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Úvodné slovo

ASTMA
Astma postihuje ∼10 % populácie vo vyspelých kraji-

nách vrátane Slovenska. Zápal v  dýchacích cestách, reverzi-
bilná obštrukcia prietoku vzduchu a nešpecifická bronchiálna 
hyperreaktivita predstavujú tri kľúčové charakteristiky tohto 
ochorenia. Hoci platí, že zápal je jadrom patologického pro-
cesu a spôsobuje manifestácie ďalších prejavov astmy, je dôle-
žité mať tiež na zreteli, že „ak by zápal v  dýchacích cestách 
nespôsoboval bronchospazmus, astma by bola znesiteľnou 
chorobou“. Keďže teda jadrom symptómov je bronchospaz-
mus, 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 pacien-
tov 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 farmakolo-
gických prístupov: 1) anticholínergiká; 2) antihistaminiká; 3) 
antileukotriény; 4) β-agonisty; 5) inhibítory fosfodiesterázy. 
Týchto päť rozličných skupín farmák spoločne so steroidmi 
predstavujú základ farmakoterapie astmy, pričom v  posled-
ných desaťročiach došlo k významným modifikáciám jednotli-
vých 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 všet-
kému 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 far-
maká sú príliš špecifické; b) farmakologické postupy prevzaté 
z iných odborov medicíny nie sú vždy optimálne; c) v pred-
klinickom výskume často nie sú používané ideálne postupy; 
d) stali sme sa lenivými v hľadaní inovatívnych farmakologic-
kých postupov. Príkladov na prílišnú špecifickosť 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 blo-
kátory receptorov vysoko selektívne a  účinkujú voči jed-
nému ligandu, pričom boli špecificky dizajnované účinkovať 
na receptor prítomný na povrchu hladkého svalstva dýcha-
cích 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. trombo-
xány, 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 svalo-
vinu ciev (endotelín) (Janssen 2009). Z uvedeného vyplýva, 
že pokiaľ by sme chceli plne chrániť hladkú svalovinu dýcha-
cích 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 bloká-
tory najrôznejších povrchových receptorov hladkého svalstva 
dýchacích ciest zjavne nie sú posledným slovom vo farmako-
terapii 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 uká-
zali, 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 fosfory-
lačný stav myozínu, ktorý určuje interakcie aktínu a  myo-
zínu (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 bronchiál- 
nej astmy – podobne ako boli v  minulosti na základe vte-
dajších poznatkov o  excitácii a  inhibícii impulzov ku kon-
trakcii hladkého svalstva dýchacích ciest vyvinuté existujúce 
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bronchodilatanciá. V súčasnosti prebieha intenzívny výskum 
nových spôsobov farmakoterapie astmy v  piatich smeroch: 
1) ovplyvnenie oscilácií koncentrácie vápnika, a tým ovplyv-
nenie aktivity MLCK; 2) inhibícia MLCK; 3) stimulácia 
MLCP; 4) modulácia signálnych ciest aktínu; 5) zníženie masy 
hladkého svalstva dýchacích ciest.

Je zrejmé, že cesta k dosiahnutiu možnosti klinického pou-
žitia 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 chro-
nickej obštrukčnej choroby pľúc. Kazuistiky v predkladanom 

čísle Kazuistík v alergológii, pneumológii a ORL dokumen-
tujú úlohu správnej včasnej diagnostiky astmy, pričom doku-
mentujú miesto používania kombinovanej liečby dlhoúčin-
kujúcimi 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.

ÚVODNÉ SLOVO
ASTMA
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Úvod
Astma je z  hľadiska etiopatogenézy, priebehu, citlivosti 

na  liečbu a  vývoja pľúcnych funkcií heterogénne ochorenie. 
Terapeutickým problémom býva hlavne ťažká astma s  reci-
dívujúcimi exacerbáciami. Základom liečby pri  tomto feno-
type astmy je fixná kombinácia inhalačného kortikosteroidu 
s  dlhodobo pôsobiacim beta2-agonistom. Jeden z  najlepších 
dokumentovaných terapeutických režimov pri astme s reku-
rentnými exacerbáciami je používanie budezonid/formote-
rolu v režime udržiavacej a úľavovej liečby.

Kazuistika
Ide o pacientku, belošku narodenú v roku 1986. Z hľadiska 

familiárnej expresie atopickej diatézy sa matka lieči na  aler-
gickú prieduškovú astmu a  dvaja bratia na  peľovú alergiu 

bez postihnutia dolných dýchacích ciest. V imunoalergologic-
kej anamnéze mala pacientka zdokumentovanú transientnú 
imunologicky mediovanú intoleranciu bielkoviny kravského 
mlieka s  vysokým titrom šIgE, s  prejavmi enterokolitídy 
a ekzému s manifestáciou od 4 mesiacov veku. Ako 6-mesačná 
prekonala bronchopneumóniu. V batolivom a predškolskom 
veku mávala 1 – 3 x do roka obštrukčné tracheobronchitídy 
a  rinosinusitídy. Ako  3,5-ročná absolvovala imunoalergolo-
gické vyšetrenie s  nálezom hodnôt IgA pod  hranicou labo-
ratórnej detekcie a s verifikovanou alergiou na roztoče, lipni-
covité trávy a raž. Od 6 rokov významne poklesla frekvencia 
respiračných infektov a začala sa manifestovať sezónna rino-
konjunktivitída. Medzi 10. – 21. rokom života došlo ku kom-
pletnej remisii atopických prejavov aj respiračných infektov. 
Pacientka bola bez medikácie a na kontroly nechodila.

Možnosti selfterapie akútnych exacerbácií 
prieduškovej astmy

Ivan Hlinka
AlergoImuno centrum s.r.o., Kežmarok

Súhrn:
Práca popisuje kazuistiku pacientky s  prieduškovou astmou, kde v  klinickom 

obraze dominujú náhle a ťažké exacerbácie aj napriek liečbe vysokými dávkami inha-
lačných kortikoidov vo  fixnej kombinácii s  dlhodobo pôsobiacimi beta2-agonistami. 
Labilná astma je klinickým fenotypom, ktorý charakterizujú etiologicky nejasné, náhle 
a závažné exacerbácie u inak symptómovo stabilizovaných pacientov s významnou diur-
nálnou variabilitou PEF (vrcholový exspiračný prietok) > 40 % počas väčšiny sledova-
ného obdobia – typ 1, alebo s normálnou diurnálnou variabilitou PEF – typ 2. U našej 
pacientky nešlo o typicky labilnú astmu, nakoľko spúšťačmi exacerbácií boli väčšinou 
respiračné infekty. Zmena stratégie liečby s použitím fixnej kombinácie budezonid/for-
moterolu v režime udržiavacej a úľavovej liečby viedla k veľmi významnej redukcii kli-
nicky závažných exacerbácií astmy.

Summary:
Self-treatment options of acute exacerbations of bronchial asthma

The paper describes a case report of a female patient with the bronchial asthma, with 
clinically dominating sudden and acute exacerbations despite the treatment with high 
doses of inhalation corticosteroids in a fixed combination with long-acting beta2-ago-
nists. The labile asthma is a clinical phenomenon characterized by etiologically unclear, 
sudden and severe exacerbations in otherwise stabilized patients with significant diur-
nal variability of PEF (peak expiratory flow) > 40 % during the most time of monitored 
period – type 1, or with a normal diurnal variability of PEF – type 2. Our patient did 
not present with the typical labile asthma, because her exacerbations were mostly tri-
ggered by respiratory infections. The change of the treatment strategy and administra-
tion of the fixed combination of budezonide/formoterol in a regimen of maintenance 
and relieve medication lead to a very significant reduction of clinically severe asthmatic 
exacerbations.

Hlinka, I. Možnosti selfterapie akútnych exacerbácií prieduškovej astmy. Kazuistiky v alergologii, pneumologii 
a ORL 10, MSupl2: 4–6, 2013.

Kľúčové slová: 
 � labilná priedušková astma
 � exacerbácie
 � inhalačná liečba
 � budezonid/formoterol
 � režim udržiavacej 

a úľavovej liečby

Key words: 
 � labile bronchial asthma
 � exacerbations
 � inhalation treatment
 � budezonide/formoterol
 � regimen of a maintenance 

and relieve medication
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V  novembri 2007 bola hospitalizovaná na  internom 
oddelení pre  ťažkú obštrukčnú bronchitídu s hypoxemickou 
respiračnou insuficienciou. Po  prepustení bola vyšetrená 
v  našej ambulancii. Pri  somatickom klinickom vyšetrení 
boli prítomné chronické, ekzematoidné eflorescencie 
vo flexurálnych zhyboch a retroaurikulárne. Nález na pľúcach 
a  srdci bol fyziologický. Pri  funkčnom vyšetrení pľúc bola 
FVC (úsilná vitálna kapacita) 101  %  NH (náležité hodnoty 
pre  vek, pohlavie, výšku a  váhu), FEV1(úsilný exspiračný 
objem vydýchnutý za  prvú sekundu) 96  %  NH, FEV1% 
(pomer FVC/FEV1) 89, FEF25–75 % (úsilné exspiračné prietoky 
na úrovni 25 – 75 % vitálnej kapacity) 84 %. V laboratórnych 
testoch boli krvný obraz a  bazálna biochémia v  norme.  
Eo (ezinofily) boli 12 % a 640 bb/µl. cIgE 989 IU/ml, IgG, IgM 
boli v norme, IgA < 0,01 g/l. Eo v nose boli 14 %/Le (leukocyty), 
v  spúte 28  %/Le. Kožné prick testy vykazovali pozitívne 
reakcie na roztoče, trávy, raž, mačku. V rámci medikácie bola 
pacientka nastavená na  flutikazón propionát 250  mg MDI 
(metered dose inhaler) 2  x  1  inhalácia, salbutamol 100  mg 
MDI podľa potreby, cetirizín tbl 1  x  1, flutikazón propionát 
50 mg nosový sprej 2 x 2 vstreky.

V  marci 2008 prekonala pacientka ťažkú parainfekčnú 
exacerbáciu prieduškovej astmy s hodnotami FVC 77 % NH, 
FEV1 57 % NH a saturáciou kyslíka 88 %. Bola hospitalizovaná, 
liečená infúziami s  kortikosteroidmi a  bronchodilatanciami. 
Po prepustení bola nastavená na fixnú kombináciu flutikazón 
propionát 500 mg/salmeterol 50 mg 2 x 1  inhalácia. Klinicky 
závažné exacerbácie s obštrukciou (obrázok 1), ktorým väčšinou 
predchádzal benígny respiračný infekt horných dýchacích ciest, 
mala pacientka následne v októbri a decembri 2008, februári, 
apríli, máji a  septembri 2009. Stav bol riešený ambulantne 
systémovými perorálnymi, respektíve parenterálnymi 
kortikosteroidmi a  teofylínovými bronchodilatanciami. 
Opakovane, v snahe ovplyvniť respi-račné infekcie, mala apli- 
kovanú imunomodu-
lačnú liečbu dialyzátom 
homogenátu leukocy-
tov (Immodin), metiso-
prinolom (Isoprinosin) 
a  bakteriálnymi lyzát- 
mi. V  rámci protizápa-
lovej liečby mala do te- 
rapie pridaný monte-
lukast 10  mg  tbl.
Medzi  exacerbáciami 
bola astma stabilizova- 
ná, bez denných a noč-
ných symptómov, bez 
potreby užívať salbuta- 
mol, s  dobrou toleran- 
ciou fyzickej námahy, 
s  normálnou spiro-
metriou. Diurnálna va- 
riabilita PEF meraná 
digitálnym peak flow 

metrom bola  <  20  %. Astmu u  pacientky sme z  hľadiska 
fenotypu hodnotili ako atopickú (IgE mediovanú) eozinofilnú, 
s rysom labilnej (brittle) astmy typu 2 podľa British Thoracic 
Society.

Realizovali sa aj vyšetrenia zamerané na odhalenie prípad-
ných astmu potencujúcich ochorení a stavov. ORL vyšetrenie 
bolo so záverom rhinosinusitis allergica.

Gastroenterologické vyšetrenie bolo s  endoskopicky 
normálnym nálezom na  pažeráku a  žalúdku, s  negativi-
tou Helicobacter pylori, negatívnou 24-hodinovou pH-met-
riou. Podrobné funkčné vyšetrenie pľúc bolo s  náležitými 
statickými pľúcnymi objemami a  difúznou kapacitou pľúc 
DLCOsb. Pri bronchoskopii bol endoskopický nález kompa-
tibilný s  prieduškovou astmou, v  bronchoalveolárnej laváži 
bolo 9  %  Eo. Hodnota FeNO (exhalovaný oxid dusnatý) 
bola 46 ppb. Sérologické vyšetrenie potvrdilo len nízke titre 
amnestických protilátok triedy IgG proti Chlamydia pneumo-
niae a Mycoplasma pneumoniae. V imunoprofile bolo vrstve-
nie subpopulácií Ly (lymfocytov) pri  prietokovej cytometrii 
bez deviácie, podtriedy IgG boli v norme a šIgG na amnestické 
bakteriálne antigény (tetanus, diftéria, pertusis) a  antigény 
pneumokoka 5  týždňov po  zaočkovaní ukázali na  výkonnú 
humorálnu imunitu. Hodnoty IgA ostávali  <  0,01  g/l. 
Sekrečný IgA vyšetrený v  slinách bol tiež výrazne znížený. 
Pacientka neužívala žiadne lieky s  možným negatívnym  
vplyvom na prieduškovú astmu.

Z  doterajšieho priebehu astmy a  prítomných biologic-
kých markerov zápalu sme pochopili potrebu intenzifikova-
nej antiastmatickej terapie pri  prvých prodromálnych sym-
ptómoch respiračného infektu alebo incipientnej exacerbácii. 
Zvolili sme preto liečbu budezonid 200 mg/formoterol 6 mg 
(Symbicort) v  režime udržiavacej a  úľavovej liečby v  dávke 
2 x 200/6 mg denne so zvýšením do 4 – 5 x 200/6 mg denne 
v  uvedených situáciách. Od  zavedenia tohto terapeutického 
režimu v  januári 2010 nemala pacientka závažnejšiu exacer-
báciu, a to aj napriek interkurentným respiračným infektom, 

Obr. č. 1: Spirometria s nálezom 
obštrukčnej ventilačnej poruchy 
pri exacerbáciách astmy u našej 
pacientky

Obr. č. 2: Diskrétny nález v oblasti ľavých ethmoidálnych 
PND – šípka
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ktorú by  bolo potrebné riešiť systémovými kortikoidmi, 
hospitalizáciou alebo dlhodobejšou práceneschopnosťou. 
Selfterapiu exacerbácií hodnotila samotná pacientka z  psy-
chologického hľadiska veľmi pozitívne, nakoľko si dôverovala 
a bola schopná astmu dlhodobo udržiavať pod kontrolou.

Diskusia a záver
Naša pacientka je príkladom atopického pochodu 

s  postupnou manifestáciou atopického ekzému, potravino-
vej alergie a respiračnej alergie s prejavmi nádchy a neskôr aj 
astmy. Vo vývoji ochorenia nastala viacročná remisia, ktorá 
sa môže objaviť u 40 % pacientov s atopiou, pričom k relapsu 
v ranom dospelom veku dochádza až u 2/3 pacientov. Dodnes 
nie je jasné, či v období remisie prebieha v dýchacích cestách 
subklinický zápal alebo proces remodelácie. Náhle a ťažké exa-
cerbácie naznačujú, že u našej pacientky bol dlhodobo pred 
klinickou manifestáciou prítomný subklinický zápal s  bron-
chiálnou hyperreaktivitou.

Astmu sme u  pacientky z  hľadiska fenotypu vyhodno-
tili ako atopickú, eozinofilnú s rysom labilnej (brittle) astmy 
typu  2. Pre  tento typ astmy sú charakteristické náhle, často 
veľmi závažné exacerbácie, ktoré sa striedajú s  obdobiami, 
keď je astma stabilizovaná a medikáciou dobre kontrolovaná. 
Trigery bývajú buď nejasné, alebo to môžu byť interkurentné 
respiračné infekcie.

Labilná (brittle) astma typu  1 je charakterizovaná 
prítomnosťou miernych denných a  nočných symptómov, 
ktoré sú však sprevádzané výraznou diurnálnou variabilitou 
PEF viac ako 40 % v sledovanom období a tiež náhlymi a veľmi 
ťažkými exacerbáciami. Podstatou oboch typov je teda labilita 
kontroly ohľadne vzniku náhlych exacerbácií. Exacerbácie 
sú závažnou komplikáciou astmy, nakoľko zvyšujú riziko 
následnej exacerbácie >  6  x, sú sprevádzané rýchlejším 
poklesom pľúcnych funkcií a  akcelerovanou remodeláciou. 
Atopickú astmu charakterizuje patologická imunitná 
odpoveď na  vírusovú infekciu, oneskorená eradikácia 
vírusu a  intenzívna, protrahovaná postinfekčná bronchiálna 
hyperreaktivita. Príčinou je znížená tvorba interferónu beta, 
alterovaná Th1-Ly odpoveď, znížená proliferačná schopnosť 
respiračného epitelu, dysfunkcia beta2-receptorov, inhibícia 
autoregulačného muskarínového receptora, znížená syntéza 
endopeptidázy a iné.

Pri  hľadaní príčiny ťažkej astmy si musíme uvedomiť, 
že genotyp astmy je tvorený génmi ovplyvňujúcimi imu-
nitný systém a sklon k alergickej reakcii, ale aj génmi, ktoré 

charakterizujú vlastnosti cieľového orgánu. Výsledkom je 
potom fenotyp astmy s  rôznym typom a  intenzitou zápalu 
na  jednej strane a dysfunkciou imunitných a  štrukturálnych 
buniek na strane druhej. U pacientov s labilnou astmou bola 
popísaná okrem iného aj znížená senzitivita na inhalačné kor-
tikoidy (predpokladá sa až u 30 % všetkých astmatikov). Preto 
promptné zvýšenie dávky kortikoidu v kombinácii s dlhodobo 
pôsobiacim beta2-agonistom s rýchlym nástupom účinku (for-
moterolom), ktoré zosilňuje transkripčno-translačné procesy 
kortikoidu viac ako 100-násobne, je odporúčanou a osvedče-
nou medikamentóznou intervenciou na zvládnutie exacerbá-
cie samotným pacientom.
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Astma a Churg-Straussovej syndróm

Miroslava Čulagová
Klinika pneumológie a ftizeológie, Fakultná nemocnica Trnava

Súhrn:
Eozinofilné ochorenia pľúc predstavujú heterogénnu skupinu so zvýšeným počtom 

eozinofilov v dýchacích cestách a/alebo pľúcnom parenchýme. Tieto chorobné jednotky 
možno zoširoka rozdeliť na ochorenia dýchacích ciest (bronchiálna astma, alergická 
bronchopulmonálna mykóza, eozinofilná bronchitída a bronchocentrická granuloma-
tóza) a  ochorenia parenchýmu (interstícia). Medzi ochorenia pľúcneho parenchýmu 
patrí aj syndróm Churg-Straussovej, ktorý sa klinicky prejavuje bronchiálnou astmou, 
periférnou eozinofíliou, nekrotizujúcou vaskulitídou a  pľúcnymi migrujúcimi infil-
trátmi. Autorka opisuje prípad 21-ročného muža s  prchavými pľúcnymi infiltrátmi, 
v úvode imitujúce zápalové ochorenie pľúc. Po zahájení liečby kortikosteroidmi došlo 
k rýchlemu klinicko-rádiologickému zlepšeniu ochorenia, čo môže prispieť k potvrde-
niu diagnózy.

Summary:
Asthma bronchiale and Churg-Strauss syndrome

Eosinophilic lung diseases represent the heterogeneous group with an increased 
number of eosinophils in the airways and/or in the lung tissue. These disease units 
can be broadly divided into respiratory diseases (asthma bronchiale, allergic broncho-
pulmonary mycosis, eosinophilic bronchitis and granulomatosis bronchocentric) and 
interstitial lung disease. The lung tissue disease includes Churg-Strauss syndrome, 
which is clinically manifested by asthma bronchiale, peripheral eosinophilia, necro-
tizing vasculitis and pulmonary migratory infiltrates. The author describes the case of 
21-year-old man with transient pulmonary infiltrates at the start imitating an inflam-
matory lung disease. After the treatment started with corticosteroids, the overall rapid 
clinical and radiological improvement of the disease happened. This may help to con-
firm the diagnosis.

Čulagová, M. Astma a Churg-Straussovej syndróm. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 10, MSupl2: 
7–11, 2013.

Kľúčové slová: 
 � eozinofília
 � asthma bronchiale
 � Churg-Straussovej 

syndróm

Key words: 
 � eosinophilia
 � asthma bronchiale
 � Churg-Strauss syndrome

Úvod
Churg-Straussovej syndróm (CSS) je vzácne ochorenie 

charakterizované klinickými prejavmi bronchiálnej astmy, 
periférnou eozinofíliou, nekrotizujúcou vaskulitídou a domi-
nujúcim pľúcnym postihnutím charakterizovaným migru- 
júcimi infiltrátmi. Okrem toho postihuje aj iné orgány, ako 
paranazálne dutiny, nervový systém, kožu, srdce alebo tráviaci 
trakt (Kolek et Kašák 2010).

