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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

ACE angiotenzin konvertující enzym 

ACH acetylcholin 

AIA aspirinem vyvolané astma (aspirin induced asthma) 

ASA kyselina acetylsalicylová (acetylsalicylic acid) 

ATP adenosintrifosfát 

cAMP cyklický adenosinmonofosfát 

CFC chlorované fluorouhlovodíky (chlorofluorokarbony) 

CNS centrální nervový systém 

COX enzym cyklooxygenáza 

CRP C-reaktivní protein 

DAG diacylglycerol 

DALYs celková suma ztracených roků (disability – adjusted life years) 

DPI práškový inhalátor (dry powder inhaler) 

ECP eozinofilní kationický protein 

EDN eozinofilem derivovaný neurotoxin 

EIA astma vyvolané námahou (exercise induced asthma) 

EPO eozinofilní peroxidáza 

FDA Food and Drugs Administration – Americký úřad pro potraviny a léčiva 

FEV1 objem vydechnutý během usilovného výdechu za 1 vteřinu (forced 

expiratory volume in first second) 

FVC vitální kapacita při usilovném výdechu (forced vital capacity) 

GER gastroezofageální reflux  

GINA Globální iniciativa pro astma 

GIT gastrointestinální trakt 

HFA hydrofluoroalkany 

HVLP hromadně vyráběné léčivé přípravky 

CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc 

i.v. aplikace do žíly (intravenózně) 

ICHS ischemická choroba srdeční 

IKS inhalační kortikosteroidy 

IL interleukiny 

INF interferon 

IP3 inositol-1,4,5-trifosfát 

LABA dlouhodobě působící β2-mimetika (long-acting β2-agonists) 

LAMA dlouhodobě působící anticholinergika (long- acting muscarinic 

antagonists) 

LTC4 cysteinylové leukotrieny (také LTD4, LTE4) 

LT leukotrieny 

MBP hlavní bazický protein (major basic protein) 

MDI dávkovací aerosolový inhalátor (metered dose inhaler) 

MEF maximální výdechový průtok na určité objemové hladině (maximal 

expiratory flow) 
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NANC neadrenergní-necholinergní systém 

NH náležitá hodnota 

NK přirození zabíječi (natural killers) 

NO oxid dusnatý 

NSA nesteroidní antiflogistika 

OLA obtížně léčitelné astma 

ONH osobní nejlepší hodnota 

PAF faktor aktivující destičky (platelet activating factor) 

PEF vrcholový výdechový průtok (peak expiratory flow) 

PG prostaglandiny 

PGD2 prostaglandin 

PI fosfatidylinositol 

PIF vrcholový nádechový průtok (peak inspirátory flow) 

PNC peniciliny 

RABA rychle působící β2-mimetika (rapid-acting β2-agonists) 

RACs Reactive Allergenic Chemicals 

s.c. aplikace pod kůži (subkutánně) 

SABA  krátkodobě působící β2-mimetika (short-acting β2-agonists) 

SIT specifická alergenová imunoterapie 

SMI inhalátor produkující jemnou mlžinu (soft mist inhaler) 

SPC souhrn údajů o přípravku 

TGF transformující růstový faktor (transforming growth factor) 

Tx tromboxany 

TNF tumor nekrotizující faktor 

VC vitální kapacita 

VIP vazoaktivní intestinální peptid 
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ÚVOD 

Astma bronchiale je chronické celoživotní onemocnění postihující dýchací 

cesty. Je častým onemocněním, většinou ale dobře léčitelným s dobrou pro-

gnózou. Bývá obvykle alergického původu, kdy imunitní systém přehnaně rea-

guje na běžné složky zevního prostředí. V klinickém obraze dominuje zánět, 

který je spolu s hyperreaktivitou průdušek, sekrecí vazkého hlenu a otokem pří-

činou obstrukce dýchacích cest. Následkem jsou typické projevy dušnosti, pís-

koty při výdechu, dráždivý kašel, pocit tíhy na hrudi. 

Astma nelze zcela vyléčit, ale lze ho dostat pod dobrou kontrolu. Je však 

důležitá včasná diagnóza a včasná a účinná léčba, nezbytná je především 

dlouhodobá protizánětlivá farmakoterapie u všech stupňů perzistujícího ast-

matu. Aby mohla být zajištěna včasná diagnóza, je nutná znalost příznaků pro 

pacienty i odborníky. Aby mohl být pacient efektivně léčen, musí i on sám znát 

příznaky, které upozorňují na akutní zhoršení stavu, musí ovládat aplikaci léčiv, 

hlavně inhalační techniku a musí si uvědomovat nezbytnost terapie i 

v bezpříznakovém období. V těchto úlohách má dominující postavení lékař, ale 

značným dílem může přispět i farmaceut. 

Cílem této diplomové práce je shrnout poznatky z různých publikací do 

jednoho celku. Většina knih je určena spíše pro lékaře a mou snahou je vybrat 

informace důležité a zajímavé pro farmaceuty. Práce je zaměřena především 

na farmakologickou léčbu a na poznatky, které jsou důležité k jejímu správnému 

pochopení a uplatnění. Součástí práce je test k ověření znalostí o bronchiálním 

astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci. 
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1. FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE 

1.1. DÝCHACÍ SYSTÉM 

1.1.1. Fyziologie dýchacího systému 

Dýchací systém je možné z funkčního hlediska rozdělit na dýchací cesty a 

na vlastní respirační oddíl. Dýchací cesty slouží k vedení a úpravě vzduchu a 

dále se dělí na horní (dutina nosní a nosohltan) a dolní (hrtan, průdušnice, 

bronchy, bronchioly a terminální bronchioly). Respirační oddíl slouží k výměně 

plynů (O2 a CO2) a zahrnuje respirační bronchioly, ductus alveolares, sacculi 

alveolares a alveoly. (Konrádová et al., 2000, s. 139) 

Dýchací cesty musí být dostatečně pevné, ale zároveň pružné a ohebné. 

Mechanickou oporu tvoří chrupavka, od hrtanu po hlavní bronchy tvoří prs-

tence, v malých bronších jsou nahrazeny nepravidelnými chrupavčitými ost-

růvky a v bronchiolech se již chrupavka vůbec nenachází. Pružnost zajišťují 

elastická vlákna, jejich zásluhou se mohou jednotlivé části dýchacího systému 

dle potřeby při nádechu rozšířit a při výdechu opět vrátit do původního stavu. 

Stěnu dýchacích cest dále tvoří hladké svalové buňky, jejich schopnost kon-

trakce, řízená autonomním nervstvem i humorálně, ovlivňuje průsvit dýchacích 

cest. (Konrádová et al., 2000, s. 139, 147) 

Další složkou je víceřadý cylindrický epitel s řasinkami, který se stará o 

úpravu vdechovaného vzduchu (očištění, zvlhčení, úprava teploty). Je tvořen 

buňkami řasinkovými, které díky koordinovanému pohybu pravidelně uspořáda-

ných řasinek unášejí hlen s nečistotami ven z dýchacích cest. Dále buňkami 

pohárkovými, které se podílí na tvorbě hlenu. Hlen pokrývá epitel dýchacích 

cest a je složen ze dvou vrstev, z vnitřní řídké, ve které se pohybují řasinky a 

zevní viskózní, kde jsou zachytávány nečistoty. Dalšími buňkami jsou nedife-

rencované buňky bazální, ze kterých se vyvinou buňky řasinkové nebo pohár-

kové. V epitelu se nacházejí ještě buňky patřící do difuzního neuroendokrinního 

systému, ty produkují serotonin a bombesin. Tyto látky mají vztah k regulaci 

průsvitu dýchacích cest. V dýchacích cestách se dále nacházejí uzlíky lymfa-

tické tkáně, lymfocyty, makrofágy a plazmatické buňky produkující proti-

látky typu IgA. Lymfatická tkáň zajišťuje bariéru proti vniknutí infekce do orga-

nismu. (Konrádová et al., 2000, s. 139-141, 147) 
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Obrázek 1 

Řez bronchioly. Porovnání normálního a zánětlivého stavu. 

 

1.2. IMUNITNÍ SYSTÉM 

1.2.1. Fyziologie imunitního systému 

Základní vlastností správně fungujícího imunitního systému je schopnost 

rozpoznat škodlivé od neškodného a zajistit tak ochranu organismu před lát-

kami, které by mohly způsobit jeho poškození. (Špičák et al., 2004, s. 3) 

Buňky imunitního systému, pojivové buňky a další struktury tvoří lymfa-

tické tkáně a orgány. Centrálními orgány jsou kostní dřeň a thymus. Periferní 

orgány tvoří slezina, lymfatické uzliny a lymfatická tkáň sliznic, zde probíhají 

základní imunitní reakce prostřednictvím interakce lymfocytů T a B s buňkami 

prezentujícími antigen (makrofágy, dendritické buňky). Lymfatické orgány a 

tkáně jsou propojeny sítí lymfatických a krevních cév. (Špičák et al., 2004, s. 3) 

Imunitní systém má složky specifické a nespecifické. Mezi nespecifické 

patří neporušený povrch kůže a sliznic a jejich přirozené obranné mechanismy 

(pohyb řasinek, lyzozym, nepatogenní mikroflóra). Mezi humorální složky ne-
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specifické imunity se řadí komplementový systém, interferony, cytokiny, chemo-

kiny, lektiny a další sérové proteiny (CRP) a mezi buněčné složky fagocyty, NK 

buňky a žírné buňky. Fagocyty zahrnují neutrofilní a eozinofilní granulocyty, 

monocyty a dendritické buňky. Specifické složky imunity jsou tvořené lymfocyty 

a protilátkami. (Špičák et al., 2004, s. 3-11) 

1.2.2. Imunitní reakce atopického charakteru 

Podstatou imunitní reakce atopického charakteru je převládající diferenci-

ace lymfocytů T do subtypu Th2 a přednostní tvorba protilátek typu IgE plazma-

tickými buňkami diferencovanými z lymfocytů B. Diferenciace Th lymfocytů do 

subtypu Th1 nebo Th2 závisí na přítomnosti různých cytokinů. Th1 působí 

opačně, a to proti účinkům buněk Th2, například potlačením syntézy IgE ve 

prospěch ostatních izotypů protilátek. (Špičák 2004 et al., s. 18, 35) 

Cytokin IL-12 je nutný pro diferenciaci subtypu Th1, následně stimuluje 

lymfocyty Th1 k produkci INF-γ. Cytokin IL-12 se váže jen na buňky, které mají 

specifický receptor IL-12R, důležitá je exprese jeho části IL-12Rβ2. Během dife-

renciace některé buňky ztrácejí IL-12Rβ2 a stávají se neodpovídanými na IL-12, 

přiklánějí se tedy k typu Th2. Regulace exprese IL-12Rβ2 je pravděpodobně 

rozhodující pro diferenciaci buněk v subtyp Th1 nebo Th2. Existují studie pro-

kazující sníženou expresi IL-12 a IL-12Rβ2 v nosní a bronchiální sliznici u ato-

pických pacientů. (Špičák et al., 2004, s. 43-45) 

Vývoj lymfocytů Th2 je ovlivněn zejména přítomností IL-4. Tento cytokin 

pak stimuluje lymfocyty Th2 k produkci dalších cytokinů (IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, 

IL-13) a podporuje i další mechanismy pro rozvoj alergické zánětlivé odpovědi. 

Během procesu diferenciace lymfocytů Th se IL-4 a IL-12 vzájemně negativně 

ovlivňují. (Špičák et al., 2004, s. 43-45) 

Alergická odpověď má dvě fáze, časnou a pozdní, kterým předchází tzv. 

senzibilizace. Senzibilizace nastává při prvním styku alergenu s buňkami pre-

zentujícími antigen (dendritické buňky sliznice, tkáňové makrofágy). Během 

antigenní prezentace dochází k diferenciaci T lymfocytů do typu Th2 a 

k následné tvorbě protilátek IgE, které se pak váží na žírné buňky a bazofily. 

(Špičák et al., 2004, s. 33-34) 
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Časná fáze vzniká během několika minut po expozici alergenu, hlavními 

roli zde hrají žírné buňky a jejich mediátory. Protilátky navázané na žírných 

buňkách jsou přemostěny alergenem a nastává degranulace. Typickým proje-

vem je kýchání, ucpaný nos, bronchokonstrikce a zvýšená tvorba hlenu 

v průduškách. (Špičák et al., 2004, s. 33-34) 

Pozdní fáze nastává během několika hodin. Dochází k rozvoji zánětu, na 

kterém se podílí nahromadění eozinofilů, bazofilů, neutrofilů, lymfocytů. Klinicky 

se tato fáze projevuje prohloubením již vzniklých změn. (Špičák et al., 2004, s. 

33-34) 

1.2.3. Buňky účastnící se zánětu 

Do mechanismu rozvoje alergického zánětu jsou zapojeny jednak buňky 

imunitního systému, ale také další typy buněk (epitelové, endotelové, fibrob-

lasty, buňky hladkého svalstva, neurony). Tyto buňky mezi sebou komunikují 

prostřednictvím cytokinů, enzymů, neuropeptidů, někdy i přímým kontaktem 

pomocí adhezivních molekul na svém povrchu. (Špičák et al., 2004, s. 33) 

Makrofágy 

Jejich hlavní funkcí je prezentace antigenu lymfocytům T, produkce cyto-

kinů prozánětlivého typu (IL-1, IL-6, TNF-α) a produkce zánětlivých mediátorů 

(LT, PG, kyslíkové radikály, oxidy dusíku). (Špičák et al., 2004, s. 35) 

Lymfocyty T 

Jejich úlohou je modulace a regulace tvorby protilátek lymfocyty B. Pře-

vládající diferenciace lymfocytů T do subtypu Th2 má za následek změnu izo-

typu protilátek IgG na IgE a rozvoj alergického zánětu. (Špičák et al., 2004, s. 

35) 

Ţírné buňky (mastocyty) 

Na povrchu žírných buněk se nacházejí vysokoafinní receptory FcεR. pro 

IgE. Aby mohlo dojít k aktivaci žírné buňky, musí být na receptorech navázány 

protilátky IgE a musí dojít k přemostění dvou těchto protilátek antigenem. Po 

přemostění dochází k uvolnění látek skladovaných v sekrečních granulech 

mastocytu (degranulace).  

V sekrečních granulech žírných buněk se nachází řada látek. Jednou 

z nich je tryptáza, jejíž zvýšená hladina byla pozorována u astmatiků. Tryptáza 
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inaktivuje bronchodilatačně působící VIP (vazoaktivní intestinální peptid), sti-

muluje proliferaci fibroblastů a syntézy kolagenu a zvyšuje produkci dalších 

prozánětlivých cytokinů. Další látkou je kininogenáza, která napomáhá tvorbě 

bradykininu. Bradykinin dilatuje malé cévy a zvyšuje vaskulární permeabilitu, 

má také vliv na vývoj bronchiální hyperreaktivity a je důležitým faktorem vzniku 

zánětu. Mastocytová granula obsahují dále histamin, ten způsobuje broncho-

konstrikci a vazodilataci, zvyšuje sekreci hlenu v dýchacích cestách a zvyšuje 

permeabilitu cévní stěny. Histamin se také váže na H1-receptory na nociceptiv-

ních periferních nervech, které probíhají ve sliznici. Depolarizací těchto neuronů 

dochází k uvolnění neurotransmiterů (substance P, neurokinin A) a k dalšímu 

prohloubení zánětu. Dráždění nociceptivních neuronů je zodpovědné za pocity 

svědění. Dochází také k parasympatomimetickým reflexům s uvolněním ACH, 

VIP a dalších látek, které vedou k cholinergnímu zvýšení sekrece. (Špičák et 

al., 2004, s. 36-37) 

Kromě látek, které jsou obsaženy v granulech, dokážou mastocy po akti-

vaci syntetizovat i látky nové. Po přemostění IgE dochází k aktivaci fosfolipázy 

A2, která z membránových fosfolipidů uvolňuje kyselinu arachidonovou.Jejím 

zpracováním vznikají leukotrieny (LTC4) a prostaglandiny (PGD2). Další lát-

kou produkovanou mastocyty je faktor aktivující destičky (PAF). PGD2 působí 

bronchokonstrikčně, vazodilatačně a zvyšuje propustnost cévních stěn. Přímo 

aktivuje eozinofily a ovlivňuje i další buňky zánětu. LTC4 a další od něj odvo-

zené LT působí bronchokonstrikčně a zvyšují cévní propustnost. PAF přitahuje 

do místa zánětu další zánětlivé buňky (eozinofily, neutrofily, makrofágy). Masto-

cyty produkují i některé cytokiny, patřící zejména do spektra Th2 a také cyto-

kiny a růstové faktory působící na fibroblasty. (Špičák et al., 2004, s. 37-38) 

Bazofily 

Hlavní funkce je podobná jako u mastocytů, tedy degranulace a uvolnění 

prozánětlivých mediátorů po přemostění receptorů protilátkami IgE. Přispívají 

také ke vzniku pozdní fáze alergické reakce, jsou tedy významné v patogenezi 

chronických zánětlivých onemocnění. (Špičák et al., 2004, s. 39) 

Eozinofily 

Jsou nejvýznamnějšími buňkami pozdní fáze alergické reakce, neboť jsou 

zodpovědné za rozvoj zánětu. Eozinofily také obsahují granula, v nichž se na-
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chází hlavní bazický protein (MBP), eozinofilní kationický protein (ECP), eozi-

nofilní neurotoxin (EDN) a eozinofilní peroxidáza (EPO). Tyto látky mohou po-

škozovat epitelové buňky a také neurony, což má význam pro vznik hyperreak-

tivity u astmatu. Z dalších látek produkují eozinofily leukotrieny, cytokiny a další 

prozánětlivé mediátory. (Špičák et al., 2004, s. 40) 

Epitelové buňky 

I tyto buňky produkují cytokiny, dochází také ke zvýšené produkci NO, 

který působí vazodilatačně a podporuje sekreci hlenu. Produkují také některé 

fibrogenní faktory, podílejí se tak na remodelaci průdušek u astmatu. (Špičák et 

al., 2004, s. 41) 

1.3. PATOLOGICKÉ ZMĚNY 

Když vzduch prochází dýchacími cestami, kladou mu tyto cesty odpor, ten 

je určován průsvitem dýchacích cest. Pokud dojde k zúžení lumen, odpor se 

zvyšuje. Při zvýšeném odporu v dýchacích cestách hovoříme o obstrukčních 

plicních chorobách. (Silbernagl et al, 2001) 

Obrázek 2 

Plíce. Normální stav a zúžení dýchacích cest. 

 

Výsledkem obstrukce je porucha plicních funkcí, která se projevuje sníže-

ním jednovteřinové vitální kapacity i snížením jejího poměru k vitální kapacitě, 

zvýšením odporu dýchacích cest a snížením výdechové rychlosti. Měření těchto 

parametrů je základem diagnostických vyšetření i monitorování průběhu ne-

moci. 
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Mezi obstrukční choroby je zahrnováno i astma bronchiale. Základem je 

přecitlivělost na vdechované antigeny, které vyvolávají zánět bronchiální sliz-

nice. Podstatou zánětlivé reakce je migrace buněk do sliznice dýchacích cest, 

jejich aktivace a uvolnění zánětlivých mediátorů. Pod vlivem těchto látek na-

stává bronchokonstrikce, zvýšení sekrece hlenu a zvýšení propustnosti cév. Na 

zánětlivé reakci se podílejí i mechanismy neurogenní, které mají vliv na svalo-

vinu bronchů a na stěny krevních kapilár. (Silbernagl et al, 2001) 

Závažným následkem alergického zánětu u průduškového astmatu je re-

modelace dýchacích cest, ke které dochází ve zvýšené míře zejména u pozdě 

diagnostikované a pozdě léčené choroby. Fibrotické změny jsou způsobeny 

zvýšeným ukládáním kolagenu, fibronektinu, tenascinu a proteoglykanů do in-

tersticia přilehlého k vrstvě epitelu. Dále dochází k hyperplazii pohárkových bu-

něk a slizničních žlázek a hypertrofii hladkého svalu. Tyto děje nastávají díky 

aktivaci fibroblastů a myofibroblastů. Tím se zatím reverzibilní obstrukce mění 

na ireverzibilní. (Špičák et al., 2004, s. 47) 

Zánět přítomný u astmatu vede k hyperreaktivitě. Bronchiální hyperreak-

tivitou se rozumí zvýšená dispozice astmatika reagovat na různé podněty bron-

chokonstrikcí. Zvýšená reaktivita je způsobena mimo jiné poškozením epitelu 

při zánětu a obnažením nervových zakončení, která se stávají senzitivnějšími. 

Tonus bronchiální svaloviny je regulován prostřednictvím autonomního nervo-

vého systému, který zahrnuje sympatikus, parasympatikus a systém NANC. 

V důsledku poškození sliznice zánětem dochází k dysbalanci s převahou choli-

nergních a NANC excitačních mechanismů. Předpokládá se, že sklon 

k hyperreaktivitě může být podmíněn geneticky. Doprovodným znakem zánětu 

je také zmnožení cév, vazodilatace, zvýšená permeabilita a vznik edému. 

Všechny tyto změny vedou k obstrukci dýchacích cest. (Špičák et al., 2004, s. 

199-201) 

Systém NANC (neadrenergní/necholinergní) se uplatňuje působením 

svých excitačních a inhibičních neurotransmiterů, které jsou nahromaděny ve 

varikozitách senzorických vláken. K jejich uvolnění dochází působením zánětli-

vých mediátorů (histamin, bradykinin), ale i působením některých škodlivin 

v ovzduší (SO2, ozón, cigaretový kouř). Excitační neurotransmitery, substance 

P a neurokinin A, přispívají k rozvoji zánětu a hyperreaktivity. K inhibičním neu-
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rotransmiterům patří VIP, který navozuje bronchodilataci a má protizánětlivé 

účinky. (Špičák et al., 2004, s. 200) 

Stimulace nervových zakončení bronchiální sliznice vede také k odpovědi 

prostřednictvím parasympatiku, jehož mediátorem je acetylcholin. ACH působí 

přes muskarinové receptory, které jsou lokalizovány především ve velkých dý-

chacích cestách. Nejvýznamnější je M3-receptor, jehož stimulací dochází 

k bronchokonstrikci, vazodilataci a zvýšené sekreční aktivitě žláz. Ke zvýše-

nému tonu parasympatiku a následné bronchokonstrikci dochází také zvýšením 

stimulace vagu z CNS, např. při stresu. Cholinergní systém je hlavně zodpo-

vědný za reflexní bronchospasmus. (Špičák et al., 2004, s. 201) 

Sympatická inervace hladkého svalstva bronchů je minimální, přímo jsou 

inervovány pouze cévy bronchiální sliznice. Vliv na tonus svalstva je však zpro-

středkován pomocí α a β adrenergních receptorů, které jsou přítomny na buň-

kách hladkého svalu, ale i na epitelových buňkách, na mastocytech a hlenových 

žlázkách. V plicích je výrazná převaha β-receptorů (nejčastější jsou β2-recep-

tory). Receptory buněk hladkého svalu jsou ovlivňovány především adrenalinem 

uvolňovaným ze dřeně nadledvin. U astmatiků byl pozorován nižší vzestup cir-

kulujícího adrenalinu při zátěži, než u zdravých lidí. Stimulace β2-receptorů 

vede k bronchodilataci, k inhibici degranulace mastocytů a ke zvýšení bronchi-

ální hlenové sekrece. (Špičák et al., 2004, s. 201) 
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2. DEFINICE A KLASIFIKACE BRONCHIÁLNÍHO ASTMATU 

2.1. DEFINICE 

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, v němž hraje 

důležitou roli mnoho buněk a jejich mediátorů. Chronický zánět způsobuje zvý-

šení průduškové reaktivity, což vede k opakovaným epizodám pískotů při dý-

chání, dušnosti, tlaku na hrudi a kašle, převážně v noci a v časných ranních 

hodinách. Tyto stavy jsou obvykle provázeny rozsáhlou, ale proměnlivou bron-

chiální obstrukcí, která je často reverzibilní buď spontánně, nebo vlivem léčby. 

(Salajka, 2005) 

2.2. KLASIFIKACE 

2.2.1. Klasifikace podle tíţe onemocnění 

Podle velikosti obstrukce, její variability, subjektivních potíží a četnosti po-

užívání úlevové medikace, dělíme astma na čtyři stupně: astma intermitentní, 

lehké perzistující, středně těžké perzistující a těžké perzistující. Toto dělení se 

nazývá klasifikací podle tíže onemocnění, jednotlivé stupně jsou dány určitým 

skóre příznaků v době diagnózy, tedy před zahájením dlouhodobé léčby. (Ko-

lektiv autorů, 2004) 

Rozdělení do jednotlivých stupňů popisuje následující tabulka. 

