
KAZUISTIKA  ZA TÁROU

Do lékárny přichází 82letý 

pán předem objednaný na kon-

zultaci. Trápí ho zažívací potíže, 

tinnitus, bolesti kloubů, syndrom 

neklidných nohou (RLS) a klidový 

třes. Rád by se dozvěděl, jak má 

správně užívat předepsaná léči-

va a zda jich skutečně musí uží-

vat tolik. Obává se nežádoucích 

účinků a vzájemného ovlivňová-

ní léků.

ŽIVOTNÍ STYL  

• kouření – 10 cigaret za měsíc

• alkohol – příležitostně 

• káva – 1x denně 

• pohyb – chůze, 1-2x týdně

• spánek – špatně usíná, předčasně 

ráno se budí, bez 1 tablety Stilnox® 

neusne

• pitný režim – 2 l za den 

• obezita 1. stupně – BMI 31kg/m2

OSOBNÍ ANAMNÉZA, 
DLE SDĚLENÍ PACIENTA

• Hypertenze (40 let)

• DM 2. typu (30 let) - (HbA
1C

) 

60 mmol/mol

• RLS (2 roky)

• Nespavost 

• Bolesti kloubů 

• Problémy se srdcem, bolest 

na hrudníku při námaze (30 let)

• Pocit tlaku v žaludku a plnosti 

po jídle, zhoršené vyprazdňování, 

pyróza (10 let)

• Klidový třes 

(posledních několik let)

LÉKOVÁ ANAMNÉZA

• Vasocardin 50 1-0-1  

• Preductal MR 1-0-1

• Monotab SR  1/2-0-0

• Tritace 2,5 mg 1-0-0

• Siofor 1000 1-0-1

• Januvia 100 mg 1-0-0

• Citalec 20 Zentiva 1-0-0

• Godasal 100 (obden) 0-1-0

• Doxazosin Mylan 4 mg 0-0-0-1 

• Cerucal  1-1-1

• Akineton 1-0-1

• Tebokan 40 mg 1-1-0 

• Sortis 20 mg 0-0-0-1

• Glepark ?mg ?

• IPLP kapsle? 0-0-0-1

• Wobenzym 1-0-0

• Nitroglycerin-Slovakofarma 1tbl

pod jazyk (při stenokardii, před zátěží) 

• Tbl. Magnesii lactici 500 mg 3x1 až  

 3x2tbl (při křečích)

• Melovis 15 mg/Recoxa 15 1 x 1 

(při bolesti)

Pacient přicházející na konzultaci je 

polymorbidní, s prokazatelnou polyprag-

mazií v  lékové anamnéze (užívá 19 léčiv). 

CÍLE KONZULTACE BYLY:

1. edukace pacienta ohledně správného 

užívání léčiv s vysvětlením jejich účin-

ku a nezbytnosti užívání vzhledem 

k jeho diagnózám;

2. řešení uvedených subjektivních potíží 

pacienta – poruchy trávení, RLS, ne-

spavost, tinnitus, klidový třes, bolest 

kloubů;

3. rozbor potenciálně zbytného užívání 

některých léčiv.

V první části rozboru kazuistiky se 

zaměřím pouze na 3. bod včetně návrhu 

řešení a formulaci doporučení.

Polymorbidita a polypragmazie 

ve vyšším věku      1. část



LÉČIVA POTENCIÁLNĚ NEVHODNÁ ČI ZBYTNÁ

LÉČIVA POTENCIÁLNĚ NEVHODNÁ VE STÁŘÍ 

Metoclopramid (MCP) je centrální antagonista D2 

receptorů ve střevě, se schopností prostupovat hema-

toencefalickou bariérou (HEB), tedy s rizikem rozvoje 

polékových extrapyramidových příznaků (parkinsonský 

syndrom - klidový třes, brady- až hypokineze, svalová ri-

gidita). MCP může vyvolat též akutní dystonii, dyskinezi 

a akatizii2 a další nežádoucí účinky v oblasti CNS (agitova-

nost, deprese)3. V případě našeho pacienta se může jed-

nat o tzv. preskripční kaskádu, kdy na vedlejší NÚ MCP je 

předepsán lék další, tj. biperiden. Dle platných doporu-

čení je vhodné nahradit MCP itopridem nebo domperi-

donem. Oba antagonizují periferní D2 receptory, téměř 

neprostupují HEB a mají specifi cký účinek na horní část 

GIT.4

Tebokan - mezi indikace extraktu z jinanu dvojla-

ločného patří závrať a tinnitus cévního či involučního 

charakteru. Nejedná se však o vhodný a z dlouhodobého 

hlediska ani bezpečný lék v seniorském věku.5 Vazoak-

tivní Ginkgo biloba nemá dle evidence based medicine 

(EBM) dostatečně prokázanou účinnost v dlouhodobé 

léčbě poruch prokrvení CNS – diagnóza „atherosclerosis 

cerebri“, symptomatická léčba demencí. Léčivo vykazuje 

nepříznivý poměr rizika a benefi tu, zvýšené riziko pádů 

a posturální hypotenze u seniorů, u polymorbidních pa-

cientů s polyfarmakoterapií se jedná o zbytné léčivo.3 Při 

dávce 80 mg/den se navíc může jednat o poddávkování, 

minimální účinná dávka se uvádí 120 mg/den, podaná 

rozděleně ve 2-3 denních dávkách.5 Tebokan může vazo-

dilatací podporovat otoky (zvýšením cévní propustnos-

ti), závratě, nespavost a v neposlední řadě výrazně zvy-

šovat riziko krvácení (do GIT, CNS), zejména v kombinaci 

s NSAID a ASA. Na sluchové obtíže by bylo vhodné kon-

zultovat užívání léčiva betahistin se selektivnějším účin-

kem na sluchově rovnovážné ústrojí a s minimem NÚ.