Etiológia CSS nie je známa, uvažuje sa o  komplexnom 
mechanizme súvisiacom s  iným nastavením imunitného 
systému pri jeho hyperergii. Vznikajú abnormálne reakcie 
proti baktériám a  vírusom, pričom dochádza k  poškodzo- 
vaniu vlastných tkanív (Kolek et Kašák 2010). Prejavuje sa 
alergickou granulomatóznou angiitídou. Jeho rozvinutiu 
predchádza prodromálne obdobie alergického ochorenia, 
väčšinou s prejavmi bronchiálnej astmy. Churg a Straussová 
v roku 1951 opísali prípad ťažkej bronchiálnej astmy s horúčkou, 
hypereozinofíliou a  nálezom cievnych zmien v  rôznych 
orgánových systémoch. Histologický obraz je definovaný 

infiltráciou tkanív eozinofilmi, granulómami a nekrotizujúcou 
vaskulitídou. V  roku 1990 americká spoločnosť pre 
reumatológiu zaklasifikovala Churg-Straussovej syndróm ako 
súhrn nasledujúcich nozologických jednotiek: bronchiálna 
astma, eozinofília viac ako 10 % v diferenciálnom rozpočte, 
mononeuropatia alebo polyneuropatia, migrujúce a  prchavé 
infiltráty v  pľúcach, postihnutie prínosových dutín, extra- 
vaskulárna eozinofília (Masi et al. 1990). Pri prítomnosti 4 zo 
6 kritérií je senzitivita 85 %, špecificita 99,7 % potvrdzujúca 
diagnózu CSS. Pri CSS dochádza k  postihnutiu aj iných  
orgánov: pri postihnutí srdca môže ísť o  myozitídu, 
kardiomyopatiu, čo môže viesť až ku kardiálnemu zlyhaniu, 
ďalej môže dôjsť k infiltrácii koronárnych artérií, či k vývoju 
perikardiálneho výpotku. Pri eozinofilnej infiltrácii 
mezenteriálnych ciev sa u pacientov prejavia gastrointestinálne 
ťažkosti. V  pľúcach môže dôjsť až k  vývoju alveolárnej 
hemorágie, ktorá sa prejaví hemoptýzou, nezriedka masívnou. 
Postihnutie uropoetického systému sa prejaví proteinúriou 
pri glomerulonefritíde, akútne renálne zlyhanie býva menej 
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časté. Na koži sa granulomatózna angiitída prejavuje vo forme 
kožných nodulov a purpury. Kostrové svalstvo je postihnuté 
vo forme myalgií a artralgií (Noth et al. 2003). Sprievodným 
javom býva často horúčka a  strata telesnej hmotnosti. 
Incidencia CSS je približne 2,4/1 000 000, postihuje dvakrát 
častejšie mužov ako ženy (Kolek et Kašák 2010). Najčastejšie 
postihuje ľudí v  strednom veku 35 – 40-ročných (Noth et 
al. 2003). Klinický obraz prebieha v  troch fázach. Prvá je 
charakterizovaná alergickými prejavmi, alergickou rinitídou 
s  nosovými polypmi a  bronchiálnou astmou. V  druhej 
fáze sa prejavuje periférna eozinofília v  krvi a  v  tkanivách. 
Predominantne je postihnutý respiračný systém (eozinofilné 
pľúcne infiltráty, pleurálny výpotok), v  tráviacom trakte vo 
forme gastroenteritídy. Tretia fáza je štádiom systémovej 
vaskulitídy s  prejavmi postihnutia jednotlivých orgánov – 
pľúca, obličky, koža, periférny nervový systém, tráviaci trakt 
a srdce (Kolek et Kašák 2010).

Diagnostika CSS sa opiera o  nález periférnych pľúcnych 
infiltrátov bilaterálne na röntgenovej (RTG) snímke hrudníka,  
pri vysokorozlišovacej počítačovej tomografii (HRCT) obraz 
ground glass opacitov (GGO), pľúcnych nodulov, zhrubnutia 
bronchiálnej steny, alveolárnych hemorágií, prítomnosť 
eozinofilov v bronchoalveolárnej laváži (BAL) > 10 %, eozino- 
fíliu v krvi nad 20 %, histologické potvrdenie extravaskulárnej 
tkanivovej eozinofílie, nekrotizujúcej angiitídy a granulómov. 
Pomocnými vyšetreniami je zrýchlená sedimentácia erytro-
cytov (FW), hyperimunoglobulinémia E (hyper IgE), anémia, 
pozitívny reumatoidný faktor, približne v  50 % prípadov 
je prítomná pozitivita antinukleárnych cytoplazmatických 
protilátok (ANCA) (Kolek et Kašák 2010).

Jedna z navrhovaných klasifikačných schém eozinofilných 
ochorení pľúc je znázornená v tabuľke 1 (Alberts 2005).

Kazuistika
21-ročný muž bol prijatý do nemocnice pre mesiac sa 

zhoršujúce dýchanie, kašeľ, vykašliavanie žlto-zelených  
hlienov, febrility striedané so subfebrilitami, nočné potenie, 
chudnutie, nevýkonnosť. V osobnej anamnéze pacient udá-
val alergiu na prach, peľ, roztoče, častejšie chorý nebýval, od 

narodenia mal ľahkú mozgovú dysfunkciu. Bol alergický na 
penicilíny, cefalosporíny a ampicilín. Vzhľadom na febrility 
a respiroinfekt bol v ambulantnej sfére preliečený azitromy-
cínom, dlhodobo užíval len levocetirizín. Bol nefajčiar, absti-
nent, študoval na obchodnej akadémii. V rodinnej a osobnej 
anamnéze sa tuberkulóza, alergie ani iné pľúcne ochorenia 
nevyskytovali.

Objektívne pri prijatí mal telesnú teplotu (TT) 36,5 °C, tlak 
krvi 100/70 mmHg, pulzovú frekvenciu 60/min., bol eupnoický, 
auskultačne boli pri dýchaní vpravo ojedinele v  strednom 
pľúcnom poli drobné inspiračné krepitácie. Ostatný objektívny 
nález bol v medziach normy. Nebola prítomná lymfadenopatia, 
cyanóza ani žiadne patologické kožné prejavy.

Na základe vstupného RTG vyšetrenia hrudníka 
(8. 3. 2010) (obrázok 1) suspektného z tuberkulózneho roz-
padového procesu bol najskôr pacient liečený antituberkuloti-
kami (izoniazid, rifampicín, pyrazínamid, etambutol). Neskôr 
sa pre nemeniaci laboratórny a RTG nález pokračovalo v kom-
binovanej antibiotickej liečbe (moxifloxacín, klindamycín). Tá 
bola následne doplnená o flukonazol pre nález Candida albi-
cans v spúte. Kontrolná RTG snímka hrudníka bola urobená 
na 8. deň po vstupnom RTG vyšetrení. Napriek uvedenej kom-
binovanej antimikrobiálnej liečbe sa na RTG snímke hrud-
níka objavili nové ložiská (obrázok 2). Keďže nebolo možné 
vylúčiť ani vírusovú pneumóniu pandemickým vírusom typu 
H1N1, pacient dostával aj virostatikum (oseltamivir). V rámci 
diferenciálnej diagnostiky bolo doplnené HRCT vyšetrenie 
hrudníka (24. 3. 2010) (obrázok 3), kde sa nachádzali roz- 
siahle intersticiálne infiltráty v oboch pľúcnych krídlach (viac 
v  ľavom pľúcnom krídle), retikulonodulárneho až splýva-
vého charakteru, zväčšené mediastinálne aj hilové lymfatické 
uzliny do 20 mm, hepatosplenomegália. Pľúcne infiltráty boli  
miestami so znakmi fibrotizácie pľúc.

Z  laboratórnych a  pomocných vyšetrení boli FW 66/82, 
C-reaktívny proteín (CRP) 38,98 g/l, neurón špecifická eno-
láza (NSE) 21,3 ng/ml, krvné plyny bez hypoxémie, arte-
riálny parciálny tlak kyslíka (paO2) 71,3 mmHg, arteriálny 
parciálny tlak oxidu uhličitého (paCO2) 37,5 mmHg, leuko-
cytóza 11 x 10⁹/l, hemoglobín 147 g/l, trombocyty v norme. 
V spúte bol nález bežnej flóry a Candida albicans. Séria spút 
na Kochov bacil (BK) bola mikroskopicky negatívna, kultivá-
cie založené, Mantoux test II (MX II) bol 0 mm – negatívny. 
Ostatné, bežne stanovené parametre v krvi, ako glukóza, urea, 
kreatinín, ionogram či mikroskopické a chemické vyšetrenie 
moču, boli v rozmedzí referenčných hodnôt. Sérologické testy 
(Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, humánny 
imunodeficitný vírus (HIV), syfilis, hepatitis B surface anti-
gen – HBsAg) boli negatívne. Spirometria (31. 3. 2010) bola 
s nálezom „reštrikčnej“ ventilačnej poruchy stredného stupňa, 
FVC 3,18 = 50 % NH, FEV1 3,22 = 61 % NH, FEV1/FVC 1,01 
= 122 % NH (FVC: úsilná vitálna kapacita pľúc, FEVl: objem 
úsilného výdychu za 1. sekundu, % NH: percento náleži-
tej hodnoty). Pre chýbajúce prístrojové vybavenie kliniky 
nebolo možné stanoviť difúznu kapacitu pľúc pre oxid uhoľ-
natý (DLco). V rámci diferenciálnej diagnostiky sme doplnili 

Koch Heinrich Hermann Robert (1843–1910) – německý lékař a  bakteriolog. 
Studoval medicínu v Göttingenu, chemii v Berlíně, kde současně pracoval jako asis-
tent patologického muzea a ústavu pro choromyslné. Působil jako lékař v Hamburku 
i jinde. Účastnil se prusko-francouzské války (1870–1871), po ní jmenován úředním 
lékařem ve Wollsteinu. V ordinaci si zřídil laboratoř, v níž pátral po původci antraxu. 
1876 povolán do Zdravotního úřadu do Berlína, kde dostal vlastní laboratoř. K. 
objevil nejenom bacil TBC (též Kochův bacil), ale rovněž způsob jeho přenosu. 
Vypracoval principy bakteriologického výzkumu – tzv. Kochovy postuláty. Objevil 
také virus cholery (Vibrio cholerae), zkoumal infekci ran. Pasteurovu metodu ste-
rilizace nástrojů suchým horkem vylepšil používáním proudící páry, ničící i spory. 
Od 1885 ředitelem Hygienického ústavu na univerzitě v Berlíně, od 1891 ředitelem 
nově zřízeného Institutu infekčních nemocí v Berlíně, který od roku 1912 nese jeho 
jméno. 1905 získal Nobelovu cenu.

Mantoux Charles (1877–1947) – francouzský lékař. Student P. Broca na pařížské 
univerzitě. Ze zdravotních důvodů pracoval v  tuberkulózním sanatoriu v  Cannes. 
V roce 1908 představil (publikováno 1910) první práci o intradermálním tuberkuli-
novém testu, který se ukázal být senzitivnějším než doposud užívaný Pirquetův pod-
kožní test. Většina jeho prací je věnována výzkumu tuberkulózy (radiologie, využití 
pneumotoraxu v léčbě aj.). 

(zdroj informací: archiv redakce)
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fibrobronchoskopiu, kde bol obraz mukopurulentnej bronchi-
tídy, bez priamych a nepriamych známok tumoru. Odobratý 
cytologický ster z bronchov vykazoval obraz akútneho zápalu, 
bez malígnych buniek, bez eozinofilov. Bronchoalveolárna 
laváž na nešpecifickú flóru, H1N1 a polymerázovú reťazovú 
reakciu (PCR) na prítomnosť BK boli negatívne.

Keďže ani po trojtýždňovej kombinovanej antimikrobiál-
nej liečbe nedošlo k  poklesu sedimentácie erytrocytov (FW 
66/82) a nezlepšil sa zdravotný stav pacienta, na RTG sním-
kach hrudníka došlo k vývoju nových ložísk v iných lokalitách 
v  pľúcnom parenchýme (prchavé infiltráty), z  postupne do- 
plnených diferenciálno-diagnostických vyšetrení boli v  dife-
renciálnom rozpočte neutrofily 39 %, eozinofily 40 %, bazo-
fily 1 %, lymfocyty 16 %, monocyty 4 %, imunoglobulín E bol 
2 339,16 IU/ml (norma < 120 IU/ml), stolica na parazity bola 
negatívna, meniaci sa RTG obraz pľúcnych infiltrátov a HRCT 
obraz intersticiálnych infiltrátov s  mediastinálnou a  hilovou 
lymfadenopatiou, sme stav hodnotili ako chronickú eozino-
filnú pneumóniu a  u  pacienta sme indikovali celkové korti-
kosteroidy (prednizón) v dávke 1 mg/kg/deň. Keď sme dostali 

negatívne výsledky, liečbu antituberkulotikami sme ukon-
čili. V  priebehu 5 dní sa stav pacienta podstatne zlepšil, na 
RTG snímke hrudníka došlo k  výraznému úbytku zatienení 
(9. 4. 2010) (obrázok 4) a spirometricky bola prítomná už len 
„reštrikčná“ ventilačná porucha ľahkého stupňa (FVC 5,0 = 
78  % NH, FEV1 4,27 = 81 % NH, FEV1/FVC 0,85 = 103 % 
NH). Pacient bol 10. apríla 2010 v klinicky zlepšenom stave 
prepustený do ambulantnej starostlivosti s  diagnózou chro-
nická eozinofilná pneumónia v  regresii. Pri ambulantnej 
kontrole po mesiaci liečby bol IgE 1 242,12 IU/ml, eozino-
fily 13 %. Na RTG snímke hrudníka bol pľúcny parenchým 
bez ložiskových zmien, spirometria bola v norme. Pacientovi 
bola odporučená po dvoch mesiacoch liečby celkovým korti-
kosteroidom (prednizónom) 1 mg/kg/deň postupná detrakcia 
na udržiavaciu dávku 10 mg/deň a bol mu pridaný inhalačný 
kortikosteroid (ciklezonid). Počas 10-mesačnej liečby bol 
pacient bez subjektívnych ťažkostí.

Stav sa však začal komplikovať postupne po vysadení celko-
vého kortikosteroidu (prednizónu). V priebehu asi 4 týždňov 
po vysadení pacient prekonal pansinusitídu, ambulantne bol 

Obr. č. 1: RTG snímka hrudníka zo dňa 
8. 3. 2010
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Obr. č. 2: RTG snímka hrudníka zo dňa 
18. 3. 2010

Obr. č. 4: RTG snímka hrudníka zo dňa 
9. 4. 2010

Obr. č. 3: HRCT vyšetrenie hrudníka zo dňa 24. 3. 2010
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preliečený cefalosporínom II. generácie. Bol rehospitalizovaný 
na našej klinike pre rozvoj pravostranného pľúcneho nálezu, 
v úvode hodnotený ako pravostranná bronchopneumónia. Pri 
prijatí boli u pacienta prítomné bolesti hlavy, zahlienenie, sub-
febrility (TT 37,5 °C). Na RTG snímke hrudníka (17. 5. 2011) 
sa objavilo nové nehomogénne zatienenie v pravom hornom 
pľúcnom poli veľkosti cca 6 x 9 cm. Spirometria bola s nále-
zom obštrukčnej ventilačnej poruchy ľahkého stupňa (FVC 
6,15 = 97 % NH, FEV1 3,74 = 71 % NH, FEV1/FVC 60,8 = 74 % 
NH). V  laboratórnych parametroch boli CRP 49,18 g/l, IgE 
1 713,42 IU/ml, v diferenciálnom rozpočte eozinofily 28,2 %. 
Kontrolné HRCT hrudníka (25. 5. 2011) bolo s nálezom inter-
sticiálnych pľúcnych infiltrátov v pravom hemitoraxe charak-
teru eozinofilnej pneumonitídy, fibrotické zmeny subpleurálne 
vpravo, okapsulovaný fluidotorax vpravo. Imunologickou feno-
typizáciou buniek bronchoalveolárnej laváže metódou flow 
cytometrie sme zistili mierne znížený imunoregulačný index 
(CD4/CD8 0,97), znížené NK bunky (4 %) a zvýšené zastúpe-
nie aktivovaných T-lymfocytov (CD3+ HLA DR+ 38,0  %), 
v  klasickom rozpočte buniek BAL bol potvrdený zvýšený 
počet eozinofilov 20 %. Pre cefaleu sme doplnili neurologické 
vyšetrenie a CT mozgu, ktoré patologický nález nepotvrdilo. 
Vzhľadom na prítomnú bronchiálnu astmu (pískanie na hrud-
níku, variabilita spirometrie, alergický terén), prekonanú pan-
sinusitídu, signifikantnú eozinofíliu viac ako 10 % v diferenciál- 
nom rozpočte, migrujúce a  prchavé infiltráty v  pľúcach bez 
etiologicky zistenej vyvolávajúcej noxy, bola stanovená defi-
nitívna diagnóza Churg-Straussovej syndrómu. Pacient spĺňal 
4 zo 6 ACR kritérií (American College of Rheumatology) pre 
diagnostiku CSS (Masi et al. 1990). Pacientovi bola opäť nasa-
dená liečba celkovými kortikosteroidmi (prednizón) v celko-
vej dávke 40 mg/deň na 2 mesiace s postupnou detrakciou na 
udržiavaciu dávku 10 mg/deň, pridali sme antihistaminikum, 
intranazálny kortikosteroid, antiastmatikum (budezonid + 
formoterol), antileukotrién. Po 6 mesiacoch liečby sa pacient 
cítil dobre, na RTG snímke hrudníka bol pľúcny parenchým 
bez ložiskových zmien, IgE 473,29 IU/ml, eozinofily 10,3 %, 
spirometria vykazovala obštrukčnú ventilačnú poruchu ľah-
kého stupňa (FEV1 6,41 = 101 % NH, FVC 3,66 = 70 % NH, 
FEV1/FVC 57,1 = 69 % NH). Ambulantne rajónnym pneumo-
lógom bola opätovne ukončená liečba celkovými kortikoste-
roidmi, ponechaná bola liečba bronchiálnej astmy. Opäť došlo 
k  recidíve pľúcnych infiltrátov, preto bola liečba celkovými 
kortikosteroidmi ponechaná natrvalo. Pri komplexnej liečbe 
sa pacient cíti dobre.

Diskusia
Problematika eozinofilných pľúcnych ochorení je zlo-

žitá a neskoré rozpoznanie a nasadenie správnej liečby môže 
u takto chorých pacientov spôsobiť trvalé zmeny v predomi-
nantne postihnutom pľúcnom parenchýme. Klinické prejavy 
sú často necharakteristické: slabosť, teploty, strata telesnej 
hmotnosti, kašeľ, dýchavica, potenie, nevýkonnosť. Tieto sme 
pozorovali aj u  nášho pacienta. Prvotná diagnóza pľúcnej 
tuberkulózy je v  praxi častá u  osôb s  chronickým kašľom, 

teplotami, potením a  so stratou telesnej hmotnosti. V  sku-
točnosti viaceré publikované údaje informujú o  iniciálnej 
diagnostike a liečbe antituberkulotikami, avšak bez zlepšenia 
stavu (Mitra et Kundu 2007). Od diagnózy tuberkulózy sme 
upustili po doručení negatívnych výsledkov. V diferenciálnej 
diagnostike sme sa zamerali na chronickú eozinofilnú pneu-
móniu a Churg-Straussovej syndróm.

Chronická eozinofilná pneumónia (CEP) a CSS sú zried-
kavé ochorenia neznámej etiológie s  podobnými pľúcnymi 
prejavmi. Zatiaľ čo CEP poškodzuje najmä pľúca, CSS je sys-
témové ochorenie. Ich spoločným rysom je hypereozinofília, 
hyperimunoglobulinémia E, migrujúce pľúcne infiltráty.

V  čase diagnostikovania CSS je HRCT vyšetrenie pľúc 
senzitívnejšie ako klasická RTG snímka hrudníka (Szczeklik 
et al. 2010). Zmeny pri zobrazovacích vyšetreniach sú však 
nešpecifické. Dokumentované sú prípady, keď sa po niekoľ-
kých rokoch z chronickej eozinofilnej pneumónie vyvinul CSS 
(Golstein et Steinfeld 1996).

Tab. č. 1: Klasifikačná schéma eozinofilných ochorení pľúc

choroby dýchacích ciest
     astma

     alergická bronchopulmonálna aspergilóza

     bronchocentrická granulomatóza

     eozinofilná bronchitída

choroby parenchýmu
     spojené so známym chorobným procesom

            bakteriálne infekcie (napr. brucelóza, mykobakteriózy)

            plesňové infekcie (napr. kokcidiomykóza a Aspergillus)

            intersticiálne choroby pľúc

                   idiopatická pľúcna fibróza

                   sarkoidóza

                   systémový lupus erythematodes

                   eozinofilný granulóm

            hypereozinofilný syndróm

            pneumónia vyvolaná Pneumocystis carinii pri AIDS

            parazitárne infekcie

            pľúcne vaskulitídy (napr. Churg-Straussovej vaskulitída)

            Hodgkinova choroba

            reakcia na lieky

            rakovina pľúc

            iné

idiopatická eozinofilná pneumónia
     jednoduchá pľúcna eozinofília

     chronická eozinofilná  pneumónia

     akútna eozinofilná pneumónia

Röntgen Wilhelm Conrad (1845–1923) – německý fyzik. Na Vysoké škole tech-
nické v Curychu získal titul strojního inženýra a doktorát filozofie. Působil na uni-
verzitách ve Štrasburku, Hehenheimu, Giessenu, Würzburgu a v Mnichově. Ve své 
vědecké kariéře se věnoval experimentální fyzice. Objevil paprsky, zprvu označeny 
symbolem X později nazvané rentgenovými, které se začaly využívat v  medicíně 
a také v defektoskopii. V roce 1901 za tento objev obdržel Nobelovu cenu za fyzi

(zdroj informací: archiv redakce)
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CSS je multisystémové ochorenie charakterizované ast-
mou, migrujúcimi pľúcnymi infiltrátmi, abnormalitami prí-
nosových dutín, nekrotizujúcou vaskulitídou, eozinofilným 
tkanivovým zápalom, febrilitami a  periférnou hypereozi-
nofíliou viac ako 10 % z  celkového počtu bielych krviniek 
v diferenciálnom krvnom obraze (Masi et al. 1990). Zatiaľ čo 
bronchiálnu astmu často sprevádza eozinofília, ktorá zriedka 
prekročí hodnoty 0,8 x 109.l-1, eozinofília v prípade CSS býva 
vyššia (Choi et al. 2000). V  našom prípade mal pacient od 
detstva alergickú rinitídu, avšak bronchiálna astma a sinusi-
tída sa u neho diagnostikovali až v čase pokročilých eozino-
filných pľúcnych infiltrátov, ktoré sú typické pre druhú fázu 
ochorenia. Bronchiálna astma bola v našom prípade diagnos-
tikovaná na základe zistenej obštrukčnej ventilačnej poruchy, 
ktorá sa demaskovala po vysadení kortikosteroidov. 62–77 % 
pacientov s  CSS má abnormálnu RTG snímku hrudníka už 
na začiatku ťažkostí (Guillevan et al. 1987). Infiltráty na RTG 
snímke sú prechodné, prítomný môže byť pleurálny výpo-
tok (29 %) (Worthy et al. 1998). V  našom prípade sa u  pa- 
cienta objavil okapsulovaný pleurálny výpotok až po vyne-
chaní kortikosteroidov.

