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Úvodné slovo

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je naj-
častejším chronickým ochorením a predstavuje závažný zdra-
votnícky, ekonomický a  spoločenský problém ľudskej popu-
lácie. Najvyšší výskyt ochorenia je zaznamenaný v krajinách 
s vysokou spotrebou cigariet. Predpokladá sa, že do roku 2030 
bude CHOCHP treťou najčastejšou príčinou smrti po kardio-
vaskulárnych a  mozgových príhodách. Prevalencia v  SR sa 
pohybuje na úrovni 2,7 %, v populácii nad 40 rokov veku je to 
okolo 5,2 – 5,4 %. Celosvetovo ochorením trpí 600 miliónov 
ľudí. V poslednom období stúpa prevalencia u žien  a mlad-
ších vekových kategórií.

Podľa definície je chronická obštrukčná choroba pľúc 
chronické, pomaly progredujúce ochorenie, charakterizované 
obmedzením prúdenia vzduchu dýchacími cestami, ktoré nie 
je plne reverzibilné. Má zvyčajne progresívny vývoj a je spojené 
s abnormálnou zápalovou odpoveďou dýchacích ciest a pľúc 
na chronickú inhaláciu škodlivých častíc, plynov a  aerosó-
lov. Chronické obmedzenie prúdenia vzduchu (obštrukcia 
dýchacích ciest) je spôsobené zápalovou reakciou dýchacích 
ciest, ako aj deštrukciou pľúcneho parenchýmu, pričom podiel 
oboch procesov je u jednotlivých pacientov odlišný. Na zápale 
dýchacích ciest a pľúcneho parenchýmu sa podieľa celá škála 
imunokompetentných, prozápalových buniek a  mediátorov 
zápalu. Medzi faktory, ktoré podporujú perzistenciu a progre-
siu zápalových a  štrukturálnych zmien, patrí ďalej oxidačný 
stres a  nerovnováha proteázovo-antiproteázového systému. 
Deštrukcia pľúcneho parenchýmu dýchacích ciest a  pľúcnej 
vaskulatúry vedie k  ventilačno-perfúznemu nepomeru. 
Patofyziologickým korelátom týchto zmien je hypersekrécia 
hlienu, bronchiálna obštrukcia, hyperinflácia, vývoj pľúcnej 
hypertenzie a  pľúcneho srdca a  rozvoj hypoxémie a  hyper-
kapnie, t. j. respiračnej insuficiencie. Bronchiálna obštruk-
cia a  hyperinflácia sú procesy navzájom súvisiace. Rozsah 
zápalového procesu, fibrotických zmien a  hypersekrécie je 
spojený s  redukciou FEV1 a  pomeru FEV1/FVC. Obštrukcia 

periférnych dýchacích ciest je príčinou zadržiavania vzduchu 
v pľúcach vplyvom obmedzenia prietoku vzduchu v exspíriu, 
a tým vzniku hyperinflácie pľúc.

Klinický vývoj CHOCHP často prebieha skryto a u mno-
hých pacientov sa choroba rozpozná až v pokročilom štádiu. 
CHOCHP je ochorenie preventabilné a  liečiteľné, s  niekto-
rými extrapulmonálnymi účinkami, ktoré sa môžu u jednotli-
vých pacientov podieľať na závažnosti ochorenia.

Závažnosť ochorenia podľa GOLD-u 2011 sa musí zohľad-
ňovať podľa týchto  aspektov ochorenia:
•	 závažnosť symptómov;
•	 závažnosť funkčného postihnutia pľúc;
•	 riziko opakovaných exacerbácií počas jedného roka a prí-

tomnosť komorbidít.

V porovnaní s monokomponentným prístupom v minu-
losti, na základe spirometrického vyšetrenia pľúc, je dnešné 
kombinované hodnotenie komplexnejšie a umožňuje indivi-
duálnejší prístup v diagnostike a liečbe ochorenia.

V  liečbe CHOCHP zohráva významnú úlohu nefarma-
kologická liečba (zákaz fajčenia, redukcia znečistenia von-
kajšieho prostredia, preventívna vakcinácia, rehabilitácia, 
dlhodobá domáca oxygenoterapia a  neinvazívna ventilačná 
podpora) a  farmakologická liečba, ktorá by mala byť inha-
lačná, pravidelná a  dlhodobá. Základom farmakoterapie sú 
bronchodilatanciá. V  súčasnosti je CHOCHP považované 
za multikomponentné ochorenie so systémovými dôsled-
kami a komorbiditami, preto jeho liečba, popri bronchodila-
tačnej, sa musí sústrediť aj na protizápalovú liečbu a na liečbu 
komorbidít.

O  význame komplexnej dlhodobej a  pravidelnej liečby 
bronchodilatačnej a  protizápalovej nás budú informovať 
nasledujúce kazuistiky, ktoré poukážu na aktuálne problémy 
pri liečbe závažného pľúcneho ochorenia, akým je chronická 
obštrukčná choroba pľúc.

prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

CHOCHP
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Klinická skúsenosť liečby CHOCHP  
budezonid/formoterolom (Symbicort Turbuhaler)

Peter Jurčo
Pneumologická ambulancia, Košice

Súhrn:
Kazuistika 61-ročného pacienta s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc s doku-

mentovaným rýchlym rozvojom ochorenia a  poklesom funkčných parametrov pľúc, 
ktoré vyústilo až do hospitalizácie. Po nasadení inhalačných kortikoidov s  dlhodobo 
účinkujúcim beta2-mimetikom vo fixnej kombinácii (ICS/LABA) došlo k stabilizácii kli-
nického stavu aj pri pretrvávaní ťažkého stupňa obštrukčnej ventilačnej poruchy a v prie-
behu jeden a pol roka od nastavenia na liečbu pacient nemal exacerbáciu ochorenia.

Summary:
Clinical experience with COPD treatment with budesonide/formoterol (Symbicort 
Turbuhaler)

The case report of a  61-years-old patient with a  chronic obstructive pulmonary 
disease with a documented fast progress of the disease and a decrease of parameters 
of pulmonary functions that resulted in hospitalization. The initiation of the treatment 
with inhaling corticosteroids and long-acting beta-mimetics in a fixed combination led 
to a stabilization of the patient’s clinical state despite the severe grade of the persistent 
obstructive ventilatory impairment and during 18 months following the setting of the 
treatment the patient was exacerbation free.

Jurčo, P. Klinická skúsenosť liečby CHOCHP budezonid/formoterolom (Symbicort Turbuhaler). Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 10, MSupl1: 3–4, 2013.

Kľúčové slová: 
 � CHOCHP
 � ICS/LABA
 � rýchly pokles pľúcnych 

funkcií
 � exacerbácia

Key words: 
 � COPD
 � ICS/LABA
 � fast decrease of 

pulmonary functions
 � exacerbation

Úvod
Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je 

podľa najnovších doplnení GOLD ochorenie preventabilné 
a liečiteľné. Úspech liečby však závisí od spolupráce pacienta 
a  od štádia, kedy je ochorenie zachytené a  je nastavená 
adekvátna liečba (Drugdová et al. 2011).

Pokles funkčných parametrov u  pacientov s  CHOCHP 
a aktívnych fajčiarov je logickým vyústením ochorenia, ktorý 
je spojený s  eskaláciou symptómov, ako sú kašeľ, dyspnoe, 
pískanie na hrudi a zhoršenie tolerancie námahy. V prípade 
exacerbácie ochorenia sa klinický stav dramaticky mení 
a  v  popredí ťažkostí pacienta je dýchavica aj v  kľudovom 
režime.

Rýchlosť poklesu funkčných parametrov pľúc je veľmi 
individuálna, v  tejto kazuistike by som chcel prezentovať 
prípad pacienta s  rýchlym poklesom pľúcnych parametrov 
s následnou exacerbáciou CHOCHP a zmenou jeho klinického 
stavu po nasadení adekvátnej terapie.

Kazuistika
Prvé vyšetrenie pacienta  bolo 9.  3.  2011. 61-ročný 

pacient, fajčiar od 18 rokov, doposiaľ cca 20 cigariet denne – 
počet vyfajčených balíčkorokov 43 – bol odoslaný na pľúcne 
vyšetrenie, nakoľko mal v  rámci predoperačného vyšetrenia 

pred plánovanou operáciou ORL na RTG hrudníka popísaný 
malý ložiskový tieň v pravom dolnom pľúcnom poli o priemere 
6 mm.

V osobnej anamnéze sa pacient lieči na depresiu – užíva 
kombinovanú liečbu antidepresív – venlafaxín (Alventa) 
a  trazodón (Trittico). Teraz už je dôchodcom, predtým 
pracoval ako zvárač.

Subjektívne pacient udával len ranný kašeľ s  mukóznou 
expektoráciou, sporadicky aj pískanie na hrudi v  závislosti 
od počasia – klasické zhoršovanie v  hmlistom a  sychravom 
období, mierne zhoršená tolerancia námahy. Prítomné 
ťažkosti pacient sám dával do súvisu s fajčením, ale nepokladal 
ich za ťažkosti, ktoré by mu spôsobovali výraznejšie zdravotné 
problémy.

Objektívny nález: astenik, výška 169  cm, váha 57  kg. 
Auskultačný nález na pľúcach – ojedinelé krátke expiračné 
vrzgoty, po kašli menlivé.

Realizovaná spirometria odhalila mierny stupeň 
obštrukčnej ventilačnej poruchy – FVC 3,97 l (102,8 % n.h.), 
FEV1 2,67 l (87,1 % n.h.) a FEV1/FVC 67,3 %. Prítomná bola 
obštrukcia na úrovni malých dýchacích ciest – MEF75 – 52,6 %, 
MEF50 – 58,6 % a MEF25 – 45,9 %.

Patologický röntgenologický nález bol doriešený skiasko-
pickým vyšetrením, išlo o tieň prsnej bradavky.
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KLINICKÁ SKÚSENOSŤ LIEČBY CHOCHP  
BUDEZONID/FORMOTEROLOM (SYMBICORT TURBUHALER)

Pacientovi bolo predpísané ipratrópium (Atrovent) inha-
látor v dávkovacom režime 3 x 2 vdychy a na užívanie podľa 
potreby. Zároveň mu bolo odporučené eliminovať fajčenie.

Prvé kontrolné vyšetrenie bolo 19.  5.  2011 – čiže len 
dva mesiace po prvom vyšetrení – pacient sa dostavil na 
ambulanciu a  jeho klinický stav bol dramaticky zmenený. 
V  priebehu niekoľkých dní sa vyvinul stav permanentnej 
aj kľudovej dušnosti, kašeľ s  expektoráciou mukopurulent-
ného spúta a  subfebrility. Po užití Atroventu nepociťoval  
pacient žiadne zlepšenie. Od praktického lekára doberal 
5. deň ciprofloxacín.

Objektívny nález: dýchanie s  výrazne predĺženým exspí-
riom, početné exspiračné piskoty a  vrzgoty, tachypnoe 
a  tachykardia. Saturácia O2 86 %. Spirometria: FVC 2,12  l – 
56,5 % n.h., FEV1 1,18 l – 38,5 % n.h. a index 54, MEF75 23,8 %, 
MEF50 35,1 % a MEF25 19,6 % – došlo teda k dramatickému 
poklesu pľúcnych funkcií z  pásma ľahkej obštrukcie až do 
pásma ťažkej obštrukcie, a to v priebehu veľmi krátkej doby.

Pacient bol odoslaný na Kliniku pneumológie a ftizeológie 
Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, kde bol hospi-
talizovaný a liečený parenterálne podávanou bronchodilatač-
nou liečbou s  kortikoidmi, oxygenoterapiou a  antibiotikami 
– doxycyklín (Doxybene). Do pravidelnej liečby bol pridaný 
kombinovaný preparát ICS/LABA (budezonid s  formotero-
lom – Symbicort 400/12 2x denne 1 inhalácia). Pri prepustení, 
aj napriek výraznej subjektívnej úľave, pretrvával ťažký stupeň 
obštrukčnej ventilačnej poruchy a FEV1 1,32 l (44 %).

Od mája 2011 až doposiaľ je klinický stav uspokojivý, pre-
trváva ranný kašeľ s mukóznou expektoráciou a malá toleran-
cia námahy limitovaná stupňom obštrukcie.

Posledný rok a pol nemal pacient exacerbáciu CHOCHP. 
Nakoľko sa spirometrické parametre stále pohybujú v pásme 
ťažkej obštrukcie a  v  snahe o  využitie kompletnej liečby na 
liečbu CHOCHP som k  liečbe pridal tiotrópium (Spiriva 
Respimat). V  priebehu mesiaca sa objavili dyzurické 
ťažkosti, pacient bol vyšetrený urológom, ktorým bola 
potvrdená benígna hyperplázia prostaty a  následne bolo 
tiotrópium z  liečby vysadené. K  liečbe bol pridaný teofylín 
(Euphyllin  CR  N  200) jedenkrát denne. Fajčenie pacient 
redukoval, ale úplne fajčiť neprestal.

Diskusia a záver
Pravidelná liečba kombináciou inhalačného kortikoste-

roidu s dlhodobo účinkujúcim beta2-mimetikom (ICS/LABA)
neovplyvní dlhodobý pokles FEV1 u pacientov s CHOCHP, ale 
dnes existujú dôkazy z  klinických štúdií ako aj pozorovania 
z klinickej praxe, že táto liečba znižuje frekvenciu exacerbácií 
a  zlepšuje zdravotný stav pacientov aj pri nízkych hodnotách 
FEV1.

Fixná kombinácia ICS/LABA v jednom inhalátore je účin- 
nejšia ako liečba tými istými molekulami, ale oddelene 
v dvoch inhalátoroch (Musil et al. 2007).

Rýchly nástup účinku formoterolu v budezonid/formote-
role (Symbicort Turbuhaler) umožňuje pacientom lepšie zvlá-
dať základné ranné aktivity (Partridge et al. 2009; Welte et al. 
2009). Kazuistika nášho pacienta ukazuje, že pri tejto liečbe sa 
dosiahla stabilizácia stavu, aj keď jeho spirometrické paramet- 
re sa nemenia. Pacient oceňuje, že nemá dramatické zhoršo-
vania stavu, kašeľ a pískanie na hrudi sú zmiernené a dobre 
zvláda bežné denné aktivity, čo zlepšilo jeho kvalitu života.

Liek, ktorý pacientovi pomáha, pacient nezvykne vyne-
chávať, čím sa zvyšuje šanca úspešnosti liečby.
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Pneumónia získaná v komunite  
ako komplikácia chronickej obštrukčnej  
choroby pľúc

Denisa Kavková
Pľúcna ambulancia, Poliklinika ADUS, Poprad

Súhrn:
U  pacientov s  chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) je zvýšené 

riziko vzniku pneumónie získanej v komunite (CAP) v porovnaní s bežnou populáciou  
pacientov. Toto riziko stúpa so závažnosťou CHOCHP a s vekom > 65 rokov. Kazuistika 
popisuje priebeh a liečbu pneumónie získanej v komunite u 87-ročného pacienta s ťaž-
kou CHOCHP a venuje sa možnému riziku pneumónie v súvislosti s dlhodobou lieč-
bou inhalačnými kortikosteroidmi.

Summary:
Community-acquired pneumonia in patient with Chronic obstructive pulmonary 
disease 

Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) are at higher risk 
of developing Community-Acquired Pneumonia (CAP) than patients in the general 
population. Severe COPD, and age > 65 years are at increased risk of CAP. A case report 
describes the course and treatment of CAP in a 87-year-old patient with sever COPD 
and points out the risk of pneumonia associated with long-term use of inhaled cortico-
steroids in COPD.

