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NEŽIADUCE ÚČINKY LIEČIV NA RESPIRAČNÝ
TRAKT
Štefan Urban, Eva Tedlová
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Poliekové postihnutie respiračného traktu je hlavná príčina iatrogénneho poškodenia. Tieto stavy sú vážnym nebezpečenstvom pre
pacientov, doslova ich ohrozujú na živote. Pre lekára nie je jednoduché správne diagnostické zaradenie a o kauzálnej liečbe väčšiny tých
to procesov sa zatiaľ nedá uvažovať, pretože etiológia a patogenéza týchto stavov je neznáma. V prehľade zhŕňame zoznam liekov po
škodzujúcich pľúca a dýchacie cesty ako aj s nimi indukované klinické stavy.
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Úvod
V ostatnom období vzrastá počet nežiaducich
účinkov liečiv s poškodením pľúc. Zatiaľ čo v roku 1972
bolo známe len o 19 liekoch, že majú potenciálne kau
zálny vzťah k pľúcnemu ochoreniu (6), v súčasnosti
bolo rozpoznaných viac ako 350 pneumotoxických
liekov (2). V tabuľke 1 uvádzame častejšie škodlivo
pôsobiace liečivá na respiračný trakt (5). Nežiaduce
účinky vznikajú asi u 5 % pacientov, ktorí dostávajú
akýkoľvek liek a u 0,03 % nemocničných úmrtí sa uva
žuje, že sú spôsobené podaním lieku (3).
Skorá diagnostika je dôležitá, lebo prerušenie po
dávania lieku zvyčajne zvráti jeho toxicitu, kým neroz
poznaná toxicita spôsobuje progresiu ochorenia, kto
ré môže skončiť fatálne. Diagnóza je mimoriadne ná
ročná, stanovuje sa per exclusionem, pretože väčšinu
liekov, zodpovedných za poliekové poškodenie pľúc
nevieme diagnostikovať žiadnym špecifickým testom.
Avšak lieková toxicita môže napodobňovať mnohé iné
pľúcne ochorenia. Dôraz sa kladie na liekovú anamné
zu, prerušenie podávania lieku je často dostatočnou te
rapiou pre väčšinu poliekových ochorení, niekedy však
treba podávanie kortizonoidov a iných liekov.
Táto práca je prehľadom toxicky pôsobiacich lie
kov na pľúca a dýchacie cesty, zhrnutím diagnostiky
a terapie týchto ochorení.
Diagnostické kritériá liekmi
indukovaného ochorenia
respiračného traktu
Lieková anamnéza
V anamnéze sa musí potvrdiť užitie lieku, prípad
ne nedovolenej psychotropnej látky, zisťuje sa použi
tá dávka a trvanie terapie. Anamnéza môže byť sťa
žená u pacientov s nižším inteligenčným kvocientom,
psychiatrickým ochorením a u drogovo závislých.
Niektoré lieky majú dobre stanovené latentné ob
dobie od iniciácie liečby po nástup respiračných sym
ptómov. Liekom indukované ochorenie môže vzniknúť
počas niekoľkých minút, ako napr. hydrochlorothiazi
dom indukovaný pľúcny edém (1). Čas nástupu ocho
renia počas niekoľkých rokov sa vyskytuje pri amio
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darone a chemoterapeutikách (4). Najčastejšie liekmi
indukované pľúcne poškodenia vznikajú niekoľko týž
dňov až mesiacov po expozícii liekom.

kovinu, prípadne lymfóm. Diferenciálna diagnostika
týchto stavov patrí k najnáročnejším a nemusí byť
nápomocné ani histologické vyšetrenie.