Dĺžka liečenia v literatúre nie je presne určená a môže trvať 
niekoľko rokov (Capewell et al. 1992). Ak sa neprejaví efekt 
liečby kortikosteroidmi do 6 mesiacov, nemalo by sa v  nej 
pokračovať (Marchand et al. 1998). Náš pacient je doteraz liečený 
udržiavacou dávkou celkového kortikosterioidu (prednizón 
10 mg/deň), lebo pokus o jeho vynechanie sa skončil relapsom 
ochorenia. Odpoveď na liečbu kortikosteroidmi je väčšinou 
dramatická a  u  mnohých pacientov dôjde k  zlepšeniu stavu 
do 24 hodín od začatia terapie (Kroegel et al. 2003). U nášho 
pacienta sme zaznamenali výrazné symptomatické zlepšenie 
už na druhý deň liečby kortikosteroidmi a  RTG redukciu 
pľúcnych infiltrátov do týždňa. Po vynechaní liečby celkovými 
kortikosteroidmi u nášho pacienta liečeného na bronchiálnu 
astmu inhalačnými kortikosteroidmi, antihistaminikom 
a antileukotriénom, došlo k relapsu ochorenia, čo podporilo 
našu diagnózu. V literatúre sa uvádza súvislosť medzi liečbou 
antileukotriénmi, vysadením celkových kortikosteroidov 
a relapsom CSS (Noth et al. 2003). Liečba pacienta s CSS by pre 
jeho multisystémový charakter mala prebiehať v podmienkach 
medziodborovej spolupráce.

Záver
Cieľom tejto kazuistiky je upozorniť na problematiku 

eozinofilných ochorení pľúc, ktoré môžu prebiehať aj pod 
obrazom tuberkulózy či iných infekčných ochorení pľúc, 
čo by mohlo spôsobovať diagnostické problémy, ak by sme 
na toto ochorenie nemysleli. Správna diagnostika a  liečba 

MUDr. Miroslava Čulagová
Klinika pneumológie a ftizeológie
Fakultná nemocnica Trnava
Andreja Žarnova 11
917 01 Trnava

email: culagovamirena@gmail.com

kortikosteroidmi v prípade CSS vedie k zlepšeniu prežívania 
pacientov. Pred zavedením liečby kortikosteroidmi zomierala 
polovica pacientov do 3 mesiacov od prvých prejavov 
vaskulitídy a  5  rokov prežívalo menej ako 5 % pacientov. 
V  súčasnosti prežíva 5 rokov vďaka kombinovanej liečbe 
viac ako 75 % pacientov a liečbou je možné navodiť remisiu 
až u 90 % pacientov (Kolek et Kašák 2010). Dobrú prognózu 
majú pacienti s izolovaným postihnutím pľúc, horšiu prognózu 
majú pacienti s postihnutím srdca a tráviaceho traktu (Noth et 
al. 2003).
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Liečba astmy  
u mentálne postihnutých pacientov

Sylvia Borzová
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, FELICEM, s.r.o., Michalovce

Súhrn:
U pacientov s mentálnym postihom alebo psychiatrickým ochorením má alergológ 

sťaženú situáciu už pri získavaní anamnestických údajov (najmä hodnotenie subjektív-
neho stavu), ale aj pri realizácii pomocných vyšetrení (spirometria). Problémom býva 
aj edukácia, nastavenie na inhalačnú liečbu a  jej adekvátna kontrola. Tejto skupine je 
nutné venovať zvýšenú pozornosť aj preto, lebo astmatici s chronickými psychiatrickými 
ochoreniami majú častejšie nekontrolovanú astmu, častejšie exacerbujú, dokonca majú 
zvýšené riziko úmrtia na astmu.

Dve kazuistiky dokumentujú, ako sa nám podarilo stabilizovať takýchto pacientov, 
a tak im aspoň čiastočne zlepšiť kvalitu života.

Summary:
The treatment of asthma in mentally handicapped patients

Both history taking (especially the assessment of subjective status) and auxiliary 
examinations (spirometry) in patients with mental handicap or disease represent tough 
task for the allergologist. The instructions, the adjustment of inhalation therapy and 
its adequate control are also problematic. Such patients’ group requires an increased 
attention, as asthmatic patients with chronic psychiatric disorders suffer from the 
uncontrolled asthma more frequently, they have more frequent exacerbations and they 
are even in a higher risk of death caused by the asthma.

Two case reports document the way how we successfully stabilized such patients 
and at least partially improved their quality of life.

Borzová, S. Liečba astmy u mentálne postihnutých pacientov. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 
10, MSupl2: 12–15, 2013.

Kľúčové slová: 
 � asthma bronchiale
 � psychiatrické ochorenia
 � budezonid/formoterol
 � Turbuhaler
 � SMART režim

Key words: 
 � asthma bronchiale
 � psychiatric disorder
 � budesonide/formoterol
 � Turbuhaler
 � SMART regimen

Úvod
Ako vyplýva zo všetkých dostupných smerníc pre liečbu 

astmy, vrátane národných, poznatky o  patogenéze a  liečbe 
astmy sa v  posledných desaťročiach významne rozšírili 
a  astma sa stala ochorením, ktoré ak je adekvátne liečené, 
umožňuje väčšine postihnutých plnohodnotný život (GINA 
2011; Hrubiško 2010).

Aj napriek množstvu nových poznatkov, prepracova-
ným liečebným postupom a preventívnym opatreniam (lebo 
liečba astmy predpisom medikácie ani nezačína ani nekončí), 
významnému poklesu hospitalizácií na nekontrolovanú astmu 
v posledných desaťročiach, sa aj dnes stretávame s pacientmi, 
u ktorých ochorenie významne znižuje kvalitu života. Niekedy 
však nedosiahneme kontrolu astmy ani pri intenzívnej liečbe 
(ťažko liečiteľná astma), ba dokonca sa občas stretávame s ast-
matikmi, u ktorých je potenciálne riziko úmrtia.

Okrem známych faktorov, ako sú komorbidity (kardiovas-
kulárne ochorenia, iné pľúcne ochorenia, psychiatrické ocho-
renia a iné), je to aj nízky socioekonomický status, zlé životné 

podmienky, nepovolené užívanie liekov a veľké psychické pro-
blémy (Hrubiško et Čižnár 2010).

Niektoré psychosociálne faktory zasahujú aj do mecha-
nizmu alergických reakcií. Napríklad zvýšené úzkostné napätie 
vyvoláva zvýšený tonus hladkých svalov priedušiek a  môže 
teda prispieť k  vyvolaniu reakcie dýchavice. V  poslednom 
čase sa na základe štúdia interakcií nervového, endokrinného 
a imunitného systému začínajú rysovať konkrétne biologické 
cesty, ktorými sa psychosociálny stres môže vyjadriť 
astmatickými prejavmi (Špičák et Panzner 2004).

Kazuistika č. 1
Prvá kazuistika pojednáva o pacientovi s detskou mozgo-

vou obrnou, mentálnou retardáciou, epilepsiou, inkontinen-
ciou moču a stolice od narodenia.

Pacient pôsobil do konca augusta 2004 (vtedy 21-ročný) 
v  susednom okrese v  Ústave sociálnej starostlivosti (ÚSS) – 
v priebehu pracovného týždňa v dennom stacionári a počas 
víkendu bol u rodičov.
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Začiatkom júla 2004 bol vyšetrený v spádovej imunoaler-
gologickej ambulancii (údaje vyberám z  dokumentácie tejto 
ambulancie) pre príznaky suspektnej alergickej rinokonjunk-
tivitídy (bez prejavov na dolných dýchacích cestách). Uvedené 
ťažkosti sa objavili prvýkrát. V  liečbe boli odporučené tieto 
lieky: fexofenadín 120 mg (Telfast), levocabastin (Livostin) do 
očí a do nosa, ale aj teofylín 200 mg (Euphyllin) pre prípadné 
prejavy dušnosti, ktoré však pacient pri vyšetrení ešte nemal.

2. augusta 2004 absolvoval kontrolné vyšetrenie na tej istej 
ambulancii, pacient už udával mierny pocit dýchavice najmä 
k večeru, k liečbe teofylínom (Euphyllin) bol pridaný salbuta-
mol (Ventolin spray) podľa potreby a ketotifen (Zaditen) tab-
lety. Pre nedostatočný efekt bola realizovaná zmena lokálnych 
antihistaminík na topické kortikosteroidy do nosa. Vzhľadom 
na mentálny stav sa lekár snažil uprednostniť perorálnu liečbu. 
Auskultačný nález bol podľa dokumentácie negatívny, ven-
tilometrické vyšetrenie pre mentálny stav a  predpokladanú 
nespoluprácu nebolo realizované, odobraté boli špecifické 
IgE (imunoglobulín E) na inkriminované alergény – roztoče, 
perie, pele, plesne.

10. augusta 2004 pacient zmenil miesto pôsobiska (ÚSS 
Michalovce), kde bol taktiež v dennom stacionári. O deväť dní 
neskôr bol akútne vyšetrený na našej ambulancii pre kumulá-
ciu záchvatovitej dušnosti (prišiel v sprievode ošetrovateľky). 
Predtým bol niekoľko dní opakovane vyšetrený na lekárskej 
službe prvej pomoci (LSPP) pre záchvaty dýchavice, opako-
vane mal aplikované parenterálne bronchodilatanciá – amino-
fylín (Syntophyllin) a hydrokortizón s prechodným efektom.

Pri objektívnom vyšetrení mal pacient konštitučne hyper-
stenický habitus, už pri vstupe na ambulanciu upútala per-
sonál kľudová dýchavica, distančné piskoty, auskultačne boli 
difúzne spastické fenomény počuteľné na celých pľúcach, 
sinusová tachykardia – 105/minútu, tlak krvi 140/90 mmHg. 
Pohľad na mentálne postihnutého pacienta, už dospievajú-
ceho muža s plienkami, v takomto záchvate bol dosť frustru- 
júci aj pre personál, bolo vidieť, že to bola pre neho nová sku-
točnosť, niečo nezvyklé, nevedel sa s tým vyrovnať a bol z toho 
veľmi vystrašený.

Ošetrovateľka tvrdila, že inhalačnú liečbu salbutamol 
(Ventolin spray) si nevedel aplikovať a  ani ona presne ne- 
ovládala správnu aplikáciu. Pacientovi sme podali aminofylín 
(Syntophyllin) 1 ampulu intravenózne, hydrokortizón 100 mg 
i.m. (intramuskulárne), bisulepín (Dithiaden) 1 ampulu i.m. 
Po liečbe po niekoľkých minútach došlo k  evidentnej úľave, 
pacient sa psychicky upokojil. Pri telefonickej konzultácii 
s predchádzajúcim ošetrujúcim lekárom ohľadom laboratór-
nych parametrov sa potvrdila pozitivita špecifického IgE na 
pele tráv a roztoče. Liečbu som doplnila o inhalačný kortiko-
steroid (ICS) budezonid (Inflamide) 200 µg 2x denne, pred- 
písala aj inhalačný nástavec (Aerochamber) s maskou na apli-
káciu inhalačnej liečby.

Personál našej ambulancie zaujal aj postoj ošetrovateľky 
k liečbe astmy, u ktorej sa predpokladalo aspoň elementárne 
zdravotnícke vzdelanie. Myslela si totiž, že jeho záchvat pri 
astme sa lieči tak, že budú stále chodiť na LSPP a vždy sa mu 

bude aplikovať injekčná liečba, veď po nej záchvaty dušnosti 
a  piskoty ustupujú. (Akú môžeme potom očakávať vzdela-
nostnú úroveň ľudí, ktorí nemajú ani zdravotnícke mini-
mum?...) O  aplikácii inhalačnej liečby s  aplikátorom bola 
osobne poučená aj ošetrovateľka aj matka pacienta, nakoľko 
doma pacient trávil víkendy. Inhalačná liečba aj inhalačný 
nástavec (Aerochamber) boli preto predpísané dvojmo. Treba 
tiež podotknúť, že ošetrovateľka aj matka pacienta mali veľký 
a úprimný záujem o zlepšenie pacientovho zdravotného stavu, 
čo je v prípade mentálneho postihu veľmi dôležité.

Pacient sa postupne naučil inhalačnú techniku, priloženie 
inhalačného nástavca s maskou však vnímal skôr negatívne, 
bál sa, že sa zadusí, keď bude mať na tvári masku, že bude mať 
ešte menej vzduchu. Aj napriek liečbe došlo k intermitentným 
stavom dušnosti, ale menej intenzívnym, liečba krátkoúčin-
kujúcimi beta2-agonistami (SABA) bola aplikovaná asi raz 
denne, už bez nutnosti parenterálnej liečby. Symptómy pretr-
vávali aj po ukončení peľovej sezóny.

Pri ďalšom vyšetrení pre denné, i keď slabšie, stavy dýcha-
vice sme sa pacienta a  doprovod snažili naučiť aplikáciu  
fixnej inhalačnej liečby LABA/ICS (dlhoúčinkujúci beta2- 
-agonista/inhalačný kortikosteroid) – budezonid/formotero-
lom (Symbicort Turbuhaler) 200/6 µg 2 x 1 inhalácia. Pacient 
techniku postupne zvládol, evidentne sa snažil spolupraco-
vať, lebo cítil aj napriek mentálnemu hendikepu, že liečba mu 
pomáhala pri stavoch dušnosti. Ošetrovateľka bola poučená 
aj o  režime SMART (Symbicort mainterance and relieved  
therapy – udržiavacia a úľavová liečba Symbicort).

Po dvoch mesiacoch prišiel pacient na kontrolu s ošetro-
vateľkou – nemal stavy dušnosti, bol bez kašľa, na liečbe bude- 
zonid/formoterolom (Symbicort Turbuhaler) v  režime 
SMART (2 x 1 inhalácia pravidelne, okrem toho asi raz 
až dvakrát v  týždni jedna inhalácia pri dušnosti). Teofylín 
(Euphyllin 200) som preto vysadila. Pri objektívnom vyšetrení 
mal negatívny auskultačný nález, kľudovú, pravidelnú srdcovú 
frekvenciu.

Na ďalšiu kontrolu (v  januári 2005) pacient prišiel po 
3  mesiacoch (predtým som len predpísala recept a  o  stave 
pacienta ma informovala ošetrovateľka). Pacient bol klinicky 
stabilizovaný na dlhodobej liečbe budezonid/formoterolom 
(Symbicort Turbuhaler) 200/6 µg v  režime SMART, s pravi-
delným dávkovaním 2 x 1 inhalácia plus úľavová inhalácia asi 
1x týždenne.

V  júni 2006 počas víkendu ošetrovateľka udávala anam- 
nesticky mierne výraznú dušnosť, ale viac problémy pre opuch 
očí, preto bol vyšetrený na LSPP, kde bol aplikovaný bisulepín 
(Dithiaden) 1 ampula i.m., bez bronchodilatačnej liečby.

Posledná kontrola na našej ambulancii bola v októbri 2007, 
klinický stav som zhodnotila ako dlhodobo stabilizovaný, 
antiastmatická liečba nebola menená. Pacient sa presťahoval. 
Po roku zmeny jeho bydliska som sa informovala u kolegyni 
alergologičky na stav pacienta: je dlhodobo klinicky stabili-
zovaný, stále na liečbe budezonid/formoterolom (Symbicort 
Turbuhaler) 200/6 µg v režime SMART, s dávkovaním 2 x 1 
inhalácia pravidelne, úľavová inhalácia len sporadicky.

LIEČBA ASTMY U MENTÁLNE  
POSTIHNUTÝCH PACIENTOV



14 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  MSUPL 2/2013

Kazuistika č. 2
27-ročná pacientka s  pozitívnou rodinnou anamnézou 

– dvaja bratia sú u nás evidovaní, mladší má alergickú nád-
chu s  pozitivitou prick testov na exotické vtáctvo, starší má 
nádchu pri negatívnych testoch na aeroalergény, u  star-
šieho bolo zaznamenané zvýšené celkové IgE, u  oboch bra-
tov bol veľmi dobrý liečebný efekt po celkových a  lokálnych 
antihistaminikách.

Pacientka prekonala detskú mozgovú obrnu, v  detstve 
mala operáciu (extirpácia cysty prínosových dutín), je evido-
vaná aj pre steatosis hepatis biochemicky aktívnu, antrumgas-
tritídu, dispenzarizovaná je na kardiologickej ambulancii pre 
sinusovú tachykardiu, námahovú anginu pectoris, arteriálnu 
hypertenziu, suspektnú pľúcnu ambolizáciu (PE), ktorá však 
nebola potvrdená.

V  roku 2011 v  letných mesiacoch prekonala zápal 
pľúc, bolo prítomné pichanie na hrudníku, dušnosť (vtedy  
vylúčená PE), suchý kašeľ, subfebrility, zvýšené zápalové 
markery, bola preliečená na pľúcnej ambulancii pre zápal 
pľúc lege artis (podľa kultivácie cefuroxím – Zinnat), ťažkosti 
však pretrvávali. Na pľúcnej ambulancii bola vykonaná 
kontrola zápalových markerov, ktoré už poklesli na normálne 
hodnoty, ustúpili aj subfebrility, preto pneumológ uvažoval 
o  prítomnom suchom kašli už ako o  možnom ekvivalente 
astmy a  predpísal ICS – beklometazón (Ecobec EB) 250 µg 
– 3  x 1 inhalácia a  SABA – salbutamol (Ecosal EB) podľa 
potreby. Liečba však bola bez výraznejšieho efektu. Matka 
pacientky neudávala evidentný provokačný faktor kašľa 
(nemal záchvatovitý charakter), sporadicky však boli prítomné 
aj spastické fenomény, najmä v nočných hodinách. Iné prejavy 
prípadnej alergie neudávala.

Dlhodobo užívala verapamil (Isoptin), perindopril/inda-
pamid (Co-Prenessa) – nebol súvis s kašľom, užívala ho viac 
rokov, trimetazidín (Trimetazidin-ratiopharm), pantoprazol 
(Nolpaza), escilatopharm (Escitil).

Ani pacientka, ani ostatní členovia rodiny nefajčili, vonku 
mali psa, mačku, v byte korely, andulky (u brata bola na vtác-
tvo potvrdená alergia). Objektívny nález bol bez patologic-
kého nálezu.

Ventilometrickým vyšetrením sme zaznamenali ľahkú až 
stredne ťažkú obštrukciu v  periférnych dýchacích cestách, 
avšak pre väčšiu variabilitu kriviek sa nedal nález jednoznačne 
hodnotiť a  interpretovať. Kožné diagnostické testy prick na 
bežné aeroalergény vykazovali negativitu výsledku.

Zrealizované bolo aj vyšetrenie imunologického statusu: 
celkové IgE, absolútny počet eozinofilov, zápalové markery, 
imunofenotypizácia lymfocytov (základný panel) – výsledky 
boli v medziach normy.

Pacientku sme sa snažili naučiť aplikáciu ICS rôznymi 
typmi inhalačných aplikátorov (práškové i sprejové inhalačné 
systémy), avšak nebola dostatočná spolupráca. Pacientka 
by aj bola schopná vzhľadom na mentálny stav si aplikovať 
inhalačnú liečbu, ale nemala snahu sa ju naučiť, mala k  nej 
negatívny postoj. Predpísala som preto dostupnú perorálnu 
protizápalovú liečbu: modifikátory leukotriénov (LTRA) 

– montelukast 10 mg (Singulair) a teofylín (Afonilum 125 SR; 
pre nižšiu detskú dávku som sa rozhodla pre známe kardiálne 
diagnózy s tým, že ak bude efekt liečby bez vedľajších, respek-
tíve nežiaducich účinkov, dávku zvýšim).

Pri kontrolnom vyšetrení matka pacientky neudávala 
výraznejší efekt liečby na dýchavicu a kašeľ, po liečbe LTRA 
a  teofylínmi udávala u  dcéry dyspeptické ťažkosti (známa 
antrumgastritída). Auskultačný nález bol bez patologického 
nálezu.

Rozhodla som sa preto, že ešte raz skúsime spolu so 
zdravotnými sestrami pacientku naučiť aplikáciu inhalačnej 
liečby. Pri nácviku sme zistili, že mentálne postihnutá pa- 
cientka mala nedostatočne intenzívne inspírium (okrem nega-
tívneho postoja k  inhalačnej liečbe). Dostatočne intenzívny 
nádych sme sa snažili naučiť testerom na aplikáciu systémom 
Turbuhaler – „píšťalkou“, ktorá pri správnej intenzite inspíria 
zapíska. Pacientka zvládla aplikáciu, zapískanie píšťalky pri 
inspíriu sa jej zapáčilo, a  tak sme prekonali aj bariéru nega-
tívneho postoja k  inhalačnej liečbe práve touto pomôckou. 
V ambulancii sa dlho ozýval piskot, potom sme pacientku pre-
svedčili, že píšťalku si môže zobrať domov a v pískaní pokra-
čovať. Predpísala som LABA/ICS: budezonid/ formoterol 
(Symbicort Turbuhaler) 200/6 µg, 2 x 1 inhalácia. Od režimu 
SMART som upustila pre kardiálne diagnózy a sťaženú objek-
tivizáciu údajov s tým, že ak by pacientka nebola dostatočne 
kontrolovaná a liečbu bude v uvedených dávkach dobre tole-
rovať, zmením klasický terapeutický režim na režim SMART.

Na uvedenej liečbe je pacientka dlhodobo klinicky  
stabilizovaná, zatiaľ nebolo nutné meniť terapeutický režim 
na režim SMART, došlo aj k miernemu vzostupu ventilačných 
parametrov (pokiaľ sa dá hodnotiť). Budezonid/formoterol 
(Symbicort Turbuhaler) toleruje veľmi dobre, bez vedľajších, 
respektíve nežiaducich účinkov.

Diskusia a záver
Vďaka kvalitnej perinatálnej starostlivosti a novým terapeu-

tickým postupom dnes prežívajú jedinci, ktorí by pred niekoľ-
kými desaťročiami nemali šancu na prežitie. Táto skutočnosť 
ako aj novodobý štýl života (stres pri vysokých pracovných 
nárokoch, ekonomickej kríze, nedostatočná psychická a fyzická 
relaxácia a ďalšie faktory) sú na druhej strane spojené so vzo-
stupom psychických ochorení a veľkých psychosociálnych pro-
blémov, ktoré postihujú aj početnú skupinu astmatikov.

V oboch prípadoch sa nám pacientov podarilo stabilizovať 
kombinovaným prípravkom LABA/ICS budezonid/formote-
rol (Symbicort Turbuhaler), u jedného v režime SMART.