Kavková, D. Pneumónia získaná v komunite ako komplikácia chronickej obštrukčnej choroby pľúc . Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 10, MSupl1: 5–8, 2013.
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Úvod
U  pacientov s  chronickou obštrukčnou chorobou pľúc 

(CHOCHP) je zvýšené riziko vzniku pneumónie získanej 
v  komunite (CAP). Podľa epidemiologických štúdií sa inci-
dencia CAP v celej populácii pacientov s CHOCHP pohybuje 
od 22,4 do 55 prípadov na 1 000 pacientov (Müllerova et al. 
2012; Merino-Sánchez et al. 2005). Nezávislými rizikovými 
faktormi pneumónie u pacientov s CHOCHP je vek nad 65 
rokov, ťažký stupeň obštrukcie dýchacích ciest, prekonaná 
závažná exacerbácia vyžadujúca hospitalizáciu, z  komorbi-
dít chronické srdcové zlyhanie a demencia (Müllerova et al. 
2012).

Kazuistika
Anamnéza

87-ročný pacient s  20-ročnou anamnézou CHOCHP 
je sledovaný na našej pľúcnej ambulancii od roku 2009. Ide 
o  bývalého fajčiara (40 rokov 10 cigariet denne), nefajčí 
posledných 15 rokov. Okrem CHOCHP je liečený na nasle-
dujúce komorbidity: ischemickú chorobu srdca, po implan-
tácii kardiostimulátora pre úplnú atrioventrikulárnu blo-
kádu v  roku 2010, hypertenznú chorobu, hypotyreózu na 
substitučnej liečbe a benígnu hyperpláziu prostaty. Hodnoty 

postbronchodilatačného spirometrického vyšetrenia pri 
prvej návšteve v našej ambulancii svedčili pre nereverzibilnú 
(bez vzostupu FEV1 po aplikácii 4 vdychov salbutamolu) 
obštrukčnú ventilačnú poruchu ťažkého stupňa: FVC 2,21 l – 
88 % n.h., FEV1 0,96 l – 49 % n.h., FEVl % FVC 43. Podľa stupňa 
závažnosti išlo o  CHOCHP v  štádiu GOLD III. Dlhodobo 
užíval udržiavaciu liečbu tiotrópium (Spiriva 18 µg) 1 vdych 
denne a flutikazón/salmeterol (Seretide Diskus 50/500 µg) 2x1 
vdych. Pri tejto liečbe bol klinicky stav relatívne stabilizovaný, 
pretrvávala ponámahová dýchavica a  intermitentný, ranný, 
málo produktívny kašeľ.

Terajšie ochorenie
Druhého mája 2011 bol vyšetrený na ambulancii pre tri 

dni trvajúce teploty do 38 °C, celkovú slabosť, bolesti svalov 
končatín, nádchu, produktívny kašeľ s vykašliavaním hlieno-
hnisavého spúta, bolesťou a ťažobou na hrudníku a kľudovou 
dýchavicou. Auskultačne dýchanie bolo vezikulárne, bazálne 
bilaterálne boli prítomné chropky a  vrzgoty, výraznejšie 
bazálne vpravo. Akcia srdca bola pravidelná 49/minútu, ozvy 
ohraničené, saturácia kyslíka meraná pulzným oxymetrom 
84 %. Na snímke hrudníka v pravom strednom pľúcnom poli 
v okolí hilu a v dolnom pľúcnom poli boli prítomné splývajúce 
škvrnité tiene. Niekoľko škvrnitých tieňov bolo popisovaných 
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aj v  ľavom dolnom pľúcnom poli parakardiálne (obr.  č.  1). 
Z  laboratórnych výsledkov bola klinicky významne zvýšená 
hodnota C-reaktívneho proteínu (CRP) 213,4  mg/l (norma 
do 5,0 mg/l), v krvnom obraze leukocytóza 14,0 x 109/l, v dife-
renciálnom rozpočte prevaha neutrofilov 82,7 %, hemoglobín 
136 g/l. Na základe röntgenologického nálezu a kliniky bola 
stanovená diagnóza obojstrannej pneumónie a nasadená anti-
biotická liečba amoxicilín/kyselina klavulanová (Amoksiklav 
2 x 1 000 mg) 1 tabletka každých 12 hodín a mukolytikum ace-
tylcysteín (Solmucol 200 mg) 2 x 1 vrecko.

Priebeh ochorenia
Pri antibiotickej liečbe pomerne rýchlo došlo ku klinickému 

zlepšeniu, k  ústupu teplôt do dvoch dní, zmierneniu 
dýchavice, kašľa a  expektorácie. Pri kontrole o  dva týždne 
sme konštatovali pokles CRP z  213,4 na 19,1  mg/l, pokles 
leukocytov v krvnom obraze zo 14,0 na 11x109/l a rezorpciu 
škvrnitých tieňov v oboch dolných pľúcnych poliach (obr. č. 2). 
 Zároveň bola zmenená inhalačná liečba flutikazón/salmeterol 
za budezonid/formoterol (Symbicort Turbuhaler forte 
400/12 µg) 2 x 1 vdych, vzhľadom na v literatúre popisované 
možné zvýšené riziko pneumónie pri dlhodobej liečbe 
flutikazónom (Crim et al. 2009). Pacient naďalej chodí na 
pravidelné kontroly, odvtedy nedošlo k zhoršeniu symptómov, 
len sme zaznamenali postupný váhový úbytok 10 kg za 
posledné 4 roky (z 82 na 72 kg), čo pripisujem systémovým 
prejavom CHOCHP. Od vyliečenej pneumónie neprekonal 
akútnu exacerbáciu CHOCHP. Compliance liečby je dobrá, 
bez výskytu vedľajších nežiaducich účinkov. Hodnoty FEV1 
sú v  priebehu sledovania stabilizované, bez signifikantných 

zmien: zo  17.  2.  2010 – 57  %  n.h., 2.  5.  2011 – 44  %  n.h., 
24. 8. 2011 – 56 % n.h. a z 8. 10. 2012 – 47 % n.h.

Diskusia
U pacientov s CHOCHP je zvýšené riziko výskytu pneu-

mónie, ktoré stúpa s  vekom a  so závažnosťou obštrukcie 
dýchacích ciest a s prítomnosťou komorbidít. Aj pacient v uve-
denej kazuistike spadá do skupiny pacientov so zvýšeným 
rizikom pneumónie. Ďalším v  literatúre popisovaným rizi-
kovým faktorom pneumónie je dlhodobá liečba inhalačnými 
kortikosteroidmi. Tieto údaje pochádzajú z  troch najväčších 
randomizovaných kontrolovaných štúdií (RCT) a  z  meta- 
analýz. V štúdii TORCH bol zaznamenaný signifikantne vyšší 
počet pneumónií ako neočakávaných nežiaducich udalostí  
u  pacientov s  liečbou obsahujúcou flutikazón (19,6  %) 
v ramene s flutikazón 500 µg/salmeterolom 50 µg a 18,3 % s flu-
tikazónom 500 µg v porovnaní s placebovou skupinou (12,3 %,  
p < 0,001) medzi takmer 6 112 pacientmi s CHOCHP počas 
troch rokov. K  rizikovým faktorom pneumónie u  pacientov 
liečených inhalačnými kortikosteroidmi patril vek ≥ 55 rokov, 
FEV1 < 50 % n.h., ťažká exacerbácia, dyspnoe a BMI < 25 kg/m2 

(Crim et al. 2009). V štúdii INSPIRE bol takmer dvojnásobný 
výskyt pneumónie u  pacientov liečených flutikazón 500  µg/
salmeterolom  50  µg v  porovnaní s  tiotrópiom 18  µg (7,6  % 
oproti 3,6 %, p = 0,008) počas dvoch rokov u vyše 1 300 pa- 
cientov (Wedzicha et al. 2008). Navyše riziko pneumónie stúpa 
s dávkou inhalačného kortikosteroidu (IKS) (Drummond et 
al. 2008). 

Na druhej strane treba zdôrazniť, že zvýšené riziko pneu-
mónie pri liečbe IKS nie je spojené so zvýšenou mortalitou 

Obr. č. 1: Snímka hrudníka pred liečbou
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Obr. č. 2: Kontrolná snímka hrudníka po liečbe
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ani v  jednej so spomínaných RCT. Príčina zvýšeného rizika 
v uvedených štúdiách nie je doposiaľ uspokojivo vysvetlená. 
Jedným z možných dôvodov je nepresná definícia pneumónie, 
nie všetky prípady, hlavne nevyžadujúce hospitalizáciu, boli 
röntgenologicky verifikované. Ďalším dôvodom môže byť roz-
dielna dĺžka liečby v jednotlivých ramenách pri vyššom per-
cente pacientov predčasne ukončiacich štúdiu v placebovom 
ramene. Pravdepodobne zohrávajú úlohu aj rozdielne farma-
kokinetické vlastnosti jednotlivých tried inhalačných kortiko-
steroidov, lebo metaanalýza štúdii s  budezonidom nepotvr-
dila popisované zvýšené riziko pneumónie (Sin et al. 2009). 
Budezonid oproti flutikazónu sa rýchlejšie uvoľňuje z dýcha-
cích ciest a menej oslabuje lokálnu obranyschopnosť proti pro-
liferácii baktérií, čo je dôležité najmä u 30 – 50 % pacientov 
s  CHOCHP s  bakteriálnou kolonizáciou dolných dýchacích 
ciest. Tieto rozdiely sa môžu zvýrazniť pri závažnej obštrukcii 
dýchacích ciest, kedy dochádza k  zvýšenej akumulácii lieku 
v centrálnych dýchacích cestách (Sin et al. 2009; Halpin et al. 
2011). Autori Halpin a kolektív nedávno uverejnili nepriame 

porovnanie 8 RCT s flutikazón/salmeterolom a 4 RCT s bude- 
zonid/formoterolom so spoločným komparátorom placebom. 
Podiel pacientov s pneumóniou ako nežiaducou udalosťou bol 
signifikantne nižší pri liečbe budezonid/formoterol oproti flu-
tikazón/salmeterol (odds ratio 0,47; 95% konfidenčný inter-
val 0,28 – 0,80) a  rovnako aj pri pneumónii ako závažnej  
nežiaducej udalosti (odds ratio 0,41; 95% konfidenčný inter-
val 0,19 – 0,86) (obr. č. 3). Treba však vziať do úvahy mnohé 
limitácie metaanalýz a  nepriamych porovnávajúcich štatis-
tických metód, ktoré vyplývajú hlavne z  odlišných dizajnov 
jednotlivých klinických štúdií. Preto až výsledky štúdie, ktorá 
bude priamo porovnávať oba inhalačné kortikosteroidy, by 
mohli priniesť jednoznačnejšie závery do tejto problematiky.

IKS v  kombinácii s  LABA jednoznačne redukujú počty 
exacerbácií CHOCHP, preto zostávajú neoddeliteľnou súčas-
ťou liečby, avšak pred zahájením ich podávania je potrebné 
vždy posúdiť prospech liečby a  riziko nežiaducich účinkov 
individuálne u  každého pacienta, a  najmä u  pacientov so 
zvýšeným rizikom pneumónie (starší, s  ťažkou obštrukciou 

Obr. č. 3: Forest plot: porovnanie výskytu pneumónie ako nežiaducej udalosti v štúdiách s Salm/flut = flutikazón/salme-
terolom a placebo (A) a Bud/form = budezonid/formoterolom a placebo (B), MH = Mantel-Haenszel, CI = konfidenčný 
interval (Halpin et al. 2011)
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dýchacích ciest a  so  závažnými komorbiditami). Ktorí  
pacienti s CHOCHP budú najviac profitovať z liečby IKS? Ide 
o dve skupiny pacientov. Prvú tvoria pacienti s overlap syn-
drómom CHOCHP a  bronchiálnej astmy. Druhú skupinu 
podľa GOLD 2011 tvoria pacienti v kategórii C a D, čiže so 
stredne ťažkou a  ťažkou obštrukčnou ventilačnou poruchou 
s FEV1 < 50 % n.h. alebo častí exacerbátori s dvomi a viace-
rými exacerbáciami za rok (Price et al. 2012).
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Dyspnoe ako jediný symptóm  
novodiagnostikovanej chronickej  
obštrukčnej choroby pľúc

Renáta Borská
Ambulancia TBC a pľúcnych chorôb, 3. súkromná nemocnica, Bánovce nad Bebravou

Súhrn:
Kazuistika poukazuje na význam kombinovaného hodnotenia chronickej obštrukčnej 

choroby pľúc pre diagnostiku, klasifikáciu a  liečbu tejto diagnózy u pacientky, ktorej 
jediným klinickým príznakom bola dýchavica so zníženou toleranciou fyzickej záťaže, 
sprevádzaná výrazným pocitom úzkosti. Doteraz pre dýchavicu nevyhľadala žiadneho 
lekára. Na vyšetrenie pneumológom bola odoslaná po kardiologickom vyšetrení v rámci 
diferenciálnej diagnostiky dýchavice.

Summary:
Dyspnea as the only symptom of a newly diagnosed chronic obstructive pulmonary 
disease

The case report points out the importance of a combined assessment of a chronic 
obstructive pulmonary disease in a process of diagnostics, classification and treatment 
of this diagnosis in a female patient, who presented with the only clinical symptom – 
dyspnea with a reduced tolerance of physical load accompanied by significant anxiety. 
She hasn’t visited any physician for her dyspnea so far. She was referred to a pneumo-
logic examination after a  cardiologic examination within a  procedure of differential 
diagnosis of dyspnea.

Borská, R. Dyspnoe ako jediný symptóm novodiagnostikovanej chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 10, MSupl1: 9–11, 2012.

Kľúčové slová: 
 � chronická obštrukčná 

choroba pľúc
 � dýchavica
 � Global Initiative for 

Chronic Obstructive Lung 
Disease

 � kombinované hodnotenie

Key words: 
 � COPD
 � dyspnea
 � GOLD
 � combined assessment

Úvod
Klinickú diagnózu chronickej obštrukčnej choroby pľúc 

(CHOCHP) treba zvážiť u každého pacienta, ktorý má dýcha-
vicu, chronický kašeľ alebo produkciu spúta a bol vystavený 
rizikovým faktorom CHOCHP. Progredujúca dýchavica, ktorá 
koreluje so znížením tolerancie fyzickej námahy, je často tým 
klinickým príznakom, pre ktorý pacient po prvýkrát vyhľadá 
lekára (Kolek et al. 2010).

Odporúčania GOLD (Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease) z roku 2011 priniesli určité zmeny 
v  diagnostike a  liečbe CHOCHP. Nová klasifikácia GOLD 
je založená na kombinovanom hodnotení symptómov, 
bronchiálnej obštrukcie a  exacerbácií, pričom na základe 
závažnosti symptómov, stupňa bronchiálnej obštrukcie 
a  výskytu exacerbácií je stanovená závažnosť CHOCHP. 
Ide teda o  kombinované hodnotenie CHOCHP, na základe 
ktorého je pacient zaradený do skupiny A – D a  od jeho 
zaradenia sa následne odvíja aj jeho liečba (GOLD 2011).

Kazuistika
58-ročná pacientka bola na našu ambulanciu odoslaná v  sep-

tembri 2012 po kardiologickom a internom vyšetrení pre dýchavicu.

Je nefajčiarka, nemá alergiu na žiadne lieky ani potraviny. 
V osobnej anamnéze bez závažnejších ochorení, bola liečená 
len pre arteriálnu hypertenziu. Rodinná anamnéza je bez 
pozoruhodností. Pacientka je dôchodkyňa, predtým praco-
vala v textilnom priemysle.

Na echokardiografickom vyšetrení (echokg) v  septembri 
2011 bola zistená ľahšia pľúcna hypertenzia (PH) s  tlakom 
v  pľúcnici 34 – 35  mmHg, s  poruchou diastolickej funkcie 
ľavej komory.