Charakteristické poškodenie pľúc
podľa klinického, zobrazovacieho alebo
patologického obrazu
Niektoré lieky majú charakteristický, dobre zdo
kumentovaný klinický, zobrazovací a patologický
vzor pľúcneho poškodenia. Ak sa objaví typická
pľúcna reakcia u pacienta, liečeného špecifickým
liekom, je to podporný dôkaz liekovej toxicity. Je op
timálne, ak je pacient liečený len jedným liekom. Ak
má pacient viac liekov, môže byť problém stanoviť,
ktorý z liekov spôsobuje pľúcnu toxicitu.
V bronchoalveolárnej laváži (BAL) môžu byť prí
tomné všetky typy alveolitídy: lymfotická, neutrofilová,
eozinofilová, zmiešaná a tiež difúzna alveolárna hemo
rágia. Najčastejším nálezom je lymfocytová alveolitída
s predominanciou CD8 ako pri extrinzickej alergickej
alveolitíde. Amiodaron spôsobuje charakteristické zme
ny v populácii alveolárnych makrofágov, s penovými in
tracytoplazmatickými zmenami, ktoré zodpovedajú for
me fosfolipidózy. BAL bez biopsie má vysokú senzitivitu
a špecifitu v týchto prípadoch liekom indukovaného po
škodenia: alveolárna hemorágia, eozinofilová penumó
nia, difúzne alveolárne poškodenie.
Vylúčenie iných primárnych a sekundárnych
pľúcnych ochorení je významnou časťou diagnos
tického postupu pri stanovení liekového poškodenia
respiračného traktu. Dôležité je vylúčiť infekciu, ob
zvlášť u pacientov s akútnym intersticiálnym ocho
rením pľúc spojeným s horúčkou a u pacientov, ktorí
užívajú imunosupresívnu terapiu.
Pri možných hemodynamických poruchách je
vhodné nasadiť diuretiká, ktoré môžu odhaliť sekun
dárnu pľúcnu chorobu. Medzi doplňujúce vyšetrenia
patria echokardiografia a invazívne hemodynamické
merania.
Je žiaduce rozlíšiť aj iné primárne pľúcne ocho
renie, napr.: difúzne ochorenia spojivového tkaniva,
primárne nešpecifické zápalové ochorenie čreva, ra

Zlepšenie po prerušení podávania lieku
Po prerušení podávania lieku dochádza obvykle
k zlepšeniu symptómov, ale pri vysadení niektorých
liečiv, napr. amiodaronu, metotrexátu, môže vzplanúť
primárne ochorenie. Preto je na mieste zachovať urči
tú opatrnosť pri prerušení liečby. Liečivá sa vysadzujú
postupne, najmä ak ich pacient užíva viac. Ako prvý
liek sa vysadí ten, ktorý najpravdepodobnejšie spô
sobuje poliekové ochorenie. Pacienti s miernym polie
kovým poškodením sa zotavujú rýchlo. Nemusí to tak
byť pri akútnom intersticiálnom ochorení (napr. meto
trexátovej pneumonitíde) alebo pri pľúcnej fibróze, kde
je vynútená aj súbežná terapia s kortizonoidmi.
Návrat symptómov pri opätovnom
nasadení lieku
Znovunasadenie lieku sa všeobecne považuje
za neetické, pretože pľúcne zmeny môžu byť ireverzi
bilné a opätovné nasadenie lieku zvyšuje toto riziko.
Relaps pri akútnom intersticiálnom ochorení (napr.
metotrexátu) môže byť oveľa závažnejší. Bezpečne
boli opätovne aplikované lieky u niekoľkých pacien
tov s eozinofilnou pneumóniou, čím bola potvrdená
diagnóza. V súčasnosti neexistuje všeobecne uzna
ný protokol na znovunasadenie lieku, nie sú jasné
dávky, spôsob monitorovania (symptómy, krvné tes
ty, zobrazovacie techniky alebo BAL).
Avšak o opätovnom nasadení lieku možno uva
žovať, ak naďalej pochybujeme, či ochorenie spôsobil
liek, prípadne ak je kľúčový pre liečbu pacienta a ne
vieme ho nahradiť iným, a nie sú známe žiadne ne
žiaduce účinky pri znovunasadení daného lieku.