Formoterol sa vyznačuje nielen dlhodobým pôsobením, 
ale tiež rýchlym nástupom účinku, preto ho v  uvedenom 
prípravku možno použiť ako udržiavaciu dlhodobú liečbu, 
ale aj ako úľavovú liečbu pri zhoršovaní bronchiálnej astmy. 
Pre režim SMART je dôležitý nielen formoterol, ale tiež užité 
množstvo ICS, vďaka ktorému je zápal liečený okamžite pri 
každej inhalácii. ICS musí mať rýchly nástup účinku a  jeho 
účinok musí stúpať so zvyšujúcou sa dávkou, a to všetko pri 
dobrej znášanlivosti (Kašák 2007).

LIEČBA ASTMY U MENTÁLNE  
POSTIHNUTÝCH PACIENTOV
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U mentálne postihnutých okrem nasadenia kvalitnej, ade-
kvátnej liečby, akou je nesporne aj LABA/ICS – budezonid/
formoterol (Symbicort Turbuhaler), treba dôraz klásť aj na 
ďalšie dva aspekty. Prvým je otázka, či pacient liečbu užíva 
pravidelne (respektíve či ju vôbec užíva). To sa, bohužiaľ, 
netýka len mentálne postihnutých, ale občas aj astmatikov 
s vyšším intelektom, ktorí si niekedy svojvoľne vysadia liečbu 
takzvanými kontrolórmi a  uprednostňujú aplikáciu SABA, 
zdá sa im dostačujúca, lebo cítia okamžitú úľavu.

Druhým aspektom je správna technika inhalácie, lebo 
v liečbe astmy dominuje inhalačná forma aplikácie liečiv. Ak 
po nej pacient neudáva očakávaný efekt, treba si správnosť 
aplikácie overiť (najmä u starších a simplexnejších pacientov), 
až potom uvažovať o imunologických mechanizmoch a pro-
cesoch na epitelovo-mezenchýmovej jednotke dýchacích ciest 
a zmeniť alebo doplniť liečbu.

Aj uvedené kazuistiky potvrdzujú, že niekedy sa špecialista 
so svojím tímom spolupracovníkov zaoberá najprv „simplexnej-
šími“ otázkami – užívanie liečby, správna aplikácia a až potom 
patofyziologickými procesmi na slizniciach dýchacích ciest.
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Úvod
Na  vzniku alergických ochorení sa podieľa hlavne gene-

tika, ale rovnocenné miesto majú aj faktory prostredia – zne-
čistenie ovzdušia, fajčenie, alergény inhalačné, potravinové, 
kontaktné, vírusy, nezdravý životný štýl. Medzi najčastej-
šie alergické ochorenia patrí alergická nádcha a priedušková 
astma. Prevalencia klinicky významnej prieduškovej astmy sa 
podľa dokumentu GINA odhaduje v rozmedzí 1 – 18 %, aler-
gickej nádchy 10 – 20 %.

Alergická nádcha nepatrí medzi život ohrozujúce ochore-
nia, avšak značne negatívne ovplyvňuje kvalitu života. A čo je 
závažné, má významný súvis s bronchiálnou astmou.

Až 20 – 50 % pacientov s alergickou nádchou má prieduš-
kovú astmu alebo bronchiálnu hyperreaktivitu a  60  –  70  % 
pacientov s  prieduškovou astmou má zároveň alergickú 
nádchu.

Klinické štúdie dokázali, že pokiaľ alergická nádcha nie 
je správne, včas a dostatočne liečená, môže dôjsť k progresii 
zápalových zmien aj na stene priedušiek, čo má za následok 
nedostatočnú kontrolu astmy. Naopak, adekvátna terapia 
alergickej nádchy prispieva aj k dosiahnutiu dobrej kontroly 
astmy (Petrů et al. 2012).

Asthma bronchiale je chronické zápalové ochorenie 
dýchacích ciest s účasťou rôznych buniek imunitného systému 
– lymfocytov, eozinofilov, neutrofilov a  iných, ktoré vedie 
k  hyperreaktivite priedušiek, výsledkom sú klinické prejavy 

Prechod alergickej nádchy do astmy

Oľga Nadzamová
Imuno-Alergo N+N s.r.o., Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Topoľčany

Súhrn:
Alergické ochorenia radíme medzi najčastejšie chronické choroby – vzhľadom 

na významný nárast prevalencie za posledných 40 rokov. Celosvetovo nimi trpí až 400 
miliónov ľudí. Medzi najčastejšie alergické ochorenia patrí alergická nádcha a prieduš-
ková astma. V  prezentovanej kazuistike je opísaný súvis ochorení, ukázaný prechod 
alergickej nádchy do závažnejšieho stupňa alergického pochodu – bronchiálnej astmy. 
Moderné diagnostické postupy prispeli k rýchlemu stanoveniu diagnózy a nasadenie 
kvalitnej kombinovanej antiastmatickej liečby zase umožnilo rýchlu kontrolu ochorenia.

Summary:
A transition of the allergic rhinitis into the asthma

Allergic disorders belong to the most frequent chronic diseases – due to the signifi-
cant increase of their prevalence in last 40 years. They affect up to 400 millions of peo-
ple worldwide. The most prevalent allergic disorders are allergic rhinitis and bronchial 
asthma. In the presented case report the connection of the two diseases is described 
as well as the transition of the allergic rhinitis into more severe grade – the bronchial 
asthma. The use of modern diagnostic procedures contributed to fast diagnosis and 
a start of quality combined antiasthmatic treatment to a fast control of the disease.

Nadzamová, O. Prechod alergickej nádchy do astmy. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 10, 
MSupl2: 16–18, 2013.

Kľúčové slová: 
 � asthma bronchiale
 � kombinovaná liečba
 � FeNO
 � funkčné vyšetrenie

Key words: 
 � asthma bronchiale
 � combined treatment
 � FeNO
 � pulmonary function 

testing

v  zmysle opakujúcich sa epizód dýchavice a  piskotov, tiesne 
na hrudníku, kašľa, najmä v noci a nadránom. Symptómy sa 
združujú s variabilnou obštrukciou, ktorá je reverzibilná buď 
spontánne alebo vplyvom liečby, spočiatku úplne, neskôr 
s istým stupňom ireverzibility (GINA 2008).

V súčasnosti je astma ochorenie, ktoré je veľmi dobre lieči-
teľné. Plejáda liečebných možností nám umožňuje zbaviť pa- 
cienta ťažkostí a dostať pod kontrolu väčšinu chorých s ast-
mou. Liečba prieduškovej astmy je založená hlavne na farma-
kologickom ovplyvnení zápalu dýchacích ciest a bronchokon-
strikcie. Najúčinnejšou a zároveň najmodernejšou liečbou je 
aplikácia inhalačných kortikosteroidov v kombinácii s dlho-
dobo pôsobiacim beta2-sympatomimetikom, najefektívnejšie 
v jednom inhalačnom systéme.

Početné štúdie ukázali, že  táto kombinácia je účinnejšia 
z hľadiska potláčania denných i nočných symptómov, reduk-
cie spotreby záchranných liekov, zlepšovania pľúcnych funk-
cií a prevencie exacerbácií než monoterapia vyššími dávkami 
inhalačných kortikosteroidov (Hrubiško et al. 2003).

Kazuistika
Ide o  20-ročného pacienta, muža, u  ktorého v  rodinnej 

anamnéze nie je udávané žiadne alergické ochorenie. Dojčený 
bol pol roka, povinné očkovania prebehli bez  komplikácií, 
s dobrou toleranciou. Prvým klinickým prejavom alergického 
ochorenia bola prítomnosť atopického ekzému od  pol  roka 
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veku do 3 rokov, v lokalizácii tvár a zhybové oblasti horných 
a  dolných končatín. Bol liečený dermatológom, aplikovaná 
bola topická liečba. V danom období nebol liečený alergoló-
gom. Chorobnosť na respiračné infekty bola primeraná veko-
vým fázam, sporadicky sa vykytovali infekty dýchacích ciest, 
prevažne horných, nikdy nebola zaznamenaná obštrukčná 
bronchitída. Opisované boli veľké lokálne reakcie po  poští-
paní komármi. Je študent, aktívny športovec od 10. roku veku, 
venuje sa futbalu. Nefajčí, býva v meste.

Prvé klinické problémy smerujúce k peľovej alergii sa obja-
vili v roku 1996 – od mája do septembra, išlo o očné a nosové 
symptómy, s absenciou dýchacích ťažkostí.

Prvé vyšetrenie v  alergologickej ambulancii sa zrealizo-
valo až  v  roku 2000, keď prick testy vykázali vysokú precit-
livelosť na  peľ tráv, ľahkého stupňa na  peľ stromov a  burín, 
non-sezonálne alergény boli negatívne. Začalo sa s  predse-
zónnou alergénovou imunoterapiou – extraktom z peľov tráv 
(Pollinex Rye) 3  roky, užíval sezónne antihistaminiká cel-
kové a  topické, nazálne kortikosteroidy. Funkčné vyšetrenie 
pľúc v  peľovej sezóne i  mimo nej bolo opakovane v  norme. 
Po danej liečbe nastalo u pacienta výrazné klinické zlepšenie, 
čo malo za následok, že od roku 2003 pacient liečbu prerušil 
pre „dobrý zdravotný stav“.

V  auguste 2012 žiadal vyšetrenie pre  značné zhoršenie 
klinického stavu – od začiatku mája sa objavoval suchý, celo-
denný, záchvatovitý kašel s afebrilným priebehom, bol liečený 
na  obvode antibiotikami, laboratórny profil nebol realizo-
vaný. Dušnosť negoval, fyzická záťaž neovplyvňovala intenzitu 
a frekvenciu kašľa, pripúšťal však, že pri športovaní pre kašeľ 
musí viac oddychovať. Očné a  nosové polinotické prejavy 
hodnotil ako nevýrazné.

U  pacienta som realizovala komplexné hematologicko-
-biochemické vyšetrenie, z  ktorého vyberám – eozinofília 
v  diferencovanom leukograme 6  % , eozinofíly (Eo) kvanti-
tatívne 375, celkové imunoglobulíny IgE  625  IU/ml (norma 
do 250 IU/ml), bez leukocytózy, CRP nízke, sérologia na aty-
pické patogény bola negatívna (Chlamydia pneumoniae, 
Mycoplasma pneumoniae), negatívne boli i  ďalšie markery 
(D-dimér, ASLO, C3.C4, CIK, pertussis/parapertussis, kulti-
vácie). Podobne, röntgenologické vyšetrenie pľúc vykazovalo 
fyziologický obraz.

Zrealizované bolo funkčné vyšetrenie pľúc, ktoré tiež vyka-
zovalo fyziologické parametre (tab. č. 1), a kožné prick testy 
s nasledovným výsledkom: vysoká pozitivita na peľ tráv (mäto-
noh trváci, timotejka lúčna, lipnica lúčna, reznačka laločnatá), 
Dermatophagoides pteronyssinus a Dermatophagoides farinae, 
ľahkého stupňa na pele stromov, burín, plesne.

Uvedené ma viedlo k návrhu vyšetriť hladinu oxidu dusna-
tého vo  vydychovanom vzduchu (FeNO ), ktorého hodnota 
bola značne vysoká 126 ppb.

Stav bol uzatvorený ako ľahká perzistujúca asthma bron-
chiale a do liečby bola zavedená aplikácia inhalačného korti-
kosteroidu budezonidu (Pulmicort Turbuhaler 200 µg 2 x l), 
krátkodobo účinkujúceho beta2-sympatomimetika (SABA) 
podľa potreby pri  eventuálnych dychových ťažkostiach 

– salbutamol (Ventolin inhaler) a antihistaminiká – deslora-
tadin (Aerius tbl).

Po mesiaci liečby (koniec septembra 2012) sa pacient dosta-
vil na kontrolné vyšetrenie, neudával zlepšenie, nakoľko kašeľ 
pretrvával, zhoršoval sa večer a po zaľahnutí a už aj po fyzickej 
záťaži. Dušnosť mal minimálne 3 x v týždni, piskoty v dýcha-
cích cestách neudával.

Funkčné vyšetrenie pľúc bolo opäť vo  fyziologickom 
pásme – identické parametre ako pri  predchádzajúcom 
vyšetrení. Opäť som realizovala stanovenie oxidu dusna-
tého vo  vydychovanom vzduchu, tento parameter bol opäť 
v pásme vysokej aktivity 118 ppb. Preto som i pri opakova-
nej fyziologickej spirometrickej krivke pristúpila k  realizá-
cii bronchodilatačného testu s aplikáciou bronchodilatačnej 
látky (4  vdychy salbutamolu), ktorý vykazoval pozitivitu 
+14 % (tab. č. 1).

To viedlo k  preklasifikovaniu diagnózy na  stredne ťažkú 
perzistujúcu bronchiálnu astmu a  zmenu terapie na  kombi-
novanú liečbu ICS +  LABA v  jednom aplikačnom systéme 
budezonid/formoterol (Symbicort Turbuhaler) 400/12  µg 
2 x l vdych prvý mesiac, následne 200/6 2 x l vdych dlhodobo 
+ l dávka podľa potreby.

Po 2 mesiacoch liečby je pacient bez akýchkoľvek klinic-
kých problémov, nekašle, bez  prejavov pozáťažovej hyperre-
aktivity dýchacích ciest, spirometrické parametre dosahujú 
parametre ako po bronchodilatačnom teste a došlo k význam-
nému poklesu hladiny FeNO na 38 ppb (tab. č. l).

Tab. č. 1: Parametre dychových funkcií u sledovaného 
pacienta, zápalové parametre vo vydychovanom vzduchu

dátum FVC (%) FEV1 (%) PEF (%) FeNO (ppb)
august 2012 99,2 98 98,9 126

september 2012 102,1 111,7 118,6 118

november 2012 106,2 113,3 119,7 38

Diskusia
Základom funkčnej diagnostiky astmy je metóda merania 

krivky prietok-objem a  bronchomotorické testy: bronchodi-
latačný test – jeho úlohou je overiť reverzibilitu obštrukcie 
po aplikácii štandardného bronchodilatátora, ale aj individu-
álnu obštrukciu, a bronchokonstrikčné testy.

V súčasnosti je veľmi často využívané a v praktickej medi-
cíne nápomocné neinvazívne vyšetrenie, zamerané na stano-
venie koncentrácie NO vo vydychovanom vzduchu (FeNO). 
Tento parameter dnes patrí k  jedným z  mála, ktoré nás  
okamžite informujú o stupni zápalových zmien v periférnych 
dýchacích cestách, umožňuje monitorovaním hodnôt sledo-
vať efektívnosť liečby a dokáže nás upozorniť aj na blížiacu sa 
akútnu exacerbáciu astmy. Ďalej nás pretrvávanie vysokých 
hodnôt FeNO môže upozorniť aj na  nesprávnu inhalačnú 
techniku, nedostatočnú dávku a  pretrvávajúcu bronchiálnu 
hyperreaktivitu.

Aj u mojich pacientov oceňujem pri meraní a hlavne moni-
torovaní FeNO jeho viaceré výstupné ukazovatele, ktoré sú 

PRECHOD ALERGICKEJ NÁDCHY DO ASTMY
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efektívne v diferenciálno-diagnostickom procese, ako to bolo 
aj u  prezentovaného pacienta – dané vyšetrenie zaraďujem 
k štandardu vyšetrovacieho procesu u kašľajúceho pacienta.

Cieľom kvalitnej liečby bronchiálnej astmy je zabezpečiť 
plne kontrolovanú astmu – túto charakterizujú:
•	 minimálne alebo žiadne symptómy;
•	 minimálne alebo žiadne exacerbácie;
•	 minimálne alebo žiadne užívanie uvoľňovačov;
•	 minimálne alebo žiadne nežiaduce účinky liečby;
•	 normálne pľúcne funkcie;
•	 žiadne obmedzenie životných aktivít (Rozborilová 2009).

Uvedené kritéria možno dosiahnuť aj použitím inha-
lačnej liečby kombinovaným liekom budezonid/formoterol 
(Symbicort Turbuhaler), ktorý pri silách 200/6 µg a 100/6 µg 
umožňuje okrem pravidelnej udržiavacej liečby použitie aj 
úľavových dávok (režim SMART), a  tým liečbu prispôsobiť 
potrebám konkrétneho pacienta.

Záver
U  prezentovaného pacienta sa aplikáciou fixnej kombi-

novanej liečby budezonid/formoterolom dosiahol významný 
a veľmi rýchly klinický benefit s pozoruhodným vývojom kon-
centrácie oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu, verifi-
kovaný monitorovacím procesom (pokles merateľnej hladiny 
FeNO počas jedno až štvormesačnej pravidelnej liečby – pozri 
tab.  č.  1). Daná kazuistika taktiež dokazuje, že neexistuje 
astma bez obštrukcie, s dôrazom na používanie bronchomo-
torických testov.

To však vyžaduje nielen edukovaného, ale aj spolupra-
cujúceho pacienta – keďže asthma bronchiale je chronické 

zápalové ochorenie, vyžaduje pravidelnú, dlhodobú (celoži-
votnú?) liečbu, nakoľko bolo dokázané, že  zápalové zmeny 
v bronchiálnej sliznici sú prítomné i v pokojovej, bezprízna-
kovej fáze choroby.
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„Off-line“ komunikácia medzi pacientom  
a lekárom – prežitok či potreba pri liečbe  
exacerbácie astmy?
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Súhrn:
Chcel by som prezentovať kazuistiku 35-ročnej pacientky s diagnózou bronchiálnej 

astmy, nastavenej a dobre kontrolovanej na pravidelnej základnej liečbe inhalačnými 
bronchodilatanciami a  inhalačnými kortikoidmi kombinovaným inhalačným liekom 
LABA + IKS – formoterol + budezonid (Symbicort Turbuhaler 200/6 μg). Počas gra-
vidity bola liečba dočasne modifikovaná na SABA a IKS v separátnych inhalátoroch. 
Následne sme po pôrode opäť nastavili pacientku na pôvodnú pravidelnú liečbu kom-
binovaným inhalačným liekom LABA + IKS. Pacientka bola stabilizovaná až do exa-
cerbácie spôsobenej najpravdepodobnejšie vírusovým respiračným infektom, pri ktorej 
došlo k zhoršeniu klinického stavu.

Práve následné posúdenie a zvládnutie liečby tejto exacerbácie dokázalo aj v čase 
moderných komunikačných možností a  samoedukácie pacientov, okrem rozdielov 
medzi uhlom pohľadu na  liečbu medzi pacientom a  lekárom, aj nevyhnutnosť osob-
ného kontaktu pre zlepšenie celkovej compliance.

Summary:
An “Off-line” communication between a patient and a physician – an anachronism 
or a need in the treatment of the asthma?

We refer about a 35-years-old female asthmatic patient. Her asthma was optimally 
controlled with the chronic combination therapy of an inhaled beta2-agonist and cor- cor-cor-
ticosteroid (LABA+ICS). There was just a  small adjustment of  the  therapy during 
the pregnancy and then after delivery she could again be treated with the combination 
of inhaled LABA+ICS. The patient was stable until an exacerbation caused by a viral 
infection, where her asthma got worse.

The  complex diagnostical and  therapeutical approach in  this  situation showed 
the need of enforcing the bilateral oral communication as the necessary step in the man- need of enforcing the bilateral oral communication as the necessary step in the man-need of enforcing the bilateral oral communication as the necessary step in the man- enforcing the bilateral oral communication as the necessary step in the man-enforcing the bilateral oral communication as the necessary step in the man- bilateral oral communication as the necessary step in the man-bilateral oral communication as the necessary step in the man- the necessary step in the man-the necessary step in the man- necessary step in the man-necessary step in the man- the man-the man- man-man-
agement of  the asthmatic patient instead of  the electronical education and solo self-
management where misunderstandings can easily happen. The  mutual communica-  mutual communica-mutual communica-
tion and personal contact is the gold standard of the doctor-patient relationship that 
gives the best results, especially in the case of inhalation therapy, where the technique is 
an ultimate component of the treatment and compliance with the therapy.

Hronec, J. „Off-line“ komunikácia medzi pacientom a lekárom – prežitok či potreba pri liečbe exacerbácie 
astmy? Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 10, MSupl2: 19–22, 2013.

Kľúčové slová: 
 � asthma bronchiale
 � exacerbácia
 � inhalačná liečba
 � budezonid/formoterol
 � režim liečby SMART
 � dodržanie liečebnej 

schémy pacientom

Key words: 
 � asthma bronchiale
 � exacerbation
 � inhalatory treatment
 � budesonide/formoterol
 � SMART therapy
 � compliance

Úvod
Diagnostika a liečba pacientov s diagnózou bronchiálnej astmy 

patrí k  jednej z  najčastejších každodenných povinností práce 
pneumológa, najmä ambulantného. Za posledných 30 rokov došlo 
k výraznému posunu v poznatkoch o etiopatogenéze, diagnostike 
ochorenia a z toho vyplývajúcich zmien v pohľade na liečbu.

Bronchiálna astma je chronické zápalové ochorenie 
s  reverzibilnou obštrukciou dýchacích ciest. Práve tieto dva 

etiopatogenetické faktory určujú základné dve oblasti pôso-
benia antiastmatických liekov – protizápalový účinok a bron-
chodilatačný účinok. Zatiaľ čo u  zdravotníkov už o  tom nie 
sú pochybnosti, u bežných ľudí je zápal spojený väčšinou len 
s  predstavou infekčného ochorenia a  potrebou antibiotickej 
liečby. Diagnózu bronchiálnej astmy si spájajú len s broncho-
dilatačnými liekmi. Inhalačné kortikoidy, ktoré sú dnes základ-
nými protizápalovými liekmi, nepovažujú vždy za nevyhnutné.
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Navyše je tu ešte jeden faktor, na ktorý nesmieme zabúdať. 
Existuje len niekoľko skupín liekov, ktoré vyvolávajú v pove-
domí verejnosti toľko znepokojenia až strachu ako práve kor-
tikoidy. Sú vnímané ako hormonálne lieky s výraznými nežia-
ducimi účinkami na organizmus. Najčastejšie sa pacienti boja 
vzniku cukrovky, obezity a osteoporózy. Tieto obavy sú často 
spojené nielen s osobnými skúsenosťami, ale najmä so spros-
tredkovanými názormi a skúsenosťami príbuzných, známych 
alebo „anonymných“ ľudí. Nie každý z nich však vie, že naj-
častejšie negatívne účinky sa prejavili v dôsledku dlhodobého 
podávania systémových – či už perorálnych alebo intravenóz-
nych – často aj depotných kortikoidov, užívaných vo vysokých 
dávkach s cieľom zabrániť závažným, často až fatálnym prie-
behom ochorení, ktoré boli pred  érou kortikoidov ochore-
niami smrteľnými.

