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NOVŠIE LIEKY V TERAPII RESPIRAČNÝCH
CHORÔB
Štefan Urban
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
V prehľade sú uvedené niektoré novšie liečivá používané v klinickej praxi respiračných chorôb. Zo skupiny β2-adrenergických látok sú to
formoterol a salmeterol, ktoré majú dlhší až 12 hodinový účinok s menšími nežiaducimi účinkami. Tiotropium, anticholinergický liek, má
bronchodilatačný účinok v trvaní až 24 hodín. Ciklezonid má najlepší bezpečnostný profil v porovnaní s inými inhalačnými kortizonoidmi,
s výhodným podávaním len jedenkrát denne. Montelukast, ako antagonista leukotriénov, má priaznivý účinok pri podávaní per os počas 24
hodín. Zo skupiny mukolytík je novým liečivom erdostein, ktorý preukazne inhibuje aj oxidačný stres. Vo všeobecnosti, pokroky v terapii
respiračných chorôb boli zaznamenané najmä predĺžením trvania ich účinku, modernou inhalačnou technikou a možnosťou aplikácie per os.
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Kľúčové slová MeSH: choroby dýchacieho systému – farmakoterapia; agonisty beta-agrenergické – použitie terapautické, farmakológia,
účinky nežiaduce; antagonisty cholínergické – použitie terapeutické, farmakológia, účinky nežiaduce; bronchodilatanciá – použitie terapeutické, farmakológia; účinky nežiaduce; hormóny kôry nadobličiek – použitie terapeutické, farmakológia, účinky nežiaduce; aplikácia
inhalačná; farmakoterapia kombinovaná; antagonisty leukotriénov – použitie terapeutické, farmakológia, účinky nežiaduce; expektoranciá – použitie terapeutické, farmakológia.
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Úvod
Podobne ako iné oblasti medicíny, aj farmako
lógia kontinuálne expanduje. Rozvoj molekulárnej
biológie veľkou mierou prispel k pochopeniu účinkov
liečiv. Respiračné choroby, najmä chronické, majú
stúpajúcu incidenciu, ale len málo skutočne nových
liečiv je dostupných pre farmakoterapiu, viaceré
respiračné choroby majú zahmlenú patogenézu.
Väčšina nových liečiv je modifikáciou starších látok
s cieľom predĺžiť ich účinok, zmierniť ich nežiadu
ce účinky, zameriavajú sa na redukciu symptómov
a/alebo na prevenciu progresie choroby. Pokúsime
sa len sprehľadniť niektoré skupiny liekov, používa
ných v manažmente ochorení dýchacích orgánov,
nebudeme sa zaoberať infekciami a malígnymi cho
robami, ktoré sú predmetom iných medicínskych
odborov. Sústredíme sa najmä na hlavné liekové
skupiny – bronchodilatačné β2-adrenergické lieky,
anticholinergické látky, protizápalové kortizonoidy,
antagonisty leukotriénov a mukolytiká.
Beta 2-adrenergické lieky
Viaceré adrenergicky pôsobiace lieky sú použí
vané pre ich bronchodilatačný účinok, najčastejšie
inhalačne alebo inou formou aplikácie (p. o., i. v.,
s. c.). V roku 1903 sa začal používať adrenalín s. c.,
od 1940 izoprenalín inhalačne, od objavu 1964 β2špecifického adrenergického účinku Landsom a spol.
(7), v Európe zaviedli do liečby astmy – orciprenalín,
fenoterol, salbutamol, ktoré sú zaraďované do skupi
ny krátkodobo účinkujúcich bronchodilatačných liekov
(do 6 hodín). Trend v neskoršom období bol vývoj βadrenergických liečiv s dlhším trvaním účinku a vyš
šou selektivitou k β2-receptorom. V polovici 80. rokov
bol v klinických štúdiách aplikovaný formoterol a za

90

čiatkom 90. rokov salmeterol s preukázaným efektom
počas 12 hodín a bambuterol až 24 hodín.
Široká škála adrenergických liekov sa používa
pre ich bronchodilatačný efekt. Vo všeobecnosti sa
využívajú na relaxáciu hladkých svalov dýchacích
ciest, s úpravou alebo elimináciou obštrukcie dýcha
cích ciest. Tieto látky sa klinicky využívajú na odstrá
nenie bronchokonstrikcie pri astme, vrátane poná
mahovej astmy, akútnej alebo chronickej bronchití
dy, chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP),
bronchiektáziách, cystickej fibrózy a pod.