Subjektívne udávala, že sa zadýchava už niekoľko rokov, ale 
v posledných týždňoch sa zadýcha už pri miernej námahe, ako 
je rýchlejšia chôdza po rovine, chôdza normálnym tempom 
do kopca – musí viackrát zastaviť, alebo do schodov. V noci 
sa budí cca po troch hodinách spánku na sťažené dýchanie 
– musí vstať, poprechádzať sa, a potom jej to prejde. Má dva 
vankúše pod hlavou.

Dýchavicu popisuje pomerne dramaticky – má pocit, že 
to neprežije, lebo nemôže dýchať. Už na prvé vyšetrenie, na 
ktoré prišla sama, peši, bez doprovodu, sa hneď po príchode 
okamžite dožadovala vybavenia, lebo sa zadusí.

Ani po skľudnení na ambulancii nebola schopná zrealizo-
vať spirometrické vyšetrenie.
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RTG snímka hrudníka bola negatívna, dýchanie 
auskultačne vezikulárne, bez vedľajších fenoménov. Skôr 
ako psychoterapia bolo ordinované  krátkodobo pôsobiace 
anticholínergikum (SAMA) – ipratrópium bromid 4x2 vdychy 
denne a bola odporučená kontrola o týždeň.

Na kontrolu prišla o 10 dní, kedy udávala, že sa stále zadý-
chava – má pocit, že ešte viac ako doteraz. Zle sa jej dýcha už 
aj v sede, sprej jej nepomáha.

24.  9.  2012 bola objednaná telefonicky na kompletné 
funkčné vyšetrenie a  vyšetrenie difúznej kapacity pľúc 
(DLCO) do Nitry v termíne 11. 10. 2012.

Medzitým bola 5. 10. 2012 na AGCT (angiografia počíta-
čovým tomografom) koronárnych artérií, kde bola zistená len 
krátka hemodynamicky nezávažná stenóza do 50 % na pod-
klade zmiešaného plošného aterosklerotického plátu. Funkčné 
parametre srdcovej činnosti boli primerané, ejekčná frakcia 
primeraná – 70 % (norma 56 – 78 %), tlak krvi 140/90 mmHg. 
Súčasne bol pri vyšetrení v pľúcnom parenchýme zistený centri- 
lobulárny emfyzém v horných a dolných lalokoch pľúc oboj-
stranne, pri výdychu so známkami air-trappingu.

11.  10.  2012 absolvovala kompletné funkčné vyšetre-
nie, vrátane DLCO, na Oddelení funkčnej diagnostiky 
v  Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Nitra-Zobor. Tam 
FEV1  1  210  ml t. j. 55  %, FVC  1  380  ml t. j. 92  %, FEV1/
FVC 65 %, MEF25 18 %, MEF50 17 %, MEF25–75 18 %. DLCO 
bola stredne znížená.

Nález kompletného vyšetrenia bol hodnotený ako 
obštrukčná ventilačná porucha s redukciou DLCO, čo zodpo-
vedá emfyzému, možnej pľúcnej hypertenzii a nedá sa vylúčiť 
postihnutie pľúcneho interstícia.

Kým priniesla výsledok funkčného vyšetrenia v  Nitre, 
bola na návšteve u príbuzných v Ostrave, kam cestovala osob-
ným autom, šoféroval manžel. Tam počas návštevy bola ráno 
15.  10.  2012 po prebudení pre stenokardie privezená sanit-
kou rýchlej zdravotníckej pomoci na centrálny príjem a pre  
diagnózu akútneho koronárneho syndrómu, bez zmien na EKG 
(elektrokardiografickom zázname), s  pretrvávajúcimi kľudo-
vými stenokardiami, bola indikovaná akútna koronarografia, 
s  nálezom nevýznamnej ateromatózy koronárnych tepien. 
Na echokardiografii bola dobrá funkcia ľavej komory, bez  
porúch kinetiky, bez významnej chlopňovej patológie, s nále-
zom ľahkej pľúcnej hypertenzie. Bola demitovaná na druhý 
deň po uvedených vyšetreniach v stabilizovanom stave.

17. 10. 2012 prišla na kontrolu na našu pľúcnu ambulanciu 
do Bánoviec nad Bebravou s výsledkom kompletného funkč-
ného vyšetrenia, vrátane DLCO, ako aj s prepúšťacou správou 
z  Ostravy. Subjektívne udávala pretrvávanie ponámahovej 
dýchavice, ale so zlepšením po SAMA (ipratrópium) a anxio-
lytiku (alprazolam). Anxiolytikum ordinoval obvodný lekár 
pre značnú psychickú nadstavbu.

Na základe výsledkov všetkých doterajších vyšetrení 
a  pretrvávajúcej dýchavice už po miernej námahe bola tele-
fonicky objednaná na doriešenie stavu formou hospitalizácie 
v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Nitra-Zobor.

5. – 14.  11.  2012 bola hospitalizovaná na II.  Oddelení 
pneumológie a  ftizeológie Špecializovanej  nemocnice sv. 

Svorada Nitra-Zobor. Tam z laboratórnych vyšetrení bola FW 
(sedimentácia leukocytov) 18/38, krvné plyny pCO2 6,00 kPa, 
pO2  8,33  kPa, saturácia krvi kyslíkom 88,6  %. D-dimér bol 
0,2 mg/l, t. j. v norme.

Na echokardiografickom vyšetrení  bol myokard bez 
regionálnej poruchy kinetiky, funkcia chlopní bez význam-
nej poruchy, bez známok pľúcnej hypertenzie, so záverom: 
excentrická nedilatovaná hypertrofia ľavej komory s  poru-
chou relaxácie.

Na spiroergometrii bola maximálna dosiahnutá záťaž 
80 W, záťažová kapacita 70 %. EKG bolo v norme, tlak krvi 
v norme, pulzová rezerva v norme, ventilačná  rezerva zní-
žená na 11 % a desaturácia na 88 %. Nález svedčil pre venti-
lačnú limitáciu záťaže – v diferenciálnej diagnostike sa jed-
nalo o CHOCHP verzus intersticiálny pľúcny proces, ktorý 
ale na štandardnej RTG snímke hrudníka nebol zjavný. 
Preto bolo indikované aj realizované vyšetrenie vysokoroz-
lišovacím  počítačovým tomografom (HRCT), kde nebol 
zistený intersticiálny pľúcny proces, len známky pľúcneho 
emfyzému.

Po kortikoidoch (hydrokortizón  200  mg) a  broncho-
dilatanciách (teofylín  240  mg), podávaných parenterálne  
v infúznej forme 2x denne, sa spirometrické parametre upra-
vili z obštrukčnej ventilačnej poruchy (OVP) stredne ťažkého 
stupňa na OVP ľahkého stupňa – FEV1 na 1 200 ml (t. j. 55 %) 
až 1 530 ml (t. j. 70 %), FVC bola v norme, FEV1/FVC 65 %.

Stav bol uzatvorený ako dyspnoe pri CHOCHP II. stupňa 
podľa klasifikácie GOLD 2010. Odporučená bola liečba 
dlhodobo pôsobiacim anticholínergikom (LAMA) – tiotró-
pium  18  mg kapsula  1x denne ráno, dlhodobo pôsobiacim 
ß2-agonistom (LABA) – formoterol 12 mg 2 x 1 vdych, teofy-
línom s riadeným uvolňovaním 200 mg 2 x 1 kapsula denne.

Pri kontrole 5  dní po ukončení hospitalizácie udávala, 
že sa stále nemá dobre – nevládze s  dychom, nevyjde hore 
kopcom bez nutnosti zastaviť, musí viackrát oddychovať. Aj 
dostala lieky, ale má sa stále rovnako. Udávala, že také isté ťaž-
kosti ako má ona s  dýchaním, mali v  nemocnici aj pacienti 
s onkologickými diagnózami, ale jej nič nezistili...

Pri spirometrii 19. 11. 2012, ktorú už zvládla aj na našej 
ambulancii, bol zistený pokles FEV1 na 1 060 ml, t. j. 48 %, 
FVC 1 860 ml, t. j. 71 %. Preto k doterajšej liečbe bola v súlade 
s platnými indikačnými kritériami pridaná fixná kombinácia 
budezonid/formoterol 200/6 mg 2 x 2 vdychy denne.

Na kontrolnú spirometriu prišla začiatkom decem-
bra. Pri uvedenej liečbe došlo k zlepšeniu hodnôt FEV1 na 
1 200 ml, t. j. 55 %, FVC bola 2 390 ml, t. j. 92 %. FEV1/FVC 
sa zlepšilo na 65 %. Zlepšila sa aj tolerancia námahy. Svoje 
ochorenie už pacientka nevnímala tak dramaticky, ako život 
ohrozujúce.

Diskusia a záver
Nová klasifikácia CHOCHP, založená na kombinova-

nom hodnotení závažnosti symptómov, stupňa bronchiálnej 
obštrukcie a výskytu exacerbácií, umožňuje lepšie klasifiko-
vať štádium ochorenia a následne aj vybrať preň adekvátnu 
liečbu.
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DYSPNOE AKO JEDINÝ SYMPTÓM NOVODIAGNOSTIKOVANEJ 
CHRONICKEJ OBŠTRUKČNEJ CHOROBY PĽÚC

Kontaktná adresa

MUDr. Renáta Borská
Ambulancia TBC a pľúcnych chorôb
3. súkromná nemocnica, s.r.o.
Hviezdoslavova 23/3
957 01 Bánovce nad Bebravou

Kazuistika, aj keď sa na prvý pohľad nemusí zdať ničím 
výnimočná, demonštruje, že na CHOCHP treba stále myslieť. 
Je záludná svojim plíživým a nenápadným vývojom. Dokazuje, 
že sa môže vyvinúť aj u žien, nefajčiarok. Dôvodom vyhľada-
nia odbornej pomoci bolo u  pacientky zvýraznenie dýcha-
vice pri chôdzi do kopca. Dýchavica jej spôsobovala výrazné 
zníženie tolerancie námahy. Tieto stavy pacientka vnímala 
s výraznou úzkosťou a interpretovala ich značne dramaticky. 
Už pri prvých vyšetreniach robených v  rámci diferenciálnej 
diagnostiky dýchavice, boli zistené aj známky hyperinflácie 
(Kolek et al. 2011).

Po nasadení liečby fixnou kombináciou budezonid/for-
moterol došlo k  zlepšeniu hodnôt FEV1 a  stabilizácii kli-
nického stavu pacientky. Po zlepšení spirometrických para-
metrov sa zlepšila aj tolerancia námahy. Svoje ochorenie 
už pacientka nevníma tak dramaticky, ako život ohrozu- 
júce, lebo sa sama presvedčila, že je liečbou ovplyvniteľné 
a zvládnuteľné.

Literatúra
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Pocket guide to 
COPD diagnosis, management, and prevention. A guide for health care professionals. 
Revised 2011.  (GOLD 2011)
Kašák, V. Chronická obstrukční plicní nemoc. Praha: Maxdorf, 2006.
Kolek, V., Kašák, V. et al. Pneumologie, vybrané kapitoly pro praxi. Praha: Maxdorf, 2010.
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Úvodné slovo

Astma postihuje ~10 % populácie vo vyspelých krajinách 
vrátane Slovenska. Zápal v  dýchacích cestách, reverzibilná 
obštrukcia prietoku vzduchu a  nešpecifická bronchiálna 
hyperreaktivita predstavujú tri kľúčové charakteristiky tohto 
ochorenia. Hoci platí, že zápal je jadrom patologického 
procesu a  spôsobuje manifestácie ďalších prejavov astmy, je 
dôležité mať tiež na zreteli, že „ak by zápal v dýchacích cestách 
nespôsoboval bronchospazmus, astma by bola znesiteľnou 
chorobou“. Keďže teda jadrom symptómov je bronchospazmus, 
hladký sval (HS) dýchacích ciest bol vždy významným 
terapeutickým cieľom, pričom 20. storočie zaznamenalo veľký 
pokrok vo farmakoterapii astmy práve ovplyvnením HS. 
Napriek dosiahnutým úspechom však astma neprestala byť 
klinickým problémom, sčasti v  dôsledku nekompliantnosti 
pacientov, sčasti však aj v dôsledku toho, že u časti pacientov 
ostávajú bronchokonstrikcia a  hyperreaktivita dýchacích 
ciest i  pri súčasných liečebných možnostiach nedostatočne 
kontrolované.

S  cieľom ovplyvniť funkciu hladkého svalu dýchacích 
ciest používame v  liečbe astmy päť zásadne odlišných 
farmakologických prístupov: 1) anticholínergiká; 2) anti-
histaminiká; 3)  antileukotriény; 4) β-agonisty; 5) inhibítory 
fosfodiesterázy. Týchto päť rozličných skupín farmák 
spoločne so steroidmi predstavujú základ farmakoterapie 
astmy, pričom v posledných desaťročiach došlo k významným 
modifikáciám jednotlivých farmák v  uvedených skupinách, 
s  dosiahnutím ich vyššej selektivity a/alebo protrahovaného 
trvania účinku. Avšak napriek tomuto pokroku, a  napriek 
vývoju monoklonálnych protilátok proti IgE a ich uplatneniu 
v  klinickej praxi, stále čelíme situáciám, kedy u  niektorých 
pacientov i napriek všetkému úsiliu dochádza k exacerbáciám 
symptómov. Naskytá sa teda otázka: Kam vedie cesta vo vývoji 
nových farmák? Čo prinesie budúcnosť vo farmakoterapii 
astmy?

Predtým, než sa pokúsime zamyslieť nad tým, ktorým 
smerom sa bude farmakoterapia astmy uberať, je dobré sa 
zamyslieť nad tým, prečo niekedy súčasné farmaká zlyhávajú. 
Tých príčin je niekoľko, a krásne ich zhrnul nedávno Janssen 
v  European Respiratory Journal nasledovne: a) súčasné 
farmaká sú príliš špecifické; b) farmakologické postupy 
prevzaté z  iných odborov medicíny nie sú vždy optimálne; 
c) v predklinickom výskume často nie sú používané ideálne 
postupy; d) stali sme sa lenivými v  hľadaní inovatívnych 
farmakologických postupov. Príkladov na prílišnú špeci-
fickosť súčasných farmák je viacero a  týkajú sa tak farmák 
s antimuskarínovým účinkom, ako aj antihistaminík a 
antileukotriénov, ktoré sú nielen blokátormi príslušných 
receptorov, ale aj inhibítormi syntézy leukotriénov. Vo všetkých 
týchto prípadoch sú blokátory receptorov vysoko selektívne 
a  účinkujú voči jednému ligandu, pričom boli špecificky 
dizajnované účinkovať na receptor prítomný na povrchu 
hladkého svalstva dýchacích ciest (v  prípade leukotriénov 
i na receptory prítomné na zápalových imunitných bunkách). 
Z  farmakologického pohľadu je toto vynikajúca stratégia. 
Avšak príroda je zložitá a  všetky reakcie sú nesmierne 

komplikované a  komplexné: v  prípade astmy v  súčasnosti 
už vieme, že hladké svalstvo je excitované celou nesmierne 
širokou škálou molekúl. Popri dávno známych existujú ďalšie 
neurotransmitery, ako napr. neuropeptidy vrátane substancie 
P a  neurokinínov; popri histamíne a  leukotriénoch existujú 
ďalšie zápalové mediátory pôsobiace na hladký sval dýchacích 
ciest, ako napr. tromboxány, cytokíny (interleukíny, tumor 
nekrotizujúci faktor-α, atď.). Cytokíny a  reaktívne formy 
kyslíka sú uvoľňované nielen z  imunitných buniek, ale aj 
z  epitelu dýchacích ciest, a  to spolu s  ďalšími mediátormi 
pôsobiacimi napr. na svalovinu ciev (endotelín) (Janssen 
2009). Z  uvedeného vyplýva, že pokiaľ by sme chceli plne 
chrániť hladkú svalovinu dýchacích ciest pred excitačnými 
vplyvmi podobnou stratégiou ako doteraz (t. j. blokádou 
receptorov), museli by sme vyvíjať obrovskú škálu molekúl, 
v  ktorej by existoval blokátor voči každému z  poznaných 
mediátorov excitujúcich hladký sval dýchacích ciest. Toto 
je ťažko realizovateľné, a  preto blokátory najrôznejších 
povrchových receptorov hladkého svalstva dýchacích ciest 
zjavne nie sú posledným slovom vo farmakoterapii astmy.