Nasadzuje sa malá dávka, ktorá sa zvyšuje pod
prísnou lekárskou kontrolou. Ak pacient nemá sym
ptómy po cca 1 týždni, je prepustený poučený do
ambulantnej starostlivosti. Doba trvania znovunasa
denia lieku nie je jasná, lebo niektorí pacienti mali re
laps až po niekoľkých týždňoch.
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Tabuľka 1. Vybrané lieky s nežiaducimi vedľajšími
účinkami na pľúca.
Antikonvulzíva,
antipsychotiká,
antidepresíva,
Karbamazepín
Chlordiazepoxid
Fluoxetín
Fenothiazíny
Fenytoín
Trazodone
Tricyklické antidepresíva
Protizápalové
Acetylsalicylová kyselina
Zlato
Metotrexát
Penicilamín
Antimetaboliká
Azatioprin
Cytarabín
Fludarabín
Gemcitabín
6-Merkaptopurín
Metorexát
Antimikrobálne
Amfotericín B
Etambutol
Isoniazid
Minocyklín
Nitrofurantoin
Para-aminosalicylová
kyselina
Streptomycín
Sulfasalazín
Sulfonamidy
Tetracyklíny
Kardiovaskulárne
Amiodaron
Angiotenzín
konvertujúceho
enzýmu inhibítory
Beta blokátory
Dipyridamol
Flekainid
Hydralazín
Hydrochlorothiazid
Protamín
Tokainid

Chemoterapeutiká
imunosupresíva
Bleomycín
Busulfan
Chlorambucil
Cyklofosfamid
Cyklosporín A
Etoposid
Hormonálne lieky
     Nilutamid
     Tamoxifén
Melfalan
Mitomycín-C
Nitrosourea
Procarbazín
Vinca alkaloidy
(s mitomycínom)
Modifikátory
biologickej odpovede
Interferón
Interleukín-2
Tumor nekrotizujúci
faktor
Návykové látky
a im podobné
Kokaín
Heroín
Metadón
Rôzne lieky
Anorektiká
(dexfenfluramin, fenfluramin, fentermin)
Beta mimetiká
(terbutalin)
Bromokriptin
Dantrolen
L-tryptofan
Methysergid
Propylthiouracil

U chorých, užívajúcich viac ako jeden liek pri
iniciálnych pľúcnych symptómoch, sa začína s po
dávaním liečiva s najmenším predpokladom, že spô
sobuje ochorenie.
Klinický, patologický obraz
liekového poškodenia respiračného
traktu a jeho diagnostika
Klinické formy postihnutia respiračného sys
tému môžu byť rôzne, niektoré lieky môžu indukovať
súčasne viaceré manifestácie u jedného pacienta.