Mechanizmus účinku
Bronchodilatačný účinok u adrenergických lá
tok je vyvolaný stimuláciou β2 receptorov lokalizo
vaných v hladkých svaloch dýchacích ciest. Okrem
toho však niektoré adrenergické agensy stimulujú aj
α receptory (vyvolávajú vasokonstrikciu a v horných
dýchacích cestách dekongesciu) a β1-receptory (za
príčiňujú zvýšenú kontraktilitu myokardu a tachykar
diu). Stimulácia β2-receptorov môže mať tieto klinic
ké účinky: relaxáciu hladkých svalov dýchacích ciest,
inhibíciu uvoľňovania zápalových mediátorov a sti
muláciu mukociliárneho transportu.
Dlhodobo účinkujúce beta 2- adrenergické
liečivá
Vývoj adrenergických látok smeroval od nešpe
cifických krátkodobo účinkujúcich agensov ako je
adrenalín, ku β2 selektívnym liekom s trvaním účinku
4 až 6 hodín napr. salbutamol, terbutalín, fenoterol.
Najväčším obmedzením týchto liečiv bolo limitované
používanie pri kontrole nočnej astmy, potreba po
dávania v menej pohodlnom režime štyrikrát denne
(13). Dlhodobo účinkujúce liečivá sa používajú v me

nej frekventovaných dávkach a ochránia pacientov
pred nočnými astmatickými atakmi. Niektoré z tých
to bronchodilatancií sa vyrábali vo forme tabliet s po
stupným uvoľňovaním.
Medzi nové selektívne β2-adrenergické lieky
patria formoterol a salmeterol s účinkom 12 hodín
a bambuterol dokonca s efektom až počas 24 ho
dín.
Formoterol je analóg katecholamínu s β2-selek
tivitou, pri podaní 12 μg pomocou tlakového aerosó
lového dávkovača (metered dose inhaler – MDI), sa
ukázal byť účinný do 12 hodín, s udržaním vyššieho
objemu usilovného výdychu za 1. sekundu (FEV1)
u pacientov so stabilnou astmou (nad 20 % výcho
diskovej hladiny). V porovnaní so salmeterolom má
skorší nástup účinku (už od 5. minúty). Podáva sa
dvakrát denne a poskytuje dlhší účinok počas noci
u astmatických pacientov. Dlhšie trvanie účinku pri
formoterole je spôsobené zvýšením rozpustnosti li
pidov, ktorá zlepšuje väzbu s β2-receptormi.
Bambuterol je „pro-drug“ terbutalínu, líši sa od
iných agensov tým, že aplikovaná forma musí byť
konvertovaná v ľudskom tele do aktívneho liečiva.
Po podaní 20 mg p. o. zlepšuje obštrukciu počas
24 hodín so zriedkavými nežiaducimi u dospelých
pacientov s astmou. Aktívna terbutalínová časť sa
vytvára oxidáciou a hydrolýzou. Bambuterol tiež
inhibuje účinok hydrolýzy cholinesterázy a to spo
maľuje rýchlosť, pri ktorej sa terbutalín tvorí. Trvanie
účinku do 24 hodín dovoľuje podávanie jedenkrát
denne, večer.
Salmeterol a formoterol reprezentujú novú gene
ráciu dlhodobo účinkujúcich β2-selektívnych broncho
dilatancií, ktorých farmakokinetika sa líši od krátkodo
bo účinkujúcich. Hoci nástup účinku v porovnaní so
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salbutamolom je neskorší, trvanie účinku je najmenej
12 hodín.
Okrem toho, formoterol i salmeterol majú aj isté
protizápalové účinky, ktoré nemajú predchádzajú
ce krátko pôsobiace β2 agonisty. Vykazujú určitý
inhibičný vplyv na uvoľňovanie zápalových mediá
torov, medzi ktoré patria histamín, LTC4, LTD4
a prostaglandín D2.