Tabulka 1 
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Rozdělení dle tíže onemocnění je důležité z hlediska stanovení diagnózy a 

zahájení léčby, největší význam má rozlišení intermitentního a perzistujícího 

astmatu. U intermitentního astmatu není potřebná dlouhodobá preventivní 

léčba. Používá se jen záchranná medikace dle potřeby k odstranění symptomů 

nebo preventivně, před expozicí alergenu nebo před očekávanou zátěží. U per-

zistujícího astmatu je dlouhodobá preventivní léčba nutná vždy. (Kolektiv au-

torů, 2004)  

Léčba jednotlivých stupňů je shrnuta v následující tabulce. 

Tabulka 2 

 

2.2.2. Klasifikace podle míry kontroly 

Novější doporučení GINA zavádějí novou klasifikaci závažnosti astmatu 

podle míry, do jaké se daří u konkrétního pacienta udržet nemoc pod kontrolou. 

Klasifikace podle tohoto kritéria rozlišuje tři skupiny:astma pod kontrolou (stu-

peň léčby 1), astma pod částečnou kontrolou (stupeň 2) a astma pod nedosta-

tečnou kontrolou (stupeň 3-5). Stupňovité schéma léčby je tedy v tomto případě 

založeno na míře kontroly astmatu. Vedení léčby má pět stupňů, kdy první stu-

peň odpovídá intermitentnímu astmatu dřívější klasifikace, ostatní stupně odpo-

vídají perzistujícímu astmatu se stoupající závažností.(Kostiuk, 2007) 
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Stupňovité schéma léčby je popsáno v kapitole 6.4. Strategie a postupy 

léčby. Rozdělení do jednotlivých skupin je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka 3 

 

2.2.3. Klasifikace podle etiologie 

Astma je možné dále klasifikovat podle etiologie, toto dělení však není 

důležité z hlediska léčby, neboť bylo zjištěno, že všechny typy astmatu mají ob-

dobný patologický obraz. Podle této klasifikace dělíme astma na alergické a 

nealergické, zvláštní skupiny tvoří aspirinem indukované astma (AIA) a profesní 

astma. Někdy se do samostatných skupin odděluje pozátěžové astma (EIA), 

noční astma a premenstruální astma, pozátěžový bronchospasmus, noční pří-

znaky a zhoršení stavu v období před nebo v průběhu menstruace však bývají 

řazeny k typickým projevům astmatu, nemusí tedy tvořit samostatné jed-

notky.(Špičák et al., 2004, s. 214) 

Alergické astma se vyznačuje reakcí imunitního systému nejčastěji na 

inhalované alergeny (peří, roztoči, plísně, pyly), která je prokazatelná pozitiv-

ními kožními testy nebo zvýšením hladiny protilátek typu IgE. Bývá často spo-

jeno s výskytem atopického ekzému a alergické rýmy (Špičák et al., 2004, s. 

214). Imunitní reakce je specifická, účastní se jí protilátky IgE (humorální) 
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a/nebo T lymfocyty (buněčná). Typické je období latence mezi začátkem expo-

zice alergenu a objevením se prvních projevů nemoci. Hlavní příčinou obtíží je 

zánět, který mívá eozinofilní charakter (Teřl et al., 2008, s. 47). 

 Nealergické astma nepředpokládá vznik antigenně specifické imunitní 

odpovědi, nelze tedy prokázat metodami uvedenými v předchozím odstavci. 

Bývá navozené bezprostředním drážděním tkáňových buněk a nervových re-

ceptorů (antigenně nespecifická imunitní odpověď). Hlavní příčinou obtíží je 

spuštění bronchokonstrikce, přítomný zánět mívá často neeozinofilní charakter. 

Toto astma vzniká po styku s látkami dráždivými (iritancia), mezi ně patří napří-

klad chemikálie, chladný a suchý vzduch, mechanické dráždění. Obtíže vznikají 

často bezprostředně po expozici. (Teřl et al., 2008, s. 47,97) 

Dříve se užívalo dělení na tzv. extrinsic a intrinsic asthma, které se po-

koušelo rozlišit působení zevních a vnitřních vlivů na vznik nebo exacerbaci 

nemoci (Špičák et al., 2004, s. 214). Extrinsic asthma odpovídá termínu aler-

gické astma, intrinsic asthma označuje astma bez alergické etiologie, lépe bez 

průkazu zevního alergenu, do této skupiny patří např. AIA (Kašák, 2005, s. 42). 

Aspirinem indukované astma (AIA) bývá vyvolané kyselinou acetylsa-

licylovou (ASA) a některými nesteroidními antiflogistiky (NSA), mívá těžký prů-

běh i po vysazení příslušných léků. (Špičák et al, 2004, s. 214) 

Patogeneze není zcela objasněna, nejedná se však o klasickou reakci 

alergenu a protilátky, kožní testy jsou negativní a nelze ani prokázat specifické 

protilátky. Možná je úloha inhibice prostaglandinů a tím zvýšená tvorba leukotri-

enů, což souvisí s mechanismem účinku nesteroidních antirevmatik. Může jít i o 

reakci na endogenní antigen, která však není zprostředkována protilátkami typu 

IgE. Uvažována je i reakce na exogenní antigen, kterým může být perzistující 

virová infekce. Díky ní by mohlo dojít k pozměnění genetického kódu pro cyklo-

oxygenázu (COX), ta by se stala více vnímavou k působení některých protizá-

nětlivých léků, po podání těchto léků by mohly vznikat odlišné metabolity sti-

mulující tvorbu leukotrienů. COX je enzym, který je zodpovědný za tvorbu pro-

staglandinů, nesteroidní antirevmatika tento enzym inhibují. (Špičák et al, 2004, 

s. 215) 

Po požití ASA nebo NSA se do 3 hodin rozvine akutní astmatický záchvat, 

často ohrožující život, obvykle s rýmou a zarudnutím očních spojivek (Špičák et 
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al., 2004, s. 214-215). Obtíže bývají častější u žen a jsou často spojeny 

s celoroční rýmou a nosními polypy s neprůchodností nosu. Pokud se současně 

vyskytuje ASA přecitlivělost, astma, perzistující rinosinusitida s nosní polypózou 

a eozinofilie, bývá tento stav označován jako aspirinová trias (Kašák 2005, s. 

39-40). 

Léčba tohoto onemocnění se neliší od klasických postupů. Nutné je vysa-

zení léků způsobujících přecitlivělost a nahrazení léky vhodnějšími. Z látek, 

které se dlouhodobě používají při léčbě astmatu k udržení zánětu pod kontro-

lou, jsou v tomto případě výhodné antileukotrieny. Pokud není možné kyselinu 

acetylsalicylovou vysadit, lze pacientovi doporučit aspirinovou desenzibilizaci, 

která spočívá v podávání kyseliny acetylsalicylové ve stoupajících dávkách až 

k dosažení tolerance. (Špičák, 2004 et al., s. 216) 

Profesní astma je astma, jehož vyvolávající příčinou jsou induktory, se 

kterými se pacient setkává pouze v pracovním prostředí. V tomto případě je 

astma nemocí z povolání. Je důležité odlišit tyto induktory od látek, které jen 

způsobují akutní vzplanutí již dříve vzniklé choroby. Takové látky vystupují jako 

spouštěče a astma jimi vyvolané se označuje jako astma profesním prostředím 

zhoršované. Jakmile totiž profesní astma vznikne, bývá často udržováno a pro-

vokováno i jinými faktory než těmi, které byly původní příčinou choroby, neboť 

v pracovním prostředí se nachází řada dráždivých látek. 

Existuje několik klinických typů profesního astmatu: 

1) Profesní astma alergického typu 

Bývá způsobeno alergeny, proti kterým se tvoří specifické protilátky typu 

IgE. Těmito alergeny bývají většinou velké bílkovinné molekuly přírodního pů-

vodu (alergeny laboratorních zvířat, mouka, enzymy, latex) nebo tzv. hapteny. 

Hapteny jsou nízkomolekulární, ale vysoce reaktivní látky, které až po vazbě na 

bílkoviny mohou fungovat jako kompletní alergen. Tyto reaktivní látky bývají 

označovány jako RACs , typickými představiteli jsou azobarviva a persulfáty 

(astma kadeřnic), kyselina plikatová a abietová (astma z exotických dřev a ka-

lafuny) nebo anhydridy (astma z epoxidových pryskyřic). 

2) Profesní astma iritačního typu 

Astma se rozvine obvykle při vystavení pracovníků vysokým koncentra-

cím dráždivých látek (chlór, kyseliny, kouřové zplodiny, izokyanáty), například 
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při nehodách. Nízké koncentrace stejných látek však takové potíže nevyvolá-

vají. V histologických nálezech bývá nejdříve patrná deskvamace epitelu, pak 

zánětlivé změny neeozinofilního typu a ještě později rozsáhlé fibrózy. 

3) Jiné typy 

Astma může vzniknout i vdechováním látek, které jsou schopny navodit 

přímou degranulaci žírných buněk a bazofilů. Toto tzv. farmakologické půso-

bení je typické pro prach z makoviny, který obsahuje opiové alkaloidy. (Teřl et 

al., 2008, s. 42-48,118) 

Základním opatřením je vyřazení nemocného z kontaktu s alergenní nebo 

iritační látkou v pracovním prostředí. Potíže však obvykle nevymizí a je nutná 

trvalá protizánětlivá léčba. (Kašák, 2005, s. 42) 

Setkáváme se také s termínem obtíţně léčitelné astma (OLA), které se 

týká asi 5 % astmatiků. Jedná se o astma, které není plně kontrolovatelné stan-

dardní léčbou. Do této skupiny se řadí některé již zmíněné typy (AIA), dále také 

kortikodependentní astma (léčeno systémovými kortikosteroidy), kortikore-

zistentní astma (nereagující na kortikosteroidy) a astma s celkově těžkým prů-

během. (Kašák, 2005, s. 38) 

Astma je chronické, celoţivotní onemocnění, které nelze zcela vyléčit, 

lze jej však dostat pod kontrolu, důležitá je včasná diagnóza a včasná a účinná 

léčba. Neléčené astma vede k ireverzibilním funkčním změnám zhoršujícím 

výkonnost pacienta.(Salajka, 2005) 

Základním cílem léčby je tedy dobrá kontrola astmatu, která je charakteri-

zována minimálními nebo žádnými chronickými příznaky, minimálními akutními 

obtížemi (exacerbace), nepřítomností náhlých stavů vyžadujících urgentní lé-

kařskou péči, minimální potřebou záchranné bronchodilatační léčby, žádným 

omezováním fyzické aktivity pacienta, normálními hodnotami PEF s variabilitou 

pod 20 % a nepřítomností nežádoucích účinků antiastmatické terapie.(Salajka, 

2005) 
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3. EPIDEMIOLOGIE 

Celosvětový počet astmatiků se odhaduje na 300 milionů. V posledních 

letech dochází k nárůstu onemocnění především u dětí a mladistvých. (Salajka, 

2005) 

Míra výskytu astmatu se zvyšuje s tím, jak společnosti přejímají západní 

způsob ţivota, a jsou tak vystaveny potenciálním spouštěcím faktorům, uplat-

ňuje se zřejmě narůstající znečištění ovzduší ve velkých městech, hlavně 

v souvislosti s automobilovou dopravou, styl bydlení a dlouhodobý pobyt 

v uzavřených často klimatizovaných místnostech, vyšší hygienické standardy, 

časté užívání antibiotik, krátká doba kojení, stravovací návyky. (Špičák et al., 

2004, s. 189) 

Astma se tedy častěji vyskytuje v zemích ekonomicky více vyspělých. 

Odhaduje se, že do roku 2025 vzroste celosvětově počet astmatiků o dalších 

100 milionů. (Kostiuk, 2007) 

Téměř 70 % veškerých případů astmatu začíná ještě v předškolním věku, 

čím dříve propukne, tím těžší obvykle mívá průběh. (Fuchs, 2005) 

U astmatu je pozorován i určitý vliv pohlaví. V dětském věku převažuje 

výskyt u chlapců (téměř 2:1 k dívkám), v pubertě se poměr vyrovnává a ve věku 

nad 40 let výrazně převažují ženy astmatičky. Vliv ženských pohlavních hor-

monů naznačuje i časté zhoršení obtíží v období menstruace. (Kašák, 2005) 

Prevalence astmatu se výrazně liší mezi jednotlivými zeměmi, od 2 % 

v Estonsku po 11,9 % v Austrálii u dospělých, a od 2 % v Indonésii po 32 % ve 

Velké Británii u školních dětí. (Kolektiv autorů, 2004) 

Na rozvoji onemocnění se podílí vlivy genetické a vlivy prostředí. Výskyt 

astmatu je spojován s řadou rizikových faktorů – kouření tabáku, expozice aler-

genům, znečištění ovzduší, které patří mezi vlivy prostředí. Dalším rizikem je 

anamnéza alergie, hlavně alergické rýmy a atopického ekzému nebo výskyt 

astmatu v rodině, tyto faktory patří mezi genetické. (Kolektiv autorů, 2004) 

Celková prevalence v ČR se odhaduje na 8 %, postiženo je 5-10 % dětí a 

2-5 % dospělých. Nejpoužívanějšími metodami ke zjišťování výskytu onemoc-

nění v populaci jsou dotazníkové akce a vyšetřování přítomnosti bronchiální 

hyperreaktivity. Dotazníkové akce jsou zaměřeny na vyhledávání klasických 
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symptomů astmatu podle hlášení pacientů nebo podle lékaři stanovených dia-

gnóz. Bronchiální hyperreaktivita je potvrzována specifickými bronchokonstrikč-

ními testy. (Teřl et al., 2008, s. 18) 

Úmrtnost na astma v ČR je tradičně velmi nízká a v posledních 10 letech 

kolísá kolem 1/100 000 obyvatel (Salajka, 2008). V roce 2004 zemřelo v ČR 96 

astmatiků, v roce 2005 zemřelo 99 a v roce 2006 101 pacientů s astmatem 

(Špičák et al., 2008). Zdravotní péče o nemocné s astmatem je zde na vysoké 

úrovni a dostupné jsou prakticky všechny známé skupiny léků, diagnostické i 

léčebné postupy. Hlavním problémem je podcenění nemoci, nedodržování nebo 

chybné nastavení dlouhodobé protizánětlivé léčby a nedostatečná informova-

nost pacientů o přesném postupu při akutní exacerbaci. U většiny nemocných, 

kteří na astma zemřeli je příčinou nesprávná nebo nedostatečná preventivní 

léčba, někdy v kombinaci s neřešenými rizkovými faktory (kouření). (Pohunek, 

2007) 

Vysoká úmrtnost je především v Číně a v zemích bývalého Sovětského 

svazu a to i přesto, že celková prevalence astmatu je v těchto zemích relativně 

nízká. (Pohunek, 2007) 

Důležitým ekonomicko-statistickým ukazatelem celosvětové zátěže je cel-

ková suma ztracených roků z důvodu předčasného úmrtí nebo invalidity DALYs. 

Zde je astma na 25. místě, pro srovnání, CHOPN je na 12. místě a ICHS na 

místě 6. (Kašák, 2005) 
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4. KLINICKÝ OBRAZ A DIAGNOSTIKA 

Důležitou součástí stanovení diagnózy je rozbor anamnestických údajů. 

Pro astma svědčí alergická onemocnění v rodině i u dítěte, k rizikovým patří 

především atopický ekzém a alergická rýma. (Špičák et al., 2008) 

Další částí je rozbor klinických příznaků. Typické pro astma jsou: 

 Náhle vznikající záchvaty dušnosti, často v nočních hodinách nebo 

k ránu, při kontaktu s alergenem nebo po tělesné námaze. Dušnost 

je typicky výdechová, výdech je ztížený a prodloužený, doprová-

zený sípavým, hvízdavým zvukem. (Špičák et al., 2008) 

 Astma se však může projevovat jen stavy dráždivého neproduktiv-

ního kašle, pocity staženého hrdla, tíhy na prsou (Špičák et al., 

2008) nebo kašlem s vykašláváním sklovitého hustého sekretu 

(Behr, 2009). 

 Typický je sezónní výskyt obtíží, nebo je výskyt obtíží vázán na ur-

čité prostředí. 

 Obtíže se často objevují při nebo po virové infekci. 

 Astma může propuknout v kterémkoli věku. 

 Obstrukce přítomná při astmatu je variabilní a reverzibilní. (Špičák 

et al., 2008) 

Rozhodující význam má funkční vyšetření plic – spirometrie. Poskytuje 

objektivní obraz o plicních objemech a průchodnosti dýchacích cest, měří jed-

nak množství vzduchu, které je nemocný schopen nadechnout a vydechnout, 

jednak rychlost těchto dějů (Kašák et al., 2003, s. 87). Základem je hodnocení 

křivky průtok/objem a zisk od ní odvozených parametrů. Důležitými parametry 

jsou FVC a FEV1, a také Tiffeneaův index FEV1/FVC nebo FEV1/VC. (Špičák et 

al., 2008). 

Jednovteřinová vitální kapacita (FEV1) je maximální množství vzduchu vy-

dechnuté za 1 vteřinu (usilovný výdechový objem za 1s). Vitální kapacita (VC) 

je množství vzduchu, které je možné s maximálním úsilím vydechnout po ma-

ximálním nádechu (Trojan et al., 2003, s. 299). FVC je vitální kapacita při usi-

lovném výdechu, po maximálním nádechu následuje co nejrychleji provedený 
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maximální výdech. VC je tedy statický údaj, FVC a FEV1 jsou údaje dynamické, 

kdy se sledují hodnoty v závislosti na čase (Susa, 2003, s. 27). 

Protože je spirometrické vyšetření založeno na manévru usilovného výde-

chu, je nutná dobrá spolupráce vyšetřovaného. (Kašák, 2005, s. 28) 

Spirometrií získané hodnoty se vztahují k náležitým hodnotám (NH) a vy-

jadřují se v procentu náležité hodnoty. NH jsou vytvořené statistickými meto-

dami ve vztahu k pohlaví, výšce a věku pacienta. Normální hodnotou je 

80-120 % NH. Výhodnější je však srovnávat naměřené hodnoty s tzv. osobní 

nejlepší hodnotou (ONH), což je hodnota změřená u konkrétního pacienta po 

intenzivní bronchodilataci (Kašák, 2005, s. 31). Za známku obstrukce jsou 

považovány hodnoty FEV1 pod 70 % (Susa, 2003, s. 29). 

Kromě již zmíněných údajů se hodnotí také tvar křivky průtok/objem, který 

je typický a během onemocnění se charakteristicky mění. Číselným vyhodnoce-

ním křivky jsou hodnoty PEF a MEF. PEF představuje vrcholovou výdechovou 

rychlost a MEF výdechovou rychlost v různých stádiích usilovného výdechu (na 

určité objemové hladině). (Susa, 2003, s. 29-31) Hodnota MEF vypovídá o 

obstrukci v malých dýchacích cestách (Špičák et al., 2008) a PEF o obstrukci ve 

velkých dýchacích cestách (Kašák, 2005, s. 28). 

Obrázek 3 

Křivka průtok-objem. 

Normální stav. Obstrukční typ křivky. 

  

Pro potvrzení diagnózy astmatu je nutné provedení bronchodilatačního 

testu, který se provádí inhalací salbutamolu 400 µg s použitím inhalačního ná-

stavce. Po 30 minutách po inhalaci se plicní funkce měří znovu. Pokud se hod-
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nota FEV1 zvýší o více než 12 % a zároveň o 200 ml, je potvrzena reverzibilita 

obstrukce typická pro astma. (Kašák, 2005, s. 30) 

K objektivnímu posouzení bronchiální reaktivity slouží provokační testy, 

provádějí se u pacientů, kteří mají typické obtíže, ale jejich hodnoty naměřené 

při spirometrii jsou v normě. Provokační testy se provádějí s využitím fyzické 

námahy nebo inhalace histaminu nebo metacholinu. U zdravých lidí k navození 

bronchokonstrikce po těchto podnětech nedochází, u astmatiků nastává měři-

telné zúžení průdušek. (Špičák et al., 2008) 

Podpůrným diagnostickým prostředkem je samostatné měření PEF. 

Jedná se o jednoduché vyšetření, které může provádět sám pacient i doma 

pomocí výdechoměru. Pacient provádí vyšetření ráno a večer a hodnoty zapi-

suje, kolísání během dne větší než 20 % svědčí o zvýšené reaktivitě bronchů. 

Toto vyšetření lze využít k potvrzení diagnózy astmatu, ale i ke kontrole stavu 

během léčby. Hodnotu PEF pacient získá maximálním výdechem po předcho-

zím maximálním nádechu. (Špičák et al., 2008)  

Dalším vyšetřením je vyšetření eozinofilů v séru nebo indukovaném 

sputu. Celotělová pletysmografie umožňuje určit nitrohrudní objemy - celko-

vou plicní kapacitu, reziduální objem, funkční reziduální kapacitu i určení od-

porů dýchacích cest (Kašák, 2005, s. 31). Reziduální objem představuje objem 

vzduchu, který v plicích zbývá po maximálním výdechu. Celková plicní kapacita 

je součet vitální kapacity (VC) a reziduálního objemu. Funkční reziduální kapa-

cita je množství vzduchu, které zůstane v plicích po klidném výdechu (Trojan et 

al., 2003, s. 298, 299). Touto metodou lze vyšetřovat i nejmenší děti od 3 kg 

hmotnosti (Šulc, 2008). 

Dále je možné využít impulzní oscilometrii, výhodou je vyšetření funkce 

plic i u nespolupracujících nemocných a dětí od 2 let věku. Je také možné měřit 

koncentraci oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu, která u astmatiků 

koreluje s aktivitou zánětu. Součástí základního diagnostického postupu bývá i 

alergologické vyšetření. (Kašák, 2005, s. 31-32) 

Děti minimálně do pěti let nejsou schopné dostatečné spolupráce při spi-

rometrii, hlavním kritériem pro určení diagnózy jsou klinické příznaky a 

anamnéza. Pro diagnózu astmatu svědčí více než tři epizody reverzibilní prů-

duškové obstrukce v průběhu šesti měsíců. (Špičák et al., 2008) 
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5. PŘÍČINY BRONCHIÁLNÍHO ASTMATU 

5.1. OBECNÉ PŘÍČINY 

Na rozvoj astmatu mají vliv vrozené dispozice i vlivy zevního prostředí. 

Vzájemný vliv genetických faktorů a vnějšího prostředí může vést v různých 

konkrétních situacích u téhož genetického základu ke zcela odlišným klinickým 

fenotypům. (Teřl et al., 2008, s. 23) 

Astma je vždy zánětlivé onemocnění, ale ne vždy je onemocněním aler-

gickým, zprostředkovaným specifickými IgE protilátkami. K zánětu mohou vést i 

imunitní reakce, které jsou na IgE nezávislé a také neimunologické podněty 

(např. chemické škodliviny). Nejtypičtějším rysem zánětu u astmatu je zvýšení 

bronchiální reaktivity. (Teřl et al., 2008, s. 36) 

Některé podněty jsou schopny navodit bronchokonstrikci přímo, působe-

ním na buňky hladké svaloviny (histamin, acetylcholin), většina podnětů však 

působí bronchokonstrikci nepřímo, ovlivněním tkáňových nebo nervových bu-

něk. Navozují tak tvorbu nebo sekreci spazmogenních substancí (histamin, PG) 

ze žírných a jiných buněk nebo dráždí nervové buňky, což vede k produkci 

spasmogenních neurotransmiterů (substance P). (Teřl et al., 2008, s. 32) 

Zevní podněty lze rozdělit na induktory a spouštěče. Induktory jsou pod-

něty, které jsou schopny vyvolat eozinofilní zánět i spustit bronchokonstrikci. 

