich životného štýlu a stravovacích návykov vyspelým krajinám. 

Z hľadiska cerebrovaskulárnych ochorení predstavuje diabetes mellitus 

nezávislý rizikový faktor stojaci v hierarchii rizík na tej istej úrovni ako arte-

riálna hypertenzia alebo dyslipidémia. Jeho význam podporuje fakt, že inzulín 

zasahuje do metabolizmu cukrov, tukov aj bielkovín, z čoho vyplýva, že diabetes 

destabilizuje metabolickú situáciu v celom organizme. Nebezpečným je aj fakt, 

že diabetes sa môže pomaly rozvíjať aj niekoľko rokov bez zjavných klinických 

príznakov, prípadne so skromnými príznakmi, ktoré unikajú pozornosti. Často 

sa manifestuje až v pokročilejšom štádiu svojimi komplikáciami.  H l a v n ý m 

patofyziologickým efektom diabetu, ktorý predisponuje ku kardiovaskulárnym 

ochoreniam je vývoj makro- a mikroangiopatie ako súčasti akcelerovanej atero-

sklerózy. Na vývoji vaskulárnych zmien pri diabete sa podieľa celý rad faktorov. 

Kľúčovú úlohu však zohráva glykácia proteínov, ktorá modifikuje ich štruktú-

ru a biologické vlastnosti. V literatúre sa tento fenomén a jeho produkty často 

označujú ako AGE (advanced glycation-end-products), čo sa dá voľne preložiť 

ako koncové produkty pokročilej glykácie proteínov. Excesívna glykácia posti-

huje intra- aj extracelulárne proteíny. Glykované proteíny extracelulárnej matrix 

môžu abnormálne reagovať s celulárnymi receptormi matrixových proteínov – 

intergínmi. Plazmatické proteíny modifikované glykáciou sa viažu na tzv. AGE 

receptory na endotelových, mezangiálnych bunkách a makrofágoch, pričom in-

dukujú receptorom sprostredkovanú nadprodukciu kyslíkových radikálov, ktoré 

propagujú deštruktívny proces. Navyše prítomnosť hyperglykovaných proteínov 

indukuje pleotropný transkripčný faktor NF-B vedúci k patologickým zmenám 

v expresii génov (Brownlee, 2001).

Diabetes I. typu sa najčastejšie prejavuje v detstve (z tohto dôvodu je známy 

ako juvenilný diabetes) a jeho základnou črtou je deštrukcia beta buniek Langerhan-
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sových ostrovčekov pankreasu ako následok autoimunitného procesu. Zánik beta 

buniek následne vedie k nedostatku inzulínu a v prípade neliečenia k pridruženej 

ketoacidóze, kóme a smrti. Prítomnosť autoimunitného procesu je potvrdená prí-

tomnosťou anti-GAD a antiinzulínovými protilátkami (Atkinson a Eisbarth, 2001).

Diabetes mellitus II. typu je najčastejšia forma diabetu a je zodpovedný za 

90 % všetkých prípadov. Je charakterizovaný buď ako znížená sekrécia inzulínu, ale-

bo ako rezistencia na pôsobenie inzulínu so zníženou resorbciou glukózy v inzulín 

senzitívnych tkanivách, respektíve jej zvýšenou produkciou v pečeni. Vo všeobec-

nosti sa diabetes II. typu prejavuje po 40. roku života, je charakterizovaný ako mier-

nejšia hyperglykémia, zriedkavo vedie ku ketoacidóze a  vzniká súhrou genetickej 

predispozície a environmentálnych faktorov. 

2.3.1 Genetické príčiny diabetes mellitus

Plazmatická koncentrácia glukózy sa udržiava vo fyziologických hodno-

tách prostredníctvom veľkého množstva mechanizmov, v ktorých zásadný výz-

nam zohráva inzulín. Inzulín zvyšuje transport glukózy do inzulín senzitívnych 

tkanív, hlavne do svalov a tukového tkaniva, inhibuje produkciu glukózy v pečeni, 

lipolýzu v tukovom tkanive a proteolýzu vo svaloch. Zároveň podporuje syntézu 

glykogénu a triglyceridov v pečeni a inhibuje pečeňovú ketogenézu. Preto nedosta-

tok inzulínu alebo inzulínová rezistencia vedú nielen k abnormálnemu metaboliz-

mu sacharidov, ale aj tukov a proteínov.

Metabolické pôsobenie inzulínu je sprostredkované jeho väzbou na inzulí-

nový receptor patriaci do rodiny tyrozín-kinázových receptorov. Po internalizácii do 

bunky sa realizuje jeho intracelulárne pôsobenie, ktoré v konečnom dôsledku vedie 

k zmene v expresii génov pre proteíny a enzýmy regulujúce metabolizmus glukózy. 

Mutácie a polymorfizmy inzulínového receptora sú spojené so zriedkavými a netypic-
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kými prípadmi diabetu. Metabolické abnormality súvisiace s mutáciami inzulínového 

receptora sa pohybujú od hyperinzulinémie cez miernu hyperglykémiu až k sympto-

matickému diabetu. Niektoré mutácie v inzulínovom receptore súvisia s juvenilnými 

diabetickými syndrómami. Tieto pediatrické syndrómy ukazujú na extrémne formy 

inzulínovej rezistencie. 

Sú známe aj niektoré prípady diabetických syndrómov súvisiacich s mo-

nogénnymi defektmi vo funkcii beta buniek pankreasu, ktoré vedú k zníženiu in-

zulínovej sekrécie, ale s minimálnym alebo žiadnym defektom v činnosti inzulí-

nu. Tieto sú zvyčajne autozomálne dominantné, značne penetrantné a prezentujú 

sa ako mierna hyperglykémia pred 25. rokom života. Genetická analýza týchto 

porúch spoločne označovaných ako „maturity onset diabetes of the young“ alebo 

diabetes dospievajúcej mládeže (MODY), ukázala množstvo mutácií v rôznych gé-

noch (Hattersley, 1998).

Jedným z prvých variantov, ktorý bol identifikovaný, bol v géne pre en-

zým glukokinázu (MODY2). Tento gén bol jasným kandidujúcim génom, pretože 

glukokináza je rozhodujúci glukózový senzor kontrolujúci rýchlosť metabolizmu 

cukrov tak v beta bunkách pankreasu, ako aj v hepatocytoch. Z dôvodu defektu 

v glukokinázovom géne je potrebné vyššie množstvo glukózy na vyvolanie inzu-

línovej sekrécie. Ďalšie štyri MODY gény kódujú transkripčné faktory –proteíny, 

ktoré regulujú činnosť ostatných génov. Tie hrajú dôležitú úlohu vo vývoji beta 

buniek a teda aj v regulácii inzulínovej sekrécie. Napríklad MODY 4 sa prejavuje 

v heterozygotoch pre delečnú mutáciu v transkripčnom faktore IPF-1, pričom v  

homozygotnej forme vedie k úplnej pankreatickej agenéze (Stoffers et al., 1997). 

Ďalšie zriedkavé génové defekty ovplyvňujúce funkciu beta buniek vznikajú z bo-

dových mutácií v mitochondriálnej DNA, sú často spojené s inými fenotypovými 

abnormalitami, ako napríklad hluchotou a majú maternálny typ dedičnosti (Maa-

sen a Kadawaki, 1996).
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Tieto abnormality sú zodpovedné za 5 – 10 % prípadov diabetu a neposkytu-

jú základ pre genetické pozadie všeobecných foriem diabetes mellitus. Aj keď obidva 

typy diabetu majú silné genetické pozadie, ich etiológia je podstatne odlišná a zahŕ-

ňa odlišné typy génov. Faktory envinromentu pravdepodobne predstavujú význam-

ný spúšťací moment v rozvoji ochorenia. 

2.3.2 Diabetes mellitus I. typu

Incidencia diabetu I. typu výrazne varíruje medzi rôznymi etnickými skupi-

nami, pričom najnižšia (0,1/100,000 za rok) je vo vidieckych častiach Číny a najvyš-

šia je vo vyspelých krajinách (viac ako 40/100,000 ročne), čo predstavuje viac ako 

400-násobnú variáciu. V západných krajinách je prevalencia diabetu 1. typu 0,3 % 

a na rozdiel od ostatných autoimunitných ochorení nesúvisí s pohlavím (Karvonen 

et al., 2000, Atkinson a Eisbarth, 2001).

Genetická predispozícia je najvýznamnejší rizikový faktor diabetu I. typu, 

avšak existuje veľké množstvo prípadov, ktoré sa objavujú sporadicky a nemajú 

žiadnu rodinnú anamnézu. Vo väčšine kaukazskej populácie je riziko pre súro-

dencov postihnutého jedinca 5 – 10 %, a to je 15-násobne vyššie ako riziko bežnej 

populácie. V prípade, ak je postihnutý jedinec z jednovaječných dvojčiat, jeho sú-

rodenec má 30- až 50-percentnú pravdepodobnosť vývoja ochorenia. V prípade 

dvojvaječných dvojčiat je táto pravdepodobnosť  5 – 27 % (Kumar et al., 1993, Kyvik 

et al., 1995).

Aj napriek rozsiahlemu výskumu neboli objavené žiadne konkrétne 

environmentálne faktory, ktoré spôsobujú diabetes typu I. Niektoré však boli 

označené ako rizikové. Tie zahŕňajú vírusové infekcie (napr. coxsackie vírus 

a cytomegalovírus), diéta v dojčenskom veku (podávanie prípravkov z krav-

ského mlieka namiesto dojčenia) a toxíny (napr. N-nitrózoderiváty, Atkinson 

Konvenčné rizikové faktory cievnych mozgových príhod a ich genetika
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a Eisenbarth, 2001). Je však veľmi náročné potvrdiť dôležitosť týchto faktorov 

v rozvoji diabetu I. typu. Jedným z hlavných problémov je, že patologický pro-

ces, ktorý vedie k inzulínovému deficitu, môže predchádzať klinickej prezen-

tácii o mnoho rokov. Aj napriek tomu, že úloha environmentálnych faktorov je 

zatiaľ nejasná, gény diabetu I. typu umožňujú tak náchylnosť k chorobe, ako aj 

ochranu pred ňou. 

HLA systém a jeho vzťah k diabetu I. typu – protektivita verzus podpora deštrukcie

Najvýznamnejšia a za celé desaťročia najlepšie dokumentovaná je súvis-

losť diabetu I. typu s génmi hlavného histokompatibilného systému (HLA systém, 

resp. MHC systém). HLA systém predstavuje najkomlexnejší doteraz známy gene-

tický systém. Génová oblasť HLA komplexu sa nachádza na krátkom ramienku 6. 

chromozómu. Antigény HLA sa na základe svojej rozdielnej štruktúrnej aj funkč-

nej charakteristiky rozdeľujú do dvoch tried. Do prvej triedy patria antigény de-

terminované alelami lokusov HLA-A, -B, -C, -E, -F a -G, do druhej triedy sa zaraďujú 

antigény HLA-D, -DR, -DQ a -DP. Distribúcia antigénov I. triedy je ubikvitárna, to 

znamená, že sa nachádzajú na každej jadrovej bunke organizmu, i keď v rôznej 

kvantite. Distribúcia antigénov II. triedy je obmedzená len na imunokompetentné 

bunky. Vyskytujú sa na monocytoch, makrofágoch, Langerhansových a dendritic-

kých bunkách kože, lymfocytoch B a aktivovaných lymfocytoch T. Ich funkciou je 

prezentácia antigénu T-lymfocytom. Gény HLA systému majú alelický charakter, 

napr na lokuse HLA-A sa strieda 24 alel, na lokuse HLA-B 52 alel a podobne. Celá 

genetická oblasť HLA, t. j. od HLA -G až po HLA-DP lokus (haplotyp) sa prenáša 

z rodičov na potomkov vcelku, čo znamená, že jedinec je charakterizovaný dvomi 

haplotypmi, po jednom od každého z rodičov. V rámci rodiny sa môžu vyskyt-

núť teoreticky štyri rôzne kombinácie rodičovských haplotypov, takže súrodenci 

môžu byť navzájom buď HLA identický, HLA haploidentický, alebo HLA rozdielni. 

Rodičia sú k svojim deťom vždy HLA haploidentickí. 
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Najdôležitejšie gény zodpovedné za diabetes I. typu sa nachádzajú na loku-

soch HLA II. triedy (She, 1996, Atkinson a Eisenbarth, 2001). Táto oblasť, oficiálne 

nazvaná ako IDDM 1, obsahuje minimálne tri genetické lokusy súvisiace s diabe-

tom I. typu – HLA-DR, HLA-DQ a HLA-DP. Funkcia týchto génov z hľadiska imunit-

nej reakcie je dobre známa (prezentácia antigénu T lymfocytom, ako sme uviedli), 

ale ich špecifický prínos k patogenéze diabetu typu I. zostáva zatiaľ nejasný. Iba 

určité HLA varianty môžu viazať proteínové fragmenty z beta buniek Langerhanso-

vých ostrovčekov, takže autoimunitná reakcia proti týmto proteínom sa objaví iba 

u ľudí, ktorých lokusy sú obsadené takýmito rizikovými alelami.

Najrizikovejšími alelami pre vývoj diabetu I. typu sú  HLA-DR3 a HLA-DR4, 

rizikovosť bola takisto popísaná pri niektorých DQ reťazcoch. Diabetes I. typu je 

atypickým medzi ostatnými autoimunitnými ochoreniami v tom, že isté HLA haplo-

typy spôsobujú náchylnosť na ochorenie, ale poskytujú aj ochranu pred ním (napr. 

HLA-DR2 alely), pričom ochrana je dominatná nad náchylnosťou na ochorenie (At-

kinson a Eisenbarth, 2001). Rozdielna distribúcia týchto alel medzi rôznymi popu-

láciami a etnikami pravdepodobne zodpovedá za rozdielnu prevalenciu diabetu I. 

typu v jednotlivých populáciách (Dorman et al., 1990, Park et al., 2000).

Aj napriek tomu, že niektoré alely a ich genetické varianty HLA systému majú 

hlavný vplyv na rozvoj diabetu I. typu a zodpovedajú za približne 25 – 45 %, je zjavné, 

že HLA gény nie sú jedinými determinantami choroby. Päťdesiatpäť percent populácie 

sú nosičmi rizikových haplotypov, ale iba v 0,4 % populácie sa prejaví diabetes typu I.

Genetické determinanty expresie inzulínového génu v týmuse počas maturácie 

imunokompetentných buniek

Diabetes I. typu predstavuje heterogénnu a polygénnu poruchu, bolo ob-

javených množstvo (okolo 20) ne-HLA lokusov spôsobujúcich náchylnosť na toto 

ochorenie. Jednoznačným kandidátom je samotný inzulínový gén. V polovici 80. 

Konvenčné rizikové faktory cievnych mozgových príhod a ich genetika
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rokov sa predpokladalo, že existuje lokus diabetu I. typu blízky inzulínovému 

génu. Tento lokus (tiež známy ako IDDM2) na chromozóme 11p5.5 prispieva asi 

10 % k náchylnosti na diabetes typu I. IDDM2 lokus obsahuje polymorfnú oblasť 

v priľahlej oblasti inzulínového génu, ktorý sa skladá z rôzneho počtu tandemo-

vých repeatov (VNTR) zložených zo 14 bázových párov. Tento polymorfizmus bol 

objavený v niekoľkých populáciách v súvislosti s diabetom I. typu (She a Marron, 

1998, Atkinson a Eisenbarth, 2001). 

Trieda III VNTR alel podporuje expresiu inzulínového génu v týmuse

U Európanov existujú dve katogórie VNTR alel: prvú skupinu tvoria alely 

s menej ako 50 opakovaniami (tzv. krátka trieda I VNTR) a druhú skupinu tvoria ale-

ly s viac ako 200 opakovaniami (tzv. dlhšia trieda III alel). Jedinci s menším počtom 

opakovaní za predpokladu prítomnosti HLA polymorfizmu sú náchylnejší na diabe-

tes I. typu, zatiaľ čo dlhšia trieda III alel poskytuje protektívny účinok. Predpokla-

dá sa, že nosičstvo protektívnych alel poskytuje približne 50-percentnú ochranu 

pred chorobou. Variabilita v dĺžke opakovaní je dôležitá pre vznik autoimunity 

alebo ochrany pred ňou. VNTR hrá úlohu v regulácii expresie inzulínového génu 

v týmuse. Zdá sa, že dlhé alely (trieda III VNTR) sú spojené so zvýšenou expresiou 

génu pre inzulín v týmuse a zníženou v pankreatických beta bunkách (She a Mar-

ron, 1998). Zvýšená expresia inzulínového génu v týmuse môže viesť k deštrukcii 

autoreaktívnych T-buniek počas maturácie alebo k tvorbe supresorovej populácie 

pre autoreaktívne T lymfocyty, zatiaľ čo krátke alely s nižšími úrovňami expresie 

v týmuse môžu byť menej efektívnejšie pri zničení autoreaktívnych buniek. Sti-

muláciou inzulínovej expresie v týmuse môžu dlhé VNTR poskytnúť ochranu proti 

autoimunite a osvojenie si inzulínu ako vlastnej molekuly  

Približne u dvadsiatich ďalších lokusov bola sledovaná väzba s diabetom I. 

typu, výsledky však nie sú jednoznačné. Tento výsledok je pravdepodobne spôsobe-

ný viacerými faktormi: (1) limitovaná schopnosť detekcie lokusov s malým efektom, 
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(2) genetickou rôznorodosťou medzi populáciami a (3) potenciálnymi interakciami 

gén-gén a gén-prostredie. Aby sa vyhlo týmto problémom, Európske konzorcium pre 

genómové štúdie diabetu I. typu (Nerup a Pociot, 2001) realizovalo rozsiahlu genó-

movú analýzu s cieľom odhalenia nových lokusov pre DM I. typu. Štúdia sa realizo-

vala v Škandinávii na 408 rodinách, pričom sa predpokladal stabilný genofond aj 

stabilné environmentálne podmienky. Táto štúdia potvrdila ďalší lokus na chromo-

zóme 6q21 v blízkosti génov pre HLA systém. Ďalšie suspektné lokusy boli objavené 

na chromozóme 2p, 5q a 16p. Pri niektorých lokusoch sa sila väzby zvýšila, keď 

boli rodiny rozvrstvené na princípe HLA alebo inzulínových genotypov. Tieto úda-

je potvrdzujú existenciu non-HLA génov významných pre diabetes mellitus I. typu 

a interakciu medzi HLA a non-HLA lokusmi pri determinácii fenotypu diabetu I. typu.

V snahe zvýšiť možnosť identifikácie lokusov s relatívne malými účinkami, 

Cox et al. (2001) realizoval prieskum 225 viacčlených rodín s diabetom typu I v kom-

binácii s údajmi z predchádzajúcich genómových výskumov. Boli identifikované tri 

chromozómové oblasti, ktoré ukázali významný dôkaz väzby s LOD skóre väčším 

ako štyri. Dve z nich sa zhodovali s dobre známymi oblasťami, HLA oblasť (IDDM1 

na 6p21) a INS lokus (IDDM2 na 11p15). Tretia oblasť, ktorá ukázala takisto silnú väz-

bu, bola na chromozóme 16 (16q22 – q24). Niekoľko ďalších oblastí preukázalo väzbu 

s LOD skóre viac ako 2,2, na chromozóme 10 (10p11), 2 (2q31), 6 (6q21) a 1 (1q42).

Tieto výsledky jasne demonštrujú, že niekoľko lokusov je rozptýlených po 

genóme a možno ich hodnotiť ako ďalšie lokusy susceptibility pre diabetes I. typu. Sú 

však „zatienené“ takými významnými genetickými komplexami, akými sú alely NI-

DDM1 lokusu v rámci HLA systému na chromozóne šesť a alelami NIDDM2 lokusu 

na chromozóme 11 (INS gén a VNTR polymorfický lokus). Tieto dva sú zodpovedné 

až za 50 – 60 % genetickej predispozície pre diabetes I. typu, pričom samotný NI-

DDM1 lokus je zodpovedný za 30 – 50 % rizika výskytu diabetu typu I v prípade 

súrodencov (Mein et al., 1998, She a Marron, 1998).

Konvenčné rizikové faktory cievnych mozgových príhod a ich genetika
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2.3.3 Diabetes mellitus II. typu

Diabetes mellitus II. typu je zodpovedný za 80 – 90 % všetkých diabetov vo 

väčšine krajinách. Prevalenciu diabetu II. typu je komplikované jednoznačne stanoviť 

vzhľadom na to, že v mnohých prípadoch sa začína mierne a jeho príznaky ostáva-

jú dlho nerozpoznané. Je pravdepodobné, že diabetes II. typu sa vyskytuje v 3 – 5 % 

populácie vyspelých krajín a porucha glukózovej tolerancie v 4 – 11 % (Day, 2001). Av-

šak podobne ako pri diabete I. typu aj pri druhom type diabetu sa vyskytujú výrazné 

interetnické rozdiely v jeho prevalencii. Tento fakt podčiarkuje rozdielny genofond 

v jednotlivých populáciách, ako aj rozdielne environmentálne faktory. 

Zvyšujúca sa prevalencia diabetu II. typu v rozvojových krajinách súvisí so zmenou 

životného štýlu a s migráciou do miest

Najnižšiu prevalenciu diabetu II. typu (menej ako 0,1 %) majú Eskimáci, Ja-

ponci, Číňania a Indonézania žijúci v ich pôvodných alebo vo vidieckych oblas-

tiach, najvyššiu prevalenciu (okolo 50 %) majú Indiáni Pima v Severnej Amerike 

(Day, 2001). Vyšší výskyt u Indiánov v Severnej Amerike je pripisovaný súčasným 

zmenám v životnom štýle a stravovaní než ich špecifickému genofondu. Toto tvr-

denie podporujú aj longitudinálne štúdie realizované na populáciách v Samoi 

v západnom Pacifiku. V priebehu posledných rokov sa výrazne zvýšil výskyt dia-

betu II. typu tak vo vidieckych, ako aj v mestských populáciách na Samoi, vyšší 

výskyt bol však zaznamenaný v mestskej populácii z dôvodu zmien životného 

prostredia a stravovacích návykov (Hodge et al., 1994). Výskyt diabetu II. typu sa 

takisto zvyšuje v populáciách, ktoré migrujú z vidieka do mesta, zvlášť v Ázii, ale 

aj v Afrike (Day, 2001). Tieto pozorovania ukazujú, že okrem genetických faktorov 

je zvýšenie energetického príjmu nad výdajom rozhodujúcim faktorom vo vývoji 

tohto ochorenia. 
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Znížená sekrécia inzulínu a vývoj inzulínovej rezistencie

Na rozdiel od pacientov s diabetom I. typu majú diabetici druhého typu de-

tekovateľnú hladinu inzulínu, ktorá je však nižšia, ako sú fyziologické hodnoty. Pri 

vývoji poruchy glukózovej tolerancie sa hladina kontinuálne znižuje, až sa manifes-

tuje diabetes. Významnú úlohu však zohráva aj inzulínová rezistencia v periférnych 

tkanivách, hlavne v tukovom tkanive a vo svalstve. Viaceré výskumy dokazujú, že 

kontinuálne zvyšovanie inzulínovej rezistencie súvisí s nízkou úrovňou fyzickej 

aktivity (Gerich, 1998). Naopak, cvičenie a redukcia hmotnosti znižujú inzulínovú 

rezistenciu a zvyšujú senzitivitu tkanív na inzulín (Gerich, 1998).

Genetické pozadie diabetu II. typu

Silné argumenty v prospech dôležitosti genetických faktorov v rozvoji dia-

betu II. typu pochádzajú zo štúdií dvojičiek, štúdií rodín a štúdií realizovaných 

na rôznych etnických skupinách žijúcich v rovnakom prostredí. Diabetes II. typu vy-

kazuje rodinnú agregáciu vo všetkých skúmaných populáciách. Jeho prevalencia je 

vyššia u potomkov, ktorých jeden alebo obidvaja rodičia majú diabetes (Weijnen et 

al., 2002). Miera konkordancie u starších monozygotných dvojčiat dosahuje až 80 % 

(Matsuda & Kuzuya, 1994, Medici et al., 1999, Poulsen et al., 1999). U dizygotných 

dvojčiat je táto miera nižšia a ešte nižšia je u súrodencov, ktorí nie sú z dvojičiek. 

Potrebné je však spomenúť, že relatívne riziko (s) rozvoja diabetu II. typu u súroden-

cov je podstatne nižšie ako v prípade diabetu I. typu (3,5 vs. 15) (Rich, 1990, Kahn et al., 

1996). Zaujímavé sú takisto štúdie zaoberajúce sa genetickým pozadím diabetu II. 

typu v zmiešaných populáciách. Geneticky premiešané populácie, ktoré majú ame-

rický pôvod, ako napríklad mexickí Američania, majú mieru rizika vývoja diabetu II. 

typu porovnateľnú s americkými Indiánmi. 

V uplynulých rokoch sa skúmalo veľké množstvo génov, ktoré sú zodpo-

vedné za biosyntézu, sekréciu a mechanizmus účinku inzulínu, takisto génov, 

ktoré sú zodpovedné za glukózovú homeostázu a metabolizmus tukového tka-

Konvenčné rizikové faktory cievnych mozgových príhod a ich genetika
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niva. Všetky tieto gény boli kandidátnymi génmi pre susceptibilitu k diabetu II. 

typu, avšak väčšina týchto štúdií nebola schopná indentifikovať asociáciu s ocho-

rením (Kahn et al., 1996, Busch and Hegele, 2001). Výskum bol takisto zameraný 

na gény spojené so zriedkavejšími formami diabetu, hlavne gény pre inzulínový 

receptorový substrát a nukleárne transkripčné faktory, takisto však neboli iden-

tifikované spoľahlivé genetické determinanty pre diabetes typu II (Almind et al., 

1998, Baier et al., 2000).

Transkripčný faktor IPF-1

V súčasnosti sa venuje najväčšia pozornosť výskumu inzulínového promó-

torového faktora-1 (IPF-1) a peroxizómovému proliferátorom aktivovanému recep-

toru  (PPAR). IPF-1 (tiež známy ako STF1, IDX1 a PDX1) je transkripčným faktorom pri 

embryonálnom vývoji pankreasu a v dospelosti reguluje transkripciu špecifických 

endokrinných génov pankreasu, ako napríklad inzulínu, glukózového transporté-

ru-2 (GLUT2), glukokinázy v beta bunkách a somatostatínu v delta bunkách pan-

kreasu (Habener a Stoffers, 1998). Delečná mutácia v IPF-1 proteíne v homozygot-

nom stave spôsobuje pankreatickú agenézu, v heterozygotnom stave je spojená 

so zriedkavou formou diabetu – MODY 4 (Stoffers et al., 1997). V roku 1999 Hani et 

al. popísali tri nové varianty  IPF-1 génu a objavili, že tieto mutácie boli zistené až 

v 6,2 % francúzskych rodín s diabetom II. typu s neskorým začiatkom. Veľmi zaují-

mavým je vysvetlenie, že mutácie v IPF-1 môžu zodpovedať za monogénnu formu 

diabetu, ale takisto prispievajú k vývoju diabetu ako polygénny determinant (Hani 

et al., 1999).

PPAR  ako kľúčový regulátor metabolizmu tukového tkaniva

Druhou, veľmi nádejnou molekulou, ktorá je pravdepodobne kľúčovým 

spôsobom zapojená do rozvoja diabetu II. Typu, je PPAR. PPAR je členom rodiny 

nukleárnych hormonálnych receptorov. Nachádza sa v jadre mnohých buniek, 

hlavne v adipocytov. PPAR je takisto transkripčným faktorom, v aktivovanom stave 
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sa viaže na ďalší transkripčný faktor známy ako retinoid X receptor (RXR) a ďalšie 

dva koaktivátory (Kerstnen, 2002). Heterodimér PPAR/RXR aktivuje transkripciu 

až po nadviazaní nízkomolekulových ligandov. Endogénnymi ligandami môžu byť 

mastné kyseliny a prostaglandíny, najvýznamnejším exogénnym ligandom sú thia-

zolidindiónové deriváty (rosiglitazon). Aktivácia PPAR komplexu vedie k zvýšenej 

transkripcii špecifických génov, ktorých produkty sú významnými determinanta-

mi odpovede na inzulín. Z terapeutického hľadiska je PPAR cieľovou molekulou 

pre thiazolidindiónové deriváty (rosiglitazon), ktoré sú relatívne novou skupinou 

liečiv používaných na účely zvýšenia citlivosti buniek na inzulín. Barroso et al. 

(1999) reportoval dve „loss of function“ mutácie v PPAR, ktoré boli spojené s tažkou 

inzulínovou rezistenciou a diabetom II. typu. Prebiehajúce výskumy poukazujú na 

kľúčové postavenie PPAR v homeostáze glukózového metabolizmu v tukovom, ale 

aj v iných tkanivách. V tomto kontexte je zaujímavá identifikácia bežného PPAR 

polymorfizmu spojeného s rozvojom diabetu. Tento polymorfizmus (Pro12Ala) je 

veľmi častý (frekvencia Pro alelí je 83 – 87 %) a niekoľko výskumov potvrdilo asoci-

áciu s diabetom II. typu. Aj napriek tomu, že predpokladané individuálne riziko je 

nízke s relatívnym rizikom 1,25, jeho častý výskyt hovorí, že môže ovplyvniť veľkú 

časť európskej populácie (Altshuler et al., 2000).

Hľadanie ďalších genetických lokusov pre diabetes II. typu 

Niekoľko veľkých genómových štúdií diabetu II. typu bolo postavených na 

princípe rodinnej väzby a princípe výskumu postihnutých súrodencov. Existujú 

dôkazy o väzbe diabetu druhého typu k rôznym chromozomálnym regiónom. 

Rozsiahle genómové štúdie v štyroch amerických populáciách priniesli dôkazy 

o väzbe diabetu II. typu na chromozóm 5,12 a X u bielych Američanov, na chromo-

zóm tri Američanov mexického pôvodu a chromozóm 10 u Afro-američanov (Ehm 

et al., 2000). Naproti tomu Luo et al. (2001) objavili dva lokusy na chromozóme 

deväť s významnou väzbou na diabetus II. typu vo východnej a juhovýchodnej 

čínskej populácii Han.

Konvenčné rizikové faktory cievnych mozgových príhod a ich genetika
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Dve ďalšie genómové štúdie pre diabetes II. typu boli realizované vo Fínsku 

a Veľkej Británii. Tak ako v predchádzajúcich prípadoch, obidve štúdie mapovali nie-

koľko oblastí spojených s diabetom II. typu (Tabuľka 4.7). Pri britskej populácii našli 

významný dôkaz väzby na chromozóme 8p, 1q a 5q. Väzby na podobné lokusy boli 

nájdené aj pri predchádzajúcich štúdiách na európskej populácii. Ďalej táto štúdia 

ukázala dôkaz prepojenia na oblasť chromozómu 1q24-25, konzistentne s výsledka-

mi z Utahu a  Francúzska. Fínske štúdie však zistili väzbu diabetu II. typu na chro-

mozómoch 9p13-q21 a 12q24 (Lindgren et al., 2002).

Tieto výsledky poukazujú na skutočne polygenetický podklad diabetes mellitus, 

na ktorom sa do značnej miery podieľa aj interetnická variabilita genofondu. Do úvahy 

je potrebné brať aj dizajn jednotlivých štúdií, výber pacientov a z týchto údajov odvo-

dené LOD skóre. Všetky tieto faktory sa môžu spolupodielať na rozdielnych výsledkoch. 

Aj napriek značnej variabilite existuje konsenzus, že lokusy na 2q37.3, 

9p13 – q21 a 12q24 môžu obsahovať významné kadidátne gény. Ďalšie výskumy lo-

kusu na 2q37.3 (známom tiež ako NIDDM1) viedli k identifikácii kalpaínu-10 ako 

nového kandidátneho génu pre diabetes II. typu (Horikawa et al., 2000).

Kalpain-10 – proteolytický enzým, ktorého spôsob zapojenia do patogenézy diabetu II. 

typu zatiaľ nie je objasnený

Kalpain-10 (CAPN10) bol objavený pozičným klonovaním s NIDDM1 oblasťou 

na chromozóme dva u mexických Američanov. Boli identifikované tri génové varian-

ty CAPN 10 génu. Avšak genetická suspectibilita sa viac uplatňuje v dôsledku prítom-

nosti mnohonásobného polymorfizmu než v dôsledku jednoduchého polymorfiz-

mu alebo alelického variantu. Haplotypová analýza ukázala, že 112/121 haplotypová 

kombinácia bola spojená s väčším rizikom diabetu s „odds ratio“ 3,02 u Američanov 

mexického pôvodu. Táto haplotypová kombinácia bola tiež spojená s približne troj-

násobne vyšším rizikom diabetu pri európskych populáciách. Aj napriek takémuto 
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vysokému individuálne relatívnemu riziku, haplotyp 112/121 je zodpovedný za 14 % 

diabetu v populácii mexických Američanov a iba za 4 % u Európanov.

Objavením zapojenia calpainu-1 do patogenézy diabetu II. typu sa identifiko-

vala ďalšia patogenetická cesta spejúca k tomuto ochoreniu. Presný mechanizmus, 

pomocou ktorého mutácie CAPN10 môžu ovplyvniť vývoj diabetu, ostávajú nejasné. 

Okrem iného aj pre fakt, že doteraz objavené mutácie sú lokalizované v intrónoch. 

Kalpain-10 patrí do rodiny cysteínových proteáz a je exprimovaný v pankreatických 

bunkách, vo svalových bunkách a v pečeni. Je možné, že zmeny v jeho expresii môžu 

ovplyvniť sekréciu, resp. účinok inzulínu, prípadne vychytávanie glukózy pečeňou. 

Mutácie v niektorých iných proteolitických enzýmoch ovplyvňujú posttranslačné 

úpravy proteínov (napríklad carboxypeptidáza E) a  sú spojené so zriedkavými for-

mami diabetu a obezity (Jackson et al., 1997).

Berúc do úvahy výsledky z prieskumu jednotlivých kandidátnych génov ale-

bo celoplošného genómového prieskumu je zjavné, že diabetes typu II je geneticky 

heterogénny. Tak ako sme už viackrát uviedli, genetická karta spolu s rôznymi poly-

morfizmami a haplotypmi vytvára prednadstavenie organizmu, ktoré je dotvárané 

environmentálnymi faktormi pri rozvoji konkrétneho fenotypu. Významný podiel 

majú epistatické komunikácie (gén-gén) ako aj  génovo environmentálne interakcie. 

U jedincov s genetickou predispozíciou sa nemusí prejaviť diabetes, ak nie sú vy-

stavení špecifickým environmentálnym faktorom. Každý diabetik je teda so svojou 

individuálnou genetickou kartou a so špecifickými environmentálnymi vplyvmi 

samostatnou jednotkou, ktorá má však viaceré spoločné monovatele s inými dia-

betikmi. Jednotlivé úrovne takejto komplexity sú neľahkou výzvou na identifikáciu 

patogenetickej kaskády spejúcej k chorobnému fenotypu. 

Konvenčné rizikové faktory cievnych mozgových príhod a ich genetika
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3 Monogénne príčiny cievnych    
 mozgových príhod

3.1 CADASIL 

História ochorenia a jeho názvu

Cerebrálna autozomálne dominantná artériopatia so subkortikálnymi in-

farktmi a leukoencefalopatiou (CADASIL) je autozómovo dominantné ochorenie 

spôsobené mutáciou v Notch 3 géne. CADASIL mal v minulosti viacero synoným, 

ako napríklad familiárna Biswangerova choroba alebo hereditárna multiinfarktová 

demencia, pričom všetky podčiarkovali jeho familiárny výskyt a multiinfarktové po-

stihnutie mozgu. Prvý report pochádza z roku 1977 od Stevensa et al. V súčasnosti 

etablovaný názov CADASIL bol navrhnutý Elisabeth Tournier-Lasserve v roku 1993. 

Klinická manifestácia

Klinická prezentácia CADASIL-u zahŕňa tetrádu nosných symptómov:

1. Rekurentné ischemické epizódy.

2. Rekurentné epizódy migrény s aurou alebo komplikovanej migrény.

3. Progredujúci kognitívny deficit.

4. Psychiatrické poruchy.

Klinická prezentácia ochorenia varíruje od 30 do 70 rokov života, pričom 

medián prvých symptómov je 46 rokov. Najčastejším prvým prejavom (v 85 % prí-

padov) sú tranzitórny ischemický atak, lakunárny iktus alebo ložisková ischémia 

mozgu. Tieto epizódy sú rekurentné a postupne vedú k multiinfarktovému postih-

nutiu s poruchou chôdze, pseudobulbárnym syndrómom, inkontinencii a progre-

dujúcim vaskulárnym kognitívnym deficitom. Migréna s aurou patrí takisto medzi 

prvé prejavy ochorenia, vyskytuje sa však menej často – asi v 30 % prípadov. Často 

Monogénne príčiny cievnych  mozgových príhod
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sa vyskytujú komplikácie migrény ako hemiplegická migréna, bazilárna migréna, 

izolovaná aura bez bolesti hlavy, ktorú je ťažko odlíšiť od tranzitórneho ischemic-

kého ataku. U pacientov s migrénou je migréna často prvým symptómom a spra-

vidla jej začiatok býva pred štyridsiatym rokom života. Z mnohopočetných ische-

mických lézií rezultuje progredujúci kognitívny deficit. Vyskytuje sa približne 

v 60 % symptomatických pacientov, jeho vývoj závisí od celkovej progresie ocho-

renia. V 60. roku života sú približne dve tretiny pacientov už v štádiu demencie. 

Štvrtým najčastejším prejavom sú psychiatrické poruchy. Spektrum psychiatric-

kých porúch je veľmi podobné iným pokročilým štádiám vaskulárnej demencie 

a zahŕňa organickú depresiu, organickú psychózu, niekedy sa vyskytuje spastický 

smiech a plač a prípadne iné, menej časté symptómy. Približne pri 10 % pacientov 

sa vyskytujú epileptické záchvaty. 

Neurozobrazovacie metódy

Suverénnou zobrazovacou metódou je magnetická rezonancia. Najprínos-

nejšie sú TIRM (FLAIR) sekvencie a T2 sekvencie, pri ktorých najlepšie vyniknú 

lézie bielej hmoty. Ide o hyperintenzitné lézie v T2 a FLAIR obraze, ktoré koreš-

pondujú s výskytom lakunárnych iktov a rýchlosťou progresie ochorenia. Spravi-

dla sú lokalizované hlavne periventrikulárne, s progresiou ochorenia nadobúdajú 

splývavý chrakter a rozširujú sa aj na odľahlejšie lokality bielej hmoty, ako naprí-

klad do oblastí frontálneho a temporálneho laloka. Bilaterálne postihnutie bielej 

hmoty temporálneho laloka je pre ochorenie takmer patognomické. Postihnuté býva 

aj centrum semiovale.  Vlákna spravidla nebývajú postihnuté (na rozdiel od leuko-

dystrofií). Bazálne gangliá sú takmer obligátne postihnuté. Zmeny signálu v T2 a vo 

FLAIR sekvenciách v oblasti bazálnych ganglií zahŕňajú jednak hyperintenzitné lé-

zie rezultujúce s lakunárnych infarktov a jednak hypointenzitné lézie rezultujúce 

pravdepodobne z depozitov hemosiderínu alebo železa. 
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Obr. 5 Transverzálne rezy FLAIR váženia magnetickej rezonancie u pacienta 

s CADASIL-om. 

  A.  Typické je postihnutie capsula externa a bazálnych ganglií, pričom capsula 

interna nie je výraznejšie postihnutá. 

  B.  Pre ochorenie je takmer patognomické bilaterálne postihnutie bielej hmoty 

temporálneho laloka.

(Zdroj: http://jnnp.bmj.com/content/76/suppl_5/v35.full)

Histopatologický obraz

Neamyloidná neaterosklerotická artériopatia malých artérií

Histopatologicky nachádzame neamyloidnú neaterosklerotickú artériopatiu 

malých artérií (100 – 400 μm) a kapilár. Artériopatia je generalizovaná a postihu-

je všetky malé artérie v tele, najzávažnejšie sú však postihnuté cerebrálne artérie. 

Napriek celotelovému postihnutiu sú príznaky koncentrované hlavne na centrálny 

nervový systém. Pri elektrónovo-mikroskopickom vyšetrení nachádzame na cievach 

granulárny osmiofilný materiál (GOM) uložený v bazálnej membráne malých artérií 

Monogénne príčiny cievnych  mozgových príhod
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a kapilár, ktorý je považovaný za patognomický. Tento materiál nalieha na bunky 

hladkej svaloviny, ktoré sú dystrofické a pri pokročilejších štádiách úplne vymiznú. 

Granulárny osmiofilný materiál nebol zatiaľ biochemicky charakterizovaný. V moz-

govom tkanive nachádzame histopatologicky mnohopočetné infarkty, periventriku-

lárne rôzny stupeň astrocytárnej gliózy, ktorá svedčí o chronickej ischémii.

Obr. 6 Postihnutie ciev pri CADASIL-e. Neamyloidná neaterosklerotická artériopatia 

malých artérií. 

(Zdroj: http://www.pathconsultddx.com http://www.neuropathologyblog.blogspot.com)

Obr 7 Granulárny osmofilný materiál v médii artérií (šípky); elektrónovo-

mikroskopický obraz. 

(Zdroj: http://neuroimagen.blogspot.com/2008/08/cadasil.html) 
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Genetika a molekulárne mechanizmy

Notch 3 proteín slúži ako receptor pre apoptotický signál počas embryonálneho vývinu

Príčinou CADASIL-u je mutácia v Notch 3 géne. Dedičnosť je autozomálne 

dominantná. Notch 3 gén je lokalizovaný na 19. chromozóme (19q13.1) a kóduje 

transmembránový proteín, ktorý slúži ako receptor pre apoptotický signál počas 

embryonálneho vývinu. Notch receptor je syntetizovaný na ribozómoch drsného 

endoplazmatického retikula, upravovaný v Golgiho systéme a následne transpor-

tovaný na povrch plazmatickej membrány. Posttranslačnými úpravami vznikajú 

dva fragmenty – dlhý extracelulárny a kratší transmembránový fragment. Extrace-

lulárny reťazec obsahuje tandemové repeaty homologické s epidermálnym rasto-

vým faktorom (EGF), preto sa táto časť označuje ako EGF-like domain a zodpovedá 

za receptorovú aktivitu proteínu. Notch 3 receptor je exprimovaný len v bunkách 

hladkej svaloviny ciev. 

Úloha Notch 3 receptora v postvývinovej fáze 

Hlavnou úlohou Notch 3 receptora v postvývinovej fáze je sprostredkúvať 

komunikáciu medzi priľahlými bunkami hladkej svaloviny cievnej steny navzájom 

a medzi nimi a okolitými väzbovými partnermi (Artavanis-Tsakonas et al., 1999). 

Po nadviazaní liganda na receptor dochádza k dvojnásobnému proteolytickému 

štiepeniu transmembránovej časti proteínu, ktorej výsledkom je uvoľnenie intra-

celulárnej časti receptorového proteínu, ktorá následne slúži ako transkripčný fak-

tor a ovplyvňuje expresiu cieľových génov (Obr. 8). Notch 3 receptor podporuje 

prežívanie buniek hladkej svaloviny cievnej steny, presné mechanizmy tohto pro-

cesu však nie sú zatiaľ známe. 

Monogénne príčiny cievnych  mozgových príhod
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Obr. 8 Sprostredkovanie intercelulárnej komunikácie prostredníctvom Notch 

receptora

Mutácie spôsobujúce CADASIL sú lokalizované v EGF-like doméne, ktorá 

je zodpovedná za komunikáciu s väzbovými partnermi. Doteraz bolo popísaných 

viac ako 50 mutácií, ktoré vedú k zámene aminokyseliny a teda aj k zmene bioche-

mických vlastností a funkcie celého receptorového proteínu (Dichgans et al., 2003). 

Najviac mutácií bolo reportovaných z Nemecka, ďalej z Fínska, po ktorom nasledu-

jú ostatné krajiny. Jediný prípad homozygota bol reportovaný z Fínska (Tuominen 
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et al., 2001). Tento pacient bol fenotypovo nerozlíšiteľný od heterozygotov. Ďalším 

dôležitým zistením bola identifikácia de novo mutácie Notch 3 génu v sporadickej 

forme vaskulárnej demencie (Joutel et al., 2000). 

Terapeutické možnosti

Zatiaľ nie je známa kauzálna terapia ochorenia CADASIL. Symptomatická te-

rapia je zameraná na zmiernenie dosahov patologického procesu a pokiaľ je mož-

né na preventívne opatrenia. Ako antiagregans je možné použiť kyselinu acetylsa-

licylovú alebo Clopidogrel. Ostatná terapia je zameraná na terapiu individuálnych 

sprievodných symptómov, ako sú bolesť hlavy, depresia, psychóza, poruchy spánku, 

kognitívny deficit a iné. 

