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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 
 

    Chorobami dýchacích cest trpí velké mnoţství lidí. Je to dáno nejen genetickými 

predispozicemi, ţivotním prostředím, ve kterém musíme ţít, ale také naším přístupem 

k ţivotu a hlavně ke zdraví.  

    Dýchání je jedna ze základních ţivotních funkcí, se kterou se nám do dýchacích cest 

dostává nejen ţivotně důleţitý kyslík, ale i řada škodlivých látek, pocházejících z ovzduší, 

rizikového pracovního prostředí, ale tyto látky si také sami dobrovolně vpravujeme do těla 

svým nevhodným ţivotním stylem, zvláště vdechováním cigaretového kouře (jak aktivním 

tak i pasivním), coţ představuje jeden z hlavních rizikových faktorů chorob dýchacích cest. 

Škodlivé látky se v průběhu let hromadí v dýchacích cestách a přispívají například ke zvýšené 

náchylnosti k infekcím dýchacích cest, představují  spouštějící faktor astmatického záchvatu a 

nebo karcinomu plic. 

    Ve své práci jsem se zaměřila na jednu z nejrozšířenějších chorob dýchacích cest – na 

astma. Informací o této chorobě je mnoho a mým cílem v diplomové práci bylo, poskytnout 

ucelený pohled na moţnosti léčby astmatu, ale také na lékové formy, zvláště k inhalačnímu 

podání, které se při léčbě vyuţívají. 
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2. ANATOMIE A FYZIOLOGIE DÝCHACÍ SOUSTAVY 

2.1. Dýchací cesty 

2.1.1. Struktura 

    Trachea, bronchy a bronchioly po úrovni terminálních bronchů vytvářejí transportní zónu 

slouţící k proudění vzduchu. Pokračováním jsou bronchioly respirační, které s alveolárními 

dukty a alveoly vytvářejí respirační zónu, podílející se na výměně plynů. 

    Bronchiální vrstva se skládá z několika vrstev: 

 lumen vystýlá bronchiální sliznici spočívá na bazální membráně. Ta ohraničuje 

epitelové buňky sliznice vůči submukóze. Povrchová vrstva sliznice obsahuje ciliární 

buňky odpovědné za mukociliární transport. Mezi ciliárními buňkami jsou roztroušeny 

pohárkové buňky, které jsou vedle hlenových ţlázek  v submukóze a podílejí se na 

tvorbě hlenu. Povrchový epitel zabraňuje pronikání inhalovaného cizího materiálu do 

hlubších vrstev dýchacích cest, podílejí se na transportu iontů - zvláště chloridů. 

 pod bazální membránou je submukóza. Její hlavní součástí jsou hlenové ţlázky, 

svalová vlákna a řídká pojivová tkáň s nervy a lymfatickými cévami. 

 submukóza obkruţuje fibrokartilaginózní vrstvu s chrupavčitými prstenci, které 

zpevňují dýchací cesty 

 peribronchiální tkáň s tukem, lymfatikou, cévami a nervy doplňuje bronchiální stěnu 

 

  Směrem k plicní periférii dochází ke strukturálním změnám: 

 epitelová vrstva se ztenčuje, na úrovni terminálních bronchiolů je sloţena z vrstvy 

kuboidálních buněk 

 pohárkové buňky mizí na úrovni terminálních bronchiolů, na jejich místě se objevují 

tzv. Claserovy buňky vytvářející povrchovou tekutou vrstvu na bronchiolárním epitelu 

 hlenových ţlázek, které jsou nejpočetnější v průduškách středního kalibru, směrem 

kaudálním ubývá a na úrovni bronchiolů jiţ nejsou přítomné 

 svalová vlákna mění konfiguraci na různé úrovni dýchacích cest. V průdušnici a 

velkých průduškách vytvářejí svazky nebo spirální síť, v malých průduškách pak 

souvislou vrstvu obkruţující dýchací cesty. [1] 
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2.1.2. Funkce 

    Proudění vzduchu v rámci inspiria je zajištěno niţším tlakem na úrovni alveolů. Toho je 

dosaţeno činností bránice a inspiračních svalů. Tyto sloţky při expanzi hrudníku a plic 

vytvářejí negativní tlak v pleurálním prostoru a v alveolech. Rezistenci, resp. odpor proudění 

vzduchu vytvářejí samotné dýchací cesty, a to na úrovni bronchů střední velikosti. 

    Proudění vzduchu v tracheobronchiálním stromu závisí na kombinaci několika faktorů: 

velikost, resp. průsvit dýchacích cest, trakci vykonané okolním parenchymem a tlaku 

navozeném elastickým tahem plic. [1] 

 

 

Obr.1. Dýchací cesty [39] 

 

2.1.3. Obranné mechanismy 

Úkolem horních cest dýchacích je: 

 filtrace částic nad 5μm 

 zvlhčení inspirovaného vzduchu 

 jeho ohřátí na tělesnou teplotu 

 reflexní uzávěr glotitidy 

  V dolních cestách nastupují další obranné mechanismy: 
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 mukociliární transport posunuje zachycené cizí substance a lokálně vytvářený hlen 

orálním směrem. Účinnost tohoto systému závisí na pohyblivosti cilií, kvantitě a 

kvalitě hlenu. 

 kašel jako explozivní forma exspiria zprostředkovaný nervovými drahami (n. vagus a 

n. phrenicus) 

 slizniční proteiny tvoří komplex obranných mechanismů namířených vůči 

bakteriálním a virovým agens. Do bronchiálního sekretu se dostávají: 

- difúzí z plazmy 

      - lokální tvorbou 

      - selektivním transportem ze submukózy [1] 

2.2. Plicní parenchym 

2.2.1. Struktura 

    Plíce svým velkým povrchem je výkonným orgánem výměny plynů. Je to umoţněno 

rozsáhlou kapilární sítí, která je v úzkém kontaktu s alveolárními plyny. 

    Alveolární lumen je vystláno kontinuální vrstvou epitelových buněk - pneumocyty I. a II. 

    Buňky I. typu jsou méně početné, aby svými dlouhými cytoplazmatickými výběţky 

pokrývají 90% alveolárního povrchu. Působí jako bariéra zabraňující přesunu tekutiny přes 

alveolární stěnu do lumen. II. typ buněk je početnější. Jsou zdrojem surfaktantu, který je pak 

uvolňován do alveolárního lumen. Surfaktant sniţuje povrchovou tenzi alveolů, stabilizuje a 

zabraňuje kolapsů alveolů. [1] 

2.2.2. Funkce 

    Výměna plynů záleţí na pasivní difúzi plynu z oblasti vyššího tlaku do niţšího. Tlak O2 

v alveolách je 13,3 kPa, v plicních kapilárách je tlak okolo 5,8 kPa. Spádově tedy proudí O2  

z alveolu do plicních kapilár a váţe se na hemoglobin. 

    Další fyziologický aspekt se vztahuje k existenci tuhosti plíce, která ovlivňuje rozsah 

plicních objemů. Pro kaţdý objem vzduchu směřující do plic je nutné vyvinout tlak 

v dýchacích cestách, aby došlo k rozpětí plíce v průběhu inspiria. Tlak nutný k expanzi je 

rozdílem tlaku na úrovni alveolu a absolutním tlakem mimo plíci (transpulmonálním tlakem). 

Existuje vztah mezi tlakem a objemem vzduchu, který je nutný k rozpětí plíce k nejzazší 
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hranici plicní expanze. Z toho se pak odvíjí chorobné stavy závislé na větší (plicní fibróza) či 

menší tuhosti (emfyzém). [1] 

2.2.3. Obranné mechanismy 

    Alveolární prostory jsou chráněny přirozenými, nespecifickými obrannými mechanismy a 

specifickými imunitními pochody: 

 v procesu fagocytózy má klíčovou úlohu alveolární makrofág a rovněţ neutrofilní 

granulocyty 

 surfaktanty vedle jiţ zmíněné úlohy v zábraně alveolárnímu kolapsu zvyšuje 

cytotoxickou aktivitu alveolárních makrofágů, zrychluje jejich mobilitu. Má 

protektivní účinek vůči inhalovaným toxickým částicím a plynům. [1] 

2.3. Plicní oběh 

2.3.1. Anatomie 

    Na rozdíl od systémových artérií jsou plicní cévy tenkostěnné. Plicní trunkus se záhy po 

odstupu z pravé komory dělí na pravou a levou hlavní artérii a ty se směrem do periférie dělí 

na menší a malé větve. Mají úzký vztah k průduškám, sledují bronchiální větvení. Malé plicní 

artérie mají ve stěně svalová vlákna schopná reagovat na různé stimuly vazokonstrikcí. 

  Plicní ţíly odpovědné za transport okysličené krve z plicních kapilár ústí v podobě 4 plicních 

ţil do levé předsíně. Venózní systém, na rozdíl od plicních artérií, neprobíhá podél 

bronchiálního větvení. 

    Bronchiální artérie, které jsou součástí systémové cirkulace, zajišťují krevní zásobení 

dalším strukturám mimo alveoly, tj. zásobují průdušky a viscerální pleuru. Venózní krev 

z velkých extrapulmonálních dýchacích cest odbíhá bronchiálními ţilami do v. azygos, 

z intrapulmonálních cest do plicního ţilního systému. [1] 
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3. CHOROBY DÝCHACÍCH CEST 

3.1. Infekce dolních cest dýchacích 

    Respirační infekce představují nejčastější respirační infekce, které jsou nejčastější příčinou 

školní absence a  pracovní neschopnosti. Jedná se o různorodou skupinu onemocnění, která 

má stále vysokou morbiditu i mortalitu. Velmi důleţité je celkové klinické zhodnocení 

pacientova stavu se zřetelem na moţná rizika komplikací a mortality. 

  Iniciální léčba infekcí dolních cest dýchacích je v drtivé většině empirická, tj. bez průkazu 

etiologického agens. Proto se volba antibiotika opírá o znalost regionální či lokální 

epidemiologické situace, o zkušenosti lékaře, o jeho diagnostické moţnosti a v neposlední 

řadě o znalost konkrétního pacienta a jeho zdravotní dokumentace. [15] 

 

Tab. 1. Nejběžnější infekce dolních cest dýchacích [15] 

Onemocnění Původce Způsob léčby 
Tracheitida 

 laryngotracheitida 

 tracheobronchitida 

Viry-viry influenzy typu A a 

B, adenoviry a viry 

parainfluenzy 

Bakterie-H. influenza, S. 

pneumoniae 

-dráţdivý kašel-

antitusika, pokud je 

produktivní kašel-

mukolytika 

-hnisavá expektorace-

ATB-amoxicilin, 

tetracykliny, makrolidy 

Akutní bronchitida 

 

Viry-rinoviry, viry 

parainfluenzy, adenoviry, 

respirační syncytiální viry, 

viry influenzy typu A a B 

Bakterie-Mycoplasma 

pneumonie, Chlamydia sp., H. 

influenzae 

Antitusika, mukolytika, 

antipyretika  

ATB 1.volby-

aminopenicilíny 

potencované inhibitory 

betalaktamáz, 

cefalosporiny, 

makrolidy, tetracykliny 

Pneumonie 

1. komunitní p. 

 typická 

 atypická 

 

2. nozokomiální p. 

3. p. u 

imunokompromitovaných 

nemocných 

1. typická pneumonie-

bakterie-pneumokoky, 

hemofily, enterobakterie, 

streptokoky 

       atypická pneumonie-

chřipkové viry, 

adenoviry,bakterie-

Mycoplasma, Chlamydie, 

coxiela 

2. nejčastěji H. influenzae, S. 

pneumonieae, dále 

gramnegativní flóra-p. 

1. ATB podle původce, 

který pneumonii 

způsobil 

2.ATB-penicilíny, 

aminoglykosidy 

3. ATB dle původce 
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aeruginosa, E. coli 

3. 

Cytomagelovirus,Pneumocytis 

jiroveci, rod Candida 

Plicní absces  Klindamicin, penicilin s 

metronidazolem 

Empyém 

 

téměř vţdy se jedná o 

bakteriální infekci 

ATB dle citlivosti 

 

3.2. Plicní onemocnění s bronchiální obstrukcí 

 

    Plicní onemocnění s bronchiální obstrukcí, kam patří především astma bronchiale (AB) a 

chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), se řadí mezi nejčastější chronická onemocnění 

dětí i dospělých mají celosvětově vzrůstající morbiditu a u CHOPN i vzrůstající 

mortalitu.[15] 

 

CHOPN 

    Definice - CHOPN je preventabilní a léčitelná nemoc charakterizovaná obstrukcí dýchacích 

cest, která není plně reverzibilní. Obstrukce je obvykle progredující a je spojená s abnormální 

zánětlivou odpovědí plic na škodlivé částice a plyny, zejména způsobené kouřením cigaret. I 

kdyţ je CHOPN primárně onemocnění plic, často vyvolává závaţné systémové následky. [33] 

    Léčbu CHOPN lze rozdělit na léčbu stabilizované CHOPN a na léčbu exacerbací CHOPN. 

Farmakoterapie CHOPN je v podstatě pouze symptomatická, zmírňující příznaky nebo 

komplikace, modernější léky navíc sniţují četnost a závaţnost exacerbací CHOPN. Ve 

farmakoterapii CHOPN zatím nebylo objeveno tak účinné protizánětlivé farmakum, jako jsou 

inhalační kortikosteroidy v léčbě astmatu. To ovšem neznamená, ţe zánětlivá komponenta 

CHOPN není farmakoterapií vůbec ovlivněna, ale protizánětlivý účinek mnohých léků je 

zatím pouze parciální. [33] 

 

3.3. Intersticiální plicní procesy neznámé etiologie 

 

Tab. 2. Onemocnění neznámé etiologie [15] 

 

Onemocnění Způsob léčby 
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Idiopatická intersticiální pneumonie  

Sarkoidóza 

Wegenerova granulomatóza                        

                     

Kortikosteroidy 

Kortikosteroidy s cyklofosfamidem 

Plicní postižení v rámci systémových 

onemocnění pojiva 

 systémový lupus erythematosus 

 revmatoidní artritida 

 progresivní systémová skleróza 

 

 

 

3.4. Bronchogenní karcinom 

 

    Bronchogenní karcinom je jedním z nejčastějších zhoubných nádorů u muţů v České 

republice. Hlavním rizikovým faktorem je kouření, dále expozice azbestu, radonu, 

profesionální zátěţ, znečištěné ţivotní prostředí. 

    Typy bronchogenního karcinomu: 

 nemalobuněčný bronchogenní karcinom 

 malobuněčný  

 paliativní [15,34] 
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4. ASTMA BRONCHIALE 

 

    Astma bronchiale patří mezi onemocnění postihující významnou část celosvětové  

populace. Je nejčastější chronickou nemocí dětského věku a přestavuje nezanedbatelnou 

medicínskou, sociální  i ekonomickou zátěţ pro nemocného, jeho rodinu, ale i pro celou 

společnost, a to jak z hlediska absence v zaměstnání či ve škole, tak z hlediska přímých 

nákladů na léčebně-preventivní péči. 

    Astma je v celém světe, tedy i v ČR, nedostatečně a pozdě diagnostikováno a léčeno. Proto 

v roce 1991 vznikla mezinárodní nezávislá nezisková organizace – Globální iniciativa pro 

astma ( GINA ) – a pod patronací WHO byl v r.1995 publikován její dokument Globální 

strategie péče o astma a jeho prevenci. O rok později byla pod záštitou ministerstva 

zdravotnictví ČR vyhlášena Strategie diagnostiky, prevence a léčby průduškového astmatu 

v ČR. Současně tři odborné společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně – Společnost 

alergologie a klinické imunologie, Společnost pneumologie a ftizeologie a Společnost 

fyziologie a patologie dýchání -  zaloţily v r.1996 Českou iniciativu pro astma ( ČIPA ). [2] 

 

4.1. DEFINICE ASTMATU 

 

    V posledních dvaceti pěti letech došlo k zásadnímu pokroku v poznání významu zánětu u 

astmatu. Nyní je chápáno jako nemoc dlouhodobého charakteru probíhající i v době, kdy 

nejsou zjistitelné funkční změny a pacient je bez obtíţí. 

     Dušnost u astmatu byla ve starověku vysvětlována zvýšenou sekrecí hlenu, který byl 

dlouho jediným zevně patrným „obstrukčním“ faktorem. Koncem 17. stol. předpokládal John 

Foyer, sám astmatik, ţe dušnost je způsobena akutním zúţením průdušek. O necelé století 

později William Culen navrhl bronchospasmus jako vlastní podstatu astmatu. Velký pokrok 

v pochopení astmatu učinil v 19. stol. Henry Hyde Salter, který mj. popsal řadu typických 

spouštěčů  astmatického záchvatu. Jeho koncepce astmatu, jako epizodické poruchy  

charakterizované bronchospasmatem v důsledku zvýšené citlivosti průdušek, pak z různými 

obměnami  přetrvala celé století a vedla postupně k vývoji celé řady bronchodilatačních látek 

od efedrinu, adrenalinu a theofylinu přes isoproterenol aţ po selektivní dlouhodobá beta2-
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mimetika. Je však nutné zdůraznit, ţe jiţ v roce 1892 Sir William Osler popsal astma, nikoli 

jako funkční, ale jako morfologickou chorobu, jejíţ základní patologickou příčinou je zánět 

dýchacích cest. 

Rozvoji funkčního vyšetření plic v poválečném období odpovídá definice Američan Thoracic 

Society z roku 1975: 

 

       Astma je nemoc charakterizovaná zvýšenou citlivostí dýchacích cest vůči různým 

podnětům, která se projevuje zpomalením usilovného výdechu a jejíž závažnost se mění buď 

spontánně, nebo po léčbě. 

 

    Tato definice, ze které ještě vychází mnoho společností lékařů, sice vystihuje funkční 

podstatu astmatu, nezmiňuje se ovšem o chronickém průběhu nemoci. Studie 

bronchoskopicky odebraných vzorků z průdušek astmatiků v různých fázích nemoci 

prokázaly, ţe hlavním podkladem změn v průduškách je chronický zánět s následnými 

změnami ve sliznici dýchacích cest, který má svůj patologický korelát v bronchiální 

hyperreaktivitě, která čas od času vyústí v obstrukci průdušek. Na ní se kromě 

bronchokonstrikce podílí  edém  a produkce vazkého hlenu, a tím i příznaky astmatu, jako je 

kašel, pískoty na hrudníku při dýchání, pocit tíţe na hrudníku nebo dušnost. Současně se 

zánětem průdušek dochází k přestavbě průduškové stěny a nezanedbatelnou roli má i změna 

funkce hladkých svalů. I poslední definice z roku 2002 jiţ uvedené skutečnosti respektuje: 

 

     Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, kde hrají roli mnohé buňky a 

buněčné působky. Chronický zánět je spojen s průduškovou hyperreaktivitou a vede 

k opakujícím se epizodám pískotů, dušnosti, tíži na hrudi a kašle, zvláště v noci nebo časně 

ráno. Tyto epizody jsou obvykle spojeny s variabilní obstrukcí, která je často reverzibilní buď 

spontánně, nebo vlivem léčby. 

 

    Astma tak přestalo být chápáno jako pouhé záchvaty dechových obtíţí, ale jako chronické 

onemocnění, kde zánětlivé a strukturální změny dýchacích cest jsou primární příčinou obtíţí. 