Kam sa teda bude uberať vývoj nových farmák v  liečbe 
astmy? Keďže nie je možné blokovať všetky (ale ani väčšinu) 
receptorov na povrchu buniek hladkej svaloviny dýchacích 
ciest, uberá sa súčasný predklinický farmakologický vývoj 
iným smerom: hľadajú sa také signálne dráhy vo vnútri 
buniek hladkej svaloviny, ktorých blokáda by uniformne 
viedla k  zastaveniu excitačného účinku celej škály externe 
pôsobiacich vplyvov bez ohľadu na povahu receptora na 
povrchu bunky. Relatívne nedávne práce v  tejto oblasti 
ukázali, že takýto podstatne efektívnejší a racionálnejší prístup 
vo farmakoterapii astmy nie je nereálny. Naopak, ukazuje sa, 
že je potenciálne možné identifikovať a  kontrolovať i  také 
vnútrobunkové signálne pochody, ktoré sú spoločné pre rôzne 
bronchokonstrikčne pôsobiace látky. Tieto kľúčové signálne 
pochody sa označujú pojmom „konvergentná signálna cesta“. 
V skratke, konvergentná signálna cesta ovplyvňuje fosforylačný 
stav myozínu, ktorý určuje interakcie aktínu a myozínu (teda 
kontrakciu). Tento proces zahrňuje fosforyláciu myozínu 
prostredníctvom kinázy ľahkých reťazcov myozínu (myosin 
light chain kinase – MLCK; regulovanou zmenami vápnika) 
a defosforyláciu myozínu prostredníctvom fosfatázy ľahkých 
reťazcov myozínu (myosin light chain phosphatase – MLCP; 
regulovanou proteín kinázou C).

Kontrakcia hladkého svalstva dýchacích ciest je teda 
spúšťaná fosforyláciou cez MLCK, s  prispením inhibície 
MLCP cez proteín kinázu C. Na základe týchto poznatkov je 
možné v súčasnosti hľadať nové liečebné stratégie bronchiálnej 
astmy – podobne ako boli v minulosti na základe vtedajších 
poznatkov o  excitácii a  inhibícii impulzov ku kontrakcii 
hladkého svalstva dýchacích ciest vyvinuté existujúce 
bronchodilatanciá. V súčasnosti prebieha intenzívny výskum 
nových spôsobov farmakoterapie astmy v  piatich smeroch: 
1)  ovplyvnenie oscilácií koncentrácie vápnika, a  tým 
ovplyvnenie aktivity MLCK; 2) inhibícia MLCK; 3) stimulácia 
MLCP; 4) modulácia signálnych ciest aktínu; 5) zníženie masy 
hladkého svalstva dýchacích ciest.

ASTMA
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Je zrejmé, že cesta k  dosiahnutiu možnosti klinického 
použitia nových tried bronchodilatancií je náročná 
a  nemôže byť krátka. Preto je našou lekárskou povinnosťou 
a súčasne naším lekárskym umením vedieť správne využívať 
v súčasnosti dostupné možnosti farmakoterapie bronchiálnej 
astmy a  chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Kazuistiky 
v  predkladanom čísle Kazuistík v  alergológii, pneumológii 
a  ORL dokumentujú úlohu správnej včasnej diagnostiky 
astmy i  CHOCHP vrátane kombinovaného hodnotenia 
CHOCHP a  význam pozornej diferenciálnej diagnostiky 
dýchavice u polymorbídnych pacientov, pričom dokumentujú 

miesto používania kombinovanej liečby dlhoúčinkujúcimi 
betamimetikami a  inhalačnými kortikoidmi v  limbe 
chronických obštrukčných pľúcnych chorôb.

Literatúra
Janssen, L. J. Asthma therapy: how far have we come, why did we fail and where should 
we go next? Eur Respir J 33, 1: 11–20, 2009.

prof. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.
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Idiopatická chronická eozinofilná pneumónia 
v koincidencii s asthmou bronchiale 
(imitujúce metastázy)

Helena Novosadová
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB, Bratislava

Súhrn:
Idiopatická chronická eozinofilná pneumónia (ICEP) je zriedkavé ochorenie nezná-

mej príčiny postihujúce prevažne ženy. Po prvý raz bola opísaná Carringtonom a spol. 
Astma môže predchádzať niekoľko rokov príznaky ICEP, atopia sa zisťuje u 30 – 50 % 
pacientov. Synonymom názvu ochorenia býva chronická eozinofilná pneumónia (CEP) 
či Carringtonova choroba. Autorka opisuje prípad chronickej eozinofilnej pneumónie 
asociovanej s astma bronchiale. V liečbe ochorenia sa osvedčili celkové kortikoidy spolu 
s inhalačnou liečbou ICS + LABA.

Summary:
Idiopathic chronic eosinophilic pneumonia coinciding with bronchial asthma (imi-
tating metastases)

Idiopathic chronic eosinophilic pneumonia (ICEP) is a rare disease of unknown 
cause occurring preferentially in women. The disorder was first described by Carrington 
et al. Asthma may precedes the development of ICEP by several years, a history of 
atopy is present in 30–50 % of the patients. Synonyms for the name of the disease 
are chronic eosinophilic pneumonia (CEP) or Carringtonʼs disease. Author describes 
a cause of chronic eosinophilic pneumonia associated with asthma bronchiale. Oral 
corticosteroids are used in the treatment together with fixed combination therapy ICS 
+ LABA.

Novosadová, H. Idiopatická chronická eozinofilná pneumónia v koincidencii s asthmou bronchiale (imitujúce 
metastázy). Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 10, MSupl1: 14–16, 2013.
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Úvod
Idiopatická chronická eozinofilná pneumónia (ICEP) patrí 

medzi zriedkavé ochorenia. Je charakterizovaná periférnymi 
pľúcnymi infiltrátmi, subakútnou alebo chronickou eozinofí-
liou v krvi a v bronchoalveolárnej tekutine (BAL).

Príčina ochorenia nie je známa. Častejšie postihuje ženy, 
astmatičky. Klinické príznaky ICEP sú nešpecifické. Na rönt-
genovej snímke sú viditeľné periférne infiltratívne tiene,  
väčšinou bilaterálne, špecifickejšie výsledky sú pri HRCT 
hrudníka. Keďže sa jedná o  zriedkavé ochorenie, prevalen-
cia ochorenia je neznáma. Astma môže predchádzať niekoľko 
rokov príznaky ICEP, atopia sa zisťuje v 30 – 50 % pacientov 
(Guillevin et al. 1999). V liečbe sa používajú dlhodobo celkové 
kortikoidy, v dávke 0,5 – 1,0 mg (Lazor et Cordie 2007).

Kazuistika
Pacientka bola 59-ročná zdravotná sestra. Nefajčila. Na 

astma bronchiale sa liečila 5 rokov, stav bol hodnotený ako 
astma bronchiale kontrolovaná. Užívala fixnú kombiná-
ciu (ICS+LABA) budezonid/formoterol v  dávke 800/24  µg 

denne. Pacientka mala niekoľko týždňov suchý dráždivý kašeľ 
a  dýchavicu, preto navštívila rajónneho pneumológa, ktorý 
ordinoval röntgenologické vyšetrenie pľúc, kde bol zistený 
nález infiltratívneho nehomogénneho zatienenia pľúc v pra-
vom dolnom pľúcnom poli parakardiálne a v ľavom hornom 
pľúcnom poli (obr. č. 1). Následne absolvovala CT vyšetrenie 
hrudníka, kde boli popísané oválne tiene na pľúcach oboj-
stranne, väčšie v strednom laloku vpravo veľkosti 5 x 3,5 cm 
a viacpočetné v ľavom hornom laloku, najväčšie ložisko malo 
priemer 3,8  mm. Nález bol hodnotený ako zápalové infil-
tráty, ale nevylúčil ani možný metastatický proces. Z  toho 
dôvodu bola odoslaná na doriešenie k nám na hospitalizáciu 
(obr. č. 2 a 3).

Laboratórne vyšetrenia: FW 50/62, krvný obraz a  bio-
chemické parametre boli v  norme. Onkomarkery boli tiež 
v medziach normy. Eozinofily v sére 324/mm3, IgE 624 µg/l.

Funkčné vyšetrenie pľúc poukazovalo na obštrukčnú ven-
tilačnú poruchu ľahkého stupňa (FEV1 – 73 % n.h.), hodnota 
difúznej kapacity pľúc bola redukovaná na 62 % n. h.
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Pacientke sme vykonali bronchoskopické vyšetrenie 
s nálezom: Stenosis extramuralis bronchi segmentalis apicopos-
terioris B1–2. Kefková abrázia z uvedeného segmentu poukazo-
vala len na prítomnosť zápalových buniek: polynukleáry, eozi-
nofily, makrofágy a  bronchiálne epitélie bez atypií. Malígne 
bunky sa nezistili.

Súčasne bola vykonaná aj bronchoalveolárna laváž (BAL), 
kde v diferenciálnom rozpočte buniek BAL tekutiny sa zistilo 
zvýšené zastúpenie eozinofilov – 26 %. Obdobne aj pri vyše-
trení spúta na cytológiu sa zistilo, že ide o zápalové spútum 
s  prítomnosťou eozinofilov. Sonografia brucha preukázala 
nefrolitiázu vpravo. Napriek suponovanej chronickej eozi-
nofilnej pneumónii sme sa rozhodli pre biopsiu z pľúc cestou 
videoasistovanej torakoskopie (VATS), s  ktorou pacientka 
súhlasila. Chirurgický zákrok bol vykonaný z ľavého horného 
laloka pľúc, s odberom pľúcneho tkaniva z postihnutých miest. 
Histologické vyšetrenie poukázalo na chronickú eozinofilnú 
pneumóniu, bronchitídu a peribronchitídu, s nahromadením 
regresívne zmenených eozinofilov v bronchioloch, čo spôso-
buje vznik bronchiektázií a aj malých atelektáz (tie môžu v CT 
obraze pripomínať metastázy). Hyperplázia svaloviny v  ste-
nách pľúcnych artérií, vystupňovaná fibróza v okolí bronchov 
(obr. č. 4 a 5). V priebehu ochorenia, presnejšie odkedy sme 
pacientku sledovali, sme migráciu infiltrátov nezistili.

Na priložených obrázkoch (obr. č. 4 a 5) vidieť dilatovaný 
lúmen bronchu vyplnený eozinofilmi a mukopurulentným až 
nekrotickým detritom. V bronchiálnej stene je prítomný chro-
nický zápalový infiltrát, mukóza je ulcerovaná. Fokálne je prí-
tomná aj deštrukcia svaloviny.

U pacientky sme nasadili celkové kortikoidy (Prednizón) 
v dávke 0,5 mg/kg/deň, okrem toho užívala svoju štandardnú 

Obr. č. 1: RTG snímka hrudníka
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Obr. č. 2: CT hrudníka – nález v ľavom hornom laloku pľúc
O

br
áz

ok
: a

rc
hí

v 
au

to
rk

y

Obr. č. 3: CT hrudníka nález v pravom strednom laloku pľúc
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Obr. č. 4: Chronický zápalový infiltrát
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Obr. č. 5: Chronický zápalový infiltrát s prevahou 
eozinofilov
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IDIOPATICKÁ CHRONICKÁ EOZINOFILNÁ PNEUMÓNIA 
V KOINCIDENCII S ASTMA BRONCHIALE (IMITUJÚCE METASTÁZY)
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IDIOPATICKÁ CHRONICKÁ EOZINOFILNÁ PNEUMÓNIA 
V KOINCIDENCII S ASTMA BRONCHIALE (IMITUJÚCE METASTÁZY)

liečbu pre astma bronchiale – fixnú kombináciu budezonid/
formoterol v dennej dávke 800/24 µg. Už po troch mesiacoch 
 od začatia liečby sme zaznamenali zlepšenie funkčných para-
metrov. DLCO sa zvýšilo na 89 % n.h. Došlo aj k  zlepšeniu 
röntgenového ako aj CT nálezu (obr. č. 6). Liečbu celkovými 
kortikoidmi sme ukončili po šiestich mesiacoch. Po ukon-
čení liečby sme pokračovali len v  liečbe budezonid/formo-
terol v  dennej dávke 800/24  µg. Pacientka je od ukončenia 
liečby p.o. kortikoidmi tri roky, RTG nález normalizovaný, 
stabilizovaný, k relapsu ochorenia nedošlo. Posledná hodnota 
dotazníkového asthma control test (ACT) mala hodnotu 24 
(v norme).

Diskusia
Chronická eozinofilná pneumónia (ICEP) je závažné 

ochorenie patriace do skupiny eozinofilných pľúcnych ocho-
rení. CEP patrí medzi idiopatické ochorenia. Pľúcne cho-
roby spojené s eozinofíliou je heterogénna skupina ochorení, 
ktorá sa obvykle delí podľa vyvolávajúcej príčiny. Ak je etio-
lógia nejasná, hovoríme o eozinofilnej pneumónii nejasného 
pôvodu, kde okrem CEP patria akútna eozinofilná pneumó-
nia, eozinofilné choroby pri systémových ochoreniach, Churg- 
-Straussovej syndróm (CSS) a  idiopatický hypereozinofilný 
syndróm (Hayakawa et al. 1994; Vašáková 2011). Eozinofilné 
ochorenia známeho pôvodu sú vyvolávané parazitmi, infek-
ciami, poliekové, postradiačné a  alergické bronchopulmo-
nálne mykózy. Hypereozinofíliu môžeme zistiť aj pri iných 
ochoreniach ako idiopatická pľúcna fibróza, sarkoidóza, 
pľúcne malignity, histiocytóza z Langerhansových buniek.

Etiopatogenéza ochorenia sa dáva do súvisu so zvýšenou 
tvorbou cytokínov, najmä IL-5, produkovaných T lymfocytmi. 
Akumulácia eozinofilov v alveolách a v interstíciu vedie k uvoľ-
neniu endotoxínov a  k  poškodeniu epitelu a  endoteliálnych 
buniek, čo je prekážka pre difúziu plynov.

Diagnostické kritériá pre ICEP sú nasledovné (Marchand 
et al. 1989):
•	 respiračné symptómy trvajúce viac ako 2 týždne;
•	 alveolárna a/alebo periférna eozinofília (BAL > 40 % 

a v diferenciálnom obraze eozinofily >1 000/mm3);
•	 pľúcne infiltráty, väčšinou periférne uložené;
•	 vylúčenie iných známych príčin eozinofilných pľúcnych 

ochorení.