Dlhodobo účinkujúce β2 adrenergické lieky sti
muláciou receptorov v cievach inhibujú zápalový
vzostup vaskulárnej permeability. Taktiež v obme
dzenom rozsahu inhibujú infiltráciu zápalových
buniek – eozinofilov, neutrofilov alebo trombocytov
do pľúc. Tieto liečivá sú indikované pri dlhodobej
udržiavacej terapii astmy, ktorá nie je kontrolovaná
príležitostne používanými β2-adrenergickými látkami
a pri prevencii bronchospazmu u pacientov, vyžadu
júcich udržiavaciu terapiu pre parciálnu reverzibilnú
obštrukciu dýchacích ciest (aj pri CHOCHP) (14,
16). V porovnaní s krátkodobo účinkujúcimi β2 ad
renergickými liečivami však (pre neskorší začiatok)
salmeterol nie je vhodný na použitie ako záchranná
liečba u pacientov s akútnou exacerbáciou astmy
(odporúča sa salbutamol). Hoci dlhodobo účinku
júce bronchodilatanciá majú aj protizápalový efekt,
nemôžu pri liečbe astmy substituovať inhalačné kor
tizonoidy alebo iné protizápalové lieky.
Nežiaduce účinky
Adrenergické bronchodilatačné lieky dosahujú
terapeutický efekt stimuláciou α, β1 alebo β2 ad
renergických receptorov, môžu tiež zapríčiniť ne
žiaduce účinky stimuláciou týchto receptorov. Vo
všeobecnosti, termín nežiaduci (vedľajší) účinok
poukazuje na iný účinok než je chcený, žiadaný (13).
Najčastejšie nežiaduce účinky sú tremor, palpitá
cie, tachykardia, bolesti hlavy, insomnia, vzostup
krvného tlaku, nervozita, nauzea, závraty, strata
účinnosti (tolerancia, tachyfylaxia), zhoršenie venti
lačno-perfúznych pomerov (pokles parciálneho tlaku
kyslíka v artériovej krvi – PaO2), hypokaliemia, CFC
indukovaný bronchospazmus. Neskoršie syntetizo
vané adrenergické látky sú viacej β2 špecifické a sú
bezpečné. Vedľajšie účinky sú skôr nepríjemné než
nebezpečné a sú ľahko klinicky monitorované (13).
Anticholinergické bronchodilatačné
lieky
Anticholinergické látky podávané inhalačne blo
kujú cholinergicky indukovanú konstrikciu dýchacích
ciest. Prototypom anticholinergickej látky je atropín,
ktorý sa nachádza vo forme alkaloidu v rastlinách
Atropa belladonna a Datura, ktorý sa od r. 1883
používal v liečbe astmy. Až v 80. rokoch minulého
storočia sa výskum intenzívnejšie zaoberal klinický
mi derivátmi atropínu. Bol to najmä inhalačný bromid
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ipratropia, v súčasnosti z tejto skupiny klinicky sú
používa ešte bromid oxitropia a v ostatných rokoch
tiotropium (3).
Mechanizmus účinku a indikácie
Cholinergická stimulácia muskarínových re
ceptorov (iritujúcimi aerosólmi, studeným, suchým
vzduchom, zápalovými mediátormi) hladkých
svalov dýchacích ciest a submukóznych žliaz za
príčiňuje bronchokonstrikciu a uvoľnenie hlienov.
Anticholinergické látky – atropín alebo ipratropium
sú antimuskarínové – kompetitívne blokujú vplyv
acetylcholínu na parasympatických postglangliono
vých efektorových bunkových receptoroch.
Ipratropium (bromid ipratropia) podávaný inha
lačne spôsobuje bronchodilatáciu blokádou cho
linergickej kontrakcie, má minimálny alebo žiadny
efekt na mukociliárny transport. Je uznávaným
liekom najmä pri udržiavacej liečbe obštrukcie pri
CHOCHP. Nevýhodou je azda, že trvanie účinku je
len 6 hodín.
Tiotropium je dlhodobo účinkujúci bronchodila
tačný liek, štrukturálne príbuzný ipratropiu s niekto
rými selektívnymi vplyvmi na M1 a M3 receptory v dý
chacích cestách. Vrcholový efekt je medzi 1. – 4.
hodinou, s preukazným bronchodilatačným efektom
najmenej 24 hodín. Po aplikácii dennej dávky 12 μg
tiotropia sa zaznamenalo zlepšenie parametra ob
štrukcie – objemu úsilného výdychu za 1. sekundu
(FEV1) viac než po ipratropiu, salmeterole alebo for
moterole. Okrem toho znižuje pľúcnu hyperinfláciu,
zlepšuje toleranciu námahy, znižuje počet exacer
bácií a zlepšuje kvalitu života. Táto dlhodobo účin
kujúca látka je atraktívna a bezpečná alternatíva pri
liečbe CHOCHP (3) a nočnej astmy.