Přijetí této definice pacienty i lékaři by mělo vést i v léčbě astmatu k důrazu na dlouhodobou 

preventivní a protizánětlivou léčbu. [2,13] 

 



 17 

4.2. EPIDEMIOLOGIE 

 

    Na světě je dnes asi 300 milionů astmatiků. Astma se vyskytuje ve všech oblastech světa, 

častější je v zemích ekonomicky více rozvinutých. [2] 

4.2.1. Prevalence a incidence 

    V Evropě a Spojených státech je prevalence astmatu 5-10%, u dětí 10-15%. Celková 

prevalence astmatu v ČR se pohybuje kolem 8%, u dětí 12-15%. Diagnóza astmatu je i v ČR 

v praxi lékaři stále podhodnocována. Odhaduje se, ţe je u nás nediagnostikováno cca 

250 000-350 000 astmatiků. 

    Incidence astmatu v posledních 20 letech prokazatelně stoupá, a to zejména u dětí. [2] 

4.2.2. Mortalita, střední délka ţivota 

    Astma těţkého stupně nereagujícího na běţné léčebné postupy, tzv. obtíţně léčitelné astma 

(OLA), se vyskytuje cca u 5% všech astmatiků. Celosvětově se mortalita na astma odhaduje 

na 180 000 osob ročně. V ČR je to přibliţně 130 nemocných ročně a na rozdíl od řady jiných 

zemí mírně klesá. Přibliţně třem čtvrtinám úmrtí by bylo moţné zabránit při správně vedené 

léčbě a sledování. Úmrtí na dětské astma je velmi nízká a také mírně klesá. Mortalita na astma 

je především spojena s nedostatečnou či zcela chybějící dlouhodobou protizánětlivou léčbou. 

Střední délka ţivota není u astmatu v průměru signifikantně sníţena. [2] 

4.2.3. Morbidita a invalidita 

    Morbidita vyjadřuje reálný dopad nemoci na společnost. Důleţitým statistickým 

ukazatelem celosvětové zátěţe je celková suma ztracených roků (DALYs, tj. disability -

adjusted life years) z důvodu předčasného úmrtí nebo invalidity. Astma je na 25. místě. Pro 

srovnání, na 2. místě jsou infekce dolních cest dýchacích, ICHS je na 6. místě a CHOPN na 

12. místě. Ve vyspělých ekonomikách představuje náklady na léčbu astmatu 1-2% 

z celkových zdravotních výdajů na zdravotní péči. [2] 

4.2.4. Vliv věku a pohlaví 

    Dvě třetiny všech diagnostikovaných případů astmatu spadají do dětského věku a do 

puberty. 

    V dětství převaţuje výskyt astmatu u chlapců, ústup příznaků po pubertě se pak častěji 

pozoruje rovněţ u chlapců, zejména při negativní anamnéze atopie. V pubertě se poměr 

pohlaví vyrovnává a ve věku nad 40 let významně převaţují ţeny. Vliv pohlavních ţenských 
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hormonů naznačuje často pozorovaná exacerbace obtíţí před menstruací nebo v jejím 

průběhu. U ţen se také udává vyšší mortalita, zvláště v souvislosti s vyšší incidencí astmatu 

s rychlejší a nepředvídatelným nástupem zhoršení. [2] 

 

4.3. ETIOPATOGENEZE A  PATOFYZIOLOGIE 

 

    Na vzniku astmatu se podílejí dědičné faktory spolu s negativním vlivem zevního prostředí. 

Astma spojené s atopií je se tradičně označovalo jako „extrinsic asthma“, tj. alergické astma, 

v protikladu k „intrinsic asthma“, které se objevuje u lidí bez průkazu alergie, častěji ve 

vyšším věku. 

 atopie – tj. genetická predispozice k alergické reakci na běţné podněty 

zprostředkované protilátkami třídy IgE, je přítomna zhruba u poloviny jedinců trpících 

astmatem, s převahou tam, kde astma začalo uţ před pubertou. 

Alergie je fenotypickým projevem atopie, proto nárůst prevalence alergických nemocí 

kopíruje nárůst prevalence atopie. Základní podmínkou vedoucí ke vzniku alergického 

onemocnění je opakovaný kontakt s alergenem, navozující proces senzibilizace a 

v konečném důsledku i spouštění specifické imunologické reakce, která se nejvíce 

projeví v tzv. bariérových orgánech, jako je sliznice dýchacích cest, oční spojivky, 

kůţe, sliznice střev. Pokud alergen pronikne přímo do krevního oběhu alergika, můţe 

se vyvinout nejzávaţnější ţivot ohroţující alergická reakce, kterou je anafylaktický 

šok.  

 na etiopatogenezi astmatu se také podílí autonomní nervový systém. Tradičně uváděná 

převaha parasympatiku má asi menší význam neţ uvolňování neuropeptidů ze 

zakončení senzorických nervů. Tyto působky vyvolávají vazodilatanci (spolu se 

zvýšenou permeabilitou cév), bronchokonstrikci a stimulují sekreci hlenu. 

 k dalším etiologickým faktorům patří inhibice cyklooxygenázy-1 nesteroidními 

antiflogistiky (tzv. aspirinem vyvolané astma), odchylky v metabolismu NO aj. 

Na vzniku a rozvoji astmatu se podílí: 

a) zánět dýchacích cest 

b) bronchiální hyperreaktivita 

c) intermitentní obstrukce dýchacích cest [2,13,15,34] 
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4.3.1. Zánět 

    Chronický zánět dýchacích cest je u astmatu přítomen vţdy, bez ohledu na průkaz atopie či 

alergie a bez ohledu na jeho tíţi. Proto jsou základními antiastmatiky protizánětlivé léky. 

Hlavní buněčné typy, které se podílejí na zánětu jsou: 

a) antigen prezentující buňky – hlavně dendritické, ale vlivem zánětlivých cytokinů, jako 

je INF-γ, můţe jakákoliv jaderná buňka exprimovat HLA II. třídy, a stát se tak 

zdrojem aberantní prezentace antigenů. 

b) lymfocyty – T lymfocyty rozpoznávají antigen a produkcí cytokinů řídí zánětlivou 

odpověď, při diferenciaci pomocných (Th) lymfocytů u astmatu převaţuje podtyp 

Th2, který zejména produkcí cytokinů IL-4 stimuluje B lymfocyty k produkci 

protilátek třídy IgE. Th2 lymfocyt secernuje i další cytokiny, které hrají důleţitou roly 

v patogenezi atopie a alergického zánětu. IL-3 ovlivňuje spolu s IL-4 funkci bazofilů, 

IL-5 j u lidí se specifickým hematopoetickým růstovým faktorem pro eozinofily a má 

rozhodující vliv na jejich diferenciaci a aktivaci. 

c) eozinofily jsou klíčovými výkonnými elementy pozdní fáze alergické reakce a jsou 

odpovědné za vznik alergického zánětu. Uvolňují velké mnoţství mediátorů, které 

ovlivňují bronchiální hyperreaktivitu, kontrakci hladkých svalů, vazodilatanci a 

významně se svými mediátory podílejí na poškozování epitelu bronchů. Zdrojem 

ničivých mediátorů jsou eozinofilní granula, obsahující bazické polypeptidy a 

eozinofilní peroxidázu. Eozinofily jsou mj. schopny autochemoatrakce, a tím 

samovolně udrţují perzistenci zánětu. 

d) žírné buňky (mastocyty) – jsou hlavními buňkami časné fáze alergické  reakce a i 

anafylaxe. Mají na svém povrchu podobně jako bazofily, vysokoafinitní receptor pro 

IgE, na který se svou Fc částí váţí IgE stimulovaný alergenem. Po vazbě alergenu na 

dvě sousední protilátky IgE přítomné na membráně ţírné buňky dojde k její 

degranulaci a uvolnění řady mediátorů (histamin, prostaglandiny, leukotrieny aj.), 

které vyvolávají bronchospasmus a dále přispívají k rozvoji zánětlivé odpovědi. 

e) neutrofily – jejich úloha v patogenezi astmatu není zcela jasná, vyskytují se zvýšeně 

v dýchacích cestách u pacienta s chronickým těţkým astmatem. Neutrofily spolu 

s makrofágy produkují mj. matrixmetaloproteinázy, které hrají významnou úlohu v 

 remodelaci průdušek. V poslední době byla vytvořena nová nozologická jednotka tzv. 

neeozinofilní astma (NEA), kde mezi buňkami zánětu hrají neutrofily dominantní roli. 
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NEA se vyskytují především u astmatiků kuřáků a u profesního astmatu. Neutrofily 

špatně odpovídají na léčbu kortikosteroidy. 

f) makrofágy se pravděpodobně podílejí na procesech poškozování a reparace 

s následkem přestavby dýchacích cest. Degradují řadu makromolekul extracelulární 

matrix včetně elastinu a secernují růstové faktory, včetně základního růstového 

faktoru pro fibroblasty. 

g) bazofily – mají svou základní funkci jako mastocysty, tj. produkce zánětlivých 

mediátorů (histaminu, prostaglandinů, leukotrienů) jako odpověď na přemostění 

molekul IgE navázaných na jejich povrchu. Bazofily však přispívají i k pozdní fázi 

alergické reakce a sami secernují některé imunoregulační  cytokiny zejména IL-4 a IL-

13. 

h) epitelové buňky – jsou během alergického zánětu jednak poškozovány, jednak 

aktivovány. Po jejich aktivaci dochází k indukci tvorby zánětlivých cytokinů, 

receptorů, antigenů HLA II. třídy a adhezivních molekul. Epitelové buňky za účasti 

NO-syntázy produkují oxid dusný (NO) působící vazodilatanci a sekreci hlenu. 

Zdrojem buněčných působků jsou i fibroblasty, buňky endotelu, hladkých svalů aj. 

Výsledkem těchto procesů je bezprostředně kontrakce hladkých svalů, dlouhodobě pak 

udrţování chronického zánětu a přestavba dýchacích cest včetně novotvorby cév 

v bronchiální sliznici. 

Zánět je hlavním cílem preventivní léčby, kde nejúčinnější jsou inhalační kortikosteroidy. [2] 

4.3.2. Bronchiální hyperreaktivita 

    Nestabilita průdušek u astmatu je výsledkem přehnané bronchokonstrikční odpovědi na 

široké spektrum endogenních i exogenních  podnětů. Bronchiální hyperreaktivita (BHR) je 

tedy sklon k bronchokonstrikci, ne bronchokonstrikce sama. Výzkum z posledních let 

prokázal, ţe i BHR je geneticky determinována, řídící gen je lokalizován na chromozomu 5q 

blízko hlavního lokusu zodpovědného za regulaci serových hladin IgE. Rovněţ gen ADAM-

33, lokalizovaný na krátkém raménku 20. chromozomu, má vztah jak k BHR tak k astmatu. 

Z mnoha mechanismů vysvětlujících tuto průduškovou hyperreaktivitu je klíčovým faktorem 

zánět. Ten přispívá ke snazší kontrakci hladkého svalu jednak jeho stimulací buněčnými 

působky, jednak mechanicky sníţením retrakční síly v důsledku edému vně vrstvy hladkých 
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svalů. Tonus bronchiální svaloviny je regulován autonomním nervovým systémem, tzn. 

sympatikem, parasympatikem a systémem NANC (neadrenergní/necholinergní systém). 

Laboratorně se hyperreaktivita vyšetřuje bronchokonstrikčními testy a kvantifikuje se na 

měření plicní funkce před a po inhalačním podání látek nespecificky přímo stimulujících 

hladké svaly (histamin, metacholin, acetylcholin, karbachol, ale také prostaglandin D2), nebo 

přidáním specifických látek, které upřesňují etiologii BHR (inhalační alergeny z vnějšího 

prostředí, látky z pracovního prostředí). 

V hodnocení bronchokonstrikčního testu je nejčastěji vyuţívána hodnota FEV1, a její pokles 

o 20% znamená pozitivní reakci. [2] 

4.3.3. Obstrukce dýchacích cest 

Existují čtyři mechanismy vedoucí k obstrukci dýchacích cest: 

a) akutní bronchokonstrikce patří k fyziologickým obranným mechanismům, u astma se 

však objevuje reakce na jinak neškodné podněty (bronchiální hyperreaktivita). 

Bronchokonstrikce je nejčastěji vyvolaná degranulací ţírných buněk závislou na IgE, 

např. na expozici inhalačního alergenu, tzv. časná astmatická reakce. Uvolněné 

mediátory působí kontrakci hladkého svalu. Nealergické podněty (tělesná zátěţ, 

studený vzduch, výpary atd.) vyvolají bronchokonstikci různými kombinacemi přímé 

a nepřímé stimulace svalu. 

b) edém průduškové stěny charakteristicky nastává 6-24 hodin po kontaktu s alergenem 

(pozdní astmatická reakce) 

c) tvorba hlenových zátek -  v důsledku zvýšené sekrece hlenu a exudace plasmatických 

proteinů spolu s buněčnou drtí se tvoří zahuštěné zátky, které u těţkého astmatu 

uzavírají periferní průdušky a mj. zabraňují průniku inhalačních léků. 

d) přestavba průduškové stěny je dlouhodobým důsledkem probíhajícího zánětu a 

způsobí zafixovaní původně reverzibilní obstrukce. Strukturální změny zahrnují 

zejména zvýšené ukládání kolagenu, fibronektinu a tenascinu do intersticia přilehlého 

k vrstvě epitelu, hyperplazii pohárkových buněk a slizničních ţlázek a hypertrofii 

hladkého svalu. [2] 

4.3.4. Mechanismy poruch dýchání 

    U průduškového astmat vznikají poruchy dýchání, které řadíme k expiračním neboli 

výdechové dušnosti. Tato dušnost je vyvolána křečí hladkého svalstva průdušek, zduřením 
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sliznice a nadměrnou sekrecí vazkého hlenu v průduškách. V důsledku toho se prudce 

zhoršuje ventilace plic, dochází k nedostatečnému zásobování kyslíkem, pacient pociťuje 

dušnost. 

    Čím se liší dýchání astmatika od zdravého člověka? Zdravý člověk má průdušky při 

nádechu i při výdechu volně průchodné. Plicní tkáň je dostatečně pruţná, aby se při nádechu 

mohla roztáhnout a následně při výdechu zase stáhnout, sliznice průdušek neprodukuje 

nadbytek hlenu. Hrudní koš se za normálních okolností při nádechu rozšíří, tím se stáhnou 

meziţeberní svaly a dojde k poklesu a staţení bránice. Výdech nastává pruţným tahem plic, 

vracejících se po roztaţení zpět, a povolení dýchacího svalstva. 

    Sílu nádechu a výdechu reguluje nervový  systém vzhledem k hladině kyslíku a oxidu 

uhličitého v krvi. Nezanedbatelnou roli hraje emoční stav. Při rostoucím nervovém a 

psychickém napětí zatíţení dýchacího systému roste. Proto je tak důleţité pacienta seznámit 

se zásadami emočního uvolnění. 

    Významnou podmínkou normálního dýchání je pohyblivost hrudníku. U zdravého muţe 

představuje pohyblivost hrudníku neboli rozdíl v jeho obvodu při nádechu a výdechu 7-10 

cm, u ţen je to asi 5-8 cm. U lehčí formy průduškového astmatu můţe být pohyblivost 

hrudníku mimo záchvat normální, při záchvatu se tento ukazatel blíţí nule. U těţké formy 

onemocnění je pohyblivost hrudníku mimo akutní záchvat výrazně omezena. Vyplývá to 

z poškozené struktury plicní tkáně, zřetelného poklesu elasticity, únavy a oslabení dýchacího 

svalstva, ze změn na kostech hrudního koše a z jeho narušené hybnosti. Při astmatickém 

záchvatu zůstává hrudník vlivem ztíţeného vydechování roztaţen, vzduch v plicích vázne, 

nedochází k jeho obměně, krev se nemůţe náleţitě okysličovat. Pacient nemůţe volně 

vydechnout, takţe se prohlubuje kaţdý nádech a výdechy jsou napjatější, proto se zapojují i 

pomocné dýchací svaly; šíjové svalstvo, břišní svalstvo. 

    Zapojení pomocných dýchacích svalů však není dostatečně efektivní téţ proto, ţe se 

průdušky zanášejí hlenem. [41] 

4.3.5. Patofyziologie příznaků zánětu  

    Klinicky se astma projevuje exacerbacemi (astmatickými záchvaty) s příznaky bronchiální 

obstrukce a kašlem. Obstrukci lze objektivizovat spirometricky a dalším vyšetřením, jejími 

důsledky mohou být patologické hodnoty krevních plynů. 



 23 

 bronchiální obstrukce se projevuje dušností, pocity tísně na hrudi a slyšitelnými 

fenomény (pískoty) 

 kašel je vyvolán dráţděním senzorických nervů v dýchacích cestách mediátory zánětu 

i zvýšenou produkcí sputa 

 hyperinflace je důsledkem obstrukce dýchacích cest a posun dýchání na vyšší plicní 

objemy 

 respirační selhání, dýchání proti odporu výrazně zvyšuje dechovou práci. Dýchací 

svaly navíc při hyperinflaci pracují mimo optimální délkové poměry a snáze dojde 

k jejich únavě a k respiračnímu selhání. Při exacerbaci mírného aţ středního stupně 

bývá přítomna mírná hypoxemie a hypokapnie. Hyperkapnie je varovnou známkou 

únavy dýchacích svalů a navíc sniţuje jejich výkon a inhibuje dýchací centrum. 

 noční zhoršení projevů (dušnost, kašel) patří k typickým rysům astmatu, maximum 

těţkých astmatických záchvatů spadá do druhé poloviny noci. K příčinám patří 

cirkadiánní maximum vagotonie a minimum hladiny kortisolu, kterému odpovídá 

vyšší aktivita zánětlivých procesů a zvýšení bronchiální reaktivity. K dalším faktorům 

patří alergeny v loţnici (prach, peří, roztoči aj.), ochlazení vdechovaného vzduchu, 

hlen stékající do průdušek z horních dýchacích cest při jejich zánětech, 

gastroezofageálním reflux, vymizení účinku léku nad ránem apod. 

 námahové astma; dechové obtíţe pravděpodobně vyvolává ochlazení a vysušení 

dýchacích cest při zvýšené ventilaci  [2] 

 

4.4. GENETICKÁ PREDISPOZICE 

 

    Astma i s ním často spojená atopie mají významný genetický podklad a přitom se rozhodně 

nejedná o monogenní typ dědičnosti. V současnosti je genetická dispozice k alergickým 

onemocněním, resp. astmatu jasně prokázána řadou studií na rozsáhlých souborech pacientů i 

na mono- a diazygotních dvojčatech. 

    Podle epidemiologických a genetických studií je v rodinách bez alergické zátěţe riziko 

alergické reakce onemocnění dítěte cca 20%, v rodinách s jedním alergickým rodičem cca 30-

40% a v rodinách s oběma rodiči alergiky 50-75%. 
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    Přitom riziko přenosu atopického onemocnění z postiţené matky na dítě je přibliţně 4krát 

vyšší neţ z postiţeného otce. Příčina není dosud známa, uvaţuje se především o vlivu 

imunitních reakcí, které probíhají mezi matkou a plodem jiţ transplacentárně a dále po porodu 

prostřednictvím mateřského mléka. 