Klasickými induktory jsou především alergeny. Spouštěče nejsou schopny vy-

volat zánět, mohou ho jen zesílit a hlavní jejich vlastností je navození broncho-

konstrikce již v zánětlivém terénu. Ke spouštěčům patří například ozón, hyper-

salinický roztok nebo fyzická námaha. (Teřl et al., 2008, s. 34) 

K tomu, aby alergen indukoval astmatický zánět, je zapotřebí většího 

množství alergenu a delšího času. Naopak poté, co zánět jednou vznikl, stačí 

k jeho progresi nebo ke spuštění bronchokonstrikce jen malé množství aler-

genu. (Teřl et al., 2008, s. 37) 

Většinu známých alergenů lze zařadit do několika málo skupin bílkovin, 

tzv. rodin, jednotlivé rodiny sdružují bílkovinné molekuly podobné struktury a 

funkce. V rámci jedné rodiny se mohou vyskytovat alergeny rostlinné i živo-

čišné. Tato skutečnost je příčinou existence zkřížené reaktivity. (Teřl et al., 

2008, s. 85) 
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Astma mohou způsobovat i hapteny. Jsou to malé molekuly obsahující 

vysoce reaktivní chemické skupiny, ty jsou schopny reagovat s bílkovinami a 

vytvořit tak kompletní antigen. Mezi hapteny patří kyselina plikatová 

z cedrového dřeva, dále azobarviva, izokyanáty, soli platiny, persulfáty. Hap-

teny bývají příčinou hlavně profesního astmatu. (Teřl et al., 2008, s. 95) 

Jako spouštěče fungují iritancia, která jsou schopna dráždit nervová za-

končení. Z chemických látek se uplatňují výpary louhů a kyselin, oxidy síry, 

ozón, z fyzikálních podnětů mechanické působení prachů, změny teploty a vlh-

kosti, hyperventilace, která vzniká v důsledku emocí nebo námahy a způsobuje 

ochlazení a vysušení sliznice. (Teřl et al., 2008, s. 97) 

V patogenezi astmatu se mohou uplatňovat i mikroby. Mohou fungovat 

jako induktory i spouštěče astmatu. Další možností je, že mikroby a jimi způso-

bené infekce navozují změny imunitní rovnováhy jedince, která pak disponuje 

ke vzniku alergie. (Teřl et al., 2008, s. 99) 

Významný dopad na onemocnění dýchacích cest, včetně astmatu, má 

znečištění ovzduší. Hlavním negativním faktorem je cigaretový kouř a polu-

tanty (oxidy dusíku, síry a ozón). (Teřl et al., 2008, s. 252) 

5.2. ALERGENY 

Častou příčinou hyperreaktivity průdušek je alergie na pyly. Pylovou sezónu je 

možné rozdělit na 3 hlavní období: jarní, kdy dominuje pyl stromů čeledi břízo-

vitých a lískovitých, letní, kdy jsou dominantní alergeny trávy a podzimní 

s dominancí vysokobylinných plevelů (pelyněk, ambrozie). (Teřl et al., 2008, s. 

141) 

K opatřením během pylové sezóny patří používání klimatizace místo otví-

rání oken, nošení slunečních brýlí a masky přes nos a ústa. (Johansson et al., 

2004) 

 Hlavními alergeny domácího prachu jsou roztoči a plísně. Roztoči se živí 

oloupanými šupinkami kůže a dalším organickým odpadem. Jsou výrazně zá-

vislí na vlhkosti okolního prostředí. Pro eliminaci roztočů by vlhkost v bytě ne-

měla překročit 50 % a důležité je každodenní větrání peřin. Také pro plísně je 
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důležitá vlhkost, venkovní plísně dosahují nejvyšších hodnot na konci léta, do-

movní plísně v zimních měsících. (Teřl et al., 2008, s. 159, 169) 

Pro eliminaci plísní je nutné zajistit v bytě topení a výměnu vzduchu. Nej-

častějším místem výskytu plísní je koupelna, neboť zde je největší vlhkost, tyto 

plísně je nutné odstraňovat vhodnými prostředky. Vhodné je také omezení in-

stalace koberců a tapet. (Johansson et al., 2004) 

Zdrojem alergenů jsou i domácí miláčci. Vlastní srst zvířat alergizuje jen 

zřídka, alergeny většinou pocházejí ze sérových bílkovin zvířat nebo jsou sou-

částí jejich sekretů a exkretů. Psi a kočky vylučují alergeny hlavně mazovými 

žlázami a slinami, hlodavci hlavně močí. Alergie na kočky je nejčastější, kočka 

produkuje agresivní alergeny, které po odstranění zvířete přetrvávají v prostředí 

velmi dlouho (měsíce). Další vlastností kočičích alergenů je dobrý průnik do dý-

chacích cest. (Teřl et al., 2008, s. 186, 189) 

U alergických jedinců není vhodné chovat zvířata doma, pokud je to ne-

zbytně nutné, je třeba alespoň zamezit vstupu zvířat do ložnice a často čistit 

koberce i čalounění. (Johansson et al., 2004) 

Jako alergeny se uplatňují i různé potraviny, při manipulaci s nimi může 

vznikat inhalační alergie (mouka), častěji se však uplatňují jako potravinové 

alergeny po požití. Z luštěnin jsou častými alergeny sója a burské oříšky. Aler-

gie na ořechy, ovoce a zeleninu poukazuje na možnou zkříženou reaktivitu. 

Alergie na lískové a jiné ořechy, rajská jablíčka, klasická jablka a další druhy 

ovoce a zeleniny (kiwi, třešně, švestky, celer) poukazuje na možnou alergii na 

pyly lískovitých a břízovitých. Alergie na syrové brambory poukazuje na možnou 

alergii na pyly pelyňku. Alergie na melouny, banány, avokádo, fíky, broskve, 

vlašské ořechy poukazuje na možnou alergii na latex. Hlavně u malých dětí je 

poměrně častá alergie na kravské mléko a vejce. (Teřl et al., 2008, s. 211-232) 

5.3. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 

Prevenci můžeme rozdělit na primární a sekundární. Primární se soustře-

ďuje zejména na děti s vysokým rizikem vzniku astmatu. Vysoké riziko bývá u 

matek atopiček. Byla prokázána souvislost mezi rozvojem onemocnění dýcha-

cích cest u dětí a kouřením matek během těhotenství. Nevhodné je i vystavo-

vání dítěte cigaretovému kouři po narození. Nejkritičtější doba je prvních šest 
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měsíců života, během této doby je také důležitá ochrana dítěte před expozicí 

velkému množství alergenů (Makino et al., 2005). Existují i názory, že setkání 

s alergeny může mít pozitivní vliv, záleží ale na množství alergenu a na přes-

ném načasování jeho působení (Kašák et al., 2003, s. 96). 

Výhodné je oddálení kontaktu dítěte s bílkovinou kravského mléka a vajec, 

proto se doporučuje co nejdelší doba kojení. Prostředí, ve kterém dítě žije, by 

mělo obsahovat co nejméně alergenů, toho lze docílit protiprachovým režimem 

(odstranění záclon, závěsů, koberců, čalounění, stírání prachu na vlhko, časté 

vysávání pomocí vysavačů s účinnými filtry) a zákazem kontaktu s domácími 

zvířaty. (Kašák et al., 2003, s. 96) 

Na rozvoj alergií a astmatu může mít vliv i současný způsob stravování. 

Ve snaze vyvarovat se nasyceným živočišným tukům se zvýšila konzumace 

polynenasycených rostlinných tuků a margarinů. Margariny mohou mít vliv na 

zvýšení výskytu alergických onemocnění. Trans nenasycené mastné kyseliny, 

získané hydrogenací rostlinných olejů, mohou mít také nepříznivý vliv. Protizá-

nětlivý účinek mají omega-3 mastné kyseliny, hojně obsažené v rybách. Příz-

nivě působí také konzumace ovoce, zeleniny, cereálií a rýže díky obsahu 

antioxidantů. (Johansson et al., 2004) 

Existuje studie, která říká, že vliv na rozvoj astmatu u dítěte může mít i 

nadměrná konzumace donorů methylových skupin v potravě u těhotných žen. 

Mezi donory methylových skupin patří např. kyselina listová, vitamín B12, cholin 

a betain. Skutečný význam tohoto tvrzení však může prokázat jen další výzkum. 

(Kolektiv autorů, 2008a) 

Sekundární prevence se zaměřuje na jedince s již vzniklým onemocně-

ním. S opatřeními je nutné začít co nejdříve po vzniku choroby, aby se zabrá-

nilo jejímu rozvoji a nezvratným změnám. Je nutné zabránit kontaktu osoby se 

spouštěcími faktory a zajistit pravidelné užívání protizánětlivých léků, nejvýhod-

nější jsou inhalační kortikosteroidy. (Makino et al., 2005). 
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6. LÉČBA BRONCHIÁLNÍHO ASTMATU 

Základním cílem léčby je dostat astma pod dobrou kontrolu. Výsadní po-

stavení má farmakoterapie, velmi důležitá je také sekundární prevence zamě-

řená na odstranění nebo omezení vlivu známých spouštěčů. Významným do-

plňkem léčby jsou dechová a tělesná cvičení a klimatoterapie. 

6.1. BĚŢNĚ POUŢÍVANÁ LÉČIVA 

6.1.1. Bronchodilatancia 

Jsou to látky, které různým mechanismem rozšiřují zúžené dýchací cesty. 

Ovlivňují-li zánět nebo hyperreaktivitu, pak pouze slabě. Podle mechanismu se 

dělí na neurotropní, která ovlivňují receptory vegetativního nervového systému. 

Do této skupiny se řadí β2-sympatomimetika (β2-agonisté) a anticholinergika 

(antagonisté muskarinových receptorů). Druhou skupinu tvoří myotropní bron-

chodilatancia, která působí přímo na hladký sval, reprezentantem této skupiny 

jsou methylxantiny (teofyliny). (Martínková, 1997) 

β2-sympatomimetika 

β2-sympatomimetika byla vyvinuta na základě modifikace základního ka-

techolaminu – adrenalinu. Cílem modifikace bylo zpomalení metabolismu, pro-

dloužení biologického poločasu a zvýšení β2 selektivity. (Pleasants, 2004) 

Mechanismus účinku 

Látky působí, po navázání na β2-adrenergní receptory hladké svaloviny 

bronchů, stimulaci intracelulární adenylátcyklázy přes Gs protein. Adenylát-

cykláza katalyzuje přeměnu adenosintrifosfátu (ATP) na cyklický adenosinmo-

nofosfát (cAMP). Zvýšená nitrobuněčná koncentrace cAMP aktivuje proteinki-

názu A, která fosforyluje cílové bílkoviny v buňkách hladké svaloviny. Cílovou 

bílkovinou je zde myosinkináza, která se fosforylací stává inaktivní. Dále pro-

teinkináza zvyšuje odstranění kalcia z buněk, aktivuje draslíkové kanály a inhi-

buje hydrolýzu fosfatidylinositolu (PI). Všechny tyto děje vedou k relaxaci sval-

stva. (Pleasants, 2004) 

Aby mohlo dojít ke svalové kontrakci, je nutná zvýšená intracelulární kon-

centrace vápníkových iontů, ty se pak váží na kalmodulin a ten aktivuje myosin-
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kinázu. Myosinkináza fosforyluje lehký řetězec myosinu, ten může následně 

interagovat s aktinem. Na zvýšení intracelulární koncentrace kalciových iontů se 

podílí inositoltrifosfát (IP3), který otevírá kanály pro Ca2+, a tím umožňuje trans-

port těchto iontů z endoplasmatického retikula do cytosolu. IP3 vzniká 

z fosfatidylinositolu (PI), který je součástí buněčné membrány. Blokádou 

kteréhokoli kroku nastává svalová relaxace. (Ledvina, 2005, s. 409, 410, 500) 

Kromě navození relaxace svaloviny bronchů mají β2-sympatomimetika i 

jiné účinky výhodné při léčbě astmatu. Inhibují uvolnění mediátorů ze žírných 

buněk, snižují vaskulární permeabilitu v plicích, zlepšují mukociliární transport, 

a tím posilují samočistící schopnost dýchacích cest. (Pleasants, 2004) 

Obrázek 4 

Schéma mechanismu účinku β2-sympatomimetik. 

 

Nežádoucí účinky 

Přestože látky působí selektivně na β2-receptory, selektivita není nikdy 

absolutní. Při používání vyšších dávek jsou ovlivněny i β1-receptory, což je pří-

činou nežádoucích kardiálních účinků (tachykardie, palpitace, tachyarytmie, 
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ischemie myokardu). Tyto nežádoucí účinky jsou nebezpečné zejména pro se-

niory, dále pro pacienty s kardiovaskulárním onemocněním a tyreotoxikózou. 

Při podávání β2-sympatomimetik může dojít k závažné hypokalémii, tím se 

zvyšuje i riziko arytmií. Stimulace β-receptorů vede k uvolnění zdrojů energie ze 

zásobních forem, zvyšuje se tak hladina glukózy a mastných kyselin v krvi. Tato 

situace je nebezpečná zejména pro diabetiky, u kterých se zvyšuje riziko hy-

perglykémie. U diabetiků se tedy doporučují častější kontroly glykémie. 

(Lincová et al., 2007, s. 96-97) 

Stimulace β2-receptorů v kosterním svalstvu může být příčinou třesu, 

který může vyústit v křeče (Pleasants, 2004). Třes a palpitace jsou často 

přechodné a po delší pravidelné léčbě ustupují (Špičák et al., 2008). 

Při dlouhodobé terapii může být pozorováno snížení účinku, bývá způso-

beno snížením počtu β-receptorů (down-regulace). K dosažení stejného účinku 

je třeba podat vyšší dávky, a tím se zvyšuje riziko nežádoucích účinků. Tento 

stav se nazývá tolerance. Typické pro toleranci v dýchacích cestách je, že 

nedochází ke změně intenzity bronchodilatačního účinku, ale dochází k výraz-

nému zkrácení. Příkladem může být salmeterol, jehož působení se zkrátí 

z původních 8-12 hodin na pouhých 6 hodin. (Pleasants, 2004) 

Při inhalačním podání se riziko nežádoucích účinků výrazně snižuje. 

Interakce 

 Antidepresiva (tricyklická antidepresiva a inhibitory monoaminooxi-

dázy) - brání odbourávání katecholaminů a zvyšují tak riziko 

hypertenzní krize. 

 Kardiální glykosidy a některá antiarytmika - zvyšují riziko vzniku 

srdečních arytmií. 

 Anticholinergika, xantiny - posilují bronchodilatační účinek, ale 

zvyšují i riziko nežádoucích účinků. 

 β-blokátory - působí blokádu β-receptorů, mají tedy opačný účinek 

než β2-mimetika a jejich účinek snižují. 

 Xantiny, kortikosteroidy, diuretika - mají tendenci snižovat hladinu 

draslíku. Pokud jsou užívány v kombinaci, je nutné monitorovat 

hladinu draslíku v krvi. (AISLP, 2009) 
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Rozdělení 

Krátkodobě účinná β2-mimetika (SABA) 

Do této skupiny patří látky s rychlým nástupem účinku, obvykle do 3 minut 

po aplikaci, jejich účinek je však krátkodobý, trvá 4-6 hodin a maximálního 

účinku je dosaženo po 15-20 minutách. Neaplikují se pravidelně, ale jen podle 

potřeby. β2-mimetika mohou být podávána inhalačně nebo systémově. Vzhle-

dem k rychlému nástupu účinku jsou užívána k řešení akutních stavů. (Kašák, 

2005, s. 93) 

Mezi účinné látky používané u nás v inhalační formě patří salbutamol, 

terbutalin a fenoterol. Inhalační forma je značně výhodnější než ostatní formy, 

díky bezprostřednímu účinku na dýchací cesty a nižšímu výskytu nežádoucích 

účinků. Proto jsou krátkodobá β2-mimetika v této formě lékem volby při akutní 

exacerbaci astmatu, lze je též užít jako prevenci v případech, kdy očekáváme 

dechové obtíže (např. námahou indukované astma, expozice alergenům). 

(Kašák, 2005, s. 94-95) 

Systémově působící látky jsou aplikovány perorálně nebo parenterálně. 

Perorální β2-mimetika mají pomalejší nástup účinku, používají se u pacientů, 

kteří nejsou schopni zvládnout inhalační techniku. Z těchto látek je u nás do-

stupný jen salbutamol. Dalšími krátkodobými mimetiky jsou prokaterol a klen-

buterol, podávají se však po 12 hodinách k dlouhodobé prevenci bron-

chospasmu. K parenterální aplikaci slouží terbutalin, lze podat s.c. nebo i.v., je 

vyhrazen pouze pro nemocniční léčbu těžké exacerbace. (Kašák, 2005, s. 98-

99) 

Dlouhodobě účinná β2-mimetika (LABA) 

Do této skupiny patří látky, jejichž účinek trvá nejméně 12 hodin. Ve 

struktuře mají obvykle delší postranní řetězec, který se dlouhodobě váže na 

receptor. Inhibují časnou i pozdní reakci bronchů, inhibice pozdní fáze přetrvává 

déle jak 30 hodin, když už bronchodilatační účinek není patrný. (AISLP, 2009) 

LABA poskytují dlouhodobou ochranu před bronchokonstrikčními podněty, 

lze je využít jako prevenci před zátěží u námahou vyvolaného astmatu, kde mají 

delší ochranný efekt než SABA. Výhodné je také užívání u nočních symptomů 

astmatu. Nemají vliv na perzistující zánětlivé změny u astmatu, proto by vždy 

měly být používány spolu s kortikosteroidy. Léčba LABA má přednost před zvy-
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šováním dávky kortikosteroidů v případě, že standardní dávka nemá očekávané 

výsledky. (Kašák, 2005, s. 87-89) 

Inhalačně aplikované u nás mohou být dvě látky – formoterol a salmete-

rol. Formoterol se odlišuje tím, že má dlouhodobý účinek a zároveň rychlý ná-

stup účinku (1-3 minuty), může být tedy s výhodou využíván jako úlevový 

prostředek, i k dlouhodobé prevenci. Patří mezi plné agonisty β2-receptoru. 

Salmeterol funguje jako částečný agonista, vyrábí se v jednoduchém 

inhalačním systému (DISKUS), proto je vhodný zejména pro léčbu seniorů. 

Nástup účinku je kolem 30-60 minut. (Kašák, 2005, s. 87-89) 

Dlouhodobá β2-mimetika pro perorální užití u nás nejsou k dispozici, je-

dinci, kteří nezvládají inhalační techniku (děti), využívají látky ze skupiny krát-

kodobých (prokaterol, klenbuterol). (Kašák, 2005, s. 89) 

V novější literatuře bývá vyčleňována další skupina - β2-mimetika s rych-

lým nástupem účinku (RABA), která obsahuje léčiva z obou předchozích sku-

pin. Z látek patřících mezi SABA jsou to fenoterol, salbutamol a terbutalin, 

z látek patřících mezi LABA je to formoterol. Díky rychlému nástupu účinku jsou 

používány k řešení akutních stavů. (Salajka, 2008) 

Dříve se v terapii astmatu užívala skupina neselektivních sympatomimetik 

(efedrin, orciprenalin), nyní jsou však výhodnější selektivní zástupci. (Lincová et 

al., 2007, s. 374) 

Přípravky registrované v ČR (Špičák at al., 2008): 

SABA inhalační:  

salbutamol: BUVENTOL EASYHALER 100 (200)µg/dose inh. plv. dos.* 

ECOSAL EASI-BREATHE inh. sus. pss.* 

ECOSAL EASI-BREATHE TRIO inh. sus. pss.* 

ECOSAL INHALER inh. sus. pss.* 

VENTOLIN DISKUS inh. plv. dos.* 

VENTOLIN INHALER N inh. sus. pss.* 

VENTOLIN ROZTOK K INHALACI inh. sol.* 

terbutalin: BRICANYL TURBUHALER 0,5 mg/dose inh. plv. dos.* 

fenoterol: BEROTEC N 100 mcg inh. sol.pss.* 

SABA systémová: 

salbutamol: SALBUTAMOL WZF POLFA 2 (4)mg por. tbl.nob.* 

  VENTOLIN por. sir.* 
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terbutalin: BRICANYL 0,5 mg/ml inj.sol.* 

prokaterol: LONTERMIN por. sir.* 

LONTERMIN por. tbl. nob.* 

klenbuterol: SPIROPENT por. sir.* 

SPIROPENT por. tbl. nob.* 

LABA inhalační: 

formoterol: ATIMOS 12 µg inh. sol. pss.* 

FORADIL inh. plv. cps.* 

FORAIR 12 µg inh. sol. pss. 

FORMANO inh. plv. cps.* 

FORMOTEROL EASYHALER inh. plv.* 

FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 µg inh. plv. cps.* 

FORMOVENT 12 µg inh. plv. cps.* 

OXIS TURBUHALER 4,5(9) µg inh. plv.* 

salmeterol: SEREVENT DISKUS inh. plv. dos.* 

SEREVENT INHALER inh. sus. pss. 

Přípravky označené * se k datu 16. 3. 2009 nacházejí v číselníku HVLP. 

Anticholinergika 

Jsou bronchodilatancia, která snižují vnitřní vagový tonus dýchacích cest. 

Neovlivňují ani časnou ani pozdní fázi alergické odpovědi a nejsou účinná 

v prevenci pozátěžového bronchospasmu (Kolektiv autorů, 2004). Používané 

látky mají charakter kvarterních amoniových solí. Vzhledem k přítomnosti 

kladného náboje na dusíku špatně pronikají hematoencefalickou bariérou, 

postrádají tedy centrální nežádoucí účinky svých předchůdců (např. atropinu) 

(Martínková, 1997). Ze stejného důvodu je nízká absorpce i z respiračního a 

gastrointestinálního traktu, což je příčinou velmi nízkého výskytu všech 

nežádoucích účinků. (Špičák et al., 2004, s. 221) 

Mechanismus účinku 

Anticholinergika blokují muskarinové receptory, brání tak účinku acetyl-

cholinu, který se může podílet na spazmu bronchiálního svalstva (Lincová et al., 

2007, s. 374). Stimulací muskarinových receptorů dochází k hydrolýze fosfa-

tidylinositolu a následně k uvolnění vápníkových iontů z intracelulárních rezerv, 

a ke snížení cAMP. Důsledkem těchto dějů je umožnění kontrakce hladkého 
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svalu a zvýšení sekrece žlaz. Blokádou muskarinových receptorů jsou tyto 

projevy zmírněny. (Špičák et al., 2004, s. 221) 

Rozeznáváme pět typů muskarinových receptorů, dobře rozpoznány jsou 

tři. M1-receptory se nacházejí hlavně v CNS, periferních neuronech a parietál-

ních buňkách žaludku. M2-receptory se vyskytují především v srdci a zprostřed-

kují převážně inhibiční reakce. M3-receptory se nacházejí ve žlázách a hladkých 

svalech a jsou zodpovědné za excitační účinky acetylcholinu. Muskarinové re-

ceptory patří do skupiny receptorů spojených s G-proteiny. M1 a M3 aktivují 

G-protein (Gq/11) a následnou stimulací fosfolipázy C dochází k tvorbě nitrobu-

něčných poslů IP3 a DAG. Tím dochází ke zvýšení nitrobuněčné koncentrace 

Ca2+ iontů. M2-receptor je spřažen s inhibičním G-proteinem (Gi/0), jeho funkcí je 

snížení aktivity adenylátcyklázy, která produkuje cAMP. (Lincová et al., 2007, s. 

115-116) 

Látky mají tedy ochranný efekt pouze vůči bronchokonstrikci zprostředko-

vané cholinergním mechanismem, neovlivňují bronchokonstrikci navozenou 

histaminem nebo leukotrieny. (Špičák et al., 2004, s. 221) 

Nežádoucí účinky 

Nežádoucí účinky anticholinergik jsou minimální, při vysokých dávkách 

byla pozorována pouze sníţená tvorba slin, dále se může vyskytnout bolest 

hlavy a nauzea. Ostatní nežádoucí účinky jsou vzácné, patří k nim tachykardie, 

zácpa, alergie a také retence moči, proto je třeba opatrnosti při podávání ne-

mocným s hypertrofií prostaty nebo s obstrukcí hrdla močového měchýře 

(Špičák et al., 2008). Při aplikaci je nutno vyhnout se kontaktu s očima, zvýšené 

opatrnosti je třeba u nemocných s glaukomem (Kašák, 2005, s. 96). 

Interakce 

 Při použití v kombinaci s β2-mimetiky nebo xantiny se zvyšuje bron-

chodilatační účinek. (AISLP, 2009) 

Zástupci a použití 

Anticholinergika se používají v léčbě astmatu a CHOPN, a to v inhlační 

formě. Při léčbě astmatu mají menší bronchodilatační účinek než β2-mimetika a 
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mají též pomalejší nástup účinku, maxima je dosaženo až za 30-60 minut a 

doba trvání je 6-8 hodin. (Kašák, 2005, s. 96) 

Jsou vhodná k léčbě akutních příznaků u nemocných reagujících na 

β2-mimetika tachykardií a třesem. Tyto vedlejší účinky jsou nebezpečné 

zejména u seniorů, kardiaků a pacientů s tyreotoxikózou.(Martínková, 1997) 

Využívají se též v léčbě akutní exacerbace astmatu v kombinaci s β2-mi-

metiky (RABA), neboť dochází k vzájemné potenciaci účinku. Existují i pří-

pravky, které fixně tuto kombinaci obsahují.(Špičák et al., 2004, s. 221) 

Dále jsou lékem první volby u CHOPN, neboť zde bývá bronchokonstrikce 

vyvolaná cholinergním mechanismem. Tato choroba navíc postihuje spíše se-

niory, kde je užívání anticholinergik obecně vhodnější. 

V praxi se používají dvě látky – ipratropium-bromid a tiotropium-bromid. 

Ipratropium-bromid je krátkodobě působící anticholinergikum. K dispozici je 

samostatně k užití pomocí inhalátoru a ve formě roztoku pro nebulizaci. Vyrábí 

se také ve fixní kombinaci s fenoterolem. (Kašák, 2005, s. 96) 

Tiotropium-bromid je dlouhodobě působící anticholinergikum, které se po-

užívá k pravidelné udržovací léčbě CHOPN. Při inhalačním podání jeho účinek 

nastupuje za 30 minut a přetrvává 24 a více hodin. Výhodou je tedy podávání 

jen 1x denně. (Susa, 2003, s. 78) 

Přípravky registrované v ČR (Špičák at al., 2008): 

Ipratropium-bromid: ATROVENT inh. sus. pss. 