Hlavnou indikáciou podávania anticholinergík
je inhalačná liečba bronchokonstrikcie pri chro
nickej obštrukčnej chorobe pľúc (3, 13, 14, 16).
Anticholinergické látky sa považujú za potentnej
šie bronchodilatačné látky než β-adrenergiká pri
CHOCHP, pretože ovplyvňujú najmä cholinergické
mechanizmy. Výhodné sú u niektorých astmatických
chorých najmä s nočnými príznakmi, u osôb s psy
chogénnym pozadím, kde dôležitú úlohu majú va
gálne parasympatické vlákna, u astmatických osôb
s výskytom glaukómu, u pacientov s ischemickou
chorobou srdca a hypertenziou (13).
Nosné spreje ipratropia sa využívajú na sympto
matickú terapiu alergickej a nealergickej rinitídy a pri
prechladnutí.
Nežiaduce účinky
Nežiaduce prejavy po anticholinergikách sú
málo početné, môže sa vyskytnúť najmä suchosť
v ústach, suchý kašeľ, zriedka bolesti hlavy, závraty,
palpitácie, rash a bolesti očí.

Inhalačné kortizonoidy
Komplikujúce nežiaduce účinky systémových
kortizonoidov sú dávnejšie známe a motivovali vý
skum na liečebné využitie kortizonoidov v inhalačnej
forme. Vedľajšie účinky kortizonoidov sú: potláčanie
osi hypofýza – hypotalamus – kôra nadobličiek, imu
nosupresia, psychické reakcie, katarakta, myopatia,
osteoporóza, peptický vred, retencia tekutín a pod.
Logické bolo zavedenie inhalačných kortizonoidov
s cieľom eliminovať a redukovať nežiaduce účinky
vyskytujúce sa s takouto liečbou. Zápal dýchacích
ciest (najmä pri astme a CHOCHP) bolo možno
ovplyvniť inhalačnými kortizonoidmi od roku 1972,
po zavedení beklometazónu do klinickej praxe. Na
konci 80. rokov sa začal užívať inhalačný budezonid, neskôr v polovici 90. rokov flutikazón a v tomto
storočí aj ciklezonid.
Mechanizmus účinku a indikácie
Kortizonoidy inhibujú viaceré bunky dýchacích
ciest zúčastňujúcich sa na zápalovom procese vrá
tane makrofágov, T-lymfocytov, eozinofilov a žírných
buniek (13). Sú výrazne lipofilné, vstupujú do buniek
dýchacích ciest, kde sa spájajú intracelulárnymi
glukorkortikoidnými receptormi. Komplexný účinok
kortizonoidov indukuje génovú expresiu protizá
palových proteínov a receptorov a potláča génovú
expresiu proinflamačných proteínov. Inhibujú pro
dukciu cytokínov zodpovedných za nahromadenie
a migráciu zápalových buniek (eozinofilov, lymfo
cytov) do dýchacích ciest. Veľmi priaznivý účinok
kortizonoidov spočíva aj v tom, že majú schopnosť
obnoviť účinnosť β-receptorov po navodení tachyfy
laxie pri dlhodobej aplikácii β-adrenergických látok.
Zvyšujú stimuláciu β-receptorov zvýšením ich poč
tu, sprístupnením β-receptorov na povrchu buniek
a zvýšenou afinitou receptorov pre β-adrenergické
látky (15).
Novšie inhalačné kortizonoidy majú vysoký stu
peň topickej protizápalovej aktivity, čím vydláždili
cestu pre efektívne používanie s malými systémo
vým účinkami.
Beklometazón dipropionát bol prvý inhalačný kor
tizonoid používaný v Európe. Dobre sa vstrebáva cez
epitel, ale rýchla inaktivácia zabraňuje systémovej
akumulácii. Budezonid je topický inhalačný kortizo
noid s väčšou účinnosťou než beklometazón, alebo
flunisolide. Po inhalácii je minimálne metabolizovaný
v pľúcach, približne 70 % dosiahne cirkuláciu.