    Důleţitá je skutečnost, ţe vzájemný vliv genetických faktorů a vnějšího prostředí můţe 

vést v různých konkrétních situacích u téhoţ genetického základu ke zcela odlišným 

genetickým fenotypům. Jednotlivé geny mohou být dlouhodobě „spící“, teprve v průběhu 

ţivota jsou aktivovány vlivem věku, prostředí atd. a dochází tak k jejich různé fenotypové 

penetraci. 

    I z hlediska genetiky lze astma označit za komplexní chorobu. Velké mnoţství genů se 

různým způsobem jednak ovlivňují navzájem, jednak dochází k jejich interakci s celou řadou 

faktorů prostředí. Výsledkem je velká fenotypová různorodost nejen v klinických projevech a 

příznacích astmatu, ale také např. v odpovědi na antiastmatickou léčbu. [3] 

4.4.1. Fenotypizace nemoci 

    Fenotypových znaků spojených s astmatem je celá řada. Genetický podklad nemoci se 

proto často studuje na základě různých znaků, které lze objektivně měřit – např. přítomností 

atopie či bronchiální hyperreaktivity, laboratorně stanovené odchylky v koncentraci nebo 

funkční aktivitě některých bílkovin. [3] 

4.4.2. Kandidátní geny astmatu 

    Přes intenzivní výzkum v oblasti genetiky alergií a astmatu se dosud nepodařilo 

identifikovat gen, který by sám o sobě rozhodoval o vnímavosti k atropii astmatu. V současné 

době se ani nepředpokládá, ţe by existoval. Dá se říci, ţe skoro na kaţdém chromozomu je 

gen, který s astmatem nebo alergií nějak souvisí. [3] 

 

Gen pro podjednotku receptoru pro IgE (chromozom 11) 

    Pomocí genomového screeningu byla zjištěna silná vazby IgE odpovědi  u astmatiků a 

pacientů s alergickou rýmou na chromozom 11q, a gen byl proto nazván „atopickým“. 

Postupně bylo zjištěno, ţe se jedná o gen kódující ß-podjednotku vysokoafinitního IgE 

receptoru. ß-podjednotka slouţí jako vnitřní amplifikátor, který asi 7krát zvyšuje odpověď 

tohoto receptoru na aktivaci a stabilizuje jeho expresi na povrchu mastocytů. Polymorfizmy 
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v ß-podjednotce jsou spojovány s astmatem, alergií, bronchiální hyperreaktivitou a atopickým 

exémem. [3] 

 

Geny hlavního histokompatibilního komplexu (chromozom 6) 

    Hlavní histokompatibilní komplex zahrnuje rodinu vysoce polymorfních genů, kódujících 

skupinu povrchových transmembránových proteinů tkání, resp. buněk. Ty  se mj. uplatňují při 

prezentaci antigenů, resp. jejich částí specifickému receptoru pro antigen na T lymfocytech. 

Klasickými antigen-prezentujícími buňkami (APC) jsou makrofágy. Geny MHC jsou 

lokalizovány na 6. chromozomu. [3] 

 

Gen pro interleukin 4 (chromozom 5) 

    Interleukin 4 (IL-4) je klíčový pro atopickou imunitní odpověď díky úloze v diferenciaci 

Th2 lymfocytů a stimulaci B buněk k tvorbě IgE. Proto jsou gen IL-4, geny pro faktory, které 

regulují jeho expresi, a geny kódující příslušné receptory povaţované za významné kandidátní 

geny pro vnímavosti astmatu. 

    Za velmi významný pro predispozici ke vzniku astmatu se povaţuje cluster genů pro 

cytokiny na 5. chromozomu, jehoţ mutace mohou být důleţité pro rozvoj zánětu spojeného 

s atopií a astmatem. [3] 

 

Gen pro ADAM33 (chromozom 20) 

    V roce 2002 byla publikována první informace (časopis Nature) o vztahu genu pro 

ADAM33 (metaloproteináza exprimovaná ve všech svalech) k průduškovému astmatu. 

Funkce ADAM33 zůstává zatím nejasná, ale předpokládá se, ţe by tato proteináza mohla 

v průduškách ovlivňovat bronchiální kontraktilitu a přestavbu dýchacích cest. [3] 

 

 

4.5. RIZIKOVÉ A VYVOLÁVAJÍCÍ FAKTORY, PREVENCE 

 

    U astmatu rozlišujeme rizikové faktory hostitele (predispozice) a faktory prostředí, které se 

dále dělí na faktory modifikující vnímavost a faktory precipitační tzn. (spouštěče), které 

mohou vyvolat exacerbaci. [2] 
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4.5.1. Faktory hostitele 

 genetická predispozice je vystaveny tlaku induktorů ze zevního prostředí jiţ od 22. 

týdne nitroděloţního ţivota. Plod má  tendenci k imunitní odpovědi typu Th2 amniem 

a placentou. Působením IL-12 nebo INF-γ dojde k časně postnatálním období 

k potlačení této odpovědi a k navození odpovědi typu Th1 (časný postnatální kontakt 

s bakteriemi, osídlení střevní mikroflóry, chov hospodářských zvířat, více infekce 

v raném věku a i BCG vakcinace). Pokud se tak včas nestane, je jedinec 

predisponován k rozvoji alergických onemocnění a astmatu. 

 atopie - polovina astmatiků má atopickou anamnézu, alergická rýma a atopická 

dermatitida se povaţují za preastmatické stavy. Riziko u atopika je 10-20krát vyšší 

neţ u neatopika. 

 hyperreaktivita dýchacích cest - podíl konstitučních faktorů není zcela objasněn, můţe 

jít o důsledek zánětu 

 pohlaví - za vyšší riziko u chlapců mohou být odpovědné anatomické poměry i vyšší 

hodnoty IgE 

 rasa a etnický původ je pro riziko v praxi významný, je však zprostředkován prakticky 

pouze socioekonomickými faktory, imigranti získávají riziko populace, do které se 

přistěhovali 

 perinatální faktory zahrnující nízkou porodní hmotnost (nezralost plic, léčba 

kyslíkem) a kuřáctví matky, předpokládá se pozitivní vliv déle trvajícího kojení (niţší 

riziko atropie a dalších infekcí) [2] 

4.5.2. Faktory prostředí – modifikující vnímavost 

 alergeny obytných budov jsou obsaţeny v domácím prachu, roztoči, domácí zvířata 

(kočka, pes, hlodavci - alergeny jsou obsaţené v epiteliích nebo vylučované močí či 

ţlázami), švábi, plísně 

 alergeny vnějšího prostředí - pyly, plísně 

 profesní senzibilizující látky - vysokomolární látky mohou mít charakter alergenů nebo 

jejich nosičů, dráţdivé látky mohou mít charakter alergenů nebo jejich nosičů, 

dráţdivé látky mohou poškozovat sliznici a vyvolávají zánět, zvyšují bronchiální 

reaktivitu, ale přímo vyvolávat bronchospasmus 
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 kouření - pasivní kouření (zejména matky v těhotenství a v raném věku dítěte, ale i 

v průběhu ţivota) je pro atopického jedince jedním z vyvolávajících faktorů astmatu. 

Aktivní kouření zvyšuje riziko vzniku astmatu a přispívá k jeho progresivnímu 

zhoršování. 

 znečištění vnějšího prostředí přispívá k zhoršení jiţ existujícího astmatu. Zatímco 

průmyslový smog vyvolává spíše chronickou bronchitidu, fotochemický smog zvyšuje 

bronchiální hyperreaktivitu a zejména působí precipitačně. Některé pevné částice 

mohou na svém povrchu vázat inhalační alergeny, a zvyšovat tak jejich antigenicitu. 

 znečištění bytového a domovního prostředí zahrnuje zejména látky vznikající při 

topení či vaření (oxid siřičitý, uhličitý, uhelnatý, oxidy dusíku a jiné), formaldehyd 

(stavební materiály, nábytek) a řada iritantů uvolněných ze sprejů (osobní a bytová 

kosmetika, čistící prostředky) 

 infekce dýchacích cest - virové infekce v dětském věku mohou být zodpovědné za 

rozvoj astmatu, prokazatelný je však opět zejména jejich precipitační efekt. Infekce 

můţe v souvislosti s astmatem mít i pozitivní vliv, tzn. hygienická hypotéza uvádí 

jako jednu z příčin vzrůstajícího výskytu astmatu malý kontakt dětí vyrůstajících 

v ekonomicky vyspělých společnostech s bakteriálními infekcemi, hlavně 

s bakteriálními endotoxinem, který fyziologicky v době dozrávání imunitního systému 

podporuje „přepnutí“ regulačního vlivu z Th2 lymfocytů na Th1 

 potraviny, na rozvoj alergie v raném věku se podílí bílkovina kravského mléka, o 

alergii na potraviny či léky se obecně předpokládá, ţe můţe vyvolávat astma 

 léky, astma vyvolané aspirinem a dalšími nesteroidními antiflogistiky můţe mít původ 

alergický, hlavní mechanismus však pravděpodobně souvisí s vlastním účinkem těchto 

léků, tj. zásahem do metabolismu arachidonové kyseliny [2] 

4.5.3. Faktory vyvolávající exacerbaci 

    Faktory, které mohou vyvolat exacerbaci astmatu se částečně kryjí s faktory modifikujícími 

vnímavost: 

 alergeny - viz výše 

 vzdušné polutanty - viz výše, zhoršení astmatu se pozoruje při sníţení proudění 

vzduchu (teplotní inverze, nevětrné místnosti aj.), k účinným spouštěčům patří oxid 

siřičitý 
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 respirační infekce patří spolu s alergeny k hlavním spouštěčům exacerbace 

 hyperventilace je častým spouštěčem krátkých epizod astmatických příznaků při 

tělesné námaze či silných emocích - pláč, smích, strach, panické a hysterické reakce 

 změny počasí - exacerbace jsou časté v období teplotní inverze nebo před bouřkou 

(vysoká koncentrace pylů a dalších inhalačních alergenů strhávaná silným proudem 

vzduchu) 

 potraviny mohou vyvolat exacerbaci jak obsahem alergenů, tak látek působících přímo 

bronchokonstrikci - histamin, látky, které jej uvolňují (sója, ryby, sýry), SO2, 

vznikající z některých siřičitanů ve víně či pivu, sušeném ovoci, zelenině aj. 

 léky a drogy, exacerbace astmatu můţe být vyvolána acetylsalicylovou kyselinou a 

dalšími neselektivními nesteroidními antiflogistiky, betablokátory, některými 

kontrastními látkami, některé léky podávané v inhalační formě, z drog pak heroinem 

či kokainem 

 stavy a onemocnění zhoršující astma zahrnují chronické onemocnění horních cest 

dýchacích, gastroezofagální reflux, u některých ţen bývají exacerbace před menstruací 

nebo v jejích průběhu [2] 

4.5.4. Prevence astmatu 

 Primární prevence 

Primární prevence je prováděna před expozicí rizikových faktorů, cílem je zamezení vzniku 

astmatu u rizikových osob, tj. především osob z atopických rodin. Za rozhodující ţivotní 

období jsou povaţovány první roky ţivota, k senzibilizaci plodu můţe však dojít nitroděloţně  

od 22. týdne gravidity. 

  V současnosti nejsou k dispozici ţádná opatření, která by se dala doporučit prenatálně jako 

primární prevence. 

 

 Sekundární prevence 

Dojde-li k alergické senzibilizaci, jsou moţné i farmakologické intervence bránící rozvoji 

astmatu. Klinické studie byly prováděny u dětí s atopickou dermatitidou antihistaminiky H1 a 

u dětí s alergickou sezónní rýmou specifickou imunoterapií. Patří sem i odstranění expozice 

profesním alergenům poté, co se objeví příznaky a prokáţe se senzibilizace. 
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 Terciální prevence 

Cílem je sníţit expozici odstraněním spouštěčů nebo sníţením kontaktu s nimi. Hlavní 

opatření: 

 odstranění alergenů z bytů a domovů 

 eliminace vzdušných polutantů - ozon, oxidy dusíku, kyselé aerosoly, ale aktivní a 

pasivní kouření 

 sníţení expozice venkovním alergenů, tj. pylům, plísním, zplodinám naftových 

motorů 

 eliminace profesní expozice, odstranění potravinových alergenů včetně konzervačních 

činidel (siřičitany a různá aditiva jako je targezin, benzoát, glutamát sodný apod.) 

 při intoleranci kyseliny acetysalicylové eliminace Aspirinu, Anopyrinu 

 pravidelné očkování proti chřipce u pacientů se středně těţkým a těţkým perzistujícím 

astmatem 

 nejúčinnější terciální farmakologickou prevencí je pravidelné uţívání protizánětlivých 

léků [2] 

 

4.6. KLINICKÝ OBRAZ 

 

 Anamnéza 

Velmi důleţitá je rodinná anamnéza a výskyt alergie nebo astmatu u rodičů, sourozenců nebo 

prarodičů. Fenotypické projevy astmatu a alergie někdy přeskočí generaci, někdy se projeví 

dříve u potomků neţ u rodičů. 

 

 Subjektivní příznaky 

 dušnost - nemocný ji vnímá jako nedostatek vzduchu, obtíţné dýchání či pocit 

krátkého dechu (po námaze, často i v klidu) 

 nepříjemné pocity na hrudníku - pocit svírání, tísně i tlaku 

 hvízdavé dýchání - zejména při výdechu nebo při usilovném výdechu, ustupuje po 

inhalaci β2-mimetika 

 kašel - často noční, obvykle neproduktivní, můţe být jediným příznakem, zejména u 

dětí 
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 Průběh, okolnosti a vyvolávající faktory (spouštěče) 

Pacient trpící jiným alergickým onemocněním můţe odhalit konkrétní alergen, častěji vnímá 

vazbu na časové či jiné okolnosti, z nichţ postupně usuzujeme etiologii; pečlivě odebraná 

anamnéza má velký význam pro odhalení event. profesního charakteru astma 

 věk, kdy obtíţe začaly. Dnes je jiţ všeobecně přijata koncepce tzv. alergického 

pochodu. Alergická onemocnění začínají jiţ mezi 6. a 12. měsícem ţivota a typicky se 

klinicky projevují mezi 1. a 4. rokem ţivota. V senzibilizaci hrají nejprve roli alergeny 

potravinové, teprve aţ v předškolním a školním období nabývají na významu alergeny 

inhalační. Kontaktní alergeny se projevují většinou aţ v dospělosti. Ke specifickým 

alergenům se v průběhu ţivota přidává působení nespecifických adjuvantních vlivů. 

Nejčastěji se objeví atopický ekzém, pak astma a ve školním věku a dospívání projevy 

sezónní pylové alergie - polinózy. Astma můţe vzniknout v kaţdém věku, ale 

s přibývajícím věkem klesá úspěšnost průkazu etiologie. 

 časové okolnosti - pro astma jsou typické: 

o epizodický charakter s delšími obdobími bez příznaků 

o diurnální variace s maximem příznaků v noci 

o sezónní výskyt svědčí pro alergickou etiologii 

 vazba příznaků či jejich zhoršení na konkrétní místo - domov, pracoviště, konkrétní 

místo, budova, zejména domácí zvířata a květiny, svědčí pro alergickou etiologii 

 vazba příznaků či jejich zhoršení na určitou situaci či stav: 

o znečištěné ovzduší - topení, smog, profesní chemikálie, ale také kouření 

o fyzická a duševní zátěţ, silné emoce - hyperventilace, studený vzduch 

o respirační infekce, zejména virové 

o menstruace, těhotenství, perorální antikoncepce 

o léky, zejména acetylsalicylová kyselina a jiná nesteroidní antirevmatika, 

betablokátory 

o souvislost s některými potravinami [2] 

4.6.1. Fyzikální vyšetření 

 mimo exacerbaci můţe být nález zcela normální, a proto normální fyzikální nález 

nevylučuje diagnózu astmatu 
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 poslechově - pískoty a prodlouţený výdech (usilovný výdech trvá déle neţ 4-5 s), při 

těţké exacerbaci mohou pískoty chybět v důsledku tvorby hlenových zátek, tzn. mlčící 

hrudník je varovnou známkou vyčerpání dýchacích svalů 

 na hrudníku pozorujeme při těţké exacerbaci nebo při dlouhodobém trvání 

nekontrolovaného astmatu známky hyperinflace a hypersonorní poklop, při těţké 

dušnosti i zapojení pomocných dýchacích svalů a vztahování meziţebří 

 puls - tachykardie, pulsus paradoxus, pro těţkou exacerbaci a hrozící zástavu dechu je 

varovná bradykardie s nepřítomností pulsus paradoxus 

 dechová frekvence se zvyšuje s tíţí exacerbace astmatu a můţe dosáhnout aţ 30 dechů 

za minutu 

 pátráme po doprovodných onemocněních - prohlíţíme kůţi i horní cesty dýchací se 

zaměřením na alergickou rinosinusitidu event. nosní polypózu [2] 

4.6.2. Funkční vyšetření plic 

    Vyšetření funkce plic umoţňuje verifikovat diagnózu a přispívá k stanovení tíţe astmatu a 

umoţňuje monitorování astmatu i jeho léčby. Základem funkční diagnostiky je spirometrické 

vyšetření metodou křivky průtok/objem event. doplněné bronchomotorickými testy 

(bronchodilatační a bronchokonstrikční test). Pro diagnózu astmatu je důleţitý průkaz 

bronchiální obstrukce, stanovení její reverzibility a variability. Významnou informaci o 

variabilitě obstrukce přináší opakované vyšetření, nejlépe při kaţdé návštěvě lékaře, nebo 

monitorování vrcholného výdechového průtoku (PEF) pomocí výdechoměru. Metoda 

spirometrického vyšetření křivky průtoku/objem je zaloţena na manévru usilovného výdechu, 

a proto je nutná dobrá spolupráce vyšetřovaného a zkušený vyšetřovací personál. U dětí lze 

validní vyšetření získat od pěti let věku, ale spirometrie je proveditelná u dětí jiţ od tří let 

věku.[2] Za normálních okolností, při normální šíři bronchiálního stromu, vydechne zdraví 

člověk během prvé vteřiny usilovného výdechu více neţ 80 (90)% své vitální kapacity. Při 

bronchiální obstrukci hodnota klesá. [3] 

 Za hlavní ukazatele se dnes povaţují: 

 Vitální kapacita (VC) 

 Usilovná vitální kapacita (FVC) 

 Usilovně vydechnutý objem za 1. sekundu (FEV1) je mírou obstrukce společně 

s Tiffenauovým indexem 



 32 

 Tiffenauův index (FEV1/VC%) nebo FEV1/FVC% 

 Vrcholový výdechový průtok (PEF), pro orientační nebo domácí monitorování lze 

pouţít jednoduchý výdechoměr 

 Maximální výdechové průtoky, tj. rychlosti (MEF) na různých úrovních FVC. 