Kazuistika
Dnes 35-ročná pacientka, bývalá fajčiarka – od svojich 18 

rokov fajčila do 26 rokov 20 cigariet denne, v čase prvej návštevy 
bola slobodná, bezdetná, pracovala ako administratívna pracov-
níčka. Od detstva bola alergička, pre alergickú rinosinusitídu 
bola sledovaná alergológom. V alergickej anamnéze je potrebné 
uviesť medikamentóznu alergiu na Biseptol (sulfametaxazol + 
trimetoprim) a penicilín (kožná forma) a intoleranciu laktózy. 
V  roku 2003 bola hospitalizovaná pre sukcesívnu embolizá-
ciu do arteria pulmonalis, etiologicky bol stav hodnotený ako 
dôsledok hormonálnej antikoncepcie, ktorú v tom čase užívala. 
Pacientka bola liečená spočiatku parenterálne nízkomoleku-
lovým heparínom, neskôr bola nastavená na perorálnu anti- 
koagulačnú liečbu. V roku 2008 prekonala zápal pľúc – séro-
logicky boli potvrdené protilátky proti Mycoplasma pneumo-
niae v  triede IgM. Z rodinnej anamnézy iba matka prekonala 
v útlom detstve TBC, inak neudávala v  rodine žiadne pľúcne 
ochorenia. Na pneumologickú ambulanciu bola odoslaná prak-
tickým lekárom pre asi 6 mesiacov trvajúci kašeľ, prichádzajúci 
v záchvatoch. Budila sa naň aj v noci. V odpovediach na cielené 
otázky pacientka pripustila súvis s počasím, psychickým stre-
som. Postupne sa jej stav zhoršoval, k záchvatovitému kašľu sa 
postupne pridali pocity sťaženého dýchania, pacientka pociťo-
vala tlak za hrudnou kosťou, pískalo jej pri dýchaní. Napriek 
pomerne typickej symptomatológii bola opakovane praktickým 
lekárom preliečená antibiotikami – bez výraznejšieho efektu, 
stav sa iba prechodne mierne zlepšil.

Pri fyzikálnom vyšetrení dominoval spastický auskultačný 
nález – predĺžené exspírium s difúznymi piskotami a vrzotami 
bilaterálne. Laboratórnymi vyšetreniami nebola zistená zvýšená 
zápalová aktivita – C-reaktívny proteín bol v medziach normy, 
v krvnom obraze nebola prítomná leukocytóza, D-diméry boli 
negatívne. Vzhľadom na anamnézu mala pacientka realizované 
pulmoangio CT vyšetrenie, ktorým sa nezistili známky reem-
bólie do  vetiev arteria pulmonalis ani  výraznejšie reziduálne 
poruchy pľúcnej perfúzie. Na RTG snímke hrudníka v predo-
zadnej projekcii neboli známky infiltratívnych ani ložiskových 
zmien na pľúcach, pleure, mediastínum bolo nerozšírené, tieň 
srdca bol normálnej veľkosti a tvaru.

Pri  orientačnej spirometrii bol zistený ľahký stupeň 
obštrukčnej ventilačnej poruchy (FEV1 2 160 ml, t. j. 67 % NH, 
FEV1/FVC 71 %). U pacientky bol urobený bronchodilatačný 
test so SABA – salbutamol (Ventolin) – zistené signifikantné 
zlepšenie FEV1 o 19 % s normalizáciou hodnoty.

U pacientky bola začatá pravidelná inhalačná liečba dvoj-
kombináciou LABA – formoterol (Formovent) s IKS – bude- 
zonid (Pulmicort Turbuhaler 200 μg) v nízkej dávke v sepa-
rátnych inhalátoroch, SABA – salbutamol (Ventolin) podľa 
potreby a perorálna liečba antihistaminikami II. generácie – 
desloratadín (Aerius). Pri tejto liečbe došlo v priebehu 4 týžd-
ňov k  výraznému zlepšeniu klinického stavu. Subjektívne 
udávala pacientka vymiznutie ťažkostí (ústup kašľa a  inter-
mitentnej dýchavice, nočných symptómov), normalizoval 
sa funkčný spirometrický nález (FVC  3  570  ml, t.  j.  97  %, 
FEV1 3 060 ml, t. j. 95 % NH, FEV1/FVC 103 %).

V januári 2011 pri kontrolnom vyšetrení pacientka uviedla, 
že je gravidná. Klinický stav bol klinicky funkčne dlhodobo sta-
bilizovaný, zmenili sme pravidelnú inhalačnú liečbu na dvoj-
kombináciu SABA a  IKS – salbutamol (Ventolin) a budezo-
nid (Pulmicort Turbuhaler 200  μg). Pôrod mala spontánny, 
bez  komplikácií, narodilo sa jej zdravé dieťa. Od  mája 2012 
došlo k návratu na takmer pôvodný stav – liečba LABA + IKS 
– formoterol + budezonid (Symbicort Turbuhaler 200/6 μg) 
v režime SMART (2 x 1 inhalácia plus 1 inhalácia pri ťažkos-
tiach), klinický stav bol stabilizovaný, bez  ťažkostí zo  strany 
dýchania, inhalačnú liečbu užívala pravidelne.

V  októbri 2012 došlo u  pacientky k  zhoršeniu klinic-
kého stavu – zvýraznenie kašľa, občasné – aj keď zriedkavé 
pískanie pri dýchaní, „prechladnutie“. Keďže mala malé dieťa 
a  nemohla prísť na vyšetrenie, stav najprv telefonicky kon-
zultovala. Bolo jej odporučené zvýšenie dávky budezonid/
formoterolu (Symbicort Turbuhaler) na  dvojnásobok (2  x  2 
inhalácie) až trojnásobok (3 x 2 inhalácie) + 1 – 2  inhalácie 
pri  ťažkostiach (režim SMART) a  pacientka bola objednaná 
na kontrolné vyšetrenie. Pacientka prišla na kontrolné vyše-
trenie s prekvapivým opisom priebehu uvedenej akútnej exa-
cerbácie. Povedala doslova: „Užívala som to tak, ako ste mi 
povedali, po  skoro týždni to bolo lepšie, ale stále ešte nie 
úplne v  poriadku, tak som Symbicort vysadila a  dnes je mi 
lepšie“ (pozn.: 2. deň po vysadení LABA + IKS – budezonid 
+ formoterol (Symbicort Turbuhaler 200/6 μg)). Subjektívne 
pacientka udávala vymiznutie prakticky všetkých ťažkostí 
zo  strany dýchania, v  objektívnom náleze boli prítomné len 
slabé piskoty na konci úsilného výdychu, pri pokojnom hlbo-
kom dýchaní bez spastických fenoménov.

Prerušenie pravidelnej liečby pacientka odôvodnila oba-
vami, že vyššie dávky kortikoidov, ktoré užívala od telefonic-
kej konzultácie jej určite spôsobia nežiaduce účinky, o  kto-
rých sa dočítala na  internete. Preto považovala za  správne, 
že po prechodne zvýšenej dávke bez očakávaného subjektív-
neho pocitu dostatočne rýchleho a úplného zlepšenia stavu, 
je pre  ňu najlepšie ukončenie, resp.  aspoň dočasné preruše-
nie liečby kortikoidmi s cieľom zabrániť vzniku ich nežiadu-
cich účinkov. Pacientka bola počas kontrolného vyšetrenia 
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stručne poučená o etiopatogenéze bronchiálnej astmy, o far-
makokinetike LABA + IKS, bola jej odporučená naďalej pravi-
delná inhalačná liečba vo fixnej dvojkombinácii LABA + IKS 
– budezonid + formoterol (Symbicort Turbuhaler 200/6  μg 
v  režime SMART) v  základnom dávkovaní 2  x  1 inhalácia. 
Stav pacientky sa zlepšil a stabilizoval. Pri nasledujúcej kont-
role s odstupom 5 týždňov neudávala žiadne ťažkosti zo strany 
dýchania, nemala žiadne denné ani nočné symptómy. Doteraz 
pokračuje v  pravidelnej liečbe LABA + IKS – budezonid + 
formoterol (Symbicort Turbuhaler 200/6  μg), s  liečbou je 
spokojná, dávky si mierne upravuje v rámci režimu SMART 
podľa aktuálneho stavu.

Diskusia
Ako už bolo uvedené vyššie, dve základné skupiny anti- 

astmatických liekov sú inhalačné kortikoidy a  bronchodila-
tanciá. Veľmi zjednodušene možno povedať, že mechanizmus 
účinku inhalačných kortikoidov spočíva v potlačení zápalovej 
reakcie na sliznici dýchacích ciest, pomáhajú zabrániť vzniku 
tolerancie na  beta2-mimetiká. Bronchodilatanciá (LABA – 
dlhodobo účinkujúce beta2-mimetiká) recipročne zlepšujú 
protizápalový účinok inhalačných kortikoidov. Preto bolo 
logickým dôsledkom spojenie oboch liekov do  spoločných 
kombinovaných inhalačných systémov podľa indikácií posled-
nej revízie Globálnej iniciatívy pre liečbu astmy (GINA).

Experimentálne sa potvrdila výhodnosť tejto kombiná-
cie pri pokusoch už  in vitro, pri ktorých sa presnejšie kvan-
tifikoval synergizmus kombinácie budezonid + formoterol. 
Zistilo sa, že ekvivalentný efekt tejto kombinácie by  bolo 
možné dosiahnuť samostatne podávaným budezonidom až 
pri jeho 100-násobne vyššej koncentrácii. Mnohé klinické 
štúdie potvrdili, že pridanie LABA k inhalačnému kortikoidu 
je v liečbe nedostatočne kontrolovanej astmy účinnejšie, ako 
zvýšenie dávky samotného IKS. Napriek pomerne rýchlemu 
nástupu účinku kombinovaných prípravkov, jednorazové 
podanie nie je postačujúce, na dosiahnutie plného účinku je 
potrebných niekoľko dní. No a niekedy práve táto skutočnosť 
môže byť jazýčkom na  váhach dostatočného terapeutického 
efektu. Vo  všeobecnosti možno povedať, že želateľný efekt 
antiastmatickej liečby možno dosiahnuť len dostatočnou com-
pliance. Najčastejšou príčinou nedodržania liečebnej schémy 
pacientom, resp. úplné vysadenie lieku, je buď pocit dostatoč-
ného zlepšenia stavu z hľadiska subjektívneho vnímania pa- 
cientom a z neho vyplývajúci pocit nepotrebnosti lieku, alebo 
obavy pred nežiaducimi účinkami lieku.

Čo sa týka práve strachu pred nežiaducimi účinkami, voči 
užívaniu kortikosteroidov má odpor vyplývajúci z neinformo-
vanosti o týchto skutočnostiach toľko pacientov, že sa v odbor-
nej literatúre môžeme stretnúť s výrazmi ,,kortikosteroidová 
fóbia“ alebo ,,kortikofóbia“, ktorými sa tento strach nazýva. 
Inhalačné kortikosteroidy sú však pri  správnom používaní 
veľmi prospešné a riziko pri užívaní nízkych a stredných dávok 
najmä pri  miestnom použití je veľmi nízke. Inhalačné kor-
tikosteroidy predstavujú vysokoúčinnú liečbu astmy a  majú 

vynikajúci profil bezpečnosti pri  nízkych dávkach, ktoré sa 
obyčajne vyžadujú pri astme. Nežiaduce účinky vznikajú väč-
šinou až pri vysokých dávkach. Navyše v porovnaní s minu-
losťou sa dnes používajú novšie, moderné druhy kortikoste-
roidov, ktoré majú výrazne zníženú nežiaducu hormonálnu 
aktivitu. Navyše, zníženie rizika vzniku vedľajších systémo-
vých účinkov umocňuje ich „cielená“ lokálna aplikácia priamo 
do cieľového orgánu. Bezpečnosť liečby inhalačnými kortiko-
idmi potvrdzuje aj fakt, že nie sú kontraindikované ani počas 
gravidity. Najviac dôkazov o  bezpečnosti v  tehotenstve bolo 
publikovaných o budezonide, je preto liekom voľby u astma- 
tičiek pred a počas gravidity.

Záver
Uvedenou kazuistikou, vrátane netypického (ale  pravdi-

vého) vyjadrenia pacientky, chcem ukázať, že niekedy nestačí 
dať pacientovi účinný liek. Neprezentoval som ani revolučný 
terapeutický postup, ani zmenu dávkovacej schémy najčastej-
šie podávaných liekov. V dnešnej dobe veľkých informačných 
a  komunikačných možností musíme pripustiť, že liečebný 
postup je ovplyvňovaný verejne dostupnými informáciami 
a  následne z  nich vyplývajúcimi reakciami pacienta. Je však 
nutné zdôrazniť skutočnosť, že tieto reakcie zodpovedajú 
individuálnej miere intelektu, vzdelania pacienta, jeho schop-
nosti logického myslenia a  mnohých iných faktorov. Preto 
si musíme uvedomiť riziko, že niektoré informácie budú 
v  dôsledku nedostatočného medicínskeho vzdelania prece-
nené a iné naopak nedocenené.

A práve na prípade tejto konkrétnej pacientky som chcel 
ukázať, že aj v  čase spoločenských sietí, príbalových letákov 
a  internetu je pri  liečbe stále potrebná úloha priameho kon-
taktu lekára s  pacientom. Lekára s  komplexným prístupom, 
vrátane miery empatie a psychológie. Lenže to je práve najväč-
šia „schizofrénia“ v súčasnej medicíne. Unavený, uponáhľaný 
a  vystresovaný doktor si musí nájsť čas, aby s  úsmevom 
na tvári vysvetlil pacientovi etiopatogenézu ochorenia ako aj 
základné farmakologické a farmakokinetické vlastnosti liekov. 
Aby pomohol pacientovi pochopiť, že napr.  okrem výberu 
vhodného lieku, potreby dostatočnej dávky užívaných liekov, 
je potrebná na dosiahnutie najoptimálnejšieho terapeutického 
efektu aj dostatočná dĺžka ich užívania. Musí vysvetliť pomer 
prínosu a rizika daného lieku. Práve tieto faktory môžu zásad-
nou mierou ovplyvniť compliance pri  liečbe. Smutné je, že 
práve na možno najpodstatnejšiu vzájomnú osobnú komuni-
káciu medzi pacientom a lekárom zostáva v dnešnom hektic-
kom svete plnom čísel, často nezmyslených administratívnych 
a  byrokratických úkonov a  štatistík, čoraz menej času. Ale 
ako opakovane ukazuje realita, táto námaha sa lekárovi vráti. 
Pacient stále najviac uprednostňuje komunikáciu s  lekárom, 
ktorý je často konfrontovaný s  neraz nie celkom správnymi 
názormi pacientov na  liečbu a  je preto na ňom, aby pacien-
tov usmernil, opravil a dostatočne motivoval. Nie vždy je to 
jednoduché, ale práve to je asi to známe „umenie medicíny“.
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Použité skratky:
IKS – inhalačné kortikosteroidy
LABA – dlhodobo pôsobiace beta2-mimetiká
SABA – krátkodobo pôsobiace beta2-mimetiká

FVC – úsilná vitálna kapacita pľúc
FEV1 – úsilný výdychový objem za prvú sekundu
FEV1/FVC – Tiffenauov index
BDT – bronchodilatačný test
% NH – percento referenčnej (náležitej) hodnoty
SMART – (Symbicort Maitenance and Reliever Therapy) – udržiavacia a úľavová liečba 
Symbicortom
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Úvod
Priedušková astma je závažné ochorenie, ktoré sa prejavuje 

vo forme rôznych klinických obrazov v závislosti od fenotypu 
astmy a od stupňa závažnosti redukcie ventilačných parametrov. 
Ak  dochádza ku  kombinácii prieduškovej astmy s  inými 
pľúcnymi komorbiditami, diagnostika môže byť veľmi ťažká.

Diagnostika a  liečba prieduškovej astmy a  komorbidít 
vyžaduje medziodborovú spoluprácu medzi imunoalergoló-
gom a pneumoftizeológom a aj na tento fakt chcem vo svojej 
kazuistike poukázať.

Kazuistika
V  kazuistike opisujem priebeh zhoršenia zdravotného 

stavu 38-ročného muža, ktorý sa liečil na  ľahkú, prevažne 
sezónnu astmu. V  rodinnej anamnéze sa u  matky pacienta 
objavuje alergia na „prach“ a  ľahká astma. Otec pacienta má 
psoriázu, ktorá postihuje aj kĺby, a s tými ťažkosťami sa lieči 
v  reumatologickej ambulancii. Iné závažnejšie ochorenia sa 
v rodine nevyskytujú, alebo pacient o nich nevie.

Asthma bronchiale perzistujúca ťažká,  
komplikovaná deskvamačnou  
intersticiálnou pneumóniou

Zuzana Kováčová
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, AdLa s.r.o., Prešov

Súhrn:
Vo svojej kazuistike popisujem príbeh pacienta, ktorý bol odoslaný na vyšetrenie 

do našej ambulancie pre zhoršenie bronchiá;lnej astmy, ktorá bola dobre kontrolovaná 
do septembra 2011. Zhoršenie klinického stavu bolo spôsobené koincidenciou astmy 
s deskvamačnou intersticiálnou pneumóniou.

Avšak k takto jednoducho napísanému záveru viedla neľahká diagnostická cesta.

Summary:
The severe persistent bronchial asthma complicated by the desquamative interstitial 
pneumonia

My case report describes a story of a patient, who was referred to our office because 
of the worsening of his bronchial asthma that had been well controlled until September 
2011. The worsening of his clinical status was caused by the coincidence of the asthma 
and the desquamative interstitial pneumonia.

Such an easy written conclusion was however preceded by a  difficult diagnostic 
procedure.

Kováčová, Z. Asthma bronchiale perzistujúca ťažká, komplikovaná deskvamačnou intersticiálnou 
pneumóniou. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 10, MSupl2: 23–26, 2013.

Kľúčové slová: 
 � asthma bronchiale
 � deskvamačná 

intersticiálna pneumónia
 � eozinofília
 � ECP (eozinofilný 

kationický proteín)
 � FeNO (fractional exhaled 
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 � sIgE (sérová hladina 
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 � bronchoskopia
 � VATS (videothorakoskopia)
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 � bronchoscopy
 � VATS (video-thoracoscopy)
 � CT examination

Z osobnej anamnézy sú zaujímavé nasledovné údaje. Náš 
pacient mal príznaky alergie od detstva, asi od svojich šiestich 
rokov života. Alergické príznaky postihovali hlavne oči a nos, 
sporadicky sa vyskytovali aj zápaly priedušiek. Stavy dušnosti 
v detstve nemával, tie sa objavili až v dospelom veku, s maxi-
mom v čase pelenia tráv a po pobyte v prašnom prostredí.

Svoje ťažkosti mal pomerne dobre pod kontrolou užíva-
ním antihistaminík (loratadin 5  mg), aj to len p.  p. (podľa 
potreby). Niekoľkokrát ročne sa mu ťažšie dýchalo, vtedy 
použil uvoľňovač salbutamol 100 mg 1–2 vdychy. Pri nádche 
užíval do nosa intranazálne kortikoidy – mometazón furoát 
50 mg 2 x denne.

V roku 2000 absolvoval na ORL oddelení operáciu deviova-
nej nosovej prepážky, ktorá mala negatívny vplyv na dýchanie. 
Po operácii sa dýchanie nosom výrazne zlepšilo. Od konca sep-
tembra 2011 sa výrazne zhoršila nádcha a objavili sa príznaky 
charakterizujúce zhoršenie astmy, a  to  kašeľ, piskoty. Denne 
mal aj niekoľkokrát záchvaty dušnosti, objavila sa fyzická nevý-
konnosť, únava, zadýchavanie sa pri minimálnej námahe.
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Pacient vyhľadal pre zhoršenie stavu alergológa v rajóne, 
ktorý mu upravil liečbu, a to nasledovne: montelukast 10 mg 
večer, salmeterol/flutikazón propionát 50/500  µg vo  fixnej 
kombinácii, mometazón furoát 50  mg 2  x  denne 2  vstreky 
do  nosa, kortikoidy p. o. (perorálne) – prednizón v  náraze 
od  dávky 60  mg na  deň počas  8  dní, salbutamol 100  mg 
2 vdychy pri dýchavici. Nasadená liečba mala čiastočný efekt, 
došlo k miernemu zlepšeniu klinického stavu hlavne počas 
užívania systémových kortikoidov.

Pacient hľadal pomoc aj mimo svojho bydliska, v januári 
2012 prišiel na  vyšetrenie do  našej ambulancie. Pri  prvom 
vyšetrení opísal svoje zdravotné ťažkosti a  udával zhoršenie 
zdravotného stavu od  septembra 2011 v  zmysle zhoršenia 
dýchania, s  dýchavicou a  extrémnym zahlienením, sťažené 
vykašliavanie, záchvaty kašľa hlavne v  nočných hodinách 
a pri minimálnej fyzickej námahe. Ťažkosti boli obdobné ako 
pri vyšetrení u alergológa v rajóne a po úprave liečby v zmysle 
jej fortifikácie nedochádzalo k stabilizácii stavu.

Pacient je živnostník – elektrikár, zhoršil sa aj jeho sociálny 
status. Nemohol sa zaviazať prevzatím zákazky, lebo nevedel, 
či prácu dokáže dokončiť v termíne, alebo vôbec pre zhoršenie 
zdravotného stavu. Zlý klinický stav pretrvával napriek pra-
videlnému užívaniu všetkej odporučenej medikácie a  fyzic-
kému šetreniu.

Pri vyšetrení v  našej ambulancii sme urobili odber 
na vyšetrenie laboratórnych parametrov a tie boli nasledovné 
(január 2012): známky bakteriálneho zápalu neboli prítomné, 
sedimentácia červených krviniek za  prvú hodinu:  10, počet 
leukocytov bol v  norme, v  diferenciálnom krvnom obraze 
bola prítomná výrazná eozinofília 18  %, v  absolútnych 
počtoch 1,780 x 109/l, hladina sérového IgE bola výrazne zvý-
šená na 7 460 IU/ml (norma je do 150 IU/ml). Ďalší marker 
eozinofilného zápalu ECP bol zvýšený na  198  µg/l (norma 
do  15  µg/l). Vyšetrenie oxidu dusnatého vo  vydychovanom 
vzduchu – FeNO bolo 99 ppb (parts per bilion), čo je jedno-
značne zvýšená hladina (norma v rozmedzí od 20 do 25 ppb) 
a  svedčí o  prebiehajúcom eozinofilnom zápale v  dolných 
dýchacích cestách. Zvýšená hodnota súčasne predikuje dobrú 
odpoveď na liečbu kortikoidmi, ak ide o diagnózu bronchiál-
nej astmy.