3.2 Fabryho choroba

Genetický podklad

Fabryho choroba je X-viazané ochorenie spôsobené mutáciami -galaktozidá-

zového génu v chromozómovom regióne Xq22. Mutačné spektrum je rozsiahle s viac 

ako 150 mutáciami, ktoré sú zatiaľ známe. Mutácie majú za následok veľmi nízku en-

zymatickú aktivitu lyzozomálnej hydrolázy -galaktozidázy A (Eng & Desnick, 1995). 

-galaktozidáza A odštiepuje koncovú glukózu z globotriaosylceramidu (Gb3), ktorý je 

metabolitom v biochemickej dráhe metabolizujúcej sfingolipidy. Incidencia ochorenia 

je 1:117 000 (Meikle et al., 1999).

Monogénne príčiny cievnych  mozgových príhod
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Obr. 9 Enzýmový defekt pri Fabryho chorobe.

Histopatológia

Nedostatok -galaktozidázy A má za následok progresívne hromadenie gly-

kosfingolipidov, najmä globotriaosylceramidu (Gb3) v rôznych orgánoch, prevaž-

ne v bunkách endotelu, hladkých svaloch ciev, v srdcovom svale,  renálnom epiteli 

a  centrálnom nervovom systéme. Centrálny nervový systém je postihnutý depo-

zitmi Gb3 v stenách malých a veľkých ciev, z čoho rezultujú okluzívne procesy. 

Depozity Gb3 sa takisto nachádzajú v glii, neurónoch a leptomeningoch. Kortikál-

ne postihnutie zahŕňa hlavne V. a VI. vrstvu mozgovej kôry, ďalej hypotalamus, 

hippokampus, entorinálny kortex, subiculum, mozgový kmeň a cerebellárny kor-

tex. Depozity Gb3 nachádzame vo všetkých cievach v organizme. Dermálne cievy 

sa rozširujú, proliferujú a vytvárajú makulo-papulárny šupinovitý rush nazývaný 

angiokeratoma corporis diffusum alebo angiokeratóm. 

Klinická manifestácia

Nástup ochorenia sa zvyčajne vyskytuje v detstve alebo v  adolescentnom 

veku, hlavnými príznakmi ochorenia sú: 
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1. Závažná neuropatická bolesť  končatín. 

2. Hypohydróza až anhydróza.

3. Kožné prejavy (Angiokeratoma corporis diffusum). 

4. Tranzitórne ischemické ataky, lakunárne ikty, ložiskové ischémie mozgu.

Ochorenie sa spravidla začína sporadickými nepríjemnými bolesťami kon-

čatín neuropatického charakteru a bolesťami v abdominálnej oblasti imitujúcimi 

náhlu brušnú príhodu. Ich intenzita aj frekvencia sa postupne zvyšujú. Bolesť je 

jedným z hlavných symptómov ochorenia, býva sporadická alebo epizodická, pri-

čom bolestivé stavy môžu trvať od niekoľkých minút až po niekoľko dní. Hlavný 

podiel na bolestiach končatín má zhoršenie prietoku až oklúzia vasa nervorum, 

z čoho rezultuje poškodenie hlavne senzitívnych vlákien. Pridružuje sa hypohyd-

róza až anhydróza a kožné prejavy. Kožné prejavy sú pre ochorenie charakteristic-

ké, označujú sa ako angiokeratoma corporis diffusum, spravidla ide o skupinové 

angiektázie, hlavne na hrudníku, bedrách a skróte. Očné vyšetrenie často odha-

lí korneálne opacity, retrolentikulárnu kataraktu a tortuozity sietnicových ciev. 

Zhoršenie stavu pacientov nasleduje po rozšírení chorobného procesu na srdcový 

sval, obličky a centrálny nervový systém a zvyčajne sa vyskytuje v štvrtej dekáde 

života (Eng & Desnick, 1995). Pred zavedením enzýmovej terapie bol medzi mužmi 

priemerný vek prežitia 55 rokov.

Cerebrovaskulárne postihnutie

Cerebrovaskulárne symptómy pravdepodobne vznikajú na základe uklada-

nia sa patologického lipidového materiálu zloženého z globotriaosylceramidu vo 

veľkých a v malých artériách, hlavne v posteriórnej mozgovej cirkulácii, ale takisto 

v glii, neurónoch a leptomenigoch (Grewal, 1994, Crutchfield et al., 1998, Moore et 

al., 2001). Depozity Gb3 v cievnej stene malých artérií spôsobujú ich progresívnu 

oklúziu a následné mikroinfarkty v postihnutých regiónoch. Gb3 materiál sa takis-

to ukladá vo veľkých cievach, hlavne v bazilárnej artérii a vo vertebrálnych artéri-

ách. Výsledkom tohto procesu je vznik dolichoektázií postihnutých ciev s tvorbou 

Monogénne príčiny cievnych  mozgových príhod
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trombov. Následné rozsiahle infarkty postihujúce kortex sú vysvetľované artério-

arteriálnym embolizmom z ektatických ciev. Poškodenie cievnej steny a následné 

protrombotické procesy navodzujú relatívny hyperkoagulačný stav (DeGraba et al., 

2000). V každom prípade množstvo mechanizmov v patofyziológii iktu pri Fab-

ryho chorobe ešte nie je objasnených. Aktuálne štúdie napríklad ukázali, že prie-

tok krvi mozgom narastá v prípade pacientov trpiacich Fabryho chorobou, najmä 

v posteriórnej a vertebrobazilárnej cirkulácii (Moore et al., 2001). V priebehu enzý-

movej terapie došlo k významnej redukcii v lokálnom prietoku krvi mozgom (Moo-

re et al., 2001). Na základe nitrotyrozínového farbenia v dermálnych a cerebrálnych 

cievach, Moore et al., 2001 predpokladajú chronickú poruchu metabolizmu oxidu 

dusnatého. Pletyzmografické merania odhalili neprimeranú reakciu krvného toku 

na intraarteriálny acetylcholín u pacientov v porovnaní s kontrolami (Altarescu et 

al., 2 01). Predpokladá sa, že zvýšený prietok krvi mozgom pri Fabryho chorobe 

je mediovaný non-NO dependentnými vazodilatačnými mechanizmami (do úvahy 

prichádza endotelom derivovaný hyperpolarizačný faktor). U niektorých pacien-

tov sa môže vyvinúť intrakraniálne krvácanie, ktoré môže byť zapríčinené dege-

neráciou ciev, ako aj nekontrolovanou hypertenziou zapríčinenou renálnou poru-

chou. V prípade ženských heterozygotných pacientok je penetrancia a expresivita 

fenotypu omnoho nižšia. Diagnóza býva potvrdzovaná biopsiou kože (lipidové 

inklúzie vo vaskulárnom endoteli) a biochemickými testmi.

Terapeutické stratégie

Veľkým pokrokom v liečbe Fabryho choroby bolo zavedenie enzýmo-

vej terapie. Liečba sa aplikuje intravenózne v dávke 0,2 mg/kg váhy každé dva 

týždne. Výsledky dvojito zaslepenej randomizovanej placebom kontrolovanej 

štúdie po obdobie 26 týždňov bolo zmiernenie neuropatickej bolesti, zlepše-

nie obličkových a kardiálnych parametrov a redukcia Gb3 depozitov potvrdená 

histologicky (Schiffmann et al., 2001). Carbamazepin alebo iné antiepileptiká sa 
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používajú na zmiernenie neuropatickej bolesti, antiagreganciá v rámci preven-

cie tromboembolizmu.

3.3 Homocystinúria 

Homocystinúria I a II

Homocystinúria I je autozomálne recesívne ochorenie, pri ktorom je deficit-

ný enzým cystationín beta-syntáza (CBS), ktorá katalyzuje premenu homocysteínu 

na cystationín (Obr. 10). Táto reakcia je súčasťou metabolickej dráhy aminokyseliny 

metionínu. Odhadovaný výskyt CBS deficiencie kolíše od 1:50 000 po 1:400 000. Po-

písaných je viac ako 90 rozdielnych mutácií, z ktorých je väčšina celkom vzácna 

(Kraus a spol. 1999 a http://www.uchscedu/sm/cbs). 

Obr. 10 Defekty enzýmov pri homocystinúrii I a II

Monogénne príčiny cievnych  mozgových príhod
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Hlavné klinické prejavy homocystinúrie I sú:

1. Manifestácia v prvej dekáde života.

2. Marfanoidný habitus spojený s fragilitou kostí (pes cavus, genu valgum, pectus 

carinatum, pectus excavatum).

3. Okulárne abnormality (subluxácia šošovky, myopia, glaukóm, atrofia optické-

ho nervu).

4. Retardácia psychomotorického vývoja a mentálna retardácia.

5. Tromboembolické príhody (cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu).

Klinická manifestácia

Homocystinúria I je závažné metabolické ochorenie spôsobujúce multisys-

témové poškodenie zahŕňajúce postihnutie spojivového tkaniva, kostí, svalov, cen-

trálneho nervového systému a kardiovaskulárneho systému. Manifestuje sa v det-

skom veku celkovým fyzickým neprospievaním, marfanoidným habitom spojeným 

s fragilitou kostí a subluxáciou šošovky. Takisto je prítomná retardácia psychomo-

torického vývoja a mentálna retardácia. Cievna mozgová príhoda je včasný prejav. 

Spravidla sa vyskytuje u mladých neliečených jedincov do 20. roku života. U pacien-

tov sú zvýšené hladiny sérového homocysteínu (nezriedka viac ako desaťnásobne) 

a takisto je zvýšené vylučovanie homocysteínu močom. (Normálna sérová hladina 

homocysteínu je do 13 μmol/l, mierne zvýšená je 13 – 30 μmol/l, stredne zvýšená je 

30 – 60 μmol/l a výrazne zvýšená je nad 60 μmol/l.)

Patogenéza trombolembolických príhod

Patogenéza trombolembolických príhod predpokladá priamy toxický vplyv 

homocysteínu na endotel, modifikáciu extracelulárneho matrixu, lipoproteínovú 

oxidáciu, proagregačný účinok na trombocyty a prokoagulačný účinok. Takisto sa 

predpokladá redukcia uvoľňovania oxidu dusnatého v nadväznosti na krvný prie-

tok. Predpokladá sa, že homocysteín kontinuálne neovplyvňuje cirkulujúce koagu-

lačné faktory, stimuluje však tvorbu trombínu v rámci odpovede na endoteliálnu 
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dysfunkciu a poškodenie (Bellamy et al., 1997). Artérie vykazujú fibrózne zhrubnu-

tie intimy a abnormality médie. 

Na ochorenie by sa malo myslieť u každého dieťaťa s marfanoidným habi-

tom, mentálnou retardáciou, dislokáciou šošoviek, ktoré má stavy podobné tran-

zitórnym ischemickým atakom. Sklon k vaskulárnej trombóze je najhlavnejším 

život ohrozujúcim prejavom ochorenia. Dvadsaťpäť percent neliečených pacien-

tov trpiacich na homocystinúriu I. typu prekoná tromboembolickú príhodu do 

20. roku života. 

Frekvencia heterozygotov pre CBS mutácie je v populácii približne 1:100. He-

terozygoti majú približne 30-percentnú aktivitu CBS. Dve menšie štúdie preukázali 

zvýšenú prevalenciu heterozygotov pre CBS mutácie medzi pacientmi s vaskulár-

nymi ochoreniami vrátane ischemickej cievnej mozgovej príhody (Boers et al., 1985, 

Clarke et al., 1991).

Diagnostika

Homocystinúria je ľahko detekovaná pomocou analýzy aminokyselín 

v moči. CBS nedostatok musí byť rozlíšený od iných defektov, ktoré môžu spô-

sobovať homocystinúriu. V prípade CBS nedostatku sa zvyšujú plazmové hladiny 

methionínu (zvyčajne v rozsahu od 500 do 2000 μM). Na základe zistení, že niek-

torí pacienti s homocystinúriou I. typu môžu reagovať na liečbu pyridoxínom (vi-

tamín B6), boli definované dve hlavné podskupiny: 1. homocystinúria reagujúca na 

pyridoxín a 2. homocystinúria nereagujúca na pyridoxín. Tí pacienti, ktorí reagujú, 

majú tendenciu k neskoršiemu nástupu ochorenia, k miernemu fenotypu a lepšej 

prognóze. Mierne zvyšovanie plazmového homocysteínu je považované za nezá-

vislý rizikový faktor extrakraniálnej karotickej stenózy a kardiovaskulárnych kom-

plikácií vrátane cievnych mozgových príhod (Selhub et al., 1995). 

Monogénne príčiny cievnych  mozgových príhod
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Terapia a režimové opatrenia

Včasná diagnóza homocystinúrie je rozhodujúca, keďže frekvencia klinic-

kých komplikácií môže byť minimalizovaná zavedením bez methionínovej diéty 

a v prípade niektorých foriem ochorenia aj vysokými dennými dávkami pyridoxínu 

(50 – 500mg/deň) (Mudd et al., 1985). Betain (N,N,N-trimethylglycín) účinkuje ako 

donor metylovej skupiny homocysteínu a premieňa ho na metionín. Je odporúča-

ný pre tých, ktorí netolerujú bezmetionínovú diétu a ktorí nereagujú na pyridoxín. 

Sprievodným znakom homocystinúrie je sekundárny nedostatok kyseliny listovej, 

ktorú je potrebné suplementovať. Antiagreganciá sú neoddeliteľnou súčasťou liečby 

v rámci prevencie tromboembolických komplikácií. 

Homocystinúria II 

Homocystinúria II je spôsobená poruchou prenosu jednouhlíkových zvyškov 

pri polymorfizmoch metyléntetrahydrofolát reduktázy (MTHFR), ktorá katalyzuje 

premenu homocysteínu na metionín (takisto v metabolickej dráhe metionínu). Ko-

enzýmom MTHFR v tejto reakcii je vitamín B12 (Obr. 10). Fenotypový prejav homo-

cystinúrie II je podstatne miernejší ako homocystinúrie I. V súčasnosti sú popísané 

dva polymorfizmy MTHFR C677T a A1298C, pričom prevalencia heterozygotov pre 

C677T polymorfizmus je v populácii odhadovaná na 5 – 10 %. Heterozygoti pre uve-

dené polymorfizmy spravidla nemávajú zvýšený homocysteín, homozygoti majú 

spravidla mierne zvýšenie (13 – 30 μmol/l). Doteraz sa realizovalo viac ako päť štú-

dií zameraných na posúdenie zvýšeného rizika ischmickej cievnej mozgovej prí-

hody u nositeľov týchto polymorfizmov. Len jedna štúdia preukázala signifikantne 

zvýšené riziko vývoja ischemickej NCMP, a to len u homozygotov pre C677T poly-

morfizmus (Soriente et al., 1998). Do štúdie bolo zaradených 60 pacientov vo veku 4 

– 49 rokov po prekonaní ischemickej NCMP a 182 kontrol (OR 2,1; CI 1,1 – 4,0). Ďalšie 

štyri štúdie takisto preukázali zvýšené riziko ischemickej NCMP u homozygotných 

nositeľov MTHFR C677T polymorfizmu, výsledky však nedosahovali štatistickú 

signifikanciu (Markus et al., 1997). 
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3.4 Hereditárna hemoragická telangiektázia (Morbus Weber-
 Rendu-Osler)

Hereditárna hemoragická telangiektázia (HHT) (Morbus Weber-Rendu-Osler) je 

autosomálne dominantná vaskulárna dysplázia, ktorá sa dedí s vysokou penetranciou 

a premenlivou expresivitou. Odhadovaná prevalencia je 1:50 000. U väčšiny pacien-

tov je HHT v rodinnej anamnéze. Genetický defekt zahŕňa dva gény, ktorých génové 

produkty sa zúčastňujú na angiogenéze. Vo viacerých orgánoch vrátane pľúc, pečene, 

obličiek a mozgu sa môžu vyskytovať závažné artério-venózne malformácie (AVM). 

Klinická manifestácia

Medzi hlavné klinické príznaky patria:

1. Vaskulárne malformácie v pľúcach a mozgu. 

2. Mukokutánne rozšírenie kapilár. 

3. Závažná opakovaná epistaxa. 

4. Gastrointestinálne krvácania. 

Rozšírenie kapilár má v priebehu času tendenciu zväčšovať sa a množiť 

sa. Pulmonárne artériovenózne malformácie sú často sprevádzané dýchavicou 

alebo vykašliavaním krvi. Neurologické komplikácie môžu vyplývať z pulmonár-

nych AVM alebo cerebrovaskulárnych malformácií (CVM), ktoré zahŕňajú klasické 

AVM, kavernózne malformácie, venózne malformácie a nejasné CVM (Fulbright et 

al., 1998). V rozsiahlej systematickej štúdii bola zistená častá frekvencia výskytu 

klasických AVM až 11 % (Willemse et al., 2000). AVM sú často mnohopočetné a vy-

skytujú sa supratentorinálne ako aj infratentoriálne. Intrakraniálne AVM môžu 

spôsobovať intracerebrálne alebo subarachnoidálne krvácanie, ale riziko krváca-

nia je relatívne nízke (Willemse et al., 2000, Maher et al., 2001). V rozsiahlych sku-

pinách 321 pacientov s HHT bol zistený výskyt intrakraniálneho krvácania (ICH) 

2,1 % s priemerným vekom 25,4 roku (Maher et al., 2001). Všetci pacienti s ICH 

Monogénne príčiny cievnych  mozgových príhod



82

Patofyziologické mechanizmy cievnych mozgových príhod

mali priaznivé výsledky v  intervale šiestich rokov. Ďalšou manifestáciou CVM sú 

epileptické záchvaty a bolesti hlavy. Najčastejšou príčinou neurologických kom-

plikácií je embolizácia z pulmonárnych AVM. V prípade asi 20 % HHT pacientov 

sa vyvíjajú pulmonálne AVM, a asi v jednej tretine týchto pulmonárnych AVM sa 

vyskytnú cerebrovaskulárne komplikácie (Maher et al., 2001). Paradoxná emboli-

zácia je najčastejším mechanizmom. Okrem toho sa vyskytuje mozgový absces 

zo septickej embolizácie v prípade päť až deväť percent HHT pacientov s pulmo-

nárnym AVM.

Genetika a molekulárne mechanizmy

Väčšina HHT rodín má mutácie v jednom z dvoch génov. HHT1 lokus sa 

premieta do oblasti génu na chromozóme 9q33 kódujúceho proteín endoglín. En-

doglín (ENG) je homodimerický transmembránový proteín, ktorý je vysoko za-

stúpený na endoteliálnych bunkách. Endoglin je súčasťou receptora pre transfor-

mujúci rastový faktor beta (TGF) (Obr. 11). Po nadviazaní TGF sa aktivuje signálna 

dráha vedúca k angiogenéze. Jeho expresia narastá počas angiogenézy, hojenia 

zranení a zápalov. Endoglín je takisto jednou z cieľových molekúl na inhibíciu 

angiogenézy pri nádorových ochoreniach. Myšacie embryá, ktoré majú odstrá-

nený endoglínový gén, zomierajú pre defekty ciev a srdca, ktoré sú nezlučiteľné 

so životom (Bourdeau et al., 1999). HHT2 je gén podobný aktivínovému recepto-

ru kinázy 1 (ALK1) na chromozóme 12q13 (Johnoson et al., 1996). Podobne ako 

endoglín, ALK1 je receptor vyskytujúci sa na povrchu buniek superskupiny TGF 

ligánd, ktorý je silne zastúpený v  endoteliálnych bunkách a bunkách hladkej sva-

loviny ciev. Nedostatok ALK1 u myší vykazuje závažné vaskulárne abnormality 

charakterizované fúziou kapilárnych plexov do kavernóznych malformácií (Ur-

ness et al., 2000). Preto obe HHT1 a HHT2 podčiarkujú význam receptorov TGF 

rodiny v regulácii vaskulárnej diferenciácie.
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Obr. 11 Úloha endoglínu ako súčasti endotelového TGF- receptora.

Terapeutické možnosti

Liečba HHT je zvyčajne obmedzená na zvládanie komplikácií. V niektorých 

prípadoch je možné odporúčať resekciu alebo oklúziu pulmonárnych artériovenóz-

nych fistúl. V prípade pacientov s opakovanými krvácaniami z pľúcnych fistúl je 

často nevyhnutnou.   

Monogénne príčiny cievnych  mozgových príhod
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3.5 Protrombotické ochorenia 

Hyperkoagulačný stav je definovaný ako vrodená alebo získaná porucha he-

mostatického mechanizmu, ktorá je príčinou zvýšenej dispozície k trombóze. Na 

vrodenom hyperkoagulačnom stave sa podieľajú hlavne mutácie génu faktora V Lei-

den (1691G/A), protrombínového génu (20210G/A) a prirodzených antikoagulantov 

(antithrombin III, proteín C, proteín S). Existuje veľké množstvo prác, ktoré doku-

mentujú kauzálny vzťah bodových mutácií koagulačných faktorov k venóznej trom-

bóze. Príčinný vzťah k arteriálnej trombóze nie je taký jednoznačný. Metaanylýza 

realizovaná Wu a Tsongalisom v roku 2001 zahŕňala 3399 jedincov a preukázala, že 

mutácie faktora V mierne zvyšujú riziko cievnej mozgovej príhody, pričom mutácie 

protombínu riziko nezvyšujú. Podobné výsledky dosiahli ďalšie štúdie analyzujúce 

cievne mozgové príhody v detskom a adolescentnom veku (Martinez et al., 1993). 

V súčasnosti platí hypotéza, že mutácie koagulačných faktorov zvyšujú riziko ciev-

nej mozgovej príhody hlavne u mladých ľudí (Munts et al., 1998, Gunther et al., 2000) 

a že súčasný výskyt mnohonásobných defektov zrážanlivosti zvyšuje riziko ische-

mickej mozgovej príhody (Koller et al., 1994). Trombofília môže opätovne vyvolať či 

zhoršiť ischemickú príhodu bez ohľadu na to, či je embolická, alebo aterotrombotic-

ká, zatiaľ čo venózna trombóza zvyšuje riziko cievnej mozgovej príhody u pacien-

tov s pravoľavým srdcovým skratom.

Mutácia faktora V Leiden (G1691GA)

Mutácia faktora V Leiden G1691A spôsobuje odolnosť faktora V voči inhibícii 

aktivovaným proteínom C a spôsobuje tzv. APC rezistenciu. Táto mutácia má vysokú 

prevalenciu v bežnej populácii (5 – 6 %), zisťuje sa približne v 20 % jedincov s prvou 

venóznou trombózou a až v 40 – 60 % chorých s familiárnou trombózou. Prvá trom-

bóza sa často manifestuje v súvislosti s iným rizikovým faktorom, napr. operáciou, 

u žien v gravidite alebo pri užívaní kontraceptív, ktoré zvyšujú riziko trombózy u 

heterozygotnej formy mutácie zo 4 – 8 na 35. 
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Mutácia faktora II – protrombínu (G20210A)

Mutácia protrombínu je sprevádzaná zvýšením jeho aktivity približne 

o 30 % a zvyšuje predispozíciu k trombóze približne 2,1- až 2,8-krát. Porucha sa 

zisťuje v 2 % belošskej populácie, v 6 % u pacientov s prvou venóznou trombózou 

a až v 18 % u pacientov s recidivujúcou venóznou trombózou. Riziko trombózy 

narastá najmä v kombinácii s inými genetickými rizikovými faktormi, hlavne mu-

táciou faktora V. 

Polymorfizmus -fibrinogénu 

Ďalším príkladom je polymorfizmus na -fibrinogénovom géne, ktorý spôsobuje 

zámenu treonínu za alanín na pozícii 312 (Thr312Ala). Zámena aminokyselín sa nachá-

dza v blízkosti väzobných miest pre faktor XIIIa a zvyšuje pravdepodobnosť, že ovplyvní 

stabilitu fibrínovej makromolekuly. V štúdii realizovanej Carterom bola uvedená mutácia 

spojená so zvýšeným výskytom fibrilácie predsiení v akútnom štádiu cievnej mozgovej 

príhody, čo zvyšovalo mortalitu týchto pacientov (Carter et al., 1999). Takisto aj v tomto 

prípade je mutácia spojená s hyperkoagulačným stavom. 

Laboratórne testovanie dedičnej trombofílie je indikované vo vybraných 

prípadoch. Faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť výskytu mutácie, zahŕňajú: 

(a) venóznu alebo arteriálnu trombózu u pacientov do 45 rokov, (b) opakovanú 

trombózu bez zjavných vyvolávajúcich faktorov, (c) rodinnú anamnézu trom-

bózy, (d) trombózu počas tehotenstva, (e) odolnosť voči heparínu (nedostatok 

ATIII) a (f) nekrózu kože spôsobenú warfarinom (nedostatok proteínu C alebo S) 

(Bushnell et al., 2000). 

Pacienti s ischemickou cievnou mozgovou príhodou, u ktorých sa zistí de-

dičná trombofília, by mali byť liečení antiagreganciami, v prípade ich neúspechu 

(rekurencia NCMP) by sa mala zvážiť antikoagulačná liečba.

Monogénne príčiny cievnych  mozgových príhod



86

Patofyziologické mechanizmy cievnych mozgových príhod

3.6 Mitochondriálne poruchy 

Mitochondriálne ochorenia sú komplikovanou a do značnej miery hetero-

génnou skupinou, ktorej spoločným menovateľom je porucha niektorého z enzýmo-

vých komplexov dýchacieho reťazca v mitochondriách. Konštantnou abnormalitou 

všetkých mitochondriálnych ochorení je encefalopatia a myopatia, pričom každá 

konkrétna entita má svoje ďalšie špecifické symptómy. Z hľadiska vývoja cievnych 

mozgových príhod je ochorenie MELAS najrizikovejšie. Údaje o prevalencii ochore-

nia MELAS medzi pacientmi s cievnou mozgovou príhodou sa značne líšia v závis-

losti od skúmanej populácie, typu NCMP a použitých diagnostických metódach (Mar-

tinez-Fernandez et al., 2001). Príčinou ochorenia MELAS (Mitochondriálna myopatia, 

encefalopatia, laktátová acidóza a  „stroke like“ epizódy) sú mutácie v mitochondri-

álnej DNA (mtDNA). Väčšina prípadov (asi 80 %) vyplýva z bodovej mutácie (A3243G) 

v RNA leucine (URR) géne, ktorý je asociovaný deficitom komplexu I. respiračného 

reťazca. Svalová biopsia vykazuje typický nález ragged-red fibers (Obr. 12).

Klinická prezentácia

A.            B.

Obr. 12 Typický obraz „ragged-red fibers“; A. Farbenie hematoxilín a eozín, B. 

farbenie Gommoriho trichróm. (Zdroj:http://missinglink.ucsf.edu/lm/ids_104_

musclenerve_path/student_musclenerve/subpages/rrf.400x.html)
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Hlavnými prejavmi ochorenia MELAS sú:

Mozog   Encefalopatia, 

   „Stroke like“ epizódy

Srdce   Hypertrofická kardiomyopatia

Svaly   Svalová slabosť, hypotrofia, mitochondriálna myopatia 

   (ragged red fibers)

Metabolické prejavy Laktátová acidóza

MELAS fenotyp je vysoko variabilný v rozsahu od asymptomatických prípadov 

až po ťažké multisystémové ochorenia v detstve s laktátovou acidózou. „Stroke like“ 

epizódy sa zvyčajne objavujú okolo štyridsiateho roku života. Mechanizmy týchto 

epizód nie sú dostatočne objasnené. V mnohých prípadoch „oblasti ischémie“ nie sú 

obmedzené na vaskulárne teritórium a cerebrálna angiografia nezobrazuje embolické 

alebo stenotické lézie. Tieto zistenia naznačujú, že do patogenézy môžu byť zapojené 

aj iné mechanizmy ako cerebrálny infarkt. Niektorí autori predpokladajú narušenie 

hematoencefalickej bariéry v dôsledku mitochondrálneho respiračného zlyhania vo 

vaskulárnom endoteli (Yoneda et al., 1999). Iní autori zase predpokladajú zníženú au-

toreguláciu cerebrálnej cirkulácie v nadväznosti na metabolické abnormality v rámci 

prekapilárnych sfinkterov (Sakuta a Nonaka, 1989, Ohama et al., 1987). Obe hypotézy 

sú podporené štúdiami, ktoré udávajú nárast v počte zväčšených a štrukturálne ab-

normálnych mitochondrií v bunkách endotelu, pericytoch, bunkách hladkej svaloviny 

kapilár a malých artérií (Ohama et al., 1987, Sakuta a Nonaka, 1989). 

Majamaa et al. (1998) realizovali rozsiahlu epidemiologickú štúdiu v Severnej 

Ostrobotnii, provincii na severe Fínska, kde sledovali prevalenciu A3243G mutácie. Mu-

tácia bola zistená v 11 rodokmeňoch a frekvencia jej výskytu bola vypočítaná na 16,3 na 

100 000 v rámci dospelej populácie v tejto oblasti (95 % CI, 11,3 – 21,4 na 100 000). Naj-

častejšími symptómami u postihnutej populácie boli zhoršenie sluchu, kognitívny deficit 

a nízky vzrast. Autori zdôrazňujú, že Fínsko je známe ako oblasť s najmenej 30 dedičnými 

Monogénne príčiny cievnych  mozgových príhod
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poruchami s väčšou prevalenciou ako v iných krajinách. Tento nález sa vysvetľuje okrem 

iného aj relatívnou izoláciou populácie, hlavne v odľahlých častiach krajiny. 

Terapeutické možnosti

Niekoľko prác obhajuje použitie koenzýmu Q, dichloroacetátu, kreatínu ale-

bo vitamínov v terapii MELAS. Žiadna doteraz realizovaná klinická štúdia však ne-

potvrdila jeho terapeutický efekt. Intravenózne podávanie L-Argininu, prekurzoru 

oxidu dusnatého, podávaného v jednej hodine pri nástupe „stroke like“ epizód, malo 

za následok dramatické zlepšenie ischemických symptómov (Koga. 2002).
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4 Genetika intrakraniálnych aneuryziem

Aneuryzmy v karotickom a vo vertebrálnom riečisku sú jedným z hlavných 

zdrojov subarachnoidálneho krvácania. Približne 50 % subarachnoidálnych hemorágií 

pripadá na ruptúru aneuryziem. Vývoj aneuryziem je spravidla komplexný proces, na 

ktorom sa podieľajú environmentálne aj genetické faktory. Z environmenálnych fakto-

rov sú to hlavne fajčenie a nadužívanie alkoholu. Významnými sú vaskulárne riziko-

vé faktory, hlavne hypertenzia s následnou aterosklerózou. Nezanedbateľný rizikový 

faktor predstavujú chronické neaterosklerotické ochorenia ciev, hlavne vaskulitídy 

a ochorenie Moyamoya. Päťdesiat percent pacientov so subarachnoidálnou hemorá-

giou je mladších ako 50 rokov, títo pacienti spravidla nemajú závažnejšie aterosklero-

tické postihnutie ciev a takisto ani významne vyjadrené vaskulárne rizikové faktory. 

Ako patogenetický mechanizmus sa uplatňuje insuficiencia cievnej steny a aktuálna 

súhra viacerých potencujúcich momentov (Valsalvov manéver, prudké zvýšenie tlaku 

krvi a podobne). Modifikovateľné rizikové faktory sú akceptované ako najfrekventnej-

šie. Familiárny výskyt subarachnoidálnej hemorágie je väčšinou na podklade familiár-

neho výskytu aneuryziem. Pacienti s familiárnym výskytom aneuryziem sa vo viace-

rých ukazovateľoch líšia od pacientov so sporadickým výskytom. Hlavnými rozdielmi 

familiárnych aneuryziem sú väčší objem a rozmer aneuryzmy v čase ruptúry, nižší 

vek pacientov, mnohopočetnosť aneuryziem u konkrétneho pacienta a lokalizácia na 

arteria cerebri media, prípadne na jej vetvách. Familiárny výskyt intrakraniálnych ane-

uryziem bol dokumentovaný už pred viac ako 50 rokmi. Koncept cieleného vyhľadá-

vania kandidujúcich génov je však omnoho mladší. Takisto sa tu uplatňujú hlavne dva 

prístupy. Prvým je systém kandidujúcich génov na základe ich funkcionality. Hlavný-

mi kandidujúcimi génmi z tohto hľadiska sú gény, ktorých produkty sú zapojené do 

stavby cievnej steny. Sú to hlavne gény pre elastín, kolagén 1 A2, fibronektín, heparan 

sulfát a mnoho ďalších. Druhým prístupom sú genómové asociačné štúdie, ktoré vy-

chádzajú z vyššej prevalencie výskytu určitých alel alebo polymorfizmov u pacientov 

v porovnaní so zdravými kontrolami. 

Genetika intrakraniálnych aneuryziem
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V súčasnosti je sledovaných približne 10 lokusov na 10 rôznych chromozó-

moch. V prípade intrakraniálnych aneuryziem sa prevažne uplatňuje princíp kandi-

dujúcich génov.

4.1 Elastín a elastínový gén

Elastín je esenciálna súčasť cievnej steny, zabezpečuje jej pružnosť 

a podieľa sa na pružníkovom efekte cievnej steny. Z hľadiska vývoja aneury-

ziem boli študované dva SNPs lokalizované v intróne 20 a 23 elastínového génu 

v chromozómovom regióne 7q11, ktoré boli v japonských rodinách výrazne 

asociované s aneuryzmami (P = 3,81 x 10-6); (Akagawa et al., 2006). Štúdie rea-

lizované v USA (Barthelemy et al., 2005) a dve rozsiahlejšie štúdie v Nemecku, 

prvá so 120 pacientmi a 172 kontrolami, druhá s 205 pacientmi a 235 kontro-

lami nepotvrdili zvýšený výskyt intronických SNPs u pacientov s aneuryzma-

mi, ako bolo postulované v japonských štúdiách (Krex et al., 2004, Hofer et al., 

2003). Intronické polymorfizmy a mutácie nemenia síce poradie aminokyselín 

v štruktúre proteínu, zasahujú však do posttranskripčných a posttranslačných 

úprav. Rozdiely medzi japonskými a európskymi štúdiami sa dajú vysvetliť 

alelickou nerovnorodosťou japonskej a európskej populácie, ale aj odchýlkami 

v dizajne týchto štúdií. 

4.2 Kolagén 1 A2

Chromozómový región 7q11 takisto obsahuje gén pre kolagén 1 A2. Ko-

lagénové vlákna typu jeden spolu s vláknami typu tri predstavujú 90 % cel-

kového kolagénu cievnej steny a sú zodpovedné za pevnosť arteriálnej steny. 

V japonskej populácii boli sledované tri polymorfizmy – jeden exónový vedúci 

k zámene aminokyseliny a dva intrónové. Exónový polymorfyzmus bol signifi-

kantne zvýšený u pacientov s familiárnymi aneuryzmami (P = 0,0009) (Yoney-
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ama et al., 2004). Podobná štúdia urobená v Holandsku nepreukázala zvýšený 

výskyt tohto exónového polymorfyzmu u pacientov s familiárnymi aneuryzma-

mi (Ruigrok et al., 2006). 

4.3 Proteíny a komponenty extracelulárnej matrix

Extracelulárna matrix vytvára prostredie, v ktorom sú zanorené kolagénové 

a elastínové vlákna, podieľa sa na homeostáze, výmene iónov a metabolitov medzi 

bunkou a extracelulárnym prostredím. Tvorená je predovšetkým proteoglykánmi, 

na ktorých sú nadviazané molekuly mukopolysacharidov, v prípade cievnej steny 

hlavne heparan sulfát.

Štúdia realizovaná na holandskej populácii preukázala päť hlavných kan-

didujúcich génov, ktorých polymorfizmy majú signifikantne zvýšenú prevalenciu 

u pacientov s intrakraniálnymi aneuryzmami (Ruigrok et al., 2006). Sú to gény pre 

heparan sulfátový proteoglykan (OR 1,33), serpín 1 (OR 1,33), fibronektín (OR 1,37) 

et al.agén 4 A1 (OR 1,22). 

Heparan sulfátový proteoglykán je súčasťou bazálnej membrány arteriál-

nej steny. Interaguje s okolitými proteínmi, hlavne s laminínom, fibronektínom 

a  kolagénom IV, pričom sa spoločne podieľajú na bunkovej adhézii. Elektrónovo 

mikroskopickým rozborom aneuryziem sa dokazuje fragmentácia bazálnej mem-

brány, kolagénu IV a fibronektínu. Tieto deje môžu byť dôsledkom nedostatočnej 

kapacity heparansulfátového proteoglykánu na udržanie komunikácie s ostatný-

mi komponentmi, a tým na udržanie stability cievnej steny. Takisto niektoré poly-

morfizmy kolagénu IV vedú k jeho nestabilite a strate funkcie, ktorá sa tiež môže 

podielať na vzniku aneuryzmy (Ruigrok et al., 2008). 

Genetika intrakraniálnych aneuryziem
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Genómové asociačné štúdie teda poukazujú na viaceré lokusy hlavne na chro-

mozómoch 7q11, 1p34.3 – 1p36.13 a 19q13.3, v ktorých sa našlo najviac polymorfizmov 

u pacientov s aneuryzmami v porovnaní s kontrolami. 

Napriek pokrokom v genetike sa však zatiaľ nepodarilo identifikovať 

gén, ktorého mutácia by bola zodpovedná za familiárny výskyt aneuryziem, 

pričom jeho distribúcia by bola ubikvitérna vo všetkých rasách a etnických 

skupinách a kauzálna súvislosť s aneuryzmami by bola obligátna. Táto skutoč-

nosť má viac príčin.

V prvom rade sú to rozdielne kritériá, na základe ktorých boli zaraďovaní 

pacienti do štúdií. Do niektorých štúdií boli zaraďovaní len členovia rodín s tromi 

a viacerými postihnutými na aneuryzmy, pričom boli zaraďovaní len súrodenci, 

iné zahŕňali rodiny už s dvomi postihnutými, no to nemuseli byť len súrodenci, ale 

aj bratranci alebo iní príbuzní. Takáto rozdielna definícia predstavuje aj rozdielnu 

genetickú záťaž a zvyšuje systematickú chybu týchto štúdií. Druhú limitáciu pred-

stavuje heterogénnosť samotného ochorenia. V čase skríningu pacienta s aneuryz-

mou jeho súrodenec ešte nemusí mať aneuryzmu, avšak za niekoľko rokov sa môže 

aj u neho vyvinúť. Pravdepodobnosť vývoja aneuryzmy do piatich rokov u člena 

postihnutej rodiny, ktorý je pri skríningu negatívny, je približne sedem percent. 

V čase skríningu však nepostihnutý člen rodiny nie je zahrnutý do vyšetrovacieho 

procesu. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje štúdie, je výrazná heterogenita aneu-

ryziem, hlavne heterogenita medzi prasknutými a neprasknutými aneuryzmami. 

Neprasknuté aneuryzmy sú relatívne časté a ich prevalencia v populácii je asi dve 

percentá. Väčšina týchto aneuryziem ani nikdy nepraskne. Prasknuté aneuryzmy 

sú omnoho zriedkavejšie a ich incidencia je deväť na 100 000 (0,0009 %) obyvate-

ľov ročne. Rozdielna je aj lokalizácia aneuryziem. Kým prasknuté aneuryzmy sú 

hlavne lokalizované na arteria comunicans anterior, neprasknuté aneuryzmy sú 

lokalizované prevažne na arteria cerebri media a jej vetvách a na arteria carotis 
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interna. Takisto histomorfologické charakteristiky prasknutých a neprasknutých 

aneuryziem sa v niektorých aspektoch líšia. 

Berúc do úvahy všetky uvedené faktory sa dá povedať, že dôležitým momen-

tom je nielen vývoj aneuryzmy, ale aj náchylnosť na jej prasknutie. Väčšina štúdií sa 

realizovanla na členoch rodín s prasknutými aneuryzmami, takže nositeľmi uvede-

ných polymorfizmov sú práve takíto pacienti. Identifikovať tie polymorfizmy, kto-

rých nositelia majú najvyššie riziko prasknutia aneuryzmy, bude úlohou ďalšieho 

výskumu. Cenným príspevkom do tejto oblasti by boli transgénne zvieratá, v prípa-

de aneuryziem však zatiaľ neboli vyvinuté. Jedným z dôvodov je aj skutočnosť, že 

nie je známy gén obligátne zodpovedný za familiárny vývoj aneuryziem. Cieľom ce-

lého tohto snaženia je identifikácia rizikovej populácie, jej sledovanie a preventív-

ne opatrenia v zmysle včasného ošetrenia aneuryziem, ktoré môžu viesť k zníženiu 

úmrtnosti na aneuryzmatické subarachnoidálne krvácanie. 

Genetika intrakraniálnych aneuryziem
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5 Genetika intracerebrálnej hemorágie

Intracerebrálna hemorágia predstavuje 15 % všetkých cievnych mozgových 

príhod. Spravidla vzniká náhle až apoplektiformne, jej klinický obraz a neurologic-

ký deficit sú spravidla závažnejšie ako v prípade ischémie. K intracerebrálnej hemo-

rágii dochádza častejšie počas telesnej aktivity. Najčastejším klinickým príznakom 

je rýchlo progredujúci ložiskový neurologický deficit, ktorý závisí od miesta a roz-

sahu hemorágie. Bolesť hlavy a zvracanie sú časté klinické príznaky, pri väčších 

hemorágiách sa rozvíja kvantitatívna porucha vedomia. 

Príčiny intracerebrálnej hemorágie

I. Hypertenzia

 1. Chronický účinok hypertenzie.

 2. Malígna hypertenzia.

II. Cievne malformácie

 1. Aneuryzmy.

 2. Artério-venózne malformácie.

 3. Angiómy.

III. Ochorenia spôsobujúce abnormálne krehké cievy

 1. Amyloidná angiopatia.

 2. Arteritídy.

 3. Ochorenie Moya-Moya.

IV. Hemoragické diatézy

 1. Antikoagulancia.

 2. Fibrinolytické látky.

 3. Kongenitálne koagulačné poruchy.

V.  Úrazy hlavy

VI. Krvácania do patologických lézií

Genetika intracerebrálnej hemorágie
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 1. Nádory mozgu a metastázy.

 2. Granulómy.

 3. Meningitídy.

 4. Absces.

 5. Ischemický iktus s hemoragickou konverziou.

VII. Drogy

 1. Kokaín, pseudoefedrín, amfetamín.

Arteriálna hypertenzia je najvýznamnejší rizikový faktor intracerebrálnej he-

morágie a predstavuje najčastejšiu primárnu príčinu. Genetické pozadie arteriálnej 

hypertenzie je preberané v kapitole 2.1. 

Ruptúry arteriálnych aneuryziem spôsobujú hlavne subarachnoidálnu hemo-

rágiu. V prípadne masívnej hemorágie sa nezriedka krv dostáva aj do mozgového 

tkaniva a v takom prípade je odlíšenie od subarachnoidálnej hemorágie zložitejšie. 

Genetické pozadie intrakraniálnych aneuryziem bolo preberané v kapitole 4. 

Ruptúry intrakraniálnych artério-venóznych malformácií sú najčastejšie spo-

jené s masívnou intracerebrálnou hemorágiou, ktorá býva nezriedka fatálna. Výskyt 

artério-venóznych malformácií je najčastejšie sporadický. Familiárne prípady sú 

spojené s mutáciami génu pre endoglín a génu pre ALK1. Mutácie týchto génov sú 

genetickým podkladom hereditárnej hemoragickej telangiektázie (Morbus Weber-

Rendu-Osler), ktorá je podrobne preberaná v kapitole 3.4. 

Cavernózne angiómy sú zriedkavou príčinou intracerebrálnej hemorágie. Sú to 

kapilárne malformácie lokalizované hlavne v CNS. Histologicky sú charakterizované 

prítomnosťou vaskulárnej kavity s endoteliálnou výstelkou, za ktorou je tenké spojivo-

vé tkanivo. Prítomnosť rôzne starých trombov a rôzneho stupňa kalcifikácie poukazujú 

na to, že kavernózny angióm sa vyvíja v čase. Zásobený je prívodnou cievou bez artérie 

alebo vény. V prípade kavernóznych angiómov ide o poruchu vývoja prevenulárnych 



97

kapilár, kým v prípade hereditárnej hemoragickej telangiektázie ide o poruchu vývoja 

postvenulárnych kapilár. Prvú zmienku o familiárnych formách kavernóznych angió-

mov priniesol Kufs v roku 1928. Nasledovali viaceré jednotlivé práce, ktoré v zásade 

neposunuli úroveň poznania. Od roku 1995 prebieha kompaktnejší výskum v súlade 

so zdokonalením zobrazovacích metód a genetických techník. Dubovsky et al. v roku 

1995 analyzovali rozsiahlu hispánsko-americkú rodinu a suspektný lokus (CCM1) loka-

lizovali do chromozomálneho regiónu 7q11-q22. Tieto výsledky potvrdili ďalšie práce 

s podobnou lokalizáciou suspektného lokusu. Chromozomálny región 7q11-q22 ob-

sahuje gény pre elastín et al.agén a je významne asociovaný s familiárnym výskytom 

intrakraniálnych aneuryziem. Od roku 1995 prebieha vo Francúzsku výskumný projekt 

so zameraním na klinický a genetický výskum kavernóznych angiómov. Šesťdesiatpäť 

percent rodín s familiárnym výskytom kavernóznych angiómov vykazovalo väzbu s lo-

kusom CCM1. Zvyšných 35 % rodín vykazovalo väzbu k dvom novým lokusom – CCM2, 

ktorý je lokalizovaný na krátkom ramienku chromozómu 7 (7p1-p13) a CCM3, lokalizo-

vanom na dlhom ramienku chromozómu 3 (3q25.2-27), (Craig et al., 1998). 