Röntgenologické vyšetrenie je charakterizované perifér-
nymi pľúcnymi opacitami, väčšinou migrujúcimi a v ich okolí 
areami GGO, teda opacitami typu mliečneho skla. Funkčné 
vyšetrenie pľúc v závislosti od rozsahu postihnutia pľúcneho 
parenchýmu zisťuje reštrikčnú ventilačnú poruchu, v prípade 
koincidencie s astmou býva obštrukčná či kombinovaná ven-
tilačná porucha so znížením difúznej kapacity pľúc. V  BAL 
tekutine sa zisťuje zvýšené zastúpenie eozinofilov, v priemere 
okolo 40 %, rozsah od 12 – 90 % (Lazor et Cordie 2007). Pľúcna 
biopsia sa bežne nevyžaduje. V  našom prípade, keďže bolo 
vyslovené viacerými röntgenológmi podozrenie na možné 
metastázy, sme sa rozhodli pre biopsiu pľúc cestou VATS.

V  diferenciálnej diagnostike je potrebné ICEP odlí-
šiť v  prvom rade od eozinofilných pľúcnych ochorení zná-
mej etiológie, Churg-Straussovej syndrómu, malignity. 
Pravdepodobne existuje kontinuita medzi ICEP a  CSS 
(Guillevin et al. 1999).

Záver
Kazuistikou sme chceli upozorniť na to, že u astmatikov sa 

môže vyskytnúť chronická eozinofilná pneumónia. Pacientka 
ako zdravotná sestra bola dlhodobo sledovaná a aj „traumati-
zovaná“ ako možný metastatický pľúcny proces z neznámeho 
origa. Až po histologizácii procesu uverila, že jej nález nemá 
súvis s malígnym ochorením. Klinický priebeh ochorenia bol 
dobrý a  stav dobre reagoval na podávanú liečbu celkovými 
kortikoidmi. Asthma bronchiale je naďalej kontrolovaná, 
s dobrým efektom na liečbu fixnou kombináciou budezonid/
formoterol.
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Obr. č. 6: RTG hrudníka po 6-mesačnej liečbe
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Strastiplná cesta ku kontrole astmy

Dagmar Bálintová
Ambulancia pneumoftizeológie a imunoalergológie, Bytča

Súhrn:
Liečba bronchiálnej astmy prešla za posledných 20 rokov dramatickým vývojom, 

ktorý možno na jednej strane sledovať v postupných aktualizáciách medzinárodných 
odporúčaní (najmä GINA), na druhej strane ho dokumentujú prípady pacientov – ast-
matikov – z reálnej klinickej praxe, kde najmä u ťažších foriem astmy zdravotná doku-
mentácia odzrkadľuje úporné, často strastiplné a dlhoročné hľadanie optimálnej účin- 
nej liečby.

Tento mnohoročný proces je zachytený i v kazuistike našej pacientky, u ktorej sa 
v  priebehu 17 rokov liečby napokon podarilo dosiahnuť kontrolu ochorenia fixnou 
kombináciou inhalačných kortikosteroidov a dlhodobo pôsobiacich selektívnych ago-
nistov ß2-adrenoreceptorov s rýchlym nástupom účinku v udržiavacej i úľavovej liečbe.

Summary:
A painful path to asthma control

The treatment of bronchial asthma has undergone dramatic development in the 
last 20 years; this can be followed up in the gradual updating of international guide-
lines (especially of GINA) and in the individual cases of asthma patients from the cli-
nical practice as well. The long and often very complicated way to the best modality of 
treatment can be observed predominantly by patients with more severe forms of the 
disease.

This long-term process is presented on the case of our patient, by which during 
17 years of treatment for asthma was achieved satisfactory status of disease control at 
last by means of fixed combination of inhaled corticosteroids and long-acting ß2 ago-
nists with rapid effect onset in maintenance and reliever therapy regimen.

Bálintová, D. Strastiplná cesta ku kontrole astmy. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 10, MSupl1: 
17–20, 2013.

Kľúčové slová:
 � astma
 � vývoj liečby
 � kontrola ochorenia

Key words: 
 � asthma
 � treatment development
 � disease control

Úvod
Kombinovaná pneumoftizeologická a imunoalergologická 

ambulancia poskytuje nesporné výhody v možnosti komplex-
nej diagnostiky, monitorovania i  liečby pacientov s  prieduš-
kovou astmou alergických i nealergických fenotypov. Využíva 
pritom všetky diagnostické i liečebné prostriedky, ktoré posky-
tujú oba odbory, a to nielen na ovplyvnenie astmy ako takej, 
ale i  viacerých pridružených ochorení, okrem iného hlavne 
chronickej alergickej rinitídy, ale i pomerne častých prejavov 
sekundárnej imunodeficiencie.

Kazuistika podáva prehľad 17-ročného sledovania takejto 
pacientky, ktorej astma najmä počas obdobia prvých 10 rokov 
bola (z  hľadiska neskôr zavedenej terminológie kontroly) 
nedostatočne kontrolovaná (Sedlák 2011).

Kazuistika
Pacientka bola prevzatá do našej starostlivosti ako 

19-ročná, predtým bola sledovaná 3 roky v inej alergologickej 
ambulancii.

V  rodinnej anamnéze otec mal chronickú bronchitídu 
(neskôr diagnostikovaný ako overlap syndróm chronickej 

obštrukčnej choroby pľúc a astmy), sestra často trpela na zápal 
priedušiek, neskôr bola u nej tiež stanovená diagnóza prieduš-
kovej astmy.

V  osobnej anamnéze do roku 1993 boli len bežné det-
ské ochorenia,  ako 9-ročná prekonala seróznu meningitídu. 
Nefajčila, pracovala ako robotníčka v strojárskom podniku.

Pri iniciálnom vyšetrení na našej ambulancii v roku 1996 
sa sťažovala na ataky dennej i  nočnej dýchavice, nádchu 
s upchávaním nosa. Spirometricky boli normálne ventilačné 
hodnoty – FEV1  3,69  l  –  108  %  n.h., FEV1/FVC  (%)  92  %, 
FVC 4,55 l – 116 % n.h. Výsledky kožných prick testov z pred-
chádzajúcej dispenzarizácie alergológom z  roku 1993: prach 
domáci 4/12, roztoče 7/20, perie, peľ B2, B3 negatívne, hista-
mín 4/9. Intradermálny test na Polystafanu 9/30.

Pacientka bola nastavená na liečbu perorálnymi i  topic-
kými antihistaminikami, inhalačnú liečbu beklometazónom 
(Beclomet) 300 µg denne, kombináciu fenoterolu s kromogly-
gátom (Ditec) 3 x 2 dávky. Vzhľadom na prechodnú stabilizá-
ciu stavu bol uskutočnený pokus o hyposenzibilizáciu výraznej 
alergickej zložky obohatenou prachovou vakcínou. Súčasne 
bola pacientka vybavená výdychomerom (Mini Wright peak 
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flow meter) a  inštruovaná o  monitorovaní vrcholovej výdy-
chovej rýchlosti (PEF). Už pri prvej kontrole záznamu bola 
zistená zvýšená diurnálna variabilita – 32  %, klinicky ataky 
najmä nočnej dýchavice.

Alergénová imunoterapia bola vysadená a liečba inhalač-
nými kortikosteroidmi (IKS) intenzifikovaná na beklome-
tazón 1 000 µg denne (Beclomet forte), pridaný klenbuterol 
(Spiropent) 2 x 1 tab. Vzhľadom na recidivujúce vírusové infek-
cie dýchacích ciest so zhoršovaním klinického stavu i záznamu 
PEF ordinovaný v  novembri 1996 prvý náraz systémových 
kortikosteroidov metylprednizolón (Medrol 32  mg 7  dní) 
a  imunomodulačná kúra methisoprinolom (Isoprinosine). 
Predtým bolo realizované i podrobnejšie laboratórne vyšetre-
nie zamerané na parametre imunostatusu, nebola však zistená 
žiadna odchýlka od referenčných hodnôt. Röntgenová snímka 
pľúc vykazovala normálny nález. Spirometrické hodnoty boli 
pri vyšetreniach v ambulancii prakticky vždy v referenčnom 
pásme (a to aj pri výraznom auskultačnom náleze). V nasle-
dujúcich mesiacoch stále nebola dosiahnutá uspokojivá sta-
bilizácia stavu. Boli zistené i  nedostatky v  zvládnutí inha-
lačnej techniky aerosólového inhalátora, preto bola pacientka 
vybavená spacerom a  realizovali sme ďalšie úpravy liečby – 
zvyšovaná dávka beklometazónu na 1  500  µg denne, ukon-
čený kromoglykát a  klenbuterol, pridaný theofylín s  predĺ-
ženým uvoľňovaním (Euphyllin), ako uvoľňovač salbutamol 
(Ventolin). Na základe záznamu PEF a  výpočtu hraničných 

hodnôt bol vypracovaný osobný písomný plán manažmentu 
liečby. Vzhľadom na pravdepodobný negatívny vplyv pra-
covného prostredia v  strojárskom podniku (oleje, mazadlá)  
pacientka riešila situáciu výpoveďou. V nasledujúcich mesiacoch 
roku 1997 sa však stále opakovali exacerbácie, opakovane bolo 
nutné podávanie krátkych nárazov systémových KS. Pokus  
o  intenzívnejšie ovplyvnenie častých, najmä vírusových  
infektov dýchacích ciest podávaním série injekcií transfer  
faktoru (Immodin), síce viedol k zníženiu ich frekvencie, ale 
nedošlo k podstatnejšej stabilizácii astmy.

V  júli 1997 sa objavil na trhu prvý antagonista leuko- 
triénových receptorov, zafirlukast (Accolate) – spočiatku  
viazaný na súhlas zdravotnej poisťovne, a  krátko nato nový 
inhalačný kortikosteroid – flutikazón (Flixotide), a  prvý  
selektívny agonista beta2-adrenoreceptorov s  predĺženým 
účinkom (LABA) – salmeterol (Serevent). Samozrejme ihneď 
boli využité nové možnosti a  v  takto modifikovanej liečbe 
pacientka pokračovala do konca roka 1997. Následne zmenila 
bydlisko i pracovisko a na kontrolu sa dostavila až o 8 mesiacov 
s tým, že stav sa postupne zlepšoval a postupne vysadzovala 
liečbu; pri kontrole bola už niekoľko mesiacov bez liečby 
a bez väčších ťažkostí. PEF si však občas sledovala – údajne 
bez poklesov pod 80 % najlepšej osobnej hodnoty. V rokoch 
1998 – 2001 pacientka prichádzala na kontroly sporadicky, 
lieky pravidelne nebrala. Občasné stavy dýchavice riešila  
inhaláciou salbutamolu.

Obr. č. 1: PEF záznam so zvýšenou variabilitou, najmä nočnými poklesmi hodnôt a zvýšenou potrebou záchranných dávok 
uvoľňovača pred zmenou liečby IKS+LABA; dátum zmeny vyznačený šípkou; postupná stabilizácia PEF po dátume zmeny 
s jedným nočným poklesom.

STRASTIPLNÁ CESTA KU KONTROLE ASTMY
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Pre stupňovanie frekvencie záchvatov dýchavice od 
augusta 2001 po opakovanom dôraznom upozornení bola 
opäť nastavená na pravidelnú liečbu salmeterolom a flutika-
zónom (2 x 250 – 500 µg), koncom roka 2001 sa vyskytla však 
aj nutnosť nárazu systémovými KS.

V  decembri 2002 pre opätovné protrahované zhoršenie 
stavu kontroly astmy bola prevedená na fixnú kombináciu sal-
meterolu a flutikazónu (Seretide) 2 x2 50 µg, pri nedostatoč-
nom efekte 2 x 500 µg.

V roku 2003 boli opakované kožné prick testy s potvrde-
nou hyperergickou reakciou na roztoče, ale i na peľ tráv, čomu 
zodpovedali mierne klinické prejavy polinózy. Vzhľadom na 
zhoršovanie stavu pravidelne v  chladných mesiacoch roka 
a  výsledky kožných testov bol urobený ešte jeden pokus 
o  alergénovú imunoterapiu zmiešaným roztočových alergé-
nom injekčnou formou, avšak pre veľké lokálne reakcie, ktoré 
nedovolili primerane zvyšovať dávku, bol po troch mesiacoch 
ukončený. V  nasledujúcich rokoch počas viac-menej pravi-
delných kontrol bol stav pacientky podstatnejšie nezmenený 
– v chladných mesiacoch roka bola zrejmá väčšia tendencia 
k zhoršovaniu stavu, intermitentne si vyžadovala intenzifiká-
ciu liečby, avšak nutnosť používania systémových KS oproti 
predchádzajúcim rokom poklesla na frekvenciu 1x ročne 
i menej; častejšie bola zvyšovaná dávka flutikazónu, prípadne 
pridávané antileukotriény a  theofylíny. Trvale bola liečebne 
ovplyvňovaná aj chronická alergická rinosinusitída, a to anti-
histaminikami a nazálnymi KS.

Vzhľadom na neúspešné pokusy o graviditu si pacientka 
v roku 2006 adoptovala dieťa v dojčenskom veku, ktoré veľmi 
krátko po adopcii začalo javiť známky vážnejšieho somatic-
kého i mentálneho postihnutia, čo vytvorilo dlhodobú chro-
nickú stresovú situáciu v rodine a výrazne zaťažilo pacientku 
nutnosťou zvýšenej starostlivosti o zdravotne postihnuté dieťa, 

čo opäť destabilizovalo jej zdravotný stav. Keďže však jedným 
z menej závažných handicapov dieťaťa boli i alergické respi-
račné prejavy, pacientka vďaka tomu dochádzala (a dochádza) 
pravidelnejšie na kontroly spolu s dieťaťom.

Do monitorovania stavu boli zaradené i dotazníky kontroly 
astmy – Astma Control Questionnaire (ACQ). Stav pacientky 
sa pohyboval medzi parciálnou a  nedostatočnou kontrolou 
a  zhoršil sa najmä začiatkom roku 2008. Nepriaznivý vývoj 
astmy viedol aj k úvahe o biologickej liečbe omalizumabom 
(celkové IgE 176,4 kIU/l), na ktorú však pacientka nespĺňala 
kritérium funkčnej poruchy. V marci 2008 došlo k vystupňo-
vaniu denných a nočných ťažkostí, výraznému zvýšeniu spo-
treby záchranných liekov (Ventolin) na 2 – 4 dávky v noci a cca 
2 dávky v  priebehu dňa. Klinické príznaky boli sprevádzané 
najmä nočnými poklesmi PEF (obr. č. 1). Test kontroly astmy 
ACQ začiatkom apríla 2008 vykazoval vysoké symptomatické 
skóre 3,2. Preto sme prikročili opäť k zásadnejšej modifikácii 
liečby a pacientka bola nastavená na fixnú kombináciu bude- 
zonidu a formoterolu (Symbicort) v udržiavacom i úľavovom 
režime (SMART) 2 x 400 µg + 200 µg podľa potreby do maxi-
málnej celkovej dávky 10 inhalácií/24 hod. Súčasne pokračo-
vala v liečbe antileukotriénom (zafirlukast 2 x 10 mg, neskôr 
vymenený za montelukast 10 mg večer) a antihistaminikom. 
Pri kontrole o 3 týždne bol zaznamenaný signifikantný pokles 
skóre ACQ na 0,2, klinicky sa pacientka mala výborne. PEF 
záznam bol bez poklesov, pritom používala len základné 
4 dávky udržiavacej liečby denne, uvoľňovacie dávky navyše 
v  tomto období údajne nemusela použiť. Stabilizácia stavu 
bola dlhodobá, čo dokumentovala i krivka PEF (obr. č. 2).

K zhoršeniu stavu kontroly a k opakovaným exacerbáciám 
došlo až o  1,5  roka – medzi septembrom 2009 a  februárom 
2010, kedy pacientka opäť (a  zatiaľ naposledy) opakovane 
užívala systémové kortikosteroidy. V  tom čase sa pridružili 

Obr. č. 2: PEF záznam o 4 mesiace po zmene liečby – mesačný záznam; stabilizovaný s minimálnou variabilitou
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i  prejavy gastroezofageálnej refluxovej choroby (GERD), 
pravdepodobne kombináciou stresových faktorov a  hmot-
nostného prírastku cca 10 kg. Po nastavení na liečbu GERD 
omeprazolom a opätovnom postupnom poklese hmotnosti na 
pôvodnú úroveň sa stav kontroly opäť zlepšil.

