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MANAŽMENT CHRONICKEJ OBŠTRUKČNEJ
CHOROBY PĽÚC
Ladislav Chovan
FNsP Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice
Chronická obštrukčná choroba pľúc je civilizačným ochorením s narastajúcim trendom výskytu i mortality. V 95 % je spôsobená fajčením;
preto aj vyhýbanie sa tejto drogovej závislosti je jedinou účinnou prevenciou, podobne ako zanechanie fajčenia je jediným krokom, ktorý
môže spomaliť zhoršujúci sa trend pľúcnych funkcií. Aj keď ide o chronický zápal, kortikoidy (včítane inhalačných) sú minimálne účinné,
preto liekom voľby sú bronchodilatanciá. Pridanie inhalačných kortikoidov má zmysel pri ťažkých formách s častými exacerbáciami.
Z nefarmakologických metód je dôležitá rehabilitácia; v konečných štádiách prichádza do úvahy transplantácia. Exacerbácie výrazne
zhoršujú kvalitu života a urýchľujú progresiu choroby; pri ťažšom priebehu sú potrebné krátkodobé kúry systémovými kortikoidmi a v prípade prejavov infekčného pôvodu vzplanutia antibiotiká.
Kľúčové slová: chronická obštrukčná choroba pľúc, fajčenie, inhalačné kortikoidy, bronchodilatanciá, exacerbácie.
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MANAGEMENT OF THE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Chronic obstructive pulmonary disease is a civilization disease with growing trend of its incidence and mortality. 95% of cases are caused
by smoking; that is why smoking avoidance is the only effective preventive measure, as well as smoking cessation the only step capable of
slowing down progression of the disease. Although it is a chronic inflammation, systemic as well as inhaled corticosteroids are minimaly
effective, that is why drugs of choice are bronchodilators. Adding of inhaled steroids is useful in severe stages with frequent exacerbations. Among non-pharmacological methods rehabilitation is of significance; end-stages are managed by transplantation. Exacerbations
significantly worsen quality of life and speed up progression of the disease; in more severe forms short courses of systemic steroids are
needed and in the case of signs of infection antibiotics.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, smoking, inhaled steroids, bronchodilators, exacerbations.
Key words MeSH: pulmonary disease, chronic obstructive; smoking; steroids; administration, inhalation; bronchodilator agents.
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Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)
prestavuje závažný civilizačný problém. Jeho hlavnou príčinou je narastajúca spotreba cigariet, ktorých produkty horenia poškodzujú drobné dýchacie
cesty a pľúcne mechúriky a vedú k tejto progresívnej
a liečebne ťažko ovplyvniteľnej chorobe s narastajúcim trendom výskytu a mortality.
Je iste paradoxné, ale súčasne pravdivé povedať, že nebyť cigariet, nebolo by prakticky ani tejto
choroby. Akou jednoduchou sa teda zdá prevencia.
Keď si však na druhej strane uvedomíme celosvetový počet úmrtí, spôsobených fajčením, nielen
v dôsledku CHOCHP, je jasné, že máme do činenia
s najmasovejšou drogovou závislosťou, a boj s ňou
je zatiaľ nerovný.
Zanechanie fajčenia je jediným účinným prostriedkom na primárnu, sekundárnu i terciárnu
prevenciu; jediné teda dokáže zvrátiť progresívny
vývoj ochorenia. Aj trojminútový naliehavý rozhovor s pacientom o možných dôsledkoch fajčenia je
účinný a mal by sa uskutočniť pri každej návšteve.
Takmer v každej krajine sú vypracované smernice
pre boj s tabakovou závislosťou (1).
Dnes už existuje viacero farmakologických
možností, pomáhajúcich v odvykaní od fajčenia.
Ide najmä o nikotínové náhrady (u nás sú k dispozícii nikotínové náplaste a žuvačky). Ďalšou farmakologickou pomocou sú antidepresíva bupropion
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(2) a nortriptylín. Kombinácia nikotínových náhrad
s bupropionom spolu s poradenstvom v protifajčiarskych poradniach dosahuje asi 30 %-ný dlhodobý
efekt v odvykaní od fajčenia. Podmienkou je vlastná
vôľa a presvedčenie fajčiara.