Flutikazón má vysoký lokálny protizápalový úči
nok, ale aj silnejšiu supresiu osi hypofýza – hypota
lamus – kôra nadobličky v porovnaní budezonidom.
Ciklezonid je „pro-drug“ – materská látka, ktorá
pôsobením cytosólových karboxylesteráz sa hyd
rolyzuje na aktívny metabolit desizobutyrylcikle
zonid, t. j. na desciklezonid (10). Aktivácia cikle
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zonidu v pľúcach umožňuje zacieliť jeho žiaduce
farmakologické účinky na prieduškový strom, na
alveoly a minimalizovať nežiaduce orofaryngeálne
a systémové účinky. Má vysokú relatívnu väzbovú
kapacitu na kortizonoidný receptor, inhibuje prolife
ráciu zápalových buniek i uvoľňovanie zápalových
mediátorov ako sú TNF-α, IL4, IL5. Vytváranie
vnútrobunkového depa a pomalé uvoľňovanie
desciklezonidu spôsobuje jeho prolongovaný pro
tizápalový účinok a umožňuje podávanie len je
denkrát denne. Zabraňuje včasnej a neskorej fáze
astmatickej reakcie, znižuje bronchiálnu hyperre
aktivitu. Ciklezonid vo funkčných testoch preuká
zal zlepšenie rannej hodnoty vrcholového exspi
račného prietoku (PEF) a aj FEV1 (11). Inhalačný
ciklezonid prakticky nemá žiadny vplyv na supresiu
endogénnej produkcie kortizolu a na kostný kalciofosfátový metabolizmus.
Ciklenozid má najlepší bezpečnostný profil,
s ohľadom nato, že nemá systémové účinky aj pri
vysokých denných dávkach. Podávanie je indikova
né pri liečbe ľahkej až stredne ťažkej astmy nad 18
rokov v jednej dávke 160 μg, ktorá má byť prednost
ne večer. Aplikuje sa vo forme aerosólu (MDI), kde je
hnacím plynom hydrofluoroalkán (HFA-134a).
Aerosólové kortizonoidy sú indikované pri kon
trole astmy, sezónnej alergickej alebo nealergickej
rinitídy. Táto liečba je významným pokrokom v ma
nažmente tejto frekventovanej choroby. Považujú
sa za najefektívnejšiu dlhodobú terapiu pri ľahkej,
stredne ťažkej i ťažkej perzistujúcej astme, sú dobre
tolerované a bezpečné pri odporúčanom dávkovaní.
Nežiaduce účinky
Sú minimálne a porovnateľné s placebom. Naj
častejšie boli uvádzané „flu-like“ syndróm, rash, bo
lesti hrdla, hlavy a pod.
Kombinovaná inhalačná liečba
kortizonoidmi a β 2-adrenergickými
liekmi
Súčasné podávanie β2-adrenergických liekov
a inhalačných kortizonoidov už dávnejšie sa osved
čili pri liečbe astmy (15). Synergický mechanizmus
sa prejavil vo väčšom bronchodilatačnom a proti
zápalovom účinku. V posledných rokoch sú k dis
pozícii i fixné kombinácie oboch týchto liekových
skupín – budezonid/formoterol a flutikazón/salme
terol (1, 2, 4, 5). Hlavnou indikáciou tejto kombiná
cie sú perzistujúca stredne ťažká až ťažká astma
a CHOCHP v pokročilejšom štádiu s opakovanými
exacerbáciami.
V liečbe astmy bol synergický účinok preuká
zaný signifikantným zvýšením rannej a večernej
hodnoty PEF vo fixnej kombinácii v porovnaní s od
delenou kombináciou, nebol však zaznamenaný
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rozdiel vo FEV1, bezpríznakových dňoch a spotrebe
krátkodobých bronchodilatancií (4). Kombinovanou
terapiou možno dosiahnuť dobrú alebo úplnú kontro
lu u významného počtu chorých s astmou, u tých kde
choroba bola zle kontrolovaná (1). Taktiež aj znižujú
ročný počet exacerbácií vyžadujúcich celkové po
danie kortizonoidov. Kombinovaná liečba účinnejšie
znižuje spotrebu krátkodobých β2-adrenergických
liekov a denné a nočné príznaky, než formoterol,
salmeterol, flutikazón a budezonid aplikovaných
v monoterapii.