CCM1 gén kóduje proteín KRIT1 pozostávajúci zo 736 aminokyselinových 

zvyškov. KRIT1 interaguje s viacerými transmembránovými a intracelulárnymi pro-

teínmi. Jeho presná funkcia zatiaľ nie je známa. 

Ochorenia spôsobujúce abnormálne krehké cievy zahŕňajú hlavne vaskulití-

dy, ochorenie Moya-Moya a cerebrálnu amyloidnú angiopatiu. Vaskulitídy sú hete-

rogénnou skupinou ochorení spojených so zápalom, s nekrózou a neskôr oklúziou 

ciev. Tento proces spôsobuje akútnu alebo chronickú ischémiu príslušného tkaniva. 

Prakticky všetky vaskulitídy môžu postihovať centrálny aj periférny nervový sys-

tém. Najčastejším prejavom je ischémia, hemorágia je zriadkavejšia. K hemorágiám 

častejšie predisponuje  luetická vaskulitída, polyarteritis nodosa a Henoch-Schonle-

inova purpura. Genetické pozadie vaskulitíd je polygénne a súvisí s predispozíciou 

k určitému typu imunopatologickej reakcie. 

Genetika intracerebrálnej hemorágie
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Ochorenie Moya-Moya

Ochorenie Moya-Moya je zriadkavá vaskulopatia, ktorej prevalencia a inci-

dencia vykazujú výrazné interetnické rozdiely. Najčastejšia je v Ázii, hlavne v Ja-

ponsku a Kórei, kde je jej prevalencia viac ako tri na 100 000 obyvateľov. Ochorenie 

postihuje hlavne mladé ženy vo veku 25 – 35 rokov. Klinicky sa prezentuje v úvo-

de nešpecifickými príznakmi, ako sú bolesti hlavy, únava, takisto sa môžu pridru-

žiť epileptické záchvaty a ložiskový neurologický deficit v závislosti od rozsahu 

postihnutia. Na MR mozgu sa zobrazujú hyperintenzitné lézie v T2 a FLAIR vážení 

predstavujúce ischemické postihnutie. Na angiografii sa v úvodnom štádiu zobra-

zuje len redukcia karotického riečiska (štádium I). S progresiou ochorenia sa zo-

brazujú typické „moya-moya tepny“ – obláčikovitý obraz nad postihnutými tepnami 

(pripomínajúci dym z cigarety), ktorý zodpovedá za rozvoj kolaterál (štádium II – III; 

Obr. 13). V neskorších štádiách „moya-moya tepny“ miznú, čo predikuje progresiu 

stavu a oklúziu koletarál (štádium IV – V). V poslednom štádiu ochorenia sú úplne 

vymiznuté „moya-moya tepny“ a jediná kolaterálna cirkulácia pozostáva z vetiev a. 

cerebri externa (štádium VI). Histopatologicky nachádzame excentrickú fibrózu in-

timy, tortuozity a nepravidelnosti v lamina elastica interna a atrofiu so stenčením 

médie. Poškodené artérie okludujú, v určitom percente sa môžu tvoriť aneuryzmy, 

ktoré môžu prasknúť. Postihnuté cievy sú fragilné, zvyšuje sa riziko ruptúry a in-

tracerebrálnej hemorágie. V súbore prezentovanom Kraemerom et al. (2008) bolo 21 

pacientov s priemerným vekom 31 rokov a s predominanciou žien v pomere 4,25:1. 

Prvým príznakom bola u všetkých pacientov ischemická mozgová príhoda, intra-

cerebrálna hemorágia sa počas sledovania nevyskytla, u jedneho pacienta vznikla 

subarachnoidálna hemorágia. Počas 5-ročného sledovania bolo Kaplan-Meierovo ri-

ziko rozvoja ischemickej mozgovej príhody 80,95 %. Jedenásť pacientov podstúpilo 

revaskularizačný neurochirurgický výkon, po ktorom kleslo Kaplan-Meierovo riziko 

rozvoja ischemickej mozgovej príhody na 27,27 %. 
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Približne v 10 % prípadov sa zistil familiárny výskyt ochorenia (Fukuyama et 

al., 1991). MR mozgu a MRA mozgových artérií odhalila viaceré asymptomatické prí-

pady ochorenia v postihnutých rodinách. V 70 % boli postihnutí súrodenci, v 24 % boli 

postihnutí rodičia a ich deti. Väzbová analýza identifikovala dva lokusy na chromo-

zóme 3 (3p24.2-26) s LOD skóre 3,46 a na chromozóme 17 (17q25) s LOD skóre 4,58 

(Ikeda et al., 1999).

Obr. 13 Typický obraz „moya-moya tepien“, štádium II – III ochorenia Moya-Moya. 

(Zdroj: http://chicago.medicine.uic.edu/departments_programs/departments/

neurosurgery/clinical_services/neurovascular_surgery/moyamoya/)

Koagulačné poruchy predstavujú významnú príčinu intracerebrálnej he-

morágie. Najčastejšie ide o získané poruchy, pričom hlavnými príčinami sú ocho-

renia pečene, trombocytopénie, následky cytostatickej a imunosupresívnej liečby. 

Z jatrogénnych porúch koagulácie je najvýznamnejšou antikoagulačná a antiagre-

gačná liečba. Vrodené poruchy koagulácie sú zriedkavé. Zahŕňajú hemofíliu A 

(nedostatok faktora VIII), hemofíliu B (nedostatok faktora IX). Klinicky sú tieto dve 

nozologické jednotky nerozlíšiteľné, rozlíšenie je možné na základe genetického 

vyšetrenia. Hemofília A aj B sú X-viazané ochorenia, pri ktorých sú chorí len muži, 

Genetika intracerebrálnej hemorágie



100

Patofyziologické mechanizmy cievnych mozgových príhod

ženy sú prenášačky. Závažnosť ochorenia sa stanovuje na základe zvyškovej aktivi-

ty postihnutého koagulačného faktora a rozoznávame tri stupne závažnosti: ľahká 

forma (5 – 25 % zvyškovej aktivity faktora VIII alebo viac ako 6 % zvyškovej aktivity 

faktora IX); stredne ťažká forma (1 – 5 % zvyškovej aktivity faktora VIII alebo 2 – 6 %

 zvyškovej aktivity faktora IX); ťažká forma (menej ako 1 % zvyškovej aktivity fak-

tora VIII alebo menej ako 2 % zvyškovej aktivity faktora IX). Von Willebrandova 

choroba je autozomálne ochorenie, pri ktorom je deficitný von Willebrandov fak-

tor, ktorý účinkuje ako nosič faktora VIII. Je narušená funkcia von Willebrandovho 

faktora v primárnej hemostáze (adhézia a agregácia trombocytov), sekundárne 

dochádza k zníženej schopnosti von Willebrandovho faktora viazať faktor VIII. 

Pre ochorenie je typické slizničné krvácanie, pri ťažkom defekte sa pridružuje aj 

krvácanie typické pre hemofíliu. 
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Genetika a cievne mozgové príhody... 
slovo na záver

Význam genetiky v oblasti cievnych mozgových príhod obsahuje viacero 

úrovní komplexity. V prípade monogénnych ochorení je fenotypový prejav spra-

vidla výrazný a manifestujúci v prvých dekádach života. Väčšina (90 %) prípadov 

cievnych mozgových príhod má však multifaktoriálnu etiológiu a genetický po-

diel je polygénny. Na ich vývoji sa môže podieľať jeden alebo viac polymorfizmov 

alebo alelických variantov v zdanlivo funkčne nesúvisiacich génoch. Tieto poly-

morfizmy sú prítomné u konkrétneho jedinca od narodenia a v priebehu života 

môžu postupne realizovať svoj malý, ale kontinuálny patologický efekt. V prípa-

de viacpočetných polymorfizmov môže nastať aditívny účinok, ktorý v určitom 

momente môže vyústiť do patologického stavu bezprostredne rizikového pre 

cievnu mozgovú príhodu. Naplnenie efektu vyplývajúceho z genetickej výbavy 

sa spravidla deje za spoluúčasti faktorov prostredia. Tie takisto vplývajú na prí-

slušného jedinca od narodenia a podľa okolností buď potencujú, alebo inhibujú 

rozsudok obsiahnutý v „genetickej karte“. Cievna mozgová príhoda je spravidla 

koncovým produktom súhry nepriaznivých genetických a environmentálnych fak-

torov, ktorá vzniká pri vyčerpaní celého radu kompenzačných a rekonštrukčných 

mechanizmov v organizme. U každého jedinca je podiel genetiky a environmentu 

rozdielny a pre neho špecifický. To znamená, že každý jedinec s cievnou moz-

govou príhodou obsahuje individuálny vzorec kooperácie „genetickej karty“, jej 

epigenetických determinantov a samotných faktorov prostredia, hlavne stravova-

cích návykov a fyzickej aktivity, ktorý si vytváral po celý život. Ak by sme to mali 

zjednodušene zhrnúť, tak genetické pozadie predstavuje prednastavenie jedinca 

na vnímavosť k faktorom prostredia a následne faktory prostredia v prítomnosti 

viac či menej nepriaznivej genetickej výbavy môžu spúšťať a propagovať patolo-

gický proces. 

Genetika a cievne mozgové príhody...  slovo na záver
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Pravdepodobne každý z nás môže byť nositeľom jedného alebo viacerých 

polymorfizmov, ktoré môžu mať len skromný fenotypový prejav (mierna hyper-

homocysteinémia pri polymorfizme MTHFR alebo ľahký hyperkoagulačný stav pri 

polymorfizme Leidenského faktora). Ich fenotypová prezentácia môže byť dlhodo-

bo subklinická. Za určitých precipitujúcich okolností (dehydratácia, stres, infekcia, 

prechodná imobilita a pod.) dôjde k aditívnemu účinku týchto znevýhodňujúcich 

faktorov a k vzniku patologickej udalosti. 

Úloha genetiky v oblasti cievnych mozgových príhod obsahuje dve zá-

kladné roviny. Prvou rovinou je diagnostika pacienta s podozrením na mono-

génne podmienené ochorenie, ktorého jedným z prejavov (často aj základným) 

je cievna mozgová príhoda. Spravidla ide o pacienta v mladom veku (nezriedka 

do 35 rokov) a genetická diagostika má kľúčový význam. Čím je pacient star-

ší, tým viac sa zvyšuje pravdepodobnosť multifaktoriálnej etiológie a polygén-

neho genetického pozadia cievnej mozgovej príhody. Aj v tomto prípade môže 

byť genetika nápomocná pri identifikácii etiológie. Diagnostika v tomto období 

takisto zahŕňa vrodené hyperkoagulačné stavy (mutácie protrombínu a Leiden-

ského faktora) a polymorfizmy MTHFR, pri ktorých majú homozygotní nosiči 

miernu hyperhomocysteinémiu. V staršom veku, keď je cievnych mozgových 

príhod najviac, sa význam genetiky prenáša do experimentálnej roviny. Z klinic-

kého hľadiska má genetika spravidla len doplnkový význam. V tomto období je 

etiológa výrazne multifaktoriálna a genetická diagnostika by mala byť zameraná 

na konvenčné rirzikové faktory ako arteriálna hypertenzia, dyslipidémia a diabe-

tes mellitus. Diagnostika genetického pozadia konvenčných rizikových faktorov 

cievnej mozgovej príhody vyžaduje veľký súbor pacientov a testovanie viacerých 

génov. Spravidla prebieha v centrách so zabehnutou infraštruktúrou a s výborne 

fungujúcim klinicko-genetickým prepojením. 
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Cieľom našej publikácie bolo sprostredkovať a priblížiť neurologickej ko-

munite doteraz relatívne málo známu oblasť genetiky cievnych mozgových príhod. 

Genetické myslenie by sa malo postupne dostávať do našich diagnostických algo-

ritmov, hlavne pri diagnostike mladých pacientov s cievnou mozgovou príhodou. 

S narastajúcim vekom narastá aj heterogenita etiológie a polygénnosť potenciálneho 

genetického pozadia. Rutinná genetická diagnostika predpokladá vyšpecifikovanie 

najčastejších polymorfizmov, ktoré by sa testovali u každého pacienta individuálne, 

v súlade s rizikovými faktormi, ktorých je nositeľom. Takáto diagnostika je víziou 

budúcnosti a azda súčasťou budúcich diagnostických batérií. 

Genetika a cievne mozgové príhody...  slovo na záver
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Rizikové faktory cievnych mozgových príhod

Náhle cievne mozgové príhody a pohlavný 
dimorfizmus

Daniela Ostatníková

Fyziologický ústav LFUK, Bratislava

1.  Účinky pohlavných hormónov na organizmus mužov a žien 

v zdraví aj chorobe

Ako sa pohlavné rozdiely prejavujú v mozgových funkciách a v patogenéze 

ochorení mozgu, jej následkov a v reakcii na liečbu, poprípade, ako reagujú obe po-

hlavia na prevenciu? 

V klasickom ponímaní (McEwen, 1980, Breedlove, 1994) sú pohlavné žľazy 

príslušné k určitému pohlaviu primárnym rozdielom medzi pohlaviami. Vývin po-

hlavných žliaz vyplýva z prítomnosti alebo absencie Y chromozómu v bunkách 

mužských pohlavných orgánov. Pohlavná diferenciácia gonád predchádza  po-

hlavnej diferenciácii vyplavovania pohlavných hormónov, ktoré určujú vývinový 

vzorec pre ďalšie orgány a tkanivá. Testosterón aj estrogén účinkujú na príslušné 

receptory nielen v periférnych orgánoch a tkanivách, ale aj v mozgových štruktú-

rach a organizuje ich mužským smerom už v prenatálnom období života jedinca. 

Postnatálne hladiny následne aktivujú organizované mozgové štruktúry v kon-

krétnych vývinových obdobiach. Pohlavné hormóny tak zodpovedajú za komplex-

né správanie, ktoré presahuje rámec  biologických funkcií, napríklad za sociálne 

správanie, ale aj za reakcie na bolesť a stres, ďalej ovplyvňujú emočné procesy  

a kognitívne funkcie. Zrejme sú aj súčasťou patomechanizmov pri mozgových 

ochoreniach aj náhlych cievnych mozgových príhodách. 
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Žijeme obdobie prieniku genetiky do každej oblasti medicínskych vied. Pre 

medicínsku prax to znamená komplexné chápanie účinku génov, ale aj nárast po-

znatkov o úlohe pohlavných chromozómov a ich priamych či sprostredkovaných 

účinkoch. Dnes máme dôkazy (McCarthy a Arnold, 2008), že pohlavné rozdiely 

v mozgu sú sprostredkované nielen nepriamo účinkami pohlavných hormónov, ale 

aj priamo pod vplyvom rozdielov v chromozómovej výbave každej bunky. Inými 

slovami to znamená, že XX a XY neuróny sa správajú pod vplyvom tých istých po-

hlavných hormónov rozdielne. Tieto účinky nie sú ešte detailne preskúmané, av-

šak môžu vysvetliť rôzny efekt pohlavných hormónov u oboch pohlaví v súvislosti 

s ochoreniami mozgu a rôznu odpoveď na vyvolávajúce faktory, prevenciu a liečbu 

náhlych cievnych mozgových príhod.

Navyše mozog sám produkuje pohlavné steroidy za prítomnosti špecific-

kých enzýmov a nie je odkázaný na periférne hladiny pohlavných hormónov tvore-

ných v gonádach. Tu sa však vynára mnoho ďalších ešte nezodpovedaných otázok 

v súvislosti s expresiou génov, ktoré ovplyvňujú pohlavný dimorfizmus v závislosti 

aj bez závislosti od pohlavných hormónov.

Estrogény a androgény účinkujú komplexne pri oboch pohlaviach. Jeden či 

druhý, a vzájomné pomery medzi nimi, zohrávajú významnú úlohu pri mnohých 

ochoreniach kardiovaskulárneho systému (Fowlkes a Sullivan, 1995), osteoporóze 

(Riggs a Melton, 1995) a chorobách reprodukčných orgánov (Miller a Sharpe, 1998). 

Klinické pozorovania naznačujú, že okrem neuroendokrinného riadenia majú oba 

hormóny významný vplyv na náladu, mentálny stav, správanie a kognitívne schop-

nosti a upriamujú pozornosť aj na ich vzťah k duševným ochoreniam a ich preja-

vu pri oboch pohlaviach (Angermeyer a spol., 1990, Seeman a Lang, 1990, Häfner 

a spol., 1993). V poslednom období sa čoraz väčšia pozornosť venuje závislosti 

cerebrovaskulárnych ochorení, špecificky náhlych cievnych mozgových príhod, 
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od pohlavia a pohlavných hormónov. Aj preto sme sa rozhodli zhrnúť súčasné po-

znatky v tejto kapitole. 

Účinky pohlavných hormónov sa delia v rámci života človeka do dvoch ob-

dobí. Už intrauterínne sa pod ich vplyvom natrvalo organizujú mozgové štruktúry 

v rámci neurónových okruhov aj v rámci spolupráce oboch mozgových hemisfér 

a tiež v rámci spolupráce neurónov v každej z hemisfér, čoho dôsledkom je pohlav-

ný dimorfizmus v mentálnych schopnostiach daného človeka.

Pohlavné hormóny neovplyvňujú len vytvorenie mužských pohlavných or-

gánov, ale veľmi zavčasu vedú k diferenciácii mozgových štuktúr, ktoré sú zák-

ladom pre mužské správanie. Ak hlodavcovi s vyvinutými mužskými genitáliami 

odblokujeme androgény, preukazuje v dospelosti skôr samičie správanie, naopak, 

ak podávame samičke hneď po narodení androgény, v dospelosti prejavuje viac 

samčie ako samičie správanie. Podávanie testosterónu samičkám tiež zvyšuje 

schopnosť učiť sa bludiskovým pokusom v Morrisovom bludisku (McEwen a spol., 

1997), čo dokazuje účasť mužských pohlavných hormónov na vývine priestorovo-

-orientačných schopnosti.

Výskumy ostatných rokov naznačujú, že mozog muža je ovplyvnený aj 

hladinami estrogénov, ktoré sa tvoria za účasti konvertujúceho enzýmu aroma-

tázy z testosterónu priamo v mozgovom tkanive. Ak takto vytvorený estrogén 

účinkuje počas vnútromaternicového života, je už nezvratný a zohráva úlohu 

v maskulinizácii mozgových štruktúr, ale aj pri zachovaní pohlavného správania 

v dospelosti. 
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Účinok testosterónu v mozgu

Účinky intrauterínnych estrogénov sa aktivujú počas puberty, keď stúpajú 

ich endogénne koncentrácie a prejavujú svoj účinok v periférnych tkanivách, pri kto-

rých sa doposiaľ predpokladal výrazný účinok androgénov. Najnovšie výskumy na 

transgénnych myšiach, pri ktorých bol inaktivovaný gén kódujúci aromatázu s ná-

slednou infertilitou, naznačujú účasť estrogénov v normálnej funkcii reproduktív-

nych orgánov mužských jedincov (Fisher, 1998). 

V testes zohrávajú estrogény úlohu pri maturácii Sertoliho buniek (Sharpe 

a spol., 1998), tiež účinkujú na ductus eferens počas perinatálneho obdobia, pričom 

optimálne hladiny pozitívne ovplyvňujú endocytózu v epitelových bunkách a správ-

ny vývin vývodov (Fisher a spol., 1997). Na základe získaných údajov predpokladá-

me, že sú to práve zvyšujúce sa hladiny estradiolu, ktoré u chlapcov aj u dievčat 
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uzatvárajú rastové štrbiny (Cutler, 1997, Carani a spol., 1997). Jednou z primárnych 

úloh estrogénov je inhibícia aktivity osteoklastov. Ak inhibícia z dôvodu zníženia 

hladín estrogénov neprebieha, nastáva osteoporóza (Turner a spol., 1994). Sú to tiež 

estrogény, ktorých zvyšujúce sa hladiny zapríčiňujú pubertálny rastový špurt. Keď-

že väčšina cirkulujúcich estrogénov pochádza u muža z testes a tukového tkaniva, 

stojí za pripomenutie, že sú to práve aktivity týchto tkanív, ktoré zohrávajú hlavnú 

úlohu v načasovaní puberty.

 V dospelosti pohlavné hormóny aktivujú určité nervové okruhy a následne 

aj funkcie, ktoré tieto okruhy zabezpečujú. Účinok meniacich sa hladín steroidných 

hormónov počas postnatálneho života sa označuje aj ako aktivačný. Dnes už máme 

dôkazy, že hormonálne vplyvy sa týkajú aj činnosti mozgu súvisiacej s riešením 

problémov, a že s kolísaním pohlavných hormónov sa menia mentálne funkcie aj u 

človeka (Kimura a Hampson, 1994). Aktivačný účinok na vyššie funkcie mozgu doka-

zujú viaceré štúdie poukazujúce na zmenu fungovania mozgu počas menštruačného 

cyklu u žien aj počas hormonálnej substitučnej liečby u postmenopauzálnych žien 

a postandropauzálnych mužov v porovnaní s ľuďmi rovnakého veku bez hormonál-

nej substitúcie. Z toho jednoznačne vyplýva, že pohlavné steroidy môžu modulovať 

prejavy špecifických mentálnych schopností počas celého života človeka.

Androgény sa u dospelej ženy tvoria v kôre nadobličky a v ováriu (asi po-

lovica celkového množstva), druhá polovica sa tvorí na periférii z androstendiónu 

a dihydroepiandrostendiónu (DHEA). Vaječníky pokračujú v tvorbe androgénov aj 

po menopauze a napriek strate cyklickej aktivity produkujú 50 % cirkulujúceho tes-

tosterónu a 30 % androstendiónu (Chakravarti a spol., 1976). Len 1 – 2 % z celko-

vého množstva testosterónu koluje v krvi v neviazanej forme, zvyšok je viazaný 

na pohlavné hormóny viažuci globulín (SHBG) alebo na albumín. Estradiol a tyro-

xín zvyšujú koncentráciu SHBG, čím znižujú množstvo voľnej frakcie pohlavných 

hormónov. Zvýšená hladina testosterónu, glukokortikoidy, rastový hormón a inzulín 
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znižujú koncentráciu SHBG, čím naopak zvyšujú koncentráciu voľných pohlavných 

hormónov. Exogénne estrogény vo forme antikonceptív alebo ako substitučná te-

rapia významne znižujú cirkulujúci voľný testosterón zvýšením SHBG a  supresiou 

sekrécie luteinizačného hormónu hypofýzou (Davis a Tran, 2001). 

Čo sa týka porovnania kolujúcich hladín mužských a ženských pohlavných 

hormónov, plazmatická hladina testosterónu u mužov je takmer 1000 ráz vyššia ako 

najvyššia hladina estradiolu u žien (Wilson a Foster, 1992). Muži majú v plazme asi 

polovičné množstvo estrogénu ako ženy. Androgény sú však v mozgu mužov konver-

tované aromatázou na estrogény (Naftolin a spol., 1975) a práve estrogény sú podľa 

výskumov na zvieratách tým hormónom, ktorý sprostredkuje účinok testosterónu na 

mozgové bunky (Fink, 1988). Aj napriek relatívne nízkej (0,1 až 1,0 %) rýchlosti an-

drogén-estrogénovej konverzie sú neuróny v mozgu mužov vystavené koncentráciám 

estrogénov, ktoré sú také vysoké ako plazmatické hladiny u žien (Fink a spol., 1996). 

V roku 1996 uverejnil Simons správu o potenciálnom účinku estrogénov prítomných 

v pesticídoch na ľudský organizmus a následne na poruchu reproduktívnych funkcií 

človeka. To rozpútalo diskusie o znižovaní reprodukcieschopnosti ľudstva v budúc-

nosti, ale aj o možnosti vplyvu pohlavných hormónov na iné funkcie organizmu. Dnes 

sa výskum sustreďuje najmä na skúmanie vplyvov estrogénov na modifikáciu neuro-

aktívnych látok a konektivitu neurónov v konkrétnych oblastiach mozgu s konkrétny-

mi dôsledkami na zmenu správania aj na zmeny kognitívnych procesov a napokon aj 

na ovplyvnenie procesov súvisiacich s etiológiou cievnych ochorení.

Hladiny estrogénov a androgénov sú na posúdenie rizika NCMP veľmi dôle-

žité, lebo estradiol a testosterón ako hlavní predstavitelia mužských a ženských po-

hlavných hormónov majú antagonistický účinok na kardiovaskulárne riziko. Estradiol 

spôsobuje vazodilatáciu a poddajnosť artérií znižovaním napätia cievnej steny, a tak 

zvyšuje prietok krvi v mozgu (Yang a spol., 2005). Estrogény chránia cerebrálne en-

dotelové bunky zvyšovaním produkcie mitochondriálnej energie, pričom sa znižuje 



13

Rizikové faktory cievnych mozgových príhod

tvorba voľných radikálov a zvyšuje sa prežívanie endotelových buniek (Krause a spol., 

2006). K ďalším  prospešným účinkom estrogénov patrí ich protizápalový účinok 

a antioxidačný účinok spolu so zvýšením antioxidačnej aktivity, ďalej zlepšenie ate-

rogénneho lipidového profilu znížením celkového aj LDL (Low Density Lipoproteins) 

cholesterolu a znížením hladiny lipoproteínov a zvýšením HDL (High Density Lipo-

proteins) cholesterolu (Haines a spol., 1996). Na druhej strane androgény majú poško-

dzujúci vplyv na cievy mozgu zvyšovaním napätia steny artérií, znižovaním hladiny 

HDL cholesterolu, čo vedie k vzniku proaterogénneho profilu so zvýšenými hladinami 

triglyceridov, LDL a celkového cholesterolu (Liu a spol., 2001, Krause a spol., 2006).

Účinky estrogénov sa kvalitatívne aj kvantitatívne líšia pri oboch pohlaviach. 

Dôkazom toho je aj rôzna incidencia depresívnej choroby (vyššia u žien) a užíva-

nie návykových látok a antisociálne správanie (častejšie u mužov). A práve rôznoro-

dosť týchto účinkov dáva tušiť, že ovplyvnené oblasti mozgu nie sú len hypotalamus 

a amygdala, čo boli tradičné oblasti obsahujúce receptory pre ovariálne steroidy. Re-

ceptory pre ovariálne steroidy sú v amygdale, hipokampe, gyrus cinguli, locus co-

eruleus, nuclei raphes, v centrálnej mozgovej sivej hmote. Samozrejme, hustota re-

ceptorov v týchto oblastiach je nižšia a sú rozptýlené difúznejšie ako v hypotalame 

a amygdale. Je odôvodnené predpokladať, že expresia estrogénových receptorov je 

vývinovo regulovaná a že je stabilná v niektorých oblastiach mozgu, kým v iných nie.

Výskum vplyvu estrogénov na mozgové funkcie sa začal v 70. rokoch minulého 

storočia. Vtedy sa zistila prítomnosť estrogénových receptorov v mozgových bunkách. 

Začiatkom 80. rokov sa na novorodených myšiach zistil účinok estrogénov na rast neu-

rónových výbežkov, dendritov a axónu. Estrogény podporujú rast nových spojení medzi 

neurónmi a zlepšujú schopnosti dospelého mozgu spracovávať informácie. Výskumy 

na experimentálnych zvieratách ukázali, že estradiol indukuje zvýšenie hustoty výbež-

kov na dendritoch neurónov ventromediálnych jadier hypotalamu. Ventromediálne jad-

rá hypotalamu sú štruktúry, prostredníctvom ktorých estradiol aktivuje sexuálne sprá-
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vanie samičiek (Frankfurt a spol., 1990). Tí istí autori zistili, že hustota dendritických 

výbežkov v spomínanej oblasti sa mení počas cyklu, pričom najväčšia hustota bola za-

znamenaná počas estru, keď sú hladiny estradiolu najvyššie. Taká istá synaptická plas-

ticita sa dokázala v oblasti CA1 hipokampu, kde sa nachádzajú estrogénové receptory 

s následným ovplyvnením pamäťových procesov (Wooley a spol., 1990).

Výsledky štúdií zmien pamäťových funkcií po podávaní estrogénov ženám 

po menopauze ukázali pozitívny účinok estrogénov na zlepšenie verbálnej pamäti 

a na udržanie schopnosti získavať nové vedomosti (Sherwin, 1998).

Štúdia Costu a spol. (1999) potvrdila protektívny účinok estrogénov pri 

poruchách kognitívnych funkcií u starších žien. Wolf so spolupracovníkmi (1999) 

publikovali zlepšenie verbálnej pamäti po dvojtýždňovej substitúcii estradiolu 

u zdravých postmenopauzálnych žien. Na základe týchto poznatkov sa predpo-

kladá, že estrogénová substitučná terapia môže redukovať riziko a závažnosť Al-

zheimerovej choroby u postmenopauzálnych žien. Mechanizmy spočívajú v pod-

pore funkčného stavu cholínergických projekcií do hipokampu a mozgovej kôry 

a v zlepšení funkčného stavu cholínergických neurónov (Gibbs a Aggarwal., 1998). 

Dodnes nepoznáme všetky faktory, ktoré vplývajú na smrť neurónov a redukciu 

hustoty synáps, ktoré by mohli viesť k demencii. Tá, až na familiárne sa vyskytu-

júce formy, sa zriedka diagnostikuje skôr ako dve dekády po menopauze. Neuro-

degeneratívne zmeny v mozgu môžu však o mnoho rokov predchádzať ich kogni-

tívne manifestácie. 

Progesterón, dehydroepiandrosterón a testosterón zohrávajú úlohu v po-

ruchách nálady a poznávania. Počas gravidity sa zistili väčšie poruchy nálady pri 

vyššej hladine progesterónu, naopak, pozitívnejšia nálada sa spájala s vyššími hla-

dinami DHEA. Buckwalter s kolegami (1999) publikovali, že po pôrode hladina pro-

gesterónu u novorodičiek silno pozitívne korelovala s depresívnou náladou.
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Po chirurgickom odstránení vaječníkov a nadobličiek sa tvorba androgénov 

zastaví, z čoho rezultujú viceré príznaky ako strata pubického ochlpenia či zníže-

nie svalovej hmoty. Súborne sa tieto príznaky označujú ako syndróm androgéno-

vého deficitu u žien. Testosterón je hormón pohlavnej túžby u žien. S klesajúcou 

hladinou testosterónu sa u žien výrazne znižuje libido, opätovne sa však zvyšuje 

po jeho aplikácii (Sherwin, 1985). Doterajšie výsledky dôsledkov substitučnej te-

rapie ukázali, že kombinácia estrogénov s testosterónom u postmenopauzálnych 

žien má lepší terapeutický efekt, čo sa týka libida, ako podávanie samotného estro-

génu (Sands a Studd, 1995).

V ostatnom období jestvujú možnosti potenciálneho účinku suplementačnej 

terapie androgénmi u mužov v staršom veku na zlepšenie kostnej hmoty a svalovej 

hmoty a sily. Ovplyvňovanie nálady a sexuálnej funkcie je zatiaľ menej preukazné, 

ale môže mať opodstatnenie u niektorých mužov (Tenover, 1997). Údaje o zlepšení 

lipoproteínového profilu a kognitívnych funkcií sú kontroverzné (Bisaria a Dobs., 

1999). Kampen a Sherwin (1996) sledovali účinok testosterónu a estradiolu na pamäť 

u mladých mužov. Zistili, že nie testosterón, ale estradiol pozitívne ovplyvňuje pa-

mäťové schopnosti mužov.

Určité súvislosti sa zistili medzi testosterónom a Gilles de la Tourettovým 

syndrómom a tiež obsesívne kompulzívnou poruchou a chronickými tikmi v ro-

dinách s výskytom Tourettovho syndrómu. Prejavy týchto ochorení sú významne 

ovplyvnené androgénmi (Friedhoff, 1986; Leckman and Scahill, 1990). Všeobecne sa 

výskyt afektívnych a psychotických symptómov môže spájať s užívaním anabolic-

kých steroidov (Pope a Katz, 1988).

Staršie štúdie (Dalton, 1959) ukázali, že z 276 žien hospitalizovaných na psy-

chiatrickej klinike bolo 46 % prijatých v čase testne pred menštruáciou alebo práve 

v čase menštruácie. Taktiež je známe, že incidencia samovrážd je u žien vyššia po-
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čas luteálnej fázy v porovnaní s folikulárnou fázou menštruačného cyklu (MacKin-

non and MacKinnon, 1956) alebo tesne pred alebo počas menštruácie (Dalton, 1959). 

Premenštruačný syndróm a vysoký výskyt depresie u žien po menopauze sa 

spájajú s náhlym poklesom koncentrácie plazmatických estrogénov ku koncu men-

štruačného cyklu, resp. s postupným znižovaním hladín estrogénov až na nemerateľné 

hodnoty v období menopauzy (O´Brien, 1993; Reid a Zen, 1981; Studd a Zamblera, 1994). 

Estrogény sa používajú ako efektívna terapia u žien s pretrvávajúcou depresiou, ktorá 

je rezistentná na konvenčné prípravky (O´Brien, 1993; Rapkin, 1992; Studd and Zamble-

ra, 1994; Wood et al., 1992). U väčšiny pacientok s puerperálnou depresiou sa táto ma-

nifestuje v prvom týždni po pôrode, keď rapídne klesajú koncentrácie plazmatického 

estradiolu (Dean and Kendell, 1981). Estrogény sa dávajú do súvislosti aj s nástupom 

a prejavmi schizofrénie, pričom u žien sa toto ochorenie prejavuje signifikantne neskôr 

ako u mužov a tiež sú porovnateľné rozdiely v schizofrenických symptómoch u oboch 

pohlaví. U žien sa zaznamenal druhý vrchol nástupu schizofrénie okolo 40. roku veku, 

čo sa nepreukázalo u mužov (Angermeyer et al., 1990; Di Paolo, 1994; Häfner et al., 1993; 

Lewis, 1992; Loranger, 1984; Seeman and Lang., 1990). Predpokladá sa, že tieto pohlavné 

rozdiely vyplývajú z rozdielov v centrálnych neurotransmiterových mechanizmoch. 

Estrogény sú schopné ovplyvňovať vaskulárne funkcie vrátane účinku na en-

dotelové bunky, bunky hladkej svaloviny, tvorbu a účinok NO (oxid dusnatý) schop-

nosťou rýchlo stimulovať aktivitu NO syntázy v bunkách endotelu ciev, čo vedie k ich 

dilatácii a redukcii aterosklerózy. Estrogény tiež ovplyvňujú lipidový metabolizmus 

a aktivitu  imunitného systému v cievach. Všetky tieto parametre vykazujú pohlavné 

rozdiely (Chester et al., 1995; Collins, 1996; Moraghan et al., 1996). 

Účinok estrogénov na cievy sa predpokladá cez klasické bunkové receptory, 

no výskumy ostatného obdobia naznačujú (Ruehlman et al., 1998), že rýchle, farma-

kologicky navodené zvýšenie estrogénov s následnými rýchlymi vazodilatačnými 
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zmenami je sprostredkované membránovými negenomickými receptormi a môžu byť 

vyvolané aj slabými environmentálnymi estrogénmi (Ruehlmann a spol., 1998).

Aromatáza je enzým metabolizujúci testosterón na estradiol a je podľa 

novších výskumov (Lafontan and Berlan, 1995; Ge a spol., 1996) prítomná aj v pe-

riférnych orgánoch. Umožňuje lokálnu tvorbu estradiolu. Preto budeme asi musieť 

revidovať naše poznanie o oddelených účinkoch androgénov a estrogénov na tka-

nivá ľudského organizmu. Aj na základe poznania, že androgény môžu regulovať 

expresiu aromatázy na lokálnej úrovni (Simpson a spol., 1994; Lauber a spol., 1997) 

je zrejmé, že klasicky mužské a ženské hormóny pôsobia vo vzájomnej súčinnosti 

v závislosti od vplyvov, ktoré doposiaľ detailne poznáme.

Preto aj v klinickej praxi musíme zohľadňovať skutočnosť, že vplyvy oboch 

pohlavných steroidov sa navzájom dopĺňajú, a že dôležitá je práve rovnováha špeci-

fických účinkov androgénov a estrogénov. Toppari a spol. (1996) zistili, že vývinové 

chyby v mužskom reproduktívnom systéme môžu byť vyvolané expozíciou antian-

drogénov alebo estrogénov. Taktiež gynekomastiu u mužov môže spôsobiť príliš 

veľa estrogénov alebo príliš málo androgénov (Bulun a spol., 1997). 

Zo spomenutých výskumných a klinických štúdií vyplýva, že pohlavné hor-

móny zohrávajú dôležitú úlohu v etiopatogenéze mnohých ochorení mimo pohlav-

ných orgánov, a že sú zreteľným faktorom pri vzniku, liečbe, ale aj prevencii náhlych 

cievnych mozgových príhod.
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2.  Etiológia náhlych cievnych mozgových príhod vo vzťahu 

k pohlaviu

Zistenia, že náhla cievna mozgová príhoda (nCMP) je pohlavne dimorfné 

ochorenie, t. j. že etiológia, patomechanizmy vzniku nCMP a odpovede na liečbu 

spolu s dôsledkami sú závislé od biologického pohlavia, začali novú éru výskumov 

na objasnenie pohlavných rozdielov v etiológii a patogenéze týchto neurologických 

porúch. Takéto sledovania sa doteraz veľmi podceňovali, v klinických štúdiách sa na 

pohlavie kládol len minimálny dôraz. Súčasné poznatky naznačujú, že patobiológia 

ischemických príhod tesne koreluje s pohlavím. Dôkazy vyplývajú z animálnych ex-

perimentov a tiež z výskumu mechanizmov celulárneho a molekulárneho poškode-

nia, ktoré sú pri nCMP rozdielne u mužov a u žien (Cheng a Hurn, 2010).

K dobre zdokumentovaným všeobecným rizikovým faktorom nCMP patria hyper-

tenzia, diabetes, fajčenie, fyzická inaktivita, obezita, kardiovaskulárne ochorenie, vysoké 

hladiny celkového cholesterolu, fibrilácia predsiení (Goldstein, 2006). Okrem toho možno 

pozorovať špecificky ženské rizikové faktory, čo sú gravidita a šestonedelie (James a spol., 

2005) a kombinovaná postmenopauzálna hormonálna liečba (Wasserthiel-Smoller a spol., 

2003). U mladých žien môže riziko zvyšovať aj migréna (Goldstein a spol., 2006).

Vanucci a spol. (2009) zistili, že pohlavne dimorfná epidemiológia sa jasne preja-

vila už u malých detí. Ischemická nCMP u detí je častejšia u chlapcov ako u dievčat, týka 

sa to tak posttraumatickej nCMP, ako aj príhod bez súvislosti s traumou, a to nezávisle 

od veku, subtypu príhody a traumatickej anamnézy. Žiadne pohlavné rozdiely sa nepo-

zorovali v úmrtnosti ani v deficitoch po ukončení hospitalizácie (Golomb a spol., 2009).

Ako uvádzajú Reeves a spol. (2008), muži majú vyššiu incidenciu nCMP ako 

ženy v strednom veku, avšak vo vekových skupinách pod 34 rokov a nad 75 rokov je in-

cidencia vyššia u žien. Samozrejme, si treba uvedomiť, že počet nových príhod so stú-
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pajúcim vekom populácie celosvetovo narastá. Zo záverov iných štúdií vyplýva, že ne-

závisle od geografickej lokalizácie bývajú prvou nCMP častejšie postihnutí muži a tiež, 

že prvá príhoda sa u nich objavuje asi o štyri roky skôr ako ako u žien. Priemerný vek 

prvej nCMP u mužov je 69 rokov u žien 73 rokov, aj keď sa pozoruje trend zvyšovania 

veku pri oboch pohlaviach. Naopak, závažnosť prognózy je horšia u žien ako u mužov, 

ženy majú o 25 % vyššie riziko úmrtia v súvislosti s nCMP ako muži (Appelros a spol., 

2009). Tiež majú zvyčajne horšie následky spojené s invalidizáciou a s mentálnymi 

deficitmi v porovnaní s mužmi (Glader a spol., 2003). Údaje z odbornej literatúry os-

tatného obdobia poukazujú na vzťah medzi pohlavím a rizikom nCMP s možnými ná-

sledkami, a to v súvislosti s hladinami ženských pohlavných hormónov a ich vplyvom 

na cerebrovaskulárnu fyziológiu ženského mozgu. Novšie prehľadové práce (Bushnell 

D. Ch., 2008) naznačujú, že stúpa riziko u žien už v strednom veku. Z údajov vyšetro-

vaného súboru pacientok od roku 1999 do roku 2004 vyplýva, že ženy medzi 45. a 54. 

rokom veku majú približne dvojnásobne vyššie riziko nCMP ako muži rovnakého veku. 

Muži a ženy sa odlišujú aj v profile rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú 

vznik NCMP, obe pohlavia vo všeobecnosti tiež odlišne reagujú na primárne preven-

tívne opatrenia a liečbu. Ženy sú v čase nCMP staršie, majú častejšie predsieňovú fib-

riláciu a hypertenziu, zatiaľ čo muži s nCMP zasa častejšie trpia koronárnou chorobou 

srdca a viac fajčia. Neplatí to pre diabetes mellitus, ktorý je rizikovým faktorom oboch 

pohlaví (Di Carlo a spol., 2003., Kapral a spol., 2005). Ženy s metabolickým syndrómom 

majú vyššiu pravdepodobnosť subklinickej a klinicky manifestnej aterosklerózy ako 

muži s týmto stavom, a preto sa v ambulancii praktických lekárov treba zamerať na 

cielenú prevenciu, ktorá môže byť u žien účinná. Ženy po 60. roku veku trpia častej-

šie na fibriláciu predsiení a tie, u ktorých sa fibrilácia predsiení manifestuje, majú 

najmenej o 60 % vyššiu pravdepodobnosť vzniku nCMP. Vo všeobecnosti tie cievne 

príhody, ktoré sú následkom fibrilácie predsiení, sú závažnejšie ako nCMP inej etio-

lógie (Lin a spol., 1996). Závažným faktorom, ktorý zodpovedá za pohlavné rozdiely, 

sú pohlavné hormóny. Ich zásadný podiel sa preto predpokladá aj v epidemiológii 



20

Rizikové faktory cievnych mozgových príhod

nCMP pri oboch pohlaviach. Ženy sú pred nCMP chránené pred menopauzou, logicky 

sa ochrana v spomínaných štúdiách pripisuje ženským pohlavným hormónom.

2.1 Pohlavne dimorfná odpoveď na prevenciu a liečbu NCMP

Acylpyrín je najčastejšie užívaným antitrombotikom u mužov aj u žien. Jeho 

účinok sa odráža na kardiovaskulárnom profile oboch pohlaví odlišne. Pohlavne 

špecifická metaanalýza s účasťou viac ako 50 000 žien a 40 000 mužov v randomi-

zovanej kontrolnej štúdii účinku acylpyrínu v primárnej prevencii NCMP dokázala, 

že efekt acylpyrínu sa prejavil v 17-percentnej redukcii nCMP a nesignifikantnom 

účinku na prevenciu infarktu myokardu u žien, naopak, u mužov sa ukázal efekt 

acylpyrínu v 32-percentnej redukcii infarktu myokardu a nesignifikantnom znížení 

nCMP (Berger a spol., 2006). Zo spomínaných údajov aj ďalších vyplýva, že ženy viac 

profitujú z primárnej prevencie, a tak by mala byť táto u nich prioritou. 

Ženy a muži odpovedajú rozdielne na akútnu liečbu NCMP trombolýzou. Tri 

nezávislé štúdie (prehľadne Bushnell, 2008), v ktorých liečili akútnu NCMP aktivá-

torom tkanivového plazminogénu (tPA), mali ženy lepšie výstupy po 90 dňoch tPA 

liečby (dobrý výstup bol definovaný ako modifikované Rankinovo skóre ≤ 1) v po-

rovnaní s placebo skupinou ako muži. Tieto závery by sa mohli interpretovať aj tak, 

že ženy v placebo skupine mali horšie výstupy ako muži v placebo skupine, z čoho 

vyplýva, že neliečené ženy majú horšiu prognózu ako neliečení muži. 