ATROVENT 0,025% inh. sol.* 

ATROVENT INHALETTEN inh. plv. cps. 

ATROVENT N inh. sol. pss.* 

Ipratropium-bromid + fenoterol: BERODUAL inh. sol.* 

BERODUAL INHALETTEN inh. plv. cps. 

BERODUAL N inh. sol. pss.* 

Tiotropium-bromid: SPIRIVA inh. plv. cps.* 

SPIRIVA RESPIMAT 2,5 µg inh. sol. 

Přípravky označené * se k datu 16. 3. 2009 nacházejí v číselníku HVLP. 

Methylxantiny 

Jsou perorální bronchodilatancia s řadou prokázaných mimoplicních 

účinků, ke kterým patří mírné účinky kardiostimulační, diuretické, centrálně sti-
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mulační a dilatace svaloviny trávicího ústrojí. Přesto, že jejich používání je delší 

než 60 let, přesný mechanismus působení není znám a klinický význam proti-

zánětlivých účinků je předmětem zkoumání. Bylo prokázáno, že dlouhodobé 

používání vede ke zlepšení kontroly příznaků astmatu (zejména v nočních ho-

dinách) a ke zlepšení plicních funkcí. (Kolektiv autorů, 2004) 

Mechanismus účinku 

Spočívá v neselektivní inhibici fosfodiesterázy, která odbourává cAMP 

(izoenzym typu III a IV). Výsledkem je zvýšená koncentrace cAMP a relaxace 

hladkých svalů dýchacích cest. Byl prokázán i určitý protizánětlivý účinek daný 

pravděpodobně blokádou izoenzymu typu IV, který je v buňkách u astmatiků 

zvýšen. Protizánětlivý účinek se projevuje snížením počtu zánětlivých buněk a 

snížením vaskulární permeability. (Špičák, 2004 et al., s. 223-224) 

Dalším známým mechanismem účinku methylxantinů je antagonistické 

působení na adenosinové receptory (Lincová et al., 2007, s. 374). Bylo zjištěno, 

že podání adenosinu u astmatiků způsobuje bronchokonstrikci. Hlavním mecha-

nismem je uvolňení zánětlivých mediátorů z žírných buněk po aktivaci A2B-re-

ceptoru. (Van Den Berge et al., 2007) Ani jeden rozpoznaný mechanismus však 

spolehlivě nevysvětluje pozitivní působení při léčbě astma bronchiale. 

Nežádoucí účinky 

Jsou poměrně časté a patří k nim gastrointestinální příznaky, bolesti 

hlavy, neklid, nespavost, poruchy srdečního rytmu. Terapie tedy není 

vhodná u pacientů s kardiovaskulárními chorobami, vředovou gastrointestinální 

chorobou a také s těžší funkční poruchou jater nebo ledvin. (Susa, 2003, s. 74) 

Účinkem teofylinů dochází k relaxaci dolního jícnového svěrače a 

k častějšímu výskytu gastroezofageálního reflexu, který může bronchiální astma 

zhoršovat. (Kašák, 2005, s. 86) 

Nevýhodou teofylinů je úzké terapeutické rozmezí, při léčbě je proto 

vhodné sledování sérové koncentrace, zejména při zahájení terapie, při sou-

časném užívání jiných léků a při výskytu nežádoucích účinků. Optimální roz-

mezí je 5-15 µg/ml. (Kašák, 2005, s. 86) 
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Při srdečním selhání, jaterním onemocnění, ale i při virové infekci může 

být odbourávání teofylinu sníženo a jeho koncentrace se zvyšuje, naopak kou-

ření odbourávání teofylinu urychluje. (Špičák et al., 2004, s. 224) 

Interakce 

teofyliny: 

 zvyšují účinek diuretik (furosemid) 

 snižují účinek β-blokátorů 

 v kombinaci s perorálními antikoncepčními prostředky, makrolido-

vými antibiotiky, cimetidinem a allopurinolem dochází ke zpomalení 

odbourávání teofylinu, a tím k většímu riziku předávkování a pro-

jevu nežádoucích účinků 

 v kombinaci s barbituráty, rifampicinem, fenytoinem a karba-

mazepinem dochází naopak ke zrychlenému odbourávání teofylinu.  

V obou posledně jmenovaných případech je vhodné individuální nastavení 

dávky teofylinu. (Susa, 2003, s. 74) 

Rozdělení a použití 

Methylxantiny s krátkodobým účinkem 

Bronchodilatační účinek xantinů je menší než u β2-sympatomimetik i anti-

cholinergik. Se zavedením kortikosteroidů do terapie astmatu význam neretar-

dovaných forem poklesl. Teofyliny nemají velký bronchodilatační účinek, ale 

mohou být prospěšné pro řízení dýchání nebo pro funkci respiračních svalů. 

Z těchto neretardovaných forem jsou u nás k dispozici jen přípravky pro injekční 

aplikaci. Neměly by být podávány pacientům, užívajícím teofyliny s prodlouže-

ným účinkem, bez znalosti jejich sérové koncentrace. (Kašák, 2005, s. 98) 

Methylxantiny s prodlouženým účinkem 

Retardované formy se užívají v kombinaci s kortikosteroidy k léčbě 

středně těžkých a těžkých forem perzistujícího astmatu. Uplatnit se zde mohou i 

další efekty xantinů, jako je zlepšení kontrakce dýchacích svalů nebo zlepšení 

ciliární aktivity (Špičák et al., 2004, s. 224). Výhodné je užívání teofylinů 

v kombinaci s kortikosteroidy u kuřáků, u kterých dochází k vývoji sekundární 

kortikorezistence. Teofyliny aktivují histondeacetylázu, a tím účinek kortikoste-
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roidů obnovují (Kašák, 2005, s. 86). Methylxantiny se uplatňují také v terapii 

CHOPN (Lincová et al., 2007, s. 375). 

V praxi používané látky jsou theofylin a aminofylin. Theofylin se dnes 

užívá především v retardovaných formách. Aminofylin je molekulový komplex 

teofylinu a ethylendiaminu, je více rozpustný ve vodě, proto je vhodný k podání 

ve formě injekcí. Vlastní účinek je vyvolán teofylinem. Injekční formu 

k intravenózní aplikaci lze využít při těžkých astmatických stavech a při těžkých 

exacerbacích CHOPN. (Lincová et al., 2007, s. 375) 

Přípravky registrované v ČR (Špičák at al., 2008): 

Xantiny s prodlouženým uvolňováním: 

Theofylin: AFONILUM SR 125 (250, 375) mg por. cps. pro.* 

EUPHYLLIN CR N 100 (200, 300, 400) por. cps. pro.* 

THEOPLUS 100 (300) por. tbl. pro.* 

Aminofylin: AMINOPHYLLINUM RETARD LEK por. tbl. ret.* 

Xantiny s krátkodobým účinkem: 

Aminofylin: AMINOPHYLLINUM LEK inj. sol. 

SYNTOPHYLLIN inj. sol.* 

Přípravky označené * se k datu 16. 3. 2009 nacházejí v číselníku HVLP. 

6.1.2. Protizánětlivé látky 

Jsou určeny k dlouhodobému každodennímu užívání i v době, kdy žádné 

příznaky nejsou patrné. Dochází tak k poklesu exacerbací, k redukci bronchiální 

hyperreaktivity a chronických symptomů a ke zlepšení plicních funkcí. (Martín-

ková, 1997) 

Léky s protizánětlivým účinkem ovlivňují eozinofilní zánět v dýchacích 

cestách, do této skupiny se řadí kortikosteroidy, kromony, antileukotrieny i ně-

která antihistaminika. Protizánětlivý účinek mají také teofyliny zmíněné 

v předchozí kapitole. (Špičák et al., 2004, s. 218) 

V současných doporučeních je v léčebné strategii kladen důraz především 

na ovlivnění zánětu, pokud není zánět včas a dostatečně léčen, může vést 

k trvalým strukturálním změnám v dýchacích cestách a k přechodu reverzibilní 

obstrukce na ireverzibilní. (Špičák et al., 2004, s. 218) 



42 

 

Kortikosteroidy 

V inhalační formě jsou lékem volby u všech forem perzistujícího astmatu, 

neboť jsou jednoznačně nejúčinnějšími farmaky pro léčbu alergického zánětu 

dýchacích cest. (Špičák et al., 2004, s. 221) 

Mechanismus účinku 

Kortikosteroidy jsou vysoce lipofilní látky snadno přestupující přes mem-

brány buněk cílových tkání, kde se v cytoplazmě vážou na specifické steroidní 

receptory GR-α a GR-β. Komplexy steroidu s receptorem jsou transportovány 

do jádra buňky a vážou se na specifické struktury DNA (glucocorticoid response 

element) různých genů. Výsledkem interakce je nejčastěji zvýšená transkripce 

genů, které indukují nebo inhibují syntézu různých proteinů. Dochází tak mimo 

jiné k indukci syntézy anexinu 1 (dříve lipokortin 1), který má protizánětlivý úči-

nek související s inhibicí fosfolipázy A2 (Lincová et al., 2007, s. 410). Fosfoli-

páza odštěpuje z buněčných membrán arachidonát, ze kterého vznikají různými 

cestami prozánětlivé mediátory. Pro rozvoj astmatického zánětu jsou nejvý-

znamnější prostaglandiny a leukotrieny (Ledvina et al., 2005, s. 210). 

Dalším důsledkem aktivace receptoru je inhibice funkce transkripčních 

faktorů (AP-1, NF-κB), které se podílejí na regulaci exprese genů pro COX 2 a 

různé cytokiny. Tento mechanismus se uplatňuje v protizánětlivém a imuno-

supresivním působení kortikosteroidů. (Lincová et al., 2007, s. 410) 

Nástup účinků, založených na ovlivnění transkripce genů, je pomalý, 

projeví se až za několik hodin. Kortikoidy však mají i některé rychlé účinky 

zprostředkované interakcí se specifickými membránovými receptory a vyvolá-

vají změny podobné účinkům některých neurotransmiterů. (Lincová et al., 2007, 

s. 410) 

Dále kortikosteroidy snižují vaskulární permeabilitu a mohou zvýšit 

účinnost β2-sympatomimetik, neboť mají vliv na zvýšení transkripce β2-recep-

toru. Při dlouhodobém podávání větších dávek β2-sympatomimetik (zejména 

krátkodobých) dochází ke snížení exprese receptoru (down regulace), a tím ke 

snížení účinku těchto látek. Kortikoidy tomuto jevu dokáží zabránit. (Špičák et 

al., 2004, s. 222) 



43 

 

Opakovaně byl prokázán vliv kortikosteroidů na zlepšení plicních funkcí, 

na snížení bronchiální hyperreaktivity, frekvenci a tíži akutních exacerbací a 

zlepšení kvality života. (Kolektiv autorů, 2004) 

Nežádoucí účinky 

Nežádoucí účinky můžeme rozdělit na systémové a lokální. Při inhalačním 

podání je riziko systémových účinků výrazně nižší, může se lišit mezi jednotli-

vými molekulami a inhalačními systémy. (Kolektiv autorů, 2004) 

Z lokálních nežádoucích účinků se často objevuje kandidóza ústní sliz-

nice nebo dysfonie. Jejich výskyt může být omezen důkladným vyplachováním 

úst po aplikaci, inhalací před jídlem, používáním objemových nástavců, někdy i 

změnou inhalačního systému. (Špičák et al., 2004, s. 223) 

Riziko systémových účinků při inhalačním podání se objevuje až při vyš-

ších dávkách (800-2000 µg/den). Může dojít k ovlivnění kostního metabolismu, 

u dětí bylo popsáno přechodné zpomalení růstu, vzácně bývá udáván vznik 

katarakty a zvýšení nitroočního tlaku. (Špičák et al., 2004, s. 223) 

Vysoké riziko systémových nežádoucích účinků je při systémovém podá-

vání kortikoidů, které by mělo být využíváno pouze krátkodobě nebo po vyčer-

pání všech ostatních možností, a to v co nejnižších dávkách. (Špičák et al., 

2004, s. 223) 

Systémové účinky lze rozdělit do několika skupin: 

 imunosupresivní účinek – zvýšená vnímavost k infekcím, zpoma-

lené hojení ran 

 metabolické účinky – hyperglykémie, úbytek svalové hmoty, os-

teoporóza, ztenčení kůže, Cushingův syndrom (redistribuce tuku) 

 sníţená syntéza hormonů kůry nadledvin – vznik akutní insufici-

ence kůry nadledvin po náhlem vysazení léčby 

 ostatní účinky: zvýšená srážlivost krve, katarakta, zvýšená teplota 

(Lincová et al., 2007, s. 412) 

Interakce 

 Po inhalačním podání je za normálních okolností dosaženo nízkých 

plazmatických koncentrací, vzhledem k velmi silnému metabolismu látky 

během prvního průchodu játry a silné biotransformaci enzymem 
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CYP 3A4. Z tohoto důvodu jsou klinicky významné interakce s jinými lé-

čivy málo pravděpodobné. 

 Při současném podávání se silnými inhibitory CYP 3A4 (ketokonazol, 

itrakonazol, ritonavir, nelfinavir) může dojít ke zvýšení plazmatické kon-

centrace kortikosteroidů. Riziko se zvyšuje zejména při dlouhodobé 

léčbě těmito inhibitory. 

 Některé přípravky k inhalačnímu podání obsahují etanol, může tedy dojít 

k interakci při současném užívání disulfiramu nebo metronidazolu. 

 Při systémovém podání je riziko interakcí vyšší. 

- Barbituráty, fenytoin, rifampicin jsou induktory CYP 3A4 a mohou sni-

žovat účinek kortikosteroidů. 

- Při současném užívání kortikosteroidů a antikoagulancií bylo pozoro-

váno zvýšení i snížení antikoagulačního účinku, proto je třeba během 

léčby monitorovat koncentraci látky k nastavení vhodného dávkování. 

- Kortikoidy v kombinaci s diuretiky (furosemid, thiazidy) zvyšují vylučo-

vání draslíku, hrozící hypokalémie je nebezpečná zejména při užívání 

srdečních glykosidů, kdy se zvyšuje jejich toxicita. 

- Při současném podávání salicylátů nebo nesteroidních antiflogistik se 

může zvyšovat náchylnost ke krvácení do GIT. 

- Kortikoidy potlačují imunitní systém, proto není vhodná vakcinace. 

(AISLP, 2009) 

Použití a rozdělení 

Kortikosteroidy se používají dlouhodobě u všech forem perzistujícího ast-

matu, tlumí zánětlivou složku a zabraňují tak vzniku ireverzibilních změn dýcha-

cích cest. Dlouhodobá aplikace snižuje rovněž reakci na alergen. Kortikostero-

idy lze podávat také u CHOPN, která je způsobena chronickou bronchitidou 

nebo emfyzémem a při alergické rinitidě, která často astmatu předchází nebo 

astma provází. (Lincová et al., 2007, s. 370) 

Inhalačně podávané kortikosteroidy 

Nejsou určeny ke zvládání akutních příznaků, ale k pravidelné (profylak-

tické) dlouhodobé léčbě. U každé inhalační léčby je třeba mít na zřeteli eventu-

ální možnost výskytu paradoxního bronchospasmu, u některých pacientů do-
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chází ke zvýšenému dráždění dýchacích cest a ke kašli. (Lincová et al., 2007, 

s. 371) 

Na našem trhu je nyní dostupný beklometason, budesonid, flutikason a 

ciklesonid. Jedná se o protizánětlivě působící kortikosteroidy, určené 

k lokálnímu užití. Beklometason je krátkodobě působící kortikosteroid. Je na 

trhu nejdéle, používá se ve formě dipropionátu, který je proléčivem. Aktivní je 

teprve jeho metabolit beklometason-monopropionát. (Kašák, 2005, s. 79) 

Budesonid má delší dobu účinku. Do kontrolovaných klinických studií 

s touto látkou bylo zařazeno nejvíce dětí, proto se budesonid stal referenčním 

kortikosteroidem pro dětský věk. Je jediným kortikoidem, který je z hlediska ri-

zika léků podávaných v těhotenství řazen do skupiny B, zatímco ostatní korti-

koidy do skupiny C. Budesonid se také jako jediný kortikoid vyrábí ve formě 

suspenze určené k podání pomocí nebulizátoru. (Kašák, 2005, s. 80) 

Flutikason má ze všech inhalačních kortikosteroidů nejsilnější protizánět-

livé účinky, je vysoce lipofilní, má silnou afinitu ke glukokortikoidním recepto-

rům. Vyznačuje se prakticky zanedbatelnou systémovou resorpcí. Denní dávky 

pro dospělé jsou oproti beklometasonu zhruba poloviční. (Lincová et al., 2007, 

s. 371) 

Ciklesonid je ze všech jmenovaných na trhu nejkratší dobu, protizánětlivou 

účinnost má mezi budesonidem a flutikasonem. Ciklesonid je proléčivo, které je 

aktivováno až v plicích. Aktivní látkou je desciklesonid, který se uvnitř buňky 

esterifikací váže na mastné kyseliny a vytváří tak depo, ze kterého je uvolňován 

činností lipáz. (Kašák, 2005, s. 81) 

Systémově podávané kortikosteroidy 

Systémové podání kortikosteroidů by mělo být v léčbě astmatu vyhrazeno 

pro léčbu exacerbací nebo na začátku léčby k navození rychlého protizánětli-

vého účinku. V preventivní léčbě se používají až po vyčerpání ostatních mož-

ností, a to pouze pro těžké perzistující astma, které nelze ovlivnit ani vysokými 

dávkami inhalačních kortikosteroidů v kombinaci s ostatními preventivními 

antiastmatiky (dlouhodobá β2-mimetika, antileukotrieny, retardované xantiny). 

Dávka by měla být co nejnižší a měla by být podávána ideálně jedenkrát denně 

ráno nebo intermitentně. (Špičák et al., 2004, s. 223) 
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Perorálním preparátům se jednoznačně dává přednost před parenterální 

dlouhodobou léčbou. Z perorálních léků jsou preferovány prednison nebo 

methylprednisolon. Astma, které je dlouhodobě léčeno systémovými kortikoste-

roidy se označuje jako kortikodependentní astma. (Kašák, 2005, s. 83-84) 

Přípravky registrované v ČR (Špičák at al., 2008): 

Inhalační kortikosteroidy: 

Beklometason: ALDECIN inh. sus. pss. 

BECLOFORTE INHALER inh. sus. pss.* 

BECLOMET EASYHALER 200 mcg inh. plv. dos.* 

BECODISKS 100 (200, 400) inh. plv. dos.* 

BECOTIDE INHALER inh. sus. pss.* 

CLENIL JET 250 µg inh. sol. pss*. 

CLENIL SPRAY 100 (250) µg inh. sol. pss.* 

ECOBEC 50 (100, 250) µg inh. sol. pss.* 

ECOBEC 100 (250) µg EASI-BREATHE inh. sol. pss.* 

ECOBEC 250 µg EASI-BREATHE TRIO inh. sol. pss.* 

Budesonid: BUDESONIDE-INGERS INHAL 100 (200, 400, 800) µg inh. plv. cps. 

BUDIAIR inh. sol. pss.* 

BUDIAIR JET inh. sol. pss.* 

GIONA EASYHALER 100 (200, 400) inh. plv. dos.* 

MIFLONID 200 (400) inh. plv. cps.* 

PULMAX 400 µg inh. plv. dos.* 

PULMICORT 0,5 mg/ml inh. sus.* 

PULMICORT TURBUHALER 100 (200, 400) µg inh. plv. dos.* 

RIBUSPIR inh, sol. pss. 

RIBUSPIR JET inh. sol. pss. 

Flutikason: FLIXOTIDE DISKUS 100 (250, 500) inh. plv. dos.* 

FLIXOTIDE 50 (125, 250) INHALER N inh. sus. pss.* 

Ciklesonid: ALVESCO 160 INHALER inh. sol. pss.* 

Systémové kortikosteroidy: 

Prednison: PREDNISON 5 (20) LÉČIVA por. tbl. nob.* 

RECTODELT 100 mg rct. sup.* 

Methylprednisolon: MEDROL 4 (16, 32) mg por. tbl. nob.* 

Přípravky označené * se k datu 16. 3. 2009 nacházejí v číselníku HVLP. 
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Kromony 

Mají protizánětlivý účinek, ale méně výrazný než inhalační kortikosteroidy. 

Jejich podávání je proto vhodné pouze u lehčích forem astmatu. (Špičák et al., 

2004, s. 223) Profylaktické podávání těchto léků inhibuje časnou i pozdní fázi 

alergenem indukované bronchokonstrikce a tlumí bronchokonstrikci po expozici 

fyzické námaze, chladnému a suchému vzduchu a škodlivinám (oxid siřičitý). 

(Kašák, 2005, s 85) 

Indikovány mohou být rovněž při alergických rinitidách a konjunktivitidách. 

Lze je kombinovat se všemi běžnými antiastmatiky, umožňují snížení dávek 

inhalačních kortikosteroidů a bronchodilatačních léčiv. Jejich plný účinek se 

rozvine až po několika týdnech. (Lincová et al., 2007, s. 372) 

Nelze předem předpovědět, kteří pacienti budou mít z léčby prospěch, 

proto je individuálně vhodný 4-6týdenní terapeutický pokus k ověření účinnosti 

(Kašák, 2005, s. 85). Nedojde-li po této době ke stabilizaci, je nutné přejít na 

léčbu kortikosteroidy. Účinek kromonů bývá výraznější u dětí a u mladších ast-

matiků (Lincová et al., 2007, s. 372). Dle doporučení GINA 2006 byly kromony 

z monoterapie vyřazeny (Špičák, 2007). 

Mechanismus účinku 

Přesný mechanismus není plně objasněn. Kromony inhibují chloridové ka-

nály cílových buněk. Stabilizují membrány žírných buněk, bazofilů a eozinofilů, 

snižují tak degranulaci mastocytů a uvolňování mediátorů alergické reakce. 

(Lincová et al., 2007, s. 372) 

Nežádoucí účinky 

Kromony mají minimální nežádoucí účinky. Mezi ně patří kašel po inhalaci 

práškové formy a nepříjemná chuť, zřídka bolest hlavy. (Kašák, 2005, s. 85) 

Interakce 

Dosud žádné interakce nebyly zaznamenány, kromony lze kombinovat se 

všemi antiastmatiky ve všech aplikačních formách, i s jinými léky. (Susa, 2003, 

s. 67) 
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Zástupci 

Kromony se podávají inhalačně, při perorální aplikaci nejsou absorbovány. 

Dříve se používal kromoglykát sodný, nyní je k dispozici pouze nedokromil 

sodný, který je více účinný. (Kašák, 2005, s. 85) 

Přípravky registrované v ČR (Špičák at al., 2008): 

Nedokromil: TILADE MINT inh. sus. pss.* 

Přípravky označené * se k datu 16. 3. 2009 nacházejí v číselníku HVLP. 

Antileukotrieny 

Antileukotrieny jsou perorální antiastmatika, která antagonizují tvorbu 

nebo účinky leukotrienů. Zahrnující dvě skupiny látek - antagonisty receptoru 

pro cysteinylové leukotrieny a inhibitory 5-lipooxygenázy. U nás se používají 

pouze antagonisté receptoru pro leukotrieny. Mají malý bronchodilatační účinek, 

existují i doklady o určitém protizánětlivém účinku, redukují příznaky, zlepšují 

plicní funkci a redukují počet exacerbací astmatu. (Kašák, 2005, s. 90) 

Mechanismus účinku 

Leukotrieny se tvoří z arachidonové kyseliny, která je přítomna ve všech 

buňkách, z membránových fosfolipidů je uvolňována aktivovanou fosfolipázou 

A2, jinou možností je štěpení pomocí fosfolipázy C. Některé cytokiny (INF-γ a 

TNF-α) zvyšují tvorbu fosfolipázy A2. (Kopřiva, 2005, s. 30) 

Kyselina arachidonová je dále přeměňována různými cestami, jednou 

z nich je cesta 5-lipooxygenázová za vzniku leukotrienů. Hlavním dějem v rámci 

této cesty je přeměna 5-hydroperoxyeikosatetraenové kyseliny (5-HPETE), po 

odštěpení vody, na nestabilní epoxid LTA4. Tento leukotrien se konvertuje po-

mocí různých enzymů buď na LTB4 nebo na LTC4. Leukotrieny jsou tvořeny 

převážně žírnými buňkami a buňkami zánětu (makrofágy, monocyty, eozinofily 

a bazofily). LTC4 je aktivně transportován vně buňky, kde je následně metaboli-

zován na LTD4 a potom na LTE4. (Kopřiva, 2005, s. 30-31) 

Leukotrieny LTC4, LTD4 a LTE4 jsou známé jako cysteinylové, nebo také 

sulfidopeptidové leukotrieny, protože mají ve své struktuře kovalentně přes 

atom síry navázaný tripeptid obsahující cystein. Vznik těchto leukotrienů je cha-

rakteristický pro eozinofily a žírné buňky. (Kopřiva, 2005, s. 31) 
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U astmatiků byla prokázána tvorba leukotrienů ve sliznici dýchacích cest 

po stimulaci alergenem, fyzikálními vlivy (chladný vzduch, námaha) i oxidem 

siřičitým. Leukotrieny se váží na specifické receptory, po jejichž aktivaci se 

projevují účinky leukotrienů. Pro LTC4,LTD4 a LTE4 jsou specifické cysteiny-

lové receptory CysLT1 a CysLT2. CysLT1 receptor se nachází v plicních mak-

rofázích, buňkách hladkého svalstva, eozinofilech, bazofilech, monocytech i 

žírných buňkách, a právě tento receptor je blokován antileukotrieny. (Kopřiva, 

2005, s. 31, 39) 

Cysteinylové leukotrieny mají výrazný bronchokonstrikční účinek, který je 

až několikasetnásobně větší než u histaminu, dále zvyšují permeabilitu cév, 

působí edém sliznice. Mají také chemotaktický účinek vůči eozinofilům, působí 

na proliferaci buněk hladkého svalstva, epitelových buněk a fibroblastů, podílí 

se tedy na zánětu i remodelaci stěny dýchacích cest. (Špičák et al., 2004, s. 