Farmakologická liečba samotného ochorenia je
zacielená na prevenciu a zmierňovanie symptómov,
zvyšovanie tolerancie fyzickej záťaže, redukciu frekvencie a závažnosti exacerbácií a zlepšovanie kvality života. Žiaden z dostupných liekov neovplyvňuje
dlhodobý vývoj choroby (3). Napriek tomu pre vyššie
uvedené ciele je liečba potrebná.
Treba sa pridŕžať nasledovných zásad:
• liečba by sa mala postupne zintenzívňovať v súlade s narastaním závažnosti choroby,
• pravidelná liečba by sa mala zachovať až kým
sa neobjavia závažné vedľajšie účinky alebo
kým sa choroba ďalej nezhorší,
• odpoveď na liečbu je individuálna, tá by sa preto
mala starostlivo monitorovať a flexibilne upravovať.
Bronchodilatanciá
Sú liekmi prvej voľby. Uprednostňujeme inhalačnú formu, pretože má priamy prístup k receptorom, čo umožňuje podávať mnohonásobne nižšie
dávky a minimalizovať vedľajšie systémové účinky
Rozlišujeme krátko- a dlhopôsobiace bronchodilatanciá a bronchodilatanciá s rýchlym a pomalým

nástupom účinku. Okrem toho možno celú skupinu
rozdeliť podľa mechanizmu účinku na:
• sympatomimetiká,
• parasympatolytiká,
• teofylíny.
Existujú aj krátko účinkujúce kombinované
prípravky v jednom inhalačnom systéme (parasympatolytikum + sympatomimetikum) (Berodual,
Combivent).
Krátko účinkujúce inhalačné bronchodilatanciá sú
zo skupiny sympatomimetík (salbutamol, fenoterol) alebo parasympatolytík (ipratropium). (O kombinovaných
prípravkoch bola zmienka vyššie.) Využívajú sa v ľahkých štádiách choroby na podávanie podľa potreby
(teda pri ťažkostiach, pred fyzickou námahou alebo
iným známym spúšťačom symptómov).
V stredne ťažkom štádiu (FEV1 pod 80 % referenčnej hodnoty) je už namieste pravidelná bronchodilatačná liečba. Tu s výhodou využívame dlhodobo pôsobiace bronchodilatanciá, opäť optimálne
v inhalačnej podobe. Zo skupiny sympatomimetík
sem patrí parciálny agonista s pomalým nástupom
účinku salmeterol a plný agonista s rýchlym nástupom formoterol. Klinicky významný účinok oboch
pretrváva asi 12 hodín, preto je namieste podávať
dvakrát denne. Popri väčšom pohodlí (oproti krátko
pôsobiacim bronchodilatanciám) a z neho vyplývajúcej lepšej compliance majú dlhodobo pôsobiace
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bronchodilatanciá výhodu lepšieho účinku na priechodnosť dýchacích ciest v noci.
Vedľajšie účinky inhalačne podávaných betasympatomimetík sú minimálne; môže sa vyskytnúť tremor,
palpitácie, bolesti hlavy, niekedy nauzea a alergické
reakcie; veľmi zriedka závažnejšie poruchy rytmu.
Najnovšie vyvinutým a na trhu dostupným dlhodobo pôsobiacim bronchodilatanciom je tiotropium. Ide
o farmakokineticky selektívne parasympatolytikum,
označované aj ako selektívny inhibítor M3 receptorov.
Aj keď jeho afinita voči všetkým trom typom muskarínových receptorov je najvyššia, pevnosť a dĺžka väzby
je najsilnejšia na receptoroch tretieho typu, umiestnených na hladkej svalovine a sprostredkúvajúcich bronchokonstrikciu. Táto väzba pretrváva až 36 hodín. Je
preto možné podávať tiotropium raz denne.
Jediným častejším vedľajším účinkom tiotropia je
suchosť v ústach; opatrnosť treba zachovať pri hypertrofii prostaty (možnosť prehĺbenia retencie moču).