U symptomatických pacientov s CHOCHP inha
lačné β2-adrenergické lieky s dlhodobým pôsobením
zlepšujú pľúcne funkcie a kvalitu života, zatiaľ čo in
halačné kortizonoidy znižujú frekvenciu exacerbácií
a spomaľujú progresiu choroby. Fixná kombinácia je
indikovaná už v menej pokročilých štádiách ochore
nia s častými excerbáciami.
Výhodu kombinovanej inhalačnej liečby korti
zonoidmi a dlhodobo pôsobiacimi β2-adrenergický
mi liečivami je aj zlepšený komfort liečby, pretože
dovoľuje znížiť počet aplikácii až na 2 x 1 inhaláciu
denne.
Antagonisty leukotriénových
receptorov
Koncepcia zápalu dýchacích ciest uvádza, že na
inflamačnej odpovedi sa zúčastňuje viacero buniek
a chemických látok, na ktoré majú vplyv kortizonoi
dy. V tejto časti uvedieme lieky, ktoré antagonisticky
ovplyvňujú mediátory zápalu a/alebo inhibujú vplyv
proinflamačných buniek ako sú mastocyty a eozino
fily (13).
Spôsob účinku a indikácie
Montelukast a zafirlukast účinkujú na časť zá
palového procesu ako antagonisty leukotrienových
receptorov. Preventívne pôsobia voči reakciám po
dieľajúcim sa na zvýšenej reaktivite dýchacích ciest,
vaskulárnej permeabilite a sekrécii hlienov po urči
tých leukotriénoch, ktoré vznikajú lipoxygenázovou
cestou, zahrnujúc cysteinylové LTC4, LTD4 a LTE4,
ktoré boli v minulosti známe ako „slow-reacting sub
stance of anaphylaxis“, alebo SRS-A. Leukotrieny
LTC4, LTD4 a LTE4 pôsobia na receptory v dýcha
cích cestách, známe CysLT-receptory. Cysteinylové
leukotrieny LTC4 a LTD4 sú potentnejšie než hista
mín, zapríčiňujú spazmus bronchov, silnejšie stimu
lujú sekréciu hlienu, sú aj silnejšie vazodilatátory.
Tvorba LTE4 sa zvyšuje po provokačných podnetoch
pri akútnej astme a po aspirínovej astme.
Montelukast je účinná, perorálne aktívna
látka s protizápalovými vlastnosťami, ktorá vý
znamne zlepšuje zápalové ukazovatele pri astme.
Vysokou afinitou a selektivitou sa viaže na CysLT
receptor. Je schopný inhibovať bronchokonstrik

ciu navodenú inhaláciou LTD4. Vyvoláva broncho
dilatáciu v priebehu 2 hodín po perorálnom po
daní a tento účinok je aditívny k bronchodilatácii
spôsobenej beta agonistom. V klinických štúdiách
montelukast bol účinný pri profylaxii a liečbe chro
nickej astmy vrátane prevencie denných a noč
ných symptómov, liečbe astmatických pacientov
citlivých na kyselinu acetylsalicylovú. Preventívne
pôsobí pri bronchokonstrikcii vyvolanej telesnou
námahou. Môže sa užívať aj s inhalačnými korti
zonoidmi s aditívnym efektom pri kontrole astmy
alebo na zníženie dávky inhalačného kortizono
idu. Montelukast a inhalovaný kortizonoid (napr.
budezonid alebo flutikazón) majú aditívne účinky,
znižuje dávku kortizonoidu pri udržiavaní stabili
zovaného stavu (8, 12, 17). Významne zlepšuje
ranný FEV1, ranný a popoludňajší PEF. Účinok po
prvej dávke sa udržal celých 24 hodín, zostal kon
štantný počas kontinuálneho podávania raz den
ne v rozšírených štúdiách v trvaní až do jedného
roka. Preukazne inhiboval rozsah a trvanie po
klesu FEV1 počas 60 minút po námahe. Výrazne
znížil počet eozinofilov v periférnej krvi a v spúte.