224) 

Obrázek 5 

Schéma vzniku leukotrienů z kyseliny arachidonové. 

 

Nežádoucí účinky 

Jsou řídké, patří k nim bolest hlavy a trávicí obtíţe (Susa, 2003, s. 69). 

Při podávání zafirlukastu byla vzácně hlášena hepatitida nebo vzestup hladin 

jaterních enzymů. V souvislosti s užíváním antileukotrienů byl popsán výskyt 

Churgova-Straussova syndromu. Churg a Strauss popsali onemocnění, pro 
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které je charakteristická přítomnost astma bronchiale, eozinofilie a mimoplicní 

vaskulitidy. Spojitost výskytu tohoto onemocnění s podáváním antileukotrienů 

však není zatím jasná (Kopřiva, 2005, s. 103-104). 

Interakce 

 Při současném podávání perorálních antikoagulancií (Warfarin) se 

zvyšuje jejich účinek, proto je třeba v těchto případech pravidelně 

sledovat protrombinový čas. Interakce je zřejmě způsobena tím, že 

zafirlukast inhibuje CYP 2C9. 

 Kyselina acetylsalicylová může zvyšovat koncentrace antileukotri-

enů 

 Erytromycin, teofylin, terfenadin mohou způsobovat pokles plazma-

tických hladin antileukotrienů 

 Všechny tyto interakce se týkají zafirlukastu, montelukast nemá po-

psané klinicky významné interakce (AISLP, 2009) 

Použití a zástupci 

Antileukotrieny mají nižší protizánětlivý účinek než inhalační kortikostero-

idy. V monoterapii jsou doporučovány v prevenci lehkého perzistujícího ast-

matu, zejména u dětí. V kombinaci s inhalačními kortikosteroidy se využívají u 

středně těžkého a těžkého perzistujícího astmatu, kde umožňují redukovat 

dávky kortikosteroidů. Jsou zvláště indikovány u astmatu senzitivního na aspirin 

a velmi dobře se uplatňují v prevenci pozátěžového bronchospasmu (Špičák et 

al., 2004, s. 225). Terapie antileukotrieny by měla být zvažována také při 

současném výskytu astma bronchiale a alergické rýmy (Kašák, 2005, s. 90). 

U jedné třetiny pacientů s astmatem však není po podání antileukotrienů 

pozorován žádný klinický efekt (Kolektiv autorů, 2004). Proto nedojde-li po tří-

měsíční terapii ke zlepšení stavu pacienta, není další podávání antileukotrienů 

indikováno (Kašák, 2005, s. 90-91). 

Výhodou antileukotrienů je tabletová forma podání. Na našem trhu jsou 

k dispozici zafirlukast a montelukast. Zafirlukast je nutné podávat nalačno, ne-

výhodou jsou i jeho interakce s ostatními léky. Montelukast se podává pouze 1x 

denně, nezávisle na jídle, nejlépe večer před spaním. Je k dispozici ve formě 

žvýkacích tablet pro děti a ve formě tablet pro dospělé. (Kašák, 2005, s. 91) 
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Přípravky registrované v ČR (Špičák at al., 2008): 

Zafirlukast: ACCOLATE 20 por. tbl. flm.* 

Montelukast: MONTELUKAST TEVA 4 (5) mg por. tbl. mnd. 

MONTELUKAST TEVA 10 mg por. tbl. flm. 

SINGULAIR 4 MINI por. tbl. mnd.* 

SINGULAIR 5 JUNIOR por. tbl. mnd.* 

SINGULAIR 10 por. tbl. flm.* 

Přípravky označené * se k datu 16. 3. 2009 nacházejí v číselníku HVLP. 

Antihistaminika 

Mechanismus působení H1-antihistaminik na astma není zcela objasněn, 

je ale ověřeno, že mají inhibiční účinky na alergickou odpověď. Tyto léky nemají 

v léčbě astmatu hlavní úlohu, příznivě působí při současném výskytu alergické 

rýmy (Kašák, 2005, s. 91). Antihistaminika působí blokádu H1-receptorů, mají i 

mírný protizánětlivý efekt. Stabilizují membránu žírných buněk, tím snižují uvol-

ňování histaminu a leukotrienů (Špičák et al., 2004, s. 225). 

Nejčastěji využívanou látkou ze skupiny antihistaminik při léčbě astmatu je 

ketotifen. Má podobné účinky jako kromony a podobně i opožděný nástup 

účinku. (Susa, 2003, s. 71) 

Z nežádoucích účinků se objevuje sedace, sucho v ústech, závrať (Lin-

cová, 2007, s. 372). Podávání se nedoporučuje při užívání perorálních antidia-

betik z důvodu rizika vzniku trombocytopenie. (Susa, 2003, s. 72) 

Při výskytu astmatu v kombinaci s jinými alergiemi (kožní, oční, nosní) se 

mohou užívat i jiná antihistaminika. Z nejnovějších preparátů je to desloratadin 

a levocetirizin. (Susa, 2003, str. 70) 

Vybrané přípravky: (Špičák at al., 2008): 

Desloratadin:  AERIUS tbl., sol., sir. 

Levocetirizin: LEVOCETIRIZIN-RATIOPHARM 5 mg por. tlb. flm. 

XYZAL sol. tlb 

Ketotifen: KETOF por. sir. 

KETOTIFEN AL por.cps. dur. 

ZADITEN 1 mg por. tbl. nob. 
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6.1.3. Rozdělení běţně uţívaných léčiv na preventivní a úlevová  

Preventivní antiastmatika se užívají denně a dlouhodobě. Zahrnují proti-

zánětlivé léky a bronchodilatancia s dlouhodobým účinkem. Úlevová antiastma-

tika jsou léky, které rychle uvolňují bronchokonstrikci a ostatní příznaky, pří-

tomné při exacerbaci astmatu. Používají se jen v případě potřeby. Zahrnují 

inhalační β2-mimetika s rychlým nástupem účinku, systémové kortikosteroidy, 

inhalační anticholinergika, teofyliny s krátkodobým účinkem a perorální β2-mi-

metika s krátkodobým účinkem. (Kašák, 2005, s. 76, 93) 

Preventivní antiastmatika 

Inhalační kortikosteroidy (IKS) 

Jsou lékem prvé volby v léčbě perzistujícího astmatu pro všechny věkové 

kategorie. (Kašák, 2005, s. 76) 

Udržovací dávka musí být individuálně upravena podle klinické odezvy a 

snížena na minimální účinnou dávku nutnou ke kontrole onemocnění. Užívají se 

v různých dávkách obvykle 2x denně, ciklesonid pouze 1x denně. Při aplikaci 1x 

denně doba podání závisí na příznacích, pokud se vyskytují v noci, dávka se 

podává večer, u pacientů s denními příznaky bývá lék aplikován ráno. (Špičák 

et al., 2008) 

U některých pacientů s těžkým perzistujícím astmatem může být pro do-

sažení plné kontroly indikováno podávání perorálních kortikosteroidů. 

Z důvodů vysokého rizika výskytu nežádoucích účinků by tyto léky měly být po-

dávány jen v jedné ranní dávce každý den nebo ob den. (Kašák, 2005, s. 83) 

Inhalační β2-mimetika s dlouhodobým účinkem (LABA) 

Jsou to látky, jejichž účinek trvá nejméně 12 hodin. Mají bronchodilatační 

účinek a poskytují dlouhodobou ochranu před bronchokonstrikčními podněty. 

Nemají vliv na perzistující zánětlivé změny, proto by měly být vždy podávány 

v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy. Obvykle se podávají 2x denně. Pro 

dlouhodobou léčbu lze využít i perorální β2-mimetika, v současné době však u 

nás nejsou na trhu. Inhalační léčba má srovnatelné nebo i lepší účinky. (Kašák, 

2005, s. 87-89) 



53 

 

Fixní kombinace inhalačního kortikosteroidu s inhalačním β2-mimetikem 

s dlouhodobým účinkem 

K vývoji fixní kombinace vedlo poznání o synergickém účinku obou látek, 

což umožňuje podání nižších dávek jednotlivých složek. Indikací pro tuto kom-

binaci je středně těžké a těžké perzistující astma. Fixní kombinace zaručuje 

pravidelné podání protizánětlivě působícího léku a současně pravidelnou dávku 

léku bronchodilatačního. Fixní kombinace je nejúčinnějším preventivním anti-

astmatikem a také ekonomicky nejvýhodnějším. Výhodou je i vyšší compliance 

nemocného díky zjednodušení terapie. Obvykle se podává 2x denně jedna 

dávka, možné je i podávání 1x denně. (Kašák, 2005, s. 81-82) 

Na našem trhu je k dispozici kombinace flutikason + salmeterol, určená 

k dlouhodobé terapii. Dávka salmeterolu (50) je v rámci jednotlivých přípravků 

stejná, dávka flutikasonu se zvyšuje (100, 250, 500). (Kašák, 2005, s. 82) 

Přípravky: DUASPIR DISKUS (50/100, 50/250, 50/500) inh. plv. dos. 

SERETIDE DISKUS (50/100, 50/250, 50/500) inh. plv. dos. 

SERETIDE 25/50 (25/125, 25/250) INHALER inh. sus. pss. 

Další fixní kombinací je budesonid + formoterol. Formoterol se vyzna-

čuje nejen dlouhodobým působením, ale zároveň i rychlým nástupem účinku, 

proto tuto kombinaci lze využít k dlouhodobé preventivní léčbě i jako úlevový 

prostředek při rozvíjející se exacerbaci. (Kašák, 2005, s. 82) 

Přípravky: SYMBICORT TURBUHALER 100/6 (200/6, 400/12) inh. plv. dos. 

Strategie použití Symbicortu k dlouhodobé i záchranné léčbě se označuje 

jako SMART (Symbicort Maintenance And Reliever Therapy). Umožňuje paci-

entům řešit léčbu astmatu pomocí jediného inhalátoru. S každou inhalací pří-

pravku dochází k léčbě zánětu a to i v případě, že je přípravek použit pro rych-

lou úlevu od příznaků. V době exacerbace je protizánětlivá léčba důležitá, ne-

boť se zde předpokládá vyšší intenzita probíhajícího zánětu v průduškách. Do-

chází tak k lepší kontrole astmatu a snižuje se výskyt exacerbací ve srovnání 

s běžnou léčbou (salmeterol + flutikason a SABA). (Kostiuk, 2007) 

Pacient musí dodržet podávání pravidelné fixní dávky a podle intenzity 

onemocnění užívat další dávky dle potřeby, až do stanovené maximální celkové 

denní dávky. Jako udržovací dávka se podává Symbicort obvykle 2x denně 
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(ráno a večer) po jedné inhalaci. Maximální denní dávka je 12 inhalací, nedopo-

ručuje se inhalovat více než 6 dávek najednou. Při užití 8 a více inhalací za den 

by měl pacient kontaktovat lékaře a terapie by měla být přehodnocena (Kostiuk, 

2007). Symbicort 400/12 µg by měl být používán pouze k dlouhodobé udržovací 

léčbě astmatu (Špičák et al., 2008). 

Při předepisování Symbicortu v režimu SMART se na receptu nejdříve 

uvede dávkování udržovací terapie, a pak léčby úlevové. Tento režim však není 

univerzálním řešením, jeho nasazení je nutné posuzovat individuálně. (Kostiuk, 

2007) 

Kromony 

Jsou podávány inhalačně jako preventivní léky u lehkého perzistujícího 

astmatu. Jsou spíše lékem druhé volby, neboť mají menší účinek než korti-

kosteroidy a nezaručují účinnost u všech pacientů. Nyní je k dispozici pouze 

nedokromil sodný, který se podává 2x denně a účinek nastupuje do dvou týdnů. 

(Kašák, 2005, s. 85) 

Dle nových poznatků byly kromony z monoterapie vyřazeny (Špičák, 

2007). V kombinační léčbě mohou mít kromony kortikosteroidy-šetřící účinek. 

Methylxantiny 

K preventivní terapii se využívají perorální retardované formy. Jsou to 

bronchodilatační léky, které mají i protizánětlivé účinky. Jsou používány spíše 

jako aditivní bronchodilatancia u pacientů se středně těžkým a těžkým astma-

tem, v monoterapii se využívají zřídka u lehkých forem perzistujícího astmatu. 

(Kašák, 2005, s. 86) 

Dle nových poznatků jsou pro monoterapii dlouhodobé protizánětlivé léčby 

určeny pouze inhalační kortikosteroidy nebo antileukotrieny. (Špičák, 2007) 

Methylxantiny se podávají 1x denně, nejlépe večer, nebo ve dvou dávkách 

po 12 hodinách. Léčbu je vhodné začít menšími dávkami, které se při dobré 

snášenlivosti mohou podle potřeby zvyšovat. (Susa, 2003, s. 75) 

Antileukotrieny 

Jsou perorální antiastmatika s bronchodilatačním a protizánětlivým účin-

kem. Jsou indikovány u lehkého perzistujícího astmatu v monoterapii nebo u 
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ostatních forem perzistujícího astmatu v kombinaci s inhalačními kortikostero-

idy. Zafirlukast se podává 2x denně nalačno, montelukast jen 1x denně nezá-

visle na jídle. (Kašák, 2005, s. 90-91) 

Úlevová antiastmatika 

Inhalační β2-mimetika s rychlým nástupem účinku 

Jsou to látky s nástupem účinku do 3 minut po aplikaci. Do této skupiny 

patří β2-mimetika s krátkodobým účinkem (salbutamol, terbutalin, fenoterol) a 

jedna látka patřící mezi β2-mimetika s dlouhodobým účinkem účinkem (formote-

rol). Tyto zástupci jsou léky první volby pro léčbu akutní exacerbace astmatu. 

Aplikace se doporučuje k léčbě příznaků podle potřeby a tato potřeba je dobrým 

indikátorem vhodnosti nastavené protizánětlivé léčby. Pokud k užívání β2-mi-

metik s krátkodobým účinkem dochází každodenně, je třeba zintenzivnění pra-

videlné protizánětlivé léčby. (Kašák, 2005, s. 93-94) 

Denní dávka salbutamolu by neměla překročit 1600 µg. Ke zvládnutí bron-

chospasmu obvykle stačí 100–200 µg, tuto dávku je možné při akutní exacer-

baci opakovat po 20 minutách během první hodiny. Maximální jednotlivá dávka 

terbutalinu je 1,5 mg, maximální denní dávka 6 mg. U fenoterolu se nedoporu-

čuje dávka vyšší než 8 vdechů za den, to je 800 µg. Při užívání formoterolu je 

denní dávka 48 µg, někdy i více dle systému. (Špičák et al., 2008) 

β2-mimetika s krátkodobým účinkem mohou být podávána i systémově. Při 

perorálním užití mají pomalejší nástup účinku a jsou vyhrazena pro pacienty, 

kteří nejsou schopni používat inhalační formy léků. (Kašák, 2005, s. 98) 

Inhalační anticholinergika s krátkodobým účinkem 

Po inhalaci navozují bronchodilataci snížením vnitřního vagového choli-

nergního tonu dýchacích cest a také blokují bronchokonstrikční reflex vyvolaný 

inhalačními iritancii. U astmatu mají menší bronchodilatační účinek než β2-mi-

metika, mají však nizší výskyt nežádoucích účinků. (Kašák, 2005, s. 95-96) 

K úlevové terapii se užívá ipratropium-bromid ve formě roztoku k 

nebulizaci. Inhalační tobolky a aerosol jsou dle SPC určeny k udržovací léčbě 

bronchospasmu u CHOPN nebo astmatu, aplikují se 3-4 x denně. (Špičák et al., 

2008) 
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Systémové kortikosteroidy 

Kortikosteroidy nepatří ke klasickým úlevovým lékům, ale používají se při 

akutních exacerbacích. Systémové podávání kortikosteroidů přichází v úvahu u 

těžkých astmatických stavů. Pokud nenastává úleva po opakované aplikaci 

inhalačních β2-mimetik, je indikováno perorální podání prednisonu nebo 

methylprednisolonu po dobu 3-10 dnů v denní dávce pro dospělé 40-60 mg. 

Injekční podání se využívá při řešení těžkých astmatických stavů v rámci 

intenzivní péče. (Lincová et al., 2007, s. 371) 

Methylxantiny s krátkodobým účinkem 

Mohou být použity k odstranění příznaků, ale jejich role v léčbě exacer-

bace astmatu je kontroverzní. Mohou být prospěšné pro řízení dýchání nebo 

pro funkci dýchacích svalů. (Kašák, 2005, s. 98) 

Fixní kombinace v úlevové terapii 

V úlevové terapii lze využít synergického účinku inhalačního kortikoste-

roidu budesonidu a β2-mimetika s rychlým nástupem účinku formoterolu 

v přípravku SYMBICORT. (Kašák, 2005, s. 81) 

Další možností je využití aditivního bronchodilatačního účinku anticholi-

nergika ipratropia při inhalaci společně s β2-mimetikem s rychlým nástupem 

účinku fenoterolem. Přípravkem je BERODUAL, lze použít k prevenci i léčbě 

bronchospasmu. (Kašák, 2005, s. 96) 

6.2. OSTATNÍ LÉČIVA V LÉČBĚ ASTMA BRONCHIALE 

6.2.1. Rekombinantní monoklonální protilátka proti IgE 

V České republice byla protilátka omalizumab poprvé aplikována v roce 

2006. V roce 2006 byl omalizumab také nově zařazen do základního léčebného 

schématu bronchiálního astmatu v dokumentech GINA. (Krčmová, 2008) 

Používá se k dlouhodobé preventivní léčbě alergického astmatu, které 

není dobře kontrolovano běžnou léčbou (IKS + LABA) ve vysokých dávkách 

nebo k léčbě astmatu kortikodependentního (léčené systémovými kortikostero-

idy) (Kašák, 2005, s. 93). Léčbu je možné použít pouze u pacientů s astmatem 

prokazatelně vyvolaným IgE. Léčba je vhodná pro dospělé a dospívající paci-
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enty od 12 let. Podává se subkutánně do deltového svalu nebo stehna. Dávka 

se určí podle výchozích hodnot IgE, které se stanoví před zahájením léčby a 

podle hmotnosti. Určená dávka se aplikuje 1x za 2-4 týdny (Špičák et al., 2008). 

Aplikace je vázána na specializovaná klinická centra (Krčmová, 2008). 

Obrázek 6 

Mechanismus působení omalizumabu. 

 

Protilátka se selektivně váže na IgE v místě kontaktu IgE s receptory bu-

něk. Receptory pro IgE jsou převážně na žírných buňkách, bazofilech, eozino-

filech. Protilátka tak brání aktivaci a degranulaci těchto buněk. Protilátka také 

brání tvorbě nových IgE vazbou na molekuly IgE exprimované na B lymfocy-

tech. Léčivo tedy významně redukuje časnou i pozdní reakci dýchacích cest. 

Snižuje množství eozinofilů a jejich toxických proteinů (ECP) v indukovaném 

sputu, zejména tyto látky jsou zodpovědné za destrukci slizničního epitelu. Pro-

spěch z léčby mají také astmatici trpící alergickou rýmou. (Krčmová, 2008) 

Omalizumab je látka obecně velmi dobře tolerována, s minimem neţá-

doucích účinků. Vyskytují se reakce v místě vpichu (hematomy, svědění, za-

rudnutí). Vzhledem k tomu, že omalizumab není v těle metabolizován prostřed-

nictvím vazby na bílkoviny nebo cytochromem P 450, nejsou hlášeny žádné 

interakce. Omalizumab vytváří malé solubilní komplexy s IgE (trimery a hexa-
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mery), které nejsou schopny aktivovat komplementový systém. Komplexy jsou 

dále vychytávány retikuloendotelovým systémem, převážná část se vylučuje 

močí a není kumulována v ledvinných glomerulech. (Krčmová, 2008) 

Při započetí léčby je třeba pacienta informovat, že zlepšení stavu lze oče-

kávat až v průběhu 16 týdnů aplikace léku. (Krčmová, 2008) 

Přípravek aktuálně dostupný v ČR: 

Omalizumab:  XOLAIR 150 mg inj. pso. lqf. 

6.2.2. Specifická alergenová imunoterapie (SIT) 

Principem je podávání alergenů, které jsou příčinou přecitlivělosti, 

v postupně se zvyšujících dávkách až do nejvyšší dobře tolerované dávky a 

koncentrace - úvodní léčba. Tato nejvyšší dávka se pak podává opakovaně po 

dobu 3-5 let - udržovací léčba. (Bystroň, 2007) 

Alergenové vakcíny se uplatňují při regulaci imunitní reakce hlavně zása-

hem do produkce cytokinů. Výsledkem regulace je potlačení aktivity Th2 lymfo-

cytů a snížení tvorby IgE protilátek a posílení odpovědi Th1 a zvýšení produkce 

protilátek IgG. Dále dochází také ke snížení aktivace mastocytů a eozinofilů. 

Dochází tak k potlačení časné i pozdní fáze alergické reakce. (Špičák et al., 

2004, s. 130) 

Terapie je určena pacientům s prokázanou IgE zprostředkovanou alergií. 

Jejím cílem je zmírnit nebo potlačit potíže při opakovaném kontaktu 

s alergenem, zlepšit kvalitu života pacienta a snížit potřebu farmakoterapie. 

K této terapii jsou indikováni především pacienti s alergií na aeroalergeny, které 

nemohou být dostatečně účinně eliminovány. Nejvýhodnější je zahájení imu-

noterapie v časné fázi alergického onemocnění. Obecně se předpokládá vyšší 

účinnost u mladších osob. U dětí se obvykle zahajuje terapie v pěti letech, 

možná je však i aplikace od 3-4 let věku. Imunoterapie je indikovaná u alergic-

kého bronchiálního astmatu a u alergické rinokonjunktivitidy. (Špičák et al., 

2004, s. 129, 132, 133) 

Imunoterapii je třeba pečlivě monitorovat. Ve spojení s podáním alergenů 

se mohou vyskytovat místní i systémové neţádoucí účinky. Místní reakce po 

injekci mohou být od lehčích forem zarudnutí nebo pupenů až po bolestivou 

opožděnou alergickou reakci. Systémové účinky mohou vést k těžké anafylak-
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tické reakci nebo i k těžké exacerbaci astmatu. Před zahájením imunoterapie je 

nutná stabilizace onemocnění. (Kašák, 2005, s. 92) 

K vakcinaci je třeba používat jen standardizované vakcíny. Dříve byly 

vakcíny dávkovány podle množství proteinů v nich obsažených (jednotky PNU). 