Takisto možno skombinovať v algoritme pravidelnej liečby niektoré zo sympatomimetík s parasympatolytikom, aj keď kombinované dlhodobé prípravky
v jednom inhalačnom systéme zatiaľ neexistujú.
Metylxantíny (z ktorých má význam predovšetkým teofylín) majú nevýhodu nevyhnutnosti perorálneho podávania a početných vedľajších účinkov pri
úzkom terapeutickom okne (5 – 15 μg/l) (4). Medzi
vedľajšie účinky patria nauzea, zvracanie, hnačky,
bolesti hlavy, neurologické poruchy s možnosťou
vyvolať epilepsiu typu grand mal, potencovanie
účinku katecholamínov na srdce, a tým zvýšenú
možnosť malígnych arytmií. Ich bronchodilatačný
potenciál je slabý, majú však aj určité protizápalové a imunomodulačné vlastnosti. Možný, ale sporný
ostáva ich účinok na funkciu inspiračného svalstva.
V súčasnosti podávame podľa možnosti výlučne
preparáty s riadeným uvoľňovaním, vyžadujúcim väčšinou dávkovanie dvakrát denne. Takisto je možné skombinovať ich s vyššie uvedenými bronchodilatanciami.
Inhalačné kortikoidy
Okolo použitia inhalačných kortikoidov pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc sa dodnes vedú diskusie.
Ukázalo sa na viacerých štúdiách, ktoré boli veľkolepo
koncipované, randomizované a dvojito zaslepené, že
jednoznačne priaznivý vplyv na progresívne zhoršovanie pľúcnych funkcií pri ich nasadení nemožno očakávať (5, 6, 7). Niektoré metaanalýzy však poukazujú na
to, že nasadenie týchto liekov najmä v ťažších štádiách
by mohlo viesť k predĺženiu života; definitívnu odpoveď
možno očakávať až od trojročnej prospektívnej štúdie
TORCH, ktorá súčasne skúma možnosť použitia kombinovanej liečby inhalačnými kortikoidmi s inhalačne
podávanými dlhodobo pôsobiacimi betasympatomimetikami v jednom inhalačnom systéme a jej účinnosť
na spomenutý sledovaný cieľ. Podľa súčasne platných
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vedomostí a odporúčaní by sa mali inhalačné kortikoidy nasadiť až počnúc ťažkým štádiom choroby (III.
a IV. štádium podľa GOLD) so súčasne frekventovane
prebiehajúcimi exacerbáciami, ktorých počet redukujú
a zlepšujú tak kvalitu života.
Perorálne glukokortikoidy
Ich dlhodobé používanie pri tejto chorobe je
kontraindikované pre nepriaznivý pomer medzi prínosom a závažnými vedľajšími účinkami.
Mukolytiká a ostatná
farmakologická liečba
Mukolytiká sa neodporúčajú na dlhodobé podávanie pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, indikované sú iba pri akútnych exacerbáciách. Výnimku
predstavuje N-acetylcysteín, ktorý pôsobí súčasne
antioxidačne (8). Suplementácia a1-antitrypsínu
u pacientov s jeho nedostatkom je finančne nákladná a neprináša jednoznačne priaznivý efekt.
Nefarmakologické postupy
Rehabilitácia je indikovaná vo všetkých štádiách
choroby (9). Zlepšuje fyzickú výkonnosť, pľúcne
funkcie, redukuje frekvenciu exacerbácií a má priaznivý vplyv na kvalitu života (10). Chirurgické výkony
zahŕňajú bulektómie (11), objem redukujúce operácie (12) a transplantáciu pľúc (13). Objem redukujúce
operácie redukujú nežiaducu hyperinfláciu, zlepšujú
elasticitu pľúc a pľúcne funkcie i kvalitu života často
významne, avšak tento efekt je iba dočasný, pretrváva v priemere 5 rokov. Preto sú akýmsi premostením k plánovanej perspektívnej transplantácii, ktorá
môže byť jednostranná, obojstranná alebo sa môžu
súčasne transplantovať pľúca so srdcom.