K tomu však treba dodať, že aj keď ženy viac profitujú z liečby tPA, ktorá 

sa ukázala u nich ako veľmi efektívna (Kent a spol., 2005), dostávajú sa k liečbe 

tPA o 30 % menej často ako muži (Reeves a spol., 2009). Nie všetky publikované 

štúdie preukázali lepší efekt liečby akútnej nCMP u žien. Vysvetlenia sú viaceré, 

preto sú potrebné ďalšie sledovania v budúcnosti na detailné objasnenie medzi-

pohlavných rozdielov.
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2.2 Následky po NCMP u mužov a žien

Príčiny závažnejších následkov po liečbe nCMP u žien majú viacero príčin, ženy 

sú zvyčajne v čase nCMP staršie, a preto majú aj viac komorbidít. Často nemajú do-

statočné sociálne zázemie, lebo sú to väčšinou ovdovené alebo osamote žijúce ženy, 

čo býva príčinou oneskorenej dostupnosti adekvátnej efektívnej liečby. Jedna štúdia 

dokonca preukázala (Smith a spol., 2005), že pri príchode do nemocnice sa mužom 

častejšie ordinujú adekvátne diagnostické testy ako ženám, čím sa takisto môže od-

dialiť efektívna liečba, ktorá musí byť aplikovaná vo veľmi krátkom čase. Ženy mávajú 

častejšie aj „netradičné“ symptómy, ktoré sťažujú diagnostiku. Možno je to aj z dôvodu 

ich menšieho sebapozorovania a odlišnej odpovedi na bolesť a diskomfort, čo vyplýva 

z odlišností vo funkcii limbického systému a emočnej výbavy pri oboch pohlaviach.

Ďalšou príčinou rozdielnych následkov nCMP pri oboch pohlaviach sú rôzne anato-

mické a cerebrovaskulárne pomery. Rôzna anatomická organizácia funkcií mozgu, o ktorej 

píšeme skôr, môže byť jednou z príčin odlišnej efektivity liečby u mužov a žien. Reprezen-

tácia reči je viac bilaterálna u žien ako u mužov a aj keď sa všeobecne nepopisujú pohlavné 

rozdiely v prejavoch afázie, jedna štúdia preukázala (Roquer a spol., 2003), že u žien s nCMP 

sú prejavy afázie častejšie ako u mužov, nezvažoval sa však typ nCMP. Jedným z ukazo-

vateľov cerebrovaskulárnych mechanizmov je aj vazomotorická rezerva – kapacita mozgu 

zachovať adekvátny prietok krvi. Nízka schopnosť je spojená s vysokým rizikom nCMP pri 

ťažkej stenóze karotíd (Müller a Schimrigk, 1996). Postmenopauzálne ženy majú nízku vazo-

motorickú rezervu v porovnaní s premenopauzálnymi ženami (Matteis a spol., 1998). 

Na potvrdenie predchádzajúcich zistení sú potrebné ďalšie štúdie. Medzipo-

hlavné rozdiely sa predpokladajú aj v mikroprostredí neurovaskulárnej jednotky, 

kde prebiehajú interakcie a signalizácia medzi jednotlivými nervovými bunkami, 

endotelovými bunkami a gliou. Aj pri týchto interakciách zohrávajú veľmi dôležitú 

úlohu hladiny pohlavných hormónov a ich metabolitov.
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2.3 Endogénne hladiny pohlavných hormónov a nCMP u žien

Ženy majú osobitné rizikové faktory vo vzťahu k nCMP v súvislosti s bioryt-

micky sa meniacimi hladinami endogénnych pohlavných hormónov počas ich ži-

votného cyklu. Patria sem najmä hormonálne zmeny počas gravidity a menopauzy. 

Estradiol má významný vazodilatačný účinok na cievny endotel najmä 

u mladých žien. Prietok krvi mozgom a vazomotorická aktivita meraná transkani-

álnou Dopplerovou ultrasonografickou metódou sa líši v závislosti od fyziologic-

kých hladín estradiolu. Nepozoroval sa žiadny rozdiel medzi cerebrovaskulárnou 

reaktivitou medzi ženami v menštruačnej fáze a mužmi pri vazodilatačnej odpovedi 

na hyperkapniu (na zvýšenú koncentráciu oxidu uhličitého v krvi počas zadržania 

dychu), ale u žien bola v porovnaní s menštruačnou fázou cyklu lepšia vazodila-

tačná odpoveď v ovulačnej fáze, keď sú hodnoty endogénneho estradiolu najvyššie 

(Diomedi a spol., 2001). Aj u žien, ktoré prekonali riadenú ovariálnu hyperstimuláciu 

a ich hladiny estradiolu dosahovali vysoké hodnoty a vykazovali vyšší index pul-

zatility cerebrálnych artérií (Shamma a spol., 1992), čo svedčí o vplyve estradiolu 

na cerebrovaskulárne hemodynamické ukazovatele u mladých gravidných žien (Liu 

a spol., 2001., Krause a spol., 2006).

Následkom fyziologických zmien v zmysle estrogénovej deplécie a relatív-

neho prebytku androgénov sa u menopauzálnych žien objavujú rizikové faktory 

nCMP. Postmenopauzálne ženy majú vyššie hladiny LDL cholesterolu a triglyceri-

dov, nižšie hladiny glukózy nalačno a zvýšený krvný tlak v porovnaní s premeno-

pauzálnymi ženami (Matthews a spol., 2001). Spolu so zmenami distribúcie teles-

ného tuku spôsobujúcu abdominálnu obezitu a zvýšenie hladiny lipidov v krvi, 

zvýšený krvný tlak a glukózový profil spĺňajú kritériá metabolického syndrómu. 

Indikáciou subklinického poškodenia je ateroskleróza karotíd (Sutton-Tyrrell 

a spol., 1998). Vazomotorická reaktivita u postmenopauzálnych žien v porovna-

ní s rovnako starými mužmi a premenopauzálnymi ženami je markantne nižšia 
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(Matteis a spol., 1998). Kumulatívny účinok zvýšeného kardiovaskulárneho rizi-

ka u postmenopauzálnych žien ukázala NHANES analýza (Towfighi a spol., 2007) 

s potvrdením výrazného vzostupu prevalencie nCMP so zvyšujúcim sa vekom žien 

v porovnaní s mužmi spolu s vyšším relatívnym zvýšením krvného tlaku a cho-

lesterolémie. Tieto údaje zdôrazňujú dôležitosť zachytenia zmien u žien, ktoré 

prechádzajú menopauzou, aby sa rozpoznali rizikové faktory a mohlo sa u nich 

včas predchádzať vzniku nCMP. 

2.4 Exogénne hladiny pohlavných hormónov a NCMP u žien

2.4.1 Antikoncepcia

Exogénne hormóny sa podávajú ako kontraceptíva ženám vo fertilnom veku 

a z dôvodu suplementácie u postmenopauzálnych žien už viac ako 40 rokov. A počet 

užívateliek stále stúpa. Syntetické estrogény zvyšujú riziko nCMP rovnako ako nové 

generácie progestínov, najmä druhá generácia s obsahom vyšších dávok estrogénov. 

Orálne antikoncepčné prípravky sa dostali k užívateľkám v 60. rokoch minulého 

storočia. Epidemiologická štúdia z roku 1987 sledovala cerebrovaskulárne úmrtia 

u žien a mužov vo veku od 15 do 44 rokov v čase pred a po dostupnosti orálnych 

kontraceptív v Dánsku (Lidegaard, 1987). 

Počas 13-ročnej dostupnosti antikoncepcie v porovnaní s predchádzajúcim 

obdobím zaznamenli trend zvýšenia pomeru žien k mužom pri úmrtí na ischemic-

kú nCMP, ktorá stúpla najmä u žien vo veku 15 – 34 rokov. Od tejto prvej štúdie sa 

publikovalo mnoho ďalších, ktoré sledovali riziko užívania antikoncepcie vo vzťahu 

k nCMP. Za zmienku stoja tri metaanalýzy. Prvá bola publikovaná v roku 2000, zosu-

marizovala 16 štúdií a zistila, že orálna antikoncepcia predstavuje zvýšené kumula-

tívne riziko, pričom nižšie dávky majú toto riziko nižšie, so stúpajúcimi dávkami ri-

ziko signifikantne stúpa (Gillum a spol., 2000). Ďalšia metaanalýza bola publikovaná 

v roku 2004 a zohľadňovala kumulatívne riziko z 20 štúdií so záverom zvýšeného 
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rizika nCMP po užívaní hormonálnej antikoncepcie, štúdie, ktoré pozorovali vývin 

nCMP v kohorte pacientok, zvýšenie tohto rizika nepozorovali (Chan a spol., 2004). 

Tretia metaanalýza z roku 2005 potvrdila zvýšenie rizika nCMP aj infarktu myokar-

du u žien, ktoré užívali druhú generáciu orálnych kontraceptív v porovnaní so žena-

mi, ktoré antikoncepciu neužívali. Tretia generácia orálnych kontraceptív zvyšovala 

riziko ischemických nCMP, nie však srdcového infarktu. Treba však zároveň povedať, 

že celkové riziko je veľmi nízke a predstavuje nárast o jednu ischemickú NCMP roč-

ne na 24 000 žien užívajúcich orálne kontraceptíva (Baillargeon a spol., 2005).

2.4.2 Postmenopauzálna hormonálna liečba 

Táto liečba sa používa ako preventívum proti kardiovaskulárnym chorobám 

a zlomeninám bedrového kĺbu u postmenopauzálnych žien. Udáva sa, že benefity 

v tomto smere prevyšujú riziko vzniku karcinómu maternice (Grady a spol., 1992). 

Hormonálna terapia nechráni pred nCMP v kontexte sekundárnej prevencie, naopak, 

zvyšuje riziko v kontexte primárnej prevencie. HERS štúdia (Hulley a spol., 1998) 

preukázala, že ženy s diagnostikovaným ochorením koronárnych ciev po užívaní 

kombinovanej estrogén-progestínovej liečby nemali menej atakov koronárnej isché-

mie ani nCMP v porovnaní so ženami v placebo skupine. Podobne ženám s ľahkou 

nCMP alebo tranzitórnou ischemickou príhodou v štúdii WEST (Viscoli a spol., 2001) 

sa v porovnaní s placebo skupinou po užívaní 17-beta estradiolu ich stav nezlepšil. 

Post hoc analýza ukázala signifikantný vzostup nCMP počas prvých šiestich mesia-

cov po začatí liečby, čo potvrdzuje včasné riziko. WHI (Women’s Health Initiative) 

štúdia (2002 a 2004) potvrdila, že ženy s hormonálnou suplementáciou estrogénmi 

v kombinácii s progestínmi alebo len samotná substitúcia estrogénmi v kombinácii 

s hysterektómiou mali o 40 % vyššie riziko nCMP. Tiež u nich stúplo riziko trombo-

embolizmu, ischemickej choroby srdca (iba u tých s kombinovanou estrogén-pro-

gestínovou terapiou), vyskyli sa prípady demencie a miernych kognitívnych poško-

dení (Rapp a spol., 2003) a rakovina prsníka (WHI, 2002). 
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Nie je na počudovanie, že od publikovania týchto štúdií sa preskripcia hor-

monálnej suplementačnej terapie podstatne zredukovala, dnes ju indikujeme len pri 

vazomotorických symptómoch a vaginálnych problémoch.

Napriek dlhodobému skumaniu stále nepoznáme presnú príčinu zvýšených 

rizík, je možné že tento stav spôsobil vysoký vek žien v štúdiách, kde boli prevažne 

ženy nad 60 rokov, pričom vazomotorické symptómy sa objavujú cca o 10 rokov 

skôr. Vzťah medzi dĺžkou obdobia od menopauzy a výskytom koronárnej srdcovej 

choroby alebo nCMP analyzovali ďalšie štúdie (Roussouw a spol., 2007). Zistil sa 

u nich trend k nižšiemu koronárnemu riziku u žien, ktoré začali suplementačnú 

hormonálnu liečbu bližšie k menopauze, na vznik nCMP však vek začiatku užívania 

hormonálnej terapie nemal vplyv. Ďalšie štúdie ukázali, že hormonálna terapia ve-

die k redukcii Ca skóre v koronárnych artériách, čo je údaj svedčiaci pre subklinický 

prejav choroby koronárnych ciev (Kapral a spol., 2005).

Napriek určitým rozdielom možno povedať, že žiadna zo spomínaných vý-

znamných štúdií nebola schopná preukázať zníženie rizika nCMP substitučnou hormo-

nálnou terapiou. Aj keď v HERS štúdii zvýšený počet nCMP u užívateliek hormonálnej 

suplementačnej liečby nedosiahol štatistickú významnosť a WEST štúdia preukázala 

neutrálne riziko, WHI štúdia, do ktorej vstúpili najzdravšie ženy, zverejnila u užívate-

liek hormonálnej suplementačnej terapie 40-percentné zvýšenie rizika nCMP.

Možno viac svetla do problému prinesú výsledky KEEPS štúdie, ktorá sa skonči-

la v roku 2010. Je to prospektívna randomizovaná placebom kontrolovaná štúdia, kto-

rá porovnávala orálne a transdermálne estrogény s progestínmi u žien vo včasnej po-

stmenopauze, sledovala sa progresia hrúbky karotíd a kalcifikácia koronárnych artérií.

Na záver možno konštatovať, že hormonálna substitučná liečba nie je pre-

venciou nCMP. Treba však pre objektívnosť dodať, že sledovania neboli robené na 
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ženách vo fyziologickom veku vhodnom na suplementáciu a liečba nezohľadňovala 

cyklicitu hormonálneho metabolizmu, ale bola podávaná kontinuálne.

Z doterajších zistení možno konštatovať, že hormonálna substitučná terapia 

nie je indikovaná ako prevencia proti nCMP u žien. Sú potrebné ďalšie študie na zis-

tenie, prečo majú estrogény rôzny účinok na srdce a na mozog. Treba identifikovať 

konvenčné rizikové faktory, ktoré by mohli zvýšiť riziko estrogénovej liečby a záro-

veň špecifikovať presnejšie inkluzívne a exkluzívne kritériá, ako sú napríklad koa-

gulačné parametre alebo hrúbka intímy ešte predtým, ako sa začnú randomizované 

štúdie (Billeci a spol., 2008).

V budúcnosti sa preto bude musieť medicínska veda zamerať na pochope-

nie spôsobu, ako hormonálna terapia zvyšuje riziko NCMP bez ohľadu na to, či sa 

robila, alebo nerobila hysterektómia. Táto úloha stojí pred základným výskumom, 

ktorý sa dnes výrazne posunul v inovácii metód, pomocou ktorých možno od-

haliť účinok pohlavných hormónov na rozmanité orgánové funkcie a kognitívne 

schopnosti. 

Empirické klinické pozorovania u pacientov po NCMP jasne dokazujú, že zo-

tavovacie procesy a postupné obnovovanie funkcií po nCMP sú výsledkom procesu 

učenia a podliehajú rovnakým pravidlám ako procesy učenia v nepoškodenom moz-

gu. Mozog si zachováva určitý stupeň plasticity po celý život a v prípade poškodenia 

neurónov pri mozgovej ischémii sú iné skupiny neurónov schopné prevziať funkciu 

poškodených neurónov. Deje sa tak zmenami vlastností existujúcich synaptických 

spojení a tvorbou nových. Tento proces je závislý od funkcie ostatných oblastí moz-

gu, napríklad tých, ktoré sú zodpovedné za citové prežívanie, motiváciu a vôľu. Tieto 

okruhy sú pod výrazným vplyvom chemických modulátorov, ku ktorým patria aj 

hladiny pohlavných hormónov.
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Estrogény majú protektívny vplyv na zápalové a imunitné odpovede v moz-

gu. Mikroglia je dôležitou zložkou neurovaskulárnej jednotky, keďže jej bunky re-

prezentujú mononukleárny fagocytujúci systém v mozgu a sú v tesnej blízkosti ciev 

a hematoencefalickej bariéry (Colton a spol., 2005).

Estrogény majú protizápalový účinok v mozgovom tkanive, a ten je špecific-

ky sprostredkovaný gliovými bunkami, najmä mikrogliou. Estrogény znižujú pro-

inflamačnú vrodenú imunitnú odpoveď prostredníctvom svojich receptorov (ERα 

a Erβ) v bunkách mikroglie (Vegeto a spol., 2001). 

Protizápalový účinok estrogénov sa mení v závislosti od genotypu apoli-

poproteínu E (APOE). Podľa Browna a spol. (2007) estrogény modulujú očakávaný 

antiinflamačný účinok pri APOE3 myšiach, ale nemajú vplyv na zmenu zápalovej 

reakcie v tom istom rozsahu pri APOE4 myšiach. Z toho by vyplývalo, že u postme-

nopauzálnych žien s APOE4 genotypom sa účinok hormonálnej liečby v mozgovom 

tkanive neprejaví. Ak pokladáme cerebrovaskulárne ochorenia a Alzheimerovu cho-

robu za zápalové stavy, genetická variabilita by tak mohla prispieť k vysvetleniu ri-

zika ischemickej nCMP asociovanej s hormonálnou terapiou u zdravých žien. Štúdia, 

ktorá sledovala staršie ženy s Alzheimerovou chorobou užívajúce estrogény, zisti-

la, že ženy s APOE4 genotypom nevykazovali spomalenie kognitívnej deklinácie po 

užívaní estrogénov v porovnaní s APOE4 negatívnymi ženami, u ktorých sa benefit 

hormonálnej liečby preukázal (Yaffe a spol., 2000). 

APOE4 genotyp vplýva aj na progresiu aterosklerózy karotíd. Ženy užívajúce 

estrogény s negatívnym genotypom APOE4 mali po liečbe menšie zhrubnutie karotíd 

na rozdiel od APOE4 pozitívnych žien, ktoré prospešné zmeny na stene koronárnych 

ciev po liečbe nemali. Týmto výsledkom sa posúva poznanie pre klinickú prax a tera-

piu estrogénmi treba odporúčať ženám, ktoré na ňu pozitívne regaujú. Ako poučenie 

z týchto a ostatných štúdií vychádza pre prax pozitívne liečba estrogénmi počas peri-
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menopauzy, včasnej postmenopauzy a postchirurgickej menopauzy. Treba rozhodne 

zvýšiť pozornosť pri výbere žien vhodných na hormonálnu terapiu, ale najmä treba 

ochrániť tie ženy, pre ktoré táto liečba môže predstavovať potenciálne riziko.

Kandidátne genetické markery, inflamačné a trombotické markery treba ro-

biť v predstihu. Štúdie vzťahu pohlavia, pohlavných hormónov a nCMP by mali nevy-

hnutne pokračovať, ak chceme doplniť poznanie pre dobro pacientok. Možno merať 

odpovede periférnych ciev na liečbu vo vzťahu ku genetickým polymorfizmom a k 

rôznym hladinám endogénnych pohlavných hormónov a vo vzťahu k terapeutickým 

dávkam podávaných hormónov. Meranie centrálnej vazomotorickej rezervy artérií 

by pomohlo získať obraz o cerebrovaskulárnej odpovedi, hrúbka karotíd je predik-

ciou 10-ročného kardiovaskulárneho rizika (Howard a spol., 1993).

2.5 Muži, testosterón a NCMP

Ako prví zverejnili spojitosť androgénov s nCMP u detí Norman a spol., 2009. 

V nimi publikovanej štúdii sledovali vývin hladín androgénov od šesť do 12 mesia-

cov po ischemickej príhode s cieľom zistiť individuálne fyziologické hladiny testos-

terónu u chlapcov ohrozených nCMP. Zvýšené plazmatické hladiny testosterónu sa 

spájali so 4- až 5-násobným rizikom cerebrovaskulárneho ochorenia. Navyše objavi-

li vzťah medzi koncentráciou testosterónu a odpoveďou organizmu v tom zmysle, že 

každým zvýšením hladiny testosterónu o 1 nmol/l sa pravdepodobnosť nCMP zvy-

šovala. Táto štúdia naznačila možný vplyv mužského pohlavného hormónu v etio-

lógii nCMP u detí. Celkom iné výsledky sa zistili u starších jedincov. U 3443 mužov 

vo veku nad 70 rokov, ktorí nCMP neprekonali, predikovali nižšie hladiny celkové-

ho testosterónu zvýšené riziko nCMP alebo tranzitórnej ischemickej ataky (TIA). Aj 

muži s nižšími hladinami testosterónu v rámci fyziologickej normy mali zvýšené 

riziko TIA (Yeap a spol., 2009). Nepozorovali sa žiadne rozdiely v hladinách 17-beta 

estradiolu, čo by potvrdzovalo priamu účasť testosterónu v patogenéze nCMP. Ďalšie 

štúdie sú však potrebné na to, aby sa zistilo, či podanie exogénneho testosterónu, 
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ktorý by zvýšil jeho hladiny, môže pôsobiť na cerebrovaskulárne ochorenie u mu-

žov aj preventívne. 

Jeppessen a spol. (1996) tiež publikovali výsledky klinickej štúdie, v ktorej 

boli nízke hladiny plazmatického testosterónu u mužov inverzne asociované so zá-

važnosťou nCMP, s rozsahom ischémie a funkčného zotavenia, čo by mohlo hypote-

ticky nastoliť otázku neuroprotektivity androgénov pri nCMP. 

Na záver teda možno konštatovať, že testosterón vo všeobecnosti pôsobí ne-

uroprotektívne. Potvrdila sa expresia androgénových receptorov v kortikálnych aj 

iných oblastiach mozgu, aj keď participácia konkrétnych génov sprostredkujúcich 

neuroprotektivitu nie je doriešená. Už sú známe viaceré mechanizmy intracelulár-

nej na androgénovom receptore závislej aktivácie proteínkinázovej signalizácie, 

ktorá je dôležitá pri účinku dihydrotestosterónu. Zistila sa možná účasť negenomic-

kého účinku androgénov v neuroprotekcii po nCMP. Fyziologické hladiny androgé-

nov pôsobia v mužskom mozgu neuroprotektívne, kontroverzné výsledky možno 

vysvetliť závislosťou neuroprotektivity na koncentrácii testosterónu, pričom pokles 

testosterónu indukovaný stresom môže byť sprievodným ukazovateľom pri nCMP.

2.6  In vitro a in vivo experimenty potvrdzujúce účinok pohlavných 
hormónov v patofyziológii NCMP

Mužské pohlavie a androgény ovplyvňujú priebeh a následky nCMP. Predpo-

kladalo sa, že androgény pôsobia poškodzujúco z dvoch dôvodov. Prvým je dokáza-

né mužské pohlavie ako rizikový faktor nCMP u človeka. Druhým sú závery animál-

nych experimentov. Zistilo sa väčšie histologicky overené poškodenie mozgových 

štruktúr pri experimentálne navodenej nCMP u potkaních samcov v porovnaní so sa-

mičkami. Avšak zverejnené zistenia ostatných rokov o asociácii nízkych cirkulujúch 

hladín testosterónu s vyššou incidenciou nCMP a s jej horšími následkami (Yeap 

a spol., 2009) potvrdilo závislosť účinku androgénov v závislosti od ich koncentrá-
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cie v plazme mužov. Tieto pomerne kontroverzné údaje ukazujú, že pri poškodení 

mozgu androgény môžu mať tak protektívny, ako aj exacerbačný účinok. Aj animál-

ne modely potvrdili tento konfliktný poznatok (Uchida a spol., 2009).

Mozog je cieľovým tkanivom pre androgény a mnohé in vitro štúdie nazna-

čujú priamy účinok androgénov na odpoveď neurónov a giových buniek na poško-

denie. Ako poškodenie sa sledovali oxidačný stres, excitotoxicita a expozícia beta 

amyloidu. Androgény in vitro môžu zhoršovať poškodenie alebo bunky pred po-

škodením chrániť. Orlando s kolegami (2007) v štúdii potvrdili, že testosterón chrá-

ni pred excititoxicitou (toxickým pôsobením excitačného mediátora glutamátu po 

jeho nadmernom vstupe do neurónu), alebo naopak provokuje škodlivý excitoto-

xický účinok v závislosti od jeho koncentrácie v bunkových kultúrach. Testosterón 

v suprafyziologických koncentráciách 10 μmol/l amlifikuje excitotoxickú smrť bu-

niek indukovanú N-metyl-d-aspartátovou kyselinou (NMDA), ale v podstatne nižšej 

koncentrácii 10 nmol/l  nemá žiadny efekt. Testosterón zvýšil glutamátovú neuroto-

xicitu v neurónových bunkách v 10-mikromólových koncentráciách aj v štúdii Yan-

ga a spol. (2002). V tomto in vitro modeli bol neuroprotektívny efekt testosterónu 

sprostredkovaný nepriamo aromatizáciou na 17 beta-estradiol. V prítomnosti aro-

matázového inhibítora pôsobi testosterón neurotoxicky. V iných štúdiách testoste-

rón priamo chránil neuróny v kultúrach, rovnaký účinok sa zistil pri dihydrotestos-

teróne, potentnejšieho androgénu. Mikromólová koncentrácia testosterónu chránila 

granulárne bunky mozgu pred oxidačným stresom najpravdepodobnejšie prostred-

níctvom androgénového receptora, keďže ochrana sa zrušila v prítomnosti jeho blo-

kátora flutamidu (Ahlbom a spol., 2001) 

V kultúre neurónov hipokampu mali protektívne účinky aj testosterón aj di-

hydrotestosterón v koncentráciách 1 – 100 nmol/l a táto ochrana sa nezrušila prí-

tomnosťou aromatázových inhibítorov (Pike, 2001, Nguyen, 2005, 2007). 
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Všetky výsledky korešpondujú s predchádzajúcimi poznatkami, že tak tes-

tosterón ako aj estradiol majú za určitých podmienok neuroprotektívny účinok na 

mozgové bunky, zaujímavé však je, že účinkujú tak prostredníctvom androgénové-

ho, ako aj estrogénového receptora (Zhang a spol., 2004).

Jednou z interpretácií evidentného od koncentrácie závislého paradoxne 

dvojakého (opozitného) účinku androgénov sú dva potenciálne zainteresované 

mechanizmy bunkovej signalizácie pozorovanej in vitro. V kultúre astrocytov ak-

tivácia membránových androgénových receptorov dihydrotestosterónom urých-

ľuje bunkovú smrť, ale signalizácia prostredníctvom klasického intracelulárneho 

androgénového receptora má neuroprotektívny účinok (Gaston a Singh, 2007). Sa-

mozrejme, potvrdenie týchto mechanizmov si bude vyžadovať ešte ďalšie experi-

mentálne sledovania.

Tieto pozorovania sa potvrdili aj v in vivo modeloch na experimentálnych 

zvieratách. Podávanie androgénov kastrovaným potkaním samcom zvýšilo poškode-

nie mozgu pri experimentálnej mozgovej ischémii (Yang a spol., 2002., Hawk a spol., 

1998). V štúdii, ktorú uskutočnili Hawk a spol. (1998) zisťovali, či jednotlivé dávky, 

alebo chronické užívanie estrogénov zabezpečí ochranu neurónov  potkaních sam-

cov s oklúziou arteria cerebri media. A tiež, či je nejaká interakcia s endogénnym 

testosterónom. Závery potvrdili, že obe - akútna aj chorická liečba estrogénmi - chrá-

nia mozog samcov v experimentálne vyvolanej nCMP. Prítomnosť testosterónu zvy-

šovala a  odstránenie testosterónového účinku znižovalo veľkosť ischemickej lézie. 

Liečba estradiolom zmenšovala ischemickú oblasť. 

Stresory, ktoré redukujú testosterónové hladiny, napríklad anestetiká pred 

cerebrovaskulárnou oklúziou, zlepšujú následky ischémie u mužského pohlavia 

(Yang a spol., 2005).
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Androgény podávané po experimentálne navodenej nCMP zrýchľujú funkčné 

zotavenie sa  samcov (Pan a spol., 2005). Toto zistenie je v súlade s klinickými údaj-

mi, ktoré spomíname v texte (Zeap a spol., 2009., Jepessen a spol., 1996).

Animálne modely sú veľmi doležitým metodickým nástrojom na objasňova-

nie účinku hormonálnej terapie. Doterajšie animálne experimenty preukázali, že es-

trogény majú pozitívny vplyv na všetky zložky neurovaskulárnej jednotky. 

Samičky rôznych kmeňov potkanov majú menšie tkanivové poškodenie ako 

dôsledok ekvivalentného experimentálneho zásahu navodzujúceho nCMP (Alkayed 

a spol., 1998, Carswell a spol., 1999, Mc Cullough a spol., 2005). Naopak, samci majú zá-

važnejšie následky poškodenia tkaniva po NCMP v experimente (Bramlett a spol., 2001). 

Klinické štúdie, žiaľ, tento benefit pri ženskom pohlaví v porovnaní s placebo skupinou 

nepreukázali. Aj v potkaních modeloch, kde sa sledovali špecifické genetické rizikové 

faktory, sa preukázalo, že samičky sú menej senzitívne na cerebrálnu ischémiu ako 

samci. Treba však brať do úvahy, že v modelových experimentoch sú potkany testova-

né, na rozdiel od ľudí, v mladom a strednom veku (prehľadne Cheng a spol., 2010).

V budúcnosti by sa mal základný výskum jednoznačne zamerať na kardiovas-

kulárnu jednotku a štúdium závislosti pohlavia od veku, rizikových faktorov, počtu 

detí, hladiny endogénnych pohlavných hormónov a genetických polymorfizmov.

In vitro štúdie testovali pohlavne špecifický mechanizmus bunkovej smr-

ti po poškodení. Dopaminergné neuróny samičiek boli schopné tolerovať expozí-

ciu toxického dopamínu v dvojnásobnej koncentrácii oproti neurónom samcov. Aj 

v kultúrach prežívali samičie neuróny dlhšie ako samčie. Liu a spol. (2008) sledovali 

na pohlavie viazanú reakciu astrocytov na kyslíkovú a glukózovú depriváciu. Zisti-

li, že samičie astrocyty sú rezistentnejšie a navyše sa zistilo, že táto schopnosť je 

sprostredkovaná enzýmom P450 aromatázou, ktorá, ako sme už spomenuli, meta-
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bolizuje testosterón v jednokrokovej reakcii na estradiol. Keď sa pokusy zopakovali 

na geneticky modifikovaných myšiach bez génu pre aromatázu, samičie astrocyty 

boli veľmi senzitívne na kyslíkový a glukózový deficit a pohlavné rozdiely zmizli 

(Liu a spol., 2008).

Molekulárne signálne dráhy sú pri cerebrálnej ischémii tiež pohlavne špe-

cifické. Apoptóza predstavuje pomalšiu formu postischemickej patológie, a  tak 

je terčom výskumu, ktorý by mal viesť k špecifickej neuroprotektívnej liečbe. Má 

dve signálne kaskády. Jedna je sprostredkovaná mitochondriálnym mechaniz-

mom a je známa ako kaspázo-dependentná. Druhá je kaspázo-independentná 

a je aktivovaná postischemickým DNA poškodením, pričom zahŕňa poly-ADP ri-

bózo-polymeráza (PARP) -DNA regeneračný enzým. Genetická delécia alebo far-

makologická inhibícia PARP zlepšuje následky nCMP u samcov, ale nie u sami-

čiek, nezávisle od hormonálneho prostredia. Antikaspázová terapia sa ukázala 

byť efektívnejšia u samičiek. Z opísaných experimentov teda vychádza poznanie, 

že odpoveď na poškodenie mozgu je funkciou pohlavia bez ohľadu na pohlavne 

špecifické hormonálne prostredie. K molekulám, ktoré majú pohlavne špecifickú 

úlohu pri ischemickom prostredí a smrti buniek, patria napríklad apoptózu in-

dukujúci faktor, kaspáza, NOS, glutation, astrocytová aromatáza a iné (prehľadne 

v Cheng a spol., 2010). 

Na záver treba na základe experimentov povedať, že biologické pohlavie 

a pohlavné hormóny ovplyvňujú tak následky cerebrálnej ischémie, ako aj prísluš-

né mechanizmy spôsobujúce bunkovú smrť. Pochopením rozdielov v reakcii mužov 

a žien na poškodenie a opravné mechanizmy sa otvárajú široké možnosti uplatne-

nia cielenej terapie s benefitom pre každé pohlavie. Navyše využívanie animálnych 

a bunkových modelov, ktoré umožňujú stanovenie a pochopenie príslušných funda-

mentálnych medzipohlavných rozdielov, nám otvára nové pohľady na funkcie muž-

ského a ženského mozgu a jeho funkcií.
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Náhle cievne mozgové príhody 
u onkologických pacientov 

Beata Mladosievičová

Ústav normálnej patologickej fyziológie LF UK 

 Náhle cievne mozgové príhody (NCMP) sú závažnou komplikáciou mnohých 

onkologických ochorení a ich liečby. Skracujú celkové prežívanie onkologických pa-

cientov a negatívne ovplyvňujú kvalitu ich života. Prevalencia rizikových faktorov 

pre cievne mozgové príhody býva u onkologických pacientov vysoká. V súčasnosti 

v rámci klinických štúdií nebýva týmto rizikovým faktorom pred protinádorovou 

liečbou, počas liečby aj po jej ukončení venovaná adekvátna pozornosť. Spôsob 

a frekvencia monitorovania rizikových faktorov pre vznik cievnych mozgových prí-

hod a ich manažment u onkologických pacientov nie sú v súčasnosti bližšie špeci-

fikované.

Zlepšenie informovanosti onkologických pacientov a lekárov o riziku ciev-

nych mozgových príhod v tejto skupine pacientov a tiež špičková lekárska starostli-

vosť môžu pomôcť zvýšiť kvalitu a dĺžku ich života.
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1. Etiopatogenéza 

Cievne mozgové príhody vznikajú u onkologických pacientov najčastejšie v dôsledku 

• trombózy,

• embolizmu, 

• krvácania do mozgu.

Príčinami trombóz u onkologických pacientov bývajú 

• poruchy koagulácie,

• kompresia/ infitrácia ciev, 

• protinádorová liečba.

Embolizmus býva u onkologických pacientov podmienený 

• nebakteriálnou trombotickou endokarditídou,

• embolizáciou z nádorovej masy, 

• septickou embolizáciou (Tab. 1).

Riziko CMP býva zvýšené v kontexte s niektorými ochoreniami: nebakteriálnej 

trombotickej endokarditídy, Trousseauvho syndrómu a diseminovanej intravaskulár-

nej koagulácie. 

Nebakteriálna trombotická endokarditída sa najčastejšie vyskytuje u pacientov 

s nádormi ovárií, pľúc, pankreasu a žalúdka. Býva charakterizovaná agregátmi 

fibrínu a doštičiek (fibrínovými vegetáciami) na srdcových chlopniach bez infekčnej 

etiológie. Uvoľnené tromby ohrozujú pacientov embolizáciou do mozgu aj do iných 

orgánov, napr. srdca, obličiek a sleziny.

-20Diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIC) sa prejavuje zvýšenou aktiváciou 

zrážania krvi a zlyhaním mechanizmov tvorby koagula. DIC sa vyskytuje najmä 
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u pacientov s promyelocytárnou leukémiou, s pokročilým karcinómom pankreasu, pľúc, 

prostaty, žalúdka a čreva. Solídne tumory častejšie indukujú trombotickú vaskulopatiu.

Pri posudzovaní rizika ischemických CMP u onkologických pacientov je potrebné 

vziať do úvahy tiež niektoré špecifické situácie súvisiace s nádorom ako 

• hyperkoaguláciu,

• zmeny viskozity krvi, 

• trombocytopatie, 

• leukocytózy.

Doteraz neexistuje jednoznačná odpoveď na otázku, či s nádorom súvisiace 

faktory (napr. hyperkoagulačný stav) predstavujú vyššie riziko ako klasické rizikové 

faktory (napr. hypertenzia, ateroskleróza). 

V retrospektívnej štúdii u pacientov s neurologicky potvrdenými ischemic-

kými CMP liečenými v Memorial Sloan Kettering Cancer Center (USA) boli embolické 

príhody zaznamenané u 54 % pacientov a neembolické u 46 %. Ateroskleróza bola 

príčinou CMP u 22 % týchto pacientov (veľké cievy boli postihnuté aterosklerotickým 

procesom u 10 % pacientov, malé u 12 %). V inej štúdii zaoberajúcej sa pitevnými 

nálezmi cievnych mozgových príhod u bývalých onkologických pacientov, ktorí boli 

počas života neurologicky symptomatickí aj asymptomatickí, bola incidencia atero-

sklerózy potvrdená u 14,5 % pacientov s cievnou mozgovou príhodou.

Krvácania do mozgu u onkologických pacientov vznikajú najčastejšie v dôsledku 

• koagulopatie,

• nádorového procesu v mozgu.
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Cievne mozgové príhody môžu súvisieť s protinádorovou liečbou viacerých malignít 

- najčastejšie nádorov pľúc, testis, nádorov mozgu, hlavy a krku, karcinómov prsníka 

a krčka maternice, leukémií a lymfómov. Môžu byť zapríčinené 

• klasickou chemoterapiou, 

• rádioterapiou, 

• cielenou liečbou. 

Môžu vznikať počas podávania liečby, príp. aj viac rokov po jej ukončení, v čase, 

keď už vyliečenému onkologickému pacientovi nebýva venovaná adekvátna pozornosť. 

Tab. 1 Vybrané mechanizmy cerebrálnej ischémie u onkologických pacientov 

(podľa L. R. Rogersovej Neurol Clin N Am 2003, 21, 167 - 192)

Mechanizmus  Klinické prejavy Druh malignity

Koagulopatia

Nebakteriálna trombotická endokar-
ditída

 ischémia encefalopatia Adenokarcinómy

Cerebrálna intravaskulárna koagulopa-
tia s trombózou

encefalopatia transientne fokálne 
prejavy

leukémie Ca prsníka

Trombóza sagitálneho sinusu
bolesť hlavy, príznaky ischémie
encefalopatia

leukémie Solídne tumory

Mechanizmy súvisiace s nádorom

Metastázy do lebky alebo dury s 
kompresiou sagitálneho sínusu 
Leptomeningeálne metastázy  

bolesť hlavy vracanie príznaky ischémie 
encefalopatia

Solídne tumory lim gliómy 
gliómy solídne tumory solídne tumory

Embolizmus z tumoru príznaky ischémie  tumory solídne tumory

Mechanizmy súvisiace s protinádorovou liečbou

Chemoterapiou indukovaná trombóza
bolesť hlavy príznaky ischémie encefa-
lopatia

leukémie Solídne tumory

Radiáciou indukovaná ateroskleróza 
karotíd so stenózou alebo trombózou

príznaky ischémie nádory hlavy a krku lymfómy

Radiáciou indukovaná cerebrálna 
vaskulopatia

príznaky ischémie mozgové tumory leukémie

Infekcie - najmä fungálna sepsa s embo-
lizáciou a vaskulitídou

príznaky ischémie encefalopatie
leukémie stav po transplantácii hemato-
poetických kmeňových buniek
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2. Cerebrálna ischémia v dôsledku chemoterapie

Chemoterapia môže zapríčiniť systémovú alebo cerebrálnu ischémiu, pričom 

najčastejšími príčinami bývajú: 

• endoteliálna dysfunkcia, 

• poruchy hemostázy, 

• vazospazmus, 

• vaskulitída.

2.1 Endoteliálna dysfunkcia

Viaceré štúdie potvrdili schopnosť platinových derivátov poškodzovať endo-

tel. K platinovým derivátom patria cisplatina, karboplatina, oxaliplatina, satraplati-

na. Indikačný rozsah zahŕňa osteosarkómy, nehodgkinovské lymfómy, germinatívne 

nádory semenníkov, karcinómy prsníka, vaječníkov a ďalšie malignity.

Cisplatina môže indukovať ischémiu počas liečby, avšak zvýšené riziko po-

škodenia endotelu môže byť výsledkom aj kumulatívneho pôsobenia tohto farmaka. 

Cisplatina môže byť detekovateľná v plazme aj 20 rokov po skončení terapie. 

Výsledky viacerých štúdií, v ktorých sa sledovali markery endoteliálnej dys-

funkcie (mikroalbuminúria, vysokosenzitívny C-reaktívny proteín, von Willebran-

dov faktor, inhibítor plasminogénového aktivátora a tkanivový plasminogénový 

aktivátor) a markery včasnej aterosklerózy (intimomediálny index karotickej tepny, 

prietokom podmienená dilatácia arteria brachialis), dokazujú prítomnosť endoteli-

álnej dysfunkcie u pacientov dlhodobo sledovaných po cytostatickej liečbe. 

K endoteliálnej dysfunkcii môžu prispievať aj metotrexát, etopozid, bleomy-

cín a inhibítory angiogenézy (bevacizumab). Humanizovaná monoklonálna protilát-
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ka bevacizumab, ktorá blokuje nadprodukciu vaskulárneho endoteliálneho rastové-

ho faktora, významne zvyšuje riziko trombózy.

2.2 Poruchy hemostázy

Samotná nádorová choroba vyvoláva protrombotický stav. Riziko tromboem-

bolizmu je vyššie u pacientov s metastázami (najmä v pečeni) a s rizikovými fak-

tormi, ku ktorým patria napr. imobilita, dehydratácia, ochorenie srdca, uvoľňovanie 

zápalových cytokínov, používanie centrálnych venóznych katétrov a iné pridružené 

ochorenia. Avšak v súčasnosti začínajú pribúdať aj údaje o mozgovej ischémii vyvo-

lanej chemoterapiou.

Protrombotické pôsobenia chemoterapie sa vysvetľuje zvýšenou aktiváciou 

a agregáciou trombocytov, toxickým pôsobením na cievny endotel a následnej apo-

ptóze endotelových buniek, zvýšenou tvorbou tkanivového faktora, zníženou hladi-

nou antikoagulačných molekúl a zníženou fibrinolytickou aktivitou.

Najčastejšie býva poškodená a. cerebri media a najčastejšou terapiou u pa-

cientov s ischémiou mozgu bývajú platinové deriváty a L-asparagináza. 

Riziko tromboembolických mozgových komplikácií súvisí s cisplatinou, oso-

bitne u pacientok s karcinómom prsníka (najmä ak sú liečené aj hormonálnou te-

rapiou) a testikulárnych tumorov. Modulátor estrogénových receptorov tamoxifen 

v  kombinácii s klasickou chemoterapiou môže zvyšovať riziko trombotických epi-

zód u pacientok s karcinómom prsníka.

Väčšina cievnych mozgových príhod sa vyskytuje počas niekoľkých dní od 

poslednej chemoterapie.
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V nedávnej štúdii v súbore 179 pacientov s germinatívnymi tumormi lieče-

nými chemoterapiou obsahujúcou cisplatinu sa potvrdilo vyššie riziko tromboem-

bolických komplikácií.

Osobitné riziko tromboembolizmu sa zisťuje u pacientov zároveň liečenými 

kortikoidmi vo vysokých dávkach a tiež s metastázami v pečeni. 

Tab. 2 Prehľad pacientov s CMP po podaní cisplatiny

Citácia Vek Nádor Chemoterapia Čas po podaní Rizikové faktory Etiológia Stav

v rokoch cisplatiny CMP

Citácia Vek
v rokoch Nádor Chemoterapia 

Čas po 
podaní 
cisplatiny

Rizikové 
faktory Etiológia CMP Stav

Doehn et al. [10] 31 seminóm 
2x Cis + Eto + 
Bleo

24 hodín fajčenie 
trombóza 
a. basilaris 

úmrtie

Icli et al. [7] 19 teratóm 

4x Cis + Eto + 
Bleo, 3x Cis + 
Eto + Ifo, 2x Cis 
+ Eto

27 dní žiadne 
pravá cerebe-
lárna
oblasť 

remisia 

Azak et al.[11] 17 
nonseminoma-
tózny nádor

4x Cis + Eto + 
Bleo

48 hodín žiadne 
početné 
infarktové ložiská 

úmrtie 

Pretnar-Oblak et 
al. [6] 

44 seminóm 
2x Cis + Eto + 
Bleo

24 hodín žiadne 
oklúzia ľavej 
a. carotis int.

epilepsia

Russmann et 
al. [8] 

27 
embryonálny 
karcinóm 

Cis + Eto + Bleo 48 hodín 
fajčenie 
marihu-
any 

trombus v ľavej 
a. carotis int

úmrtie

Dietrich et al. [12] 38 
nádor z germin. 
bb 

2x Cis + Ifo 
+ Eto

6 - 12 
hodín 

žiadne
početné ischemické 
a hemorhagické 
ložisk 

neúplné 
vyliečenie

Weijl et al. [3], 24 
embryonálny 
karcinóm

2x Cis + Eto + 
Bleo

6 dní ? ? ?

Weijl et al. [3], 34 
embryonálny 
karcinóm

1x Cis + Eto + 
Bleo

5 dní ? ? ?

Gerl et al. [4] 26 
teratóm a. 
cerebri media 

3x Cis + Eto + 
Bleo

27 hodín žiadne oklúzia úmrtie 

Samuels et al.[9] 58 choriokarcinóm
1x Cis + Bleo 
+ Vin

24 hodín ? 
okluzívna 
arteritída

úmrtie

Cis = cisplatina, Eto = etopozid, Bleo = bleomycín, Ifo = ifosfamid, Vin = vinblastín, ? 

= detaily neuvedené
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Trombotické komplikácie u onkologických pacientov môžu súvisieť s podávaním 

L-asparaginázy, používanej v liečbe leukémií, ktorá môže zapríčiňovať trombózu horného 

sagitálneho sínusu, cerebrálnu arteriálnu trombózu alebo systémovú trombózu.