V ďalšom kroku sme urobili kožné prick testy (diagnos-
tické alergény Alyostal; Stallergenes), kde boli pozitívne testy 
na  nasledovné alergény: Dematophagoides pteronyssinus 
a D. farinae, Alternariu, peľ brezy, peľ piatich tráv, ambróziu. 
Podľa klinických prejavov testy nesvedčili len o senzibilizácii, 
ale o alergii.

Nasledovalo funkčné vyšetrenie pľúc s  nasledovnými 
parametrami: FVC 3  820  ml – 73  %  NH, FEV1  2  890  ml – 
67 % NH, PEF 57 % NH, MEF50 % 33 % NH. Urobili sme aj 
bronchodilatačný test so  4  vdychmi salbutamolu v  celkovej 
dávke 400 µg, ktorý bol negatívny.

Po  klinickom vyšetrení pacienta, po  funkčných testoch 
a  prick testoch som upravila doterajšiu liečbu nasledovne. 
Zmenila som fixnú kombináciu ICS/LABA (inhalačný kor-
tikosteroid/dlho účinkujúci beta2-agonista) na  budezonid/

formoterol 400/12  mg vo  fixnej kombinácii, montelukast 
10 mg večer, levocetirizín 5 mg, salbutamol 100 mg 2 vdychy 
p.  p., kortikoidový náraz v  dennej počiatočnej dávke 40  mg 
prednizónu p. o. s postupným klesaním.

Vzhľadom na klinicky neuspokojivý stav pacienta pri plne 
vyťaženej antiastmatickej liečbe a pocit, že sa za astmou ešte 
niečo skrýva, som pacienta odoslala na vyšetrenie do pľúcnej 
ambulancie v Prešove. Pneumológ ponechal liečbu a odoslal 
pacienta na  vyšetrenie do  Národného ústavu tuberkulózy, 
pľúcnych chorôb a  hrudníkovej chirurgie vo  Vyšných 
Hágoch, kde bol hospitalizovaný od 15. 3. 2012 do 1. 4. 2012 
– 1. hospitalizácia.

Tam bol pacient prijatý a  nasledovalo ďalšie kolo 
laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení. Z vyšetrení uvádzam 
tie, ktoré považujem za potrebné uviesť v rámci diferenciálnej 
diagnostiky, a to je snímka srdca a pľúc z 16. 3. 2012 s popisom: 
trachea a mediastinum v strednom postavení, paratracheálne 
vidno tieň lobus venae azygos, bránice klenuté, uhly voľné, 
v  pľúcnom parenchýme nevýrazná prúžkovitá disseminácia. 
Hilová oblasť je normálne konfigurovaná.

Zo základných laboratórnych vyšetrení bola sedimentá-
cia červených krviniek 20/35, v diferenciálnom krvnom obraze 
boli zvýšené eozinofily 16,50 %, absolútny počet eozinofilov 
bol 1,410  x  109/l, sIgE 3  427  IU/ml (norma do  150  IU/ml). 
Nasledovali vyšetrenia, ktoré by vysvetľovali eozinofíliu: 
stolica na  parazity bola opakovane negatívna, na  vylúčenie 
mykotickej etiológie bol vyšetrený aspergilový antigén a kan-
didový antigén v  sére, s  negatívnym nálezom. Pri  diferenci-
álnej diagnostike respiračného ochorenia sú nevyhnutné aj 
sérologické vyšetrenia. Tie boli robené na  nasledovné pato-
gény: Coxiella burnetii, Chlamydia pneumoniae, Influenza 
A, B, Legionella pneumohila, Mycoplasma pneumoniae, 
Parainfluenza, RS vírus, HIV 1+2, ktoré boli kompletne všetky 
negatívne. V rámci vylúčenia špecifického procesu bol robený 
aj Mantoux test, s negatívnym nálezom (10/3).

Z nasledujúcich funkčných vyšetrení bola realizovaná spiro- 
metria, pri  ktorej ventilačné parametre boli v  norme, alebo 
bola prítomná ľahká obštrukcia (pri liečbe), bronchodilatačný 
test s  fenoterol/ipratropium bromidom (Berodual) 4  vdychy 
bol hodnotený ako pozitívny, postbronchodilatačné zlepšenie 
FEVl o 480 ml (+17 % pôvodnej hodnoty), difúzna kapacita 
pľúc pre CO bola v norme.

Ďalším vyšetrením bolo stanovenie oxidu dusnatého 
vo vydychovanom vzduchu – FENO s mierne zvýšenou hla-
dinou 27,2  ppb (norma u  dospelých medzi 20  –  25  ppb), 
HRCT z  9.  3.  2012 (hodnotenie nálezu robeného na  CT 
pracovisku v  Prešove), kde bolo HRCT opísané nasledovne: 

Straussová Lotte (1913–1985) – americká patoložka. Narodila se v  Německu. 
Doktorát získala v Itálii. V roce 1938 emigrovala do USA, kde se nejdříve věnovala 
mikrobiologii. V roce 1941 byla přijata do Mount Sinai Hospital, kde se začala půso-
bit jako patoložka se specializací na děti. Straussová je považována za průkopnici 
v oboru dětské patologie a je zakladatelkou Společnosti pro pediatrickou patologii. 
Publikovala více než sto vědeckých prací a stala se učitelkou mnoha dalších pato-
logů. Ve spolupráci s Jákobem Churgem zkoumala a pojmenovala syndrom Churga-
Straussové. (zdroj informací: archiv redakce) 

(zdroj informací: archiv redakce)
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prítomné známky počínajúcej intersticiálnej pneumopatie, 
známky mediastinálnej lymfadenopatie. Ten istý nález počas 
hospitalizácie vo Vyšných Hágoch bol interpretovaný takto: 
v  S6  vpravo splývajúce ložisko s  priemerom 5  mm (možné 
pozápalové zmeny) a v S3 vľavo – fibrotické zmeny s trakciami 
bronchov.

19.  3.  2012 sa zrealizovalo bronchoskopické vyšetrenie 
s nasledovným opisom: obojstranne v bronchiálnych ústiach 
sú prítomné početné zátky hustého hnisavého hlienu, ktorý 
zrieďujeme a  realizujeme výplachy na  normálnu flóru, BK, 
plesne a cytológiu zo stredného a dolného lobárneho bronchu 
vpravo. Následne hlieny odsávame, odoberáme laváž na BAL, 
nasleduje mikroexcízia zo sliznice spojného bronchu vpravo, 
punkcia P1 z predného svahu tracheálnej kariny a P2 z kariny 
medzi horným lobárnym a spojným bronchom vpravo.

Záver bronchoskopického vyšetrenia bol nasledovný: 
v  bronchoch sú známky difúznej katarálnej tracheobron-
chitídy, v  bronchiálnych ústiach obojstranne sú prítomné 
početné hlienohnisavé zátky. Vyšetrením BAL (bronchoal-
veolárna laváž) bola zistená výrazná eozinofília 51 % a pomer 
CD4/CD8 lymfocytov v BAL bol 0,29. Tento pomer subpopu-
lácií Ly 4/8 nesvedčil pre sarkoidózu.

Histologický nález tkaniva odobratého pri bronchosko-
pii vykazoval chronickú nešpecifickú bronchitídu stredného 
stupňa, s  prítomnými ojedinelými eozinofilmi, bez  prítom-
nosti ďalších histopatologických zmien.

Predbežný diagnostický záver po 1.  pobyte vo  Vyšných 
Hágoch bol nasledovný: asthma bronchiale – ľahká perzistu- 
júca, rhinitis allergica (polyvaletná alergia), pollinosis II.  štá-
dium trávy, ambrózia, stromy, plesne, rhinosinusitis chronica, 
hepatomegália, lipómy v podkoží hrudníka obojstranne.

Napriek diagnóze ľahkej astmy bola ponechaná fortifi-
kovaná liečba fixnou kombináciou budezonid/formoterol 
400/12 mg 2 x denne 1 vdych, desloratadín 5 mg l tbl denne, 
erdosteín 300 mg 2 x denne a montelukast 10 mg večer, feno-
terol hydrochlorid 50 mg/ipratrópium bromid 20 mg p. p.

Po návrate domov sa po prechodnom zlepšení zdravotný 
stav znovu zhoršil v  zmysle zvýraznenia dráždivého kašľa 
a  výrazného zahlienenia. Pacient mal už vo  februári 2012 
vystavený návrh na  preliečenie vo  VZZ v  Novej Polianke, 
kam bol prijatý za účelom ďalšej diagnostiky a  liečby v čase 
od 10. 4. 2012 do 28. 4. 2012.

V  epikríze bol vyslovený záver, ktorý aktívny interstici-
álny pľúcny proces zatiaľ vylučuje, pri  funkčnom vyšetrení 
pľúc bola krivka prietok-objem v  normálnych hodnotách, 
bez  ventilačnej poruchy. Pacient absolvoval aj vyšetrenie 
difúznej kapacity pľúc pre CO metódou jedného dychu, ktoré 
vykazovalo nález ľahkej poruchy difúznej kapacity pľúc. 
Záťažový test s  meraním pO2 na  vrchole záťaže vykazoval 
fyziologický vzostup pO2 na vrchole záťaže. Po vyšetrení bol 
pacient prepustený do  ambulantnej starostlivosti na  nezme-
nenej liečbe, s nasledovným diagnostickým záverom: asthma 
bronchiale – perzistujúca stredne ťažká, pri  liečbe čiastočne 
kontrolovaná, rhinitis chronica allergica – polyvalentná pre-
citlivelosť, suspektná odoznievajúca eozinofilná pneumónia, 

pozápalové zmeny pľúc v  S6  vpravo a  S3  vľavo (CT nález 
9.  3.  2012), hypereozinofília s  hyperIgE, stav po  prekonanej 
katarálnej nešpecifickej tracheobronchitíde v  marci 2012, 
hepatopatia so sonografickým nálezom hepatomegálie, digiti 
hipocratici nešpecifickej etiológie, lipómy kože, chronický 
vertebrogénny algický syndróm krčnej chrbtice.

Pre  ambulantné sledovanie bolo odporučené v  prípade 
zhoršovania laboratórneho nálezu (hlavne nárastu hladiny IgE 
a zvyšovania hladiny eozinofilov) kontrolné vyšetrenie pľúcnej 
difúzie, eventuálne kontrolné HRCT (vyšetrenie počítačovou 
tomografiou s vysokým rozlíšením) na posúdenie dynamiky 
procesu v pľúcnom tkanive. Liečba ostala bez zmeny tak, ako 
bola odporučená vo Vyšných Hágoch.

Vzhľadom na  ešte stále prebiehajúci diferenciálno- 
-diagnostický proces, nejasnú komorbiditu a  súčasne 
extrémne vysokú hladinu sérového IgE, liečebná eventualita 
anti IgE liečbou, ktorá sa ponúkala ako možnosť na zlepšenie 
klinického stavu, už vôbec neprichádzala do úvahy.

Klinický stav pacienta sa po  prechodnom zlepšení opa-
kovane zhoršoval, v júni 2012 pre extrémne zahlienenie prie-
dušiek bola robená v  Prešove v  pľúcnej ambulancii opako-
vane bronchoskopia s  lavážou a  odstránením hlienových 
zátok, súčasne bola robená aj excízia na histológiu. Histológia 
na  atypické bunky bola negatívna, malignita v  danom čase 
bola vylúčená. Po bronchoskopickom vyšetrení sa pacient cítil 
podstatne lepšie, odstránenie hlienových zátok mu zlepšilo 
klinický stav.

V  auguste 2012 sa objavili zažívacie problémy, bolesti 
v oblasti pravého podrebria a bolesti v epigastriu. Tieto pro-
blémy mohli čiastočne súvisieť aj s podávaním vysokých dávok 
systémových kortikoidov. Pacient bol vyšetrený v chirurgickej 
ambulancii Chirurgickej kliniky UN L. Pasteura v Košiciach, 
kde bol aj následne (17. 8. 2012) pre diagnózu empyému cho-
lecysty operovaný (laparoskopická cholecystektómia).

Po  operácii pretrvávali bolesti v  brušnej dutine, na  ich 
objasnenie bola realizovaná gastroskopia, pri  ktorej bola 
diagnostikovaná antrumgastritída pri  kortikoterapii. Nasle-
dovala úprava liečby pridaním blokátorov protónovej pumpy 
a prokinetík.

Počas hospitalizácie na  Internej klinike UN  L.  Pasteura 
v  Košiciach, kde bol preložený z  Chirurgickej kliniky, sa 

Burnet Frank Macfarlane (1899–1985) – australský virolog a imunolog. Doktorát 
medicíny získal na  University of  Melbourne v  roce 1924. Pracoval ve  Walter 
and Eliza Hall Institute of Medical Research v Melbourne a na své mateřské univer-
zitě. Objevil původce Q-horečky (onemocnění způsobené Coxiella burnetii) a psito-
kózy, rozvinul postupy pro izolaci a kultivaci viru influenzy. Nobelova cena, kterou 
obdržel mj. za klonální selekční teorii tvorby protilátek je jen jedním z jeho mnoha 
významných ocenění. 

Churg Jákob (1910–2005) – americký patolog. Narodil se v Polsku v lékařské rodině. 
V roce 1936 získal doktorát a politické události v Evropě ho donutily emigrovat do 
USA. Zde se rozhodl pro dráhu patologa. V rámci svého výzkumu spolupracoval 
s Lotte Straussovou. Jejich jména nese syndrom Churga-Straussové. Podílel se také 
na výzkumu Wegenerovy granulomatózy, někdy též zvané Wegener-Churg-Klinger 
syndrom. V roce 1966 se stal Churg profesorem patologie. Během své kariéry uve-
řejnil více než 300 vědeckých prací a kromě nich vypracoval i řadu patologických 
učebnic. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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prvýkrát v  klinickom obraze objavila vazoneuróza pravej 
dolnej končatiny. Konziliárny lekár – neurológ – suponoval 
mononeuropatiu pravej dolnej končatiny. Na  základe týchto 
príznakov a prítomnosti nestabilnej ťažkej astmy, eozinofílie, 
hyperIgE, počínajúcej intersticiálnej pneumopatie internisti 
spolu s  imunologickým konziliárnym lekárom v  Košiciach 
suponovali Churg-Straussovej syndróm.

Táto diagnóza však nebola potvrdená, cievne nekrózy 
neboli prítomné, vyšetrenie ANCA (protilátok proti cyto-
plazme neutrofilov) bolo opakovane negatívne. Vazospazmy 
sa neopakovali a príznaky neuropatie spontánne ustúpili.

Pre  znovu sa opakujúce zhoršenie dýchania nasledo-
valo ďalšie HRCT vyšetrenie pľúc, kde rádiológ opísal  
progresiu pľúcnej fibrózy. Z  tohto dôvodu bol pacient pre-
ložený z  UN  L.  Pasteura v  Košiciach do  Národného ústavu 
tuberkulózy a  pľúcnych chorôb a  hrudníkovej chirurgie 
vo V. Hágoch na svoju 2. hospitalizáciu v tomto zariadení, a to 
v  čase od  25.  9.  2012 do  17.  10.  2013. Tam boli realizované 
doplňujúce vyšetrenia: na  opakované vylúčenie špecifického 
procesu Mantoux test s negatívnym výsledkom a Quantiferon 
TB Gold test s negatívnym záverom. Opakovane boli indiko-
vané sérologické vyšetrenia – tzv. respiračný profil, ktorý bol 
podobne ako pri  prvej hospitalizácii kompletne negatívny. 
V rámci vylúčenia mykotickej etiológie sa opakovalo vyšetre-
nie aspergilového a  kandidového antigénu v  sére, s  negatív-
nym nálezom. Legionelový antigén v moči bol tiež negatívny, 
parazitologické vyšetrenie stolice v  rámci hľadania príčiny 
eozinofílie bolo opakovane negatívne.

Pre  migrujúce infiltráty v  pľúcnych poliach, ktoré boli 
opisované pri  vyšetreniach počítačovou tomografiou, sa 
odborníci rozhodli indikovať videothorakoskopiu vľavo. 
12.  10.  2012 sa na  oddelení hrudníkovej chirurgie realizo-
vala operácia v celkovej anestézii, videothorakoskopia vľavo, 
súčasne bola urobená aj biopsia pľúc a  parietálnej pleury. 
V  histologickom obraze vzorky z  pľúc odobratej pri  uvede-
nom zákroku sa histologicky verifikoval nález blízky deskva-
mačnej intersticiálnej pneumónii. Pre tento nález bola indi-
kovaná liečba systémovými kortikoidmi v  úvodnej dávke 
prednizónu 30 mg/deň prvý mesiac, s odporučením postupne 
znižovať dávky.

Pacient bol prepustený s  nasledovným diagnostic-
kým záverom: deskvamačná intersticiálna pneumónia 
(Dg  J 84.9), stav po VATS l.  sinister v októbri 2012, asthma 
bronchiale – perzistujúca stredne ťažká, rhinitis chronica 
allergica, pollinosis II. št. trávy, ambrózia, stromy, plesne, stav 
po  cholecystektómii (august 2012), antrumgastritída, defekt 
ductus hepaticus communis s  prestenotickou dilatáciou. 

Na  kontrolné vyšetrenie do  pracoviska vo  Vyšných Hágoch 
bude pacient predvolaný.

Diskusia
Kazuistika je ukážkou nevyhnutnej medziodborovej spo-

lupráce imunoalergológa a pneumológa.
Spočiatku jednoduchá a  jasná diagnóza alergickej rini-

tídy s  prevažne sezónnou ľahkou alergickou astmou sa 
skomplikovala.

Napriek veľkému počtu realizovaných vyšetrení a opako-
vaných pobytov v rôznych špecializovaných ústavoch a klini-
kách, ochorenie, ktoré komplikovalo základný klinický prie-
beh astmy, nebolo ihneď od  začiatku zhoršenia klinického 
stavu definitívne diagnostikované.

Laboratórne vyšetrenia svedčili pre  pretrvávajúci eozi-
nofilný zápal v  dýchacích cestách, s  vysokou hladinou sIgE, 
pozitívnym ECP, s vyššou hladinou FeNO, s pozitívnymi prick 
kožnými testami na sezónne aj celoročné alergény, s prítom-
nosťou reverzibility obštrukcie v dýchacích cestách.

Do určitého času bola prítomná aj čiastočne dobrá odpo-
veď na  systémové kortikosteroidy a  aj  na  inhalačné korti-
kosteroidy vo  fixnej kombinácii s  dlhodobo účinkujúcimi 
beta2-agonistami.

Avšak stále bol prítomný patologický pochod, ktorý 
komplikoval spočiatku „jasnú“ diagnózu alergickej eozino-
filnej bronchiálnej astmy, a  tou bola pri poslednej hospitali-
zácii (október 2012) histologicky verifikovaná deskvamačná 
intersticiálna pneumónia.

Pri  našej dennej praxi by sme nemali zabúdať myslieť aj 
diferenciálno-diagnosticky, inak nám hrozí riziko rutinnej 
diagnostiky, aj s možnými omylmi! Pri nejasných diagnózach 
a  nálezoch je vhodné konzultovať stav pacienta s  kolegami 
pneumológmi, alebo inými špecialistami. Medziodborová 
spolupráca je veľmi potrebná.

V  kazuistike som použila doterajšiu dokumentáciu  
pacienta, prepúšťacie správy z Vyšných Hágov, Novej Polianky, 
Chirurgickej a Internej kliniky UN L. Pasteura v Košiciach.

MUDr. Zuzana Kováčová
AdLa s.r.o.
Vajanského 1
080 01 Prešov

e-mail: kovaczuzana@gmail.com

ASTHMA BRONCHIALE PERZISTUJÚCA ŤAŽKÁ, KOMPLIKOVANÁ  
DESKVAMAČNOU INTERSTICIÁLNOU PNEUMÓNIOU
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Máme možnosť lepšie klasifikovať  
pacientov s astmou?

Alena Smiešková
AdLa, s.r.o., Prešov

Súhrn:
Asthma bronchiale patrí medzi chronické ochorenia s  vysokou prevalenciou. 

Kvalita života u  pacientov s  ťažkou formou astmy nie je dobrá. Časť našich pacien-
tov aj pri maximálne vyťaženej liečbe (už spojenej s rizikom nežiaducich účinkov) má 
časté exacerbácie s neistou prognózou ochorenia. V klinickej praxi je potrebné nájsť 
„mechanizmus alebo model“, ktorý by týchto rizikových pacientov pomohol identifi-
kovať. Jednou z možností je aj klasifikácia astmy podľa patofyziologického fenotypu. 
Eozinofilný fenotyp – alergický aj nealergický – je fenotyp, pri  ktorom sme v  liečbe 
úspešnejší. Naopak, u  neeozinofilného fenotypu bronchiálnej astmy vieme, že  naša 
liečba nemá taký efekt, ako by sme potrebovali a prognóza ochorenia nie je dobrá.

Summary:
Do we have an option to improve the classification of patients with asthma?

Bronchial asthma belongs to chronic diseases with a high prevalence. The quality 
of life in patients with a severe asthma is not good. A segment of our patients suffers 
from frequent exacerbations and uncertain prognosis despite maximal treatment (asso-
ciated with a risk of adverse reactions). It is necessary to find the “mechanism or model”, 
which could be helpful in the identification of such risk patients in our clinical practice. 
One of the possibilities is the classification of asthma according to the pathophysiolo-
gical phenotype. Our treatment in the eosinophilic phenotype – both allergic and non-
-allergic – is more successful. On the contrary, we know that we are not so successful 
in the treatment of the non-eosinophilic phenotype of bronchial asthma; the treatment 
doesn’t bring the desired effect and the prognosis of the disease isn’t good.

Smiešková, H. Máme možnosť lepšie klasifikovať pacientov s astmou? Kazuistiky v alergologii, pneumologii 
a ORL 10, MSupl2: 27–30, 2013.

Kľúčové slová: 
 � asthma bronchiale
 � klasifikácia astmy
 � fenotyp astmy

Key words: 
 � asthma bronchiale
 � classification of asthma
 � phenotype of asthma

Úvod
Asthma bronchiale je chronické zápalové ochorenie dýcha-

cích ciest – zvyčajne celoživotné. Prevalencia astmy vo vyspe-
lých krajinách, vrátane Slovenska, je približne 10 %. Dnešná 
definícia bronchiálnej astmy ostáva platná od roku 2003 – ide 
o ochorenie, ktoré je podmienené chronickým zápalom dol-
ných dýchacích ciest s  účasťou rôznych buniek (lymfocytov, 
eozinofilov, neutrofilov a iných), ktorý vedie k hyperreaktivite 
priedušiek.