Dlhodobá domáca oxygenoterapia
Je nevyhnutnou súčasťou liečby u najťažších
pacientov s respiračnou insuficienciou, ktorí majú
v stabilizovanom stave:
• PaO2 pod 55 mmHg (7,3 kPa),
• PaO2 v rozmedzí 55 – 60 mmHg (7,3 – 6,0 kPa)
so súčasnými klinickými, ekg alebo echokardiografickými známkami pľúcnej hypertenzie
a pľúcneho srdca, alebo s polyglobuliou (14).
Podmienkou je, aby pacient inhaloval kyslík
aspoň 15 hodín denne. Takáto liečba znižuje tlak
v pľúcnici, zlepšuje kvalitu života pacientov a predlžuje ich život (15). Používajú sa na ňu koncentrátory kyslíka. V súčasnosti je na Slovensku na takejto
liečbe viac než 1 000 pacientov s CHOCHP.
Akútne exacerbácie CHOCHP a ich
liečba
Podobne ako akútny infarkt myokardu či akútna
koronárna príhoda v rámci chronickej ischemickej

choroby srdca, predstavujú aj akútne exacerbácie
CHOCHP dramatickú situáciu, ktorá pri ťažšom
priebehu môže až v 10 % končiť letálne. Ich liečba
si preto vyžaduje primeranú pozornosť. Ľahké exacerbácie liečime ambulantne zintenzívnením bronchodilatačnej liečby. Pri stredne ťažkých a ťažkých
exacerbáciách je na mieste nasadenie systémových
kortikoidov (Prednizon 0,5 mg/kg hmotnosti alebo
analogická dávka parenterálneho kortikoidu) doma
(16) alebo v nemocnici (17) na 7 – 14 dní s následným abruptným vysadením, pričom pri rozhodovaní
o hospitalizácii zaváži:
• závažnosť exacerbácie,
• vek pacienta,
• komorbidita,
• pacientova spolupráca,
• sociálne zázemie.
Pri známkach bakteriálnej infekcie (horúčka,
hnisavé spútum, zvýšenie jeho množstva – pričom stačí prítomnosť dvoch z týchto ukazovateľov)
(18) nasadzujeme antibiotiká. Tie volíme primárne empiricky na základe znalostí o najčastejších
vyvolávajúcich patogénoch. Sú nimi Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae a Moraxella
catarrhalis. Preto antibiotikom voľby sú chránené
penicilíny a cefalosporíny druhej generácie, pri
alergii na betalaktámy makrolidy. Tie majú výsadné
postavenie pri čoraz častejších infekciách atypickými patogénmi (Mycoplasma a Chlamydia pneumoniae).
Pri ťažších exacerbáciách v nemocnici podávame súčasne kyslík; zintenzívnenie bronchodilatačnej
liečby s preferovaním inhalačnej formy je samozrejmosťou. V najťažších prípadoch zahajujeme podporné dýchanie (NIPPV), ktoré vo väčšine prípadov
ochráni pacienta pred intubáciou a riadenou umelou
pľúcnou ventiláciou (19). Tá sa pravidelne komplikuje
ventilátorovou pneumóniou a odpájanie od prístroja
je dlhodobé a ťažké.
Ventilačná podpora sa postupne vo svete
zavádza aj do domácich podmienok, u nás zatiaľ
iba pri syndróme spánkového apnoe, ale snahou
je, aby sa ujala na Slovensku aj pri ťažkých formách
CHOCHP.
Záver
Liečba CHOCHP je náročná a zatiaľ nie je jednoznačne schopná predĺžiť život, významne však
dokáže zlepšiť jeho kvalitu. Nihilizmus preto nie je
namieste; chronickú obštrukčnú chorobu pľúc dnes
považujeme za ochorenie, ktorému možno predchádzať a ktoré možno liečiť.
doc. MUDr. Ladislav Chovan, CSc.
FNsP, pracovisko Podunajské Biskupice,
Krajinská 91, 825 56 Bratislava
e-mail: chovan@nextra.sk
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Viac informácií získate na tel.: 02/5465 0649 alebo na e-maile: zarecka@meduca.sk
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