Nejčastěji se určují průtoky na 75, 50 a 25% 

PEF je indikátorem obstrukce ve velkých dýchacích cestách, při obstrukci 

v periferních dýchacích cestách můţe být hodnota normální [3,40] 

 

 

 

Obr. 2. Spirometrické vyšetření [39] 

 

 Průkaz hyperreaktivity a průkaz variability obstrukce 

V souladu s novou definicí astmatu je hlavním cílem průkaz hyperreaktivity průdušek a 

průkaz variability a reverzibility obstrukce: 

 variabilita naměřených hodnot - kolísání hodnoty PEF v následujících dnech o více 

neţ 20% potvrzuje diagnózu astmatu 

 bronchiální hyperreaktivita, tj. abnormální reakce na různé podněty - pouţívá se 

inhalace histaminu, acetylcholinu nebo metacholinu, popř. tělesná zátěţ, pokles FEV1 

nebo PEF o  20% proti výchozí hodnotě se povaţuje za pozitivní reakci, která přispívá 

ke stanovení diagnózy astmatu. Bronchokonstrikční testy se provádějí, pokud jsou 

parametry křivky průtok/objem normální 
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 reverzibilní zvýšení základního tonu (bronchodilatační testy) - za signifikantně 

pozitivní se povaţuje zvýšení hodnoty FEV1 proti výchozí hodnotě alespoň o 12% a 

zároveň minimálně o 200 ml nebo hodnoty PEF alespoň o 15%. Po provedení 

spirometrie se inhalační cestou podá 400 μg salbutamolu, tj. β2-mimetika s rychlým 

nástupem účinku, ideálně přes inhalační nástavec, a bronchodilatační  odpověď se 

hodnotí za 30 minut po podání bronchodilatační látky. Standardizovaný 

bronchodilatační test nám pomůţe zvláště v prvotní diferenciální diagnostice mezi 

astmatem a CHOPN. Při hodnocení křivky je velmi důleţité neposuzovat pouze 

získané hodnoty, ale i tvar křivky, její výdechovou i nádechovou část. Z tvaru křivky 

se dá vyčíst mj. i lokalizace obstrukce-křivka má rozdílný tvar u astmatu i u CHOPN, 

kde je ve výdechové části patrný „obstrukční zub“ způsobený kolapsem dýchacích 

cest 

 náleţité hodnoty (NH), jsou hodnoty vytvořené statistickými metodami vztahu 

k pohlaví, výšce a věku pacienta. Vycházejí z průměru evropské populace. Změřené 

hodnoty nad 80% NH jsou povaţovány za normální. Pro monitorování dynamiky 

onemocnění je výhodnější srovnání naměřené hodnoty s tzv. osobní nejlepší hodnotou, 

coţ je hodnota změřená po intenzivní bronchodilatanci, event. po několikadenní léčbě 

systémovými kortikoidy [2] 

4.6.3. Další vyšetření 

 součástí základního diagnostického postupu je alergologické vyšetření, čekání na jeho 

provedení však není důvodem k odkladu farmakoterapie. Alergologické vyšetření 

zjistí stupeň a intenzitu alergické senzibilizace, můţe identifikovat příčinný alergen a 

na jeho základě indikovat specifickou alergenovou imunoterapii či stanovit a 

precizovat reţimová opatření, která jsou součástí nefarmakologické prevence 

 ORL vyšetření můţe odhalit další rizikové a spouštěcí faktory či komorbidity 

(rinosinusitida, nosní polypy) 

 pro diagnózu a diferenciální diagnózu má dále význam krevního obrazu, vyšetření 

eozinofilů nebo některých znaků eozinofilního zánětu  séru, v indukovaném sputu, 

které získává po inhalaci hypertonického roztoku, bakteriologické a cytologické 

vyšetření sputa, RTG hrudníku 
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 celotělová pletysmografie umoţňuje určit nitrohrudní objemy plynů (TLC - celková 

plicní kapacita, RV - reziduální objem, FRC - funkční reziduální kapacita) i určení 

odporů dýchacích cest 

 impulzní oscilometrie umoţňuje vyšetřovat funkci plic u nespolupracujících 

nemocných, včetně dětí, umoţňuje rychle odlišit centrální a periferní obstrukci, má 

vysokou senzitivitu při zjišťování bronchiální reaktivity a má další výhody 

 při těţkých exacerbacích astmatu vyšetřujeme i plicní respiraci, tj. krevní plyny a 

acidobazickou rovnováhu. Hypokapnie je známkou ventilační kompenzace, 

normokapnii hodnotíme jiţ jako varovnou známku respiračního selhání. Dnes jiţ 

běţně dostupným orientačním vyšetřením je saturace hemoglobinu v krvi pomocí 

pulzního oxymetru 

 vyšetření koncentrace oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu, která u astmatiků 

koreluje s aktivitou zánětu 

 kondenzát vydechovaného vzduchu představuje další, zatím experimentální metodu 

schopnou poskytnout preciznější informace o aktivitě zánětu dýchacích cest [2,3] 

4.6.4. Alergologické vyšetření astmatiků 

    Atopici patří k hlavním populačním skupinám s rizikem vzniku alergického onemocnění, 

zahrnujíce v to i astma. Při stanovení významu alergologického vyšetření u astmatiků 

vycházíme ze základního hlediska, ţe alergie je systémové onemocnění s místními 

orgánovými projevy. Alergologické vyšetření není pro diagnózu astmatu nezbytné, ale patří 

k základním vyšetřovacím úkonům pro rozlišení alergického a nealergického astmatu. 

Umoţňuje zachycení poruch imunitního systému a jejich současnou úpravu v rámci 

komplexní péče o astmatika. 

    Pro stanovení senzibilizace a určení konkrétních příčinných alergenů jsou prvořadým 

diagnostickým nástrojem koţní testy (většinou bodové „prick“ testy) s jednotlivými alergeny. 

Jejich provedení je jednoduché, levné a jsou navíc vysoce senzitivní. Při nesprávném 

provedení mohou nicméně vykazovat falešně pozitivní nebo falešně negativní výsledky. 

    Stanovení sérové koncentrace specifických IgE protilátek nepřináší většinou spolehlivější 

informaci neţ provedení koţních testů a je podstatně draţší. Provádí se proto nikoli rutině, ale 

pokud jsou splněny přesné indikace. Důvodem preference laboratorního testu je v první řadě 

nemoţnost provedení koţních testů, dále zvýšené riziko závaţné neţádoucí reakce při 
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provádění koţních testů nebo předpoklad obtíţného zvládnutí případných neţádoucích reakcí, 

dále nespolupráce pacienta. 

    Hlavním limitujícím faktorem  průkazu specifických IgE protilátek kteroukoli z obou 

metod je skutečnost, ţe pozitivní výsledky nemusejí nutně znamenat, ţe klinické příznaky 

jsou alergického původu nebo ţe určité alergeny jsou zodpovědné za astma, protoţe někteří 

pacienti mají zvýšenou koncentraci specifických IgE protilátek bez jakýchkoli klinických 

projevů alergie a pozitivita konkrétních alergenů nemusí být s astmatem v příčinné 

souvislosti. Z tohoto důvodu je nezbytné přistupovat k hodnocení výsledků obezřetně a vţdy 

je nutné pečlivé zhodnotit anamnézu. [4] 

4.6.5. Akutní exacerbace astmatu, astmatický záchvat 

    Akutní exacerbace astmatu je definována jako epizoda rychlého progresivního nárůstu 

dušnosti, kašle, pocitů tísně na hrudi nebo některé kombinace těchto příznaků, rovněţ je častý 

syndrom respirační tísně. 

 Hlavní varovné signály akutního záchvatu 

Akutní astmatický záchvat můţe přijít rychle, zcela bez varování, ale často se jiţ před 

propuknutím akutní dušnosti objevují některé varovné známky: 

 občasné pocity tlaku na hrudi 

 občasné pocity hvízdání při dýchání 

 zhoršená tolerance námahy 

 kašel bez souvislosti s nachlazením 

 spánek rušený příznaky spánku, jiţ čtyři dny před exacerbací 

 zvýšené kolísání hodnot změřených výdechoměrem a jejich celkové sníţení 

 zvýšená spotřeba bronchodilatačních léků jiţ sedm dní před exacerbací 

 můţe se vyskytnout kýchání, pocit plného nosu, rýma 

 kolísání a zhoršení hodnot ranních PEF jiţ pět dní před exacerbací 

 

 Klinický obraz akutního astmatického záchvatu 

 pacient je úzkostný, neklidný, udává intenzivní pocit dušnosti 

 dušnost je objektivně patrná: 

o pacient nemůţe mluvit v souvislých větách 

o obvykle sedí (ortopnoe), trup a horní končetiny fixovány 
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o viditelně je zapojeno pomocné dýchací svalstvo 

o je patrné zatahování meziţeberních a jugulárních jamek 

 jsou známky hyperinglace - hypersonorní poklep, oslabení srdečních ozev 

 frekvence dýchání je zvýšená, je prodlouţené exspirum 

 nebývá cyanóza 

 je tachykardie 

 vykašlávání sputa signalizuje obvykle zlepšení či konec záchvatu 

 

 Těţká, ţivot ohroţující exacerbace astmatu 

Dnes se jiţ neuţívá termín „status asthmaticus“. Astma je zákeřné moţností vzniku ţivot 

ohroţujícího astmatického záchvatu bez ohledu na jeho stávající tíţi. Jako těţká je hodnocena 

exacerbace vyţadující hospitalizaci, urgentní lékařskou léčbu nebo léčbu systémovými 

kortikosteroidy anebo exacerbace s poklesem o 30% a více bazálních hodnot PEF. Těţký 

astmatický záchvat můţe být způsoben i iatrogenně, podáním nevhodného léku. 

  Při těţkém záchvatu je pacient dušný i v klidu, je v předklonu, je schopen mluvit jen slovy,  

tachypnoe 30/min, tachykardie nad 120/min, je přítomen paradoxní puls, hodnota PEF po 

počáteční léčbě je pod 60% nebo u dospělých po 100 l/min. Je přítomna hypoxemie a saturace 

hemoglobinu v arteriální krvi klesá pod 92%. Při hrozící zástavě dechu  přechází agitace ve 

spavost či zmatenost s paradoxními pohyby břicha a hrudi, objeví se bradykardie a dojde 

k vymizení paradoxního pulsu. [2] 

 

4.7. KLASIFIKACE, TERMINOLOGIE 

4.7.1. Klasifikace dle závaţnosti astmatu 

Závaţnost nemoci hodnotíme podle 

a) intenzity a frekvence příznaků, denních i nočních 

b) intenzita a frekvence exacerbací astmatu 

c) frekvence uţívání záchranných léků 

d) stupně postiţení funkce plic 

e) omezení denní aktivity 
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    Základní klasifikace vychází ze stavu před zahájením trvalé léčby, alternativní klasifikace 

zohledňuje také dávky a druh podávaných léků nutných k dosaţení a udrţení dobré kontroly 

astmatu 

  Astma pod dobrou kontrolou je definováno jako astma, které má:  

 minimální, ideálně ţádné příznaky 

 minimální, resp. vzácné exacerbace 

 ţádné mimořádné návštěvy zdravotnických zařízení 

 minimální, ideálně ţádné uţití záchranných léků 

 minimální nebo ţádné neţádoucí účinky léčby 

 normální funkce plic 

  Astma je takto klasifikováno jako intermitentní (nejčastějším příkladem je sezónní pylové 

astma nebo ojedinělý kontakt s příčinným alergenem), lehké perzistující, středně těţké 

perzistující a těţké perzistující. [36] 

  Klasifikace popisuje dlouhodobí stav v období mimo akutní zhoršení 

 

Tab. 3. Klinické příznaky astmatu před zahájením léčby [30,34] 

 

  Příznaky 
Noční 

příznaky 
PEF 

Krok 1 

Intermitentní 

méně neţ 1x týdně asymptomatičtí 

(s normálním PEF) mezi atakami  

méně neţ 2x 

měsíčně  

- větší neţ 80% 

náleţitých hodnot  

- variabilita menší neţ 

20%  

Krok 2 

Lehké 

perzistující   

častěji neţ 1x týdně, ale méně neţ 

1x denně 

více neţ 2x 

měsíčně 

- větší neţ 80% 

náleţitých hodnot  

- variabilita 20-30%  

Krok 3  

Středně těţké 

perzistující 

- denně 

- denně aplikace krátkodobě 

působících inhalačních beta-2 

mimetik 

- ataky ovlivňují fyzickou aktivitu  

více neţ 1x 

týdně 

- větší neţ 60% a menší 

neţ 80% náleţitých 

hodnot  

- variabilita větší neţ 30% 

Krok 4 

Těţké 

perzistující 

kontinuální omezení fyzické 

aktivity 
časté 

- menší neţ 60% 

náleţitých hodnot  

- variabilita větší neţ 30%  
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4.7.2. Noční astma 

    Noční dušnost se povaţuje za známku zhoršení nemoci neţ obdobné obtíţe během dne. 

Nejde o zvláštní onemocnění pouze o jednu z forem projevů nedostatečné kompenzace 

astmatu. [2] 

4.7.3. Sezónní astma 

    Sezónní zhoršení souvisí s výskytem určitých vzdušných alergenů (pyly, spory, plísně). 

Toto astma je často doprovázeno sezónní alergickou rýmou. Sezónní astma bývá 

intermitentní, jindy můţe jít o sezónní zhoršování perzistujícího astmatu. [2] 

4.7.4. Obtíţně léčitelné astma (OLA) 

    Astma patří obecně k dobře léčitelným nemocem. Jen u malé části nemocných je přítomno 

astma plně nekontrolovatelné standartní léčbou, které je takto definováno jako obtíţně 

léčitelné astma. Lze ho dále členit na terminologické podskupiny: 

 astma plně nekontrolované je astma s chronickými příznaky, které mohou být i noční, 

s častými exacerbacemi vyţadujíc časté urgentní vyhledání lékařské pomoci. Část 

těchto nemocných má špatnou percepci dušnosti, která vede k podcenění tíţe příznaků 

či exacerbace. 

 astma se špatnou funkcí plic - obstrukce je trvalá nebo je těţká průdušková 

hyperreaktivita 

 těţké astma, kam patří: 

o smrtelné astma - obtíţně léčitelné astma v nejhorším slova smyslu, které 

končí smrtí nemocného 

o téměř smrtelné astma - astma s těţkými, ţivot ohroţujícími záchvaty, které 

se však mohou vyskytnout i v 10% u pacientů s lehkým perzistujícím 

astmatem. Sem patří tzv. „křehké“ neboli nepředvídatelné astma 

o kortikodependentní astma, tj. léčené systémovými kortikosteroidy 

o kortikorezistentní astma, tj. nereagující na kortikosteroidy 

o premenstruální astma - viz dále 

o aspirinové astma - viz dále [2] 
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4.7.5. Premenstruální astma 

    Termín označuje zhoršení astmatu několik dní před menstruací nebo v průběhu menstruace, 

postiţeno je asi cca 30-40% astmatiček. Příčinou můţe být kolísání hladin ţenských 

pohlavních hormonů a přechodná relativní necitlivost receptorů pro kortikosteroidy. Podobný 

vliv můţe mít i perorální antikoncepce. [2] 

4.7.6. Aspirinem vyvolané astma 

    U části astmatiků vyvolává acetylsalicylová kyselina (ASA) a ostatní nesteroidní 

antiflogistika astmatické obtíţe. Jde o tzv. nesteroidní antiflogistika, jeţ inhibují 

cyklooxygenázu typu 1, resp. 2 (COX-1, COX-2). Vyskytuje se asi u 10% dospělých 

astmatiků. [37] 

Klinicky je typický : 

 výskyt prvních obtíţí je mezi 30.-40. rokem věku, častěji u ţeny 

 celoroční rýma 

 nosní polypy s neprůchodností nosu 

Současný výskyt ASA senzitivity astma a perzistující rhinosinusitidy s nosní polypózou a 

eozinofilií se označuje jako aspirinové trias. Po poţití aspirinu se během 1.-3. hodin dostaví 

dušnost spojená a s rýmou, zarudnutí očních spojivek, někdy i se zarudnutím kůţe hlavy a 

krku. Můţe jít o lehkou reakci, ale i o ţivot ohroţující těţkou dušnost s šokovým stavem, 

bezvědomím a zástavou dechu. [2,37] 

4.7.7. Astma vyvolané námahou 

    Astma vyvolané námahou je vyjádřením nadměrné průduškové reaktivity vyprovokované 

nespecifickým podnětem - námahou. Není zvláštní formou astmatu, ale pouze signálem, ţe 

astma není zcela pod kontrolou, ţe astmatický zánět není potlačen. 

 Hlavním spouštěcím mechanismem zúţení průdušek je v případě námahou vyvolaného 

astmatu vysušení a ochlazení dolních cest dýchacích při hlubokém a zrychleném dýchání 

v průběhu tělesné zátěţe. [2] 

4.7.8. Astma u dětí 

    Astma můţe vzniknout v jakémkoli věku, proto i novorozenec, který se senzibilizoval jiţ 

v těle matky, můţe mít první astmatické obtíţe bezprostředně po narození. Alergizace se však 
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obvykle rozvíjí postupně, proto jsou  v útlém věku i koţní testy negativní. Zcela specifická je 

diferenciální diagnóza pro období od 3. a 4. let věku. 

    Specifické problémy rovněţ přináší školní věk a základní tělesná výchova. Snahou 

některých pedagogů je osvobodit dítě od tělesné výchovy. 

    Věk adolescence přináší sníţení compliance k čemukoliv, a tudíţ i sníţení compliance i 

adherence k protiastmatické léčbě, zvláště k léčbě dlouhodobé, protizánětlivé. Adolescenti 

navíc v tomto věku začínají kouřit, coţ opět zhoršuje průběh astmatu a léčbu. [2,3] 

4.7.9. Astma u seniorů 

    Spouštěče i příznaky jsou ve stáří stejné jako v jiných věkových skupinách, někdy se však 

stává, ţe se na astma v tomto věku nemyslí. Problém je i sníţená percepce astmatických 

obtíţí, a tím i podhodnocení tíţe nemoci včetně tíţe exacerbace astmatu. Seniorský věk také 

přináší větší problémy se správnou inhalační technikou. [2] 

4.7.10. Profesní astma 

    Označuje se tak astma vyvolané opakovaným kontaktem s profesním alergenem. Profesní 

astma je od roku 1975 zařazeno do seznamu nemocí z povolání a jako takové i finančně 

odškodňováno. 