Od druhej polovice roku 2010 až do novembra 2012 je 
astma prevažne dobre kontrolovaná, s nízkym symptomatic-
kým skóre 0,2 – 0,4 v ACQ teste; občasné mierne výkyvy stavu 
sú sprevádzané len ľahkým zvýšením skóre maximálne na 0,8, 
čo zodpovedá pásmu parciálnej kontroly. Pacientka pokračuje 
v pravidelnej liečbe fixnou kombináciou budezonidu a formo-
terolu (Symbicort) 2 x 200 – 400 µg, antileukotriény a anti-
histaminiká posledné mesiace nepoužíva, nazálne kortiko-
steroidy si aplikuje podľa potreby. Záchrannú liečbu – dávku 
navyše – potrebuje len veľmi sporadicky, cca 1x za mesiac. 
Pri stabilizácii klinického stavu uspel po mnohých rokoch 
aj pokus o graviditu a v tomto čase je pacientka v 4. mesiaci 
zatiaľ nekomplikovanej tehotnosti.

Diskusia a záver
Kazuistika našej pacientky dokumentuje vývoj liečby 

prieduškovej astmy od sólo inhalačných kortikosteroidov, 
doplňovaných krátko účinnými beta2-adrenergikami, kro-
moglykátmi, prípadne ich kombináciou, a  v  tom čase už 
prevažne depotnými theofylínmi, cez neskorší príchod anti- 
leukotriénov, až po nové molekuly kortikosteroidov, ktoré 
prišli ruka v ruke s beta2-adrenergikami s predĺženým účin-
kom. Prirodzeným dôsledkom tohto vývoja boli napokon 
ich fixné kombinácie (formoterol+budezonid, salmeterol+ 
flutikazón, formoterol+beklometazón), ktoré priniesli nielen 
zlepšenie terapeutického efektu, ale i  compliance pacientov. 
Posledným revolučným prelomom v tomto smere bol posun 
od klasického používania tejto kombinácie v  udržiavacej 
liečbe k režimu, spájajúcemu modul udržiavacej a záchrannej 
liečby. Pritom záchranný, uvoľňujúci účinok LABA s rýchlym 
nástupom účinku (formoterol) je sprevádzaný posilnením 
protizápalového efektu IKS (budezonid) v  období zhoršenia 
(Sedlák et al. 2011).

Už v začiatkoch zmeneného liečebného prístupu k astme 
sa objavujú i prvky selfmanažmentu, ktorý predstavuje moni-
torovanie PEF a osobné písomné plány modifikácie liečby pri 
exacerbáciách, resp. zhoršení stavu kontroly (Chung et Fabbri 
2003). Všetkými týmito štádiami terapeutického prístupu pre-
šla i naša pacientka a napriek viacerým nepriaznivým zvratom 
a komplikujúcim faktorom napokon dospela do štádia stabili-
zovaného, kontrolovaného ochorenia.

V priebehu liečby sa vyskytli i viaceré situácie, s ktorými 
sa každodenne možno stretnúť pri manažmente pacientov 

s astmou, a ktoré komplikujú ako priebeh choroby, tak i snahu 
lekárov. Zo subjektívnych faktorov to bola najmä nespolu-
práca a  prerušovanie liečby (pri zlepšení stavu), nesprávna 
inhalačná technika (Teřl et Rybníček 2008). Z vonkajších vply-
vov chronický stres a nepriaznivé faktory pracovného prostre-
dia, z komplikujúcich pridružených ochorení najmä refluxová 
choroba pažeráka (Dedek et al. 2010), obezita (Strapková et 
Antošová 2011) a  ťažšia chronická rinosinusitída (Hrubiško 
2011).

Prípad našej pacientky jasne dokumentuje aj tú skutoč-
nosť, že alergénová imunoterapia, aj pri dôkaze jednoznač-
ného a výrazne vyjadreného alergického terénu, nie je vhodná 
pre ťažšie formy prieduškovej astmy ani v štádiu jej stabilizá-
cie, a že aj najúčinnejšia imunomodulačná liečba môže vo svo-
jom efekte zlyhávať, ak nie je dostatočne zvládnutá základná 
bronchodilatačná, a  najmä protizápalová liečba. Známy 
a veľmi frekventovaný pojem „šitia liečby astmy na mieru“ je 
teda niekedy poriadne dlhý a komplikovaný proces.
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Môže byť aj lepšie?

Svetlana Hadvabová
ALERGO H2B s.r.o., Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Komárno

Súhrn:
V uvedenej kazuistike dokumentujem pacientku so stredne ťažkou bronchiálnou 

astmou, ktorá bola dlhodobo liečená fixnou kombináciou inhalačného kortikosteroidu 
a  dlhodobo účinkujúceho β2-mimetika. Subjektívne vnímala svoj stav ako 
stabilizovaný, ale po dôslednej anamnéze, fyzikálnom vyšetrení a  spirometrickom 
vyšetrení zisťujeme, že ide o nekontrolovanú bronchiálnu astmu. Vzhľadom na dobrú 
compliance pacientky predpokladám, že príčinou nedostatočnej kontroly bola nízka 
dávka inhalačného kortikosteroidu. Po zvýšení dávky protizápalovej liečby vo forme 
budezonid/formoterol (Symbicort Turbuhaler) v režime udržiavacej a úľavovej liečby 
došlo k stabilizácii stavu pacientky, výraznému zlepšeniu pľúcnych funkcií a zlepšeniu 
kvality života pacientky.

Summary:
Could things be better?

In the presented case report the female patient with moderate bronchial asthma, 
who has been treated with a  fixed combination of inhaled corticosteroid and 
long-acting β2-mimetic agent for a  long time, is documented. She considered her 
condition as stable, but after a careful assessment of her history and both physical and 
spirometric examination, an uncontrolled bronchial asthma was diagnosed. Because 
of patient’s good compliance I assume that a low dose of inhaled corticosteroid was the 
cause of the inadequate control. After the increase of the dose of the anti-inflammatory 
agent in a form of budesonide/formoterol (Symbicort Turbuhaler) as maintenance and 
relief regimens the patient’s  condition has stabilized, her pulmonary functions have 
significantly improved and the quality of patient’s life has improved as well.

Hadvabová, S. Môže byť aj lepšie? Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 10, MSupl1: 21–23, 2013.

Kľúčové slová: 
 � asthma bronchiale
 � kontrola astmy
 � budezonid/formoterol
 � režim udržiavacej 

a úľavovej liečby

Key words: 
 � bronchial asthma
 � asthma control
 � budesonide/formoterol
 � maintenance and relief 

regimens

Úvod
Asthma bronchiale je jedným z  najčastejších chronických 

ochorení a odhaduje sa, že ním trpí asi 300 miliónov obyvateľov 
zeme (GINA 2011). Astma je charakterizovaná variabilným 
klinickým obrazom daným rozdielnym genotypom a  fenoty-
pom. Vzhľadom na chronicitu astmy je nevyhnutná pravidelná 
protizápalová liečba. Pri voľbe liečebných postupov sa riadime 
smernicami pre liečbu astmy – GINA. Máme k dispozícii väč-
šie množstvo prevažne inhalačných liekov s protizápalovým, ale 
aj uvoľňovacím účinkom. Toto portfólio liekov nám umožňuje 
výber vhodného medikamentu pre nášho konkrétneho pacien- 
ta, „ušitie liečby na mieru“. Budezonid/formoterol (Symbicort 
Turbuhaler) je kombinovaný liek na liečbu stredne ťažkej až 
ťažkej bronchiálnej astmy, ktorý v jednom inhalačnom systéme 
ponúka účinný inhalačný kortikosteroid a  dlhodobo účinku- 
júce β2-mimetikum s rýchlym nástupom účinku. Pri liečebnom 
prístupe – udržiavacia a  úľavová liečba budezonid/formotero-
lom (Symbicort) – umožňuje väčšiu variabilitu dávkovania pro-
tizápalovej aj úľavovej zložky. Touto cestou si pacient v prípade 
symptómov astmy, ktoré sú spôsobené aktiváciou zápalu na 
sliznici priedušiek, pomôže pri akútnych ťažkostiach a zároveň 
posilní protizápalovú liečbu, čím predíde ďalšej progresii zápalu.

Kazuistika
Ide o pacientku narodenú v roku 1950, ktorá sa lieči na 

bronchiálnu astmu od roku 2000. Bola dispenzarizovaná 
v  imunoalergologickej ambulancii mimo nášho okresu. 
Okrem astmy mala v anamnéze aj chronickú alergickú rini-
tídu, nosové polypy, ktoré mala chirurgicky odstránené, 
a  alergiu na kyselinu acetylsalicylovú. Viac rokov je lie-
čená na arteriálnu hypertenziu a  hypotyreózu. Spočiatku 
mávala pomerne často záchvaty sťaženého dýchania, ale 
posledných 7 rokov bola nastavená na liečbu flutikazón/ 
salmeterol (Seretide Diskus 50/250 µg) v dávke 2 x 1 vdych, 
ktorú hodnotila ako veľmi dobrú a vyhovujúcu. Záchrannú 
liečbu predpísanú nemala. Okrem toho užívala fexofenadín 
120  mg, flutikazón nosový sprej a  na arteriálnu hyperten-
ziu quinapril a moxonidín. Hypotyreóza bola substituovaná 
levotyroxínom.

Pacientka prišla na našu ambulanciu v  lete 2008. Nechcela 
„žiadne vyšetrenie, len predpis liekov, na ktorých sa cíti úplne 
dobre“. Predpísala som jej flutikazón/salmeterol (Seretide Diskus 
50/250 µg) v dávke 2 x 1 vdych a dohodli sme sa na prvom vyšet- 
rení, na ktoré sa dostavila v  novembri 2008. Zase chcela len 
recept na „svoje lieky“, na ktorých sa cítila veľmi dobre.
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Pri podrobnej anamnéze zisťujem, že pacientka netoleruje 
ani strednú fyzickú námahu – zadýcha sa už pri chôdzi na prvé 
poschodie. Prakticky každú noc sa zobudí na sťažené dýchanie 
alebo kašeľ a  každé ráno pociťuje symptómy astmy, vrátane 
pískania na hrudníku. Auskultačne boli prítomné jemné 
exspiračné piskoty výraznejšie vľavo. Spirometricky zisťujem 
ľahkú obštrukčnú ventilačnú poruchu. Funkčné parametre 
pľúc boli nasledovné: FVC 76 % n.h., FEVl 71 % n.h., PEF – 
59  % n.h. Bronchodilatačný test so 4 vdychmi salbutamolu 
bol jednoznačne pozitívny, FEVl stúplo o  550  ml – 25  %. 
ACT (Asthma Control Test) bol 17 bodov – nekontrolovaná 
asthma bronchiale. Stav hodnotím ako asthma bronchiale 
stredne ťažký stupeň, liečbou nedostatočne kontrolovaná, 
IgE mediovaná (IgE – 526  IU/ml), chronická alergická 
rinitída s  polyvalentnou inhalačnou alergiou (v  minulosti 
polyvalentná pozitivita prick kožných testov), nosové polypy 
– stav po polypektómii, intolerancia ASA.

Vzhľadom na nekontrolovanú astmu, na ktorú si pacient- 
ka „zvykla“, mením inhalačnú liečbu na budezonid/formo-
terol (Symbicort Turbuhaler) 200  µg 2 x 2  vdychy + p.p. – 
v režime, pri ktorom má pacient 1 inhalátor na pravidelnú aj 
záchrannú liečbu, pretože formoterol má tak rýchly nástup 
bronchodilatačného účinku ako salbutamol (Balanag et al. 
2006), a preto sa môže použiť aj ako záchranný liek. To bolo 
aj hlavným dôvodom, prečo som nezvyšovala dávku Seretide 
Diskus na 50/500 µg v dávkovaní 2 x 1 vdych, ale volila som 
daný liek – pacientka nebola predtým zvyknutá používať 
2 inhalátory, svoju výkonnosť prispôsobila svojmu ochoreniu. 
Vzhľadom na anamnézu nosových polypov pridávam monte-
lukast 10 mg večer.

Na kontrole po mesiaci pacientka udáva: „Nemyslela som 
si, že sa mi ešte niekedy v  živote bude takto dobre dýchať“. 
Záchrannú liečbu od posledného vyšetrenia nemusela použiť. 
Subjektívne hodnotí stav ako výrazne zlepšený, auskultačne 
bolo dýchanie vezikulárne. Spirometria preukázala výrazné 
zlepšenie pľúcnych funkcií – FVC 115 % n.h. (+39 %), FEVl 
100 % (+29 %), PEF 81 % (+23 %) – funkčné vyšetrenie pľúc 
bez nálezu ventilačnej poruchy. ACT – 22 bodov – dobre kon-
trolovaná asthma bronchiale.

Pokračujeme v  liečbe budezonid/formoterolom (Sym-
bicort Turbuhaler) 200/6  µg, ale odporučila som pacientke 
znížiť dávku na 2 x 1 vdych + p.p. Na tejto dávke sa mala dobre, 
nemala žiadny záchvat astmy s potrebou hospitalizácie alebo 
ošetrenia na pohotovosti. Na najbližšej kontrole o 8 mesiacov 
sa pacientka cítila dobre, ale spirometricky sme zazname-
nali pokles pľúcnych funkcií – FVC 89 % n.h. (-26 %), FEVl 
86 % n.h. (-14 %), PEF 85 % n.h. (+4 %). Záchranná medi-
kácia bola použitá priemerne 1x týždenne. ACT – 20 bodov.

Zhodnotila som, že pacientka je „poddávkovaná“ inhalač-
ným kortikosteroidom a optimálna dávka budezonid/formo-
terolu (Symbicort Turbuhaler) 200/6 µg pre ňu sú 2 x 2 vdychy 
+ p.p., preto sa vraciame k tejto dávke napriek tomu, že sub-
jektívne sa necítila zle.

Na uvedenej dávke budezonid/formoterolu (Symbicort 
Turbuhaler) 200/6 µg bola pacientka stabilizovaná 2 roky, cho-
dila na pravidelné kontroly. Až v  januári 2011 udávala, že od 

3.  1.  2011 bola hospitalizovaná pre ťažký záchvat astmy na 
internom oddelení. Anamnesticky bola v kontakte s  infekciou 
– manžel ležal doma s horúčkou. Ale pri podrobnej anamnéze 
sme zistili, že pacientka užívala aktuálne budezonid/formoterol 
 (Symbicort Turbuhaler) 100/6 µg 2 x 2 vdychy, teda polovičnú 
dávku, ako jej bola odporúčaná. Chyba sa stala buď pri pre-
skripcii na ambulancii všeobecného lekára, kde z  ponuky bol 
vybraný prvý možný Symbicort, alebo pri vydaní lieku s nižšou 
gramážou v  lekárni. Pacientka opäť dostala budezonid/formo-
terol (Symbicort Turbuhaler) 200/6 µg 2 x 2 vdychy + p.p. a od- 
porúčala som pokračovať v  uvedenej dávke. Aj táto situácia 
potvrdila, že pacientka skutočne potrebuje vyššiu kumula-
tívnu dávku pravidelnej protizápalovej liečby. Táto dávka jej 
zabezpečuje dostatočný protizápalový efekt a  zároveň vhodnú 
záchrannú liečbu, ktorá jej prinesie okamžitú úľavu v  prípade 
sťaženého dýchania alebo záchvatu kašľa. Pri tejto liečbe nepo-
ciťovala žiadne vedľajšie ani nežiaduce účinky liečby. Na grafe 
vidíme vývoj pľúcnych funkcií od roku 2008 až do októbra 2012.