Trombóza po L-asparagináze býva zapríčinená poklesom plazminogénu, an-

titrombínu III a C-proteínu. V súvislosti s venóznou trombózou indukovanou L-aspa-

raginázou sa často zisťuje rekanalizácia.

Možná je aj embolizácia do mozgu zo samotného tumoru (z pľúc alebo zo 

srdca). U pacientov s hlbokou žilovou trombózou pri otvorenom foramen ovale exis-

tuje riziko paradoxného embolizmu.

2.3 Vazospazmus

Vazospazmy u onkologických pacientov môžu súvisieť s podávaním 5-flu-

orouracilu, metotrexátu, L-asparaginázy a inhibítorov angiogenézy. Senzitivitu na 

vazospazmus zvyšuje hypomagnezémia.

Samostatný problém súvisiaci s ischemickými CMP predstavujú ochorenia 

srdca indukované protinádorovými farmakami.

Tab. 3 Klasická protinádorová liečba a kardiovaskulárne komplikácie
Klasická protinádorová liečba Kardiovaskulárne komplikácie

Antracyklíny kardiomyopatia a zlyhanie srdca

Cisplatina predsieňová fi brilácia, tromboembolizmus 

Cyklofosfamid kardiomyopatia a zlyhanie srdca

5-fl uorouracil zlyhanie srdca, ischémia

Gemcitabin predsieňová fi brilácia

Paklitaxel ischémia, bradykardia

Podávanie cielenej liečby sa v ostatných rokoch dramaticky zvýšilo a prinies-

lo benefit v liečbe mnohých nádorov. Očakávalo sa, že cielene pôsobiace farmaká 
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budú menej toxické ako klasická chemoterapia. Nedávno sa v súvislosti s cielenou 

liečbou objavili nové nepoznané kardiovaskulárne riziká, ku ktorým patrí: 

• zlyhanie srdca,

• ischémia,

• hypertenzia,

• tromboembolizmus,

• arytmie.

Tab. 4 Cielená protinádorová liečba a kardiovaskulárne komplikácie
Cielená protinádorová liečba KVS komplikácie

Bevacizumab zlyhanie srdca, ischémia, hypertenzia

Trastuzumab zlyhanie srdca

Bortezomib zlyhanie srdca

Dasatinib zlyhanie srdca

Imatinib zlyhanie srdca

 Sunitinib zlyhanie srdca, hypertenzia

Sorafenib ischémia, hypertenzia

Vorinostat tromboembolizmus

Talidomid tromboembolizmus, bradykardia

Lemalidomid tromboembolizmus

Erlotinib tromboembolizmus
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3. Cerebrálna ischémia v dôsledku rádioterapie

 Akcelerovaná ateroskleróza a fibróza a následná stenóza karotíd sú známe 

cievne komplikácie po ožiarení dávkami > 50 Gy (používajú sa napr. v liečbe karci-

nómov krku). Prípady aterosklerotického postihnutia nekoronárnych artérií po pou-

žití rádioterapie (RT) v stredných dávkach (30 - 50 Gy) sú sporadické a nedostatočne 

objasnené. Tieto zriedkavé prípady nekoronárnych lézií sú však závažné, preto je 

nevyhnutné myslieť na ne v skríningu a prevencii vaskulárnych následkov radiačnej 

liečby.

Štúdia Patela a spol. (2006) hodnotila pacientov po stredných dávkach rádio-

terapie lymfómu a seminómu (priemená dávka rádioterapie bola 44 Gy). Nekoronár-

ne vaskulárne ochorenie sa vyvinulo u 21 pacientov (medián rokov do objavenia sa 

cievnej stenózy po RT bol 15 rokov). Piatim z nich bola cievna stenóza diagnostiko-

vaná auskultáciou počas klinického vyšetrenia. Dvanásť prípadov aterosklerotické-

ho postihnutia ciev s atypickou klinickou manifestáciou sa vyskytlo v mladom veku.

Experimentálne štúdie potvrdili, že radiačná liečba predisponuje na tvorbu 

plakov s výraznejšou expresiou zápalových molekúl, čo ľahšie vedie k ruptúre a ná-

slednej cievnej mozgovej príhode. Klinická symptomatológia prejavov postradiačnej 

aterosklerózy môže byť rôzna.

Radiačné poškodenie karotických artérií sa môže manifestovať neurolo-

gickou symptomatológiou. Autori Hull a spol. retrospektívne hodnotili incidenciu 

kardiovaskulárnych komplikácií u 415 pacientov dlhodobo prežívajúcich po lieč-

be  Hodgkinovho lymfómu (radiačné pole zahŕňalo srdce, karotické a podkľúčne tep-

ny). Postihnutie karotických a podkľúčnych artérií sa vyvinulo u 30 pacientov  (7,4 

%). Medián výskytu bol 17 rokov po liečbe. K prejavom tohto postihnutia patrili moz-

gová príhoda, tranzitórny ischemický atak, stenóza karotickej a podkľúčnej artérie. 
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Pacienti, ktorí mali mozgovú príhodu alebo tranzitórny ischemický atak, mali v čase 

RT v priemere 51 rokov, pričom pacienti, u ktorých sa vyvinula izolovaná stenóza 

karotickej a podkľúčnej artérie, mali v čase rádioterapie v priemere 20 rokov. Prie-

merná ožarovacia dávka na oblasť krku bola u pacientov s cievnym postihnutím väč-

šia (44 Gy) ako u pacientov bez vývoja ochorenia (36 Gy). U 25 (6,2 %) pacientov sa 

zistila klinicky závažná chlopňová chyba (aortálna stenóza, mitrálna insuficiencia, 

trikuspidálna insuficiencia a aortálna insuficiencia).

 Možný vývoj vaskulopatie u pacientov, ktorí boli ožiarení strednými dávka-

mi, zdôrazňuje potrebu monitorovania dyslipidémie a redukcie vaskulárnych rizi-

kových faktorov po skončení protinádorovej liečby vhodnou preventívnou terapiou. 

Včasné terapeutické ovplyvnenie funkcie endotelových buniek po ožiarení môže 

zabrániť progresii vaskulárneho poškodenia. 
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4. Cerebrálne hemorágie u onkologických pacientov

Cerebrálne hemoragie vznikajú najčastejšie v dôsledku

• koagulopatie,

• v spojitosti s tumorom.

Tab. 5 Vybrané mechanizmy cerebrálnej hemorágie u onkologických pacientov

Mechanizmus Klinické prejavy Druh malignity
Mechanizmus                  Klinické prejavy                   Druh malignity

Koagulopatia

DIC
prejavy mozgového krvácania,  ence-
falopatia, 

leukémie

Trombocytopénia               fokálne prejavy

Mechanizmy súvisiace s nádorom

Mozgové metastázy              prejavy parenchymálneho krvácania                                          

karcinómy 
melanómy
gliómy

Primárne mozgové nádory          
prejavy subdurálneho alebo
epidurálneho krvácania                                              

karcinómy leukémie lymfómy
meningeómy

Metastázy do lebky alebo dury                               

Mechanizmy súvisiace s protinádorovou liečbou

Chemoterapiou indukované        Prejavy parenchymálneho krvácania          leukémie

Oklúzia sagitálneho sínusu

Prejavy hemolyticko-uremického 
syndrómu         

karcinómy

Infekcie                         
prejavy parenchymálneho alebo suba-
rachnoidálneho krvácania

Leukémie

najmä fungálna sepsa  s mykotickou 
aneuryzmou alebo s vaskulitidou
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4.1 Koagulopatie

Intrakraniálne krvácanie sa vyskytuje častejšie u pacientov s hematologický-

mi ako so solídnymi malignitami. Hematologické malignity bývajú častejšie spojené 

s diseminovanou intravaskulárnou koaguláciou (DIC). 

K ďalším menej častým príčinám intrakraniálnej hemorágie u onkologických 

pacientov patria:

• trombocytopénia (v dôsledku chemoterapie alebo rádioterapie, poškodenia kost-

nej drene nádorovým procesom alebo v dôsledku idiopatickej trombocytopenic-

kej purpury),

• poškodenie pečene,

• metastázy v mozgovom tkanive, v lebke alebo v dure, 

• sepsa. 

Hemorágia v mozgovom parenchýme, v subdurálnom alebo subarachnoidál-

nom priestore priestore môže vznikať v dôsledku akútnej diseminovanej intravas-

kulárnej koagulácie (DIC). Napríklad pri akútnej promyelocytárnej leukémii vzniká 

DIC v dôsledku degranulácie promyelocytov. Hemorágie do mozgu sú častejšie pri 

myeloidných leukémiách, menej časté sú pri lymfocytárnych leukémiách. Pri lymfo-

cytárnych leukémiách sa hemorágie môžu vyskytovať v období relapsu v dôsledku 

diseminovanej intravaskulárnej koagulácie, infekcie, poškodenia pečene a kompli-

kácií navodených chemoterapiou. Hemorágie sa môžu vyskytovať aj v oblasti trom-

bózy sagitálneho sínusu. Subdurálne hemorágie sa vyskytujú u pacientov s leuké-

miami, najmä v dôsledku refraktérnej trombocytopénie. Hemorágie sú častejšie u 

pacientov liečených autológnou transplantáciou hematopoetických krvotvorných 

buniek (najmä u pacientov s akútnou myeloidnou leukémiou), menej časté sú po 

alogénnych transplantáciách.
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4.2 Hemorágie v kontexte s tumorom

Najčastejšie bývajú u pacientov s melanómami, s nádormi pečene, pľúc, pa-

pilárnymi nádormi štítnej žľazy.

Patofyziológia hemorágií v mozgovom tkanive je multifaktoriálna a súvisí:

• s nekrózou tumoru, 

• s ruptúrou nádorových ciev,

• inváziou tumoru do ciev v parenchýme.

Hyperleukocytóza (viac ako 100 x 109 leukocytov/l) u pacientov s leukémia-

mi môže zapríčiniť leukostázu s následnou lokálnou hypoxiou a deštrukciou ciev.

Subdurálne hemorágie bývajú prítomné u pacientov s nádormi prsníka, 

prostaty, žalúdka metastázujúcimi do dury alebo lebky. Vyskytujú sa aj u pacientov 

s lymfocytárnymi leukémiami a lymfómami. 

Pravdepodobnosť vzniku cievnej mozgovej príhody u onkologických pacien-

tov závisí od viacerých faktoroch – od typu a štádia nádoru, od výkonnostného sta-

vu  pacienta, od pridružených ochorení a od jeho liečby. Bez poznania týchto fakto-

rov nie je možná adekvátna prevencia CMP u onkologických pacientov.

Odborné spoločnosti začínajú tejto problematike u onkologických pacientov 

venovať zvýšenú pozornosť a je možné očakávať, že budú pravidelne aktualizované 

aj odporúčania na prevenciu a liečbu tejto závažnej komplikácie u onkologických 

pacientov.
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Depresia a cievne príhody

Vladimír Novotný

Psychiatrická klinika LFUK a UNB

Depresia je časté ochorenie. Podľa našej epidemiologickej štúdie (EPID, Heretik 

et al., 2003) polročná prevalencia depresie na Slovensku v dospelej populácii je 12,8 %.

Klinická skúsenosť poukazuje na to, že depresia, resp. depresívne symptómy 

sa často objavujú aj po mozgovej príhode. Niektorí autori používajú termín vasku-

lárna depresia (Kolibáš, 2010).

V anglosaskej literatúre sa označuje ako post-stroke depression (PSD). Depre-

sia následne veľmi negatívne vplýva nielen na mortalitu, ale aj na rehabilitáciu takto 

postihnutých pacientov. Pacienti, u ktorých mozgová príhoda bola komplikovaná 

depresiou, sú častými a nákladnými užívateľmi následnej zdravotnej a sociálnej sta-

rostlivosti (Beekman et al., 1998)
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1. Epidemiológia PSD

Vo svete prebehlo viacero populačných štúdií, ktoré zisťovali výskyt depresie 

u pacientov po mozgovej príhode. Jedna z najstarších (Bristol Stroke Study, n = 379, 

Wade et al., 1989) zistila prevalenciu depresie 22 %. Neskoršie škandinávske štúdie 

(Finnstroke, n = 321, Kotila et al., 1998 a Orebro Stroke Study, n = 231, Appelros a Vii-

tanen, 2004) už konštatovali vyššiu prevalenciu depresie 47 %, resp. 37 %. Austrálska 

štúdia z Perthu (n = 294) zistila 15-percentnú prevalenciu (Bourvill et al., 1995). 

Výsledky sa môžu líšiť nielen pre zvolenú metodiku zisťovania, ale aj preto, 

aká populácia sa sleduje. Všeobecne sa uvádza, že ak sa sleduje výskyt depresie 

po náhlej cievnej mozgovej príhode (NCMP)  len u nemocničnej populácie, výskyt je 

vyšší. Napríklad v jednej nemeckej štúdii sa zistila prevalencia až 55 % ( Hüvel et al., 

1998). Napriek tomu nedávna veľká švédska štúdia (n = 13 999, Eriksson et al., 2004) 

zistila frekvenciu depresie len 14 % u nemocničnej populácii.

Hackett et al. (2005) publikovali veľmi rešpektovaný prehľad zistení z 96 vý-

znamných publikácií za roky 1977 - 2002. Zistili, že výskyt depresie po cievnej prí-

hode sa nelíši, či ide o akútnu, alebo dlhodobo liečenú populáciu, či ide o populačnú, 

nemocničnú, alebo už rehabilitovanú populáciu pacientov. Priemerný výskyt depre-

sie u NCMP bol 33 %. Diferencie podľa jednotlivých subpopulácií sú v tabuľke 1.

Tab. 1. Výskyt depresie pri cievnej príhode (podľa Hackett et al., 2005)
Akútne štúdie %
Populačné 33
Nemocničné 36
Rehabilitačné 30
Chronické štúdie

Populačné 34

Nemocničné 34
Rehabilitačné 34
Spolu (priem.) 33
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2. Klinická manifestácia depresie po mozgovej príhode

Tento typ depresie má charakteristiky zhodné s veľkou depresívnou poru-

chou alebo epizódou. V porovnaní s klasickou depresiou tento typ depresie má nie-

len depresívnu náladu ako hlavný príznak, ale aj nápadnú psychomotorickú retar-

dáciu. Častá je aj porucha koncentrácie, anhedónia, s výrazným poklesom záujmov 

a anxieta (Kanner, 2005, Goldemund a Telecká, 2006).

Podľa jednej americkej práce analyzujúcej symptomatiku pacientov po moz-

govej príhode s depresiou a bez depresie, pacienti s depresiou majú viac prominu-

júce somatické symptómy (pokles libida, poruchy spánku a poruchy chuti do jedla) 

než pacienti po mozgovej príhode, ale bez depresie (Fedoroff et al., 1991).

V minulosti bola snaha vytvoriť samostatnú nozologickú jednotku - vasku-

lárnu depresiu. Okrem základných depresívnych symptómov ju mali charakterizo-

vať vážnejšie neuropsychologické deficity s významným narušením exekutívnych 

funkcií. Zatiaľ sa táto jednotka veľmi neujala, ale niektorí odborníci tento názov po-

užívajú (Alexopoulos et al., 1997, Kolibáš, 2010).

3. Diagnostika depresie

Diagnóza PSD môže byť niekedy náročná, lebo príznaky depresie sú prekry-

té neurologickými a kognitívnymi deficitmi. Psychiatrické konziliárne vyšetrenie 

môže pomôcť vo včasnej diagnostike. Je možné tiež sledovať zmeny stavu pomocou 

stupníc (napr. Beckova škála, Zungova škála, Mongomery- Asbergovej škála a pod.). 

Pri použití Hamiltonovej depresívnej škály sa zistila tendencia k podhodnoteniu PSD 

(Pinoit et al., 2006). Asi 40 % týchto depresií nie je identifikovaných (Kolibáš, 2010).
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4. Diferenciálna diagnóza

V diferenciálnej diagnóze je potrebné odlíšiť situačne vyvolaný smútok (ča-

sová a obsahová súvislosť s nepriaznivou situáciou, komorbidné telesné choroby 

(najčastejšie hypertenzia a diabetes mellitus). Treba myslieť aj na možnosť rozvoja 

iných psychiatrických diagnóz - predovšetkým generalizovanej úzkostnej poruchy 

a demencie (Kanner, 2005, Kolibáš, 2010). 

5. Etiopatogenéza

Dlho sa hľadal súvis medzi postihnutím ľavej, resp. pravej hemisféry a depresiou. 

Výsledky boli kontradiktórne (Kanner, 2005). Singh et al. (2000) hodnotili 12 reprezenta-

tívnych štúdií, šesť štúdií nenašlo súvis medzi lateralitou postihnutia a depresiou, dve 

našli súvis depresie s postihnutím pravej hemisféry, štyri s postihnutím ľavej hemisféry. 

Dnes prevláda názor, že nie je rozdiel v riziku vzniku afektívnej poruchy 

v závislosti od postihnutia a od konkrétnych štrukturálnych zmien v pravej alebo 

ľavej hemisfére (Ebrahim et al., 1987, Collin et al., 2010). V CT štúdiách sa častejšie 

nachádzal súvis PSD s frontálnym postihnutím, resp. s kortikálnou atrofiou vo fron-

tálnych oblastiach (Kanner, 2005).

Pomerne silná je evidencia subkortikálnych ischemických inzultov a depre-

sie. Táto evidencia je založená najmä na prácach, ktoré sledovali zmeny pomocou 

magnetickej rezonancie. Tieto zmeny sa opakovane potvrdili hlboko v bielej hmo-

te a sú vo vzťahu k narušenej pamäti a poruche exekutívnych funkcií u pacientov 

s depresiou (Steffens a Potter, 2008).
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V etiopatogenéze okrem organických príčin hrajú úlohu aj iné sociálne a psy-

chologické faktory. Klasická štúdia z Veľkej Británie (n = 149) naopak preukázala, že 

depresia bola častejšia u pacientov, u ktorých bola postihnutá celková sebestačnosť. 

Veľmi výrazne ovplyvňuje vznik depresie porucha hybnosti končatín (Ebrahim et 

al., 1987). Výskyt afektívnej poruchy po mozgovej príhode nie je ovplyvnený vekom, 

pohlavím alebo časom stráveným v nemocnici. Výskyt nesúvisí ani s počtom pred-

chádzajúcich mozgových príhod (Collin et al., 2010).

Podľa jednej novej poľskej štúdie existuje celý rad rizikových faktorov, ktoré 

majú patoplastický charaker . Porovnali dva súbory pacientov s mozgovou príhodou 

(n = 160 bez depresie a n = 80 s depresiou). Logistickou regresiou sa zistilo, že nízka 

úroveň vzdelania, nízky príjem, závažnosť mozgovej príhody, horší funkčný status, 

problémy denného života a potreba pomoci sú významne v súvise s formovaním 

depresie. Následne 60 % pacientov s depresiou drasticky obmedzuje svoj sociálny 

kontakt, sú nespokojní s partnermi a priateľmi (Sienkiewicz-Jarosz et al., 2010).

Rizikovým faktorom je aj pozitívna rodinná anamnéza pre psychiatrické ochorenie. 

V súbore 906 pacientov sa konštatoval vznik depresie u pacientov po mozgovej príhode 

a pozitívnou rodinnou anamnézou s rizikom šance (OR) 1,51 (Tanev et al., 2009). Zdá sa, že 

depresia súvisí aj s neakceptáciou choroby a s neakceptáciou reality (Townend et al., 2010).

6. Priebeh

Depresia po mozgovej príhode sa objavuje najčastejšie v priebehz prvých 

dvoch mesiacov (46 %), naopak, objavenie depresie po 12 mesiacoch od príhody je 

zriedkavé (12 %). Príznaky depresie pretrvávajú asi rok. Tendencia k prolongované-

mu priebehu je častejšia pri mozgovej príhode v riečišti a. cerebri media. Naopak, 

kratší priebeh býva, ak príhoda vznikne v oblasti a. cerebri posterior (Kanner, 2005). 
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7. Prognóza

Je všeobecný súhlas, podoprený aj početnými štúdiami, že depresia výrazne 

zhoršuje kvalitu života (napr. Gbiri et al., 2010). PSD zhoršuje normalizáciu kognitív-

nych porúch, zhoršuje návrat schopností potrebných pre denný život. PSD zvyšuje 

aj mortalitu. Pacienti s PSD mali v súbore 976 pacientov s mozgovou príhodou o 50 

% vyššiu mortalitu než pacienti bez PSD (Wade et al., 1987).

8. Terapia

V minulosti len 15 % pacientov s touto organickou depresiou dostávalo adek-

vátnu terapiu (Ebrahim et al., 1987). U pacientov s depresiou po mozgovej príhode 

sa v minulosti aplikovali tricyklické antidepresíva (napr. nortriptylin alebo amitrip-

tylin). Pozorovalo sa zlepšenie depresie, ale objavovali sa aj komplikácie v dôsledku 

nežiaducich účinkov.

V neskoršom období sa vcelku s úspechom aplikovali SSRI (napr. fluoxetin, 

citalopram). Tiež sa skúšal trazodon. Pri aktívnej liečbe sa pozoroval ústup depresie 

a oživenie denných aktivít pacientov (Chemerinski et al., 2001).

PSD sa väčšinou vyskytuje vo vyšších vekových skupinách, preto treba pri 

medikácii zohľadniť farmakokinetické a farmakodynamické zvláštnosti. Výhodu 

predikovateľnosti plazmatickej koncentrácie majú látky s lineárnou farmakokine-

tikou. Iniciálne dávky antidepresív sú v porovnaní so stredným vekom polovičné. 

Antidepresíva s kratším polčasom vylučovania majú výhodu kratšieho času na do-

siahnutie rovnovážneho stavu, ako aj kratšie trvanie ťažkostí po vysadení pre ne-

žiaduce účinky (Tab. 2). Nevýhodu predstavuje potreba užívania v minimálne dvoch 

denných dávkach a vyššie riziko syndrómu z vysadenia. 
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Latencia nástupu antidepresívneho účinku je dlhšia ako v strednom veku, 

súvisí s potrebou titrácie terapeutickej dávky, ako aj s vekom podmienenými zme-

nami farmakokinetiky. Odporúčaná dĺžka akútnej fázy liečby je minimálne 9 - 12 

týždňov. Efekt hodnotíme po minimálne štyroch týždňoch liečby terapeutickými 

dávkami (Kolibáš et al., 2005).

Tab. 2 Dávky vybraných antidepresív a vyšší vek (podľa Kolibáš et al., 2005) 
AD Inic.dávka (mg/d) Max dávka (mg/d)
Citalopram ** 10 20 – 40
Escitalopram ** 5 20
Fluoxetín 10mg/3x týž. 20/3x týž.
Fluvoxamín ☼ 50 200 ***
Paroxetín 10 20
Sertralín ** 12,5 50 – 75
Mirtazapín ☼ ** 15 45
Venlafaxín ☼ ** 37,5 225 ***
Moklobemid ☼** 150 600 ***
Tianeptín ☼ 12,5 37,5 ***

☼ nevyžadujú úpravu dávky vo vyššom veku

** lineárna farmakokinetika 

*** T1/2 < 24h

Existujú však aj štúdie, ktoré poukazujú na to, že samotná antidepresívna 

liečba nie je vo vzťahu k zlepšeniu pacientov s mozgovou príhodou. Chemerinski et 

al. (2001) v dvojito slepej štúdii podávali pacientom s depresiou po mozgovej prího-

de nortriptylin alebo placebo. Remisia nebola v závislosti od typu liečby (vyskytova-

la sa u pacientov liečených antidepresívom aj placebom). Podľa ich štúdie sa zdá, že 

nefarmakologické mechanizmy viac prispeli k úprave (psychoterapia, rehabilitácia, 

podpora okolia).

Sú práce, ktoré potvrdili, že antidepresívna liečba signifikantne prispieva 

k ústupu neurologických deficitov. Antidepresívna výrazne znižuje aj mortalitu. Pa-

cienti liečení antidepresívom sa dožívali šesť rokov po mozgovej príhode v 61 %, kým 

pacienti, ktorí dostávali placebo, sa dožili šesť rokov len v 34 % (Robinson et al., 2000).
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Zdá sa, že aj preventívne podávanie antidepresíva má svoj význam. Rasmus-

sen et al. (2003) podávali setralin preventívne v dávke 50 - 150 mg alebo placebo 

v skupine 137 pacientov po mozgovej príhode. U pacientov na sertraline vyvinula 

depresia v 8,3 %, kým na placebe v 22,8 %.

Záver

Depresia po mozgovej príhode je častá. Depresia komplikuje priebeh uzdra-

venia pacienta s mozgovou príhodou, zhoršuje návrat kognitívnch funkcií i návrat 

schopností potrebných pre kvalitný denný život. Depresia po mozgovej príhode zvy-

šuje riziko úmrtia. Včasná antidepresívna liečba zlepšuje šancu pacientov po mozgo-

vej príhode na prežitie, ako aj na ústup neurologických a kognitívnych deficitov.
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1.  Mozgový infarkt

Daň civilizácii? Nadmerné jedenie, neprimerané pitie, fajčenie, stres, nedo-

statok pohybu, vysoký tlak, cukrovka. Stačí niekoľko sekúnd alebo minút a človek 

sa ocitne často až na úrovni malého dieťaťa. No namiesto matky je to logopéd, ktorý 

učí povedať prvé zrozumiteľné slovo, rehabilitačný lekár učí robiť prvé kroky, ďalší 

vymieňajú plienky… Tak vyzerá človek, ktorého „trafil šľak“ alebo prekonal „mozgo-

vú mŕtvicu“.

Prejavy krvácania do mozgu a ložiskovej ischémie mozgu sú podobné: náhle 

oslabenie končatín a úst na opačnej strane, poruchy reči pri postihnutí dominantnej 

(ľavej) hemisféry, nezrozumiteľná reč, strata citlivosti a iné príznaky z postihnutia 

centrálneho nervového systému.

Väčšina cievnych mozgových príhod je ischemických. Cievka v mozgu sa 

upchá (trombóza), pre zúženú cievu sa časť mozgu nedostatočne okysličí, alebo zra-

zenina zo srdca sa uvoľní a upchá cievu (embólia). Ložisková ischémia mozgu sa 

vyskytuje až v 85 % všetkých CMP a iba 15 % je hemorhagických (krvácanie do mozgu 

spôsobené prasknutím niektorej cievy).

Mozgové krvácanie vzniká najčastejšie po prasknutí cievy typicky v oblas-

ti bazálnych ganglií u pacientov s vysokým krvným tlakom, zriedkavejšie cievnej 

rozšíreniny (aneuryzmy) alebo malformácie (patologicky zmenenej cievy). Mozgové 

krvácanie vzniká častejšie po námahe, rozčúlení a zvýšení krvného tlaku, môže sa 

vyskytnúť aj porucha vedomia, bolesti hlavy, napínanie na vracanie alebo vracanie. 

Krvácanie pod mäkké mozgové obaly (subarachnoidálne) vzniká často pri tlaku na 

stolicu (defekácii) alebo pri sexuálnom styku (koite).
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Mozgová ischémia (nedokrvenie) vzniká najčastejšie:

1.  pri zníženom prietoku krvi v ateroskleroticky zúžených mozgových cievach,

2. dôsledkom vmetku (embólie) krvnej zrazeniny zo srdca (pri fibrilácii predsiení), 

3. dôsledkom vzniku krvnej zrazeniny v cievach krku alebo mozgu (trombóza). 

Príznaky závisia od zásobovacej oblasti (riečiska) cievy, ktorá je postihnutá. 

Najčastejšie je to arteria cerebri media, menej často oblasť zadného vertebrobazilár-

neho povodia (mozgový kmeň a mozoček). 

Podľa dĺžky trvania môže vzniknúť varujúci tranzitórny ischemický atak 

(TIA), ktorého príznaky ustúpia zvyčajne do 24 hodín (v 90 % do troch hodín), ale-

bo ložisková ischémia mozgu (LIM) s náhlym, progresívnym, alebo zlepšujúcim sa 

priebehom.

Akékoľvek – aj prechodné príznaky vzniku neurologického deficitu – tŕpnu-

tie, slabosť, mravčenie alebo pálenie končatín (pocity zdrevenenia alebo zmŕtvenia 

končatiny), poruchy reči, poruchy vyjadrovania alebo pocity točenia okolia (závra-

ty), môžu byť prvými príznakmi nedokrvenia mozgu (ischémie).

Dôležitá je prevencia vzniku cievnych ochorení mozgu. Správna liečba TK, 

redukcia rizikových faktorov, zmena životosprávy, užívanie liekov zlepšujúcich 

vlastnosti krvi umožňujú minimalizovať riziko vzniku ložiskovej ischémie mozgu. 

Sú štáty, kde sa preventívnymi opatreniami podarilo významne obmedziť výskyt 

mozgového infarktu (Japonsko, Fínsko, Taliansko).

Po vzniku mozgového infarktu je potrebné urgentné CT vyšetrenie moz-

gu na odlíšenie ischémie (i keď v prvých hodinách po vzniku nie sú ešte prítomné 

ischemické zmeny) od mozgového krvácania. Pacienta je vhodné hospitalizovať na 

neurologickej klinike (intenzívnej cerebrálnej jednotke) a v prípade krvácania do 
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mozgu je často potrebná konzultácia neurochirurga vzhľadom na možnú indikova-

nú operačnú liečbu (odsatie hematómu). V prípade ložiskovej ischémie je dôležitá 

včasná diagnostika a podanie liečby – trombolýzy – v časovom okne do troch hodín 

od začiatku prvých príznakov.

Ďalšia farmakologická liečba je zameraná na postupnú úpravu krvného tla-

ku, obmedzenie vzniku edému (opuchu mozgu), podporu metabolizmu mozgového 

tkaniva a prevenciu vzniku krvných zrazenín (tromboembólie). Dôležitá je včasná 

a pravidelná pohybová rehabilitácia už v prvých dňoch po vzniku ložiskovej isché-

mie mozgu – a v prípade porúch reči alebo vyjadrovania aj kvalifikovaná logopedic-

ká starostlivosť.

Po liečbe akútneho štádia je vhodné preložiť pacienta na doliečenie do špe-

cializovaného rehabilitačného centra.
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2.  Rizikové faktory

Na vzniku náhlej cievnej mozgovej príhody sa podieľa množstvo rôznych 

faktorov – je to ochorenie multifaktoriálne – spôsobené kombináciou rôznych pato-

logických stavov, ktoré cievnej príhode predchádzajú. 

Niektoré rizikové faktory sú neovplyvniteľné:

•  Vek: patrí medzi najzávažnejšie, s každou dekádou sa výskyt mŕtvice zdvojná-

sobuje. Až 80 % úmrtí v súvislosti s cievnou mozgovou príhodou sa vyskytuje 

u pacientov starších ako 75 rokov.

•  Pohlavie: dnes je rovnaké riziko pre mužov aj pre ženy, ženy sú do menopauzy 

čiastočne chránené najmä estrogénmi.

• Rasa: vyšší výskyt aj úmrtnosť sa pozorovala u černochov a hispáncov.

•  Genetická predispozícia: výskyt v rodine. Výskyt cievnych a metabolických ocho-

rení v rodine (cukrovka, porucha metabolizmu lipidov). Telesná výška (a hmot-

nosť). Ľudia nižšieho vzrastu a obézni mávajú cievne mozgové príhody častejšie.

Iné faktory sú čiastočne ovplyvniteľné:

•   Environmentálne faktory (prostredie): počasie, sociálne, ekonomické, kultúrne, 

politické, znečistenie ovzdušia, kvalita pitnej vody, stravy a pod.

Ďalšie faktory sú ovplyvniteľné zmenou životného štýlu alebo 
farmakologicky:

Biomedicínske faktory:

•  Obezita (metabolický syndróm)

•  Krvný tlak (hypertenzná choroba)

•  Cholesterol (lipidové spektrum)
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•  Glykémia (diabetes, inzulínová rezistencia)

•  Zrážanlivosť krvi (hemokoagulačné faktory)

•  Hyperhomocysteinémia

Ďalšie ochorenia alebo stavy zvyšujúce riziko vzniku NCMP:

•  Fibrilácia predsiení

•  Foramen ovale patent

•  Artérioskleróza 

•  Tromboembolická choroba

•  Kosáčikovitá anémia

•  Fibromuskulárna dysplazia

•  Migréna

Behaviorálne faktory:

•  Stravovanie (živočíšne tuky, soľ)

•  Fajčenie cigariet

•  Kofeinizmus

•  Pitný režim

•  Pitie alkoholu

•  Užívanie drog

•  Fyzická inaktivita

•  Stresy, anxieta, depresia

•  Spánok (insomnia, chrápanie, sleep apnoe syndróm)

•  Užívanie hormonálnej antikoncepcie (HAK)

•  Užívanie hormonálnej substitučnej liečby (HST)

•   Stav imunitného systému (chronické infekcie)
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Predpokladá sa, že 10 rizikových faktorov zodpovedá za 90 % cievnych moz-

gových príhod. Tieto faktory sa môžu v rôznych zemepisných oblastiach líšiť. Preto 

lokálne epidemiologické štúdie a register ochorení môžu pomôcť identifikovať hlav-

né rizikové faktory v jednotlivých krajinách.

Genetické faktory vzniku NCMP

Predispozície k vzniku náhlej cievnej mozgovej príhody môžu byť dedičné 

– tieto ochorenia sa vyskytujú častejšie v niektorých rodinách. Podobne, ako sa čas-

tejšie vyskytujú aj niektoré rizikové faktory, napríklad obezita, cukrovka, porucha 

metabolizmu tukov, hemokoagulačné ochorenia a pod.  Aj životný štýl rodín ovplyv-

nený výchovou, skúsenosťou a pozorovaním môže mať vplyv na výšku rizika (preje-

danie sa, fajčenie, stresy, alkoholizmus a pod.). 

Predpokladá sa existencia niekoľkých dominantne dedičných foriem ocho-

rení mozgu. Mutácie rozličných génov môžu priamo indukovať patologické zme-

ny v cievnom riečisku mozgu a spôsobovať mozgovú ischémiu alebo krvácanie do 

mozgu. Podobne, ako aj mutácie a polymorfizmus v génoch, ktoré regulujú obeh 

krvi, zrážanie krvi a metabolické funkcie.  

Najčastejšou formou familiárnych foriem cievnej mozgovej príhody je CADA-

SIL (cerebrálna autozomálne dominantná arteriopatia) so subkortikálnymi (podkô-

rovými) infarktmi s postihnutím bielej hmoty mozgu. CADASIL je charakterizovaný 

postihnutím tepien a je viazaný na substitúciu nukleotidu a deléciu v Notch 3 géne 

na chromozóne 19. Presná patogenéza ochorenia a spôsob, akým vedie táto mutácia 

k vzniku ložiskovej ischémie mozgu a demencie, zatiaľ nie sú celkom známe. Ocho-

renie sa vyskytuje najčastejšie vo veku 35 – 55 rokov. Môže sa prejaviť aj tranzitór-

nymi ischemickými atakmi (TIA) a migrénami s aurou (s neurologickými príznakmi).

Rizikové faktory
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Vek, rodina, rasa, krajina

Pravdepodobnosť mozgovej ischémie sa zhruba zdvojnásobuje za každé de-

saťročie života po 55. roku života. Dve tretiny všetkých mŕtvic sa vyskytuje u ľudí 

starších ako 65 rokov. Ľudia starší ako 65 rokov majú sedemkrát väčšie riziko úmrtia 

na cievne mozgové príhody. 

Ochorenie však postihuje i mladších ľudí, najmä ak majú niektoré rizikové 

faktory, ako napr. fibrilácia predsiení foramen ovale patent, metabolický syndróm 

a pod. 

Riziko je väčšie vtedy, ak je pozitívna rodinná anamnéza. Ak napríklad starý 

rodič, otec, matka, sestra alebo brat prekonali cievne ochorenie. Vyššie riziko úmr-

tia na cievne mozgové príhody ako belosi majú africkí Američania (až 5x vyššie vo 

veku 45 – 55 rokov). Černosi majú aj vyššie riziko vzniku vysokého krvného tlaku, 

cukrovky a obezity. Riziko vzniku cievnej mozgovej príhody je u nich dvojnásobné. 

U prisťahovalcov z Ázie je riziko podobné ako v bielej populácii, hoci v ich niekto-

rých pôvodných krajinách je riziko vyššie (napr. v Japonsku).

Výskyt cievnych ochorení mozgu je častejší v juhovýchodných oblastiach 

USA. Predpokladá sa aj vplyv sociálnych a ekonomických faktorov – u ľudí s nižšími 

príjmami je riziko vzniku cievnej mozgovej príhody vyššie. Súvisí to aj so stravova-

cími zvyklosťami konzumáciou alkoholu, s fyzickou aktivitou a fajčením. 

Ložisková ischémia mozgu sa vyskytuje o niečo častejšia u mužov než u žien 

(1,25x). Ženy žijú štatisticky dlhšie ako muži, a aj preto ich cievne ochorenia posti-

hujú vo vyššom veku. Cievne ochorenia žien majú preto častejšie vážnejší priebeh, 

ako aj vyšší počet úmrtí. Používanie hormonálnej antikoncepcie a hormonálnej sub-

stitučnej liečby zvyšujú riziko vzniku cievnej mozgovej príhody u žien. 
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Nadužívanie alkoholu v niektorých krajinách môže spôsobovať rôzne ocho-

renia, medzi ktoré patria aj cievne ochorenia mozgu. Moderované pitie červeného 

vína v malom množstve (dva poháre denne u mužov, a nie viac ako jeden pohár 

denne u netehotných žien) má opačný – preventívny účinok so znížením výskytu 

cievnych mozgových príhod. Je to príčinná závislosť v tvare písmena „U“, kde je 

každý extrém (abstinencia, resp. alkoholizmus) škodlivý. Aj ochorenia pečene môžu 

mať vplyv na zrážanlivosť krvi a vznik trombolembolickej choroby, resp. mozgové-

ho krvácania.  

Drogová závislosť (kokaín, heroín a amfetamíny) tiež zvyšuje riziko vzniku 

mozgovej mŕtvice. U užívateľov drog sa vyskytujú cievne mozgové príhody aj v mla-

dom veku. Často sa prejavujú vznikom krvácania do mozgu. 

Počasie

Vysoký krvný tlak a jeho zmeny patria medzi rizikové faktory vzniku ložis-

kovej ischémie mozgu alebo mozgového krvácania. Krvný tlak sa mení často počas 

zmien atmosférického tlaku, ako aj v súvislosti s vonkajšou teplotou. Počas letných 

dní je tendencia k nižším hodnotám krvného tlaku, počas studených zimných dní sa 

často krvný tlak zvyšuje.

Klíma a aktuálne počasie ovplyvňujú život človeka i zvierat – počet pôrodov, 

počet spermií, chorobnosť, úmrtnosť sa mení aj v závislosti od týchto faktorov. Naj-

viac úmrtí (nárast asi o 15 %) bol pozorovaný počas extrémnych horúčav, ale aj počas 

chladných dní. S rozvojom civilizácie sa znižuje schopnosť človeka adaptovať sa na 

zmeny vonkajšieho prostredia.

Kvalita života sa u niektorých ľudí zhoršuje vplyvom počasia. Zmeny počasia 

a klimatické faktory vplývajú na niektorých ľudí výraznejšie – meteosenzitivita, mete-

osenzibilita. Počet ľudí, ktorí reagujú na zmeny počasia, za posledných 50 rokov stú-

Rizikové faktory
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pol z 20 % na približne 50 %. Chorí ľudia, starí, tehotné ženy a deti reagujú výraznejšie, 

postihnutí sú však často aj zdraví ľudia. Aj vplyvy vonkajšieho prostredia, ako napr. 

stav ozónu, znečistenie ovzdušia a vlhkosť vzduchu, majú vplyv na zdravie človeka.

   Táto reakcia je podmienená funkciou vegetatívneho nervového systému, 

ktorý funguje autonómne. Jeho stav je závislý aj od biorytmov, preto sú reakcie ľudí 

individuálne, a na tú istú záťaž môžu byť rôzne. Dochádza k nerovnováhe činnosti 

sympatikového a parasympatikového nervového systému. Krvný tlak a pulz sa tý-

mito vplyvmi znižujú alebo zvyšujú, mení sa frekvencia a objem močenia, priepust-

nosť tkanív, pH krvi a ďalšie funkcie. Ak napríklad prší a barometrický tlak je nízky, 

časť ľudí spí dobre, iní naopak horšie. Zmena barometrického tlaku (najmä chladný 

front nasledovaný vlnou vysokého tlaku) môže spustiť záchvat migrény, zvýšiť krv-

ný tlak, zrýchliť pulz alebo vyprovokovať napríklad epileptický záchvat, zmeny ná-

lady, podráždenosť alebo pocity depresie. Často je aj zvýšený počet dopravných ne-

hôd, pracovných a partnerských konfliktov a vyššia kriminalita. V jarnom a letnom 

období sa pred búrkou a počas veterného počasia zvyšuje koncentrácia alergénov 

v ovzduší, čo vyvoláva niektoré ťažkosti najmä u alergikov a astmatikov. 

Vplyv meteorologických faktorov je výrazný najmä pri niektorých ochore-

niach, ako napr. cievne príhody, epilepsia, migréna, trauma hlavy, reumatické ocho-

renia, glaukóm, psychické ochorenia, ochorenia kardiovaskulárneho systému, respi-

račné ochorenia, bolesť pooperačných jaziev a iné.   Dlhodobé užívanie niektorých 

upokojujúcich liekov alebo liekov na spanie môže tiež zvyšovať meteosenzitivitu. 

Najvyšší výskyt cievnych ochorení mozgu sa pozoroval po ochladení. Zníženie von-

kajšej teploty môže zvyšovať riziko vzniku cievnej mozgovej príhody, a to najmä 

v čase 24 – 48 hodín po expozícii chladu (na druhý deň). Chladom indukovaná ložis-

ková ischémia mozgu je častejšia u žien, u ľudí starších ako 65 rokov, ako aj u pa-

cientov s vysokým krvným tlakom a so zvýšeným cholesterolom.
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Subjektívne najhoršie sú obvykle pociťované: 

1. vysoké horúčavy, 

2. chladné obdobia, najmä ak je vzduch málo nasýtený vodnými parami a vlh-

kosť je nízka, 

3. náhle zmeny barometrického tlaku a výkyvy teploty, 

4. nízky barometrický tlak (dážď, sneh).

Niektoré lieky používané v liečbe krvného tlaku majú dlhotrvajúci účinok (napr. 24 

hodín) a často nie je možnosť okamžite zareagovať zmenou dávkovania – ak sa krvný 

tlak zníži napríklad vplyvom meteorologických faktorov. Následkom môžu byť nízke 

hodnoty krvného tlaku so subjektívnymi pocitmi závratov a s ďalšími ťažkosťami.

 

Ako sa brániť meteosenzitivite:

1. Sledovať meteorologické správy (biometeorologické varovania). Záťažový 

stupeň 3 – 5 môže byť subjektívne pre niektorých ľudí veľmi nepríjemný. 

Odporúča sa prispôsobiť denné aktivity aktuálnej situácii.

2. Prispôsobiť užívanie liekov (dávkovanie) podľa reakcií organizmu na zmeny 

počasia. Konzultovať tento problém so svojím lekárom. V prípade potreby 

užiť iné lieky navyše, alebo niektorý liek vynechať.

3. Dostatok odpočinku a spánku, vyhýbať sa negatívnym stresovým situáciám. 

Pri chronickom únavovom syndróme, depresii alebo anxiete, je adaptabilita 

na zmeny počasia znížená.

4. Obmedziť príjem kofeínu, alkoholu a jedál zaťažujúcich tráviaci systém. Ko-

feín i alkohol môžu odvodňovať organizmus, ťažko stráviteľné jedlo spôso-

buje presun krvi do oblasti tráviacich orgánov a zaťažuje organizmus, čím 

vzniká únava a celkový útlm.

5. Dostatok tekutín a ľahkých jedál udržujúcich dostatočnú a dlhodobú hladinu 

cukru v krvi. Odporúča sa piť najmä nebublinkové nealkoholické nápoje.

Rizikové faktory
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6. Pohybovať sa čo najviac – po schodoch, chodiť peši, cvičiť. Nedostatok fyzic-

kého pohybu na čerstvom vzduchu a otužovania zhoršuje adaptačné schop-

nosti a zvyšuje meteosenzitivitu.

7. V prípade ťažkostí (bolesti hlavy, závraty) môže byť užitočné zmerať si krvný 

tlak a pulz. Pri nízkom tlaku piť dostatok tekutín a v prípade potreby ľahnúť 

si do horizontálnej polohy s vyvýšenými dolnými končatinami. Pri nedostat-

ku soli môže pomôcť aj mäsový bujón. Ľad na čelo pomáha zvýšiť krvný tlak 

a znížiť kompenzačne zvýšený pulz.

8. Magnézium, kalcium a vitamíny skupiny B môžu pomôcť stabilizovať vegeta-

tívny nervový systém a pomôcť adaptovať sa na zmeny počasia.

9. Alkohol vypitý vo väčšom množstve večer – pred spánkom môže negatívne 

ovplyvňovať kvalitu spánku a zvyšovať meteosenzitivitu nasledujúci deň.