    Častým problémem je podceňování profesního astmatu ze strany lékařů, resp. chybně 

stanovené diagnózy. Základním opatřením je vyřazení nemocného z kontaktu s alergickou 

nebo iritační látkou v pracovním prostředí. [2,3] 

4.7.11. Komplikace astmatu 

Četnost a závaţnost komplikací astmatu klesá s úrovní jeho kontroly a vzrůstá s jeho tíţí: 

 úmrtí na astma - soudí se, ţe většině případů šlo zabránit 

 progrese tíţe astmatu můţe mít mnoho příčin, nejčastější je nevhodná léčba, zvl. 

nenasazení protizánětlivých léků, špatný výběr inhalačního systému, nesprávná 

inhalační technika, sníţená compliance a adherence k léčbě, nedodrţování 

nefarmakologických prevence 

 akutní respirační insuficience, při těţké astmatické exacerbaci nebo při nevhodně 

léčené exacerbaci, můţe dojít k podcenění tíţe exacerbace astmatu pacientem a jeho 

rodinou nebo lékařem 

 akutní cor pulmonale při těţké progradující nebo nevhodně léčené exacerbaci astmatu 
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 chronická respirační insuficience, u astmatu je velmi vzácná, coţ astma prognosticky 

odlišuje od CHOPN 

 chronický cor pulmonale, plicní hypertenze, u astmatu velmi vzácná komplikace 

 spontální pneumotorax, vzácně můţe vzniknout při těţkém astmatickém záchvatu 

nebo při intenzivním kašli 

 emfyzém plic - u pacientů s těţkým astmatem 

 adrenokortikální insuficience, u pacientů s kortikodependentním astmatem, tj. 

s astmatem dlouhodobě léčeným systémovými kortokosteroidy 

 psychické a psychologické komplikace astmatu, vyskytuje se především u pacientů, 

jejichţ astma není pod dobrou kontrolou. U této skupiny nemocných je častá emoční 

dysbalance, anxieta, deprese, ale i sexuální problémy. Obecně je zhoršena kvalita 

ţivota. 

 sociální komplikace astmatu, úzce souvisejí s psychologickými a psychickými 

komplikacemi. Astma a zvláště nekontrolované astma navíc přináší problémy ve 

výběru povolání, v moţnosti pracovního zařazení. Astma přináší i finanční obavy a 

problémy, protoţe představuje finanční zátěţ pro jedince, ale i pro jeho rodinu. [2] 

4.7.12. Astma a kouření 

     Ve většině vyspělých zemích aţ  25% dospělých trpících astmatem jsou kuřáci. Astma 

v kombinaci s cigaretovým kouřem způsobuje váţné symptomy, urychluje pokles plicní 

funkce a v krátké době sniţuje terapeutickou odpověď na kortikosteroidy. Kouření můţe 

modifikovat zánět, který je sdruţený s astmatem.  

    Morbidita i mortalita u astmatu stoupá u kuřáků v porovnáním s nekuřáky. Kuřáci mají 

mnohem váţnější  průběh astmatu. [24] 
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5. FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA  ASTMA BRONCHIALE 

5.1. ZÁKLADNÍ CÍLE LÉČBY 

 

     AB je chronické zánětlivé onemocnění, jehoţ léčba vyţaduje spolupráci pacienta 

(compliance) i jeho nejbliţšího okolí. Pacient musí být poučen o příčinách onemocnění a 

spouštěcích noxách, jejich se má pokud moţno vyvarovat. 

  Obecně stanovené cíle terapie AB jsou: 

 dosaţení kontroly příznaků onemocnění a udrţení bezpříznakového stavu 

 prevence akutního zhoršení, které je charakterizováno projevy rozvinuté bronchiální 

obstrukce 

 prevence moţného úmrtí na akutní projevy a prevence zhoršení onemocnění pacienta 

 prevence (event. léčba) 

     Tato kritéria by měla zajišťovat i dobrou kvalitu ţivota astmatika. 

     Reálným cílem diagnostických postupů musí být rychlé ověření diagnózy, aby následovalo 

co nejčasnější zahájení terapie a (pokud moţno) bylo dosaţeno plné kompenzace nemoci. 

   Dobře kompenzované astma lze v praxi charakterizovat takto: 

 ţádné chronické příznaky (ani noční) 

 co nejmenší počet akutních exacerbací 

 není potřeba naléhavých návštěv lékaře 

 co nejmenší potřeba inhalačních „záchranných“ léčiv 

 není potřeba omezení běţných ţivotních aktivit (včetně tělesné zátěţe) 

 normální nebo téměř normální hodnoty plicních funkcí 

 nejsou ţádné projevy neţádoucích účinků léčiv [5] 

 

5.2. LÉKY SNIŢUJÍCÍ ZÁNĚT A HYPERREAKTIBILITU BRONCHŮ 

 

5.2.1. Kortikosteroidy 

    Primárně se jedná o hormony kůry nadledvin (kortison), které se přirozeně - v závislosti na 

dávce - uplatňují protizánětlivě aţ imunosupresivně, protialergicky, protistresově. Jedná se o 

nejvýznamnější skupinu léčiv pouţívaných v léčbě astmatu a alergií. Čisté formy hormonů 
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kůry nadledvin se pouţívá méně často. V současné době se stále více pouţívá upravených 

molekul odvozených od přirozených hormonů (např. beklomethason, budesonid, flutikason, 

momethason, ciclesonid), které mají výrazně niţší místní a celkové vedlejší účinky původních 

přirozených kortikosteroidů a přitom mají zachováno nebo i výraznější hlavně místní 

protizánětlivé - protialergické působení. Z toho důvodu se preferuje především místní léčba 

těmito preparáty, protoţe významně sniţuje celkové neţádoucí účinky. [9,12] 

    Kortikosteroidy zasahují do patogeneze vzniku a rozvoje AB, resp. tlumí jeho dominantní, 

zánětlivou sloţku. Zabraňují tak vzniku ireverzibilních změn, které doprovázejí a zhoršují 

neléčené nebo nedostatečně léčené astma. 

    Preventivně se u lehkých a středně těţkých forem perzistujícího astmatu podávají také 

imunoprofylaktika. 

     Kortikosteroidy jsou v léčbě astmatu nejúčinnější skupinou léčiv s protizánětlivým 

účinkem. Pouţívají se dlouhodobě u všech forem perzistujícího astmatu. Pro jejich pouţití 

platí následující zásady: 

 protizánětlivá terapie má být zahájena co nejdříve 

 dává se přednost inhalačním aplikačním formám 

 doporučuje se začít vyššími dávkami, které se postupně sniţují na nejniţší ještě účinné 

dávky 

 ke sniţování dávky je vhodné přistupovat aţ po spolehlivě potvrzené stabilizaci 

astmatu, při profylaktickém dlouhodobém inhalačním podávání u perzistujícího 

astmatu ne dříve po zhruba 3 měsících aplikace 

  V souvislosti s patogenezí astmatu je jedním z nejdůleţitějších účinků kortikosteroidů 

sníţení tvorby cytokinů, zvláště cytokinů Th2, které aktivují eozinofily a odpovídají na 

zvýšenou produkci IgE a expresi IgE-receptorů. Inhibicí  indukce COX-2 tlumí tvorbu 

vazodilatačně působících PGE2, PGI2 a inhibují také tvorbu spasmogenně působících 

leukotrienů LTC4 a LTD4 a chemotakticky působícího LTB4 a PAF. Tak mj. sníţí i migraci 

zánětlivých elementů charakteristických pro astma do bronchiální tkáně. Dále kortikoidy 

sniţují vaskulární permeabilitu a mohou zvýšit účinnost β2-sympatomimetik pouţívaných 

k bronchodilataci. Dlouhodobá aplikace sniţuje také rovněţ reakci na alergen. [5] 
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Inhalačně podávané kortikosteroidy 

Inhalační kortikoidy nejsou určeny ke zvládnutí akutních příznaků, ale k pravidelnému 

(profylaktické) dlouhodobé léčbě. Nejsou proto vhodné při velmi těţkých formách 

perzistujícího astmatu, kdy jsou potřeba velmi rychle působící invazivní léčebné zásahy. Při 

jejich aplikaci můţe dojít k místním neţádoucím účinkům (chrapot, orofaryngeální 

kandidóza). Jejich výskyt lze sníţit pouţitím inhalačního nástavce, inhalací před jídle a 

vypláchnutím úst po aplikaci. Riziko systémových neţádoucích účinků je oproti systémově 

podávaným kortikosteroidům výrazně niţší. Tyto látky však procházejí placentou a do 

mateřského mléka, proto se  v těhotenství a v době kojení i inhalačně podávané kortikoidy 

uţívají pouze tehdy, pokud předpokládaný prospěch vysoce převaţuje nad případným 

rizikem. 

    Někteří pacienti mohou po inhalaci trpět určitým stupněm dráţdění dýchacích cest a 

kašlem. Stejně jako u jiné inhalační léčby je třeba mít na paměti moţnost paradoxního 

bronchospasmatu. 

    Beclometason je kortikosteroid k lokální aplikaci, indikovaný k dlouhodobé protizánětlivé 

terapii a profylaxi přestavby bronchiální stěny a jejich příznaků. Pouţívá se ve formě 

diprotionátu. Je kontraindikován při přecitlivělosti na látku, při neléčené bakteriální, virové 

nebo mykotické indikaci dýchacích cest a při plicní tuberkulóze. Opatrnosti je třeba 

v graviditě (zejména v 1. trimestru) a při laktaci. [5] 

  Budesonid má obdobné pouţití, ale delší dobu účinku. Často se vyuţívá v tzv. „fixní 

kombinaci“ s formoterolem. Je aplikován v multidávkovém inhalačním systému Turbohaler 

pro práškovou lékovou formu. [20] 

  Fluticason je vysoce lipofilní, má velikou afinitu ke glukokortikoidnímu receptoru. 

Vyznačuje se prakticky zanedbatelnou systémovou resorbcí. 

  Mometason je lipofilní kortikoid s vysokou afinitou ke glukokortikoidním receptorům a 

z celkem nízkou biologickou dostupností. [5] 

 

CICLESONIDUM 

    Ciclesonid je nejnovější zástupce zavedený do praxe před více neţ 35 lety. Cílem jeho 

pouţití je soustředit protizánětlivou aktivitu především na povrch dýchacích cest a přitom 

sníţit frekvenci výskytu a závaţnosti neţádoucích účinků vyplývající z jejich systémového 

působení. Vazba glukokortikoidů na příslušné receptory s následnou vazbou komplexu na 
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specifické frakce DNA má za následek aktivaci nebo represi řady genů a tím i jimi 

ovlivňované produkty, jako např. protizánětlivých cytokinů. 

    Od ostatních zástupců této skupiny se ciclesonid liší dvěma vlastnostmi. Jedna látka 

podávaná nemocnému není aktivním lékem, ale jeho podstatně méně aktivní esterifikovanou 

podobou. Aţ po esterifikaci se ciclesonid působení buněčných esteráz mění na vlastní 

účinnou látku - desisobutylciclesonid (des-CIC), která po navázání na glukokortikoidní 

receptory vyvolává klinický účinek.  

    Další odlišností je, ţe se nemocnému podává pouze R-epimer, teda pravotočivá molekula 

účinné látky. Bylo prokázáno, ţe R-epimer des-CIC má mnohem vyšší vazebnou afinitu 

k receptoru neţ S-epimer téţe látky. 

Látka se podává v nitroţilně, perorálně i inhalačně. 

    Ciclesonid je kontraindikován u pacientů s přecitlivělostí na účinnou látku nebo pomocné 

látky. Dosud nejsou dostatečné údaje prokazující účinnost a bezpečnost u dětí, takţe je určen 

pouze k terapii dospělých. [16] 

    Ciclesonid je po inhalační aplikaci velmi dobře tolerován. Ve dvou rozsáhlých kontrolních 

studiích zahrnujících téměř 1000 pacientů byl po aplikaci ciclesonidu, zjištěn stejný, 

respektivě o 20% niţší výskyt neţádoucích účinků neţ po aplikaci budesonidu. Méně často 

bylo popsáno podráţdění nebo pálení jazyka či sliznice dutiny ústní, nepříjemná chuť 

v ústech, infekce cest dýchacích, zhoršení kontroly astmatu nebo bronchospasmu. Vzácně 

byla popsána nauzea, zvracení, průjem, chrapot, kašel, alergické koţní reakce. [17] 

 

 

Obr. 3. Léčivý přípravek obsahující ciclesonid dostupný v ČR [16] 
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Systémově podávané kortikosteroidy 

    V zásadě celkové podání kortikosteroidů připadá v úvahu u těţkých astmatických záchvatů, 

kdy ke zvládnutí onemocnění nepostačují inhalační kortikosteroidy a další léčiva. 

  Jestli např. u akutního astmatického stavu nenastává úleva po opakované aplikaci 

inhalačních β2-sympatomimetik, je indikováno p.o. podání prednisonu nebo 

methylprednisolon po dobu 3-10 dnů a denní dávce pro dospělého 40-60 mg. 

    Pravidelné p.o. podání potom přichází v úvahu u těţkého perzistujícího astmatu, kde i 

vysoké dávky inhalačních kortikosteroidů a dlouhodobě podávaných β2-sympatomimetik, 

antileukotrienů nebo retardovaných forem xanthinů jsou bez dostatečného účinku a 

nezajišťují kontrolu astmatu. 

    Injekční aplikace se uţívá při akutních stavech v rámci intenzivní péče, kdy se přednostně 

uţívá methylprednisolon, který má nejvyšší průnik do plicní tkáně. [5] 

5.2.2. Imunoprofylaktika 

    Tato léčiva jsou určena pro preventivní, udrţovací léčbu lehkého astmatu a středně těţkého  

perzistujícího astmatu. V léčbě akutních příznaků jsou neúčinná. Řadíme sem kromolyn 

sodný  příbuznou látku nedokromil. Mechanismus účinku těchto látek není ani dnes zcela 

znám. Stabilizují membrány ţírných buněk (a zřejmě i bazofilů a eozinofilů), sniţují tak 

degranulaci mastocytů po různých podnětech, včetně interakce antigenu s IgE-protilátkami 

vázanými na buňky. Účinek je patrně podmíněn inhibicí vstupu iontů Ca
2+

 do buněk. 

Mechanismus nedokromilu se poněkud odlišuje působením mj. na chloridové kanály 

v membránách těchto buněk (obnovuje jejich uzavření, a tím brání odtoku chloridových iontů 

z aktivované buňky). Obě látky ovlivňují pravděpodobně funkce lymfocytů a sniţují zesílené 

impulsy z nervových zakončení. Lze je kombinovat se všemi moţnými antistmatiky, 

umoţňují event. i sníţit dávky inhalačních kortikoidů a bronchodilatancií. Indikovány mohou 

být rovněţ při alergických rinitídách a konjunktivitídách a při zánětlivém astmatu. Jejich plný 

účinek se dostaví po několikatýdenní aplikaci. Podávají se dlouhodobě. Kontraindikovány 

jsou při přecitlivělosti na látku v 1. trimestru gravidity. Neţádoucích účinků je málo, 

především podráţdění horních cest dýchacích, event. nauzea, bolest hlavy, vzácně 

přecitlivělost. [7] 

    Kromolyn (natrii cromoglicas) se velmi špatně resorbuje z trávicího ústrojí, podává se 

nejčastěji inhalačně. [28] Asi 10% je resorbováno do systémové cirkulace, poločas absorpce 
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v plicích je přibliţně 30 min, plazmatický poločas asi 90 min, vylučován je nezměněny stolicí 

a močí. Potlačuje časnou i pozdní fázi alergické reakce, preventivně brání bronchokonstrikci 

navozené tělesnou námahou, vdechování studeného, suchého vzduchu a škodlivin. Nástup 

účinku je individuální, většinou je třeba ke stabilizaci stavu třeba období aţ 4 týdnů, coţ je 

taky doba nezbytná pro ověření jeho účinku. Je třeba pravidelné aplikace v plné dávce 

vícekrát denně. Nedojde-li po 4-6 týdnech ke stabilizaci, je třeba přejít na léčbu 

kortikosteroidy. U dětí bývá jeho účinek výraznější. 

    Nedokromil je obdobná novější látka. Její protizánětlivý účinek je několikanásobně vyšší 

neţ u kromolynu, potlačuje i bronchokonstrikci po tělesné zátěţi a kašel. Má také výraznější 

účinek na pozdní fázi alergické reakce. Nepodává se dětem do 2 let. V antiastmatické indikaci 

se podává inhalačně jako aerosol 2krát denně v dávce 4 mg, kterou lze případně aţ 

zdvojnásobit. 

    Mezi preventivně působící látky, kterými jsou předchozí imunoprofylaktika, se často řadí 

také ketotifen, který také sniţuje degranulaci mastocytů a uvolnění mediátorů. Rovněţ působí 

jako antagonista H1-receptorů se slabými anticholinergními účinky. Dobře se resorbuje ze 

zaţívacího traktu. Nedoporučuje se v období gravidity, laktace a při současném podávání 

perorálních antidiabetik. Z neţádoucích účinků se můţe objevit sedace, sucho v ústech, 

závrať. Sedativní účinek zvyšují léčiva tlumící CNS. [7] 

5.2.3. Moţnosti léčby alergických chorob 

    Chronický, alergický zánět sliznice je podkladem patologických změn u alergické 

rinokonjunktivitidy a bronchiálního astmatu. V současnosti se dostupná terapie alergických 

chorob snaţí neutralizovat efekt molekul a zánětlivých mediátorů, jako jsou histamin a 

metabolity kyseliny arachidonové, nebo ovlivnit funkci zánětlivých buněk (antihistaminika, 

antileukotrieny, kortikosteroidy) s efektem potlačení alergického zánětlivého procesu. 

Přerušení této terapie však vede k obnovení symptomů, nedochází k dlouhodobému vyléčení 

onemocnění, a tato terapie má minimální vliv na přirozený průběh alergických chorob a 

astmatu. Cíl imunoterapie je modifikovat nebo napravit základní poruchu imunitní odpovědi u 

alergických chorob. Cílem je především dlouhodobě ovlivnit specifickou imunitní odpověď, 

kdy tolerance bude udrţována i při následující přirozené expozici alergenům, aniţ byla 

navozena celková imunosuprese či jiné neţádoucí účinky. 
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    Alergenová imunoterapie však představuje zatěţující sérii desítek injekcí, její aplikace trvá 

3-5 let, je provázena výskytem neţádoucích účinků, včetně anafylaxe, není účinná u všech 

pacientů, a především její efektivita je spjata pouze s pouţitím vysoce kvalitních, 

standardizovaných alergenů. Toto jsou důvody, proč jsou stále hledány alternativy 

bezpečnější a efektivnější léčby alergických chorob. [7] 

5.2.4. Molekulární mechanismy imunomodulace alergických chorob  

    Pomocné (helper) lymfocyty, Th1 a Th2 jsou dvě subpopulace pomocných lymfocytů, Th1 

buňky jsou charakterizovány produkcí cytokinů IL-2 a IFN-gama, a jsou mediátory obrany 

pro intracelulárním parazitům, virům a nádorovým buňkám. Naopak Th2 lymfocyty tvoří 

především cytokiny IL-4 and IL-13, které stimulují produkci IgE a IL-5, cytokin významný 

pro aktivaci eozinofilních leukocytů. 

    Primárním cílem molekulárních imunomodulačních zásahů jsou postupy vedoucí 

k prevenci rozvoje, nebo progrese alergického zánětu vyvolaného antigenem. Patří sem 

strategie ovlivňující syntézu IgE a produkci proalergických cytokinů, interakce mezi 

regulačními zánětlivými buňkami, buněčnou nebo tkáňovou odpověď na mediátory a samotné 

cytokiny nebo chemokiny. Příklady potenciálních intervencí uvedené na  jsou: 

 1) blokáda přenosu signálu z buněk prezentujících antigen na T lymfocyty pouţití 

monoklonálních protilátek proti kostimulačním molekulám CD80/CD86, nebo uţití 

rozpustných proteinů k blokádě interakce T lymfocytů a antigen prezentujících buněk  

 2) imunizační postupy na základě pouţití DNA pro přesměrování odpovědi Th2 lymfocytů 

na odpověď typu Th1 a potlačení produkce IgE,  

3) dodání genů pro inhibiční cytokiny nebo dodání antagonistů cytokinů za účelem inhibice 

nebo antagonizmu odpovědi typu Th2,  

 4) podání monoklonální protilátky proti chemokinům a chemokinovým receptorům 

k potlačení influxu eozinofilů a jiných zánětlivých buněk do ohroţené tkáně [7,21] 

5.2.5. Postavení SAIT v léčbě AB  

    Specifická alergenová imunoterapie (SAIT) jako jediný terapeutický postup kauzálně 

zasahuje do vývoje specifické imunologické přecitlivělosti a svým účinkem je schopna tlumit 

proces alergizace astmatického pacienta. 