5. 11. 2008 Seretide 50/250 2x1 vd.

2. 12. 2008 Symbicort 200 2x2 vd.

4. 7. 2009 Symbicort 200 2x1 vd.

15. 1. 2011 Symbicort 100 2x2 vd.

0

20

40

60

80

100

120

8. 2. 2012 Symbicort 200 2x2 vd.

16. 10. 2012 Symbicort 200 2x2 vd.
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Graf č. 1: Vývoj pľúcnych funkcií pacientky
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Pľúcne funkcie sú napriek svojmu kolísaniu a predpokla-
danému prirodzenému poklesu lepšie ako v roku 2008, pred 
zvýšením dávky inhalačného kortikoidu v kombinácii s dlho-
dobo účinkujúcim β2-mimetikom vo fixnej kombinácii bude- 
zonid/formoterol (Symbicort Turbuhaler) 200/6 µg v režime 
dávkovania udržiavacej (2 x 2 vdychy) aj úľavovej liečby.

Diskusia
Astma je dobre liečiteľné ochorenie, ak je liečená správne. 

Smernice na liečbu astmy nám umožňujú kroky smerom 
nahor, ak astma nie je dobre kontrolovaná, pretože práve 
dosiahnutie kontroly astmy je cieľom liečby (GINA 2011). Ale 
vnímanie kontroly ochorenia je u rôznych pacientov rôzne – 
niektorí svoje symptómy nevnímajú, „zvyknú si na ne“. Práve 
preto pri kontrole pacienta s bronchiálnou astmou je vhodné 
nespoľahnúť sa len na pacientovo „mám sa dobre“, ale po- 
užiť nástroje, ktoré máme k  dispozícii na hodnotenie stavu  
kontroly astmy – Asthma Control Questionnaire (ACQ) 
a  Asthma Control Test (ACT) (MA 2012). Tieto spolu 
s  funkčným vyšetrením pľúc umožnia odhaliť pacientov 
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s  nedostatočne kontrolovanou astmou a  následne „im ušiť 
vhodnú liečbu na mieru“, ktorá umožní dosiahnutie lepšej 
kontroly ochorenia. Naša pacientka je toho jasným príkla-
dom. Zmena liečby jej zlepšila kvalitu života ako aj objektívne 
merané pľúcne funkcie.

Záver
Budezonid/formoterol (Symbicort Turbuhaler) v  režime 

dávkovania udržiavacej aj úľavovej liečby je veľmi komfortnou 
voľbou na liečbu stredne ťažkej a  ťažkej bronchiálnej astmy, 
ktorá nie je dostatočne kontrolovaná na samotnej protizápalovej 
liečbe. Užívanie budezonid/formoterolu (Symbicort Turbuhaler) 
pravidelne a  aj navyše podľa potreby pri symptómoch astmy 
umožňuje včasné posilnenie protizápalovej liečby, a  tým pred-
cházanie exacerbácie tohto ochorenia (Bateman et al. 2010).
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Použité skratky:
ASA: kyselina acetylsalicylová
FEVl: forsírovaná jednosekundová vitálna kapacita
FVC: forsírovaná vitálna kapacita
PEF: maximálna výdychová rýchlosť

Kontaktná adresa

MUDr. Svetlana Hadvabová
ALERGO H2B s.r.o.
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Hlboká 10
945 01 Komárno

e-mail: hadvabova@gmail.com



24 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  MSUPL 1/2013

Dôležitosť neustáleho prehodnocovania  
liečebného postupu u astmatika

Martin Lešťan, Slávka Belvončíková
Alergoimunologické centrum, EMED s.r.o, Prešov

Súhrn:
Aj po správne stanovenej diagnóze prieduškovej astmy je úlohou imunoalergológa 

sústavne prehodnocovať stupeň závažnosti astmy a upravovať liečbu s cieľom optima-
lizovať jej kontrolu. Jedným zo základných znakov ochorenia je jej variabilita, ktorá 
vyžaduje od lekára neustály monitoring. Autori poukazujú na význam používania aj 
novších metód, ako je vyšetrenie dusíka vo vydychovanom vzduchu (FENO), dotazníka 
ACQ 5. Autori predstavujú pacienta, u ktorého aj napriek subjektívne dobrému stavu 
a  fyziologickým parametrom funkčného vyšetrenia pľúc došlo k  progresii ochorenia 
vyžadujúcej úpravu liečby.

Summary:
The importance of a  continuous re-assessment of therapeutical procedures  
in a patient with asthma

Even after a correct diagnosis of the bronchial asthma the role of the immunoaller-
gologist is a continuous re-assessment of the grade of asthma severity and a correction 
of the therapy targeted to optimal asthma control. One of the basic signs of the disease 
is its variability, which requires physician’s continual monitoring. The authors point out 
the importance of using newer methods, as a measurement of nitrogen in exhaled air 
(FENO) and ACQ 5 questionnaire as well. The authors present a patient who despite 
subjectively perceived good condition experienced a  progression of his disease that 
required the adjustment of the treatment.

Lešťan, M., Belvončíková, S. Dôležitosť neustáleho prehodnocovania liečebného postupu u astmatika. 
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 10, MSupl1: 24–26, 2013.

Kľúčové slová: 
 � priedušková astma
 � test kontroly astmy ACQ 5
 � FENO
 � liečba astmy
 � budezonid/formoterol
 � budezonid
 � SMART
 � variabilita prieduškovej 
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Key words: 
 � bronchial asthma
 � test of asthma control 
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 � budesonide/formoterol
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Úvod
Priedušková astma je chronickým zápalovým ochorením 

dýchacích ciest, charakterizovaným bronchiálnou hyperre-
aktivitou. To vedie k epizódam piskotov, dýchavice, tiesne na 
hrudníku a kašľa. Tieto epizódy sa zvyčajne spájajú s genera-
lizovanou, súčasne však variabilnou obštrukciou dýchacích 
ciest. V prvej fáze ochorenia reverzibilnou, v neskoršom štá-
diu ireverzibilnou obštrukciou dýchacích ciest. V  liečbe sa 
v súčasnej dobe používajú protizápalové preparáty – kontro- 
lóry (ako sú inhalačné alebo systémové kortikosteroidy, anti-
leukotriény, kromóny),  uvoľňovače – krátkodobo účinku- 
júce beta2-adrenergiká (SABA), anticholínergiká a dlhodobo 
účinkujúce beta2-adrenergiká (LABA), ďalej teofylíny a medzi 
najnovšie liečebné postupy patrí biologická anti IgE liečba 
(Hrubiško et al. 2003).

Odhalenie progresie zápalu v dýchacích cestách je kľúčo-
vým v určení závažnosti ochorenia, a tým v manažmente kro-
kového liečebného procesu u  astmatika, podľa odporúčaní 
GINA (Global Initiative for Asthma, updated 2011). Lekár 
si pri liečbe pacienta stanovuje dva základné ciele. Prvým 
cieľom je zabezpečiť pacientovi dobrú kontrolu astmy – to 
znamená neprítomnosť symptómov astmy, zníženie množstva 

užívaného uvoľňovača pacientom, zabezpečenie normálnych 
denných aktivít astmatika, dosiahnutie optimálnych pľúcnych 
funkcií. Druhým, dlhodobým cieľom je zníženie počtu exa-
cerbácií prieduškovej astmy, zabezpečenie dobrých pľúcnych 
funkcií aj v dlhodobom čase a zníženie nežiaducich účinkov 
dlhodobej medikácie pacienta.

Kazuistika
Náš pacient, muž, je 37-ročný sústružník. V  rodin- 

nej anamnéze je udávaný jeden syn, polinotik. V  osobnej 
anamnéze figuruje tonsilektómia v roku 1999 pre paratonsi-
lárny absces, na žiadne iné chronické ochorenia sa nelieči.

Od roku 2000 je sledovaný v imunoalergologickej 
ambulancii pre inhalačnú alergiu na pele tráv – lipnice, 
mätonohu, reznačky, tomky, timotejky, obilnín a  roztoče 
s  klinickými prejavmi polinózy. Pacient ťažkosti udáva 
približne 2 roky.

Z vyšetrení v marci 2000 vyberáme – v  leukograme peri-
férna eozinofília – absolútny počet eozinofilov 0,45 x 109/l, rela-
tívny počet 7,7 %, celkové imunoglobulíny IgE 145 kIU/l, kožné 
prick testy: 10/20 5 tráv, 8/16 obilniny, 5/5 Dermatophagoides 
pteronyssinus, 5/5 Dermatophagoides farinae.
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V rokoch 2004 – 2008 prebehla alergénová imunoterapia, 
ktorá zlepšila priebeh peľovej sezóny z hľadiska reaktivity sliz-
níc horných ciest dýchacích a konjunktiválneho vaku.

Napriek vyťaženej liečbe – alergénová imunoterapia 
(Phostal), antihistaminikum desloratadín (Aerius  5  mg), 
lokálna liečba – mometazon furoát (Nasonex), azelastín hyd-
rochlorid (Antalerg očné kvapky), stav progredoval do prie-
duškovej astmy.

V  máji, v  roku 2009 bola na kontrolnom vyšetrení  
diagnostikovaná stredne ťažká perzistujúca priedušková astma 
s obštrukčnou ventilačnou poruchou (FEV1 62 %) a s pozitív-
nym bronchodilatačným testom (po 2 vdychoch Ventolínu 
bol zaznamenaný vzostup FEV1 o 15 %). Bola nasadená liečba 
inhalačným kortikosteroidom – budezonid (Budiair), v dávke 
200 mg 2 x 1 vdych a uvoľňovačom – salbutamol (Ventolin) 
užívaným podľa potreby. Inhalačný kortikosteroid (ICS) bol 
ponechaný v liečbe aj mimo peľovej sezóny vzhľadom k chro-
nicite ochorenia a prítomnosti celoročného alergénu. Na tejto 
liečbe pacient udáva vymiznutie nočných ťažkostí, dýcha sa 
mu dobre.

Počas ďalších kontrol opakujeme funkčné vyšetrenie pľúc 
– spirometriu – krivky prietok-objem každoročne s ventilač-
nými hodnotami v norme.

Od roku 2010 pacient vypĺňa aj ACQ-5 (Asthma Control 
Questionare) dotazník s dosahovaním hodnoty skóre do 0,75. 
Táto hodnota korelovala s obrazom dobre kontrolovanej astmy.

Klinický stav bol od roku 2009 dobrý, počas peľových 
sezón mal mierne polinotické a  astmatické ťažkosti, lieky 
užíval pravidelne. Netrpel recidívami infekčných ochorení. 
Toleroval väčšiu fyzickú námahu aj psychický stres.

Na kontrolnom vyšetrení v máji 2012 sa pacient sťažoval 
iba na polinotické prejavy, dýchalo sa mu dobre. Auskultačným 
vyšetrením sme nazachytili prítomnosť vedľajších dychových 
fenoménov. Realizovali sme tieto vyšetrenia: krvný obraz – 
s nálezom periférnej eozinofílie 7,1 %, absolútny počet eozi-
nofilov 0,51 x 109/l, celkové imunoglobulíny IgE  152  kIU/l, 
CRP v norme. Kultivačné vyšetrenia – výtery z hrdla a nosa 
boli bez nálezu patogénov. Prick kožné testy v tomto období 
neboli vhodné. Spirometria – ventilačné parametre, krivka 
prietok-objem v  norme, FEV1  88  %, PEF  81  %, FVC  82  %, 
MEF50 80 %, MEF25 78 %. ACQ-5 – 10 bodov, t. j. skóre 2.

Skóre ACQ-5 nad 1,5 (nekontrolovaná astma) nás naviedlo 
k  odporúčaniu vyšetriť aj FENO (fractionally exhaled NO, 
vydychovaný oxid dusnatý). Tento parameter vykazoval hod-
notu 58 ppb, pričom referenčná hodnota je do 25 ppb (Barnes 
et al. 2010).

Pri doplnkovej cielene odoberanej anamnéze pacient udá-
val mierne ťažkosti s dýchaním, ktoré pripisoval prebiehajúcej 
peľovej sezóne a neprikladal im väčší význam. Vysoké FENO 
a vysoké skóre ACQ-5 sú považované za parametre nedosta-
točne kontrolovanej bronchiálnej astmy. Z uvedeného vyply-
nulo, že aj napriek kontinuálnemu užívaniu kvalitného inha-
lačného kortikosteroidu stav progredoval a bola nevyhnutná 
zmena liečby.

Bol nasadený preparát, kde je vo fixnej kombinácii bude- 
zonid + formoterol (Symbicort Turbuhaler) v dávke 200/6 mg  

2 x 2 vdychy a podľa potreby – t. j. v režime SMART (Symbicort 
Maintenance And Reliever Therapy, t. j. udržiavacia a úľavová 
liečba Symbicortom). Pre úplnosť uvádzame, že v  systéme 
SMART je užívaný liek ako základná pravidelná liečba prie-
duškovej astmy a zároveň ako liečba „podľa potreby“ pri zhor-
šení príznakov ochorenia.

Pri kontrolnom vyšetrení  v  októbri 2012  sa subjektívne 
pacientovi dýchalo dobre – pískanie si nepočul, aj pri dlhšej 
námahe nepociťoval zhoršenie dýchania. Pri fyzikálnom 
vyšetrení bol normálny auskultačný nález, ventilačné para-
metre pri spirometrickom vyšetrení boli v  norme, hodnota 
FENO 21 ppb – v norme, v dotazníku kontroly astmy ACQ-5  
pacient dosiahol skóre do 0,75 (dobre kontrolovaná prieduš-
ková astma).

Diskusia
ACQ 5 je patentovaný dotazník. Bol vyvinutý profesor-

kou Elizabeth Juniper na subjektívne posúdenie stavu astmy 
samotným pacientom (Juniper et al. 2006). Pozostáva z 5 otá-
zok, kde každá má 7 možných odpovedí. Za každú odpo-
veď sa pripočítava istý počet bodov. Výsledkom pomeru 
počtu bodov/počet otázok je skóre, ktoré umožňuje zaradiť  
pacienta podľa jeho pocitov a symptómov do zóny dobre alebo 
zle kontrolovanej astmy. Skúsenosť nás učí, že existuje viacero 
typov osobností. Niekto má sklony agravovať svoje symptómy, 
naopak iní pacienti bagatelizujú svoje ťažkosti. V týchto prí-
padoch je dotazník kontroly astmy ACQ-5 veľmi nápomocný, 
keďže objektivizuje stupeň kontroly astmy. Ten istý denný 
dyskomfort môže byť totiž jedným pacientom vnímaný ako 
normálny jav, pre iného môže byť veľkým problémom, ktorý 
ovplyvňuje jeho kvalitu života.

V dotazníku ACQ sú tieto otázky:
1) V  priemere, ako často ste sa počas uplynulých 7 dní 

zobudili cez noc kvôli astme?
2) V priemere, počas uplynulých 7 dní, aké silné boli vaše 

astmatické príznaky, keď ste sa ráno zobudili?
3) Vo všeobecnosti, nakoľko ste boli  počas uplynulých 

7 dní obmedzený vo svojich činnostiach kvôli astme?
4) Vo všeobecnosti, nakoľko ste počas uplynulých 7 dní 

pociťovali dýchavičnosť kvôli astme?
5) Vo všeobecnosti, ako často ste počas uplynulých 7 dní 

pri dýchaní počuli pískanie?