10. Pravidelná sprcha striedavo teplou a studenou vodou môže pomôcť zlepšiť 

reaktivitu ciev a adaptáciu srdcovo-cievneho systému na zmeny počasia. Ob-

lečenie by malo byť voľné a primerané teplote okolia.
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Krvný tlak

3.  Krvný tlak

Ako správne merať krvný tlak 

Krv cievami nepreteká rovnomerne, ale pulzuje. Vo fáze, keď sa srdce sťahu-

je, sa vyprázdňuje (systola), a vtedy krvný tlak stúpne – nazýva sa systolický krvný 

tlak čiže horná hodnota. Keď sa sťah srdca uvoľňuje (diastola), krvný tlak klesá – ten-

to tlak, sa nazýva diastolický – čiže spodná hodnota. Počet úderov srdca za minútu 

určuje srdcovú (pulzovú) frekvenciu, ktorá sa dá merať manuálne (dotykom prstov 

na zápästí, krku...) alebo tlakomerom.

Krvný tlak sa meria v milimetroch ortuti (mmHg). Za normálny krvný tlak 

u mladého zdravého človeka sa považuje hodnota 120/80 a pulzová frekvencia 70/

minútu (norma je od 60 – 100). Vo vyššom veku sa pružnosť tepien znižuje a systo-

lický tlak sa zvyšuje. Trénovaní športovci majú pulzovú frekvenciu nižšiu.  

Metódy merania.  Na meranie krvného tlaku sa používajú dve základné metó-

dy. Pri metóde podľa Riva-Rocci sa krvný tlak meria pomocou fonendoskopu alebo 

sa sníma elektronicky prostredníctvom mikrofónu. Pri oscilometrickom princípe sa 

snímajú a vyhodnocujú kmity, ktoré vznikajú medzi systolickým a diastolickým tla-

kom. Dnes sa častejšie používa oscilometrická metóda, najmä na meranie krvného 

tlaku v domácnosti. Táto metóda však nemusí byť spoľahlivá pre pacientov s po-

ruchami srdcového rytmu. Preto výber vhodného tlakomeru by mal pacient kon-

zultovať so svojím (praktickým) lekárom a po kúpe by mal svoje merania porovnať 

s výsledkami merania krvného tlaku u lekára v ambulancii.   Lekár meria krvný tlak 

väčšinou ortuťovým tlakomerom, ktorý je spoľahlivý a umožňuje kontrolu pomocou 

fonendoskopu, ktorým lekár počuje ozvy srdca a súčasne sleduje výšku ortuťového 

stĺpca. Pacient je počas návštevy lekára často v strese, nemá vždy možnosť sedieť 

v pokoji a čakať, kým sa tlak krvi ustáli.  Môže sa tak vyskytnúť tzv. syndróm bieleho 
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plášťa, čo znamená jednorazovo nameraný vyšší tlak spôsobený stresom v ambu-

lancii, z očakávania a strachom z lekára (z bieleho plášťa). Doma sa odporúča merať 

krvný tlak a pulz digitálnym tlakomerom s manžetou nad lakeť (na rameno), ktorý je  

presnejší ako zápästný, najmä vo vyššom veku alebo pri nepravidelnej činnosti srd-

ca. Zápästné tlakomery sú vhodné skôr pre mladých ľudí, napríklad športovcov, kde 

je dôležité najmä meranie pulzu. Pri domácom meraní nie je potrebná druhá osoba –

každý si môže tlak merať sám, kedykoľvek a kdekoľvek to potrebuje. Ak teda pacient 

môže hýbať druhou hornou končatinou a vie si správne upevniť manžetu tlakomera.

Dnešné prístroje používajú väčšinou oscilometrickú metódu merania krv-

ného tlaku. Rozdiel medzi automatickým a poloautomatickým tlakomerom je len 

v spôsobe nafukovania manžety. Automatický tlakomer nafúkne manžetu pomocou 

kompresora na očakávanú najvyššiu hodnotu – tento spôsob môže byť však nároč-

nejší na spotrebu energie (batérie). Tlakomer je možné väčšinou napojiť pomocou 

transformátora aj na elektrickú sieť. Pri manuálnom nafukovaní sa manžeta pumpu-

je ručne druhou rukou. 

Dôležité je správne upevnenie manžety na rameno nad lakeť. Manžeta by 

mala mať správnu veľkosť v závislosti od obvodu a dĺžky ramena, dlaň je pri na-

sadzovaní manžety otočená nahor a hadička smeruje ponad lakťovú jamku. Počas 

merania by mala byť manžeta (i tlakomer) vo výške srdca. Odporúča sa aspoň pri 

prvom meraní najmä u starších zmerať krvný tlak osobitne na pravej a ľavej hornej 

končatine, aby sa eliminovali rozdiely spôsobené nerovnakou šírkou ciev, a odmerať 

krvný tlak v polohe v ľahu, v sede a po postavení.  Odporúča sa merať tlak v rovna-

kom čase dňa, v pokoji, na rovnakej končatine, v rovnakej polohe (napríklad v sede) 

a výsledky si zapisovať. Krvný tlak by sa nemal merať bezprostredne po fyzickej 

námahe, v strese, po jedle, po vypití čiernej kávy – ale po predchádzajúcom upo-

kojení a celkovom uvoľnení. Diagnosticky cenné môže byť meranie krvného tlaku 

počas ťažkostí, napríklad počas závratov – pretože vysoké i nízke hodnoty krvného 
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tlaku sa môžu niekedy prejavovať podobnými príznakmi. Odporúča sa zapisovať 

ranné i večerné hodnoty s prípadnou poznámkou o činnostiach, ktoré by mohli me-

ranie ovplyvniť. Moderné tlakomery majú pamäť pre viac meraní i osôb a umožňujú 

aj prenos výsledkov do počítača. Umožňujú aj spriemerovanie výsledkov viacerých 

(troch) meraní s odstupom 1 – 2 minúty a farebné zobrazenie normálneho, hranič-

ného a abnormálneho výsledku. Je potrebné presne dodržiavať návod na použitie 

tlakomera, aby sme sa vyhli prípadnej chybe a prístroj okalibrovať (skontrolovať) as-

poň jedenkrát ročne. Tlakomer sa odporúča kupovať v zdravotníckych predajniach 

s príslušným certifikátom a so záručným listom. Presnosť elektronických tlakome-

rov by mala byť overená podľa protokolu BHS alebo AAMI.  

Hypertenzia

Vysoký krvný tlak zvyšuje riziko vzniku cievnej mozgovej príhody 4-násob-

ne. Vplyv tohto rizikového faktora sa znižuje s vekom. Opakovane vyššie namerané 

hodnoty krvného tlaku môžu byť príznakom hypertenznej choroby, ktorá má rôzne 

štádiá – od plíživého a nepozorovaného vzniku v prvom štádiu až po orgánové pre-

javy v treťom štádiu (mozog, srdce, cievy, obličky, oči...). Zmeny na malých a veľkých 

cievach spôsobené vysokým krvným tlakom sú prvým prejavom pri vzniku atero-

sklerózy a lipohyalinózy. Sedemnásť štúdií s celkovým počtom pacientov 50 000 

preukázalo 38 % redukciu všetkých cievnych mozgových príhod a 40 % redukciu 

fatálnych CMP pri systematickej liečbe hypertenzie

   Za normálny krvný tlak (TK) sa považuje systolický tlak pod 140 mmHg 

a diastolický tlak pod 90 mmHg (podľa WHO). Pri ľahkej hypertenzii sa hodnoty krv-

ného tlaku pohybujú v rozmedzí 140 – 160 mmHg systolického a 90  – 100 mmHg 

diastolického krvného tlaku. V mladom veku je výskyt hypertenzie (vysokého krv-

ného tlaku) pomerne zriedkavý (prevalencia približne 4 %). Pokiaľ sú hodnoty tlaku 

mierne zvýšené (do 140/90 mmHg), nie je potrebné robiť paniku. Avšak keď sú hod-

Krvný tlak
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noty vyššie (hlavne diastolický tlak by nemal byť vyšší ako 95 mmHg), vtedy je už 

potrebné navštíviť lekára a venovať zdravotnému stavu zvýšenú pozornosť.

   Jednorazovo nameraná vyššia hodnota krvného tlaku nemusí ešte nič zna-

menať, a môže byť prejavom tzv. hypertenzie bieleho plášťa – zvýšenia krvného tla-

ku počas návštevy lekára. Príčinou môže byť strach z vyšetrenia alebo stres. Preto 

sa odporúča merať krvný tlak aj doma v pokojných podmienkach automatickým 

digitálnym tlakomerom. Až v prípade opakovane nameraných vyšších hodnôt (sys-

tolický viac ako 140 mmHg a diastolický viac ako 90 mmHg) je potrebné realizovať 

vyšetrenia zamerané na zistenie príčiny hypertenzie. V prípade potreby je možné 

monitorovať krvný tlak aj počas 24 hodín (long. term. vyšetrenie krvného tlaku a EKG 

podľa Holtera). Takéto vyšetrenie môže pomôcť odhaliť najmä pacientov, u ktorých 

nedochádza k fyziologickým poklesom tlaku krvi v noci (non-dipperi). Riziko vzni-

ku cievnej mozgovej príhody je vyššie aj u pacientov s ranným vzostupom krvného 

tlaku.

   Po zistení hypertenzie sú dôležité podrobné vyšetrenia na vylúčenie se-

kundárnej arteriálnej hypertenzie zapríčinenej ochorením iných orgánov (obličky, 

nadobličky, štítna žľaza), častým užívaním liekov proti bolesti (nesteroidné proti-

zápalové látky) a z inej zistiteľnej a odstrániteľnej príčiny (napr. nadmerná konzu-

mácia alkoholu). Väčšina pacientov má však hypertenziu primárnu (esenciálnu), pri 

ktorej nie je príčina známa, alebo sa nedá dostupnými bežnými vyšetreniami zistiť. 

Výskyt hypertenzie na Slovensku sa odhaduje na 42 %, u osôb nad 60 rokov má hy-

pertenziu viac ako 65 % osôb, pričom adekvátne liečených je asi 20 % Slovákov (Ka-

menský, 2010).

   Dôležité je meranie krvného tlaku doma, podľa potreby i niekoľkokrát den-

ne, za tých istých podmienok, a následná úprava režimových opatrení a liečby podľa 

nameraných hodnôt. Hraničná a mierna hypertenzia sa dá často liečiť len zmenou ži-
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votosprávy a dietetickými opatreniami. Edukovaný pacient by mal vedieť, ako postu-

povať  prípade kolísania hodnôt, aké lieky použiť pri náhlom zvýšení krvného tlaku 

a kedy je potrebná nemocničná starostlivosť, ako napríklad pri hypertenznej kríze. 

Pri zistených zmenách krvného tlaku je potrebné lekárske vyšetrenie a úprava liečby 

tak, aby hodnoty krvného tlaku neboli príliš vysoké, ale ani príliš nízke. Neliečená 

alebo nesprávne liečená hypertenzia zvyšuje až štvornásobne riziko vzniku cievnej 

mozgovej príhody, zaťažuje srdce a cievy, neskôr sa narúša funkcia aj ďalších orgánov 

(obličky, mozog, oči). Zhoršená funkcia namáhaného srdca sa prejaví dýchavičnosťou 

najskôr pri veľkej a neskôr aj pri malej fyzickej námahe. Nízke hodnoty krvného tlaku 

môžu spôsobiť nedokrvenie životne dôležitých orgánov (mozog, srdce, obličky).

Hypertenzná kríza

Krvný tlak 200/120 môže byť prejavom hypertenznej krízy, ktorú je potrebné 

liečiť ambulantne, často formou hospitalizácie – v závislosti od veku, trvania hyperten-

zie a klinických príznakov. Extrémne jednorazovo zvýšený krvný tlak môže spôsobiť 

poškodenie rôznych orgánov (mozog, srdce, cievy, obličky). Aj bolesti hlavy a vracanie 

môžu byť prejavom vysokého krvného tlaku. Pri diastolickom tlaku vyššom ako 140 

mmHg sa prejavujú príznaky hypertenznej encefalopatie: bolesti hlavy, rozmazané 

videnie, zmätenosť, ložiskové neurologické príznaky (slabosť jednostranných konča-

tín).  Potrebná je okamžitá liečba (internista, neurológ, hypertenzná ambulancia), a po-

stupné zníženie krvného tlaku najlepšie počas monitorovania fyziologických funkcií 

na intenzívnej jednotke (KJ, ICJ, JIS).  Potrebné je nastaviť liečbu hypertenzie tak, aby 

sa predchádzalo takýmto extrémnym výstupom krvného tlaku.   

Multiinfarktová demencia

Najčastejšou príčinou vzniku viacpočetných ischemických ložísk (z nedo-

krvenia mozgu) je nesprávne liečený vysoký krvný tlak (hypertenzia) a artérioskle-

róza drobných ciev zásobujúcich najmä podkôrovú časť mozgu (Binswangerova 

choroba). Dôsledkom uvedených zmien môžu byť najmä poruchy pamäti, intelektu, 

Krvný tlak
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správania a nálad, prípadne aj poruchy reči, hybnosti a ďalšie neurologické príznaky 

(subkortikálna multiinfarktová demencia). V terapii sú dôležité najmä opatrenia za-

merané na zlepšenie zásobovania mozgového tkaniva (prekrvenie, vlastnosti krvi, 

krvný tlak, metabolizmus mozgu). Pomocou zobrazovacích metód (CT, MR) sa zo-

brazia paraventrikulárne (okolo mozgových komôr) ložiská menejcenného tkaniva 

(gliózy) vo veľkosti do 14 mm – postischemické ložiská (z nedokrvenia mozgu).

Režimové opatrenia

Najmä v prvom štádiu ochorenia a v liečbe hraničnej alebo miernej hy-

pertenzie môžu pomôcť aj nefarmakologické opatrenia, ako napr. neslaná diéta 

s obmedzením živočíšneho  tuku, zníženie hmotnosti, moderované alebo žiad-

ne pitie alkoholu (úplná abstinencia). Odporúča sa kontrolovaný, pravidelný a po-

stupný príjem tekutín. Aj nízky príjem tekutín pri zníženom pocite smädu vo 

vyššom veku môže paradoxne zvyšovať krvný tlak prostredníctvom nižšej zá-

ťaže obličiek.  Dôležité je obmedziť príjem alkoholu – maximálne jeden pohár 

(2 dcl vína) alebo jeden pohár (0,5 l) piva denne. Spotrebu soli redukovať na maximál-

ne 6 g denne, neprisáľať jedlá, dať prednosť druhom soli so znížením obsahom sodíka 

a s vyšším podielom draslíka. Čierna káva v malom množstve (dve šálky denne) nemá 

výraznejší vplyv na krvný tlak. Vhodné je zvýšiť podiel rastlinnej potravy s vyšším 

obsahom draslíka, ovocia a zeleniny, zvýšiť podiel vlákniny a rýb v jedálnom lístku.

Naučiť sa zvládať stresy, relaxovať, pravidelný režim spánku a bdenia, po-

kojnejší spôsob života bez zhonu a náhlenia.  Užitočná na zníženie krvného tlaku 

je najmä pravidelná denná aeróbna fyzická aktivita v trvaní 30 – 60 minút (beh, 

bicyklovanie, plávanie, chôdza po schodoch a pod.). Nevhodné sú silové športy, pri 

ktorých sa môže náhle zvýšiť krvný tlak (napr. vzpieranie).  

  Je potrebné eliminovať vyvolávajúcu príčinu stresu alebo požívať krátkodobo 

lieky znižujúce psychické napätie, vhodná je pri nezvládnutých stresoch i psychoterapia 
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pod vedením klinického psychológa. Závisť, hnev, strach a stres zvyšujú hodnoty TK.  Z 

liečivých bylín sa – ako podporná doplnková liečba – osvedčili čaje s imelom a hlohom. 

Medovka, valeriána a ľubovník bodkovaný sa používajú na zníženie psychického napätia.

Ak režimové opatrenia nevedú k zníženiu hodnôt krvného tlaku, odporú-

ča sa farmakologická liečba – ak hodnoty tlaku krvi sú trvale nad 140/90 mmHg. 

Pri sprievodných celkových ochoreniach alebo zistených orgánových zmenách 

a pozitívnej rodinnej anamnéze sa s farmakologickou liečbou začína i pri nižších 

hodnotách. Táto liečba je väčšinou celoživotná a často vyžaduje viac súčasne uží-

vaných liekov. Je dôležité poznať svoje optimálne hodnoty krvného tlaku, lieky, 

ktoré užívať pri zmenách krvného tlaku, dávkovanie liekov a vedieť aj o ich nežia-

ducich účinkoch. Naučiť sa identifikovať vyvolávacie faktory zvýšenia krvného tla-

ku (zmena počasia, stres, nadmerné pitie alkoholu) a adekvátne reagovať na každú 

zmenu krvného tlaku.

Farmakologická liečba

  Používa sa najmä liečba vysokého krvného tlaku inhibítormi angiotenzín 

konvertujúceho enzýmu a antagonistami angiotenzín-I receptorov. Pri zrýchle-

nej pulzovej frekvencii sa používajú betablokátory. Často je potrebná kombinácia 

viacerých liekov, napríklad aj liekov ktoré odvodňujú (diuretiká) najmä ak krv 

stagnuje v malom alebo, veľkom obehu. Statíny sú potrebné na liečbu dyslipi-

démie a zvýšeného cholesterolu. Tieto lieky tiež znižujú krvný tlak, priaznivo 

ovplyvňujú reologické vlastnosti krvi, endoteliálne funkcie a majú synergistický 

účinok s liekmi na liečbu hypertenzie. Použitím viacerých liekov je možné znížiť 

ich dávkovanie a tak minimalizovať ich nežiaduce účinky. U pacientov s vysokým 

krvným tlakom riziko cievnej príhody závisí od výšky krvného tlaku a od prítom-

nosti alebo neprítomnosti poškodenia cieľových orgánov (mozog, srdce), ako aj 

od interakcii s ďalšími rizikovými faktormi (fajčenie, poruchy lipidového metabo-

lizmu alebo diabetes).  

Krvný tlak
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4. Diabetes mellitus

•  Diabetes mellitus zvyšuje riziko ischemickej cievnej mozgovej príhody 2- až 

3-násobne,

•  kontrola inzulín-dependentného diabetes mellitus neznižuje riziko

•  hyperglykémia zhoršuje neurologický deficit,

•   hyperinzulinémia a zvýšená inzulínová rezistencia sú rizikovým faktorom u pa-

cientov normoglykémiou.

Diabetes mellitus (cukrovka) je metabolickým ochorením, pri ktorom cukor 

získaný z potravy sa nedostáva v dostatočnom množstve do každej z buniek tela.

Príčiny diabetes mellitus

Príčinou tejto poruchy je buď nedostatok hormónu inzulínu, ktorý sa tvorí 

v podžalúdkovej žľaze (tzv. diabetes mellitus 1. typu), alebo strata schopnosti te-

lesných buniek reagovať na normálne sa tvoriaci inzulín (tzv. typ diabetes mellitus 

2. typu). V oboch prípadoch poruchy tak dochádza k zvýšenej hladine cukru v krvi. 

Práve vysoká hladina cukru v krvi spôsobuje pri tomto ochorení rad závažných 

zdravotných komplikácií, ktoré môžu vážne ohroziť zdravie alebo až spôsobiť smrť. 

Liečba diabetes mellitus

Cieľom liečby diabetes mellitus sa preto stáva dlhodobé udržanie normálnej 

hladiny cukru v krvi (tzv. euglykemický stav).

Liečba diabetes mellitus by mala byť komplexná, a je nielen záležitosťou le-

kára, ale i samotného pacienta. Udržanie správnej hladiny cukru v krvi je možné 

dosiahnuť jeho kontrolovaným prísunom v strave (tzv. diabetická diéta), správnym 

spaľovaním krvného cukru (primeraná a pravidelná fyzická námaha). V mnohých 

prípadoch ochorenia však tieto opatrenia sú nedostačujúce, a preto je potrebné pri-



dať k tomuto režimu i medikamentóznu liečbu. V liečbe diabetes mellitus sa po-

užívajú tabletky (perorálne antidiabetiká – PAD) alebo sa podáva priamo hormón 

inzulín vo forme podkožných alebo vnútrožilových injekcií. 

Injekčná liečba. V súčasnosti je preferovaná liečba výlučne tzv. humánnymi 

typmi inzulínov, ktoré majú menej vedľajších nežiaducich účinkov. Na farmaceutic-

kom trhu sa dostupné formy inzulínov odlišujú podľa rýchlosti ich nástupu účinku, 

dosiahnutia maximálneho liečebného účinku a dĺžky trvania jeho účinku. V liečbe 

diabetes mellitus je preto možnosť podávania inzulínu s rýchlym nástupom účinku 

(rapid – acting insulin), krátkodobo účinkujúci inzulín (short – acting = regular in-

sulin), strednodobo účinkujúci inzulín (intermediate – acting = lente insulin), dlho-

dobo účinkujúci inzulín (long – acting = ultralente insulin), a v prípade potreby ich 

kombinácie.

Kedy použiť inzulín v liečbe diabetes mellitus?

Pri diabetes mellitus 1. typu, v tehotenstve, u pacientov s diabetes mellitus 

2. typu, ktorí z rôznych iných príčin nie sú schopní prijímať potravu ústami (napr. 

dočasne po chirurgických zákrokoch na tráviacom ústrojenstve), u pacientov s dia-

betes mellitus 2. typu, u ktorých neboli účinné ani maximálne dávky tabletkovej 

perorálnej formy liečby.  

Perorálna liečba. V súčasnosti sa najčastejšie používajú tri skupiny liekov:

Deriváty sulfonylurey, ktoré určitými mechanizmami zvyšujú tvorbu vlast-

ného inzulínu v organizme, biguanidy (metformin), ktoré ovplyvnením metaboliz-

mu telesných buniek zefektívňujú spaľovanie cukru, inhibítory alfa-glukozidázy, 

ktoré znižujú vstrebávanie cukrov v tráviacom ústrojenstve.  
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Komplikácie diabetes mellitus

Neliečený alebo nesprávne liečený diabetes mellitus môže spôsobiť náhlu 

poruchu mozgových funkcií spojenú s bezvedomím a ohrozením života (tzv. dia-

betická kóma pri extrémne nízkej alebo vysokej hladine cukru v krvi). Môže však 

spôsobiť i chronické postihnutie viacerých telesných orgánov – tzv. chronické kom-

plikácie. Medzi najčastejšie patria postihnutie nervov, ciev, sietnice, obličiek, kože 

a srdca.

Diabetes mellitus spôsobuje zmeny na veľkých a malých cievach tela (tzv. 

diabetická makro- a mikronagiopatia), ktoré v konečnom dôsledku znižujú prekrve-

nie orgánov a ich zásobovanie živinami a kyslíkom. Časté je práve postihnutie ciev 

dolných končatín (tzv. ischemická choroba dolných končatín) – až vážne zmeny na 

koži, svalstve a nervoch (tzv. diabetická noha), ktoré môže viesť k odumretiu tkanív 

a v konečnom dôsledku až k amputácii končatiny. V prevencii a liečbe týchto ocho-

rení sa používajú látky rozširujúce cievy – vazodilatanciá (napr. naftidrofuryl), ako 

aj lieky posilňujúce steny žíl a kapilár – venofarmaká (biflavononoidy).

Rady pre pacientov

Diabetes mellitus 1. typu je najčastejšie autoimunitným a geneticky pod-

mieneným ochorením, a vyžaduje dlhodobé podávanie inzulínu. Predpokladá sa, že 

týmto ochorením je postihnutých 10 % všetkých diabetikov, a vyskytuje sa už u mla-

dých ľudí. Diabetes mellitus 2. typu (dospelý typ) je u vyše 90 % pacientov spojený 

s obezitou (metabolický syndróm). Preto prvým predpokladom úspešnej liečby je 

nevyhnutnosť redukcie telesnej hmotnosti na ideálne hodnoty. 

Diabetik závislý od inzulínu by mal byť edukovaný a vedieť presne rozpo-

znať prejavy zníženej i zvýšenej hladiny cukru v krvi. Príliš veľa inzulínu a málo 

cukru v potrave spôsobujú pokles hladiny cukru v krvi s rizikom vzniku kolapso-

vého stavu. U dostatočne poučeného pacienta je takýto stav zriedkavý, pretože väč-

Diabetes mellitus
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šinou sa prejavuje varovnými príznakmi. Opačný extrém – pri nedostatku inzulínu 

sa môže prejaviť diabetickou ketoacidózou so zvýšeným močením, pocitom smädu, 

zrýchlením dýchania, bolesťou brucha, vracaním sprevádzaným ovocným (acetóno-

vým) zápachom z úst. Hladina glykémie závisí aj od fyzickej aktivity, ktorá zvyšu-

je účinok inzulínu. Pri strese sa hladina glukózy zvyšuje. Na kontrolu glykémie sa 

používajú domáce glukometre a glukózooxidázové prúžky na stanovenie glukózy 

v moči, vyšetrenie ketolátok – a na dlhodobú kontrolu vyšetrenie hladín HbA1c kaž-

dé 2 – 3 mesiace. Hypoglykémia môže vzniknúť najmä pri predávkovaní inzulínu, 

zmenou druhu a načasovania jedál a zvýšením (zmenou) stupňa telesnej aktivity. 

Rozmazané videnie, slabosť, potenie, tras a búšenie srdca môžu byť preja-

vom hypoglykémie. Sú pre pacienta varovnými príznakmi, ktoré môže odstrániť 

neodkladným  príjmom sacharidov a následnou úpravou liečby. Závrat sa prejavu-

je subjektívnym pocitom točenia okolia určitým smerom alebo pocitom neistoty 

v priestore. Ak sa takýto stav vyskytol v súvislosti s poklesom krvného tlaku alebo 

z inej príčiny – môže sa fixovať na určitú situáciu alebo prostredie. Dôležité je preto 

zbaviť sa strachu z očakávania (anticipácie), pretože pri správnom dávkovaní inzu-

línu, diéte, primeranej fyzickej a psychickej aktivite by hodnoty glykémie nemali 

výraznejšie kolísať. V prípade výskytu pocitov strachu a stresov sa odporúčajú psy-

choterapeutické a relaxačné techniky. 

Odporúča sa jesť menej jedla, ale častejšie. Časovanie jedla musí byť v súvis-

losti s podaním inzulínu. Vhodné je obmedziť spotrebu tukov (najmä nasýtených 

živočíšnych), zvýšiť podiel vlákniny (zelenina, obilniny, semená), ktorá pomáha sta-

bilizovať hladinu glukózy v krvi. Odporúča sa napríklad jablčná vláknina, pšeničné 

klíčky, otruby a ovsené vločky. Ani bielkovín by nemalo byť nadmerné množstvo, 

pretože zaťažujú obličky, spotrebúvajú vitamín B6 a zvyšujú potrebu inzulínu. 
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Užitočné je poznať glykemický index potravín (relatívny čas, za ktorý potra-

vina zvýši hladinu cukru v krvi): glukóza 100 %, biely chlieb 95 %, varené zemiaky 

70 %, ovocie 30 %, sója a zelenina 15 % a pod. Alkohol znižuje hladinu glukózy v krvi 

a sťažuje kontrolu liečby, preto je potrebné sa mu vyhnúť, podobne ako i fajčeniu. 

Potrebné je vyhnúť sa i banálnym infekčným ochoreniam, stresujúcim podnetom, 

dodržiavať čas jedla s presnosťou na minúty, snažiť sa rovnako fyzicky zaťažovať 

organizmus každý deň primeraným a pravidelným telesným pohybom. Telesný po-

hyb je dôležitý najmä bezprostredne po jedle – na zníženie vplyvu alebo aj ako 

prevencia vzniku inzulínovej rezistencie. 

V alternatívnej liečbe sa využívajú doplnky výživy, z ktorých mnohé pomá-

hajú v prevencii komplikácií diabetu: aminoguanidín, alfa lipoové kyseliny (Thioc-

tacid), N-acetyl-cysteín, proanthocyanidy (Biovin), acetyl-L-carnitín, vitamíne C, E 

a selén (antioxidanty), koenzým Q10. Na zvýšenie prostacyklínov a stabilizáciu gly-

kémie: EPA, GLA, Ginkgo biloba, Niacin (B3), chróm, biotín, magnézium, inozitol, tau-

rín, L-lyzín. Pri dobrej znášanlivosti sa odporúča i kyselina acetylosalicylová (Ano-

pyrin) v malých dávkach ako prevencia cievnych komplikácií a na predpokladaný 

priaznivý účinok na metabolizmus glukózy. 

Diabetes mellitus
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5.  Fibrilácia predsiení

Fibrilácia predsiení (FP) postihuje 2,3 milióna ľudí v Spojených štátoch. Na Slo-

vensku sa odhaduje výskyt fibrilácie predsiení približne u 50- až 60-tisíc ľudí.  Vysky-

tuje sa vo vyše 10 % u ľudí nad 80 rokov. FP vzniká ako následok abnormálnej elektrickej 

aktivity srdcových predsiení. Pri nepravidelnom rytme srdcovej činnosti sa predsiene 

nedostatočne vyprázdnia a v ich vnútri môžu vznikať krvné zrazeniny. Strata správnej 

a primeranej kontrakcie srdcových predsiení môže spôsobovať závraty, dekompenzo-

vané kongestívne srdcové zlyhanie, zrýchlenie pulzu alebo embolickú cievnu mozgo-

vú príhodu.  Riziko vzniku cievnej mozgovej príhody sa zvyšuje 2- až  7-násobne. An-

tikoagulačná liečba znižuje toto riziko o 64 %. Približne 15 % pacientov s NCMP má FP.

Až 70 % pacientov s FP nemusí mať žiadne klinicky významné ťažkosti. Môže sa 

prejaviť únavnosťou, búšením srdca, palpitáciou, závratmi, tlakom na hrudníku alebo 

dýchavičnosťou. V diagnostike sa používa najmä EKG vyšetrenie a ultrazvukové vyšetre-

nie s možnosťou monitorovania prieniku embolov do mozgových ciev (embolidetekcia). 

Medzi rizikové faktory pre fibriláciu predsiení patrí vek, mužské pohlavie, 

dlhotrvajúca hypertenzia, ochorenia srdcových chlopní, ischemická choroba srdca, 

hypertrofia ľavej komory, diabetes mellitus, fajčenie a akákoľvek forma zápalu srd-

cového svalu – karditída.

Podľa individuálne stanoveného rizika tromboembolických komplikácií sa 

indikuje antitrombotická liečba. Pri antikoagulačnej liečbe Warfarínom je dôležité 

sledovanie parametrov zrážania krvi (INR 2 – 3). Niektoré prírodné lieky a výťažky 

z liečivých bylín (ginkgo, žeň-šen, cesnak) môžu zvyšovať riziko vzniku nežiaducich 

účinkov antikoagulačnej liečby alebo znižovať účinok liečby. Pri poruche srdcového 

rytmu sa používajú antiarytmiká. Vo vážnejších prípadoch sa používa aj rádiofrek-

venčná ablácia alebo implantácia defibrilátora.
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6.  Cholesterol a tuky

Hyperlipidémia  

•   Vzťah medzi hypercholesterémiou a ischemickou cievnou mozgovou príhodou 

je nejasný,

•   sekundárna analýza štúdií s niektorými statínmi (simvastatin, lovastatin, pravas-

tatin) a fibrátmi (gemfibrozil) preukázala významnú redukciu (až 30 %) rizika 

náhlej ischemickej cievnej príhody,

•  efekt je podmienený zrejme ne-lipidickými mechanizmami,  

•   vysoká hladina cholesterolu: liečba statínmi (liekmi na znižovanie cholesterolu 

v krvi) znižuje riziko o 30 percent.

 

Zvýšené hodnoty lipoproteínov môžu byť zapríčinené aj geneticky. Najčas-

tejšie sa vyskytuje familiárna hypercholesterolémia – autozómne dominantne de-

dičné ochorenie. Zvýšené hodnoty cholesterolu a nízkodenzitného „zlého“ choleste-

rolu (LDL) pri súčasne nízkych hodnotách vysokodenzitného „dobrého“ cholesterolu 

(HDL) môžu byť jednou z príčin vzniku arteriosklerózy a ďalších ochorení.  

Lipidové spektrum sa hodnotí komplexne a samotné mierne zvýšenie cho-

lesterolu a triacylglycerolov nemusí znamenať vyššie riziko aterosklerózy, ak je 

zmnožená frakcia chilomikrónov a nie betalipoproteínov (typ I). Podľa toho sa určí 

typ hyperlipoproteinémie (napríklad podľa Fredricksona), z ktorých niektoré sú in-

dikáciou na liečbu fibrátmi (IIa, IIb, III, IV). 



36

Sekundárna prevencia cievnych mozgových príhod

Normálne hodnoty lipidového spektra

Optimálna koncentrácia cholesterolu by mala byť nižšia  nižšia ako 5,0 mmol/l. 

U pacientov s kardiovaskulárnym alebo s cerebrovaskulárnym rizikom, alebo s dia-

betom by hodnota mala byť nižšia ako 4,5 mmol/l.  Odporúča sa komplexná analýza 

lipoproteínov (lipidového spektra). V prípade nízkodenzitného LDL cholesterolu sú 

priaznivejšie  nižšie hodnoty ako 3,0 mmol/l, u pacientov, ktorí majú aspoň dva rizi-

kové faktory aterosklerózy, by mala byť táto hodnota táto hodnota pod 2,5 mmol/l. 

U pacientov s vyšším rizikom by mal byť LDL cholesterol pod 1,8 mmol/l.

Hodnoty triglyceridov by mali byť nižšie ako 2,0 mmol/l, ideálne pod 

1,7 mmol/l. Hodnoty „dobrého“ vysokodenzitného HDL cholesterolu by mali byť nad 

1,0 mmol/l. Pacienti s hodnotami HDL cholesterolu 2,0 – 2,7 mmol/l majú lepšiu 

prognózu a dožívajú sa dlhšieho veku. 

Problémom interpretácie výsledkov je štandardizácia metodík. V našich pod-

mienkach sa spoľahlivo a štandardne stanovuje celkový cholesterol (TC) a triacylgly-

ceroly (Tg) (triglyceridy). LDL cholesterol sa vypočítava vo väčšine pracovísk podľa 

vzorca: LDL = TC – (HDL + Tg/2,2), napríklad LDL = 6,1 – 2,052 = 4,048. Výpočet je 

zaťažený chybou troch meraní. Odporúča sa stanovovať v pravidelných intervaloch 

najmä LDL.  Normálny pomer TC/HDL je do 3,5,  LDL/HDL norma je do 2,5,  a nad 3,0 

sa odporúča farmakologická liečba.   

Odporúčania pre zdravú výživu

Príjem tukov má byť menší ako 30 % celkového energetického príjmu. Je 

potrebné obmedziť potraviny s vysokým obsahom živočíšnych tukov, mastných 

kyselín a cholesterolu (tučné mäso, vyprážané jedlá, vnútornosti, plnotučné mlie-

ko a pod.). Odporúča sa vo zvýšenej miere konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu 

(5 porcií denne), výrobky z celozrnnej múky a ďalšie potraviny s vysokým obsahom 

vlákniny (ovsené vločky, pšeničné klíčky).  Dôležitý je správny pomer polynenasýte-
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ných mastných kyselín: omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny (n-3 PUFA) a ome-

ga-6 polynenasýtené mastné kyseliny (n-6 PUFA) – aspoň 1 : 6. Dostatočný príjem n-3 

PUFA potravou je dôležitý, pretože organizmus si ich nemôže sám vyrobiť. Aj preto 

sa odporúča zaradiť do jedálneho lístka mastné ryby (napr. losos, makrela, tuniak) 

aspoň 2- až 3-krát do týždňa. Potrebné je vyhýbať sa najmä potravinám s obsahom 

škodlivých trans- foriem mastných kyselín, ktoré vznikajú napríklad vyprážaním 

v tepelne nestálom slnečnicovom oleji. Olivový olej a bravčová masť sú tepelne sta-

bilnejšie, a preto vhodnejšie na vyprážanie jedál. Mlieko je vhodné skôr pre deti 

a mláďatá cicavcov, nadmerná konzumácia mlieka v dospelosti sa neodporúča, nemá 

dokázateľne priaznivý vplyv na zdravie. Epidemiologické štúdie dokonca naznačujú 

súvislosť medzi konzumáciou proteínov mlieka (kazeín) a stupňom arteriosklerózy. 

Králiky kŕmené beta-kazeínom A(1) mali pokryté tukom vyššie percento plochy aor-

ty, než králiky kŕmené beta-caseinom A(2).  Okrem toho sa predpokladá, že konzu-

mácia živočíšnych bielkovín zvyšuje aj riziko osteoporózy.  

Ak radikálne diétne opatrenia, zvýšenie telesnej aktivity a redukcia hmot-

nosti sú neúčinné, lekár indikuje lieky na zníženie hladín cholesterolu. Používali 

sa živice žlčových kyselín (cholestyramin), kyselina nikotínová, lieky blokujúce en-

zým, ktorý katalyzuje syntézu cholesterolu (Lipostat, Zocor), fibráty (Gevilon) a dnes 

najmä statíny, ktoré majú aj ďalšie priaznivé účinky v prevencii cievnych ochorení 

mozgu. Často sa ordinuje i kombinovaná liečba liekmi s odlišným mechanizmom 

účinku. Cieľom liečby je redukovať riziko cievnych ochorení mozgu a srdca. Hodno-

ty cholesterolu a lipidového spektra je vhodné – po zistení vyšších hodnôt sledovať 

v intervaloch 6 – 8 týždňov, a podľa výsledkov upraviť diétu a terapiu. Predpokladá 

sa, že dlhodobé užívanie doplnkov výživy typu lecitínu nemôže byť škodlivé, ale ani 

výrazne terapeuticky účinné. 

   Každý extrém, aj v stravovaní, môže byť pre zdravie v konečnom dôsled-

ku škodlivý. Nadmerný príjem ovocia a zeleniny a nedostatočný príjem živočíšnych 

Cholesterol a tuky
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bielkovín (ryby, hydina) môže byť jednou z príčin nízkych hodnôt „dobrého“ cho-

lesterolu HDL 1,28 (hodnoty by mali byť nad 1,68). U Eskymákov je výskyt cievnych 

mozgových príhod nižší – hoci sa stravujú prevažne mäsom a rybami, než napríklad 

v Indii, kde je strava prevažne vegetariánska, ale jej súčasťou nie sú ryby.  V zime 

a najmä počas vysokohorských túr je vhodná teplá uzemňujúca strava. Pestrá a vy-

vážená strava vytvára ideálne podmienky aj na činnosť žalúdka, žlčníka, a čriev – 

obsahuje ochranné látky pre pečeň (ktorých nedostatok majú napríklad alkoholici 

alebo inak jednostranne sa stravujúci ľudia). Diéta, ktorá chráni srdce, nemusí mať 

rovnaké preventívne účinky aj na vznik cievnych mozgových príhod. 

IGF-I (insulin-like growth factor) pôsobí na endotel ciev mechanizmom akti-

vácie syntázy oxidu dusíka, čo môže chrániť pred vznikom trombotických (ischémia) 

i hemorhagických (krvácanie) cievnych mozgových príhod. Vysokí ľudia  majú nižšie 

riziko vzniku cievnej mozgovej príhody, nedostatok rastového hormónu toto riziko 

naopak zvyšuje. Vegánska diéta s nízkym obsahom tuku má tendenciu znižovať systé-

movú IGF-I aktivitu, pričom tento vplyv môže spôsobovať vyššie riziko vzniku cievnej 

mozgovej príhody u vegánov (napríklad vo vidieckých oblastiach Ázie).    

Hoci vegánska diéta s nízkym obsahom živočíšnych tukov môže znižovať 

riziko srdcových (koronárnych) ochorení, cukrovky a niektorých častých druhov 

rakoviny, táto diéta nemusí chrániť pred cievnymi mozgovými ochoreniami, najmä 

pred krvácaním do mozgu.  

Súvisiace rizikové faktory

  V niektorých prípadoch sa odporúča aj vyšetrenie antioxidačného statu-

su. Dostatočné množstvo vitamínu A, C, E, betakaroténu, selénu a CoQ-10 znižuje 

riziko nepriaznivého účinku voľných kyslíkových radikálov aj na bunky cievnej 

steny, a tým znižuje riziko vzniku artériosklerózy pri nepriaznivých hodnotách 

lipidového spektra.   
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  Liečba porúch lipidového metabolizmu je indikovaná najmä vtedy, ak sú prítomné  

aspoň dva hlavné (tzv. započítateľné) rizikové faktory aterosklerózy:   

1.  mužské pohlavie, 

2.  žena po menopauze, 

3.  fajčenie, 

4.   pozitívna rodinná anamnéza (vysoký cholesterol alebo cievne ochorenia 

v rodine), 

5.  obezita, 

6.  hypertenzia, 

7.  diabetes mellitus, 

8.  inzulínová rezistencia, 

9.  klinické prejavy cievneho ochorenia alebo aterosklerózy. 

Okrem toho je dôležitý aj dostatok pohybu, dostatok tekutín, vyhýbanie 

sa stresu, dostatok magnézia a stopových prvkov. Vedľajšími rizikovými faktormi 

môžu byť aj poruchy zrážania krvi a hormonálna antikoncepcia.  

Diétne opatrenia s obmedzením živočíšnych tukov (prechod na tzv. stredo-

morskú stravu s prevahou mäsa z rýb) by sa mali prejaviť v priebehu približne troch 

mesiacov, preto sa odporúča kontrola parametrov lipidového spektra s časovým od-

stupom troch mesiacov.  

Cholesterol a tuky
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7.  Zrážanie krvi

INR je skratka pre „International Normalized Ratio“, ktoré umožňuje porov-

návať čas zrážania krvi – normálna hodnota 1,0 zodpovedá času zrážania 11 – 15 

sekúnd. Cieľová hodnota pri užívaní liekov proti zrážaniu krvi (Warfarin) je 2 – 3, čo 

znamená dvojnásobné – trojnásobné predĺženie krvnej zrážanlivosti. Meria sa tak 

koagulácia vo vonkajšej „extrinsic“ časti zrážania krvi závislá od vitamínu K, ktorá 

nie je ovplyvnená antiagregačnou liečbou (aspirín, clopidogrel, ticlopidin). Antiag-

regačná liečba teda neovplyvňuje hodnoty INR.

   Ak je INR nízke (menej ako 2 pri liečbe), znamená to, že krv je viskóznejšia 

(hustejšia) a riziko vytvárania krvných zrazenín je vyššie. Liečba je v takom prípade 

nedostatočná a dávky lieku je potrebné zvýšiť.  

    Ak je INR vysoké (viac ako 3 pri liečbe), znamená to, že krv je redšia, než 

by mala byť. Redšiu krv môže spôsobiť aj nedostatok listovej zeleniny v stravovacom 

režime. Pri vyššej hodnote INR je vyššie riziko vzniku krvácania kdekoľvek v orga-

nizme. Podaním vitamínu K (K1, Kanavit) môžeme minimalizovať prípadné nežiadu-

ce účinky antikoagulačnej liečby. Účinok vitamínu K je protrahovaný – a najmä po 

vyšších dávkach a pri súčasnom prerušení antikoagulačnej liečby môže dosiahnuť 

maximum až o 24 hodín.  Je preto vhodné voliť perorálnu alebo intramuskulárnu 

aplikáciu v nižších dávkach.

Hladiny fibrinogénu nad 400 mg/dl významne zvyšujú riziko cievnej moz-

govej príhody – nezávisle od ďalších faktorov. Rybí olej má priaznivý vplyv na hla-

dinu fibrinogénu.

Pacienti s nižšou hladinou magnézia majú vyššie riziko vzniku cievnej moz-

govej príhody.
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V prevencii vzniku tromboembolickej choroby sa užívajú aj nízkomolekulo-

vé heparíny (Fraxiparin). Čiastočný priaznivý preventívny účinok majú enzymatické 

prípravky (Wobenzym).

   Vitamín C má priaznivý vplyv na hemokoaguláciu ovplyvnením von Wil-

lebrandového faktora, znížením hladiny inhibítora aktivácie plazminogénu K a re-

dukciou endoteliálnej dysfunkcie. Nízke hladiny vitamínu C zvyšujú riziko vzniku 

cievnej mozgovej príhody – ischemickej i hemorhagickej.

   Vitamín E má priaznivý vplyv na LDL cholesterol a na inhibíciu agregability 

trombocytov, ako aj na endoteliálne funkcie. Podobné priaznivé účinky má aj cesnak.

    Vitamín K, ktorý obsahuje najmä zelená listová (hlávková) a koreňová 

zelenina, má vplyv na zráženie krvi. Zúčastňuje sa na tvorbe faktorov krvného 

zrážania v pečeni (faktory V, VII a X). Je rozpustný v tukoch. Prejavy nedostatku 

sa môžu vyskytnúť pri črevných ochoreniach alebo pri liečbe širokospektrálnymi 

antibiotikami. Odporúčaná denná potreba je 400 μg, medzi prejavy nedostatku 

patrí náchylnosť ku krvácaniu. Počas užívania antikoagulačnej liečby (Warfarín) by 

mal byť príjem vitamínu K konštantný s čo najmenšími výkyvmi (zmenami stravy). 