    Její podstatou je subkutánní či sublinguální aplikace postupně se zvyšujících dávek 

speciálně upraveného alergenu, který je příčinou pacientových obtíţí. Po iniciální vzestupné 
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fázi SAIT následuje kontinuální podávání udrţovacích dávek alergenu po dobu 3-5 let. Tento 

proces navozuje imunologickou toleranci, to znamená, ţe uţ v průběhu léčby a po jejím 

ukončení dochází ke sníţení aţ vymizení obtíţí spojených s expozicí příčinnému alergenu. 

SAIT tedy neléčí konkrétní alergické onemocnění, ale ovlivňuje přecitlivělost samotnou, a 

tím i její orgánové projevy.  

    Klinická účinnost SAIT ve smyslu léčebném i dlouhodobě preventivním je doloţena 

metaanalýzou výsledků klinických studií, které byly prováděny podle zásad medicíny 

zaloţené na důkazech. Studie s uţitím zejména  roztočových a pylových alergenů dokládají u 

pacientů signifikantní zlepšení symptomového skóre u rýmy i astmatu, sníţení exacerbací 

bronchiálního astmatu se sníţenou spotřebou záchranné. Dlouhodobý efekt SAIT přetrvává i 

po jejím ukončení. Preventivní účinek SAIT je zřejmý hlavně u dětských alergiků, dle studií u 

dětí s alergickou rýmou léčených SAIT, bylo zaznamenáno sníţení rizika rozvoje astmatu. Z 

hlediska zlepšení plicních funkcí nebyly výsledky studií jednoznačné. 

    SAIT indikuje alergolog u pacientů, u nichţ je prokázána příčinná souvislost mezi expozicí 

konkrétnímu alergenu a vznikem alergických obtíţí. Tato léčba je tedy vhodná pouze pro 

pacienty s alergickým typem bronchiálního astmatu, medikovaným IgE protilátkami. Příznivý 

efekt SAIT lze očekávat v případě, ţe pacient je senzibilizován pouze na jeden alergen (nebo 

omezenou skupinu alergenů) a tento alergen je dominantním spouštěčem jeho obtíţí. U 

pacientů s přecitlivělostí na inhalační alergeny je SAIT uţívána především při alergii na pyly, 

roztoče, v indikovaných případech na spory plísní a alergeny zvířecí. [8] 

     Dobrý efekt léčby lze očekávat u pacientů s intermitentní nebo lehkou perzistující formou 

astmatu a především u pacientů s alergickou rýmou, kteří jsou vznikem astmatu 

ohroţení.  Naopak u astmatiků s hodnotami FEV1 pod 70% náleţité hodnoty při soustavné 

léčbě, u pacientů s exacerbacemi pod vlivem jiných neţ alergenových spouštěčů nebo s  jinak 

komplikovaným průběhem alergického onemocnění (např. u pacientů s těţkou formou 

atopického ekzému), je SAIT kontraindikována a můţe pacienta spíše ohrozit destabilizací 

jeho stavu. 

     Podmínkou úspěšnosti SAIT je pečlivé sledování pacienta v průběhu léčby a současně 

v rámci jeho moţností dodrţování reţimu s omezením kontaktu se spouštěcími alergeny. Je 

důleţité, aby u astmatiků bylo jejich onemocnění po celou dobu iniciální a udrţovací fáze 

SAIT pod plnou kontrolou.   
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     Za indikace, kontraindikace a provedení SAIT zodpovídá alergolog, který je povinen 

pacienta důkladně poučit, získat jeho souhlas s dlouhodobou terapií a po celou dobu léčby 

pacienta sledovat.   

     Pro úspěšný průběh a dokončení SAIT je nezbytné dodrţet tyto základní podmínky: 

1. Neprovádět SAIT nedefinovanými či nestandardizovanými alergeny. 

2. Podávat SAIT by měl pouze lékař či s jeho pověřením  zdravotní sestra vyškolená v oboru 

a schopna zvládnout systémové alergické reakce. 

3. Aplikovat SAIT pouze při stabilizovaném bronchiálním astmatu při kontrole PEF před a 30 

minut po podání alergenu (v rizikových obdobích - např. v období pyl. sezón lépe kontrola 

plicních funkcí metodou křivky F/V).  

4. Upravit dávku a interval SAIT v případě nadměrných loţiskových reakcí. 

5. U dětských astmatických pacientů mladších 15 let podávat SAIT v doprovodu rodičů, 

pokud rodiče nedali souhlas k aplikaci v jejich nepřítomnosti. [8] 

 

5.3. BRONCHODILATANCIA 

 

    Léčiva s bronchodilatačními účinky se někdy označují jako úlevová antiastmatika. 

Rozdělují se na krátkodobě a dlouhodobě účinná léčiva. [5] Pro svoje vlastnosti patří mezi 

léky první volby k podchycení hrozícího astmatického záchvatu nebo k přerušení záchvatu, 

který jiţ nastal. [28] 

    Krátkodobě účinné látky jsou určeny pro zvládnutí akutních příznaků a nebo jako profylaxe 

pozátěţových astmatických příznaků. Podávají se při intermitentním astmatu a při akutních 

exacerbacích astmatu perzistujícího. 

    Řadíme k nim β2-sympatomimetika s krátkým biologickým poločasem, anticholinergika a 

xanthiny v neretardovaných lékových formách. 

    Dlouhodobě účinné látky se pouţívají u nočních projevů astmatu nebo pro terapii 

perzistujícího astmatu jako doplněk dlouhodobě protizánětlivé terapie. Řadíme sem 

především β2-sympatomimetika s dlouhým biologickým poločasem, xanthiny v retardovaných 

formách a antileukotrieny (uplatňují současně protizánětlivý efekt). [5] 
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5.3.1. Beta2-sympatomimetika 

    Tato léčiva podle doby účinku dělíme na krátkodobě a dlouhodobě účinná léčiva. Relaxují 

bronchiální svalstvo bez ohledu na spazmogen. Mají také antialergické účinky, sniţují 

uvolňování mediátorů z mastocytů a cévní permeabilitu. Existují v perorálních a injekčních 

lékových formách, ale přednost dáváme aplikaci inhalační, jejíţ výhodou je bezprostřední 

účinek na dýchací cesty a dosaţení vyšších koncentrací v bronších při sníţeném výskytu 

neţádoucích účinků. Injekční aplikace je vyhrazena pro těţké akutní stavy obvykle 

hospitalizovaných a pečlivě sledovaných pacientů. [5] 

    Podávané dávky se nevstřebávají systémově, ale pokud dojde k předávkování mají velké 

mnoţství neţádoucích účinků jako zvýšení tepové frekvence, srdeční arytmie a efekty na 

CNS související s aktivací beta-adrenergním receptorem. [29] 

 

Krátkodobě účinná β2-sympatomimetika 

    Krátkodobě účinná β2-sympatomimetika se neaplikují pravidelně, ale podle potřeby - jako 

monoterapie při intermitentním astmatu, v kombinaci s dalšími léčivy u lehkých a středně 

těţkých forem astmatu perzistujícího. Potřeba často opakovaného podávání krátkodobě 

účinných β2-sympatomimetik svědčí o tom, ţe astma není terapeuticky zvládnuto. Řadíme 

k nim fenoterol, salbutamol, terbutalin, hexoprenalin. Mají rychlý nástup účinku 

s maximem během 30 min. Účinek trvá do 4-6 hodin. [5] 

 

Dlouhodobě účinná β2-sympatomimetika 

    Dlouhodobě účinná β2-sympatomimetika jsou dostupná v různých lékových formách – 

salmoterol a formeterol v inhalačních, clenbuterol, procanterol a bambuterol 

v perorálních formách a salbutamol v retardované perorální formě. Jejich účinek trvá zhruba 

12 hod., aplikují se podle formy většinou 2krát denně. [5] 

 

Neselektivní sympatomimetika 

    Tato skupina jiţ ztratila dřívější význam v léčbě astmatu. Pouţívání efedrinu se smíšenými 

přímými účinky je dnes překonané, podobně jako uţívání orciprenalinu. 

    Adrenalin má svůj význam při velmi těţkých aţ kritických stavech, jako je status 

asthmaticus nebo anafylaktický šok. [5,12] 
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5.3.2. Antagonisté muskarinových receptorů 

     Parasympatolytika blokující muskarinové receptory brání účinku acetylcholinu, který se 

můţe při zvýšené parasympatomimetické aktivitě podílet na spazmu bronchiálního svalstva. 

Tyto látky se uţívají převáţně inhalačně. Výhodou jsou podstatně niţší neţádoucí účinky neţ 

u jiných bronchodilatancií a lze jimi zesílit bronchodilatační účinek β2-sympatomimetik. Lze 

je pouţít i případech, kdy jsou bronchodilancia kontraindikována. Antagonisté M-receptorů 

jsou indikovaná při terapii a profylaxi reverzibilní obstrukce dýchacích cest, včetně CHOPN 

s bronchospasmickou sloţkou, při perzistujícím astmatu, zvláště tam, kde β2-

sympatomimetika s protizánětlivou léčbou stav nezlepšují, i při akutním astmatickém stavu. 

    Ipratropium je kompetetivní inhibitor acetylcholinu na presynaptických M2- a 

postsynaptických M3-receptorů. Inhalační aplikace působí u lidí několikanásobně větší 

bronchodilatanci neţ aplikace i.v. Ve srovnání s β2-sympatomimetiky má niţší 

bronchodilatační účinek, který nastupuje za 30-60 min a trvá 4-6 hod. Při inhalační aplikaci se 

resorbuje minimálně, neproniká do CNS, má minimální neţádoucí účinky (sucho v ústech, 

cefalgie, zácpa, ojedinělá retence moči). Opatrnost je na místě u glaukomu, hyperplazii 

prostaty, v graviditě  a během laktace. 

    Dospělí uţívají inhalačně desítky aţ stovky mikrogramů obvykle 2-4krát denně. Nezřídka 

je ipratropium kombinováno  např. s   β2-sympatomimetikem.  

     Tiotropium je inhalační, selektivní, kompetetivní reverzibilní antagonista M1 a M3 

cholinergních receptorů s dlouhodobým 24 hodinovým účinkem. Pouţívá se především u 

pacientů s CHOPN. Inhalační podání tiotropia má minimální neţádoucími účinky. Především 

sucho v ústech, zácpa, faryngitida, sinusitida. Vzácně supraventrikulární tachykardie a 

fibrilace síní, obtíţe při močení, retence moči. [18] 
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Obr. 4.  Léčivý přípravek obsahující tiotropium dostupný v ČR [18] 

 

 

 Oxitropium má poněkud vyšší selektivitu a asi o třetinu delší účinek neţ ipratropium. 

V současnosti se u nás nepouţívá. [18] 

5.3.3. Methylxanthiny 

    Účinky methylxanthinů, včetně účinku bronchodilatačního, spočívají v inhibici 

fosfodiesterasy I-IV a v antagonistickém působení na adenosinové receptory. Výsledkem je 

zvýšená koncentrace cAMP. K extrapulmonálním účinkům obecně patří mírnější 

kardiostimulační, diuretické a dilatace svaloviny trávicího ústrojí. Methylxanthiny stimulují 

také CNS a zvyšují účinek β2-sympatomimetik. Bronchodilatační účinek xanthinů je menší 

neţ u β2-sympatomimetik i ipratropia či tiotropia. Vcelku dobře se resorbují z trávicího 

ústrojí, distribuují se do všech tkání, biotransformují se v játrech a vylučují močí. Procházejí 

placentární barierou a do mateřského mléka. 

    Se zavedením kortikosteroidů do terapie astmatu význam neretadrovaných lékových forem 

v této léčbě poklesl. Naopak retardované lékové formy se uţívají při léčbě středně těţkých a 

především těţkých forem perzistujícího astmatu. Neretardované formy mohou být uţity 

profylakticky při pozátěţovém astmatu. Methylxanthiny se uplatňují také v terapii CHOPN. 

Mezi dnes terapeuticky vyuţívané látky patří theophyllin, aminophyllin a ethophyllin. 

    Theophyllin působí bronchodilatačně, stimulačně na dechové centrum, stimuluje CNS, 

zvyšuje frekvenci a sílu srdečních kontrakcí, působí mírně vazodilatačně v plicích  (sniţuje 
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cévní plicní rezistenci), koronárních cévách a ledvinách. Zlepšuje mukociliární clearance, má 

slabý diuretický účinek a zvyšuje sekreci HCl v ţaludku. Tlumí pozdní astma, neovlivňuje 

však patrně bronchiální hyperreaktivitu.  

    Theophyllin má řadu oběhových komplikací (infarkt myokardu, těţká hypertenze apod.) 

nebo gastrointestinálních komplikací. Nepodává se běţně při anxiózních stavech, 

hypertyreoze nebo dekompenzovaném glaukomu, v 1. trimestru gravidity, během laktace, 

epileptikům a dětem do 6 měsíců. 

    Cimetidin, allopurinol, makrolidová antibiotika a p.o. kontraceptiva zvyšují jeho 

plazmatické koncentrace, při současném podávání je zvýšen také účinek furosemidu a naopak 

sníţen účinek β2-sympatolytik. Při podávání se můţe vyvolat nespavost, bolest hlavy, nauzea 

aţ zvracení, tachyarytmie, iritabilitu a svalový třes aţ křeče. 

    Theophylin se dnes uţívá převáţně v retardovaných formách. [5] 

Působí  aktivně bronchodilatačně. Mimo to má moţná i určité protizánětlivé účinky na 

bronchiální sliznici. Theophylin inhibuje fosfodiesterázy buněk hladkého svalu, zvyšuje tak 

intracelulární koncentraci cAMP a to způsobuje relaxaci. Kromě toho působí theofylin jako 

antagonista na adenosinovém receptoru, jehoţ aktivace adenosinem vyvolá 

bronchokonstrikci. Pro inhalační aplikaci se nehodí. [28] 

Dříve to byla velmi pouţívaná léčiva v terapii průduškového astmatu. V současné době jiţ 

vesměs jen jako doplňková léčba u nočního astmatu nebo námahou vyvolávaného astmatu ve 

formě tablet s pomalým a dlouhodobým uvolňováním (SR formy) anebo ve formě nitroţilních 

injekcí nebo infuzí jako doplněk celkové léčby kortikosteroidy a dalšími bronchodilatačními 

léky (selektivními β2-sympatomimetiky) u akutní exacerbace astmatu a dušnosti. Nevýhodou 

této skupiny léků je, ţe snadno můţe dojít k jejich předávkování, které je spojeno s vedlejšími 

účinky (nevolnost, zvracení, třes, zrychlení srdeční činnosti, zmatenost). Jejich pouţívání by 

mělo být řízeno zkušeným specialistou, případně by měly být sledovány hladiny těchto léčiv v 

krevním séru. Ve smyslu imunomodulačním - protizánětlivém se uplatňují tím, ţe u 

imunokompetentních buněk mohou zabraňovat nitrobuněčnému uvolnění energie a tím tlumit 

aktivitu buněk zánětu. Pro jejich protizánětlivé působení, které by mělo být spojeno s niţšími 

a tím i bezpečnějšími dávkami neţ jsou dávky bronchodilatační, je však nutno přinést ještě 

více věrohodných důkazů. [9] 

    Aminophylin je molekulový komplex theophyllinu s ethylendiaminem, který má vyšší 

rozpustnost ve vodě neţ theophyllin, a proto je také vhodný pro pouţití ve formě roztoků  
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nebo injekcí. Vlastní účinky jsou vyvolávány uvolňováním theophyllinu. V současné době se 

podává především při reverzibilních obstrukcích dýchacích cest nebo noční dušnosti 

v souvislosti s chronickou bronchitidou a emfyzémem plic a při respirační insuficienci 

s hypoventilací při CHOPN. Aplikaci i.v. lze pouţít při těţkých astmatických stavech. A při 

těţkých exacerbacích CHOPN. Retardované p.o. formy se podávají při středně těţkých a 

zvláště těţkých formách perzistujícího astmatu. 

    Ethophylin má obdobné vlastnosti jako theophyllin, jeho bronchodilatační účinek je však 

slabší, ale má významnější účinek vazodilatační. V popředí indikací jsou prokrvení CNS a 

myokardu. [5] 

 

Tab. 4. Terapie astmatu podle tíže onemocnění [30] 

 

  Preventivní  Záchranná 

Krok 1 Intermitentní • není potřeba 

• krátkodobě působící inhalační 

beta-2 mimetika dle potřeby k 

odstranění symptomů, ne častěji neţ 

1x týdně  

• inhalační krátkodobě působící 

beta-2 mimetika, nebo kromoglykát 

před expozicí alergenům či námaze 

Krok 2 

Lehké perzistující   

• IKS v nízké dávce  

• nebo metylxantiny s 

prodlouţeným uvolňováním 

nebo kromoglykát, 

nedokromil nebo 

antileukotrieny  

krátkodobě působící inhalační beta-2 

mimetika dle potřeby k odstranění 

symptomů, ne častěji neţ 3-4x 

denně 

Krok 3  

Středně těţké perzistující 

• IKS v nízké aţ střední 

dávce + LABA nebo 

metylxantiny s 

prodlouţeným uvolňováním 

nebo perorální dlouhodobě 

působící beta-2 mimetika 

nebo antileukotrieny  

• IKS ve vysoké dávce 

krátkodobě působící inhalační beta-2 

mimetika dle potřeby k odstranění 

symptomů, ne častěji neţ 3-4x 

denně 

Krok 4 

Těţké perzistující 

• IKS ve vysoké dávce + 

LABA + jeden či více z 

následujících přípravků: 

perorální dlouhodobě 

působící beta-2 mimetika, 

metylxantiny s 

prodlouţeným uvolňováním, 

antileukotrieny, 

kortikosteroidy perorálně 

krátkodobě působící inhalační beta-2 

mimetika dle potřeby k odstranění 

symptomů 
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5.4. DALŠÍ FARMAKA 

5.4.1. Antileukotrieny 

      Leukotrieny se významně uplatňují v patogeneze bronchiálního astmatu. Jedná se o 

metabolity kyseliny arachidonové, která je obsaţena v buněčných membránách jako součást 

membránových fosfolipidů a je z nich uvolňována působením enzymu fosfolipázy A2. 

Činností dalšího enzymu 5-lipoxygenázy, která je aktivována bílkovinným faktorem FLAP 

(5-lipoxygenase activating factor), dochází k tvorbě leukotrienů. Nejprve vzniká LTA4 a z  

toho pak působením LTA4 hydrolázy LTB4-leukotrien, jehoţ hlavním zdrojem jsou 

neutrofily a téţ monocyty a makrofágy. Z LTA4 působením dalšího enzymu LTC4 syntázy 

vznikají pak tzv. cysteinylové leukotrieny LTC4, LTD4 a LTE4, které se uplatňují zejména 

v alergickém zánětu a jejichţ zdrojem jsou hlavně ţírné buňky a eozinofilní granulocyty. Tyto 

cysteinylové leukotrieny byly dříve označeny jako SRS-A (slow reacting substance of 

anafylaxis). LTC4, LTD4 a LTE4 působí vazbou na receptory označované Cys LT1 a Cys 

LT2. Cys LT1 receptory jsou především na buňkách hladkých svalů a na eozinofilech, ale i na 

dalších buňkách. Působením leukotrienů dochází proto k bronchokonstrikci (leukotrieny mají 

velmi významný bronchokonstrikční efekt, více neţ 1000, větší neţ histamin) a dalším 

účinkům, jako je edém tkáně a zvýšená sekrece hlenu. Leukotrieny hrají téţ významnou úlohu 

v patogeneze alergického zánětu svou chemo-taktickou aktivitou vůči eozinofilům. 