NO (oxid dusnatý) je zlúčenina, plyn, ktorý je produko-
vaný epitelovými bunkami v  dýchacích cestách. Pri alergic-
kom zápale tvoria viac NO ako v normálnom stave. Tento jav 
je základom pre kvalitatívne vyšetrenie vydychovaného vzdu-
chu. Ak hodnota NO presiahne hladinu 25 ppb svedčí o veľmi 
pravdepodobnom aktívnom astmatickom zápale v dýchacích 
cestách. Dokonca hladina NO koreluje s momentálnou inten-
zitou zápalu. Táto vyšetrovacia metóda je jednou z  novších, 
ktoré sa využívajú pri diagnostike a  monitorovaní liečby 
(Barnes et al. 2010).

Prezentovaná kazuistika poukazuje na význam dopln-
kových diagnostických postupov pri manažmente liečby 
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astmatika. Pacient svoje ťažkosti bagatelizoval, rutinné vyše-
trenia – fyzikálne ako aj spirometrické boli v norme. No na 
základe dotazníka kontroly astmy ACQ-5 a FENO vyšetrenia 
sa podarilo odhaliť nedostatočnú kontrolu astmy na monova-
lentnom preparáte, a tým riziko progresie zápalu v dýchacích 
cestách. To viedlo k prehodnoteniu liečby. Bol nasadený kom-
binovaný liek, ktorý zároveň pôsobí protizápalovo aj uvoľňu- 
júco. Jeho prednosťou je použitie jedného inhalátora v  pra-
videlnej liečbe a  zároveň podľa potreby (v  režime SMART), 
čo zlepšuje všeobecne compliance mnohých pacientov. Tento 
spôsob použitia je vhodným spôsobom, ako si astmatik môže 
regulovať sám dávku, a tým zlepšovať ťažkosti, ktoré varírujú 
v závislosti od peľovej sezóny, infekcie, nadmerného stresu či 
kontaktu s iritanciami. Kazuistika zároveň upozorňuje na nut-
nosť neustáleho monitorovania stupňa kontroly astmy, snahu 
o objektivizáciu stupňa závažnosti astmy a prehodnocovania 
optimálnej liečby tohto chronického variabilného ochorenia.
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Priedušková astma u pacienta  
so zváračskými pľúcami
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Tab. č. 1: Pomocné vyšetrenia v úvode ochorenia

pľúcne funkcie spirometria 1991: FVC 62 %, FEV1 67 %, PEF 58 %
bodypletyzmografia 1991: FVC 62 %, FEV1 67 %, TLC 107 %, RV 184 %, FRC 89 %

alergia SPT: 1990: testy na rutinné inhalačné alergény negatívne
IgE 94,5 U/ml (norma do 87 U/ml)

RTG hrudníka 1990: zmnožená pľúcna kresba, porucha architektoniky v zmysle retikulácie a drobnej nodulácie

histológia pľúcna biopsia (Vyšné Hágy 1991): intersticiálna fibrotizácia s nakopením siderofágov v alveolách s Fe-pozitívnymi granulami v plazme

laboratórny nález IgG, IgA, IgM opakovane primerané, bez deficitu
cholesterol 5,4...5,61...6,3 mmol/l
ďalší skríning primeraný

Úvod
Priedušková astma patrila a patrí medzi závažné ochorenia 

dýchacieho traktu. Aj keď v  uplynulých desaťročiach sa 
dosiahol veľký pokrok v  diagnostike, klasifikácii, liečbe 
a  manažmente astmy, dokáže nás stále prekvapiť atypickým 
priebehom či relapsami po rokoch pokoja. Obzvlášť 
zákerná môže byť kombinácia prieduškovej astmy s  inými 
komorbiditami v oblasti respiračného traktu.

Kazuistika
Pacient narodený v roku 1943 mával od roku 1983 častejšie 

dýchacie ťažkosti bronchitického charakteru. Bola prítomná 
súvislosť s profesiou; od roku 1964 pracoval ako banský údrž-
bár s  expozíciou zváračským plynom v  trvaní asi dvadsať 
rokov.

V roku 1990 bol hospitalizovaný na Oddelení pracovného 
lekárstva krajskej nemocnice v Banskej Bystrici s podozrením 
na pľúcnu fibrózu. Súčasne však bola uvádzaná aj diagnóza 
prieduškovej astmy. V tom istom roku bol hospitalizovaný na 
internom oddelení so záchvatmi prieduškovej astmy, liečený 
systémovými kortikoidmi. Ako komorbidita bola prítomná 
artériová hypertenzia a vertebrogénny syndróm. Pri bodyple-
tyzmografii bola prítomná výrazná hyperinflácia s redukciou 
vitálnej kapacity. Bola zachytená výrazná variabilita PEF. 

V roku 1991 bola vykonaná revízia stavu v  odbornom 
liečebnom ústave vo Vyšných Hágoch. Tam bola vykonaná 
pľúcna biopsia s histologickým nálezom intersticiálnej fibro-
tizácie s nakopením siderofágov v alveolách s Fe-pozitívnymi 
granulami v  plazme. Stav bol uzavretý ako zváračské 
pľúca. Pacient bol v  tom období už vyradený z  pracovnej 

Súhrn:
Práca popisuje kazuistiku pacienta s prieduškovou astmou v teréne profesionálneho 

poškodenia pľúc – zváračských pľúc. Popisuje diferenciálno-diagnostické úsilie v úvode 
stavu aj nedostatočný liečebný efekt liečby v  období pred vyše dvadsiatimi rokmi. 
Nástup moderných inhalačných liekov proti astme a optimalizácia liečebných režimov 
znamenali pre mnohých pacientov s prieduškovou astmou – aj pre pacienta uvádza-
ného v kazuistike – možnosť stabilizácie stavu a podstatné zlepšenie kvality života.

Summary:
Patient with bronchial asthma in combination with professional lung damage 
– welder´s lung

The case presents the patient with bronchial asthma in combination with profes-
sional lung damage – welder's lung. The differential diagnosis was not easy and result 
of the treatment was not satisfactory. Development of the modern inhalatory asthma 
medication and optimizing of therapeutic schedules brought new quality of life for 
many patients with asthma.

Hochmuth, L. Priedušková astma u pacienta so zváračskými pľúcami. Kazuistiky v alergologii, pneumologii 
a ORL 10, MSupl1: 27–29, 2013.
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expozície zváračským plynom a  ďalším dráždivým látkam. 
Koincidencia histologicky potvrdenej pľúcnej fibrózy s trvalou 
dýchavičnosťou, súčasne však aj s epizódami vystupňovaného 
spastického dýchania a opakovanými respiračnými infekciami 
komplikovala priebeh a zhoršovala terapeutickú odozvu.

Pacient bol v  našej ambulancii sledovaný od roku 1990 
do roku 1993. Vzhľadom k  pretrvávajúcim ťažkostiam bol 
na trvalej liečbe systémovými kortikoidmi (prednizón, dávka 
upravovaná podľa aktuálneho stavu). Respiračná alergia 
nebola potvrdená, stav bol hodnotený ako nealergická astma 
na teréne profesionálneho poškodenia pľúc. Od roku 1993 
do roku 2000 bol v  pneumologickej starostlivosti, pokračo-
vala trvalá systémová kortikoterapia a  ďalšia liečba. Nebola 
dosiahnutá dlhodobejšia stabilizácia dýchania, opakovali 
sa exacerbácie astmy so zvyšovaním liečby, stav bol kom-
plikovaný respiračnými infekciami. V  našej starostlivosti je  
pacient znovu od roku 2000. Pri prebratí do našej starostli-
vosti (november 2000) bol na liečbe prednizónom 10  mg 
denne, pričom bol súčasne liečený pre artériovú hypertenziu.

Revidovali sme stav (alergia naďalej nepotvrdená) a upra-
vili sme inhalačnú liečbu na kombináciu LABA + ICS (beta2- 
-mimetikum s predĺženým pôsobením + inhalačný kortikoste-
roid) v oddelených inhalátoroch (budezonid 2x denne 400 µg, 
formoterol 2x denne 9 µg). Došlo k výraznej klinickej stabili-
zácii. Spirometria v novembri 2000 sa upravila na normálne 
hodnoty (FVC 95 %, FEV1 106 %, PEF 116 %). Redukovala sa 
dávka prednizónu, od marca 2002 bol prednizón vynechaný 
z pravidelnej liečby úplne. Od júla 2002 bola nasadená fixná 
kombinácia ICS + LABA (budezonid + formoterol). Pacient 
od júna 2002 do júna 2003 bol zaradený do klinickej štúdie 
SAFARI (účinnosť a  bezpečnosť inhalačnej liečby formote-
rolom), počas celého obdobia štúdie bol bez exacerbácií, bez 
komplikácií.

U pacienta pokračovala dlhodobá pravidelná liečba LABA 
+ ICS (Symbicort Turbuhaler 200/6 µg dvakrát denne jedna 
až dve dávky). Bol nastavený na flexibilný liečebný režim 
SMART (udržiavacia a záchranná liečba Symbicortom), príle-
žitostne však pacient preferoval užitie SABA (krátko účinku- 
júce beta2-mimetikum, salbutamol) – napríklad pri respiračnej 
infekcii, bez potreby systémovej kortikoterapie. Nasledujúce 
roky (2005 až 2011) pokračovala liečba kombinovaným inha-
lačným preparátom formoterol/budezonid (príležitostne 
SABA navyše) – bez inej protiastmatickej liečby, bez systé-
mových kortikoidov. Súbežne pokračovala liečba hyperten-
zie. V priebehu týchto rokov bol stav stabilizovaný, bez exa-
cerbácií astmy, bez poklesu pľúcnych funkcií, kontrolovaný. 
Respiračné infekcie boli sporadické, s  bežným priebehom. 
Nedošlo k progresii pľúcnej fibrózy – naopak, zachytená regre-
sia zmien pri vyšetrení snímky hrudníka, bez potreby inter-
vencií v  tomto smere. Subjektívne bol pacient mimoriadne 

spokojný s efektom liečby, dlhodobou stabilizáciou, bola veľmi 
dobrá kooperácia a dodržiavanie liečby pacientom.

V  máji 2011 pacient prekonal ischemickú mozgovú prí-
hodu s  ľavostrannou hemiparézou ťažkého stupňa (hospi-
talizovaný na neurologickej klinike nemocnice v  Banskej 
Bystrici). Napriek trombolytickej liečbe, rehabilitácii a ďalšej 
liečbe u pacienta ostáva závažný motorický deficit s limitova-
nou mobilitou. Nasledovala hospitalizácia na oddelení dlho-
dobo chorých a  rehabilitačná liečba v odbornom liečebnom 
ústave v Kováčovej.

Pri kontrole v našej ambulancii 6. septembra 2012 bol prí-
tomný obraz exacerbácie astmy. Zaznamenaná bola kombi-
novaná ventilačná porucha ťažkého stupňa. Pri inflamometrii 
boli zachytené vysoké hodnoty FENO (oxid dusíka vo vydy-
chovanom vzduchu), ktoré potvrdzovali vysokú aktivitu eozi-
nofilového zápalu v prieduškách. Pri vyšetrení konštatujeme 
pri reziduálnom motorickom deficite po cievnej mozgovej 
príhode (okrem iného pokles ľavého ústneho kútika), že pa- 
cient nie je schopný efektívnej inhalácie pomocou práškového 
inhalátora. Nasadzujeme pulznú systémovú kortikoterapiu 
a  upravujeme liečbu na fixný preparát LABA/ICS (formote-
rol/beklometazón) v aerosólovej forme. Bol vykonaný nácvik 
inhalačnej techniky – pacient je schopný efektívnej inhalácie 
aerosólu.

Pri ambulantnej kontrole 20. septembra 2012 dochádza ku 
klinickej stabilizácii, fyzikálny nález na pľúcach je bez spas-
tických fenoménov, je prítomné výrazné zlepšenie funkčných 
parametrov. Aj pri poslednej kontrole 6. decembra 2012 trvá 
klinicky stabilizovaný stav s  ďalším zlepšením funkčného 
pľúcneho profilu (tab.  č.  2). Pokračujeme v  liečbe, pacienta 
naďalej sledujeme.

Diskusia
Koincidencia viacerých patofyziologických mechaniz- 

mov v tom istom orgánovom systéme vytvára diferenciálno-
-diagnosticky náročné situácie pri stanovení patričnej nozo-
logickej jednotky. Dvadsaťročná expozícia zváračským ply-
nom a banskému prostrediu u uvedeného pacienta vyústila do 
obrazu pľúcnej fibrózy a zváračských pľúc. Paralelne sa však 
u pacienta objavovali záchvaty spastického dýchania charak-
teru prieduškovej astmy, s  nepotvrdenou respiračnou aler-
giou. Na základe podrobnej revízie stavu sa akceptovali obe 
diagnózy. Vylúčila sa profesionálna expozícia dráždivému 
prostrediu. Závažnosť stavu si vyžiadala dlhodobú liečbu 
systémovými kortikoidmi. Až nástup novej generácie inha-
lačných protiastmatických liekov dramaticky zmenil osud  
pacienta. Kombinácia inhalačných ICS a  LABA, najprv vo 
voľnej a neskôr fixnej kombinácii v režime SMART, umožnila 
vysadenie systémových kortikoidov a viedla k dlhodobej stabi-
lizácii a plnej kontrole prieduškovej astmy. Došlo k zlepšeniu 

Tab. č. 2: Aktuálne funkčné a zápalové parametre

spirometria 6. 9. 2012:                 FVC 51 %,                      FEV1 50 %,                    FEV1/FVC 101 %,                        PEF 26 %
20. 9. 2012:               FVC 65 %,                      FEV1 81 %,                    FEV1/FVC 129 %,                        PEF 53 %
6. 12. 2012:               FVC 86 %,                      FEV1 92 %,                    FEV1/FVC 120 %,                        PEF 69 %

inflamometria FENO: 98 ppb
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funkčných parametrov, výraznému zlepšeniu fyzickej výkon-
nosti a  kvality života. V  priebehu nasledujúcich rokov bol 
pacient na tomto liečebnom režime bez významnejšej exacer-
bácie astmy, bez početnejších respiračných infekcií, či iných 
komplikácií. Osobitne je potrebné vyzdvihnúť spokojnosť 
pacienta s liečbou, jeho mimoriadnu kooperáciu a adherenciu 
k liečbe, ktoré hrali významnú úlohu pri výsledku liečby. Stav 
bol, žiaľ, v roku 2011 komplikovaný mozgovou cievnou prí-
hodou. Pri pretrvávajúcom motorickom deficite pacient nebol 
schopný efektívnej inhalácie pomocou práškového inhalátora, 
čo vyústilo do exacerbácie astmy po rokoch kontrolovaného 
stavu. Pulznou systémovou kortikoterapiou a  zmenou inha-
látora (z  práškovej na aerosólovú formu) sa znovu dosiahla 
kontrola stavu.

Záver
Dlhodobá systematická liečba prieduškovej astmy, kde 

medzi najdôležitejšie lieky patria inhalačné kortikosteroidy 
a beta2-mimetiká s predĺženým účinkom, umožňuje dosiahnuť 
stav uspokojivej kontroly u značnej časti pacientov. Súčasťou 
manažmentu astmy je pravidelné monitorovanie stupňa kon-
troly, úprava liečby podľa aktuálneho stavu a pružné riešenie 
prípadných komplikácií stavu.

Použité skratky a vysvetlivky:
FVC: úsilná vitálna kapacita pľúc
FEV1: úsilný výdychový objem za prvú sekundu
FEV1/FVC %: Tiffenauov index
PEF: vrcholový výdychový prietok

TLC: úplná kapacita pľúc
RV: reziduálny objem
FRC: funkčná reziduálna kapacita pľúc
BDT: bronchodilatačný test
SPT: kožné prick testy
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