V současné době se dává přednost vyjádření hmotnostního obsahu hlavního 

alergenu v předkládaném extraktu, obvykle v 1 ml. (Bystroň, 2007) 

Ustoupilo se od podávání vodných roztoků, které přinášely větší riziko ne-

žádoucích účinků, a přešlo se k používání tzv. depotních vakcín, kde jsou aler-

genové roztoky vázány na nosiče (aluminium hydrochlorid, tyrozin, kalciumfos-

fát), ze kterých se alergeny uvolňují postupně, a tím se četnost a závažnost ne-

žádoucích reakcí snižuje. (Bystroň, 2007) 

Začaly se využívat kapkové formy vakcín s aplikací pod jazyk, které mají 

větší účinnost než perorální polykací roztoky. Další možností jsou injekční pre-

paráty podávané podkožně. Výhodná je především léčba alergických onemoc-

nění způsobených přecitlivělostí na pyly travin, dřevin, bylin, roztoče, některé 

plísně, alergeny domácích zvířat a jed blanokřídlého hmyzu. (Bystroň, 2007) 

Na trhu v ČR je přípravek STALORAL v různých koncentracích 

k sublinguální aplikaci a PHOSTAL v různých koncentracích k subkutánní apli-

kaci. Dále přípravky H-AL DEPOT k subkutánní aplikaci, H-AL POLLENS (aler-

geny z pylů), H-AL DUST (z prachu zvířecí srsti), H-AL MYCO (z plísní kvasi-

nek), H-AL MITES (z roztočů) a další k subkutánní aplikaci a H-AL PER OS jako 

kapky pro přímé perorální užití. (Špičák et al., 2008) 

6.2.3. Bakteriální imunomodulátory 

Podávání těchto látek může být u bronchiálního astmatu užitečné, pokud 

se objevují časté exacerbace vlivem infekce. Aplikací lze dosáhnout snížení 

frekvence a závažnosti komplikujících infekcí, zlepšení schopnosti regenerace 

ochranných slizničních bariér, a tím i zmírnění průběhu základního alergického 

onemocnění. Jedná se o bakteriální lyzáty s různým zastoupením kmenů, které 

se podílejí na infekcích dýchacích cest, nejčastější je obsah lyzátu Klebsiella 

pneumoniae. Bakteriální imunostimulátory bývají nejčastěji podávány perorálně, 

ve formě tablet, tobolek nebo granulí. V první fázi (hodiny až dny) působí tyto 

látky na slizniční povrch, se kterým přicházejí do styku a podporují tak nespeci-
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fickou imunitu, při dlouhodobějším působení (týdny až měsíce) ovlivňují i speci-

fickou imunitní reakci. (Špičák et al., 2004, s. 143) 

Nejčastěji používané přípravky jsou BRONCHO-VAXOM, LUIVAC, 

RIBOMUNYL. (Špičák et al., 2008) 

6.2.4. Alternativní léčba obtíţně léčitelného astma bronchiale 

Obtížně léčitelné astma (OLA) je astma, které není dobře kontrolováno ani 

inhalačním nebo systémovým podáváním kortikosteroidů. U takových pacientů 

se kromě příznaků těžkého astmatu projevují i závažné nežádoucí účinky díky 

vysokým dávkám kortikosteroidů. V těchto případech je třeba uvažovat o jiné 

imunosupresivní léčbě, která by umožnila snížit dávky systémových kortikoste-

roidů. (Sedlák et al., 2006) 

Bylo testováno několik látek, ale výsledky nejsou příliš optimistické. Pozi-

tivní účinek v léčbě astmatu není dostatečný pro jednoznačné doporučení 

těchto léků, řada z nich má navíc závažné nežádoucí účinky. Do skupiny testo-

vaných látek se řadí makrolidy, imunoglobuliny, methotrexát, ciclosporin A, 

deriváty zlata. Používání imunosupresiv by mělo být vyhrazeno pro nemocné 

se selháním veškerých jiných konvenčních léčebných postupů a po ověření 

správnosti užívání léčiv nemocným. (Sedlák et al., 2006) 

6.3. INHALAČNÍ TERAPIE 

Při inhalačním podání léčivo působí přímo na dýchací cesty, kde dosahuje 

vyšších koncentrací než při jiných způsobech aplikace. Do systémové cirkulace 

se dostává jen malé množství podaného léčiva, čímž jsou značně omezeny 

nežádoucí účinky. Další výhodou je velmi rychlý nástup účinku (s výjimkou kor-

tikosteroidů) a možnost použití látek, které se ze zažívacího traktu obtížně 

vstřebávají nebo jsou z velké části inaktivovány při prvním průchodu játry. (Lin-

cová et al., 2007, s. 370) 

Nevýhodou inhalační aplikace je dráždění ke kašli, navození paradoxního 

bronchospasmu, nižší průnik do dýchacích cest při těžké exacerbaci astmatu 

s tvorbou hlenových zátek. Nácvik správné inhalační techniky je náročný a pa-

cienti preferují spíše perorální formu podání léků. (Kašák, 2005, s. 73) 
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Typy inhalátorů: 

 aerosolové dávkovače – MDI (metered dose inhalers) a de-

chem aktivované aerosolové dávkovače 

 inhalátory pro práškovou formu léku – DPI (dry powder inha-

lers) 

 nebulizátory produkující vlhký aerosol 

Dechem aktivované aerosolové dávkovače a inhalátory pro práškovou 

formu léku tvoří podskupinu inhalačních systémů označovanou jako dechem 

aktivované inhalační systémy (breath-actuated inhalers, BAI). (Kašák, 2007) 

6.3.1. Aerosolové inhalátory 

Jsou to tlakové dávkovače obsahující účinnou látku a hnací plyn. Účinná 

látka může být v propelentu ve formě roztoku nebo suspenze. Pokud je účinná 

látka v suspenzi, je třeba přípravek před aplikací důkladně protřepat, aby po-

daná dávka byla konstantní. Pokud je účinná látka v roztoku, nutnost protřepá-

vání odpadá (Špičák et al, 2004, s. 230, 231). V suspenzi bývá salbutamol, 

salmeterol a fixní kombinace salmeterolu s flutikasonem. (Kašák, 2007) 

Dříve se jako propelent využívaly chlorofluorokarbony (CFC), nyní jsou 

nahrazeny hydrofluoroalkany (HFA), nejčastěji používaný je norfluran (HFA-

134a). Pro odlišení preparátů s hydrofluoroalkany se za komerční název pří-

pravku přidávalo písmeno N nebo se vkládala předpona Eco (Kašák, 2005, s. 

73-74). CFC patří mezi plyny, které jsou spoluodpovědné za vytvoření ozonové 

díry, proto bylo celosvětové rozhodnuto o jejich stažení i z medicinálního použití 

do roku 2005. Zpočátku se zdálo, že HFA jsou ekologicky inertní plyny, později 

bylo prokázáno, že patří mezi skleníkové plyny, které mají podíl na globálním 

oteplování planety. Proto jsou hledány nové technologie, příkladem je aeroso-

lový dávkovač produkující jemnou mlžinu (SMI – soft mist inhaler). Inhalátorem 

tohoto typu je RESPIMAT (Feketeová et al., 2004, s. 13). 

Aerosolové dávkovače jsou nejčastěji předepisovaným inhalačním systé-

mem úlevových antiastmatik. Při aplikaci se drží inhalátor dnem vzhůru mezi 

palcem a ukazovákem (palec dole). Těsně před aplikací léku musí nemocný 

vydechnout. U těchto přípravků je nutná koordinace stisknutí aplikátoru a náde-

chu. Po aplikaci musí nemocný na několik vteřin (5-10) zadržet dech, to je doba 
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nutná k sedimentaci částic na sliznici. Pak následuje výdech nosem. Případná 

druhá dávka může být aplikována po 1-2 minutové pauze. (Škvor, 2007)  

Kontejner aerosolových dávkovačů obsahuje nejčastěji 200 dávek léčivé 

látky. (Kašák, 2007) 

Aerosolové dávkovače kladou nejvyšší nároky na správnou inhalační 

techniku a jsou také zatíženy největší chybovostí. (Kašák, 2007) 

Zlepšení efektivity aplikace lze docílit použitím inhalačního nástavce 

(spacer). Ten umožňuje uvolnění léku do komory, kde jsou lékové částice dr-

ženy v suspenzi po dobu 10-30 sekund, během této doby může pacient lék 

inhalovat. Při použití inhalačního nástavce se lék homogenizuje, velké částice 

ulpívají na jeho stěnách, snižuje se tak výskyt lokálních nežádoucích účinků 

(dráždění ke kašli, kandidóza). Kromě toho se snižuje systémová biologická 

dostupnost, a tím i riziko systémových nežádoucích účinků. Některé typy aero-

solových dávkovačů mají inhalační nástavec neoddělitelné zabudovaný, patří 

k nim SYNCRONER a JET (Kašák, 2005, s. 73-74). Inhalační nástavce také 

odstraňují problémy s koordinací ruka-nádech (Feketeová et al., 2004, s. 15). 

Inhalační nástavce dostupné na našem trhu jsou pod názvem 

VOLUMATIC a AEROCHAMBER (nově OPTI-CHAMBER). (Škvor, 2007) 

6.3.2. Dechem aktivované aerosolové inhalátory 

Jsou dávkovače, ze kterých se léčivo uvolňuje automaticky při vdechu. 

Jsou vhodné pro pacienty, kterým činí obtíže koordinace stisku s nádechem. 

Zástupcem je EASI-BREATHE. (Feketeová et al., 2004, s. 13) 

Při použití tohoto systému musí být nádech dostatečně silný. Díky náde-

chu vzniká v systému podtlak, na základě kterého se uvolní v žádaném čase 

aerosol. (Škvor, 2007) 

6.3.3. Práškové inhalátory 

Obsahují léčivo v prášku, někdy samotné, jindy smíchané s plnidlem (lak-

tóza) a není zde potřebný žádný hnací plyn. Inhalační technika je odlišná a po-

užití je všeobecně jednodušší a ekologičtější. (Kašák, 2005, s. 74-75) 

I zde odpadá nutnost koordinace ruka-nádech a pacient může odměřenou 

dávku dopravit do dýchacích cest i několika nádechy. Relativní nevýhodou je 
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aplikace jen velmi malého množství látky, pacient má tedy pocit, že dávku ne-

aplikoval. Proto se někdy váže látka na nosič, nejčastěji laktózu, která díky chu-

ťovému vjemu pacienta upozorňuje, že dávka byla podána. Problém se však 

vyskytuje u pacientů s intolerancí laktózy. (Feketeová et al., 2004, s. 16) 

Inhalátory se dělí na jednodávkové, jejichž náplň je ve formě prášku 

v kapslích a mnohodávkové s vyměnitelnou kartridží obsahující větší počet dá-

vek. Mezi jednodávkové patří AEROLIZER (dříve označovaný jako SPINHA-

LER), HANDIHALER a INHALÁTOR M (odvozený od Aerolizeru, se zásobní-

kem na 6 jednotlivých kapslí). Mnohodávkové se dále dělí na malé mnohodáv-

kové, kde je vyměnitelná kartridž na 8 dávek léčiva - DISKHALER, na vícedáv-

kové s předem oddělenými dávkami - DISKUS (60 dávek) a na vícedávkové 

rezervoárové, kde je nutno dávku těsně před aplikací oddělit - AIRMAX, 

EASYHALER a TURBUHALER (60-200 dávek). (Kašák, 2007) 

Lék ve formě prášku je při nádechu strháván proudem vzduchu, a tak do-

chází k jeho aerosolizaci. Je nutné, aby pacient byl schopen vyvinout určitou 

nádechovou rychlost, proto jsou tyto inhalátory méně vhodné pro malé děti. 

(Špičák et al., 2004, s. 231) 

Jednodávkové inhalátory, které jsou plněny kapslemi, obsahují mřížku, 

která brání vdechnutí zbytku kapsle a zařízení pro perforaci kapsle (Aerolizer, 

Inhalátor M a Handihaler). Inhalátor Diskus obsahuje foliový strip s oddělenými 

dávkami, který chrání lék v práškové formě před vlivem atmosféry. Pomocí 

páčky se pás posouvá a vyprázdněná část se shromažďuje v druhém 

zásobníku. U Easyhaleru a Turbuhaleru se dávka připravuje až těsně před 

aplikací, v případě Easyhaleru stisknutím inhalátoru, u Turbuhaleru pootočením 

dna inhalátoru. Diskhaler se plní rotadiskem (hliníkový blistr), který obsahuje 

léčivo v práškové formě. Inhalátor obsahuje bodce pro perforaci blistru a síťku, 

která brání vdechnutí částic blistru. Povytažením a zpětným zasunutím šuplíku 

se disk pootočí a připraví se další dávka. Vícedávkové inhalátory mají počítadla 

dávek. (Škvor, 2007) 
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6.3.4. Nebulizátory 

Jsou přístroje rozptylující roztok léčiva ve vzduchu. Nebulizace je proces 

vytvářející aerosol přechodem jednotlivých molekul média do vyššího energe-

tického stavu. (Škvor, 2007) 

Nebulizátory se dělí na ultrazvukové a tryskové. Tryskové používají stla-

čený plyn (vzduch, kyslík), který žene roztok tryskou. Mohou být konvenční, 

které produkují aerosol nepřetržitě, nebo dechem asistované, kdy se konstantní 

produkce zvyšuje při nádechu, nebo dechem synchronizované produkující ae-

rosol pouze během nádechu. Dalším technickým vylepšením jsou ADD tryskové 

nebulizátory, které monitorují dech pacienta a pulzně produkují aerosol pouze 

během prvních 50 % nádechu. (Feketeová et al., 2004, s. 18) 

U ultrazvukových nebulizátorů je aerosol vytvářen rozkmitáním piezoe-

lektrického krystalu, vibrace jsou přenášeny na nádobku s roztokem léčiva buď 

přímo, nebo přes tekutinu (nejčastěji destilovaná voda). (Kašák, 2007) 

Nevýhodou nebulizátorů je velikost a obtížná přenosnost zařízení a po-

měrně dlouhá doba potřebná k aplikaci léku. (Špičák et al., 2004, s. 231) 

Dnes jsou na trhu i kapesní ultrazvukové nebo tryskové nebulizátory 

(mesh nebulizátory), kde aerosol po jeho generaci prochází následně přes 

statickou nebo vibrační síťku, která zabraňuje recyklaci vytvořeného aerosolu, 

ke které dochází u klasických nebulizátorů. Výhodou je také malá velikost a 

nehlučný provoz. (Kašák, 2007) 

Inhalační systémy jsou charakterizovány řadou parametrů, jedním z nich 

je vnitřní odpor, který je dán konstrukcí inhalátoru. Během aplikace je nutné 

překonat vnitřní odpor systému a vnitřní odpor dýchacích cest, k tomu je po-

třeba vyvinout určitou vrcholovou inspirační rychlost. Čím má inhalační systém 

menší vnitřní odpor, tím je třeba k jeho překonání menší inspirační úsilí. 

Obecně menší nároky na inspirační úsilí mají aerosolové dávkovače. 

Z práškových inhalátorů má nízký vnitřní odpor Aerolizer, Diskhaler a Diskus, 

vyšší pak Turbuhaler a Easyhaler. U pacientů s těžšími formami CHOPN může 

představovat problém s překonáváním vnitřního odporu aplikace léčiv 

z Inhalátoru M, snadnější je aplikace pomocí HandiHaleru. (Kašák, 2007) 
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Inspirační úsilí úzce souvisí s vrcholovým inspiračním průtokem 

(PIF - peak inspirátory flow). Čím nižší je hodnota PIF potřebná pro dobrou 

efektivitu inhalátoru, tím nižší má inhalátor vnitřní odpor. Inhalátory mívají sta-

novenu doporučenou hodnotu PIF. Při výběru inhalačního systému je vhodné 

přihlédnout k hodnotě PIF dosažené pacientem, kterou lze změřit pomocí PIF 

metru. (Kašák, 2007) 

6.3.5. Novější inhalační systémy 

Mezi takové systémy patří AIRMAX. Otevřením krytu náustku do první 

polohy dojde k odměření dávky. Při plném otevření náustku se dávka dostává 

do inhalační pozice. Během pomalého a hlubokého nádechu prochází dávka 

cyklonovým separátorem, kde jsou od sebe odděleny respirabilní částice léčiva 

proudící do průduškového stromu a větší částice laktózy, které se pak zachycují 

v orofaryngu a nemocný tak vnímá sladkou chuť. Uzavřením krytu náustku do-

chází k posunu číselníku ukazujícího počet zbývajících dávek. Tento inhalační 

systém prakticky neumožňuje chybnou inhalační techniku, lze jej aktivovat 

v jakékoliv poloze a při manipulaci s krytem náustku se vždy ozve cvaknutí, 

které je důkazem správného postupu. (Kašák, 2007) 

Dalším novějším typem inhalátoru je aerosolový dávkovač s technologií 

HFA-Modulite, která umožňuje tvorbu částic s optimální velikostí. Jako po-

mocné látky jsou použity hnací plyn norfluran s aditivním rozpouštědlem etano-

lem a navíc je zde netěkavá komponenta, obvykle glycerol. Ta obalí léčivo a 

zajišťuje tak optimální velikost částic i po odpaření rozpouštědla. (Kašák, 2007) 

Posledním novějším inhalátorem je aerosolový dávkovač, který využívá 

energie napjaté pružiny namísto hnacího plynu - RESPIMAT. Výhodou je eko-

logická inertnost. (Kašák, 2007) 

6.3.6. Účinné látky a inhalátory 

V aerosolových dávkovačích jsou k dispozici: 

 krátkodobá β2-mimetika (salbutamol, fenoterol), 

 dlouhodobá β2-mimetika (formoterol), 

 kortikosteroidy (beklometason, budesonid, flutikason i ciklesonid), 

 anticholinergika (ipratropium-bromid), 

 fixní kombinace fenoterolu s ipratropiem a salmeterolu s flutikasonem. 



66 

 

Syncroner se zabudovaným nástavcem slouží k aplikaci nedokromilu, Jet se 

zabudovaným nástavcem k aplikaci kortikosteroidů (beklometason, budesonid). 

Dechem aktivované aerosolové dávkovače (Easi-Breathe): 

 krátkodobá β2-mimetika (salbutamol), 

 kortikosteroidy (beklometason). 

Diskus: 

 krátkodobá β2-mimetika (salbutamol), 

 dlouhodobá β2-mimetika (salmeterol), 

 kortikosteroidy (flutikason), 

 fixní kombinace salmeterolu s flutikasonem. 

Diskhaler obsahuje pouze kortikosteroid beklometason v přípravku Becodisks. 

Easyhaler: 

 krátkodobá β2-mimetika (salbutamol), 

 dlouhodobá β2-mimetika (formoterol), 

 kortikosteroidy (beklometason, budesonid). 

Turbuhaler: 

 krátkodobá β2-mimetika (terbutalin), 

 dlouhodobá β2-mimetika (formoterol), 

 kortikosteroidy (budesonid), 

 fixní kombinace formoterolu s budesonidem. 

Aerolizer: 

 dlouhodobá β2-mimetika (formoterol), 

 kortikosteroidy (budesonid). 

Inhalátor M umožňuje aplikaci ipratropia a fixní kombinace ipratropia s fenote-

rolem, přípravky však k 16. 3. 2009 nejsou zařazeny v číselníku HVLP. 

Airmax je u nás zatím určen jen pro aplikaci budesonidu. 

HandiHaler slouží k aplikaci tiotropia užívaného v léčbě CHOPN. 

V roztoku pro nebulizaci jsou dostupné: 

 krátkodobá β2-mimetika (salbutamol), 

 kortikoidy (budesonid), 

 anticholinergika (ipratropium-bromid), 

 fixni kombinace fenoterolu s ipratropiem. 



67 

 

Inhalační nástavce, nebulizátory, Inhalátor M, HandiHaler a Diskhaler jsou 

prostředky zdravotnické techniky, ostatní inhalátory jsou součástí hromadně 

vyráběných léčivých přípravků. 

Obrázek 7 

Inhalátory aerosolové MDI 

 

Inhalátory práškové DPI 

 

 

Aerosolový dávkovač bez hnacích plynů SMI 
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6.4. STRATEGIE A POSTUPY LÉČBY 

6.4.1. Dlouhodobá protizánětlivá léčba 

Na základě klasifikace astmatu podle tíže onemocnění je rozhodující 

rozlišení intermitentního a perzistujícího astmatu. V případě intermitentního 

astmatu není potřebná dlouhodobá protizánětlivá terapie a pacient využívá jen 

záchranné medikace podle potřeby. V případě perzistujícího astmatu je dlouho-

dobá protizánětlivá léčba nezbytná. Při jejím začátku jsou dvě možnosti - stup-

ňovité nebo útočné schéma léčby. (Kašák, 2005, s. 99) 

Při stupňovitém schématu odpovídá určitému stupni astmatu určitý výběr 

léků a jejich dávkování. Když je dosaženo astmatu pod dobrou kontrolou a tento 

stav je udržen alespoň tři měsíce, lze s dávkováním klesat na takovou úroveň, 

která ještě udrží astma pod dobrou kontrolou. (Kašák, 2005, s. 99) 

Útočné schéma představuje razantnější léčbu, kdy je třeba rychleji dosáh-

nout dobré kontroly astmatu. Zahajovací léčba má obvykle vyšší dávkování, než 

by odpovídalo stupni v klasifikaci astmatu. Při stabilizaci stavu se sestupuje o 

stupeň níž. Útočná léčba se uplatňuje především u středně těžkého a těžkého 

astmatu (Kašák, 2005, s. 99, 101). Klasifikace dle tíže má svůj význam při 

stanovení diagnózy (Špičák, 2007). 

Novější je klasifikace astmatu podle stupně kontroly nad astmatem. 

Zohledňuje jak odpověď pacienta na léčbu, tak variabilitu příznaků v čase. 

Během léčby je nutné monitorovat astma a posuzovat stupeň jeho kontroly a 

tomu přizpůsobit léčbu. Pokud není astma při současném léčebném režimu pod 

kontrolou, má být léčba zvýšena, naopak pokud je pod dobrou kontrolou po 

určitou dobu, je možné dávky snížit. Cílem je vždy udržovat astma pod dobrou 

kontrolou při podávání nejnižších ještě účinných dávek farmak. (Špičák, 2007) 

V závislosti na stupni kontroly astmatu rozlišujeme pět stupňů vedení 

léčby. (Špičák, 2007) 

 astma pod kontrolou = 1. stupeň – pouze krátkodobá β2-mimetika 

(SABA) podle potřeby 

 astma pod částečnou kontrolou = 2. stupeň – monoterapie nízkou 

dávkou inhalačních kortikosteroidů (IKS) nebo antileukotrieny 
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 astma pod nedostatečnou kontrolou 

= 3. stupeň 

- různé možnosti: nízká dávka IKS + dlouhodobá β2-mimetika (LABA) 

zvýšení dávky IKS 

nízká dávka IKS + antileukotrien 

nízká dávka IKS + teofylin s dlouhodobým účinkem 

= 4. stupeň 

- střední nebo vysoká dávka IKS + LABA s možností další přídatné léčby 

 (antileukotrien, teofylin s dlouhodobým účinkem) 

= 5. stupeň 

- široká kombinace s přidáním kortikosteroidů per os nebo anti-IgE 

 terapie 

Během terapie je velmi důležitá výchova a edukace pacientů s písemným 

vypracováním individuálního plánu léčby. Součástí pravidelných kontrol jsou 

pak fyzikální vyšetření, vyšetření plicních funkcí nemocného a také kontrola a 

upevňování jeho získaných návyků a vědomostí. Tyto kontroly jsou prováděny 

v odborné ambulanci pneumologa nebo alergologa, průběžnou lékařskou péči a 

dohled nad dodržováním terapie může vykonávat i praktický lékař. (Salajka, 

2008) 

Největším problémem dlouhodobé léčby je přesvědčit pacienta o její ne-

zbytnosti. V dýchacích cestách, i v období bez příznaků, stále probíhá zánět, 

ten lze obvykle dostat pod kontrolu i minimální dávkou protizánětlivé léčby. Po-

kud však pacient nemá obtíže, cítí se zdráv. Tato situace může vést k vysazení 

léčby, tím se zánět znovu aktivuje a přichází exacerbace. Zrádné je to, že pří-

chod obtíží nenastává okamžitě po vysazení léků a pacient tak může mít dlouho 

pocit, že žádnou léčbu nepotřebuje. Dávky při akutním záchvatu jsou pak ob-

vykle vyšší, než by stačily k udržování zánětu pod kontrolou. (Pohunek, 2007) 

Součástí dlouhodobé léčby jsou také režimová opatření, hlavně přísný zá-

kaz kouření a vyvarování se kontaktu s alergeny, pro astmatiky je například 

zcela nevhodné chování domácích mazlíčků. 
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6.4.2. Léčba exacerbace astmatu 

Exacerbace jsou stavy progresivního zhoršení dušnosti, kašle, pískotů, 

tísně na hrudi nebo kombinace těchto příznaků. Exacerbace jsou charakterizo-

vány zhoršením obstrukce, které je nejlépe kvantifikováno měřením plicní 

funkce (PEF nebo FEV1). Akutní exacerbace bývá následkem setkání se 

spouštěči (alergeny, virová infekce), exacerbace s prolongovaným průběhem 

bývá způsobena selháním dlouhodobé protizánětlivé léčby. (Salajka, 2008) 

Po každé exacerbaci je třeba pátrat po jejích příčinách a vyloučit jejich 

příští kontakt s nemocným. Dále je třeba zhodnotit dlouhodobý léčebný plán, 

eventuálně učinit potřebné změny. (Špičák et al., 2004, s. 230) 

Exacerbaci je nutno včas rozpoznat a včas zahájit efektivní léčbu. Lehčí 

záchvaty může zvládnout pacient sám doma, těžší se řeší ambulantně, nebo je 

nutná hospitalizace. O všech exacerbacích by však měl být uvědomen lékař. 