      Antileukotrieny jsou léky blokující účinek leukotrienů, ovlivňují časnou i pozdní fázi 

alergické reakce, jde o prevenci bronchokonstrikce i o protizánětlivý efekt. V blokádě syntézy 

leukotrienů (inhibice 5-lipoxygenázy) se uplatňuje například zileuton, v blokádě Cys LT1 

receptoru zafirlukast, pranlukast, montelukast. 

     Antileukotrieny se uplatňují v léčbě lehkého persistujícího astmatu jako monoterapie, 

v léčbě středně těţkého a těţkého persistujícího astmatu v kombinaci s inhalačními steroidy . 

Tato kombinace je vhodná jednak pro „steroidy šetřící“ efekt a také proto, ţe antileukotrieny 

vhodně doplňují účinek inhalačních kortikosteroidů, které samy syntézu leukotrienů ovlivňují 

jen minimálně. Léčba antileukotrieny je indikována v případě aspirin-senzitivního astmatu a 

byl také prokázán významný efekt v prevenci pozátěţového bronchospasmu. [31,38] 
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Montelukast 

      Sledovalo se  27 dětských pacientů s astma bronchiale (l9 chlapců a 8 dívek ve věku 7-14 

let). U l7 pacientů se jednalo o astma lehké persistující, u 8 o středně těţké persistující a u 2 

pacientů o těţké persistující astma.Všichni anamnesticky udávali subjektivní pocit dušnosti v 

souvislosti s  tělesnou zátěţí. FEV1 v klidu se pohybovala mezi 59-110% normy, v průměru 

činila 86,4%. Z toho 22 pacientů bylo na léčbě inhalačními steroidy v dávce 200-1600 ug, 

2 pacienti uţívali kromoglykát, 3 pacienti byli bez léčby. 

      Pacienti byli vyšetřeni zátěţovým testem na bicyklu po dobu 6 minut při tepové frekvenci 

nad 170/min. Byla sledována FEV1 v 3., 5., 10. a 15. minutě po ukončení zátěţe. U všech byl 

prokázán významný pokles FEV1 (o více neţ 10%). 

      Pacienti byli podrobeni zátěţovému testu znovu po týdnu. Večer před vyšetřením (10-12 

hodin před zátěţovým testem) uţili jednu 5 mg tabletu montelukastu (Singulair 5 Junior). 

      Hodnoty největšího poklesu FEV1 po zátěţi bez léčby a po aplikaci montelukastu byly 

porovnány a vyhodnoceny. 

Výsledky 

      Největší pokles FEV1 byl zaznamenán ve 3. minutě po ukončení tělesné zátěţe, a to u 

pacientů bez léčby i na léčbě montelukastem. 

      Porovnání průměrné hodnoty poklesu FEV1 u pacientů bez léčby a na léčbě: U 

neléčených pacientů došlo ve 3. minutě po ukončení zátěţe k poklesu FEV1 vzhledem 

k výchozí hodnotě v průměru o 29,5%, zatímco po podání montelukastu večer před 

zátěţovým testem došlo k poklesu FEV1 v průměru o 11,5%. Průměrná hodnota poklesu 

FEV1 po zátěţi se zlepšila o více neţ 60%. Navíc u neléčených přetrvával pokles FEV1 ještě 

v 10. minutě a k  normalizaci došlo aţ po aplikaci betamimetika, po podání montelukastu v 

10. minutě po zátěţi došlo u 26 pacientů spontánně k návratu FEV1 k výchozí hodnotě. 

      Všech 26 pacientů s příznivou odpovědí na montelukast udávalo i subjektivní zlepšení 

potíţí. 

      U 26 dětských pacientů bylo po podání montelukastu prokázáno výrazné zmírnění 

pozátěţového bronchospasmu a ústup subjektivních potíţí vázaných na tělesnou zátěţ. Pouze 

u jednoho pacienta s těţkým perzistujícím astmatem nedošlo po podání montelukastu 

k ovlivnění FEV1 ani subjektivních pocitů. [31] 

 

    Zafirlukast (Accolate) selektivně kompetetivně antagonizuje leukotrieny na jejich 

receptorech, tlumí časnou i pozdní fázi alergické reakce, tlumí bronchokonstrikci. Indikací je 
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perzistující astma. Jeho účinek nastupuje za 2 hod. U těţkého perzistujícího astmatu, léčeného 

mj. vysokými dávkami kortikosteroidů, můţe umoţnit postupné sniţování dávek. [38] 

    Montelukast (Singular) osvědčil se při léčbě astmatu a alergické rýmy. [19,38] 

    Pranlukast nebo verlukast, tenidap  

    Z inhibitorů 5-lipoxygenázy (docebenon, piriprost, zileuton) 

 

Zileuton 

Zileuton je schválen pro léčbu chronického astmatu u nemocných ve věku od 12 let. 

Vzhledem k tomu, ţe je v játrech metabolizován systémem izoenzymů cytochromu P450, 

můţe vstupovat do interakcí s jinými léčivy, jeţ jsou těmito enzymy rovněţ metabolizována, 

jako je warfarin, theophylin a propranolol. Přibliţně u 5% pacientů uţívajících zileuton byl 

zaznamenán vzestup koncentrace jaterních enzymů, který po ukončení léčby tímto 

přípravkem odezněl. Výrobce zileutonu doporučuje stanovit koncentraci jaterních enzymů 

před zahájením léčby, během prvních tří měsíců toto vyšetření opakovat v měsíčních 

odstupech a následně interval prodlouţit na dva aţ tři měsíce. K dalším neţádoucím účinkům 

zileutonu se řadí dyspepsie, bolest břicha a nevolnost. FDA jej z hlediska těhotenství zařadil 

do kategorie C.5. [32,29] 

5.4.2. Hyposenzibilizační alergeny 

    Alergická povaha některých forem astmatu vede k pouţití specifické hyposenzibilizační 

léčby. Hyposenzibilizační alergeny jsou přípravky obsahující alergenové extrakty určené 

k diagnostickým koţním testům nebo ke specifické imunoterapii. 

    Jde o alergeny pylu, prachu, roztočů, bakterií, plísni, potravin, případně různé směsi. 

Účinek terapie bývá mnohdy jen částečný, léčení zdlouhavé, vyţadující specializované 

alergologické pracoviště. [9] 

 

5.4.3. Antihistaminika 

     Jedním z nejvýznamnějších mediátorů, které spouštějí alergický zánět je histamin. Ten po 

vyplavení ze zásob nebo nově tvořený ze ţírných buněk a bazofilních granulocytů se váţe na 

histaminové receptory na cévách, hladkých svalech a dalších tkáních a dochází ke spuštění 

alergického zánětu (zarudnutí, otok, svědění eventuálně zúţení průdušek a další projevy). 

Antihistaminika jsou léky, které se dovedou navázat na tyto receptory a zabránit tak histaminu 
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v jeho působení. Tímto mechanizmem se prezentují jako protizánětlivé – imunomodulační 

léky. Některá nová antihistaminika (cetirizin, loratadin a jejich nejnovější lékové formy 

levocetirizin a desloratadin) mají tyto protizánětlivé schopnosti ještě širší a působí tlumivě - 

protizánětlivě na některé buňky zánětu. [9] 

 

5.4.4. Anti-IgE monoklonální protilátky 

    Anti-IgE monoklonální protilátky představují nový přístup k léčbě astmatu. Jde o výběr 

takové monoklonální myší protilátky ze souboru protilátek vytvořených proti IgE, která by 

byla zacílená proti části IgE, jeţ se váţe na receptory mastocytů a jiných zánětlivých     

buněk. [5] 

    Mechanismy zprostředkované IgE mají dominantní roli v patofyziologii alergického 

zánětu. Strategii, které přerušují nebo zpomalují mechanismy vedoucí k tomuto zánětu, jsou 

terapeuticky velmi účinné. 

    Z inhibitorů zkoumaných v různých fázích alergické kaskády od výzkumu aţ po 

terapeutické uţití jako účinná monoklonální anti-IgE protilátka – omalizumab.  

 

OMALIZUMAB 

    Rekombinantní technologií byla připravena molekula, která je z 95% tvořena lidským 

imunoglobulínem podtřídy G1 (IgG1), ke kterému je v oblasti hypervariabilních úseků 

připojena  myší anti-IgE protilátka. Z 5% myší protilátky pouhé tři aminokyselinové zbytky 

nejsou prezentovány v protilátkách lidských. 

    Ve studiích je dokládáno, ţe omalizumab je schopen sníţit mnoţství cirkulujícího 

imunoglobulínu IgE řádově. S vazbou na výši dávky je subkutálně aplikovaný omalizumab 

schopen sníţit volné celkové mnoţství aţ na 96-99% původní hodnoty. 

    Sníţení volného IgE v séru a omezení jeho vazby na vysokoafinitní receptory zamezuje 

degranulaci efektorových buněk, coţ vede ke sníţení aktivace buněk a dále ke sníţení 

aktivace buněk zánětu s následnou redukcí receptorů FcεRI na mastocystech a bazofilech. 

Omalizumab je téţ schopen vazby s molekulami IgE exprimovanými na B lymfocytech, coţ 

vede k inhibici produkce nových IgE protilátek. Recentně bylo prokázáno, ţe omalizumab 

rovněţ ovlivňuje expresi receptorů na antigen-prezentujících buňkách, čímţ zásadně zasahuje 

do mechanismu aktivace T lymfocytů. 
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KLINICKÉ STUDIE S OMALIZUMABEM 

    Léčba omalizumabem bude v klinické praxi nejdříve směřovat k těţkým astmatikům 

s atopickým typem bronchiálního astmatu. V současné době lze shrnout jiţ přesvědčivá data 

z celkem 7 klinických studií. Do studií bylo zařazeno více neţ 7500 pacientů s astmatem a 

alergickou rýmou, z nichţ více neţ 5300 bylo léčeno omalizumabem. Pět studií ze sedmi bylo 

randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných, dvě studie byly otevřené 

s aplikací účinných látek. Do analýzy shromáţděných dat ze studií bylo začleněno 4308 

pacientů z nichţ 93% mělo těţké perzistující astma. 

    Rozbor dat z různě koncipovaných studií prokázal, ţe omalizumab je schopen bez ohledu 

na pohlaví, věk či základní hodnoty IgE redukovat exacerbace bronchiálního astmatu a ţe 

největší zlepšení bylo dosaţeno právě ve skupině těţkých astmatiků. Počet exacerbací astmatu 

u pacientů léčených omalizumabem byl sníţen o 38% a návštěvy lékařských pohotovostech o 

47% ve srovnání s kontrolními skupinami. Omalizumab se tímto zařadil do skupiny 

preventivních antiastmatik, neboť spíše neţ krátkodobou úlevu poskytuje a zlepšuje 

dlouhodobou kontrolu nad astmatem se sníţením potřeby záchranné medikace a perorálních 

kortikosteroidů. V průběhu prvního roku léčby nepotřebovalo perorální kortikoidy ke 

komplexní léčbě 49% astmatiků dostávajících omalizumab, kdeţto ve skupině kontrolní 

nebylo nutné nasazovat systémové steroidy jen ve 26% případů. V závěru prvního roku léčby 

poklesla ve skupině nemocných s aplikovaným omalizumabem spotřeba záchranné medikace 

o 80%. [10] 

TERAPEUTICKÉ INDIKACE 

    Omalizumab je určen pro léčbu těţkého perzistujícího astmatu, u kterého nejsme schopni 

dosáhnout kontroly ani léčbou ani léčbou vysokými dávkami inhalačních kortikosteroidů a 

léčbou dlouhodobě působícími inhalačními β2-mimetiky. Léčbu je moţné zahájit pouze u 

pacientů s typem astmatu zprostředkovaným IgE, kteří mají prokázanou alergickou vazbu na 

celoroční aeroalergeny - buď „prick“ testem či reaktivitou in vitro. 

  Nedoporučuje se podání pacientům mladším 12 let a není určen ani k léčbě akutní 

exacerbace astmatu či status asthmaticus. [10,11] 

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ 

    Lék je aplikován subkutánně v pravidelných dvou- aţ čtyřdenních intervalech. Dávka a 

frekvence podání je individuální a závisí hodně na hodnotě výchozího celkového IgE a 

hmotnosti pacienta. [10,11] 
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BEZPEČNOST  A SNÁŠENLIVOST LÉČBY OMALIZUMABEM 

    Bezpečnost léčby omalizumabem byla sledována u více neţ 7500 pacientů s astmatem a 

alergickou rýmou, kteří se zúčastnili klinických studií. Dle získaných výsledků přípravek 

prokázal jak vynikající bezpečnost, tak snášenlivost. Pouze reakce v místě aplikace se 

vyskytovali častěji ve skupině léčené omalizumabem. Objevovali se v průběhu 1 hodiny po 

aplikaci látky a nebyla důvodem k vyřazení pacientů ze studií. Od července 2003 byl 

omalizumab zaveden do klinické praxe v USA a je v současnosti aplikován 45 000 

pacientům, dosud nebyla hlášena fatální systémová anafylaktická příhoda. [10,11] 

 

5.4.5. Bakteriální imunomodulátory 

    Tyto přípravky (u nás registrované přípravky Broncho-vaxom, Luivac, Ribomunyl, Imudon 

anebo individuálně připravované autovakcíny nebo stockvakcíny) se pouţívají především k 

aktivaci sloţek přirozené nespecifické imunity, zčásti i ke zvýšení specifické imunitní 

odpovědi vůči konkrétním bakteriálním kmenům. Výsledkem působení těchto preparátů je 

sníţení četnosti a intenzity infekcí – především respiračního traktu – a s tím spojena menší 

nemocnost, absence ve škole, zaměstnání, úspora ekonomická – vzhledem ke sníţené 

spotřebě antibiotik a dalších pomocných léků při zvládání těchto infekcí. V tomto smyslu jsou 

uţitečné v těch případech průduškového astmatu a dalších alergií, které jsou spouštěny anebo 

výrazně zhoršovány infekčními podněty. Sníţení četnosti a intenzity infekcí sniţuje četnost a 

závaţnost exacerbací průduškového astmatu vyvolaných těmito infekcemi a poskytuje větší 

prostor pro regeneraci tkání poškozených alergickým zánětem, čímţ se zmírňuje i slizniční 

hyperreaktivita. V posledních létech byly přineseny četné důkazy o mechanismu jejich 

působení, byl potvrzen vliv bakteriálních imunomodulátorů především na aktivaci Th1 

lymfocytů s produkcí příslušných cytokinů (hlavně IFN gamma) a potlačení Th2 lymfocytů se 

sníţením tvorby jimi tvořených cytokinů (hlavně IL-4 a IL-5). Tento efekt by mohl příznivě 

ovlivňovat i průběh alergického zánětu, vyţaduje však ještě další kontrolované studie k  

potvrzení této hypotézy. [9] 

 

5.4.6. Probiotika  

    Jedná se o přípravky obsahující ţivé bakteriální kultury hlavně druhů Lactobacillus a 

Bifidobacter, ale i některé další nepatogenní bakteriální kmeny, které se přirozeně vyskytují 

ve střevě člověka a vytvářejí tam přirozenou střevní mikroflóru. Vlivem časté léčby 
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širokospektrými antibiotiky, ale i některými nevhodnými stravovacími návyky a sloţením 

stravy, dochází ke sníţení jejich zastoupení ve střevě, oslabení jejich činnosti a tím i ke 

zvýraznění činnosti patogenních bakteriálních kmenů v zaţívacím traktu. Jejich zvýšeným 

přívodem (v potravinách s jejich významným obsahem – jogurty, kefíry, acidofilní mléka 

nebo přípravky s definovaným mnoţstvím těchto bakterií v jednotlivé podávané dávce) se 

snaţíme normalizovat poměry střevní mikroflóry. Podobně jako u bakteriálních 

imunomodulátorů uvedených v předchozím odstavci, tak i u probiotik se potvrdilo, ţe 

vyvolávají především imunitní odpověď zprostředkovanou Th1 lymfocyty. Některé současné 

studie poukazují na skutečnost, ţe podávání probiotik v novorozeneckém věku a útlém dětství 

navozuje přirozený vývoj imunitního sytému a tím i niţší výskyt alergií v pozdějším věku. 

Tyto skutečnosti však musí být ověřeny a podpořeny ještě dalšími kontrolovanými studiemi 

aby je bylo moţno přijmout za skutečně prokázané. [9] 

  

5.4.7. Dialyzáty lymfocytů (transfer-faktory) 

    Jedná se o dialyzované extrakty vepřových leukocytů nebo leukocytů zdravých lidských 

dárců. U těchto přípravků byla experimentálně prokázána schopnost normalizovat nebo 

aktivovat imunitní reakce především zprostředkované nebo řízené T lymfocyty. Léčebně se 

příznivě uplatňují při zvládání hlavně recidivujících virových a mykotických infekcí a při 

regeneraci imunitního systému po opakovaných nebo závaţných infekcích. Byly publikovány 

pozitivní zkušenosti s podáváním těchto přípravků u těţkých forem atopického ekzému, 

mohou se uplatňovat při sníţení četnosti komplikujících virových infekcí u astmatiků 

podobně jako bakteriální imunomodulátory, tyto předpoklady však nebyly dosud podloţeny  

kontrolovanými studiemi. [9] 

 

5.4.8. Duální tachykin NK1/NK2  - látka budoucnosti? 

    Neuropeptid substance P a neurokin A jsou členy tachykinových peptidů, vyskytujících se 

uvnitř nervových a imunitních buněk. V dýchacích cestách interakce těchto látek 

s tachykinovými (NK1 a NK2) receptory způsobí bronchokonstrikci, bronchiální 

hyperreaktivitu, zvýšenou sekreci hlenu, vasodilatanci, zvýšenou permeabilitu cév a aktivaci 

buněk zánětu. 

      Bronchokonstrikce je jeden z hlavních efektů tachykinů. 
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      Pacienti s astmatem na rozdíl od pacientů bez astmatu jsou více citliví na působení 

substance P a neurokinu A. Proto se vědci domnívali, ţe prostředek inhibující oba NK1 a NK2 

receptory by mohl být úspěšný v léčbě astmatu. Byla vytvořena nová látka tzv. „duální 

tachykin NK1/NK2 ”, který je receptorovým antagonistou. V předklinických studiích byla tato 

látka  zkoušena na morčatech a veverkách a inhibovala bronchokonstrikci, způsobenou 

agonisty tachykinových receptorů NK1 a NK2.   

    Studie byla prováděna ve třech různých univerzitních nemocnicích, byla randomizována, 

dvojitě zaslepena, placebem kontrolovaná. Zúčastnilo se jí 19 muţů mezi 18-50 lety se středně 

těţkým astmatem. 