V poslednom období máme dôkazy o tom, že astma je hete-
rogénne ochorenie, má premenlivé klinické prejavy a  znova 
je v  popredí „staronové“ chápanie astmy ako heterogénneho 
astmatického syndrómu, ktorý sa v čase intraindividuálne mení, 
a preto je klinický obraz prieduškovej astmy variabilný. Máme 
identifikované rozdielne bunkové typy astmatického zápalu. 
Dnešné vnímanie astmy teda nie je možné v  zmysle ohrani-
čenej nozologickej jednotky, ale heterogénneho astmatického 
syndrómu, ktorý sa v čase mení (napríklad u astmatika, ktorý 

fajčí, sa neutrofilný fenotyp astmatického zápalu potom ako 
prestane fajčiť môže zmeniť na eozinofilný fenotyp a naopak, 
eozinofilný fenotyp sa vďaka negatívnym vplyvom vonkajšieho 
prostredia môže zmeniť na neutrofilný).

Pre lepšiu diagnostiku a plán liečby sme v minulosti kla-
sifikovali astmu podľa závažnosti, neskôr podľa odpovede 
na liečbu. Z hľadiska chápania astmy ako heterogénneho syn-
drómu stav pacienta najlepšie vystihne kombinovaná klasifi-
kácia astmy (odporúčaná v českej odbornej literatúre). Podľa 
stupňa závažnosti klasifikujeme astmu ako intermitentnú 
alebo perzistujúcu – ľahkú, stredne ťažkú a  ťažkú, podľa 
úrovne kontroly na  astmu kontrolovanú, čiastočne kontro-
lovanú a nekontrolovanú, na podklade liečiteľnosti na  ľahko 
liečiteľnú, čiastočne až  ťažko liečiteľnú a  na  podklade pato-
fyziologického fenotypu na eozinofilnú alergickú, eozinofilnú 
nealergickú a  neeozinofilnú astmu – neutrofilný alebo pauci-
granulocytárny fenotyp (tab.  č. 1). V  klinickej praxi už teraz 
bežne používame prvé dve klasifikácie astmy. Lekár by mal 
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mať však celkový pohľad na pacienta – jeho astmu aj v zmysle 
patofyziologického fenotypu. Fenotyp astmy je definovaný ako 
súhrn všetkých pozorovaných vlastností a znakov organizmu. 
Pri astme môžeme patofyziologický fenotyp vyjadriť na základe 
merania zloženia a intenzity patologického zápalu v dýchacích 
cestách, či merania ukazovateľov systémových prejavov astma-
tického zápalu (eozinofily, celkové IgE, špecifické IgE, prick 
testy, ECP, meranie NO, eozinofily v  spúte) alebo pomocou 
patofyziologických znakov (meranie bronchiálnej hyperreakti-
vity). Spresnenie fenotypu astmy môže napomôcť k  lepšej kon- 
trole astmy a je dôležité hlavne u tých pacientov, ktorí nedosta-
točne reagujú na  liečbu. Ak chceme „individualizovať“ liečbu 
– teda „ušiť liečbu na  mieru“ pacientom, určenie fenotypu 
je minimálne vhodné, ak nie dokonca zásadné. Je možné, že 
pomocou lepšieho poznania fenotypov astmy a ich vlastností sa 
budú môcť vypracovať jednoduché kritériá priraďovania, ktoré 
umožnia nám lekárom v  klinickej praxi priradiť jednotlivých 
pacientov k  špecifickým skupinám – s  cieľom nastaviť špeci-
fickú liečbu, a  tým aj možnosti ovplyvniť reziduálnu aktivitu 
ochorenia s následnou zlepšenou kontrolou astmy.

Rozlišujeme tieto základné patofyziologické fenotypy 
astmy: eozinofilný – alergický alebo nealergický (najčastej-
šie fenotypy astmy) a neeozinofilný – neutrofilný alebo pau-
cigranulocytárny. Z klinického hľadiska vieme, že eozinofilný 
fenotyp astmy je vnímavejší na liečbu KS. Alergický eozino-
filný fenotyp začína zvyčajne v detstve a má dobrú odpoveď 
na liečbu KS, s tendenciou pri pravidelnej liečbe len k poma-
lým zmenám FEV1. Nealergický eozinofilný fenotyp začína 
v dospelosti, odpoveď na  liečbu je menej efektívna, s pokle-
som FEV1. Neeozinofilný fenotyp astmy má obmedzenú odpo-
veď na kortikosteroidy a je častejšie spojený s rizikom ťažších 
foriem astmy a pokles spirometrických parametrov – FEV1 je 
najvýznamnejší (pozri tab. č. 2).

Kazuistika 1
Prvým pacientom je muž narodený v roku 1972. V rodin- 

nej anamnéze u otca je alergická nádcha, u brata bola atopická 
dermatitída v detstve. V osobnej anamnéze boli v ranom det-
stve prejavy atopického ekzému. V  predškolskom veku bola 
vykonaná adenotómia pre opakované infekcie dýchacích ciest. 
Roky bol nepravidelne liečený v  alergologickej ambulancii, 

„nemal čas ani chuť“ a nepovažoval to za až také dôležité (a asi 
ani rodičia). Alergická anamnéza lieková, potravinová i kon-
taktná je negatívna. Je nefajčiar.

V  klinickom obraze pri  prvom vyšetrení v  roku 2007 
boli prejavy alergickej nádchy s  postupným zhoršova-
ním subjektívnych ťažkostí. Príznaky ochorenia pacienta  
obmedzujú v práci aj doma, a preto sa chce začať pravidelne 
liečiť. Na otázku v zmysle tolerancie námahy udáva zadýcha-
vanie len pri námahe, pri kontakte so starým prachom u babky 
a ako vysvetlenie týchto ťažkostí udáva „slabú“ kondíciu.

Pri  úvodných vyšetreniach bola v  krvnom obraze eozi-
nofília 5 % (0,332 x 109/l), celkové IgE 412 mg/ml, pri vyše-
trení špecifického IgE pozitivita na  brezu, trávy, roztoče aj 
plesne Alternaria, NO 72 ppb. Pri spirometrickom vyšetrení 
boli hodnoty FVC 110 % NH (5,92 l), FEV1 98 % NH (4,43 l), 
MEF50 58  % NH (3,02  l). Vzhľadom na  „obštrukčný“ tvar 
krivky bol indikovaný aj bronchodilatačný test (BDT) s pou-
žitím 400 mg salbutamolu podaného pomocou AeroChamber. 
Hodnoty FEV1 po podaní salbutamolu boli 114 % NH – 5,16 l, 
zlepšenie o 17 %, MEF50 100 % NH – 6,19 l, čo bolo zlepšenie 
o 60 %, test bol u pacienta pozitívny.

V  liečbe alergickej rinitídy boli nasadené antihistaminiká 
a  intranazálne kortikosteroidy (INCS) a  pacient bol poučený 
o režime alergika. Neskôr v korelácii s klinickým obrazom bola 
nasadená aj alergénová imunoterapia s dobrým efektom. V liečbe 
astmy bol najprv nasadený inhalačný kortikosteroid – budezo-
nid, neskôr pre nedostatočný klinický efekt, vrátane nezlepšenia 
spirometrických parametrov, bola realizovaná zmena na bude-
zonid/formoterol (Symbicort Turbuhaler) 200/6  mg v  režime 
SMART 2 x 1 vdych plus inhalácia podľa potreby.

Pri  nasledujúcej kontrole bol stav pacienta výrazne lepší, 
podľa slov pacienta zjavne „podcenil stav“. Pri  nasledujúcich 
kontrolách bol stav pacienta stabilizovaný, bez príznakov astmy, 
len s  ojedinelými prejavmi alergickej nádchy. Spirometrické 
vyšetrenie pri  kontrole po  trojmesačnej liečbe vykazovalo 
nasledujúce hodnoty: FVC 111  % (bez zmeny), FEV1  118  % 
(pred  98  %), MEF50 100  % (pred  58  %) – skoro identické 
hodnoty ako pri  BDT. Pacient užíval budezonid/formoterol 
200/6 mg 2 x 1 vdych plus inhalácia podľa potreby posledných 
5  rokov počas sezóny a  mimo sezóny užíval inhalačný korti-
kosteroid – budezonid. Počas tohto obdobia u pacienta nebola 

Tab. č. 1: Kombinovaná klasifikácia bronchiálnej astmy

fenotyp klinické ťažkosti kontrola

eozinofilný alergický intermitentná astma pod kontrolou ľahko liečiteľná astma

ľahká perzistujúca astma
pod čiastočnou kontrolou

eozinofilný nealergický stredne ťažká perzistujúca astma

neeozinofilný neutrofilný ťažká perzistujúca astma nedostatočná kontrola ťažko liečiteľná astma

Tab. č. 2: Rozdelenie astmy podľa prítomnosti eozinofilného zápalu s odlišnou odpoveďou na liečbu KS

fenotyp astmy zápal vznik astmy odpoveď na KS pokles FEV1

eozinofilná alergická astma eozinofily detstvo +++ +

eozinofilná nealergická astma eozinofily dospelosť ++ ++

neeozinofilná astma neutrofily dospelosť + +++

MÁME MOŽNOSŤ LEPŠIE KLASIFIKOVAŤ  
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žiadna závažnejšia exacerbácia astmy. Mal jedno zhoršenie 
stavu – „skúsil“ vydržať bez liekov. Pri pravidelnej liečbe máva 
symptómy počas peľovej sezóny, ak nedodržiava režim alergika 
(pobyt v prírode – stanovanie) v spojení s námahou.

Stav je klasifikovaný ako asthma bronchiale stredne ťažká 
perzistujúca, eozinofilná – alergická, kontrolovaná, ľahko 
liečiteľná.

Záver
V alergologických ambulanciách sa najčastejšie stretávame 

s  týmto fenotypom prieduškovej astmy, ktorý začína v  det-
stve alebo mladosti. Tento fenotyp astmy má dobrú odpoveď 
na liečbu a my môžeme pacienta „upokojiť“ v tom zmysle, že 
pri  dlhodobej pravidelnej liečbe a  adekvátnej spolupráci je 
jeho prognóza veľmi dobrá.

Kazuistika 2
Druhým pacientom je muž narodený v roku 1954 s nega-

tívnou rodinnou aj osobnou anamnézou. Alergická anamnéza 
potravinová i  kontaktná je negatívna. Z  liekovej alergie – 
po  acylpyríne mal opuch pery a  po  ibuprofene pocit sťaže-
ného dýchania. Pacient pracuje ako vodič z povolania, nefajčí. 
Pri prvom vyšetrení v roku 2000 bol liečený v ORL ambulancii 
pre príznaky nádchy. Posledné tri mesiace pacient udáva kašeľ 
po  námahe, pri  zmene počasia, občas aj piskoty. Približne 
dva roky pri chorobe máva kašeľ, ktorý trvá aj mesiac – skôr 
v noci, hlavne nadránom.

Vyšetrenia u pacienta boli nasledovné: v krvnom obraze 
eozinofília 7 % (0,600 x 109/l), vyšetrenie celkového IgE opa-
kovane v  norme a  podobne aj vyšetrenie špecifického IgE. 
Kožné prick testy boli opakovane negatívne (spolu za 10 rokov 
3 x). Vyšetrenie NO v tom čase nebolo dostupné. Pri spirome-
trickom vyšetrení boli hodnoty FVC 101 % NH (4,34 l), FEV1 
103 % NH (3,33 l), MEF50 90 % NH (4,02 l). BDT so salbuta-
molom bol negatívny.

V  liečbe rinitídy pokračuje v  ORL ambulancii. V  liečbe 
astmy bol nasadený najprv inhalačný kortikosteroid. Pacient sa 
mal na liečbe klinicky lepšie, s pretrvávaním ťažkostí po mier-
nej námahe, a preto bol realizovaný bronchokonstrikčný test 
(BKT) s metacholamínom, s pozitívnym výsledkom v zmysle 
poklesu FEV1 o  20  %. U  pacienta nasledovala zmena liečby 
na  budezonid/formoterol 200/6  mg 2  x  2  vdychy, po  zlep-
šení klinického stavu na 2 x 1 vdych. Klinický stav pacienta 
bol počas  liečby zlepšený pomerne významne, klinické pre-
javy astmy mával pri zmenách počasia, výraznejšej námahe,  
priemerne 1 – 2 x v týždni, s navýšením terapie, avšak máva 
aj týždne bez klinických prejavov. Klinické prejavy u pacienta 
aj  spirometrické vyšetrenia varírujú podľa „pravidelnosti“ 
užívania liečby. Pri  pravidelnej liečbe má hodnoty FEV1 
nad 100 % a klinické prejavy pri zmenách počasia, výraznej 
námahe, s  potrebou navýšiť liečbu, ale s  dobrým efektom. 
Pri prerušení liečby, čo bolo za posledných 10 rokov 3 x, došlo 
k zhoršeniu FEV1 (poklesu cca o 20 %) a zhoršeniu prevažne 
klinických ťažkostí, pre ktoré znova prichádza do ambulancie 
s prísľubom, že už liečbu nepreruší.

Stav je klasifikovaný ako asthma bronchiale stredne ťažká, 
eozinofilná nealergická, čiastočne kontrolovaná, čiastočne 
liečiteľná.

Záver
U toho pacienta ide fenotypovo o eozinofilný typ astmy, 

no nealergický. Pacient reaguje na  liečbu dobre, ale nie 
tak dobre ako sme to videli u  pacienta v  prvej kazuistike.  
U  pacientov s  týmto fenotypom astmy sa stretávame skôr 
so stredne ťažkou a ťažkou formou astmy, časť týchto pacien-
tov má aspirínovú intoleranciu. Liečiteľnosť ochorenia je 
dobrá (ale nie výborná ako pri  fenotype eozinofilnej astmy 
alergickej), môže ísť aj o obtiažne liečiteľnú astmu.

Kazuistika 3
Tretím pacientom je znova muž, narodený v  roku 1954. 

V  rodinnej anamnéze je u  matky asthma bronchiale. Prvé 
vyšetrenie v alergologickej ambulancii bolo ešte v roku 1986, 
keď pacient udával viacročné ťažkosti s dýchaním. Realizované 
boli intradermálne základné testy s  negatívnym nálezom. 
Spirometria podľa dokumentácie vykazovala stredne ťažkú 
OVP. V liečbe bol indikovaný salbutamol (Ventolin) a neskôr 
pridaný teofylín (Spophyllin). Klinický stav pacienta nebol 
lepší a spirometria vykazovala zhoršenie – ťažkú OVP, k liečbe 
bol pridaný aj kortikosteroid per  os prednizón. Nasledujúce 
roky pacient varíroval medzi stredne ťažkou až ťažkou OVP. 
V  klinickom obraze bolo opakované zhoršenie stavu – 
záchvaty, exacerbácie astmy s potrebou parenterálnej liečby aj 
hospitalizácií. V liečbe boli použité postupne všetky dostupné 
liečivá ako pribúdali – aminofylín (Pharophyllin), salbuta-
mol tbl, fenoterol (Berotec). Koncom roku 1988 bola v liečbe 
prvýkrát aj protizápalová liečba – kromoglykan sodný (Intal), 
teofylín (Spophyllin), salbutamol (Ventolin) a  trvale predni-
zón cca 7,5 mg.

V  roku 1991 došlo u  pacienta k  výraznému zhorše-
niu – status asthmaticus s  hospitalizáciou na ARO. V  roku 
1995 užíval prednizón 2 x 5 mg, kromoglykan sodný (Intal) 
3  x  1  vdych, fenoterol (Berotec) 3  x  2  vdychy, aminofylín 
(Syntophyllin) 3 x 1 drg a prvýkrát aj inhalačný KS beklome-
tazón (Becodisk). Na tejto liečbe sa stav pacienta mierne zlep-
šil a pacient 4 roky na vyšetrení nebol. Užíval prednizón, pri  
spirometrickom vyšetrení došlo znova k  vývoju ťažkej OVP 
a aj k zhoršeniu klinických ťažkostí. Po závažnej exacerbácii 
užíval beklometazón (Becodisk) 200 mg 4  x  1  vdych denne, 
metylprednizolón (Medrol 8 mg), teofylín (Unidur 400 mg), 
kromoglykan sodný (Intal) 3 x 1 a fenoterol (Berotec) podľa 
potreby. Pri  liečbe beklometazónom (Becodisk) sa stav kli-
nicky čiastočne zlepšil, metylprednizolón užíval 4 mg denne, 
ak sa mal dobre, každý 2. deň. Keďže klinicky sa pacient stále 
nemal dobre, postupne boli v liečbe použité nasledovné lieky: 
formoterol (Oxis Turbuhaler) 9  mg, budezonid (Pulmicort 
Turbuhaler) 200  mg, teofylín (Unidur) 400  mg, flutikazón 
(Flixotide Discus) 500  mg, salmeterol/flutikazón (Seretide 
Discus) 50/500 mg, ipratropium (Atrovent) 4 x 2, budezonid/
formoterol (Symbicort Turbuhaler) 200/6  mg 2  x  2 vdychy, 
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budezonid pridaný k  fixnej kombinácii a  aj antileukotriény. 
Trvale užíval metylprednizolón (Medrol  4  mg) denne alebo 
obdeň, pri  zhoršení vo  zvýšenej dávke (minimálne 4 – 5  x 
v  roku). V  priebehu roku 2003 sa podarilo vysadiť per- 
orálny KS z  trvalej liečby, ale pacient bral KS v náraze opa-
kovane v roku, niekedy aj 2 x v mesiaci, pri stabilnom počasí 
bez infektu bol aj 2 mesiace bez KS v náraze. Neskôr sa pre-
šlo na  budezonid/formoterol (Symbicort Turbuhaler forte) 
400/12 mg 2 x 1 vdych. Pri poslednej kontrole za posledných 
5  mesiacov užíval nárazovo 4  x KS, ale  bez  trvalej liečby. 
Pri  spirometrii pretrváva stredne ťažká OVP a  pri  zhoršení 
ťažká OVP. U pacienta sa opakovane realizovali kožné testy – 
opakovane negatívne, celkové IgE boli opakovane negatívne, 
vyšetrenie eozinofilov v krvnom obraze bolo opakovane nega-
tívne, podobne vyšetrenie špecifického IgE. Ide o  neeozino-
filný fenotyp astmy.

Stav bol klasifikovaný ako asthma bronchiale ťažká, 
neeozinofilná, neutrofilná, nedostatočne kontrolovaná, ťažko 
liečiteľná.

Záver
U tohto pacienta ide najpravdepodobnejšie o neutrofilný 

fenotyp astmy. Pacient reaguje na liečbu len čiastočne až nedo-
statočne. Napriek vyťaženej liečbe (fixná kombinácia, teofylín, 
antileukotrién a  ipratrópium) dochádza opakovane k  exa-
cerbáciám s potrebou perorálnych KS. Ide o  ťažko liečiteľnú 
astmu, s potrebou KS per os. Napriek tomu vďaka modernej 
kombinovanej liečbe sa podarilo vysadiť KS z trvalej liečby.

Diskusia a záver
Aj v  klinickej praxi našich ambulancií preplnených 

pacientmi by sme si mali nájsť čas zakomponovať do nášho 
klinického obrazu aj fenotyp astmy u  pacienta. Ako sme 
videli na príklade pacientov, asi naozaj platí, že pacienti 
s eozinofilnou alergickou astmou majú veľmi dobrú prognózu. 
Pacienti s eozinofilným nealergickým fenotypom sú už na tom 
o niečo horšie – aj pri liečbe mnohí mávajú ťažkosti, majú skôr 
tendenciu k ťažším formám astmy a aj liečiteľnosť nie je taká 
optimálna ako pri prvom fenotype. Primárne neeozinofilný 
typ astmy môžeme ťažko posúdiť, pretože pacienti sú bežne 
liečení protizápalovou liečbou KS, ktorá môže fenotyp 
zmeniť. Ako ukazuje kazuistika tretieho pacienta, aj pri liečbe 
títo pacienti majú výraznejšie klinické prejavy aj opakované 
exacerbácie, napriek maximálne vyťaženej liečbe s  potrebou 
KS per os v trvalom alebo prechodnom užívaní.

Spresnenie fenotypu astmy sa javí ako nutné u pacientov, 
ktorí neadekvátne reagujú na iniciálnu liečbu. U  pacientov, 
ktorí nereagujú na liečbu adekvátne po preverení či vôbec 

užívajú liečbu, alebo či ju správne užívajú, musíme myslieť 
v diferenciálnej diagnostike iným smerom.

Určenie fenotypu astmy nám môže pomôcť zlepšiť 
kontrolu nad ochorením. Ak máme určený fenotyp, môžeme 
predpokladať vývoj ochorenia aj určiť prognózu.

Ak by som chcela odpovedať na otázku v  názve článku 
– máme možnosť lepšie klasifikovať pacientov s  astmou? – 
odpoveď je áno. Pokúsiť sa o komplexnejšiu klasifikáciu astmy 
má zmysel hlavne u nových pacientov, u pacientov s neade-
kvátnou reakciou na liečbu je to vhodné až nevyhnutné! Pri 
súčasných diagnostických možnostiach túto možnosť máme.
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Použité skratky:
BDT – bronchodilatačný test
HDC – horné dýchacie cesty
ECP – eozinofilný kationický proteín
GERD – gastroezofageálny reflux
FVC – úsilná vitálna kapacita pľúc
FEV1 – objem úsilného výdychu za 1. sekundu
% NH – percento náležitej hodnoty
KS – kortikosteroidy
INCS – intranazálne kortikosteroidy
OVP – obštrukčná ventilačná porucha
NO – oxid dusnatý
ppb – parts per billion
ORL – otorinolaryngológia
SMART – Symbicort Maintenance And Reliever Therapy (udržiavacia a úľavová liečba 
Symbicortom)
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Úvodné slovo

CHOCHP
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 mladších 
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 obštrukcia 
a hyperinflácia sú procesy navzájom súvisiace. Rozsah zápa-
lového procesu, fibrotických zmien a hypersekrécie je spojený 
s  redukciou FEV1 a  pomeru FEV1/FVC. Obštrukcia perifér-
nych dýchacích ciest je príčinou zadržiavania vzduchu v pľú-
cach 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, charakteri-
zované extrapulmonálnymi prejavmi, ktoré sa môžu u jednot-
livých 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.