Okamžitou odbornou péči vyžadují pacienti s vysokým rizikem úmrtí na astma, 

vyhledání lékařské pomoci je také nutné, pokud odpověď na počáteční bron-

chodilatační léčbu není rychlá a nepřetrvává dostatečně dlouho nebo pokud je 

astmatický záchvat těžký. (Salajka, 2008) 

Léčba astmatického záchvatu je zahájena podáním β2-mimetik s rychlým 

nástupem účinku. Během první hodiny se aplikují 2-4 dávky každých 20 minut, 

dále se postupuje podle odpovědi nemocného na léčbu. U lehké exacerbace je 

dobrá odezva při podání 2-4 dávek každé 3-4 hodiny, u středně těžké se vde-

chuje 6-10 dávek po 1-2 hodinách a u těžké 10 vdechů i v intervalech kratších 

než hodina. Nejvýhodnější je podávání léků v tlakových aerosolových dávkova-

čích, nejlépe s použitím inhalačního nástavce nebo podávání pomocí nebulizá-

torů. (Salajka, 2008) 

Dále se u všech exacerbací, kromě těch nejlehčích, podávají perorální 

kortikosteroidy, klinické zlepšení po jejich podání lze očekávat nejdříve za 4 

hodiny. U dospělých se podává obvykle 40-60 mg prednisonu nebo 32-48 mg 

methylprednisolonu. U těžkých stavů během hospitalizace je možné podat kor-

tikosteroidy i injekčně. (Salajka, 2008) 

Pokud je pacient hypoxický, je indikováno ve zdravotnických zařízeních 

podávání kyslíku. Saturace hemoglobinu kyslíkem má být pečlivě monitoro-

vána, nejlépe pomocí pulzní oxymetrie. (Salajka, 2008) 
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Každý pacient by měl být vybaven písemnými pokyny, jak při záchvatu 

postupovat. Zde by mělo být uvedeno i telefonní číslo, kam se pacient může 

obrátit pro akutní pomoc. Nemocný by měl být také poučen, že úlevový lék musí 

nosit trvale u sebe, aby mohl zahájit léčbu exacerbace co nejdříve a v jakémkoli 

prostředí. (Pohunek, 2007) 

Obrázek 8 

Zónový systém monitorování astmatu (návrh písemného léčebného plánu). 
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6.5. CHARAKTERISTICKÉ RYSY ASTMATU A JEHO LÉČBY U 

VYBRANÝCH SKUPIN 

6.5.1. Astma bronchiale u dětí 

U kojenců a batolat se astma může často projevit pouze opakovanými 

stavy zahlenění, často i v souvislosti s virovými infekcemi dýchacích cest. 

Vzhledem k nepřítomnosti dalších typických příznaků bronchiálního astmatu se 

myslí častěji na infekce a děti tak bývají zbytečně léčeny antibiotiky. (Pohunek, 

2007) 

Diagnostika astmatu je v časném dětském věku obtížná. Děti ve věku do 

3-4 let nejsou schopny dostatečné spolupráce při spirometrii, proto základem 

diagnostiky je zde analýza příznaků a anamnestických údajů. Za významné 

rizikové faktory se považují jakékoli alergické projevy u rodičů a výskyt atopic-

kého ekzému nebo alergické rýmy u dítěte. Podezření na astma by mělo být 

pojato, pokud se u dítěte objevuje namáhavé dýchání, pískoty při výdechu, 

dráždivý kašel. Zpočátku se tyto příznaky projevují v souvislosti s nachlazením, 

později i nezávisle na infekci, většinou po tělesné námaze. (Pohunek, 2007) 

Záchvaty suchého dráždivého kašle, hlavně v noci, někdy s exspiračními 

pískoty, bez typické astmatické dušnosti, s úpravou po bronchodilatanciích jsou 

popisovány jako astmatické ekvivalenty. Často bývá prokázána eozinofilie a 

hyperreaktivita dýchacích cest. U takových stavů nemají antitusika efekt a po 

vyloučení jiných příčin kašle se doporučuje podávání antileukotrienů. (Kopřiva, 

2005) 

Jedním z rozhodujících vlivů na kvalitu života alergika je včasná diagnóza 

a následná léčba nemoci. Klíčovým prvkem v systému péče je úloha praktic-

kého lékaře pro děti a dorost, který by měl tuto diagnózu u svých pacientů ak-

tivně vyhledávat. (Kratěnová et al., 2008) 

Při terapii astmatu u dětí je velmi důležitá volba vhodného inhalačního 

systému a nácvik správné inhalační techniky, kterou je třeba nacvičit i 

s ostatními rodinnými příslušníky. U malých dětí se často využívají inhalační 

nástavce a masky. (Kašák, 2005, s. 117) 
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Léčiva pro děti zahrnují stejné spektrum jako pro dospělé. Nově je pro te-

rapii dětí od 6 let určena i fixní kombinace formoterol + budesonid, ještě minulý 

rok byla tato kombinace (přípravek Symbicort) určena pro děti až od 12 let. 

6.5.2. Astma bronchiale u seniorů 

Pro stáří je charakteristická komorbidita a komedikace. Díky stáří i komor-

biditám může být zhoršena funkce eliminačních orgánů, také proto mohou být 

častější a výraznější nežádoucí účinky léčby. Dále zde může být omezená 

compliance díky zhoršení kognitivních funkcí. Proto je velmi důležitá častější 

kontrola a aktivní vyhledávání nežádoucích účinků. 

Astma může propuknout v každém věku. U seniorů se však častěji vysky-

tuje CHOPN. Astma bývá prokázáno po pozitivním bronchodilatačním testu, 

nebo po zlepšení stavu po nasazení inhalačních kortikosteroidů.  

Problémem stáří bývá také užívání většího množství léků. Díky různým 

bolestem jsou užívána nesteroidní antirevmatika, která mohou astma zhoršovat. 

Užívání β2-sympatomimetik v léčbě astmatu může představovat problém u pa-

cientů s arytmií. Výhodnější je volit salmeterol, který je částečným agonistou 

receptoru, nebo místo β2-mimetik užívat anticholinergika. Naopak anticholiner-

gika nejsou vhodná u pacientů s hyperplazií prostaty nebo glaukomem. (Kašák, 

2005, s. 118-120) 

6.5.3. Astma bronchiale u těhotných 

Prevalence astmatu u těhotných žen dosahuje 8,5 % a stále vzrůstá, 

astma je nejčastější chronickou nemocí v graviditě. Traduje se, že u třetiny žen 

se astma během těhotenství zlepšuje, u třetiny zhoršuje a u třetiny zůstává na 

stejné úrovni. Do tří měsíců po porodu se nemoc obvykle vrací do původního 

stavu. Je prokázáno, že nedostatečná kontrola astmatu je pro matku i plod da-

leko více nebezpečná, než jakákoliv farmakoterapie astmatu. Proto během gra-

vidity ani laktace není žádná léčba antiastmatiky kontraindikována. Po celou 

dobu těhotenství jsou nutné častější kontroly (Salajka, 2008). Není-li astma 

těhotné ženy pod kontrolou, dochází u ní k opakovanému snížení okysličení 

krve, tím nastává hypoxie orgánů i plodu (Kašák et al., 2003). 
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V žádném případě se nedoporučuje během gravidity vysazovat protizánět-

livou léčbu z obavy z možného poškození plodu. Mohou k tomu přispět i infor-

mace v příbalových letácích, kde je veškerá odpovědnost ponechána na ošet-

řujícím lékaři. Je to dáno především nedostatkem kontrolovaných studií prove-

dených u těhotných. (Kašák, 2005, s. 115) 

Ani kojení není důvodem k přerušení farmakoterapie astmatu a farmakote-

rapie astmatu není důvodem k nekojení. Během kojení platí pro léky stejná do-

poručení jako v těhotenství, není kontraindikováno podávání antihistaminik, 

inhalačních kortikosteroidů, β2-mimetik ani kromonů. (Kostiuk, 2008) 

Akutní exacerbace se léčí inhalačními β2-mimetiky nebo jejich kombinací 

s ipratropiem. Pokud odpověď není dostatečná, lze podat i perorální kortikoste-

roidy.(Kašák, 2005, s. 116) 

Nejrizikovějším obdobím pro možné poškození plodu je první trimestr tě-

hotenství. Léky z hlediska možného rizika působení na plod se rozdělují do pěti 

skupin označených A, B, C, D a X (kategorizace FDA). Skupina A zahrnuje 

látky s nepravděpodobným rizikem, zde je však řazeno jen minimum látek 

(např. vitamíny v nízkých dávkách). Skupina B obsahuje látky s méně pravdě-

podobným rizikem. Nejvíce látek je řazeno do skupiny C, to znamená mezi léky, 

u nichž riziko není známé. Do skupiny D jsou řazeny léky, jejichž riziko je pro-

kázáno a je možné je používat jen v případě, že prospěch z léčby toto riziko 

převyšuje. Poslední je skupina X, tyto léky jsou v těhotenství kontraindikovány. 

(Kolektiv autorů, 2008b) 

Z krátkodobých β2-mimetik je v USA upřednostňován salbutamol, neboť 

zde má nejvíc publikovaných údajů. V Evropě jsou delší zkušenosti 

s terbutalinem, který je navíc řazen do skupiny B, zatímco salbutamol do sku-

piny C. Z dlouhodobých β2-mimetik je v USA upřednostňován salmeterol, pro-

tože jsou s ním delší zkušenosti, v ČR je obvyklé i užívání přípravků 

s formoterolem. Z inhalačních kortikosteroidů je doporučován budesonid, 

který je řazen do skupiny B. Lze využít i fixní kombinace. (Kostiuk, 2008) 

Během těhotenství je třeba monitorovat stav pacientky, nejvýhodnější 

metodou kontroly je spirometrie nebo měření plicních funkcí pomocí peak-flow 

metru. U vyšších stupňů závažnosti astmatu se doporučuje časté ultrazvukové 

vyšetřování plodu. (Kostiuk, 2008) 
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6.6. LÉČIVA NEVHODNÁ PŘI ASTMATU 

6.6.1. Léčiva působící jako alergeny 

Astmatická dušnost může být jedním z projevů alergie na léky. U astma-

tiků je alergie na léky podobně častá jako u lidí bez tohoto onemocnění, u ne-

mocných však může mít horší průběh. Riziko alergických reakcí je při aplikaci 

některých protiinfekčních vakcín vyráběných na kuřecích embryích a tetanic-

kého toxoidu. Dále je častý výskyt alergií při použití streptokinázy, některých 

antibiotik (PNC) a cytostatik a při SIT. Rizikové jsou i sulfonamidy, lokální 

anestetika, heparin, pyrazolonové deriváty. (Teřl et al., 2008, s. 267) 

6.6.2. Léčiva působící nealergickými mechanismy 

Kyselina acetylsalicylová a nesteroidní antiflogistika 

Projevy intolerance se u astmatiků vyskytují častěji než v běžné populaci, 

výskyt je častější u žen. Po požití se do 3 hodin rozvine záchvat astmatu, může 

být provázen rýmou a konjunktivitidou. Příčinou je pravděpodobně inhibice 

cyklooxygenázy, tím dochází k podpoře metabolismu kyseliny arachidonové 

směrem k tvorbě leukotrienů (LT). Navíc inhibicí COX 2 se snižuje tvorba pro-

staglandinu PGE2, který za normálních okolností tlumí tvorbu LT. Za tvorbu 

cysteinylových LT je především zodpovědný enzym LTC4 syntáza, který je u 

pacientů s hypersenzitivitou na ASA/NSA v bronchiální sliznici zvýšeně expri-

mován. (Teřl et al., 2008, s. 269-271) 

Mezi kontraindikované léky patří kromě ASA a NSA i jiné deriváty kyseliny 

benzoové – benzoáty (konzervanty), salicyláty, sulfasalazin. Opatrnosti je třeba 

i u potravin barvených žlutým barvivem tartrazinem. (Teřl et al., 2008, str. 271) 

Jako antipyretikum a slabé analgetikum lze použít paracetamol, i když i 

zde byly zaznamenány případy přecitlivělosti. Jako silné analgetikum lze dopo-

ručit tramadol. Z antiflogistik jsou vhodnější ta, která přednostně inhibují 

COX 2 (meloxicam, nimesulid) nebo selektivní inhibitory COX 2 – coxiby. 

(Teřl et al., 2008, s. 271) 

Betablokátory 

Betablokátory vyvolávají u astmatiků bronchokonstrikci. Léčba betabloká-

tory je zde tedy nevhodná, neboť zhoršuje projevy nemoci a vede i k nedosta-
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tečné odpovědi na léčbu β2-mimetiky (Teřl et al., 2008, s. 272). Na druhé 

straně, pacienti po infarktu myokardu mohou z užívání kardioselektivních beta-

blokátorů bez ISA výrazně profitovat. Astma tedy není absolutní kontraindikací 

k léčbě betablokátory, léčba však musí být pečlivě kontrolována (Linhartová, 

2007). Vhodnější alternativou u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nebo 

arteriální hypertenzí jsou sartany nebo blokátory kalciových kanálů (Teřl et 

al., 2008, s. 272). 

ACE inhibitory 

ACE inhibitory jsou léky používané podobně jako betablokátory při léčbě 

kardiovaskulárních onemocnění, nejčastěji k léčbě arteriální hypertenze. ACE je 

enzym, který se vyskytuje hlavně v plicích a zprostředkovává přeměnu angio-

tenzinu I na vazokonstrikčně účinnější angiotenzin II. Tato reakce je blokována 

v rámci terapie hypertenze. ACE přeměňuje také bradykinin a jiné bronchokon-

strikční látky na méně účinné metabolity. ACE inhibitory však blokují i tuto re-

akci a nahromadění bradykininu může vést ke kašli, někdy i k bronchospasmu. 

ACE inhibitory mohou podporovat také uvolňování histaminu a tím i rozvoj zá-

nětu. Alternativou je používání sartanů, které neblokují ACE, ale až receptory 

pro angiotenzin II. (Teřl et al., 2008, s. 273) 

Teofylinové preparáty 

Teofyliny jsou využívány k léčbě astmatu, jejich potenciálně nebezpečnou 

vlastností je dráždění sliznice žaludku a snížení tonu kardie. Tyto projevy jsou 

na závadu především u pacientů s gastroezofageálním refluxem (GER), který 

se tak může zhoršovat. Naopak GER může následně zhoršovat bronchiální 

astma. (Teřl et al., 2008, s. 274, 281) 

Z volně prodejných léčiv jsou nevhodná ta, která mohou způsobovat bron-

chospasmus. Z antitusik není vhodný dextrometorfan, kde je astma bronchiale 

dokonce kontraindikací. Z expektorancií je méně vhodný acetylcystein, protože 

jeho nežádoucím účinkem je bronchospasmus, který se častěji objevuje u paci-

entů s bronchiálním astmatem. (AISLP, 2009) 

U citlivých jedinců se může vyvinout astmatický záchvat i po požití 

kyseliny askorbové. (AISLP, 2009) 
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6.7. NEKONVENČNÍ LÉČEBNÉ METODY 

Oficiální medicínu již po staletí provází alternativní, nekonvenční medi-

cína, která má význam zejména v případech, kdy klasická medicína nepřináší 

očekávané výsledky. Nekonvenční medicína staví na subjektivní, intuitivní zku-

šenosti, postupně předávané celými generacemi lidových léčitelů (Isajev et al., 

2005, s. 9). Alternativní medicína nemá oporu v objektivních dokladech, zprávy 

o úspěších vycházejí spíše z jednotlivých případů, které nelze zobecňovat. Ri-

zikem alternativních postupů je zejména zanedbání včasné léčby metodami 

objektivně ověřenými, což může následně vést k poškození pacienta. Alterna-

tivní metody by tedy měly být používány spíše jako doplněk standardizovaných 

léčebných postupů (Kašák et al., 2003, s. 151, 152). 

Bodová reflexní terapie 

Za hlavní princip je považováno vyrovnávání energií v průběhu jednotli-

vých drah, ke kterému dochází při stimulaci přesně určených biologicky aktiv-

ních bodů (Kašák et al., 2003, s. 151). Na lidském těle je více než 1000 tako-

vých bodů, zvláště aktivní zóny jsou na hlavě, ušním boltci, dlani a dolní části 

nohy. K známým metodám patří dráždění bodů vpichováním jehel (akupunk-

tura), požehováním pelyňkovými doutníky (moxování), nebo ovlivňování bodů 

tlakem (akupresura) (Isajev et al., 2005, s. 33). 

Při provádění dlouhodobější kúry byly popsány příznivé výsledky 

v ovlivnění bronchiální hyperreaktivity a byl pozorován i mírný bronchodilatační 

účinek. (Kašák et al., 2003, s. 152) 

Masáţe 

Masáže přispívají k lepší pohyblivosti a roztažitelnosti hrudníku, zpevňují 

hrudní svalstvo, zdokonalují mechanismy regulující dýchání a pomáhají tak 

předcházet záchvatům dušnosti. Masírují se oblasti krku a hrudníku (široký sval 

zádový, trapézový sval, zdvihač hlavy, prsní svaly, mezižeberní prostory a ob-

lasti kolem krčních obratlů). (Isajev et al., 2005, s. 43-44) 
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Fytoterapie 

Jedná se o terapii pomocí rostlin. Základní podmínkou při využití rostlin je 

nepřítomnost alergie na danou složku. Při léčbě astmatu se volí rostliny 

z různých skupin s účinkem celkově posilujícím (kopřiva, lopuch), rostliny půso-

bící jako broncholytika (lipový květ, měsíček lékařský), rostliny působící jako 

antihistaminika (černý rybíz, přeslička rolní). Využít lze také některé rostlinné 

antioxidanty (aloe, aralie mandžuská, bez černý, eleuterokok). (Isajev et al., 

2005, s. 69-70 

Příznivý vliv na astma má i pobyt v lese. Většina stromů vylučuje těkavé 

látky zvané fytoncidy, tyto látky snižují výskyt škodlivin (pyly, oxidy uhlíku, du-

síku a síry) v ovzduší. Na osoby se zvýšenou citlivostí a bronchiální hyperreak-

tivitou vhodně působí také další charakteristické rysy lesa, např. snížení teplot-

ních výkyvů, pomalejší proudění vzduchu, prohřívání půdy. Důležitou úlohu 

hraje také množství kyslíku, které lesy produkují. (Isajev et al., 2005, s. 76-78) 

Aromaterapie 

Aromaterapie je součástí fytoterapie a je založena na využívání léčivých 

vlastností rostlinných silic. Ty mohou být aplikovány na kůži nebo inhalačně. Při 

léčbě průduškového astmatu se využívají silice s protizánětlivým účinkem, ob-

novující normální citlivost dýchacích cest, uvolňující křeče průdušek, regulující 

metabolické pochody a neuroendokrinní reakce a posilující obranyschopnost 

organismu. Opět platí podmínka, že nesmí vyvolávat alergické reakce. Protizá-

nětlivý účinek mají éterické oleje eukalyptové, jedlová silice, hřebíčkový olej; 

uklidňující a bronchodilatační účinek má mátový a levandulový olej a k posílení 

imunity lze využít oleje jehličnanů a kozlíkový olej. (Isajev et al., 2005, s. 78-79) 

Potravinové doplňky 

Některé včelí produkty mají celkově příznivý vliv na lidský organismus, a 

pokud na ně není pacient alergický, lze je využít i při terapii astmatu. Takovými 

produkty jsou med, mateří kašička a propolis. Med má antibakteriální, protizá-

nětlivé, expektorační a celkově posilující účinky. Lze ho užívat ústy, nebo zře-

děný použít k inhalacím nebo ke kapání do nosu. Mateří kašička obsahuje 

velké množství bílkovin a vitamínů, dále tuky, sacharidy, mikroelementy, hor-
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mony. U astmatiků snižuje počet záchvatů, zlepšuje srdeční činnost a dochází 

k celkovému posilování organismu. Propolis se používá se v podobě propoli-

sové tinktury, propolisového másla a propolisového extraktu. Propolisové máslo 

se užívá vnitřně, tinkturu lze navíc využít i k inhalaci, tekutý extrakt k výplachům 

nosu a ke kloktání. Vnitřně užívaný propolis působí protizánětlivě a posiluje cel-

kovou obranyschopnost organismu. Výplachy, inhalace a kloktání posilují obra-

nyschopnost příslušných sliznic. (Isajev et al., 2005, s. 79-81) 

Mumio je složitá organická látka, která má povzbudivý účinek na celý or-

ganismus. Podle chemické analýzy obsahuje kyselinu hipurovou a benzoovou, 

albuminy a stopové prvky. Důležitá je denní doba, kdy se prostředek užívá, 

ráno je to ihned po probuzení, večer 3-4 hodiny po večeři, 30-40 minut před 

spánkem. Během léčebné kúry se doporučuje vyloučit ze stravy mléčné vý-

robky. (Isajev et al., 2005, s. 81-82) 

Výhodné vlastnosti má i víno. Různé vinné odrůdy obsahují polyfenoly, 

antokyany, flavonoidy, třísloviny, mikroelementy a vitamíny. Polyfenoly normali-

zují reologické vlastnosti krve, ostatní látky mají celkově posilující účinek. Při 

astmatu umožňuje léčba vínem podle starých receptů rychlejší odeznění akut-

ních zánětů horních cest dýchacích, průdušek nebo plicního parenchymu a 

předchází také astmatickým záchvatům. (Isajev et al., 2005, s. 82-84) 

Homeopatie 

Homeopatie je založena na myšlence „léčit podobné podobným“. Vychází 

z předpokladu, že látka vyvolávající určité příznaky, může tyto příznaky také 

léčit, pokud je podávána mnohonásobně zředěná. (Kášák et al., 2003, s. 153) 

Při předepisování homeopatických preparátů musí lékař detailně znát 

vlastnosti těchto preparátů, zvláštnosti v průběhu každé choroby, rysy pacien-

tovi osobnosti a specifické podmínky, ve kterých nemocný žije. Výběr preparátů 

by měl být individuální pro každého pacienta, existuje však určitý obecně platný 

návod pro použití homeopatických preparátů k potlačení konkrétních sym-

ptomů. (Isajev et al., 2005, s. 84) 

Homeopatika mohou pomoci i při snižování přecitlivělosti na alergeny. Po-

kud je známá látka, která vyvolává u nemocného astmatické záchvaty, je 

možné ji podávat v homeopatických zředěních. (Jouanny et al., 1995) 
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Dechová a tělesná cvičení 

U nemocného je zapotřebí rozvíjet ohebnost páteře a pohyblivost hrud-

níku, posilovat svaly, zejména dýchací. Pacient je veden ke správnému držení 

těla, učí se překonávat různé stresové situace pomocí trénování fyzické a psy-

chické odolnosti. Náležitě dávkovaná fyzická zátěž zlepšuje obranyschopnost 

organismu proti bakteriím, virům a plísním. Narůstá fagocytární schopnost 

krevních buněk, zvyšuje se baktericidní schopnost pokožky a stoupá aktivita 

lyzozymu. Speciální cvičení tedy působí blahodárně na imunitní systém, snižuje 

autoimunitní reaktivitu a potlačuje alergické reakce. (Isajev et al., 2005, s. 87) 

Mladší děti provozují dechové cvičení v rámci her, nafukují různé gumové 

hračky, vydechují do vody úzkou rourkou, sfoukávají hořící svíčky. Starší děti a 

dospělí vykonávají dechová cvičení směřující k posílení bránice a zpevnění 

svalstva hrudníku. K těmto cvikům patří i zvuková cvičení, pacient sedí na židli, 

ruce má na kolenou a při výdechu vyslovuje různé hlásky (o, v, i, ž, r, b, p, e). 

(Isajev et al., 2005, s. 87-88) 

K provádění dechových cvičení se vyrábějí i zdravotnické prostředky, 

např. VRP1 Flutter. Pomáhá odstranit hlen z dýchacích cest, zvyšuje plicní ob-

jem, zlepšuje ventilaci, redukuje dušnost. Je určen pacientům s bronchitidou, 

astmatem, cystickou fibrózou, úporným kašlem. 