Montelukast poskytol účinnú úľavu od symptómov
sezónnej alergickej rinitídy – kongescie nosa,
sekrécie nosa, kýchanie, svrbenie.
Veľkou výhodou je, že sa užíva per os len je
denkrát denne, večer v dávke 10 mg. U detí sa užíva
4 – 5 mg v žuvacej tabletke.
Zafirlukast účinkuje taktiež ako antagonista leu
kotriénových receptorov, je to selektívny kompete
tívny antagonista LTD4 a LTE4, inhibuje astmatické
reakcie indukované námahou, studeným vzduchom,
alergénom a aspirínom. Orálne formy potláčajú sko
rú a oneskorenú astmatickú fázu. Podáva sa dvakrát
denne.
Nežiaduce účinky
Nepriaznivé prejavy sú mierne, zrovnateľné
s placebom – ide zväčša o alergické reakcie, poško
denie pečene, ospalosť, podráždenosť, insomniu,
nauzeu a iné.
Mukolytiká
Mukolytiká sú liečivá, ktoré menia reologické
vlastnosti spúta, uľahčujú expektoráciu, zvyšujú
účinnosť mukociliárneho transportu (6, 13).
Indikáciami na podávanie sú akútne zápaly
respiračného traktu – akútna bronchitída, exacer
bácie CHOCHP, pneumónie, bronchiektázie, sinu
sitídy, cystická fibróza, kryptogénna fibritizujúca
alveolitída, môžu sa použiť k ochrane pred cytosta
tickou cystitídou, chemickou pneumonitidou alebo
ARDS.
Medzi stále používané mukolytiká patrí ambroxol, bromhexin, carbocystein, mesna, DNA-za.
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Prehľadne

Spôsob účinku a indikácie
Nové vedecké práce skúmali možnosti klinic
kých aplikácii najmä N-acetylcysteinu a erdosteinu,
u ktorých bol preukázaný inhibičný vplyv na oxidač
ný stres.
N-acetylcystein štiepi disulfidické väzby gly
koproteínov hlienu a zabraňuje ich tvorbe, takto
urýchľuje mukociliárny transport. Pôsobí ako prekur
zor glutathionu a tak sa uplatňuje na oxidoredukč
ných procesoch.
Erdostein je okrem toho „pro-drug“ látka, ktorá
účinnosť nadobudne až po metabolickom ovplyvnení
v pečeni. Vzniknuté metabolity (predovšetkým meta
bolit I) úspešne ovplyvňujú reológiu hlienu, znižujú
produkciu spúta, zlepšujú aj mukociliárny transport
a inhibujú oxidačný stres. Erdostein má výraznú
protizápalovú aktivitu, ovplyvňuje koncentráciu sek
rečného IgA, lyzozýmu a laktoferínu v bronchiálnom
sekréte. Potlačuje tvorbu prozápalových cytokinov
(IL-Iβ, IL-6, IL-8 a TNF-α). Má vplyv na potlačenie
bakteriálnej kolonizácie dolných dýchacích ciest,
zvyšuje účinnosť niektorých antibiotík (amoxicilín,
klaritromycín) (6).
Posledné poznatky prehodnotili úlohu mukolytík
pri manažmente CHOCHP podľa kritérii „evidence
based medicine“ (9). Zistilo sa, že redukujú počet
exacerbácií, zmierňujú symptómy, skracujú podáva
nie antibiotík, prípadne znižujú počet rehospitalizá
cií, ale nedokážu zásadne zlepšiť funkčné ukazova
tele pľúc.
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Záver
Pokroky vo farmakoterapii respiračných chorôb
v ostatných desaťročiach sú evidentné, boli vyvinuté
a v klinickej praxi sú už používané nové skupiny liečiv,
bronchodilatanciá s dlhším trvaním účinku (14, 16).
Nové liečivá významne zlepšili kvalitu života pacien
tov, predĺžili dožívanie, skrátili hospitalizáciu a rehos
pitalizáciu chronických chorých, umožnili zlepšiť com

pliance pacientov. Tieto priaznivé, pozitívne vplyvy
boli umožnené najmä predlžením účinku liečiv, s mo
dernou inhalačnou aplikáciou, niekedy aj podávaním
jedenkrát denne s možnosťou perorálnej aplikácie.
doc. MUDr. Štefan Urban, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK
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