Meloxikam - podávání NSAID je zejména u seniorů 

spojeno s mnoha riziky. Velmi vysoké je riziko GIT krvá-

cení, ulcerací a perforací. U seniorů je popisována až 5x 

vyšší mortalita na GIT krvácení.  Roli zde sehrávají mj. 

i farmakokinetické změny (nižší vazba na albumin, pokles 

aktivní tubulární sekrece) a kumulace rizikových faktorů 

(gastropatie, podávání antikoagulancií, ASA, glukokorti-

koidů, NSAID, kouření a alkohol), dále polyfarmakotera-

pie a polymorbidita. Dle aktuálních doporučení by bylo 

vhodnější podávání paracetamolu či slabých opioidů.3 

Tramadol je v případě našeho pacienta nevhodný (pro 

inhibici zpětného vychytávání serotoninu a NA při sou-

časném užívání SSRI citalopramu hrozí zvýšené riziko 

rozvoje serotoninového syndromu a křečí). 

V případě suspektní diagnózy osteoartrózy 

u obézního, špatně pohyblivého pacienta by bylo 

vhodné zvážit podávání léčiv ze skupiny SYSADOA 

(chondroitin sulfát, glukosamin sulfát, diacerein aj.) 

bez významných nežádoucích účinků, s dobrou sná-

šenlivostí i bezpečnostním profi lem a výborným dlouho-

trvajícím efektem proti bolesti. SYSADOA jsou určena pro 

II.-III. stadium onemocnění dle Kellgrena.6 Těžší stupně 

osteoartrózy by pak vyžadovaly totální elektivní kloubní 

náhrady.

POTENCIÁLNĚ ZBYTNÁ LÉČIVA

Trimetazidin - podle aktuálních doporučení SÚKL 

(10/2012), vzniklých na základě rozhodnutí EMA, by tri-

metazidin měl být předepisován dospělým pouze jako 

přídatná symptomatická léčba stabilní AP (léčivo druhé 

volby), a to pouze u pacientů, kteří netolerují nebo ne-

jsou dostatečně kompenzováni antianginózní léčbou 

první linie. Při posuzování bezpečnostního profi lu léčiva 

byla zjištěna rizika převyšující prospěch z léčby. Trime-

tazidin je kontraindikován u pacientů s Parkinsonovou 

chorobou, příznaky parkinsonismu, tremorem, syndro-

mem neklidných nohou a dalšími příbuznými poruchami 

hybnosti. Trimetazidin může způsobovat nebo zhoršovat 

příznaky parkinsonismu (tremor, akinéza, hypertonie).7

Isosorbit mononitrát - dlouhodobě působící nit-

rát, bez efektu na prognózu nemocného. Doporučeno 

konzultovat užívání blokátorů kalciových kanálů (BKK), 

s výhodou i při léčbě hypertenze (dilatace epikardi-

álních tepen i rezistenčních arteriol; arteriolodilatace 

vede k poklesu krevního tlaku).8

SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ

Doporučena konzultace s ošetřujícím lékařem:

1. ohledně zvážení vysazení MCP a nahrazení periferní-

mi D2 antagonisty, s cílem eliminace klidového třesu, 

příp. následného vysazení biperidenu;

2. k vysazení trimetazidinu z důvodu možné potenciace 

potíží typu RLS a také vzhledem k nové kontraindikaci 

dle sdělení SÚKL – tím by mohlo dojít k zmírnění obtíží 

typu RLS, a tak i ke zmírnění insomnie, tedy nutnosti 

podávání hypnotika;

3. ke zvážení náhrady meloxikamu v léčbě chronické 

bolesti kloubů za léčiva ze skupiny SYSADOA a k úle-

vě od akutní bolesti užívat slabé opioidy, optimálně 

s analgetickou dávkou paracetamolu (10-15 mg/kg);

4. k vysazení léku Tebokan z důvodu zbytnosti i  poddáv-

kování v současné indikaci;

5. ke zvážení výměny isosorbid mononitrátu v indikaci 

ICHS za BKK, s výhodou i v léčbě hypertenze, jako anti-

hypertenziva bez metabolických NÚ u pacienta s me-

tabolickým syndromem.

Pokračování v následujícím čísle. 
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V případě našeho pacienta se 

může jednat o tzv. preskripční 

kaskádu, kdy na vedlejší NÚ MCP 

je předepsán lék další

Více informací na www.edukafarm.cz

Polypragmazie, nadužívání 

léků, má řadu nežádoucích 

dopadů na pacienta i zdra-

votní systém. Nejrizikovější 

skupinou jsou polymorbidní 

senioři, kteří jsou ohroženi 

lékovými interakcemi a čas-

tějším vznikem nežádoucích 

účinků. Pojem polyprag-

mazie označuje stav, kdy je 

pacient léčen větším množ-

stvím léků či jejich nadměr-

nými dávkami. V anglosaské 

literatuře hovoříme o tzv. 

polypharmacy – užívání čtyř 

a více léčiv najednou, v ame-

rické literatuře za polyprag-

mazii považují stav, kdy je 

pacient léčen třeba jen jed-

ním neindikovaným lékem. 1
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LA RIVISTA DEL FARMACISTA PER IL  FARMACISTA