Obrázek 9 

Zdravotnický prostředek VRP1 Flutter 

 

Doplňkem ke cvičení je řízená chůze a lehká turistika. Venku se provozuje 

za vhodných podmínek. Za chladného a větrného počasí nebo při vysokém vý-
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skytu alergenů v ovzduší je výhodnější cvičení v místnosti na trenažérech. Příz-

nivý vliv má cvičení ve vodě. Ponořením do vody se normalizují dýchací funkce, 

usnadňuje se výdech, uvolňuje se nadměrné svalové a nervové napětí. (Isajev 

et al., 2005, s. 92, 108) 

Klimatoterapie a otuţování 

Přínos pro astmatika spočívá v pobytu na čerstvém vzduchu, který neob-

sahuje žádné alergeny a nedráždí přecitlivělé dýchací cesty. Takové podmínky 

splňují přímořské oblasti, horské prostředí, solné jeskyně a doly. Klimatotera-

pie bývá spojena se speciálními procedurami (minerální koupele, pitné kúry, 

kloktání a inhalace minerální vody, dechová a tělesná cvičení). Podobné kli-

matoterapii je otužování. Otužováním se zlepšuje pacientova schopnost při-

způsobit se změnám okolního prostředí a stimuluje se obranyschopnost orga-

nismu. Velmi důležitou zásadou je pestrost působících vlivů (chlad, teplo, voda, 

vzduch, ultrafialové a infračervené záření). Posilováním odolnosti vůči jednomu 

dráždivému faktoru se totiž automaticky neposiluje odolnost vůči faktorům 

ostatním. (Isajev et al., 2005, s. 133-134) 

Klimatoterapie a další jmenované procedury jsou základem lázeňské 

léčby, která je významným doplňkem farmakoterapie. Komplexní lázeňskou 

péči může navrhnout alergolog nebo pneumolog při frekvenci záchvatů prů-

měrně alespoň 1x měsíčně a s poklesem hodnoty FEV1 pod 60 % NH. Lázeň-

skými místy pro dospělé jsou Jeseník, Karlova Studánka, Luhačovice a Marián-

ské Lázně, pro děti je míst více, např. Chocerady, Jánské Lázně, Zlaté Hory. 

(Kašák 2005, s. 123) 

 Talasoterapie (léčba mořským vzduchem) 

Pro přímořské podnebí je příznačný vysoký atmosferický tlak, malé tep-

lotní výkyvy, vyšší vlhkost vzduchu, který obsahuje vysoké procento kyslíku, 

minerálních solí a lehkých aeroiontů. Příznivé účinky má i vhodně dávkované 

sluneční záření. (Isajev et al., 2005, s. 137-140) 

 Oroterapie (léčebné pobyty na horách) 

Horské podnebí se vyznačuje nižším parciálním tlakem kyslíku ve vzdu-

chu, silnějším slunečním zářením a ionizací vzduchu, citelnými teplotními vý-
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kyvy při přechodu front, absencí alergenů. Nižší koncentrace kyslíku ve vyšších 

polohách má stimulující účinek na sympatický nervový systém. V krvi se zvy-

šuje hladina hormonů, které zlepšují průchodnost dýchacích cest a brzdí aler-

gické procesy. (Isajev et al., 2005, s. 140) 

 Speleoterapie (léčba v krasových jeskyních a solných dolech) 

Vzduch v jeskyních má charakteristické vlastnosti: mírně chladná teplota 

bez výkyvů, nízká relativní vlhkost, stálý atmosferický tlak, nízká rychlost prou-

dění, absence choroboplodných mikroorganismů a alergenů, přítomnost aero-

solů solí, vyšší ionizace. Nemocný se zde cítí svěže, snadno se mu dýchá, po-

ciťuje psychickou a emocionální pohodu. (Isajev et al., 2005, s. 141-142) 

Uměle vytvořené solné jeskyně jsou v naší republice hojně zastoupeny. 

Jedná se o místnost, jejíž stěny jsou obvykle vystavěny z opracovaných kvádrů 

přírodní kamenné soli a na zemi je vysypána silná vrstva směsi solí. Díky teplu, 

vycházejícímu z podlahy, je vzduch prosycen minerály, které jsou v soli obsa-

ženy. Seznam solných jeskyň je dostupný na stránce www.solne-jeskyne.info. 

Obrázek 10 

Solná jeskyně 
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7. CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC (CHOPN) 

CHOPN je chorobný stav charakterizovaný bronchiální obstrukcí, která 

není plně reverzibilní. Obstrukce je obvykle progresivní a je spjata s abnormální 

zánětlivou reakcí plic na škodlivé částice nebo plyny. (Sloup, 2006) 

 Chronická obstrukce průdušek je vyvolána kombinací poruchy malých dý-

chacích cest na úrovni respiračních a terminálních bronchiolů (obstrukční bron-

chiolitida) a destrukce plicního parenchymu (emfyzém). Chronický zánět je pří-

činou remodelace a zúžení malých dýchacích cest (Musil, 2007). Plicní emfy-

zém představuje trvalé rozšíření dýchacích cest periferně od terminálních bron-

chiolů spojené s destrukcí stěn alveolů (Kašák, 2006, s. 11-13). Ztráta alveolár-

ních stěn vede ke snížení plochy pro výměnu plynů, dále dochází k zániku ka-

pilár a zvětšení funkčního mrtvého prostoru (Silbernagl et al., 2001). 

CHOPN lze označit jako neutrofilní bronchiolitidu, astma jako eozinofilní 

bronchitidu. Zánět u CHOPN je na rozdíl od astmatického zánětu málo citlivý 

na protizánětlivou farmakoterapii včetně kortikosteroidů (Kašák, 2006, s. 13). 

Některé další rozdíly mezi astmatem a CHOPN zobrazuje tabulka 4. 

Ze zánětlivých buněk se u CHOPN uplatňují hlavně makrofágy, 

T lymfocyty a neutrofily. V patogenezi jsou významné ještě další faktory a to 

nerovnováha mezi působením proteáz a antiproteáz v plíci a efekt oxidačního 

stresu. (Sloup, 2006) 

Tabulka 4 
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Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik CHOPN je expozice ci-

garetovému kouři, dále profesní expozice prachům a chemikáliím a svoji roli 

hraje i znečištění životního prostředí (Sloup, 2006). Mohou se uplatňovat i vlivy 

genetické, prokázán byl deficit α1-antitrypsinu (Gross, 2009). U kuřáků je 

α1-antitrypsin oxidován a tím blokován (Silbernagl et al., 2001). 

CHOPN se obvykle vyskytuje u lidí nad 40 let věku, základními příznaky 

jsou dušnost, která se zhoršuje po tělesné zátěži, chronický kašel nebo tvorba 

sputa (Špičák et al., 2008). Obvykle prvním příznakem rozvíjející se CHOPN je 

chronický kašel objevující se spíše během dne, zřídka v noci (Sloup, 2006). 

U CHOPN je snížená výdechová rychlost a FEV1, což se prokazuje spirometrií. 

Pro diagnózu CHOPN je důležitý průkaz bronchiální obstrukce a hlavně stano-

vení její ireverzibility. Pokud po bronchodilatačním testu nebo po léčbě dojde 

k normalizaci hodnot plicní funkce, pak je diagnóza CHOPN vyloučena (Kašák, 

2006, s. 49). Pro přítomnost ne plně reverzibilní obstrukce svědčí postbroncho-

dilatační FEV1 < 80 % NH a FEV1/FVC < 70 % (Sloup, 2006). 

CHOPN má různá stádia, podle kterých se různým způsobem léčí. Stejně 

jako u astmatu i zde se vyskytují exacerbace onemocnění. Exacerbace zna-

mená zhoršení klinických projevů, příčinou bývá často infekce a znečištění 

ovzduší (Špičák et al., 2008). Exacerbace představuje medicínsky závažný a 

ekonomicky nákladný problém. Po akutní exacerbaci se pacienti zpravidla již 

zcela nezotaví a tyto ataky trvale zhoršují plicní funkce i kvalitu života nemoc-

ného (Gross, 2009). Exacerbace zhoršuje prognózu nemocných a často vyža-

duje zintenzivnění léčby (Špičák et al., 2008). 

V léčbě CHOPN zatím neexistuje lék, který by dokázal zabránit poklesu 

funkce plic. Farmakoterapie, v kombinaci s dechovou a pohybovou rehabilitací, 

však významně zmírňuje příznaky a zlepšuje kvalitu života. Nejdůležitějším kro-

kem je ale zanechání kouření. Významnými léčivy v terapii CHOPN jsou krát-

kodobá β2-mimetika (SABA), dlouhodobá β2-mimetika (LABA), krátkodobě 

působící anticholinergika, dlouhodobě působící anticholinergika (LAMA), 

methylxantiny a kortikosteroidy. Léčiva jsou stejně jako u astmatu podávána 

přednostně v inhalační formě (Špičák et al., 2008). Na rozdíl od astmatu se 

léčba CHOPN vyznačuje zintenzivňováním léčby v závislosti na zhoršování 
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plicních funkcí a léčbu obvykle není možné po dosažení kontroly redukovat 

(Musil, 2007). 

U lehkého stádia CHOPN lze podávat inhalační krátkodobě působící 

bronchodilatancia pouze podle potřeby. Jedná se o β2-mimetika (fenote-

rol, salbutamol, terbutalin), anticholinergika (ipratropium), nebo jejich fixní 

kominace (fenoterol + ipratropium). (Špičák et al., 2008) 

Hypersekrece a bronchokonstricke u CHOPN jsou vyvolány hlavně 

cholinergním mechanismem, proto je výhodné podávání anticholinergik. 

Většina pneumologů považuje β2-mimetika a anticholinergika za stejně 

účinná léčiva. Pro pacienty s CHOPN však mohou být anticholinergika 

výhodnější, neboť mají méně nežádoucích účinků a nedochází u nich po 

dlouhodobé terapii k poklesu účinku (tolerance). (MacIntyre, 2004) 

U středního stádia se přidávají dlouhodobě působící bronchodilatan-

cia. Lékem první volby je zde anticholinergikum tiotropium, které lze po-

dávat 1x denně, v tomto případě není vhodné používat jako úlevovou 

léčbu ipratropium, vhodnější jsou β2-mimetika. Druhou možností jsou 

dlouhodobě působící β2-mimetika (salmeterol, formoterol), která se apli-

kují 2x denně. Jako doplňující léčba nebo jako alternativa β2-mimetik u 

pacientů, kteří netolerují jejich nežádoucí účinky, se mohou používat 

methylxantiny. (Gross, 2009) 

U těžkého stádia se přidávají inhalační kortikosteroidy (IKS), nemají zde 

tak zásadní význam jako u astmatu, mohou ale snížit četnost výskytu exacer-

bací. Výhodné jsou fixní kombinace salmeterol + flutikason a formoterol + bu-

desonid. Zavedení udržovací léčby IKS se doporučuje pouze v těžkém a velmi 

těžkém stádiu nemoci s častými exacerbacemi. Poměr rizika a přínosu podá-

vání IKS u lehčích stádií nemoci zůstává stále nejasný. (Gross, 2009) 

U pacientů s velmi těžkým stádiem je navíc indikována dlouhodobá 

oxygenoterapie a zvažuje se chirurgická léčba. (Špičák et al., 2008) 

Nákladná léčba α1-antitrypsinem je indikovaná u emfyzému mladých 

lidí způsobeného vrozeným deficitem α1-antitrypsinu. (Špičák et al., 2008) 

Důležitou součástí komplexní léčby je očkování proti chřipce a 

plicní rehabilitace. V terapii CHOPN se příleţitostně užívají i další léčiva, 

která však mají jen minimální nebo žádné důkazy o účinnosti. Řadí se 
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sem kromony, antileukotrieny, mukolytika, antioxidanty, imunomodulátory 

a antibiotika v dlouhodobé léčbě (Gross, 2009). Význam jednotlivých skupin 

léčiv v terapii CHOPN a astmatu znázorňuje tabulka 5. 

Tabulka 5 
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8. PŘEHLED PŘÍPRAVKŮ K INHALAČNÍ APLIKACI 

 

Poznámka: MDI = aerosolový tlakový dávkovač 



88 

 

9. ZÁVĚR 

Astma bronchiale není obvykle zcela vyléčitelnou chorobou a cílem léčby 

je dostat ho pod dobrou kontrolu. Výsadní postavení v léčbě má farmakotera-

pie, velký význam má také rozpoznání a odstranění spouštěčů a dechová a tě-

lesná rehabilitace. 

Léčiva, používaná v terapii bronchiálního astmatu, můžeme rozdělit na 

rychle působící - úlevová a dlouhodobě působící - preventivní. Úlevové pro-

středky se používají v době obtíží a jejich úkolem je rychlé navození broncho-

dilatace a odstranění dušnosti. Mezi tato léčiva patří rychle působící β2-sympa-

tomimetika a anticholinergika. V poslední době se preferuje používání pouze 

jednoho inhalátoru pro léčbu dlouhodobou i akutní. Tento inhalátor obsahuje 

fixní kombinaci rychle a zároveň dlouhodobě působícího β2-mimetika formote-

rolu s kortikosteroidem budesonidem. Výhodou je tak nepřerušení protizánětlivé 

léčby i v době exacerbace. 

Z hlediska prognózy a rozvoje nemoci je nejdůležitější dlouhodobé užívání 

protizánětlivých léčiv i v době, kdy paciet nemá žádné obtíže. V dýchacích 

cestách u astmatiků je trvale přítomný zánět, který je nutné udržovat v určitých 

mezích, aby se zabránilo exacerbacím a ireverzibilní přestavbě dýchacích cest. 

Největším úskalím protizánětlivé terapie je přesvědčit pacienta, aby užíval léky, 

i když se cítí zdráv. Lékem volby u všech stádií astmatu, kromě nejlehčího 

stupně jsou inhalační kortikosteroidy. Další dlouhodobě užívaná léčiva mají 

nižší nebo žádný protizánětlivý účinek, navozují bronchodilataci nebo ovlivňují 

alergickou odpověď. Do této skupiny patří antileukotrieny, methylxantiny, kro-

mony, dlouhodobě působící β2-mimetika a protilátka proti IgE omalizumab.  

U astmatu má velký význam inhalační podávání léčiv, neboť léčiva v této 

formě mají rychlejší nástup účinku a nižší výskyt nežádoucích účinků. V inha-

lační formě se aplikují β2-mimetika, anticholinergika, kortikosteroidy a kromony. 

Některá β2-mimetika a kortikosteroidy je možné podat i perorálně, ale inhalační 

podání je preferováno. Methylxantiny a antileukotrieny se podávají systémově 

(methylxantiny ve formě tablet i injekcí, antileukotrieny ve formě tablet). 

Omalizumab patří k novějším způsobům terapie a podává se subkutánně.  
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Velmi důležitá je edukace nemocného a jeho rodiny týkající se používání 

inhalačních systémů i léčby samotné. Důraz je kladen zejména na vysvětlení 

důležitosti používání dlouhodobé protizánětlivé léčby. Přestože organizace 

péče o astmatiky je v ČR na vysoké úrovni, najdou se pacienti, kteří užívájí 

pouze úlevové prostředky, neboť protizánětlivá léčba se jim zdá v bezpříznako-

vém období zbytečná. Toto zdání je podpořeno faktem, že na rozdíl od 

protizánětlivé léčby, má podání úlevových antiastmatik bezprostřední výsledky, 

které pacient ihned zaznamená. Přesto je nutné pacienta přesvědčit, že 

protizánětlivá léčba je neméně důležitá a snižuje výskyt exacerbací. 

V některých případech může být řešením použití inhalátoru s fixní kombinací 

kortikosteroidu a rychle působícího β2-sympatomimetika. Tato problematika 

zajišťuje prostor i pro uplatnění vzdělaného farmaceuta při jeho dispenzační 

činnosti. 

V oblasti antiastmatik probíhá neustále výzkum ve snaze najít nové způ-

soby terapie. Možností jsou protilátky proti cytokinům, které podporují odpověď 

Th2 lymfocytů (IL-5) nebo naopak doplnění cytokinů, které podporují diferenci-

aci lymfocytů Th1 (IL-12). Předmětem zkoumání jsou i transkripční faktory, 

které kontrolují syntézu cytokinů. Zkouší se i selektivní inhibitory fosfodieste-

rázy. 

Nemocí s podobnými příznaky jako astma bronchiale je chronická ob-

strukční plicní nemoc (CHOPN). V diagnostice je pro odlišení obou nemocí 

důležitý bronchodilatační test, který v případě astmatu prokazuje reverzibilitu a 

v případě CHOPN ireverzibilitu obstrukce dýchacích cest. 

Léčiva používaná pro léčbu CHOPN jsou podobná jako u astmatu, u jed-

notlivých onemocnění mají však odlišnou účinnost a tedy i preferenci. Zatímco u 

astmatu jsou kortikosteroidy velmi důležitou skupinou, jejich použití u CHOPN je 

sporné. Lékem volby u CHOPN od druhého stádia je anticholinergikum 

tiotropium-bromid. 
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TESTOVÉ OTÁZKY 

(pokud není uvedeno jinak, je pouze jedna správná odpověď) 

1. Co není charakteristickým znakem bronchiálního astmatu? 

 a) zánět bronchiální sliznice 

 b) obstrukce dýchacích cest 

 c) plicní emfyzém 

 d) hyperreaktivita bronchů 

2. Jaký epitel se typicky nachází v dýchacích cestách? 

 a) dvouřadý cylindrický 

 b) vícevrstevný dlaždicový nerohovějící 

 c) víceřadý cylindrický s řasinkami 

 d) vícevrstevný dlaždicový rohovějící 

3. Co je nejmenším zdrojem alergenů u domácích zvířat? 

 a) srst 

 b) moč 

 c) sliny 

 d) sekret mazových žlaz 

4. Které vyšetření může pacient astmatik provádět sám doma? 

 a) spirometrii 

 b) měření koncentrace NO ve vydechovaném vzduchu 

 c) impulsní oscilometrie 

 d) měření PEF 

5. Které vyšetření je rozhodující pro diagnózu CHOPN? 

 a) spirometrie a bronchodilatační test k potvrzení ireverzibility obstrukce 

 b) samotná spirometrie 

 c) alergologické vyšetření 

 d) měření NO ve vydechovaném vzduchu 

6. Příznakem bronchiálního astmatu nebývá: 

 a) výdechová dušnost spojená s pískoty a kašlem 

 b) samotný kašel, suchý dráždivý nebo s produkcí malého množství 

 vazkého sputa 

 c) reverzibilní a variabilní bronchiální obstrukce 

 d) bolest hlavy, rýma, vysoká teplota 
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7. Mezi krátkodobě účinná β2-mimetika nepatří: 

 a) salbutamol 

 b) formoterol 

 c) terbutalin 

 d) fenoterol 

8. Mezi β2-mimetika užívaná k řešení akutních stavů nepatří: 

 a) formoterol 

 b) salbutamol 

 c) salmeterol 

 d) fenoterol 

9. Která β2-mimetika se řadí mezi krátkodobá, ale používají se 

 k dlouhodobé prevenci bronchospasmu? 

 a) prokaterol a klenbuterol 

 b) salbutamol a formoterol 

 c) salmeterol a fenoterol 

 d) terbutalin a formoterol 

10. Ipratropium-bromid v inhalační formě je: 

 a) krátkodobě působící anticholinergikum 

 b) bronchodilatans s řadou závažných nežádoucích účinků 

 c) dlouhodobě působící bronchodilatans 

 d) léčivo používané k dlouhodobé protizánětlivé léčbě 

11. Inhalační kortikosteroidy se používají: 

 a) jako úlevová terapie při akutní exacerbaci 

 b) jako dlouhodobě působící bronchodilatans 

 c) jako nejvhodnější dlouhodobá protizánětlivá terapie 

 d) v léčbě astmatu se kortikosteroidy nepoužívají 

12. Vyberte správné tvrzení o kromonech: 

 a) kromony mají rychlý nástup účinku 

 b) kromony mají důležité postavení v monoterapii bronchiálního astmatu 

 c) kromony mívají výraznější účinek u dětí a mladších astmatiků 

 d) kromony se podávají perorálně 
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13. Vyberte nesprávné tvrzení o antileukotrienech: 

 a) montelukast se užívá v tabletové formě 

 b) montelukast nemá popsané klinicky významné interakce 

 c) antileukotrieny jsou doporučovány zejména u dětí k monoterapii 

 v prevenci lehkého perzistujícího astmatu 

 d) antileukotrieny účinkují u všech pacientů a jsou proto vhodné 

 k dlouhodobému užívání 

14. K preventivní i úlevové terapii lze použít přípravek: 

 a) Symbicort Turbuhaler 100/6 (budesonid + formoterol) 

 b) Symbicort Turbuhaler 400/12 (budesonid + formoterol) 

 c) Seretide Diskus 50/250 (flutikason + salmeterol) 

 d) Miflonid 400 (budesonid) 

15. Dle doporučení GINA 2006 lze v monoterapii používat: 

 a) kromony 

 b) teofyliny 

 c) IKS nebo antileukotrieny 

 d) dlouhodobě působící β2-mimetika 

16. Vyberte správné tvrzení o omalizumabu: (je možné zatrhnout více 

 odpovědí) 

 a) omalizumab je rekombinantní monoklonální protilátka proti IgE 

 b) jeho účinek se plně rozvine již během prvního týdne aplikace 

 c) podává se subkutánně 

 d) před zahájením léčby je nutné prokázat, že je astma vyvoláno IgE 

17. Jaké jsou výhody inhalační terapie? (je možné zatrhnout více odpovědí) 

 a) méně nežádoucích účinků 

 b) rychlejší nástup účinku 

 c) oblíbenost mezi pacienty 

 d) možnost podání látek, které se obtížně vstřebávají z GIT 

18. Která léčiva jsou při astmatu nevhodná? (je možné zatrhnout více 

 odpovědí) 

 a) betablokátory 

 b) ACE inhibitory 

 c) blokátory kalciových kanálů 

 d) sartany 
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19. Která skupina léčiv je v těhotenství kontraindikována? 

 a) inhalační kortikosteroidy 

 b) dlouhodobě působící β2-mimetika 

 c) kromony 

 d) žádná léčba antiastmatiky není v těhotenství kontraindikována 

20. Vyberte správné tvrzení o CHOPN: 

 a) zánětlivými buňkami u CHOPN jsou hlavně makrofágy, T lymfocyty, 

 neutrofily 

 b) CHOPN je plně vyléčitelné onemocnění 

 c) hlavní zánětlivé buňky jsou eozinofily 

 d) v léčbě všech stádií CHOPN jsou nezbytné kortikosteroidy 

21. Hlavním rizikovým faktorem CHOPN je: 

 a) fyzická námaha 

 b) chladný vzduch 

 c) kouření 

 d) obezita 

22. Nejvýznamnějším léčivem v dlouhodobé terapii CHOPN od 2. stádia je: 

 a) ipratropium-bromid 

 b) tiotropium-bromid 

 c) salbutamol 

 d) budesonid 

Správné odpovědi: 1c; 2c; 3a; 4d; 5a; 6d; 7b; 8c; 9a; 10a; 11c; 12c; 13d; 14a; 

15c; 16acd; 17abd; 18ab; 19d; 20a; 21c; 22b. 
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ABSTRAKT 

Téma: Léčba astma bronchiale 

Autor: Martina Čudová 

Astma bronchiale je celoživotní chronické zánětlivé onemocnění dýchacích 

cest. Chronický zánět je spojen s průduškovou hyperreaktivitou a společně ve-

dou k reverzibilní a variabilní obstrukci dýchacích cest. V poslední době dochází 

celosvětově k nárůstu počtu onemocnění, především u dětí a mladistvých, kde 

se astma stává nejčastějším chronickým onemocněním. Astma není vyléčitelné, 

ale díky včasné diagnóze a správně nastavené léčbě, může být pacient zcela 

bez obtíží. Naopak neléčené astma vede k ireverzibilním funkčním změnám, 

které zhoršují výkonnost pacienta, a tím i kvalitu jeho života. Součástí léčby je 

preventivní opatření, jehož cílem je zamezit kontaktu pacienta se spouštěčem. 

Farmakoterapie se dělí na léčbu záchvatu, kdy jsou užívány úlevové léky, 

zejména inhalační β2-sympatomimetika s rychlým nástupem účinku, a na dlou-

hodobou protizánětlivou léčbu, kde jsou lékem první volby inhalační kortikoste-

roidy. Z novějších látek se uplatňují antileukotrieny a monoklonální protilátka 

proti IgE (omalizumab). 

ABSTRACT 

Topic: Therapy of asthma bronchiale 

Author: Martina Čudová 

Bronchial asthma is a lifetime chronical inflammatory disease of the airways. 

Chronical inflammation is linked to bronchial hyperreaktivity and both lead to 

reversible and variable obstruction of airways. The prevalence of this disease 

has been increasing in recent years, mainly in children and teenagers, where 

asthma becomes the most frequent disorder. Asthma isn’t curable, but thanks to 

opportune diagnosis and correctly configured treatment, the patient can be 

absolutely without difficulties. Conversely, untreated asthma leads to 

irreversible functional environments, which deteriorate the patient’s 

performance and his quality of life. An important part of the treatment is 

preventive proceding, its goal is the avoidance of the patient’s contact with 

triggers. Pharmacotherapy is devided into treatment of exacerbation, when 

alleviation drugs are used, primarily inhalational rapid acting β2-agonists and 

long-term anti-inflammatory therapy, there are drugs of choice inhalational 

kortikosteroids. The latest substances include the antileukotriens and 

monoclonal antibody against IgE (omalizumab). 