CHOCHP je ochorenie charakterizované rôznymi klinic-
kými formami (fenotypmi). Veľakrát sa symptómy a výsledky 
funkčného vyšetrenia môžu navzájom prekrývať s príznakmi 
asthma bronchiale. Vtedy hovoríme o  overlap fenotype, 
ktorý je charakterizovaný pozitívnym bronchodilatačným 
testom (vzostup FEV1 > 12 % a > 400 ml), vyššími namera-
nými hodnotami FENO a/alebo prítomnosťou eozinofilov 
v spúte a v predchorobí môže byť údaj o atopickej anamnéze. 
Je potrebné si uvedomiť, že chronická obštrukčná choroba 
pľúc je ochorenie multifaktoriálne a symptómy nie sú u všet-
kých pacientov rovnaké. Ak je prevládajúcim symptómom 
dýchavica a nie je prítomný produktívny kašeľ, ale sú funkčné 
a röntgenové príznaky emfyzému, hovoríme o emfyzematic-
kom fenotype. Ak prevláda produktívny kašeľ, prikláňame sa 
k fenotypu bronchitickému, ktorý je charakteristický aj inými 
klinickými príznakmi. Prítomnosť častých akútnych exacer-
bácií dáva ochoreniu charakter fenotypu frekventnej exacer-
bácie. Je potrebné povedať, že jednotlivé fenotypy sa navzájom 
prekrývajú a pacient na začiatku ochorenia nemusí mať vyhra-
nený klinický fenotyp, o čom poukazuje bežná klinická prax.

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).

Farmakologická liečba musí zohľadňovať jednotlivé feno-
typy ochorenia. Bronchodilatačná liečba je základom farma-
koterapie a tá by mala byť inhalačná, pravidelná a dlhodobá. 
Veľký význam zohráva protizápalová liečba, do  ktorej zahr-
ňujeme kombinovanú liečbu dlhodobým beta2-mimetikom 
a  inhalačným kortikosteroidom. Prínos bronchodilatačnej 
a  protizápalovej liečby bol opakovane dokladovaný z  hľa-
diska ovplyvnenia symptómov, ale aj zníženia počtu akút-
nych exacerbácií, zlepšenia pľúcnych funkcií a kvality života. 
Farmakologická liečba musí zohľadňovať aj systémovú proti-
zápalovú liečbu (selektívnym inhibítorom fosfodiesterázy 4), 
ale hlavne liečbu prítomných 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, jej diferenciálno-diagnostického 
postupu a určenia veľmi častého overlap syndrómu ako samo-
statného fenotypu chronickej obštrukčnej choroby pľúc, ako 
to dokladujú početné práce zahraničných a našich autorov.

prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
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Úvod
V  každodennej klinickej praxi v  mnohých prípadoch 

je ťažké určiť presnú hranicu medzi bronchiálnou astmou 
a  CHOCHP. Stretávame sa relatívne často s  astmatikmi 
s fenotypom podobným CHOCHP a s pacientmi s fenotypom 
CHOCHP podobným astme. Britská hypotéza hovorí 
o  rozdielnych klinických a  patofyziologických jednotkách. 
Podľa dánskej hypotézy ide o  ochorenie vyznačujúce sa 
bronchiálnou hyperreaktivitou alebo obštrukciou geneticky 
predisponovaných jedincov, u ktorých sa vyvinie bronchiálna 
astma alebo CHOCHP podľa toho, v  akom veku a  akým 
vonkajším faktorom sú vystavení.

V  súčasnosti neexistuje konsenzus v  definícii astma-
CHOCHP overlap syndrómu. Najvhodnejšia definícia 
je, že ide o  syndróm u  starších dospelých s  fajčiarskou 
anamnézou, ktorých obštrukčná pľúcna choroba vykazuje 
astmatické črty, ako je rastúca variabilita a  nekompletná 
reverzibilita obštrukcie dýchacích ciest. Ide o jeden z dvoch 
klinických fenotypov: 1.  pacienti s  anamnézou astmy 
v  mladosti s  variabilnou obštrukciou alebo bronchiálnou 
hyperreaktivitou, ktorá nie je kompletne reverzibilná (s alebo 
bez  emfyzému alebo s  redukovanou DLCO); 2.  pacienti 
s  CHOCHP s  emfyzémom s  reverzibilnou alebo parciálne 
reverzibilnou obštrukciou (s alebo bez alergických prejavov 
alebo redukcie DLCO).

Astma-CHOCHP overlap syndróm v praxi

Ivan Marget
Ambulancia pneumológie a ftizeológie, Levice

Súhrn:
V každodennej klinickej praxi v mnohých prípadoch je ťažké určiť presnú hranicu 

medzi bronchiálnou astmou a CHOCHP. V súčasnosti neexistuje konsenzus v definícii 
astma-CHOCHP overlap syndrómu. Tento stav môžeme vnímať ako dve rozdielne pato-
fyziologické jednotky vyskytujúce sa spoločne, alebo ako rôzne fenotypy jedného ocho-
renia. Spoločne sa vyznačujú epizódami exacerbácií, keď sa zvyšuje intenzita zápalu. 
Práca popisuje prípad 55-ročnej ženy, u ktorej bolo možné pozorovať znaky a príznaky 
oboch ochorení.

Summary:
Asthma-COPD overlap syndrome in practice

Overlap syndrome of asthma and COPD is a common condition, which is not well 
understood. Although asthma and COPD are different pathologies, many patients 
share characteristics from both entities. These cases can have different evolutions 
and responses to treatment or can be different phenotypes of the same disease. These 
conditions are associated with a  significant and increasing disease burden. The case 
report describes the course of 55-years-old female who shared characteristics from both 
entities.

Marget, I. Astma-CHOCHP overlap syndróm v praxi. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 10, 
MSupl2: 32–34, 2013.
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Kazuistika
Kazuistika opisuje prípad 55-ročnej ženy s  hmotnosťou 

52 kg, výškou 152 cm (BMI=22,51 kg/m2), fajčiarky s počtom 
vyfajčených cigariet 10 ks denne počas asi 20 rokov, bez pozo-
ruhodnejšej osobnej anamnézy, užívala náhradnú hormo-
nálnu liečbu z gynekologickej indikácie, podľa potreby pou-
žívala anxiolytickú liečbu. Prvá návšteva pacientky na pľúcnej 
ambulancii bola v  novembri 2009 pre  bronchopneumóniu 
vpravo. Počas návštevy ambulancie už na RTG snímke hrud-
níka neboli zobrazené žiadne známky bronchopneumónie, 
po  predchádzajúcej liečbe klaritromycínom a  cefuroximom 
na  ambulancii praktického lekára už pacientka nemala ani 
teploty. Sťažovala sa však na  suchý dráždivý kašeľ, slabosť, 
potenie sa, piskoty pri dýchaní neuvádzala.

Spirometrickým vyšetrením boli namerané nasledovné 
hodnoty FVC: 1,95  l=75  % (NH), FEV1: 1,51  l=72  % (NH), 
FEV1/FVC: 77  % , FEV1/IVC: 54  %. Pri hodnotení podľa 
ATS/ERS 2005 a  zohľadnení FEV1/IVC môžeme zhodno-
tiť, že išlo o obštrukčnú ventilačnú poruchu ľahkého stupňa. 
Bronchodilatačný test nebol realizovaný. Pacientke bol indi-
kovaný inhalačný budezonid v práškovej forme v dávke 400 µg 
2x denne. Nasledujúca návšteva pacientky na pľúcnej ambu-
lancii sa konala o 2 týždne neskôr. Anamnesticky pacientka 
uvádzala ústup ťažkostí, zmiernenie až ústup kašľa. Doplnený 
bol bronchodilatačný test s  nasledovným výsledkom:  
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FVC: 2,04  l = 82 % (NH), FEV1: 1,59  l = 75 % (NH), FEV1/
FVC: 78  %, FEV1/IVC: 70  %, po aplikácii 400  µg salbuta-
molu: FVC: 2,19  l = 88 % (NH), FEV1: 1,76  l = 84 % (NH), 
FEV1/FVC: 80 %, FEV1/IVC: 59 %, išlo teda o zlepšenie FEV1 
o 170 ml t. j. o 11 %. Bronchodilatačný test bol, dá sa povedať, 
hranične negatívny, spôsobil však pokles FEV1/IVC na 59 % 
t. j. arbitrárne stanovenú hranicu 70  % a  demaskoval ľahkú 
obštrukciu, MEF25 postbronchodilatačne bolo 0,67  l = 48  % 
(NH). Pri tejto návšteve mala pacientka vyšetrený aj labora-
tórny zápalový parameter CRP = 5,32 mg/l (0,00 – 5,00), ktorý 
vykazoval hodnotu na hornej hranici normy. Stav bol zhodno-
tený ako CHOCHP št. I (GOLD 2009), do liečby mala zara-
dený inhalačný liek zo skupiny kombinácie SABA+SAMA.

Ďalšia ambulantná kontrola sa konala o  mesiac, keď 
pacientka uvádzala ústup symptómov, pravidelne používala 
indikovanú liečbu. Spirometrické hodnoty v  tomto čase boli 
nasledovné FVC: 2,15  l = 86  % (NH), FEV1: 1,62  l = 77  % 
(NH), FEV1/FVC: 75  %, FEV1/IVC: 63  %. Opätovne a  pri 
liečbe ICS a SAMA + SABA vykazovali pri hodnotení podľa 
ATS/ERS 2005 a zohľadnení FEV1/IVC obštrukčnú ventilačnú 
poruchu ľahkého stupňa.

Následne sa pacientka stratila z dohľadu pneumologickej 
ambulancie a objavila sa až o 3 roky neskôr na našej pľúcnej 
ambulancii koncom novembra 2012, keď bola vyšetrená 
ako nová pacientka, avšak pri  dostupnej predchádzajúcej 
dokumentácii z  roku 2009. Tentoraz pacientka uvádzala 
asi 2  mesiace trvajúcu dýchavicu, hrudníkový dyskomfort, 
suchý dráždivý kašeľ, celkovú slabosť, búšenie srdca, pre ktoré 
absolvovala interné vyšetrenie. Záver interného vyšetrenia bol, 
že ide o  sinusovú tachykardiu,  indikovaná bola liečba beta-
blokátorom a odporučené pľúcne vyšetrenie. Pacientka ďalej 
uvádzala asi týždeň trvajúce perimaleolárne edémy dolných 
končatín a  svojvoľné  vynechanie náhradnej hormonálnej 
liečby klimakterického syndrómu. Pri objektívnom vyšetrení 
bola skutočne zistená mierna tachykardia 110  pulzov/
minútu, mierne perimaleolárne edémy oboch dolných 
končatín. Auskultačne bolo dýchanie vezikulárne, bez 
vedľajších auskultačných fenoménov. RTG snímka hrudníka 
nevykazovala žiadne ložiskové ani infiltratívne zmeny. 
Spirometrické vyšetrenie a  bronchodilatačný test dopadli 
nasledovne: FVC: 2,24 l = 92,8 % (NH), FEV1: 1,48 l = 72,9 % 
(NH), FEV1/FVC: 66,04 %, FEV1/IVC: 68,01 %, po aplikácii 
400 µg salbutamolu: FVC: 2,37 l = 98,3 % (NH), FEV1: 1,69 l 
= 83,4  % (NH), FEV1/FVC: 71,37  %, FEV1/IVC: 92,86  %. 
FEV1 vykazovala zlepšenie o 210 ml t. j. o 14,5 %. Možno teda 
povedať, že pri  hodnotení podľa ATS/ERS 2005 spirometria 
vykazovala známky obštrukčnej ventilačnej poruchy ľahkého 
stupňa a  bronchodilatačný test bol hranične pozitívny, ale 
postbronchodilatačné hodnoty sa dostali do pásma normy. 
Vzhľadom na sinusovú tachykardiu jej bol indikovaný 
inhalačný SAMA v  dávke 4x denne 80  µg ipratrópia. Pri 
kontrolnom vyšetrení o  5  dní neskôr pacientka naďalej 
uvádzala dýchavicu pri námahe, pocit nádchy, upchania 
a  číreho sklovitého výtoku z  nosa. Spirometria tentoraz 
vykazovala nasledovné hodnoty: FVC: 2,50 l = 103,5 %, FEV1: 

1,59  l = 78,5  %, FEV1/FVC: 63,82  %. Teda pri hodnotení 
podľa ATS/ERS 2005 obštrukčnú hodnotu ľahkého stupňa 
pri  liečbe inhalačným ipratrópiom. Realizované boli odbery 
na  vyšetrenie laboratórnych parametrov, ktoré vykazovali 
nasledovné hodnoty: krvný obraz bol v rozmedzí referenčných 
parametrov, CRP = 1,07 mg/l (0,00 – 5,00), IgE = 234,9 (0,0 
– 100,0), absolútny počet eozinofilov: 220 x 103/µl, D-dimér 
kvantitatívne: 0,70 mg/l (0,00 – 0,50).

Pacientke bol indikovaný inhalačný liek, kombinácia 
budezonid 200  µg/formoterol 6  µg v  inhalátore Turbuhaler 
a nosový kortikoid a vzhľadom na pozitívny D-dimér pri nor-
málnych zápalových parametroch bola odporučená na  hos-
pitalizáciu na  spádovom internom oddelení pre  podozrenie 
na  pľúcnu embóliu. Pacientka bola hospitalizovaná a  vyko-
nané bolo CT angiografické vyšetrenie pľúc, ktoré diagnózu 
pľúcnej embólie nepotvrdilo, popísalo však obraz centrilobu-
lárneho emfyzému pľúc.

Po prepustení z hospitalizácie, ktorá trvala 3 dni, t. j. 5 dní 
po predchádzajúcom vyšetrení, prišla na  kontrolné vyšetre-
nie. Po 5 dňovej liečbe kombinovaným ICS+LABA aj noso-
vým kortikoidom sa pacientka mala lepšie, uvádzala ústup 
ťažkostí. Spirometria vykazovala nasledovné hodnoty: FVC: 
2,63  l = 108,9  % (NH), FEV1: 1,63  l = 80,3  % (NH), FEV1/
FVC: 61,96 %, FEV1/IVC: 61,47 %, pri hodnotení podľa ATS/
ERS 2005 obštrukčnú hodnotu ľahkého stupňa pri liečbe 
ICS+LABA (budezonid 200  µg/formoterol 6  µg) inhalačne. 
Pri následných kontrolách sa pacientka sťažovala na vytekanie 
vodnatého sekrétu z nosa, nádchu pri kontrolách mala vždy, 
CRP = 0,08 mg/l (0,00 – 5,00) v norme, došlo aj k normali-
zácii hodnôt D-diméru. Pri ďalšej kontrole o 7 dní pacientka 
uvádzala ústup dýchacích ťažkostí aj hrudníkového dyskom-
fortu. Spirometria vykazovala nasledovné hodnoty: FVC: 
2,50  l = 103,7  % (NH), FEV1: 1,60  l = 78,9  % (NH), FEV1/
FVC: 63,97 %, FEV1/IVC: 61,84 %, pri hodnotení podľa ATS/
ERS 2005 obštrukčnú hodnotu ľahkého stupňa pri  liečbe 
ICS+LABA (budezonid 200 µg/formoterol 6 µg) inhalačne.

Diskusia
Opísaný prípad pacientky som zvolil z  dôvodu, že sme 

u nej mohli pozorovať zmes znakov a príznakov, ktoré zapa-
dajú do klinického obrazu niekoľkých chronických pľúcnych 
ochorení. Už z  úvodu je sporné, či pacientka skutočne pre-
konala zápal pľúc a  či to vlastne nebola akútna exacerbácia 
chronickej bronchitídy, CHOCHP alebo bronchiálnej astmy. 
RTG hrudníka v roku 2009 nevykazoval známky zápalu pľúc 
a  klinické príznaky ustúpili po  aplikácii inhalačného kor-
tikoidu. Spirometrické vyšetrenia aj bronchodilatačný test 
v roku 2009 vykazovali známky ľahkej obštrukcie dýchacích 
ciest a bronchodilatačný test bol v roku 2009 „hranične“ nega-
tívny. Pacientka bola dlhoročná fajčiarka, uvádzala v  úvode 
však skôr suchý dráždivý kašeľ. Anamnéza fajčenia a  nega-
tívny bronchodilatačný test, a  dokonca aj opakovaná spiro-
metria po  liečbe inhalačným kortikoidom stále vykazovali 
známky ľahkej obštrukcie, čo by svedčilo skôr pre diagnózu 
CHOCHP. Anamnéza suchého dráždivého kašľa, chýbanie 
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expektorácie, ústup kašľa a subjektívnych ťažkostí, a teda dobrý 
klinický efekt inhalačných kortikoidov by nás mohol smerovať 
skôr k diagnóze bronchiálnej astmy. O tri roky neskôr, keď sa 
situácia opakovala a pacientka uvádzala polymorfné ťažkosti, 
ktoré mohli byť spojené aj s ukončením náhradnej hormonál-
nej liečby a  anxiózne-depresívnym ladením pacientky, sme 
mohli pozorovať aj možné znaky a príznaky pľúcnej embólie, 
ktorá sa následne nepotvrdila. CT vyšetrenie hrudníka nám 
však prinieslo poznatok o prítomnosti emfyzémových zmien 
v pľúcnom parenchýme, ktoré je ďalším chronickým pľúcnym 
ochorením prekrývajúcim sa s  astmou a  CHOCHP, tak ako 
to poznáme zo známej schémy prekrývajúcich sa kruhov dia-
gramu astmy, CHOCHP a emfyzému pľúc.

V  tomto období sme u  pacientky zaznamenali pozitívny 
bronchodilatačný test, zvýšenú laboratórnu hodnotu imu-
noglobulínu E, pri  normálnych zápalových parametroch. 
Pridružili sa aj rinitické ťažkosti, chronický vodnatý sekrét 
z nosa pri normálnych zápalových parametroch. Opakovane 
bol pozitívny klinický efekt inhalačnej liečby v  kombinácii 
ICS+LABA, ale pri  kontrolných vyšetreniach napriek tejto 
liečbe pretrvávala obštrukčná ventilačná porucha ľahkého 
stupňa. V  tomto druhom prípade by pre  diagnózu astmy 
svedčila variabilná obštrukcia dýchacích ciest, ktorá však bola 
zaznamenaná len raz, diagnózu podporujú aj zvýšené hod-
noty IgE a  rinitické ťažkosti. Diagnózu CHOCHP v  tomto 
prípade podporuje morfologická prítomnosť emfyzému pľúc 
zaznamenanom na CT vyšetrení aj pokračujúca fixovaná 
obštrukčná ventilačná porucha napriek liečbe ICS+LABA.

Mohli by sme polemizovať o  tom, či pacientka skutočne 
užívala predpísanú liečbu, prečo by však v  takomto prípade 
uvádzala klinické zlepšenie. Určite uznáte, že túto možnosť 
nie je možné asi nikdy s určitosťou vylúčiť. Iste, k spresneniu 
diagnózy by mohli prispieť ďalšie vyšetrenia, medzi ktorými 
by sme mohli spomenúť analýzu vydychovaného vzduchu 
(vyšetrenie FeNO), čo je však v súčasnosti limitované finan-
covaním, alebo bronchoskopické vyšetrenie s biopsiou endo-
bronchiálnej sliznice a histologickým vyšetrením prítomnosti 
eozinofilového alebo neutrofilového zápalu sliznice, limitá-
ciou v tomto prípade je však invazivita vyšetrenia.

Záver
Počas každodennej praxe v  pneumologickej ambulan-

cii, ale aj na  pneumologických oddeleniach sa stretávame 
s  problémom diferenciálnej diagnostiky bronchiálnej astmy 
a CHOCHP, ktorý často nie je jednoduchý. V jednotlivých kon-
krétnych prípadoch často pozorujeme, že pacient – dlhoročný 
fajčiar, je často alergik, má alergickú rinitídu, konjunktivitídu, 
prípadne iné alergické príznaky a znaky. Vplyv životného alebo 
pracovného prostredia (napr. život vo veľkomestách s ovzdu-
ším zamorenom exhalátmi), nesprávny spôsob života, fajče-
nie, narastajúce množstvo alergikov prispieva k  pribúdaniu 

chronických respiračných ochorení, ktoré vykazujú príznaky 
astmy a  zároveň CHOCHP. CHOCHP a  bronchiálnu astmu 
môžeme vnímať ako dve koexistujúce ochorenia, prípadne 
ako jedno ochorenie so zmiešanou zápalovou aktivitou s rôz-
nym stupňom podielu eozinofilovej alebo neutrofilovej zložky 
zápalu. Keďže nám nie sú jasné prebiehajúce patofyziologické 
mechanizmy overlap syndrómu, nepoznáme ani špecifickú 
liečbu. Vhodné a logické je voliť liečbu podľa odporúčaní pre 
liečbu tej zložky, ktorá v klinickom obraze dominuje.

V  súčasnosti sme však aj svedkami pribúdajúcich mož-
ností farmakologickej aj nefarmakologickej liečby oboch 
ochorení, možno do určitej miery aj približovania liečebných 
postupov oboch ochorení. Za dôležité v  liečbe astmy pova-
žujem nefarmakologické postupy ako je edukácia astmatika 
fajčiara o nevyhnutnosti zanechania fajčenia, fyzickej aktivity 
a zdravého spôsobu života a stravovania a primeranej fyzickej 
aktivite. Z druhej strany je však dôležitá aj liečba alergických 
ochorení u  pacientov s  CHOCHP. Z  praktického hľadiska 
je asi najviac dôležitý pacient profitujúci z  farmakologickej 
a  nefarmakologickej liečby CHOCHP a  bronchiálnej astmy 
zároveň.
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Použité skratky
ATS/ERS – Americká hrudníková spoločnosť/Európska respirologická spoločnosť
CRP – C-reaktívny proteín
CT – počítačová tomografia
FEV1 – úsilný výdychový objem za prvú sekundu
FVC – úsilná vitálna kapacita
CHOCHP – chronická obštrukčná choroba pľúc
ICS – inhalačný kortikoid
IgE – imunoglobulín E
IVC – inspiračná vitálna kapacita
LABA – dlhoúčinkujúce beta2-mimetikum
NH – náležite spirometrické hodnoty podľa ECCS 93
SABA – krátkoúčinkujúce beta2-mimetikum
SAMA – krátkoúčinkujúce anticholínergikum
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