Detailnú klasifikáciu pľúcnych zmien vypracovala
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pracovná skupina GEPP (Groupe d‘Etudes de la
Pathologie Pulmonaire Iatrogene) (3):
– intersticiálne pľúcne ochorenie sa môže preja
viť ako akútna hypersenzitívna pneumónia a re
spiračné zlyhanie, subakútna celulárna interstici
álna pneumonitída, pľúcne infiltráty a eozinofília,
organizujúca sa pneumónia ± bronchiolitis ob
literans (BOOP), desquamatívna intersticiálna
pneumónia (DIP), lymfocytárna intersticiálna
pneumónia (LIP), pľúcna fibróza, subklinické cy
tologické zmeny v BAL bunkovom profile, difúzne
pľúcne kalcifikácie, pneumónie z minerálneho
oleja s bazilárnymi alebo viac difúznymi chro
nickými pľúcnymi zmenami, pľúcne uzly, difúzne
alveolárne poškodenie a granulomatózne inter
sticiálne pľúcne ochorenie;
– pľúcny edém vzniká akútne s alebo bez ARDS,
niekedy aj v spojitosti s ARDS a hemolytickým
a uremickým syndrómom;
– hemoragia do pľúc po liekoch je najčastejšie
alveolárna alebo so znakmi Goodpastureovho
syndrómu;
– choroby dýchacích ciest po liečivách vznikajú
ako bronchospazmus, bronchospazmus a/alebo
bez laryngeálneho edému, anafylaktický šok, ire
verzibilná obliterujúca bronchiolitída, samostat
ný kašeľ a explozívne kašľanie;
– pleurálne zmeny po liekoch sa prejavia ako
pleurálny výpotok, eozinofilový pleurálny vý
potok, pleurálne/perikardiálne zhrubnutie alebo
výpotok, niekedy vznikajú pozitívne antinukleár
ne/antihistónové protilátky: liekom indukovaný
lupus syndróm, hemotorax, pneumotorax/pne
umomediastinum, pleurálny výpotok a ascites;
– vaskulárne zmeny sú tromboembolická choro
ba, pľúcna hypertenzia, pľúcna venookluzívna
choroba, vaskulitída, tuková embolizácia, he
molytický a uremický syndróm;
– po liekoch v mediastíne sa môžu zväčšiť hilár
ne/mediastinálne lymfatické uzliny, objaví sa an
gioimunoblastová lymfadenopatia-like syndróm,
mediastinálna lipomatóza, sklerotizujúca media
stinitída, pseudosarkoidóza, zväčšený týmus,
mediastinálna hemorágia;
– vo veľkých dýchacích cestách niektoré lieky
spôsobujú obštrukciu horných dýchacích ciest

pri laryngeálnom edéme, pri peritracheálnej me
diastinálnej hemorágii alebo inou obštrukciou
horných dýchacích ciest;
– poliekové postihnutie svalov a nervov sa
prejaví zníženou svalovou silou a poruchou dý
chacích pohybov (respiračná dyskinéza);
– systémové symptómy vznikajú ako systémový
hypersenzitívny syndróm s kožným exantémom,
eozinofíliou, eleváciou pečeňových enzýmov;
– iné príznaky liekového poškodenia sú methe
moglobinémia, cyanóza, elevovaná urea, kre
atinín, bolesť na hrudníku, bolesť na hrudníku
v spojení s alergickou intersticiálnou pneumoni
tídou, metabolická acidóza a dyspnoe, oportún
na infekčná pneumónia (vírusová, bakteriálna,
tuberkulóza, Pneumocystis carinii, atď.) a opor
túnna infekcia dýchacích ciest (zahŕňajúca my
kotickú).
Najčastejšou formou liekom indukovaného pľúc
neho poškodenia je intersticiálne pľúcne ochorenie.
Liekové poškodenie zvyčajne postihuje len respiračný
trakt, menej často je súčasne s pľúcami postihnutá aj
pečeň alebo liekom spôsobená generalizovaná sys
témová autoimunitná alebo hypersenzitívna reakcia,
ktorá difúzne taktiež poškodzuje pľúca.
U toho istého pacienta niektoré lieky môžu spô
sobovať viac ako jeden obraz histopatologického pos
tihnutia. Súčasne sa môžu vyskytovať napríklad or
ganizujúca sa pneumónia a eozinofilová pneumónia,
taktiež difúzne alveolárne poškodenie s pľúcnym
edémom alebo pľúcnou hemorágiou.
Záver
Liekom indukované ochorenia respiračného
traktu sú pomerne časté, menej sú však diagnosti
kované i hlásené. Diagnostika týchto poškodení je
dôležitá, pretože prerušenie podávania lieku obvyk
le zvráti jeho toxicitu, kým nerozpoznaná spôsobuje
progresie ochorenia, ktoré sa môže skončiť fatálne.
Preukázanie toxického efektu liekov na pľúca je veľ
mi náročné, často sa stanovuje per exclusionem.
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