Rovnomerný príjem vitamínu K stabilizuje hodnoty INR, čo umožňuje lepšie nasta-

venie potrebnej dávky liekov.

   Magnézium môže mať preventívny vplyv na riziko vzniku ložiskovej ische-

mickej príhody aj ovplyvnením hemokoagulácie. Podanie magnézia do šiestich ho-

dín od vzniku ložiskovej ischemickej lézie môže znížiť rozsah poškodenia mozgu.

   Antiagregačná liečba znamená užívanie liekov na zníženie zrážanlivosti 

krvi tým, že liek funkciu krvných doštičiek – trombocytov, zlepšuje deformabilitu 
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erytrocytov a znižuje viskozitu plazmy. Najčastejšie sa používa kyselina acetylsali-

cylová (Aspirín), klopidogrel (Plavix) alebo dipyridamol (Aggrenox).

   Antikoagulačná liečba je indikovaná najmä pri riziku vzniku embólie do 

mozgu pri fibrilácii predsiení. Títo pacienti často užívajú tzv. heparíny a kumaríno-

vé deriváty (ako napríklad Warfarín). Tieto lieky zabraňujú tvorbe krvných zrazenín 

ovplyvnením faktorov zrážania II, VII, IX a X. Nízkomolekulárne heparíny (Fraxipa-

rín) ovplyvňujú najmä faktor X a používajú sa hlavne v prevencii vzniku trombo-

embolickej choroby. INR sa kontroluje denne až do dosiahnutia stabilnej cieľovej 

hodnoty (2 – 3), zvyčajne to trvá 5 – 7 dní od začiatku podávania. Vyšetrenia INR sa 

postupne každý týždeň realizuje v dlhších časových intervaloch – až po 4-týždňový 

interval kontroly INR.  

   Trombolytiká aktivujú plazminogén, ktorého pôsobením proteolytický en-

zým plazmín naruší polymerizovanú krvnú zrazeninu. Do troch hodín po vzniku 

ložiskovej ischemickej príhody sa môže v indikovanom prípade podať liek Actilyse. 

Účinná látka altepláza je vyrobená rekombinantnou DNA technológiou, pri ktorej sa 

používajú ovariálne bunky čínskeho škrečka. Dôležité preto je, aby sa pacient v prí-

pade vzniku ischemickej cievnej mozgovej príhody včas dostal na špecializované 

pracovisko – ICJ (JIS) neurologickej kliniky. 

  Pred chirurgickými alebo zubárskymi výkonmi  je potrebné na základe od-

porúčania lekára tieto lieky vynechať alebo dávku znížiť (2 – 5 dní pred plánovaným 

zákrokom). Po vykonaní zákroku je potrebné znovu obnovenie pôvodnej liečby pod-

ľa odporúčaní lekára. Hladinu a účinnosť  Warfarínu môžu ovlyvniť aj rôzne voľno-

predajné prípravky obsahujúce vitamín K, ginkgo biloba, cesnak, ľubovník bodkova-

ný, žeň-šeň, brusnice.

Zrážanie krvi
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Počas užívania liekov na riedenie krvi je potrebné v pravidelných interva-

loch sledovať laboratórne hodnoty (INR), pretože priveľká dávka môže spôsobiť aj 

krvácanie, napríklad do mozgu. Nízka dávka lieku nezmenšuje riziko vzniku krv-

nej zrazeniny a tým nechráni pacienta pred vznikom cievnej ischemickej mozgovej 

príhody. Medzi menej závažné nežiaduce účinky patrí krvácavosť ďasien, krvácanie 

z nosa, pomalšie hojenie rán alebo aj vyšší výskyt modrín. Prípadný výskyt nežiadu-

cich účinkov je potrebné neodkladne oznámiť lekárovi, ktorý liek predpísal a kon-

troluje jeho užívanie aj laboratórnymi testami.  
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8.  Homocysteín

   Homocysteín sa nezúčastňuje priamo na procese zrážania krvi, predpokla-

dá sa však, že jeho zvýšená hladina je rizikovým faktorom vzniku cievnej mozgo-

vej príhody. Podľa viacerých štúdií fajčenie cigariet zvyšuje hladinu homocysteínu. 

Osoby s hladinou homocysteínu vyššou ako 14,2 mikromol/liter majú o 82 % vyššie 

riziko cievnej mozgovej príhody než ľudia s hladinou 9,25 mikromol/liter alebo niž-

šou. Zistila sa aj súvislosť medzi vyššími hladinami homocysteínu a endoteliálnou 

dysfunkciou. Riziko koronárnych alebo mozgových príhod je 1,5- až 3-krát vyššie 

ak hladiny homocysteínu nalačno sú nad 15 mikromolov/liter. Vyššia hladina homo-

cysteínu predstavuje aj vyššie riziko vzniku hlbokej žilovej trombózy. 

   Bola zistená korelácia medzi artériosklerotickými zmenami na aortálnom 

oblúku, celkovou hladinou homocysteínu a rizikom vzniku ložiskovej ischémie 

mozgu.

Predpokladá sa, že vitamín B znižuje hladiny homocysteínu a môže mať pre-

ventívny vplyv na zníženia rizika tvorby krvných zrazenín. 

  V klinickej dvojito zaslepenej štúdii na 8164 pacientoch po prekonaní ciev-

nej mozgovej príhody sa nezistil významný rozdiel ovplyvnenia rizika vzniku ďal-

šej cievnej príhody v sekundárnej prevencii pri užívaní 2 mg kyseliny listovej, 25 

mg vitamínu B6, a 0,5 mg vitamínu B12 v priemernom trvaní vyhodnotenia údajov 

počas troch rokov.
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9.  Obezita a chudnutie

Motto

Pohľad do zrkadla je neúprosný. Som to ešte ja? Dvojitá brada, galusky, ovis-

nuté brucho, a tie stehná. Bŕŕ.... Bude ma ešte niekto chcieť? Ešteže mám stáleho 

partnera, ktorý sa tiež zaguľaťuje. Jedlo spôsobuje radosť a príjemne zahrieva. Mô-

žem si dopriať všetko? Budem si môcť obliecť ešte niektoré šaty? Do plaviek už asi 

nepôjdem. Ešte šťastie, že v spálni je tma. Podľa kníh totiž, čím má človek viacej 

tuku, tým je vraj nežnejší a schopný intenzívnejšieho citu... Nie svalovec, ale malý 

gúľajúci sa drobček je ženským idolom. Nevadí, že močí len naslepo, podľa hmatu. 

Veď ešte nepotrebuje pinzetu. Ale nie! Dosť! Odložím peniaze a kúpim si najdrahší, 

zaručene spoľahlivý prostriedok na chudnutie! To budú všetci pozerať, kde som sa 

podela! A schudnem určite, na jedlo mi už sotva zostanú peniaze. V najhoršom prí-

pade budem ľahšia aspoň o peniaze v kabelke...

Nadmerná hmotnosť (obezita) dokázateľne zvyšuje riziko vzniku ischemic-

kej cievnej mozgovej príhody (najmä BMI viac ako 30, brušná obezita viac ako 102 

cm u mužov a 88 cm u žien).

   Všetci pacienti po TIA alebo ICMP s nadváhou by mali zredukovať svoju 

hmotnosť na úroveň BMI 18,5 – 24,9 kg/m2 a obvod pása < 102 cm (muži), resp. < 88 

cm (ženy).

Definícia obezity

Obezita je definovaná podľa viacerých objektívnych kritérií. Používa sa po-

rovnanie s tabuľkami priemernej hmotnosti podľa veku a výšky. Najčastejšie sa vy-

počítava Body Mass Index (BMI): BMI = kg /(výška v metroch)2. Priemerný BMI je 22,4 

kg/1 m2 pre mužov a 22,5 kg/1 m2 pre ženy. Pri obezite je BMI nad 30 kg/1m2 alebo 
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vyšší. Vyše polovica tuku v tele je pod kožou. Jeho hrúbka sa dá merať rôznymi 

metódami, používajú sa aj prístroje na bioimpedačnom princípe. Zložitejšie metódy 

objektívneho merania obezity sú finančne náročné (meranie obsahu vody v tele, me-

ranie rádioaktívnym izotopom 40K a iné). 

Výsledky výpočtu BMI:

Vysoká podvýživa 00,0 < 16,5 

Podvýživa 16,5 < 18,5 

Normálna hmotnosť 18.5 < 25.0 

Nadváha 25,0 < 30,0 

Obezita prvého stupňa 30,0 < 35,0 

Obezita druhého stupňa 35.0 < 40.0 

Obezita tretieho stupňa 40,0 < viac

Typy obezity

Jabĺčkový (jabĺčkovitý) typ obezity – abdominálna obezita – je väčším rizi-

kom na vznik rôznych ochorení. Jablku podobný (androidný) typ obezity urýchľuje 

i vznik diabetu. Následkami môžu byť napríklad dýchavičnosť, plochá noha, dna, po-

rucha funkcie kĺbov či steatóza pečene. Abdominálna obezita patrí aj medzi vážne 

rizikové faktory vzniku ložiskovej ischémie mozgu. Množstvo tuku v oblasti brucha 

si môže každý sám zistiť zmeraním obvodu pása krajčírskym metrom. Množstvo 

tuku môže byť rôzne a objem pása je samostatným parametrom, podobne ako Body 

Mass Index (BMI). Obvod pása by u žien nemal byť väčší ako 88 centimetrov a u mu-

žov maximálne 102 centimetrov. Zamyslieť sa nad sebou sa oplatí i pri hodnotách 80 

cm u žien a 94 cm u mužov.

Už pri 5- až 10-percentnom znížení telesnej hmotnosti sa znížia hodnoty 

krvného tlaku, zlepšia sa parametre lipidového metabolizmu (zvýši sa HDL choles-

terol), klesne riziko vzniku diabetu a hypertenznej choroby.    
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Hruškovitý (gynoidný) typ obezity sa prejavuje nahromadením tuku v oblas-

ti stehien a zadných partií, vyskytuje sa častejšie u žien, ktoré pripomínajú Vestonic-

kú venušu. Pri tomto type obezity je pomer pás/boky blízky 0,8, pri predchádzajú-

com type obezity je väčší ako 1,0. 

Metabolický syndróm

Považuje sa za civilizačné ochorenie, za chorobu z blahobytu. Výskyt stú-

pa s vekom. Na vzniku sa podieľa najmä nedostatok pohybu a nadmerná nevhodná 

strava. Obezita je súčasťou metabolického syndrómu spolu s cukrovkou (alebo na-

rušenou glukózovou toleranciou), vysokým krvným tlakom, dyslipoproteinémiou, 

poruchou krvnej zrážanlivosti a funkcie obličiek. Metabolický syndróm  sa podieľa 

výraznou mierou na úmrtnosti ľudí vo vyspelých krajinách. Čím je človek obéznejší, 

tým výraznejšie sú následky v súvislosti s metabolickým syndrómom.  

Príčiny obezity

Najčastejšou príčinou primárnej obezity (bez inej chorobnej príčiny) je vyšší 

príjem energie ako jej výdaj. 

Genetické faktory: 25 – 35 % obsahu telesného tuku a hmotnosti sa považuje 

za dedične podmienené. Viacero geneticky podmienených ochorení je spojených 

s obezitou. 

Príjem potravy: žiadna z teórií nevysvetľuje príčinu zvýšeného apetítu. Obéz-

ni majú často nižší stupeň bazálneho metabolizmu. Pri depresii sa často vyskytujú 

oba extrémy prijímania potravy ako porucha príjmu potravy (PPP): nadmerná žra-

vosť (bulímia) alebo absolútna nechuť k jedlu (anorexia). 

Obezita a chudnutie
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Výdaj energie: u obéznych sa často vyskytuje pomalé spaľovanie tukov a niž-

šia spotreba energie pri pohybe. Strava súčasne zohrieva organizmus, ale i tento 

termoefekt môže byť u obéznych nižší.

Patofyziológia

Tuková bunka (adipocyt) je rezervoárom energie. Pri pozitívnej ergetickej bi-

lancii sa vytvárajú stále ďalšie adipocyty. Tieto bunky, ak sa vytvoria zo svojich ma-

terských buniek, sa strácajú už ťažko. Nie je známe, čo stimuluje vytváranie týchto 

buniek. Distribúcia tuku je rozdielna u mužov i u žien. Tukové bunky hornej a dolnej 

časti tela majú rozdielnú citlivosť na inzulín, katecholamíny a na pohlavné hormóny. 

V hornej časti sa tukové bunky často zväčšujú, v dolnej časti sa častejšie rozmnožu-

jú. Najväčším rizikom na vznik rôznych ochorení je brušný (androidný) typ obezity. 

Zvyšuje riziko vzniku vysokého krvného tlaku, ochorení srdca a ciev (7,7x väčšie 

riziko), cukrovky, žlčníkových ochorení, rakoviny prsníka a maternice. 

Diéty

Ročne sa míňajú milióny dolárov na prípravky podporujúce chudnutie. Vy-

počítalo sa, že strata jedného kilogramu stojí až 630 dolárov. Podľa údajov FDA až 

62 % mužov a 71 % žien v USA sa pokúša chudnúť. V tejto krajine je obéznych až 68 % 

ľudí. Metódy chudnutia sú väčšinou kombinované a spočívajú v zmene stravovacích 

návykov, cvičeniach a v doplnkoch liečebných kúr. Nebezpečné sú náhle zmeny stra-

vovacích návykov diéty s „jo-jo“ efektom s opätovným nárastom hmotnosti, ktoré 

spôsobujú ďalšie zdravotné problémy.

Pôst podľa náboženstva a pri chudnutí 

Pôst sa spomína s Starom i v Novom zákone a liečebne ho používal už Hip-

pokrates. Nekontrolovaný pôst dlhší ako 1 – 2 dni by nemal byť praktizovaný bez 

lekárskeho dohľadu. Pri nesprávnom chudnutí, vzniknuté poruchy metabolizmu 

vody a elektrolytov vyžadujú často hospitalizáciu. Dôležité je vedieť, či je v popre-



51

dí opuch (nahromadenie tekutín) – a prebytok toxických látok alebo prebytok tuku. 

Občasné zaradenie pôstnych dní (jedenkrát za 2 – 4 týždne) môže byť zdraviu pro-

spešné, podobne ako čiastočný pôst s obmedzením mäsových a sladkých výrobkov 

na jar. Zistilo sa, že užívanie diéty s nízkym obsahom tukov a nízkym obsahom ener-

gie znižuje počas Ramadánu hladiny lipidov u mužov s hyperlipidémiou. V skupine 

dodržiavajúcej denný pôst bol zistený nižší príjem energie a živín, pričom hodnoty 

cholesterolu, lipoproteínov a triglyceridov sa významne znížili počas Ramadánu. 

Pôstne obdobia gréckej ortodoxnej cirkvi boli prínosom k zlepšeniu profilu krvných 

lipidov (tukov) a mali vplyv aj na redukciu hmotnosti.

Stravovanie podľa tradičnej tibetskej medicíny 

Odporúča sa konzumácia hlavne ovocia, zeleniny, klíčkov, orechov, obilnín 

a strukovín. Dôležité je vyhnúť sa nesprávnym kombináciám jedál (mäso + cesto-

vina, mäso + knedľa, chlieb + syr). Vhodná kombinácia je napríklad syr so šalátom, 

omeleta so zeleninou a pod. Dôležitý je spôsob prípravy jedla a čerstvosť potravín, 

prispôsobenie potravy typu človeka a ročnému obdobiu.  

Stravovanie podľa tradičnej indickej medicíny (Ájurvédy) 

Výživa by mala byť prispôsobená typu človeka. Tá istá potravina môže mať 

na jedného človeka priaznivé účinky, na iného škodlivé. Neexistujú preto všeobecné 

odporúčania. Pre potreby výživy a životosprávy je možné ľudí rozdeliť do troch ty-

pov. Záleží i na spôsobe prípravy jedla, dôkladnom rozžuvaní, správnom používaní 

nápojov, stimulačných látok, korenín a pod. Mimoriadny význam je venovaný aktu-

álnym pocitom človeka, biorytmu (času príjmu potravy počas dňa) a ročnom období.  

Diéta podľa Diamondovej 

Je známa z knihy „Ako si ovládať svoje telo“ autorov Harvey a Marilyn Dia-

mondovcov, ktorá vyšla v slovenskom preklade v roku 1994. Princípom je správny 

výber, kombinácia a časovanie jedál. Dopoludnia sa odporúča jesť ovocie a ovocné 

Obezita a chudnutie
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šťavy. Ťažšie jedlá by sa mali konzumovať popoludní, pretože zaťažujú organizmus 

a ochudobňujú ho o energiu. Hlavným chodom dňa by mal byť zeleninový šalát. Večer 

po 20. hodine sa začína proces asimilácie, a človek by už nemal prijať žiadne jedlo.

Prípravky používané na podporu chudnutia

Konjugovaná kyselina linoleová (CLA) 

Má dôležitú úlohu pri využití energie vo svaloch, táto energia sa potom ne-

ukladá nespálená do tukových buniek. Zdrojom je hovädzie mäso a mlieko. Dosta-

točný obsah je v mlieku kráv, ktoré sa kŕmia prirodzenou trávou a pasú sa vonku 

počas slnečného žiarenia. Takéto mlieko obsahuje aj vitamín D3 v dostatočnom 

množstve. Ľudia, ktorí konzumujú málo mlieka a hovädzieho mäsa, sa ochudobňujú 

o dôležitý faktor podporujúci chudnutie. CLA redukuje percento tuku a používajú 

ho atléti na zvýšenie svalového výkonu. Pri liečebných diétach sa používajú tri kap-

sule 1000 mg 70 % CLA ráno. Podľa niektorých výskumov má CLA i antioxidačné 

účinky a preventívne účinky na vznik rakoviny prsníka, zvyšuje účinok inzulínu. 

Zistilo sa, že CLA znižuje aj cholesterol a triglyceridy, a predpokladajú sa i možné 

priaznivé účinky na osteoporózu.

Chitosan 

Je to polysacharid, označovaný aj ako magnet na tuky. Bol izolovaný z las-

túr, neskôr syntetizovaný. Má schopnosť viazať tuky v tenkom čreve – až na 5-náso-

bok svojej hmotnosti. Tieto väzby sú prevažne elektrostatické. Takto naviazaný tuk 

organizmus nemôže použiť do zásob. Denná dávka 2 g chitosanu viaže 10 g tuku, 

ktorý opustí organizmus v nezmenenom stave. Podľa viacerých štúdií má chitosan 

priaznivý vplyv na triglyceridy a vysokodenzitný cholesterol. Chitosan a CLA by sa 

nemali užívať súčasne, pretože chitosan viaže aj oleje a mastné kyseliny.
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Sójový proteín 

Účinky na metabolizmus tukov sa študujú vyše 80 rokov. Odporúča sa denná 

dávka 10 – 30 g koncentrátu sójového proteínu pri chudnutí. Znižuje nízkodenzitný 

cholesterol a triglyceridy a podporuje činnosť štítnej žľazy. Izoflavonoidy (genis-

tein) obsiahnuté v extraktoch sójového proteínu majú predpokladané účinky proti 

rakovine prsníka a prostaty.

Chróm 

Znižuje hladinu glukózy v krvi, zvyšuje citlivosť na inzulín. S každým jed-

lom sa odporúča 200 mcg kapsula chrómia pikolinátu. Prípravok Slimdown je boha-

tý na kyselinu hydroxycitrónovu (výťažok zo stromu Garcinia Cambogia) a prírodný 

chróm s bioaktívnym glukózovým tolerančným (GTF), faktorom z kvasníc. GTF sa 

skladá z molekúl niacinu, aminokyselín glutatiónu a z 3-mocného chrómu. Regulu-

je metabolizmus tukov, blokuje premenu cukrov na tuk, vyrovnáva hladinu cukru 

v krvi a znižuje chuť do jedla, najmä na sladkosti. Týmto mechanizmom dochádza 

k znižovaniu obsahu tukov v organizme. Spolu s chrómom sa odporúča užívať anti-

oxidačné prípravky, hlavne E vitamín.

Magnézium 

Odporúča sa denná dávka 500 mg elementárneho magnézia denne. Predpo-

kladá sa, že podobne ako chróm zvyšuje účinok inzulínu na metabolizmus cukrov.

DHEA 

Má anabolické účinky. Podporuje inzulínový rastový faktor (IGF-1). U starších 

ľudí sa pozoroval úbytok tuku po užívaní tohto prípravku. Odporúčaná dávka je 3x 

25 mg pre mužov, a 3x 15 mg pre ženy vo veku nad 35 rokov.

Obezita a chudnutie
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Prípravky podporujúce činnosť štítnej žľazy 

Jednou z príčin spomalenia metabolizmu tukov môže byť znížená činnosť 

štítnej žľazy. Táto hypofunkcia sa nemusí prejaviť vo výsledkoch laboratórnych vy-

šetrení, a je častá u ľudí po 40. roku života. K správnej funkcii hormónov štítnej 

žľazy a inzulínu je potrebný dostatočný prívod chrómu a magnézia, ktorý je práve 

pri diétach často znížený. DHEA, pregnenolon a sójový proteín podporujú činnosť 

štítnej žľazy. Podobne aj prípravky obsahujúce jód. Pri poruchách príjmu potravy 

alebo nevysvetliteľných zmenách hmotnosti sa odporúča požiadať praktického le-

kára o vyšetrenie hormónov štítnej žľazy. V prípade potreby bude pacient odoslaný 

na endokrinologické vyšetrenie.

Lieky znižujúce chuť k jedlu 

Psychostimulanciá (amfetamíny, fenmetrazín a pod.) sa už v liečbe obezity 

nepoužívajú pre nežiaduce vedľajšie účinky. Používali sa aj v kombinácii (phentermi-

ne a fenfluramine), ale účinok bol len dočasný. Phenylethylamine (Mazindol) inhibuje 

metabolizmus norepinefrínu a dopamínu. Má tiež riziko vzniku závislosti. V apríli 

1996 schválila FDA v USA dexfenfluramine ako liek na zníženie hmotnosti, ale v sep-

tembri 1997 bol stiahnutý z trhu pre nežiaduce účinky na srdce. Vo všeobecnosti sa 

táto kategória liekov v redukcii hmotnosti dnes už nepoužíva, ordinujú sa len v špe-

ciálne indikovaných prípadoch.

Diuretiká 

Lieky, ktoré odstraňujú z organizmu prebytočnú vodu, môžu mať nežiaduce 

účinky a môžu sa používať len pod lekárskym dohľadom.

Sibutramine (Meridia) 

Bol schválený v novembri 1997 FDA v USA na liečbe obezitu. Je to pôvod-

ne antidepresívum, ktoré zvyšuje hladinu norepinefrínu, serotonínu a čiastočne i 

dopamínu v mozgu a znižuje apetít (chuť k jedlu). V kombinácii s diétou, telesným 
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pohybom a zmenou návykov bola strata hmotnosti v skupine liečenej týmto liekom 

o 4,3 kg výraznejšia ako v skupine, ktorá dostávala placebo.

Orlistat (Xenical) 

V apríli 1999 bol schválený FDA v USA ako liek, ktorý znižuje absorbciu tukov 

znížením vylučovania lipázy do čreva. Asi 30 % tukov opúšťa organizmus v nezmenej 

forme a vylúči sa. V kombinácii s diétou a s telesným cvičením pacienti schudli prie-

merne o 10 % svojej hmotnosti. Odporúča sa súčasné užívanie vitamínov A, D, E a K.

Nízkokalorická diéta 

Denne sa odporúča príjem 1200 – 1500 kalórií s malým obsahom tuku a soli. 

Dôležitý je dostatočný obsah vitamínov, minerálií a ďalších dôležitých látok (vlákni-

ny). Úbytok na hmotnosti je pomalý, ale trvalý. V minulosti sa používala tzv. bodová 

diéta, pri ktorej každá potravina mala určitý počet bodov podľa obsahu kalórií, a cel-

kový počet bodov bol obmedzený podľa fyzickej aktivity, veku a pohlavia.

Tekuté diéty 

Predávajú sa vo forme prášku, ktorý sa rozpustí vo vode alebo v mlieku. Od-

porúčajú sa ako náhrada maximálne jedného jedla denne, pričom obsahujú vitamí-

ny, minerálie a čiastočne i zasýtia. Obsahujú i bielkoviny, obsah tuku je minimálny. 

Vhodné je nahradiť takýmto jedlom napríklad večeru (napr. Multaben nápoj v rôz-

nych chuťových úpravach – čokoláda, ananás, jahoda, vanilka a pod.).

Prostriedky s vysokým obsahom vlákniny 

Vysoký obsah vlákniny v potrave je prevenciou vzniku rakoviny hrubého 

čreva a civilizačných ochorení. Takéto účinky majú napríklad pšeničné klíčky, ktoré 

je možné konzumovať samotné alebo napríklad s jogurtom, vločky (ovos, pšenica, 

raž) a jablčná vláknina. Slim Down je prípravok vlákninovej výživy z obilia a citru-

sov. Tieto látky čistia organizmus od prebytočných tukov a odstraňujú toxické látky 

Obezita a chudnutie
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z tela. Obsahuje tiež vitamíny a minerálie. Vyvoláva pocit plného žalúdka, čím sprí-

jemňuje chudnutie. 

Bylinné prípravky  

Niektoré čaje sú pripravené z bylín, ktoré znižujú chuť k jedlu, stimulujú 

metabolizmus a majú i detoxikačné účinky. Používajú sa napríklad listy maté, gua-

ranové a kolové semeno, škorica, aníz, mäta a ďalšie. Aj zelený čaj čistí organizmus 

od hlienov a zlepšuje imunitu. Používajú sa aj byliny, ktoré odvodňujú organizmus 

(púpava lekárska, breza previsnutá a ďalšie).

Psychoterapia 

Dôležitá je najmä u pacientov s bulímiou, kde podkladom nadmernej chuti 

k jedlu je často depresia a SSRI antidepresíva najnovšej generácie sú metódou tera-

peutickej voľby. Niekedy je v popredí problému kompulzia – nutkanie neustále niečo 

jesť (nočné vyjedanie chladničky), najmä ako kompenzácia emocionálnych problé-

mov a stresov. Pacient sa však často potrebuje zbaviť nesprávnych návykov, pred-

stáv a spôsobov správania týkajúcich sa správneho stravovania – a získať motiváciu 

na zmenu svojho telesného vzhľadu. Preto psychoterapia je často účinná a veľmi 

dôležitá pri podpore chudnutia, ako aj dlhodobom udržaní správnej hmotnosti.

Telesné cvičenia 

Podľa klinických štúdií 90 % žien, ktoré cvičili minimálne 3x do týždňa pol 

hodiny, schudli dlhodobo o 20 %. Cvičenie ovplyvňuje i duševný stav, odolnosť pro-

ti stresom i dĺžku života. Anaeróbne cvičenie (v posilňovni) nespália veľa kalórii, 

zväčšené svaly však môžu stimulovať pokojový metabolizmus. Odporúčajú sa preto 

hlavne aeróbne cvičenia spojené so zrýchlením dychu a pulzu, ako napr. chôdza, 

beh alebo bicyklovanie. Cieľovú srdcovú frekvenciu pri cvičení je možné vypočítať 

podľa vzorca: (200 – vek) x 0,7 – napr. 40-ročný muž: 160 x 0,7 = 112 pulzov/1 minútu. 
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Odporúčané metódy na podporu chudnutia

Kombinujú diétu, zmenu životného štýlu, vzdelávanie o výžive, cvičenie 

a podľa potreby a návrhu lekára užívanie niektorého podporného doplnkového prí-

pravku. Cieľom liečby obezity je dlhodobý úspech, akékoľvek krátkodobé a dočasné 

opatrenia, či diéty stav perspektívne zhoršia a predlžujú čas efektívnej liečby pod ve-

dením odborníka Najdôležitejšia je zmena stravovacích návykov: dávkovanie, časo-

vanie a správna kombinácia jedál, dôkladné rozžuvanie a trávenie bez stresov a pod.

Nízkotuková diéta s vysokým obsahom cukrov bola odporúčaná niektorý-

mi dietetickými odborníkmi v klinických štúdiách overenými postupmi, podobne 

ako nízkocukrová alebo vysokobielkovinová diéta. Diéta s nízkym obsahom cukrov 

(menej ako 60 g sacharidov denne) sa ukázala v priebehu šiestich mesiacov účinnej-

šia ako nízkotuková kilojoulami kontrolovaná diéta. Výsledky inej štúdie ukázali, že 

diéta s obmedzeným príjmom cukru má po jednom roku priaznivejšie účinky ako 

konvenčná diéta (zníženie príjmu o 500 kalórií, menej ako 30 % kalórií z tukov).

Obezita a chudnutie
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Čierna káva – účinky kofeínu na organizmus

10.   Čierna káva – účinky kofeínu na 
organizmus

Podľa arabskej legendy – približne v roku 850 v hornom Egypte – kozy požie-

rali červené plody na kríkoch, pričom i najstaršie kozy začali byť plné energie. Ich 

pastier Kaldi bol unavený, a tiež vyskúšal tieto plody s osviežujúcim účinkom. Podľa 

inej legendy rovnaké kríky zachránili život Omarovi. Už v 9. storočí bola káva v en-

cyklopédii zaradená medzi látky s liečivými účinkami, zlepšujúcimi pamäť a čistia-

cimi pokožku. V 15. storočí pitie kávy zlepšilo zdravie etiópskeho šejka. V 17. storočí 

sa káva rozšírila i v Anglicku – v tradičnej krajine s obľubou čaju. V tých časoch 

mohli do kaviarní vstupovať len muži.  

Pitie čiernej kávy je vo svete veľmi rozšírené a považuje sa za najnevinnejšiu 

toxikomániu. Nemení osobnosť a charakter človeka. Obsahuje alkaloid s purínovým 

jadrom (1,3,7 trimethylxantín) = kofeín. Kofeín je súčasťou i mnohých ďalších poživa-

tín, napr. kolové orechy, guarana, čaj, kakao, maté, kola, kofola, semtex a pod.  

Kofeín sa dobre vstrebáva z tráviaceho traktu, už po 15 minútach sa prejaví 

jeho účinok. Najväčšia časť kofeínu a jeho metabolitov sa vylúči z tela po šiestich 

hodinách, úplne až po 24 hodinách. Šálka kávy obsahuje priemerne 50 – 200 mg ko-

feínu (10 kávových zŕn = asi 100 mg kofeínu). Smrteľná dávka kofeínu je 10 g alebo 

150 mg na 1 kg hmotnosti.  

Kofeín stimuluje centrálne nervstvo, srdce, zvyšuje vylučovanie moču a sto-

lice, rozširuje cievy srdca, mozgu, obličiek a periférne cievy. Zvyšuje sekréciu ža-

lúdočnej šťavy, povzbudzuje chuť do jedla a činnosť tráviaceho traktu, zlepšuje 

funkciu čriev pri zápche a odvodňuje, čím pomáha zbaviť organizmus toxických 

produktov.  
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Urýchľuje metabolizmus mastných kyselín a odburávanie tukov. Odstraňuje 

únavu, má i euforické účinky, vyvoláva pocit pohody a dobrej nálady. Zbystruje mys-

lenie a u niektorých ľudí má afrodiziatické účinky. Je protijedom pri otrave alkoho-

lom (a naopak). Hasí smäd a osviežuje po namáhavej telesnej a duševnej práci. Kofeín

 je súčasťou mnohých liekov proti bolesti hlavy, a urýchľuje pôsobenie analgetík, 

najmä ak sa podajú na začiatku bolesti.  

Predávkovanie (napr. viac ako 300 mg kofeínu jednorazovo) sa môže prejaviť 

búšením srdca, pocitmi strachu, bolesťami hlavy, červenou tvárou, poruchami kon-

centrácie, závratmi a halucináciami, trasom končatín, častým močením, zrýchlením 

tepu a zvýšením telesnej teploty. Pri chronickej otrave sa môže objaviť nechuten-

stvo, poruchy spánku, desivé sny, úzkosť, depresie a zášklby svalov.  

V liečbe nežiaducich účinkov sa používajú ľadové obklady, sedatíva a hyp-

notiká, beta-blokátory, pri ľahšej otrave môžu pomôcť aj nižšie dávky alkoholu. Vy-

nechanie obvyklej dávky kávy po dlhodobom užívaní alebo jej oneskorené vypitie 

napr. ráno, môže spôsobiť abstinenčnú bolesť hlavy pri chronickom kofeinizme (tzv. 

nedeľná bolesť hlavy). Nevhodné je pitie kávy neskôr ako štyri hodiny pred spán-

kom, pretože kofeín naruša fyziologické striedanie spánkových fáz. Neodporúča sa 

pitie kávy v tehotnosti a pri plánovaní dieťaťa, pretože u mužov môže kofeín znižo-

vať pohyblivosť spermií.  

Pitie kávy je nevhodné pri vysokom krvnom tlaku, pri zvýšenej tvorbe žalú-

dočnej kyseliny, vredovom ochorení žalúdka a dvanástnika, pri ochoreniach žlční-

ka a pankreasu, pri zvýšenej činnosti štítnej žľazy a niektorých psychických poru-

chách, najmä pri pocitoch úzkosti a strachu.  
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Nie sú jednoznačné výsledky pitia kávy vo vzťahu k osteoporóze, výsledky 

väčšiny štúdií nepreukázali jednoznačný vplyv kofeínu na znižovanie denzity kostí 

u žien v menopauze, pokiaľ bol ich prívod kalcia v potrave dostatočný.  

Je potrebné si uvedomiť, že stimulanciá môžu zvyšovať energiu len vtedy, 

ak je v organizme ešte nejaká prítomná. Preto na unaveného človeka môžu mať i 

opačný účinok, prirovnávaný k účinku biča na unaveného koňa. Po káve sa môže 

dostaviť pocit ospalosti a zívanie, najmä u duševne pracujúcich. Aj pre kávu preto 

platí: všetko s mierou, pretože to, čo je v malej dávke liek, sa vo vysokej dávke môže 

stať jedom.  

Kofeín obsahujú aj mnohé ďalšie potraviny, ako napr. čierny a zelený čaj, 

kakao, čokoláda. Kofeín znižuje prietok krvi mozgom u pacientov zotavujúcich sa 

z ischemickej cievnej mozgovej príhody. Hoci kofeín je súčasťou stravy väčšiny pa-

cientov po cievnej mozgovej príhode, účinok kofeínu môže mať u týchto pacientov 

nepriaznivé následky na ich zdravotný stav. U starších ľudí, ktorí čiernu kávu pijú 

zriedka, môže vypitie jednej šálky čiernej kávy zvyšovať riziko vzniku ložiskovej 

ischémie mozgu, najmä v čase jednej hodiny po vypití šálky kávy. Dlhodobé mierne 

pravidelné pitie čiernej kávy a iných nápojov s obsahom kofeínu môže znižovať cel-

kové riziko vzniku, ako aj úmrtnosť na cievne mozgové príhody.  

 

Čierna káva – účinky kofeínu na organizmus
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11.  Fajčenie

Fajčenie zvyšuje relatívne riziko vzniku náhlej cievnej ischemickej príhody 

približne dvojnásobne. Táto súvislosť je dávkovo závislá. Predpokladá sa, že fajčenie 

spôsobuje dysfunkciu endotelu, zvyšuje fibrinogén, sérovú hladinu homocysteínu, 

ako aj zápalový marker – C-reaktívny proteín. Podľa novšej štúdie fajčenie zhoršuje 

aj viskozitu krvi. V čase troch mesiacov od skončenia fajčenia sa obnovili normál-

ne hodnoty krvnej viskozity. Všetky uvedené faktory sa zúčastňujú v patofyziológii 

na vzniku cievnej mozgovej príhody. Fajčiarov postihuje ložisková ischémia mozgu 

v mladšom veku, pričom často postihuje mozgový kmeň vo vertebrobazilárnom po-

vodí. Ukončenie fajčenia redukuje riziko vzniku cievnej ischemickej príhody na po-

lovicu. Aj pasívne fajčenie, pobyt v zadymenej miestnosti plnej cigaretového dymu, 

má nepriaznivý vplyv najmä na endoteliálne funkcie.

Ako nefajčiť

Ľudia sa delia a kategorizujú na tých, čo fajčia, a tých, čo nefajčia... Všade sa 

píše o škodlivosti cigariet, o neustálom sa zvyšovaní ich cien, ale aj dopytu po nich 

a ich škodlivosti. V mnohých pohostinstvách i obchodných centrách cítiť cigaretový 

pach, smrdia ruky, šatstvo, byt... Takmer každý z fajčiarov si povedal, že už konečne 

prestane fajčiť, napr. od nového roku už ani jednu cigaretu!!! „Je to najlepšie rozhod-

nutie v mojom živote“ tvrdia tí, čo to dokázali.

Závislosť od nikotínu patrí medzi najsilnejšie závislosti. Odhaduje sa, že 

v USA fajčí asi 38 % dospelej populácie. Podľa štatistík v Českej republike je v do-

spelej populácii približne 29 % denných fajčiarov. V Slovenskej republike fajčí až 44 

% populácie. Viac ako 50 % fajčiarov by chcelo s fajčením skončiť, ale nedokážu to. 

Podľa svetovej zdravotníckej organizácie ročne umierajú v dôsledku tabakizmu na 

svete približne tri milióny ľudí. Pribúda aj počet fajčiarov v skupine mladých ľudí. 
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Má fajčenie cigariet aj pozitívne účinky?

Určite áno, inak by s tým predsa nikto nezačal. Údajne už v roku 1560 Fran-

cúz Nicot využíval niektoré účinky tabaku na liečbu niektorých ochorení. V 17. storo-

čí sa nápoj z tabaku užíval ako liek na niektoré ženské problémy. Podľa fajčiarov im 

fajčenie cigariet poskytuje pocit upokojenia a pomáha prekonávať stresy. Zvyšuje 

pocit sústredenia najmä pri duševnej práci. Znižuje chuť k jedlu a preto je ľahšie 

udržať želateľnú hmotnosť.

Aké sú škodlivé účinky fajčenia cigariet?

Žiaľ, zdravotné riziká pravidelného a dlhodobého fajčenia prevažujú opísa-

né pozitívne účinky. Škodlivosť spôsobuje aj zvýšená tvorba voľných kyslíkových 

radikálov, ktoré spôsobujú mnohé ochorenia. Preto by mali fajčiari konzumovať do-

statok ovocia, zeleniny, vitamínov A (beta-karotén), C, E, selénu, magnézia a zinku. 

Odporúča sa aj dostatok vitamínov B komplexu, koenzým Q-10 a L-cysteín. 

Fajčenie zvyšuje viskozitu krvi s spolu s ďalšími faktormi poškodzuje endo-

tel ciev.

Fajčenie vysušuje, a preto je potrebný dostatočný príjem tekutín. Nežiaduce 

účinky pre zdravie sú dobré známe a sú povinne vyznačené aj na obale cigariet.  

Nikotín zvyšuje krvný tlak a zvyšuje obsah tukov v krvi. Prispieva tým k vzniku tzv. 

smrtiaceho kvarteta: 

•  centrálny typ obezity,  

•  vysoký krvný tlak,  

•  zvýšený cholesterol (triglyceridy),  

•  cukrovka.  
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Tieto rizikové faktory sú jednou z hlavných príčin vzniku cievnych ochorení 

srdca a mozgu (ochorenia z artériosklerózy). Predpokladá sa, že samotné skoncova-

nie s fajčením a diétne opatrenia môžu normalizovať hodnoty krvného tlaku, visko-

zity krvi a cholesterolu a tým zabrániť vzniku srdcového infarktu. Ostatné možné 

nežiaduce účinky (rakovina pľúc, hrtana a ďalších orgánov) sú dobre známe. Existuje 

aj dedičná predispozícia na nezničiteľné zdravie (tzv. Churchillov gén), nemožno sa 

však na to spoliehať. 

Prečo prestať fajčiť?

Regeneračný ozdravovací proces sa začne hneď po skončení fajčenia očiste-

ním tela od nikotínu a kysličníka uhoľnatého. Ďalšími výhodami môže byť odstráne-

nie zápachu z úst, väčší pôžitok z jedla, pocit víťazstva nad sebou, ušetrenie finan-

cií, možný postup v zamestnaní alebo získanie zamestnania v nefajčiarskej zóne, 

predĺženie života minimálne o osem rokov (12 minút za každú nevyfajčenú cigare-

tu). Rozhodnutie prestať fajčiť môže byť prínosom pre celú rodinu (deti), pre pria-

teľov, zamestnávateľa i pre ďalších pasívnych fajčiarov. Prestať fajčiť by mali hlavne 

tzv. fajčiari s vysokým rizikom: ženy užívajúce antikoncepciu, obézni alebo chudí, 

ľudia s vysokým krvným tlakom, cholesterolom, cukrovkou a s ďalšími ochoreniami. 

Rozhodne by nemali fajčiť tehotné ženy a dojčiace matky!

Kedy prestať fajčiť?

Ak ste neprestali fajčiť po prvom odstavci, najlepšie je prestať fajčiť hneď 

teraz. Ak však nie ste ešte pevne rozhodnutý/-á, lepšie je podmieniť svoje rozhodnu-

tie nejakým dátumom (napr. nový rok) alebo sa aj nejako odmeniť (napr. odkladaním 

pôvodne prefajčených peňazí). Za jeden rok to už môže byť celkom slušná suma, 

skúste si to vypočítať (len tak na papieri, aby to nikto nevidel). Vhodným obdobím 

môže byť aj niekoľko dní alebo týždňov bez stresov (napr. dovolenka).

Fajčenie



Ako sa dá regulovať množstvo vyfajčených cigariet?

Odporúča sa nespájať fajčenie s inou činnosťou alebo s ďalšou závislosťou 

(kofeín, alkohol). Spoločnosť tuhých fajčiarov môže byť impulzom na intenzívnejšie-

mu fajčenie. Na večierkoch je často potrebný pocit pohody a vyfajčí sa i viac cigariet. 

Stresové podmienky alebo určité zamestnanie môžu byť tiež príčinou zlyhania re-

gulácie fajčenia. Preto po rozhodnutí o znížení intenzity fajčenia je potrebné vyhý-

bať sa takýmto situáciám a kontrolovať počet vyfajčených cigariet. Na uspokojenie 

návyku by malo stačiť 10 cigariet denne.

Dá sa to vôbec – prestať fajčiť?

Najlepšie je rozhodnúť sa sám a niesť za rozhodnutie sám zodpovednosť. 

Vtedy sú výsledky najlepšie a pravdepodobnosť recidívy menšia. Odporúča sa však 

oznámiť svoje rozhodnutie rodine, priateľom a napísať si presný časový plán od-

vykania. Najhoršie bude prežiť prvé tri dni až týždne, a úplne najhoršie prvé absti-

nenčné príznaky (po 12 – 24 hodinách). Tu sa ukáže silná vôľa! Ťažšie je realizovať 

úplnú abstinenciu u tých, ktorí fajčia hneď po zobudení a u fajčiarov, ktorí fajčia 

denne viacej ako dve škatuľky cigariet. Ale dá sa to! Fajčenie je často spojené aj s iný-

mi návykmi (závislosť od cukru, kofeínu, alkoholu) a preto sa odporúča pred začiat-

kom odvykania zmeniť stravovacie návyky a očistiť organizmus od toxínov.  

Chcem prestať fajčiť – rady na zníženie abstinenčných príznakov:

•  užívajte vysoké dávky vitamínu C vo forme potravinových doplnkov a v ovocí (po-

maranče), 

•  vhodné sú aj ďalšie doplnky výživy (vitamín A, E, B-komplex, selén, zinok, koen-

zým Q-10), 

•  pite veľa tekutín (2 – 3 litre vody denne), 

•  znížte príjem ostatných návykových látok (cukor, kofeín, alkohol), 

•  obmedzte príjem tukov a zvýšte obsah vlákniny v potrave (celozrnné potraviny, 

oriešky), 
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•  často sa umývajte, kúpte, čistite si zuby, 

•  ak sa dá, čo najviac sa pohybujte a športujte na čerstvom vzduchu, 

•  naučte sa vyrovnať so stresom: neutekajte pred ním, spoznávajte a prekonajte ho, 

•  v prípade potreby môžete piť upokojujúce čaje, napr. medovka, ľubovník, valeriána, 

chmeľ, 

•  myslite pozitívne (aj na ušetrené peniaze a na plány, čo budete taký zdravý a dlho-

vekí robiť), 

•  zapisujte si každý deň svoje pocity počas abstinencie od nikotínu, 

•  odmeňte sa a za ušetrené peniaze choďte na futbal, do kina alebo na ešte lepšie 

miesto, 

•  v prípade, ak sú abstinenčné príznaky neznesiteľné, môžete dočasne užívať žu-

vačky alebo náplaste s nikotínom (maximálne niekoľko mesiacov, nepoužívať pri 

vredovej chorobe, srdcovo-cievnych ochoreniach a v tehotnosti). 

Výsledok

Ste už nefajčiar? Blahoželáme a želáme vám trvalý úspech. Je predpoklad, 

že sa vám teraz zvýši libido, potencia, budete mať biele zuby, dobrý čuch a chuť, 

svieži dych a peknú pokožku. Pozor na vznik iných závislostí (sex, alkohol, hracie 

automaty, sladkosti). Máte všetky na to predpoklady – a aj peniaze. Vyliečili ste sa 

však z najsilnejšej známej závislosti (silnejšej ako závislosť od drog, alkoholu alebo 

liekov). Ukázali ste pevnú vôľu a môžete byť na seba hrdý. Môžete učiť iných ľudí ako 

na to, čo vám najviac pomohlo a čo bolo najťažšie. Pozor však na recidívu: až 2/3 

ľudí sa môže k svojmu návyku do jedného roka vrátiť!

Upozornenie: Odporúča sa potrebu odvykania od fajčenia, časovanie i priebeh lieč-

by konzultovať so svojím lekárom. váš lekár Vám môže pomôcť i v liečbe prípadných neprí-

jemných abstinenčných príznakov (napr. nervozita, nespavosť).

Fajčenie
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12.  Alkohol

Publikovalo sa množstvo vedeckých prác, v ktorých sa zistil priaznivý vplyv 

malého množstva alkoholických nápojov najmä na zdravie mužov nad 40 rokov a na 

ženy v období po menopauze. V klinických výskumoch je však ťažko oddeliť účinok 

samotného alkoholu od životného štýlu a stravovacích zvyklostí, ktoré sú iné u kon-

zumentov piva, vína a destilátov. Antioxidačné účinky má aj samotné ovocie a šťava 

(hrozno), čo sa potvrdilo aj v experimente.  

Nie každý však vie dodržiavať režim tzv. moderovaného, resp. kontrolovaného pitia:

Neodporúča sa piť viac ako 21 jednotiek alkoholu (8 g) týždenne pre mu-

žov, a nie viac ako 14 jednotiek alkoholu týždenne pre ženy (2 jednotky alkoholu = 

16 g obsahuje približne 0,5 l 10-stupňového piva, 0,2 l vína alebo 0,05 l destilátov). 

Výpočet: objem nápoja v ml x % obsahu alkoholu/1000 = počet jednotiek alkoholu. 

Napríklad 12 stupňové pivo: 500 ml x 5 %/1000 = 2,5 jednotky alkoholu. Neodporúča 

sa pre ženy vypiť viacej ako 2 – 3 jednotky alkoholu denne, a pre mužov viac ako 

3 – 4 jednotky alkoholu denne. Pre ženy, ktoré môžu otehotnieť, sa neodporúča vypiť 

viac ako dve jednotky alkoholu týždenne, ženy, ktoré sa chystajú otehotnieť, nesmú 

piť žiadny alkohol. Pitie väčšieho množstva alkoholu, a/alebo pravidelné denné pitie 

môže mať za následok rôzne poruchy zdravia. 

Závislosť pitia alkoholu a zdravia je dokumentovaná v tvare písmena J: absti-

nenti a nadmerní konzumenti majú vyššie riziko vzniku mnohých ochorení, najmä 

mozgovo-cievnych a  srdcovo-cievnych príhod.   

Pri pravidelnej konzumácii alkoholu je vždy riziko vzniku závislosti, navy-

še aj riziko interakcie alkoholu s mnohými liekmi. Tehotné ženy, epileptici, vodiči, 

hypertonici, vyliečení alkoholici, mládež vo veku do 21 rokov a ďalšie skupiny ľudí 

nesmú piť zásadne žiadny alkohol za nijakých okolností (epileptici a vyliečení alko-

Alkohol
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holici ani rumové pralinky alebo nealkoholické pivo). Alkohol je škodlivý najmä pre 

vyvíjajúci sa organizmus detí a mládeže. 

Dôležitá je aj kvalita, spôsob výroby a pôvod nápoja. Lacné vína môžu obsa-

hovať nadbytok siričitanov a iných konzervačných látok. Niektoré kvalitné pivá nie 

sú pasterizované, a zachovávajú si prirodzené vlastnosti a výživnú hodnotu.   

Pitie alkoholu je však vysoko individuálne: kto má nízky tlak, pivo, aj nealko-

holické, mu môže pomôcť cítiť sa lepšie, najmä ak je tlaková níž (dážď). Kto má stre-

sy, pohár červeného vína môže pomôcť relaxovať a má teda aj protistresové účinky. 

Ak má niekto pálenie záhy, nemôže piť destilát alebo kyslé víno na lačný žalúdok. 

Naopak, ak je žalúdočnej kyseliny málo, odporúča sa aperitív napríklad vo forme 

bylinného likéru. 

Negatívne následky „majstra alkoholu“ sú však celosvetovo alarmajúce, 

a preto v prípade problémov je vhodnejšia trvalá a doživotná abstinencia. O mož-

nostiach pitia alkoholu alebo potrebe abstinencie sa poraďte so svojím praktickým 

lekárom pre dospelých. 

Niektoré informácie o tom, ako správne piť alkohol  – základné pravidlá: 

byť odpočinutý, nepiť v depresii a sám, vždy sa predtým najesť, nekombinovať 

rôzne druhy alkoholu, piť primeraným tempom (jeden pohár piva, vína alebo 

destilátu za jednu hodinu), nepiť ráno nalačno atď. Odporúča sa aj dostatočný 

prívod vitamínu C, B-komplexu a zinku pred plánovaným pitím. Svetlý (nefareb-

ný) alkohol sa v princípe lepšie znáša ako farebný, je aj rýchlejšie metabolizova-

ný a vylúčený z organizmu. Najmä niektoré druhy koňakov a whisky obsahujú 

aromatické látky, ktoré môžu spôsobovať tráviace ťažkosti a alergické reakcie.  

Pravidelné pitie môže spôsobiť vznik závislosti od alkoholu.  Odporúča sa ku-

povať nápoje od renomovaných výrobcov. Z hľadiska antioxidačných vlastností 
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sú vhodnejšie červené víno alebo pivo. Dôležité sú flavonoidy ako potenciálne 

inhibítory PDGF receptorov, ktoré sa vyskytujú najmä v červenom víne. Úmrt-

nosť na ischemickú chorobu srdca vo Francúzsku je len 50 % v porovnaní s iný-

mi európskymi krajinami a USA (tzv. Francúzsky paradox). V epidemiologických 

štúdiách sa zistil inverzný vzťah medzi miernym pitím vína a úmrtnosťou na 

cievne mozgové ochorenia. Látky obsiahnuté vo víne znižujú aj oxidačný stres 

a majú protizápalový účinok najmä prostredníctvom ovplyvnenia (modulácie) 

aktivity cyklokínov. 

Destiláty nemajú takýto preukazný preventívny účinok. Destiláty sa od-

porúča riediť alebo zapíjať dostatočným množstvom nealkoholických nápojov 

(destiláty spôsobujú výraznejšiu dehydratáciu organizmu ako iné druhy alkoho-

lu). Mnohí uprednostňujú napríklad vodku ako súčasť miešaných nápojov (long 

drink). U niektorých ľudí môžu však destiláty, kyslé alebo šumivé biele vína spô-

sobiť podráždenie žalúdka a zvýšenú tvorbu kyseliny. Nebezpečná je kombinácia 

alkoholu najmä s liekmi na upokojenie a na spanie, ktorých účinok často pretrváva 

dlhodobo. Pri užívaní akýchkoľvek liekov by sa nemal užívať alkohol – už aj vzhľa-

dom na záťaž pečene, obličiek (napr. antibiotiká) alebo žalúdka (napríklad acylpy-

rín). Tolerancia alkoholu je individuálna, u žien je zvyčajne nižšia. Aj preferencia 

druhu alkoholu je u každého iná, preto je potrebné piť len tie druhy alkoholu, 

ktoré nespôsobujú ťažkosti. Alergickú reakciu môžu spôsobovať aj rôzne aditíva, 

ktoré môžu byť v rôznom pomere aj v tom istom druhu alkoholu. Odporúča sa 

piť striedmo, zriedkavo, a len pri spoločenských príležitostiach. Alkohol nevyrieši 

dlhodobo pocity smútku ani osobné problémy – naopak, môže spôsobiť ďalšie. 

Ak alkohol spôsobuje zdravotné problémy (tráviace ťažkosti, vegetatívne poruchy, 

zmeny krvného tlaku, alergie, sčervenanie kože, agresivitu, poruchy spánku, poci-

ty strachu alebo nepokoja, závislosť) – najlepším riešením alkohol je nepiť vôbec 

(doživotná abstinencia). 

Alkohol
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Moderované pitie

Tzv. bezpečné (zdraviu neškodné) množstvo alkoholu je ťažko možné od-

hadnúť – je to individuálne, závislé napríklad od hmotnosti a enzymatickej vý-

bavy pečene. Pre mužov sa neodporúča piť viac ako 21 alkoholických jednotiek 

týždenne (dve alkoholické jednotky sú približne 0,5 l 10-stupňového piva, 0,2 l 

vína alebo 0,05 l destilátov). Aj menšie množstvo alkoholu prijímané pravidelne 

môže však spôsobiť závislosť od alkoholu. Nadmerné návykové pitie ničí okrem 

pečeňových a iných buniek aj mozgové bunky. Prvé príznaky sú krátkodobé vý-

padky pamäti, neskôr dezorientácia, halucinácie a demencia. Okrem toho alkohol 

môže mať toxický vplyv na srdce a zvyšuje tlak krvi. Cievy sa najprv rozšíria, ale 

po spánku sa zúžia a spôsobujú známy stav „po opici“. Vhodné je preto kontrolo-

vať krvný tlak a pri vyšších hodnotách je nevyhnutné príjem alkoholu obmedziť, 

najlepšie celkom (nie naraz ale postupne). Pri náhlom prerušení dlhodobého 

nadmerného pitia alkoholu môže vzniknúť stav nervozity s triaškou, vidinami 

malých predmetov a s ďalšími príznakmi – známy ako delírium tremens. Nebez-

pečná je kombinácia alkoholu s liekmi (na upokojenie alebo na spanie), ktoré 

pretrvávajú v organizme ešte dlhý čas po ich užití. Pri vysokom tlaku sú cievy 

u chronických konzumentov alkoholu aj krehkejšie a hrozí im mozgové krváca-

nie (porážka), alebo aj napríklad krvácanie z rozšírených (kŕčových) žíl v oblasti 

pažeráka. Aj vlastnosti krvi sa menia – a pri zahustení krvi môže vzniknúť, najmä 

pri vysokom krvnom tlaku, srdcový infarkt. Uskladnený cukor sa horšie z pečene 

uvoľňuje, môžu vzniknúť stavy hypoglykémie so zmätenosťou, zhoršuje sa aj 

činnosť imunitného systému. Dobrá správa je: prestať piť nikdy nie je neskoro. 

Postihnuté orgány (mozog, nervy, pečeň, srdce, cievy) sú schopné väčšinou re-

generovať, a kvalita života sa postupne zlepší. Nebezpečným znamením hrozia-

ceho alkoholizmu je ranné pitie, pitie osamote a neschopnosť abstinovať aspoň 

sedem dní. Závislosť sa vyvíja plíživo a postupne (často aj počas 10 – 15 rokov). 

V takomto prípade je potrebné problém si priznať, a nevyhnutná je odborná de-

toxikačná a odvykacia liečba. Praktický lekár odošle pacienta od špecializova-
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ných ambulancií, ak spolupracuje, dá si poradiť, užíva potrebné lieky a chce sa 

liečiť. Vhodné je pri odvykaní od alkoholu užívať  dostatok vitamínov a minerálií: 

C vitamín, B-komplex (najmä vitamín B1), kalcium, magnézium, zinok a pod. vo 

forme potravinových doplnkov. Potrebná je aj plnohodnotná strava s dostatkom 

bielkovín a ďalších živín. Jediným účelným riešením je však len postupná a úpl-

ná doživotná abstinencia.  

Alkohol
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13.  Fyzická inaktivita

Sedavý životný štýl patrí medzi modifikovateľné rizikové faktory cievnej 

mozgovej príhody. Nárast automobilovej dopravy umožňuje bez námahy presun od 

dverí k dverám, pričom autá sú upravené tak, aby minimalizovali fyzickú aktivitu 

(posilňovače riadenia, bŕzd a pod.). Diaľkové ovládanie domácich prístrojov (DVD, 

televízia) tiež znížilo potrebu pohybu, podobne ako rozšírenie prenosných telefó-

nov, ku ktorým netreba chodiť. Sedavé zamestnanie a naprogramovaná pohodlnosť 

sa významnou mierou podieľajú na vzniku civilizačných ochorení.

Fyzická aktivita a aeróbne cvičenia zvyšujú prietok krvi dôležitými orgán-

mi (srdce, mozog) a zlepšujú aj reologické a koagulačné vlastnosti krvi. Fyzicky 

aktívni ľudia majú nižšie riziko vzniku ischemickej cievnej mozgovej príhody. Až 

viac ako štvornásobne sa zníži riziko vzniku cievnej príhody u ľudí, ktorí športujú 

medzi 15. – 40. rokom života. Odporúčané športy, sú najmä bicyklovanie, behanie, 

plávanie, horská turistika – teda najmä športy ktoré významne zvyšujú srdcovú 

frekvenciu. Aj ľudia vo vyššom veku, ak začali chodiť na pravidelné prechádz-

ky majú trojnásobne nižšie riziko vzniku cievnej mozgovej príhody v porovnaní 

s ľuďmi, ktorí sa nepohybujú.

      Ktoré športy a aká záťaž sú vhodné?

Vhodné sú najmä aeróbne vytrvalostné športy (beh, bicyklovanie, plávanie). 

Minimálna fyzická aktivita je 3x týždenne 30 minút pri pulze 130, ideálne denne 30 – 

60 minút. Maximálna pulzová frekvencia (MPF) sa vypočíta podľa vzorca 220 – vek. Na 

prednostné spaľovanie telesného tuku, znižovanie hmotnosti, sa odporúča dosahovať 

55 – 75 % takto vypočítanej hodnoty MPF, čo je ideálne na kardiovaskulárny tréning 

i na zníženie telesnej hmotnosti. Cieľovú srdcovú frekvenciu pri aeróbnom cvičení je 

možné vypočítať podľa vzorca: (220 – vek) x 0,7 – napr. 50-ročný muž: 170 x 0,7 = 119 

pulzov/1 minútu. Dolná hranica pulzovej frekvencie  = (220 – vek) x 0,55, horná hra-
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nica pulzovej frekvencie = (220 – vek) x 0,75. Tieto hranice sú ideálne na prednostné 

spaľovanie tuku ako zdroja energie.

Na športovanie pre zdravie je vhodná pulzová frekvencia medzi 50 – 60 %  

MPF (maximálna pulzová frekvencia).

Na chudnutie je vhodná PF 70 – 75 % MPF, na formovanie postavy je to 

80 – 85 % MPF, na zvýšenie svalového objemu 85 – 95 % MPF. Pri tejto frekvencii je 

potrebné vydržať aspoň 30 – 50 minút.

Pravidelné telesné cvičenie má priaznivý vplyv na zníženie hodnoty celkové-

ho cholesterolu, zvýšenie hodnoty HDL cholesterolu, na zníženie hodnoty bazálnej 

pulzovej frekvencie meranej ráno po prebudení – čím je človek viac trénovaný, tým 

sú hodnoty rannej pokojovej pulzovej frekvencie nižšie. Statické športy, ako napr. 

vzpieranie, sú menej vhodné pre pacientov so zvýšeným mozgovo-cievnym rizikom.

Vplyv vytrvalostných športov na zdravie  

Výskumy ukazujú, že po minimálne 12-týždennom vytrvalostnom tréningu 

sa dá dosiahnuť zníženie systolickej hodnoty krvného tlaku o 10 – 15 mmHg a diasto-

lického krvného tlaku o 8 – 10 mmHg. Priaznivý je aj vplyv na imunitný systém, na 

vegetatívny nervový systém, ako aj na redukciu stresu. Pravidelné cvičenia pomá-

hajú zlepšiť náladu a znižujú mieru depresie. Fyzická aktivita chráni proti cievnej 

mozgovej príhode aj prostredníctvom mechanizmu regulácie syntázy oxidu dusíka 

(eNOS) v cievnej stene. Aj v experimente fyzická aktivita v trvaní troch týždňov re-

dukovala rozsah ischémie mozgu, zlepšila vazodilatačné mechanizmy závislé od 

endotely, a zvýšila prietok krvi mozgom laboratórnych myší. Preventívne účinky cvi-

čenia sú aj nepriame – ovplyvnením telesnej hmotnosti, cukrovky, resp. glukózovej 

intolerancie, lipidového metabolizmu a vysokého krvného tlaku.
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Dôležitá je pravidelnosť cvičenia, pretože nečakaná a nadmerná záťaž, naprí-

klad len jedenkrát do týždňa, môže byť zdravotným rizikom. Zaznamenali sa úmrtia 

aj lekárov vo veku 34 – 67 rokov počas alebo bezprostredne po nepravidelne zried-

kavej rekreačnej športovej aktivite: plávanie, futbal, tenis a džoging.

U netrénovaných a starších osôb sa preto odporúča len veľmi pozvoľné a po-

stupné zvyšovanie tréningovej intenzity. Nadmerná tréningová záťaž a tréningy sú 

spojené so znížením imunitných funkcií. Štúdia z roku 2009 na vzorke 3298 ľudí uká-

zala, že muži, ktorí pravidelne športovali (džoging, tenis, plávanie) mali o 63 % nižšiu 

pravdepodobnosť vzniku cievnej mozgovej ischemickej príhody. Ľahká telesná aktivi-

ta, ako napríklad chôdza alebo golf, nemala zistené takéto preventívne účinky.  

Praktické rady 

Odporúča sa kontrolovať intenzitu telesnej záťaže prístrojom na meranie 

pulzu – najčastejšie je kombináciou snímača upevneného vpredu na hrudníku, ktorý 

vysiela signály do špeciálnych hodiniek, fixného digitálneho merača alebo do mobil-

ného telefónu (Endomondo).

Niektoré prístroje majú zabudované merače pulzu na zápästí

Bicyklovanie najmenej zaťažuje kĺby dolných končatín a je ideálnym špor-

tom v lete a ako indoorové bicyklovanie aj v zime, napríklad vo forme spinningu. 

Tam sa kombinujú rôzne aktitivity, stimulujú sa roviny, kopce, zjazdy a cvičenie je 

zakončené strečingom.

Fyzická inaktivita
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14.  Psychohygiena

Sebapoznanie a sebavýchova

Vzťah k sebe samému. Podľa tradičnej literatúry je dôležité sebapoznávanie, 

stotožnenie sa so svojou podstatou, zdokonalenie intuície, zosúladenie svojho živo-

ta s prírodou. Dôležité je hlavne posilnenie sebadisciplíny a sebavýchova k stried-

mosti. Pozitívne myslenie a spokojnosť vedie k prijatiu toho, čo je nemeniteľne dané 

a s čím sa nedá nič robiť.

Pre telesné i duševné zdravie človeka je dôležitá vnútorná i vonkajšia čistota 

tela. Odporúča sa predovšetkým správna voľba kvalitnej potravy a vnútorné očistné 

postupy, napr. občasný krátky liečebný pôst, ktorý je súčasťou mnohých náboženstiev.

Vzťahy k okoliu. Podľa tradičných indických a tibetských textov má človek žiť 

zdržanlivo a striedmo. Nemal by kradnúť a hromadiť hmotné statky. Hromadenie sa 

považuje za následok strachu a malé dieťa je dovtedy šťastné, kým sa nemusí starať 

o svoj majetok. Dôležitá je pravdivosť k sebe a k iným. Za najväčšie prehrešky proti 

psychohygiene sa považujú: táranie, urážanie, ohováranie a nadávky. Humor, ktorý 

neuráža, je dobrý a potrebný, pričom smiech má pozitívne účinky i na telesné zdravie.

Človek by mal prehovoriť len vtedy, ak je vnútorne presvedčený, že to, čo 

povie je dobré, pravdivé a potrebné. Súčasťou všetkých etických pravidiel je neub-

ližovanie a nenásilie. Pocity nenávisti, závisti a žiarlivosti sú najčastejšou príčinou 

chorôb. Podobne i nezmyselné súťaženie a pýcha sú škodlivé. Odporúča sa v dob-

rom myslieť i na nepriateľa. Úprimnosť a pravdivosť je potrebná, nesmie však urážať. 

Na druhej strane sa však nedá byť s každým zadobre. Jedine v krajinách s vysokou 

hustotou obyvateľstva, napr. Japonsku, je zvykom neprejavovať navonok emócie 

a povedať každému to, čo sa očakáva, že chce počuť. Z hľadiska zdravého spôsobu 
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života sa považuje za vhodnejšie nahromadené emócie vnútorne precítiť a odreago-

vať sa tak, aby to nikomu neublížilo.

Emócie

Dieťa prežíva svoje emócie veľmi intenzívne. Mnohé nepriaznivé emócie do-

spelých sú spôsobené nevhodným jedlom, prebytkom alebo nedostatkom stimulač-

ných látok (káva, alkohol), z hormonálnych zmien,  únavy, meteorologických pod-

mienok a pod. Každý by sa mal naučiť spoznávať svoje emócie, odhaľovať ich príčiny 

a správnym spôsobom s nadhľadom vyjadriť svoje pocity.  Na druhej strane je po-

trebné si uvedomiť, že emócie sú prirodzené a nie je potrebné im venovať zbytoč-

ne veľa pozornosti. V takom prípade sa môžu fixovať na určité prostredie alebo na 

niektorých ľudí. Emócie sa dajú ťažko ovplyvniť vôľou, je možné ich však regulovať 

celkovým uvoľnením, zmenou dýchania, rozptýlením pozornosti a pod. Nepriaznivé 

pocity sú postupom času menej intenzívne, našťastie, ľudská pamäť má prirodzenú 

vlastnosť zabúdať na nepriaznivé udalosti.

Biorytmy 

Denné biorytmy (diurálne). Za vhodný čas na prebúdzanie sa považuje čas 

medzi 4. – 6. hodinou ráno. Spánok je vtedy povrchnejší s prevahou snových fáz. 

Vhodný čas na raňajky je po 8. hodine, keď je organizmus už pripravený na príjem 

potravy. Väčšina ľudí je najvýkonnejších medzi 10. – 14. hodinou, obed by nemal 

preto veľmi zaťažovať organizmus. Odpoludňajší čas je ideálny na športové alebo 

fyzické aktivity. Posledné jedlo by sa malo podávať do západu slnka (v lete do 20. 

hodiny).  Večer je ideálne stretnúť sa s priateľmi, počúvať hudbu a venovať sa činnos-

tiam, ktoré rozvíjajú ducha. Je vhodné odpútať sa od denných a pracovných starostí. 

Denný biorytmus môže byť u niektorých ľudí posunutý (tzv. ranné a večerné typy).

Biorytmus podľa ročných období. Podľa tradičnej indickej medicíny sa odpo-

rúča v zime dopriať si to najlepšie, čo sa týka jedla, sexu i zábavy, aby sa zmiernili 
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tvrdé podmienky prírody. Na jar je potrebné telo od následkov týchto radovánok 

očistiť. Odporúčajú sa odvodnenie, odhlienenie, detoxikácia organizmu a liečebný 

pôst. Vhodné sú vychádzky do prírody, čuchom i vizuálne vychutnávať vôňu kvetov 

(v Japonsku je obľúbená sakura) a počúvať spev vtákov. Jar sa považuje za najvhod-

nejšie obdobie na počatie dieťaťa. V horúcom lete je vhodné obmedziť jedlo i na-

máhavú fyzickú aktivitu. Odporúčajú sa studené, sladké a tekuté jedlá. Na jeseň sa 

objavujú často pocity smútku – dajú sa zmierniť vhodnými aktivitami a zvýšeným 

dodržiavaním zásad psychohygieny.

Spánok

Spánok je nevyhnutný pre život. Po prebdení jednej noci objektívne neklesá 

výkonnosť, i keď subjektívne sa takýto pocit môže dostaviť. Po 2 – 3 prebdených no-

ciach vznikajú epizódy mikrospánku, po 8 – 10 neprespaných nociach človek zaspí 

i počas chôdze. Štyri hodiny hlbokého bezsenného spánku obnovia energiu lepšie 

ako 8 – 10 hodín spánku prerušovaného nepríjemnými snami, chrápaním alebo pre-

hadzovaním sa na posteli. 

Spánková hygiena  

•  Dodržiavať pravidelný čas zaspávania i prebúdzania (s odchýlkou 30 minút).  

•  Vyhýbať sa dennému driemaniu.  

•  Posteľ využívať výlučne len na spánok, eventuálne na sexuálne aktivity. Neodporú-

ča sa v posteli čítať, jesť alebo pozerať televízor.  

•  Alkohol a kofeín narúšajú fyziologické striedanie fáz spánku, pričom takýto spá-

nok neregeneruje organizmus.

•  Neodporúča sa požívanie kávy alebo alkoholu 4 – 6 hodín pred spánkom.  

•  Ak spánok neprichádza do 30 minút, je vhodné posteľ opustiť a venovať sa iným 

aktivitám.  

•  Vyhýbať sa používaniu liekov na spanie, ktoré sa po čase stávajú neefektívnymi 

a paradoxne zhoršujúcimi spánok. Väčšina liekov zhoršuje fyziologické striedanie 

Psychohygiena
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spánkových fáz, vyvoláva závislosť a potrebu zvyšovať dávku, okrem toho majú i 

nežiaduce účinky.  

•  Kvalitu a hĺbku spánku zlepšuje telesná námaha alebo sexuálna aktivita, nie však 

bezprostredne pred spánkom.  

•  Po prvom rannom zobudení sa neodporúča znovu pokúšať sa zaspať. Takýto spá-

nok je plytký, oslabuje duševnú aktivitu, prevažujú snové fázy. Vhodné je tento 

čas venovať napríklad sexuálnej aktivite, pretože hladina pohlavných hormónov je 

najvyššia medzi 6. –  8. hodinou ráno.  

Poruchy spánku

Poruchy spánku sa prejavujú najčastejšia ako nespavosť (insomnia), nadmer-

ná spavosť (hypersomnia), porucha diurálneho rytmu spánku a bdenia, chrápanie, 

syndróm obštrukčného apnoe, syndróm nepokojných nôh a ďalšími poruchami.

Polysomnografické štúdie v spánkových laboratóriách ukázali, že niektoré 

poruchy spánku môžu byť rizikovým faktorom vzniku ložiskovej ischémie mozgu. 

Chrápanie. Zistila sa súvislosť medzi intenzitou chrápania a stupňom arte-

riosklerotických zmien na karotických (krčných) artériách. Najviac boli zmeny zis-

titeľné u pacientov, ktorí chrápali časovo viac ako 50 % spánku. Predpokladá sa, že 

chrápanie je významnejším rizikovým faktorom ako obezita. Ťažké chrápanie je 

významne spojené s aterosklerózou karotických ciev, ale nie s aterosklerózou femo-

rálnych ciev.

Sleep apnoe (apnea) syndróm. Syndróm obštrukčnej spánkovej apnoe (OSA) je 

charakterizovaný opakovaným výskytom poruchy dýchania počas spánku (hypnoe 

– apnoe). Narúša sa tak priebeh spánku, ako aj saturácia krvi kyslíkom. Predpokladá 

sa, že až 30 % dospelej populácie v západných krajinách môže mať asymptomatický 
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OSA, a približne 2 – 4 % symptomatickú OSA (tiež známy ako obštrukčný syndróm 

spánkového apnoe alebo OSAS). Kontrolované štúdie ukázali, že OSAS spôsobuje hy-

pertenziu, a môže byť nezávislým rizikovým faktorom pre cievnu mozgovú príhodu 

a ischémiu myokardu. Predpokladá sa, že OSAS zhoršuje endoteliálnu dysfunkciu, 

spôsobuje intermitentnú celkovú hypoxiu, ovplyvňuje sympatikovú vegetatívnu ak-

tivitu, zrážanie krvi, spôsobuje oxidačný stres a zvyšuje aktivitu zápalových mar-

kerov. U pacientov s OSA sa zvyšuje aj krvný tlak. Posledné šúdie ukázali vyššie 

hladiny sérovej gamma glutamyl transferázy (GGT) u pacientov s vyšším výskytom 

spánkového apnoe. Predpokladá sa, že je to ďalší prediktívny faktor rizika vzniku 

mozgovej alebo srdcovej ischémie. Pacienti s OSA majú horšiu prognózu a vyššiu 

úmrtnosť po vzniku ložiskovej ischémie mozgu. 

Feng šuej

Považuje sa za umenie usporiadať život a priestor okolo seba v súlade so 

zákonmi vesmíru, a je súčasťou tradičného čínskeho myslenia. Je to snaha o harmo-

nizáciu energie doma a na pracovisku.  Posteľ nemá byť napríklad blízko dverí alebo 

okna, pracovník za stolom by nemal sedieť chrbtom k dverám, ale ani k oknu, a mal 

by ako prvý vidieť tých, čo prichádzajú.  

Partnerské vzťahy

Najdlhšiu trvácnosť majú vzťahy, ktoré sa vyvíjali postupne. Za ideálny ve-

kový rozdiel medzi mužom a ženou sa považuje sedem rokov. Je dobré, ak partneri 

pochádzajú z podobného rodinného zázemia a majú podobný hodnotový systém.  

Niektoré povahy sú protichodné, navzájom sa však v partnerstve dopĺňajú. Hádky 

sa neodporúča potláčať – mali by byť konštruktívne – nemalo by sa pri nich však 

urážať a ponižovať (rany pod pás). Je dôležité, aby sa postupne vytvoril i priateľský 

vzťah medzi partnermi, najmä po znížení intenzity sexuálnej príťažlivosti. Chémia 

je dôležitá nielen na začiatku vzťahu, podobne ako aj čuchové a neverbálne podnety. 

Psychohygiena
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Ak nepreskočí povestná iskra, ľahko sa vzťah dostane do problémov. Ľúbostné troju-

holníky, veľký vekový rozdiel partnerov, konflikty v manželstve majú u niektorých 

ľudí za následok vznik rôznych ochorení.

Rodina

Všetky pokusy organizovať partnerský život inak ako v rodine boli neúspeš-

né. Rodinné zázemie je pre každého dôležité a ovplyvňuje aj pracovný výkon. Úplná 

rodina je jediným predpokladom správnej výchovy detí. Má pomáhať členom rodi-

ny dodávať istotu a duševnú vyrovnanosť. Navonok by mala rodina vystupovať ako 

jeden celok a konflikty by sa nemali riešiť v prítomností detí. Najväčšie umenie je 

naučiť sa neprenášať starosti a skrivodlivosti z práce domov a naopak. Najčastejšie 

hádky „pre peniaze“ majú často inú príčinu. Deti je potrebné viesť k samostatnosti, 

od malička im rozdeliť úlohy v domácnosti a naučiť ich hospodáriť s peniazmi (z 

každého príjmu sa odporúča 10 % odložiť do banky a 5 % rezervovať na darčeky). 

Nedostatok pozornosti, objatia a lásky zo strany každého rodiča sa však nedá vyna-

hradiť peniazmi. Na prípadné ľúbostné vybočenia svojich rodičov by nikdy nemali 

doplatiť deti. Tie za nič nemôžu, a na svet sa nepýtali. Ale potrebujú na svoj zdravý 

rast a výchovu úplnú rodinu – otca i mamu.

 Práca a pracovisko

Dôležité je, aby každý vykonával prácu, ktorá ho baví a napĺňa, vtedy sa stá-

va odolnejší proti chorobám. Preto je výhodné niekedy prijať zaujímavú, ale menej 

platenú prácu – každému vyhovuje iný typ činnosti. Prácou sa človek začleňuje do 

spoločnosti – a pokiaľ prácu nemá, cíti sa často zbytočný a frustrovaný. Dôležitá je 

však atmosféra na pracovisku, ktorá môže byť príjemná – alebo spojená s ohovára-

ním, donášaním či dokonca s cielenou likvidáciou niektorého pracovníka (mobbing). 

Stresujúce prostredie, autoritatívny a nežičlivý šéf, závistliví a ohovárajúci kolego-

via môžu pôsobiť deprimujúco na pracovníkov a znižovať ich pracovný výkon.
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 Manažér

Je najviac ohrozený civilizačnou „manažérskou chorobou“ – vysokým krv-

ným tlakom, vredovou chorobou, infarktom srdca či cievnou mozgovou príhodou. 

Vhodný je preto nácvik špeciálnych relaxačných techník a vymedzenie časové-

ho priestoru i pokojného miesta na odpočinok. Manažér by mal dôverovať svojim 

podriadeným a delegovať na nich časť svojich právomocí, aby i v prípade jeho ne-

prítomnosti firma fungovalo rovnako dobre a systémovo. Stresujúco pôsobí najmä 

nepretržite zapnutý mobilný telefón, nedostatok spánku, nadužívanie kávy, cigariet 

a pod. V prípade pocitu nenahraditeľnosti sa odporúča prechádzka po cintorínoch, 

ktoré sú plné „nenahraditeľných“ ľudí.

 Dovolenka

Odporúča sa tráviť s celou rodinou a rozhodne vždy mimo bydliska. Niekedy 

je prospešná dovolenka s priateľmi, na ktorej sa dá úplne vypnúť a odreagovať aj od 

rodinných starostí. Dĺžka dovolenky by mala byť bez prerušenia aspoň 2 – 3 týždne. 

Za kratší čas za organizmus úplne nepreladí na odpočinkový režim. Neodporúča sa 

brať na dovolenku akúkoľvek prácu súvisiacu so zamestnaním. Pre duševne pracujú-

cich môže byť telesná práca napr. na chalupe najlepším odpočinkom. Je potrebné sa 

rozhodnúť, či dovolenka bude aktívna – poznávacia (napr. pobyt v horách, prehliad-

ky miest), alebo pasívna (napr. opaľovanie na pláži). Okrem troch týždňov letnej do-

volenky je vhodné stráviť aspoň týždeň v zimnom období v horách (lyžovanie).

 Stres

Pôvodné adaptačné mechanizmy na hroziace nebezpečenstvo sa môžu stať 

škodlivými pri nemožnosti aktuálnej telesnej aktivity (obrany, resp. útoku). Všeobec-

ne sa považuje sa škodlivé zadržiavať emócie, čo môže spôsobiť poruchu zdravia. 

Dôležité je ovládanie dýchania, ktoré sa pri strese stáva rýchlym a povrchným – po-

trebné je preto dýchať pomaly a hlboko. Relaxačné techniky, ako napr. autogénny 

Psychohygiena
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tréning, umožňujú nácvik telesnej i duševnej relaxácie. Potrebné je naučiť sa rea-

govať primerane na zdanlivo ohrozujúce podnety (neútočiť na muchu kanónom). 

Primerané prekážky človeka stimulujú (eustres), nadmerné vyčerpávajú (dystres) 

a spôsobujú rôzne (civilizačné) ochorenia.

 Zdravie a choroba

Zdravie je stav, keď optimálne a harmonicky funguje celý organizmus. Každý 

človek by sa mal naučiť rozlišovať, čo je pre jeho organizmus dobré a čo je škodlivé. 

Každý je preto za svoj zdravotný stav čiastočne zodpovedný správnym rozhodnu-

tím o okolnostiach, ktoré môže jedinec ovplyvniť. Nevhodná záťaž organizmu, nedo-

statok odpočinku, neprimeraná strava, nadužívanie návykových látok a hlavne nad-

merný stres môžu spôsobiť oslabenie imunitného systému, a tým vznik ochorenia. 

Najprv sa naruší funkcia, napríklad imunitného systému, a neskôr môže vzniknúť 

pri kombinácii rôznych faktorov vážne organické ochorenie (rakovina). Znečistenie 

životného prostredia a potravín – spolu s chronickou únavou zvyšujú výskyt aler-

gických ochorení a iných porúch imunity u predisponovaných jedincov. Dobre fun-

gujúci organizmus sa nenakazí ani v prítomnosti množstva baktérii a vírusov (napr. 

lekári prvého kontaktu sú len zriedkavo chorí). Dôležité je už v začiatku ochorenia 

začať s procesmi podporujúcimi samoliečenie organizmu a odstránenie vyvolávajú-

cej príčiny – ak je to možné.

 Strach a depresia

Je dôležité rozpoznať príčiny strachu. Pôvodne potrebný obranný mecha-

nizmus sa stáva zbytočným, subjektívnym a symbolickým pocitom. Nepríjemné 

udalosti sa fixujú a sú spájané s určitým priestorom, udalosťou alebo človekom. Nie-

kto má trému pred verejným vystúpením, iný sa obáva voľného priestranstva alebo 

výťahu. Vystupňovaním strachu vznikajú panické ataky s vegetatívnymi príznakmi 

(búšenie srdca, pocity na odpadnutie, strach zo smrti). Depresia je patologický pocit 
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smútku bez konkrétnej príčiny. Tieto pocity sú intenzívne hlavne v ranných hodi-

nách. Ľahšiu formu je možné prekonať psychoterapiou a relaxačnými technikami 

(autogénny tréning), vhodná však konzultácia so psychológom a liečba u neurológa 

alebo psychiatra.

 Autogénny tréning

Je to relaxačná technika, ktorá pomáha uvoľneniu a odstraňovaniu stresov. 

Cvičenia sú rozložené na niekoľko krokov, pričom každý sa cvičí asi týždeň. Postup-

ne sa nacvičuje uvoľnenie svalstva horných, potom dolných končatín až po pocity 

oťažievania končatín. Neskôr sa navodzujú pocity tepla v končatinách a v brušnej 

oblasti. Postupne sa navodí dokonalé uvoľnenie, ktoré aj regeneruje organizmus. 

Vhodné je nacvičovať autogénny tréning pod vedením skúseného odborníka (klinic-

kého psychológa, psychoterapeuta).

Chyby myslenia

Život je často zbytočne komplikovaný nesprávnymi spôsobmi ľudského usu-

dzovania. Tieto chyby sú súčasťou tzv. kognitívnych distorzií opísaných v knihe IRA-

CIONALITA A JEJ HODNOTENIE. So súhlasom majiteľa autorských práv uverejňujeme 

úryvok z tejto knihy (str. 72 – 74):

Najbežnejšie chyby myslenia sa dajú zhrnúť do 10 druhov, z ktorých väčšinu môžeme 

označiť ako „chybné 8 P“. Sú to:

1.  Perfekcionizmus – nadmerné úsilie o nereálnu dokonalosť až po zaznávanie 

klasického výroku „Mýliť sa je ľudské“. Príklady: „Človek (najmä však žiak alebo 

študent) sa nemá dopúšťať chýb, „Musím byť lepší ako všetci ostatní“, „Ak sa do-

pustím chyby som bezcenný človek“, „Len perfektný vedúci si zaslúži rešpekt“. 

2.  Personalizácia – druh atribučnej chyby s pripisovaním všetkého sebe, s vní-

maním seba ako príčiny rôznych udalostí, najčastejšie vo forme pripisovania 

Psychohygiena
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si zodpovednosti za veci, za ktoré nenesieme zodpovednosť: „Nebyť mojej 

chyby, nestane sa to“, „Tá moja funkcia (alebo zlomená noha a pod.) je trest 

Boží za moje minulé hriechy“, „Kto druhému jamu kope, sám do nej padá“, 

„Jej sa nebude nikdy páčiť, čo ja urobím“. 

3.  Pesimizácia – pohľad cez „čierne okuliare“ alebo tzv. nadaný „chybonálezca“ 

s istou tendenciou k zovšeobecneniu: „Na tom nie je ani štipky dobrého“, „To je 

úplný grázel“, „Takíto zlí rodičia musia mať delikventné deti“, „Ja nikdy nebudem 

mať šťastie“, „Na mňa sa vždy lepí smola“, „Tí študenti sú z roka na rok horší“. 

4.  Psychologizácia – atribučná chyba so zúžením príčin len na psychologické 

zdroje: „Za všetkými závislosťami je len slabá vôľa“ alebo naopak: „Pevná vôľa 

všetko zdolá“, a aby sme zostali ešte pri voluntaristoch: „Treba len veľmi chcieť 

a uvidíš, že zbohatneš“, „Zdrojom promiskuity je Elektrin komplex“ a pod. 

5.  Patologizácia – atribúcia v smere chorôb, napríklad, keď sa roztržitosť ozna-

čí za artériosklerózu, agresivita za mániu alebo anxiozita za melanchóliu, 

alebo len „To je chorý človek“, nehovoriac o homoerotickej orientácii, ktorá 

sa niekomu mimochodom pripíše, alebo označenie chudobného za zlodeja 

a bohatého za kleptomana. 

6. Privilegovanie – neprimerane zvýšené nároky na ohľady alebo výhody, sprá-

vanie typu „princeznej“ či „netýkavky“: „To je nehorázne, on odo mňa pýtal 

vodičský preukaz!“, „Predstavte si, že ma vyhodil zo skúšky, hoci som sa celý 

týždeň učil“, „To je vrchol všetkého, napriek imunite ma pozvali vypovedať 

na súd“, „Tá sopľanda si dovolí mať iný názor ako ja“, „Prečo sa to muselo stať 

práve mne?“ a pod. 

7.  Psychopermanentka – spájajúca sa so slovami „stále“ alebo „nikdy“, resp. za-

hrňa v sebe trvanlivosť: „Len bez ženy môže byť život blažený“, „Ja nikdy 

nebudem šťastný, som permanentný smoliar“, „Ja som nemehlo už od naro-

denia“, alebo novoročný povzdych: „A zas sme o rok bližšie k smrti“ (čo síce 
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môže byť pravda ale nehodí sa k sviatočnej atmosfére, ak sa nejedná o rád 

karmelitánov, kde memento mori – pamätaj na smrť malo funkciu pozdravu). 

8.  Podmieňovací spôsob – charakterizovaný slovkom „by“ alebo „musíš“, či „ne-

smieš“, k čomu sa vzťahuje aj ľudové príslovie („Keby nebolo keby, boli by sme 

v nebi“), „Keby som bol vedel, čo viem dnes...“, „Keby som už v mladosti bol na 

to myslel, nemuselo sa mi to stať“, „Takto (by) som to nemal robiť“ (namiesto 

„Takto to nechcem alebo nebudem robiť“). Stojí takisto za zamyslenie, či nieko-

mu už pomohli dobré mienené rady typu: „Musíš si nabudúce dávať lepší po-

zor!“, „Prečo si na to už vtedy nemyslel?“, „Nesmieš byť taký roztržitý!“, „Keby si 

bola svedomitejšia...“, „Mal si sa tomu viac venovať!“. Dotýka sa toho aj židovské 

príslovie „Na, chcel som a ,rád by som ti peniaze nikto nepožičia“. Vzniká však 

kacírska otázka, či takáto tendencia sa neprijala za oficiálnu „filozofiu“ už vte-

dy, keď sa niektoré závislosti označili za chorobu, pričom jediným kritériom 

chorobnosti je tzv. abstinenčný syndróm, ktorý vykazuje znaky chorobného 

stavu. Ale uvažuje sa o „normalizovaní“ ako, opačnej tendencii od abnormity 

k norme (až po chaotickú totalitnú „normalizáciu“). 

9. K chybným „8P“ pridáme ešte: 

10.  Interná verifikácia – keď človek presvedčí sám seba vlastnými argumentmi. 

Opiera sa najmä o apriorizmus. Napríklad: „Je to určite správne (nemohla 

som urobiť zle), veď som to myslela naozaj dobre“, „Je to určite tak, cítim to 

v kostiach“, „Ešte jednu stávku a tentoraz cítim, že zaručene vyhrám“, „Mne 

sa nemôže prihodiť nič zlé, ja mám čisté svedomie“ a pod. 

11.  Mystifikácia – je chyba myslenia, ktorá sa spája s najväčším množstvom 

kognitívnych distorzií. Okrem chybnej atribúcie a ľubovoľnosti záverov ju 

charakterizuje selektívna abstrakcia, hypergeneralizácia a iné chyby mysle-

nia. Preto často prekračujeme mieru bežnej ľudskej iracionality a zvykne sa 

spájať s nižším intelektovým potenciálom a najmä nižšou kritickosťou, a tak 

je zdrojom prejavov nekritickej iracionality. Príkladov je mnoho, keďže sa 
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tu kombinujú viaceré chyby myslenia. Napríklad: „Udalosti v Starom záko-

ne sa dajú vysvetliť vplyvom komét“, „Nie je od veci prihliadať na to, čo sa 

píše v horoskope“, „Niektorí ľudia sú jasnovidci, sú schopní predvídať budúc-

nosť“, „Vyložením kariet vám iba chcem pomôcť“ (pozn.: honorár ľubovoľný!). 

Pravda, zo strany kartárky to býva skôr podvod a zárobok na ľudskej hlúpos-

ti, aj keď si to ona či klient prípadne racionalizujú.

Prevzaté so súhlasom z: Kondáš O., Kordáčová J.:  Iracionalita a jej hodnotenie,  

STIMUL, Bratislava 2000, 160 strán.
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