     Vzrůstající koncentrace NKA-neurokin A (3.3×10
-9

-1.0×10
-6 

mol.mL
-1

) byla inhalována 

v časovém intervalu 1-10 h, před kaţdou dávkou byla ještě podána dávka DNK333 (100 mg) 

nebo placeba. 

    Bylo pozorováno, ţe DNK333 nemělo efekt na základní plicní funkce, ale chránilo tyto 

pacienty  proti účinku NKA, který způsobuje plicní konstrikci. Po 1 h aplikace bylo FEV1 

vyšší u pacientů, kteří uţívali DNK333 ve srovnání s pacienty uţívající placebo. 

    Výsledky studie ukázaly, ţe podávaný DNK333 blokuje neurokin A, způsobující 

bronchokonstrikci u pacientů s astmatem. 

    Ţádné závaţné neţádoucí reakce nebyly během studie pozorovány. U čtyřech pacientů se 

objevila bolest hlavy, kašel, zhoršení astmatu, dušnost. [22] 

5.4.9. Makrolidy při léčbě těţkého astmatu 

    Článek zveřejněný na webu Faculty of medicine se zabývá studií, která jako první ukazuje 

léky, které mohou redukovat neutrofilový zánět u lidí trpících těţkou formou astmatu. Tato 

studie se zaostřuje na sníţení neutrofilů v dýchacích cestách, díky podávání  klaritromycinu u 

těţkého astmatika bez naznačujícího akutního zánětu.  

    Při těţkých formách astmatu jsou podávány vysoké dávky inhalačních kortikosteriodů s β2-

agonisty, s dlouhodobým účinkem, doplněné terapií orálními kortikosteroidy a anti IgE 

protilátkami. Nicméně chronická údrţbová léčba systémovými kortikosteroidy je s pojena 

s mnoha neţádoucími účinky. Proto je lepší vyuţití anti IgE-protilátek, které nemají tolik 

neţádoucích účinků, ale dají se pouţít pouze u pacientů s astmatem charakterizovaným 

eozinofilním zánětem. Proto se objevila myšlenka vyuţití makrolidů, zvláště klaritromycinu u 
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astmatu se zvýšenou hladinou neutrofilů. V randomizované, dvojitě zaslepené, placebem 

kontrolované studii 45 pacientů uţívalo 8 týdnů dvakrát denně 500 mg klaritromycinu.  

    Klaritromycinová terapie prokázala redukci koncentrace neutrofilových chemoreaktantů 

IL-8, neutrofilové elastázy (MMP-9). Léčba klaritromycinem také zlepšila quality-of-life 

skore v porovnání s placebem. 

    Tato studie byla ovšem malá a krátká, aby znamenala zásadní změnu v léčbě pacientů 

s těţkých astmatem, a zavedla klaritromycin jako doplňkovou léčbu. [23] 
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6. LÉKOVÉ FORMY A ZPŮSOBY APLIKACE ANTIASTMATIK 

 

    Kromě perorálních a běţných parenterálních lékových forem se velmi dobře jiţ dlouhou 

dobu uplatňují lékové formy inhalační. Při inhalačním podání léčivo působí přímo na dýchací 

cesty, kde tak můţe mít vysokou koncentraci, která je často prakticky nedosaţitelná při jiných 

aplikačních cestách. Do systémové cirkulace se dostává jen malé mnoţství podaného léčiva, 

čímţ jsou výrazně omezeny moţné neţádoucí účinky vyplývající z ovlivnění dalších systémů. 

Nástup účinku je přitom velmi rychlý a lze pouţít rovněţ látky, které např. nejsou 

absorbovány při p.o. podání nebo které mají vysoký first pass efect.  

Preference inhalačních cest se týká jak léčiv určených k dlouhodobé, preventivní léčbě, tak i 

léčiv určených pro úlevovou, záchrannou aplikaci při akutních projevech nemocí. V léčebné 

strategii astmatu i CHOPN individuálně vybíráme pro pacienta nejenom léčivou látku, ale i 

vhodný inhalační systém, se kterým je nutno pacienta naučit zacházet a opakovaně 

kontrolovat jeho správnou inhalační techniku. Nesprávná inhalační technika a nevhodně 

zvolený inhalační systém, např. s ohledem na věk, kdy problémovou skupinou jsou malé děti 

do pěti let věku a na druhé straně senioři, mohou být příčinou léčebných neúspěchů. Proto je 

nutno při léčebném neúspěchu vţdy nejprve zkontrolovat inhalační techniku a compliance 

pacienta a teprve potom případně změnit skladbu léčivých látek nebo jejich dávkování. 

Inhalační cesta podání je stará jako lidstvo samo. Lidé odjakţiva inhalovali různé látky, 

především pro jejich systémové, převáţně psychotropní účinky, a nevědomky tak uţívali 

obrovského absorbčního povrchu respiračního systému o ploše, která je u dospělého jedince 

srovnatelná s plochou tenisového dvorce. Velká plocha a rychlost absorbce umoţňují rychlý 

nástup účinku inhalovaných látek. Původní, masivní a spíše skupinová inhalace při různých 

rituálech a obřadech dopravovala do organismu různé kouře a páry. Později byla inhalace 

individualizována a došlo k vynalezení mnoha inhalačních pomůcek, z dnešního pohledu 

inhalačních systémů. Klasickým individuálním inhalačním systémem byla a zůstává dýmka 

ve svých nepřeberných podobách. 

    I historie léčebného vyuţití inhalační aplikace různých léčebných látek je velmi dlouhá. 

První známky jsou jiţ 4000 let staré, tehdy byla popsána inhalace kouře z pasty durmanu či 

rulíku zlomocného obsahující alkaloid atropinu. Starořecký lékař Hippokrates (460-370 l. př. 

Kr.) ordinoval svým dýchavičným pacientům léčebné inhalování horké páry obsahující různé 

aromatické látky, jako je eukalyptový olej apod. Na počátku 19. století byla astmatikům 
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doporučována inhalace tabáku s durmanem a z Anglie pochází další léčebný návod z roku 

1860, ve kterém je popisována inhalace malých dávek ochlazeného tabákového kouře na noc 

k prevenci astmatického záchvatu. Ale i u nás se ještě v padesátých letech minulého století 

kouřily protiastmatické cigarety. V roce 1935 byla publikována práce popisující inhalaci 

adrenalinu při léčbě akutních astmatických příznaků. [6] 

    Historický vývoj prodělávaly téţ inhalační pomůcky, resp. inhalační systémy k léčebnému 

vyuţití. V roce 1829 zkonstruovali Schneider a Walz první vodní inhalátorem a v roce 1847 

bylo v lázních Euzetles Bains otevřeno první inhalatorium. V roce 1860 zkonstruoval 

Charrieres přenosný parní inhalátor. Termín aerosol, dnes běţně označující směs plynu a 

tuhých nebo kapalných částic menších neţ 10 μm pouţívanou k léčebné inhalaci, poprvé 

pouţili Gray a Petterson v roce 1932. Ještě v padesátých letech 20. století byly i v medicíně 

pouţívané tzv. balónkové rozprašovače. Další vývoj inhalačních systémů pouţívaných 

v pneumologii, resp. v léčbě nemocí dolních cest dýchacích a plic, je charakterizován snahou 

dopravit léčivo za účelem jeho lokálního působení do celého průduškového stromu, event. aţ 

do plicních sklípků, ale zároveň je neţádoucí jeho působení systémové. Coţ ovšem 

neznamená, ţe inhalační způsob aplikace léčiv není v jiných odvětvích medicíny vyuţíván 

k léčebnému systémovému účinku, jak se např. v posledních letech děje u inhalační aplikace 

inzulínu. 

    Novodobá éra vývoje moderních inhalačních systémů pro respirační medicínu byla 

odstartována před padesáti lety v roce 1956, kdy v důsledku onemocnění dcery pracovníka 

Riker Laboratories v USA vznikl nápad aplikovat lék do dýchacích cest z tlakové nádoby 

s odměrnou dávkou. Tak byl vyvinut dosud nejuţívanější inhalační systém, tj. tlakový 

aerosolový dávkovač (MDI) pouţívající tehdy jako propelent, tj. hnací plyn, freon 

(chlorofluorcarbon – CFC), který vytvářel s léčivem suspenzi. Všechny propelenty uţívané 

pro MDI musí mít specifické charakteristiky, mezi něţ patří udrţování směsi v kapalném 

stavu pod tlakem v uzavřeném kontejneru při pokojové teplotě, vhodná hustota a rozpustnost 

a velmi nízká toxicita. Propelent musí být  chemicky stabilní, musí umoţňovat chemickou 

stabilitu suspenze nebo roztoku léčivé látky, musí být chuťově i pachově přijatelné pro 

pacienta a musí být nehořlavý. V MDI jsou dnes jiţ CFC propelenty  nahrazeny zcela 

nefreonovými hnacími plyny (HFA - hydrofluoralkany). 

    Ekologicky inertní, ale na dechovém ústrojí pacienta závislé, jsou inhalátory pro práškové 

formy léčiv (DPI). Jako první byl v roce 1967 vyvinut Spinhaler pro inhalaci dinatrium 
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kromoglykátu. V roce 1977 byl vyvinut Rotahaler pro inhalaci salbutamolu a později pro 

inhalaci kortikosteroidu beklometason dipropionátu. Inhalační nástavec se zrodil v roce 1985, 

devadesátá a pozdější léta přinesla vývoj dalších inhalačních systémů pro práškovou formu 

léku - Aerolizer, HandiHaler, Inhalátor M včetně vícedávkových systémů, z nichţ jsou 

v České republice dostupné Turbohaler, Easyhaler, Diskhaler, Diskus a nejnovější Airmax. 

Inovované vícedávkové inhalační systémy pro práškové formy léků mají zabudovaná 

počítadla, které poskytují nemocnému i zdravotníkovi přehled o tom, kolik dávek v inhalátoru 

zbývá, a částečně vypovídá i o compliance pacienta. [6] 

 

6.1. Typy inhalačních systémů 

 

    Česká terminologie jednotlivých inhalačních systémů je odvozena od terminologie anglické 

uvedené v základním dokumentu GINA. První skupina inhalačních systémů tvoří inhalační 

systémy pouţívající ke své činnosti stlačený hnací plyn. Sem patří aerosolové dávkovače        

(pressurized metered-dose inhaler – MDI), aerosolové dávkovače s inhalačními nástavci a 

dechem aktivované aerosolové dávkovače. Druhou skupinu tvoří inhalátory pro práškovou 

formu léku (dry powder inhaler - DPI). Třetí skupinu inhalačních systémů představují 

nebulizátory produkující tzv. vlhký aerosol. Dechem aktivované aerosolové dávkovače a 

inhalátory pro práškovou formu léku tvoří podskupinu inhalačních systémů označovanou jako 

dechem aktivované inhalační systémy (breath-actuated inhaler - BAI). 

    Obecným problémem inhalačních systémů pro práškovou formu léku je manipulace s velmi 

malým mnoţstvím léčivé látky. Proto se uţívá agregace malých dávek látky do větších částic 

nebo jejich navázání na nosič, kterým je krystalická laktóza. Při inhalaci z DPI dochází, 

někdy i za pomoci disperzní mříţky, k deagregaci větších částic na malé částice nebo 

k uvolnění vazby léčivé látky z nosiče. Jednotlivé DPI se liší mnoţstvím laktózy obsaţené 

v jedné aplikační dávce. Laktóza zabezpečuje, díky své sladké chuti, subjektivní vjem 

provedené inhalace, můţe však sama o sobě způsobovat podráţdění sliznice v orofaryngu a 

následný kašel a kompromituje podávání léčiv za pomoc DPI u pacientů, kteří laktózu 

netolerují. Intolerance laktózy můţe způsobit i znemoţnit podávání určitého léčiva, pokud je 

na trhu pouze v aplikaci DPI. 

    Účinná inhalační léčba spočívá v úspěšném dopravení léčivé látky na místo určení, tj. do 

průduškového stromu, případně aţ do plicních sklípků. Efektivita inhalace je ovlivněna 
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charakteristikami inhalačních systémů, manipulací s inhalačním systémem a inspiračním 

manévrem. [6] 

 

Aerosolové dávkovače – MDI 

    MDI kladou nejvyšší nároky na správnou inhalační techniku a jsou také zatíţeny největší 

chybovostí. Většina léčiv MDI-HFA je rozpuštěna v roztoku, ale salbutamol je stále 

v suspenzi, stejně tak fixní kombinace salmoterolu a flutikasonu, kdeţto beklometason, 

budesomid, ciklesonic, formeterol, ipratropium bromid a jeho kombinace s fenoterolem jsou 

rozpuštěny v roztoku. [6] 

 

Dechem aktivované aerosolové dávkovače 

    Dechem aktivované aerosolové dávkovače odstraňují problém s koordinací ruka-nádech, 

resp. ruka-mozek. Na našem trhu je pouze k dispozici Easi-Breathe, ke kterému můţe být 

připojen maloobjemový inhalační nástavec Optimiser. [6] 

 

Aerosolové dávkovače se zabudovanými maloobjemovými inhalačními nástavci 

    Syncroner Inhaler je aerosolový dávkovač neoddělitelně zabudovaným inhalačním 

nástavcem, který zvyšuje podíl laminárního proudění, a tím sniţuje ulpívaní látky na stěnách 

dutiny ústní. Je určen pro inhalaci nedokromilu sodného. 

    Aerosolový dávkovač JET má jiţ zabudovaný inhalační nástavec. Pouţití aerosolového 

dávkovače s inhalačním nástavcem nevyţaduje koordinaci aktivace aerosolového dávkovače 

s nádechem, výrazně sniţuje orofaryngeální depozici za současného zvýšení plicní depozice 

účinné látky. [6] 

 

Inhalační nástavec na aerosolové dávkovače 

    Inhalační nástavec na aerosolové dávkovače odstraňují problémy s koordinací ruka - 

nádech, bez ohledu na jejich objem, coţ přináší výhodu pacientům, kteří nedokáţí 

z jakéhokoli důvodu správně pouţívat MDI. [6] 

   

Inhalátory pro práškovou formu léku 

    Inhalátory pro práškovou formu léku mají oproti MDI výhodu ve snadnějším pouţitím, 

neboť se jedná o dechem aktivované inhalační systémy, a tudíţ odpadá nutnost koordinace 
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ruka - nádech a nemocný  můţe vdechnout odměřenou dávku i několika vdechnutími. DPI 

jsou obecně doporučeny dětem od 6 let věku, ale lze je pouţívat i pro mladší děti od věku 4 

let. Praotce DPI je jednodávkový Spinhaler určený pro inhalaci kromoglykátu sodného, který 

byl vyvinut v roce 1967. Prvním rezervoárovým mnohodávkovým DPI byl Turbohaler 

vyvinutý v roce 1987, který byl pro pouţití fixní kombinace budesonid/formoterol výrazně 

inovován včetně počítadla dávek. Z konce osmdesátých let pochází i Diskhaler, coţ je malý 

mnohodávkový DPI s vyměnitelnou kartridţí, později byl vyvinut mnohodávkový Diskus. 

  Do této skupiny ještě patří Aerolizer, Easyhaler, Inhalátor M a HandiHaler. [6] 

   

Nebulizátory 

    Nebulizátory generují tzv. vlhký aerosol a dělí se na ultrazvukové a kompresorové tj. 

tryskové. U ultrazvukových nebulizátorů je generován aerosol rozkmitáním piezoelektrického 

krystalu, vibrace jsou přenášeny buď přímo nebo tekutinou na nádobku s roztokem léčiva, a 

tím je generován aerosol a méně výkonné typy ultrazvukových nebulizátorů nedosahovaly 

takových výkonů. Výhodou ultrazvukového nebulizátoru je jeho tichý chod. [6] 

 

6.2. Nové inhalační systémy na trhu v ČR 

 

Airmax 

    Airmax patří mezi inhalační systémy pro práškové formy léků, jedná se o DPI 

s rezervoárem na 100-200 dávek. 

    Na náš trh byl poprvé uveden v roce 2005 pro inhalaci budesomidu v přípravku Pulmax. 

Má zcela unikátní technologii označovanou jako X-ACT spočívající v aktivním odměření 

dávky, které následně procházejí cyklonovým separátorem. Odměřovací mechanická  

metalová pruţina mechanicky stlačí pumpu, která z rezervoáru uvolní jednu dávku. Celý 

proces není závislý na gravitaci, coţ umoţňuje jeho aplikaci v jakékoli poloze. [6,14] 
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Aerosolové dávkovače MDI 

 

 MDI                          Easy-Breath                         JET                                       Syncroner 

                                   s Optimiserem 

Inhalátory pro práškovou formu léku 

 
    

   

    Aerolizer                            Airmax                   Diskhaler                           Diskus 

 

 

    Easyhaler                     Handihaler                           Inhalátor M                      Turbohaler 

 

Obr. 5. Inhalační systémy v ČR [ 6] 
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7. ÚLOHA EDUKACE, KOMUNIKACE A COMPLIANCE 
V PÉČI ASTMATU  
 

    Astma zasahuje do ţivota jednotlivce, rodiny i společnosti. Vedení léčby astmatu, musí 

vycházet z interaktivního partnerského vztahu pacienta (a jeho rodiny) k lékaři, zdravotní 

sestře ostatním členům zdravotnického týmu a musí být přísně individualizováno. Úspěšnost 

vybudování toho vztahu výrazně ovlivňuje úspěšnost léčby. 

    Cíle úspěšného vedení léčby astmatu jsou: 

 dosaţení a udrţení kontroly nad příznaky astmatu 

 zachování normální úrovně všech činností včetně tělesné aktivity 

 zachování funkce plic v normálním rozsahu 

 předcházení exacerbacím astmatu 

 vyvarování se neţádoucího účinku protiastmatických léků 

 prevence úmrtí astmatu 

   

    Moderní přístup k léčbě astmatu klade velký důraz na vybudování dobrého vztahu a 

dlouhodobou spolupráci mezi lékařem a pacientem. Současně je zvaţována zodpovědnost 

pacienta za jeho zdraví i schopnost samostatně se rozhodovat při řešení zdravotních 

problémů. Pacient přechází z role pasivního příjemce lékařských doporučení do role aktivního 

partnera. 

  Vztah mezi lékařem a pacientem začíná první návštěvou v ordinaci. Jeho úspěšné vytváření 

závisí do velké míry  na kvalitě komunikace mezi nimi. 

    Klíčové faktory dobré komunikace mezi lékařem a pacientem jsou: 

 příjemné chování 

 upoutání pozornosti v interaktivním dialogu 

 povzbuzení a pochvala 

 empatie, uklidnění a zvládnutí obav 

 poskytnutí individuálně přizpůsobených informací 

 určení společných cílů a stanovení priorit, které mohou být u pacienta a lékaře různé 

 zpětná vazba a kontrola [4] 
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7.1. Edukce 

 

    Výchova pacienta patří mezi základní a nejdůleţitější úkoly zdravotníků v péči o chronicky 

nemocné pacienty. Edukce je nedílnou plnohodnotnou součástí komplexní dlouhodobé léčby. 

Bez dobré edukace nelze dosáhnout dobré spolupráce pacientů při léčbě. Nemocného je nutné 

naučit praktickým dovednostem v péči o astma, pomoci mu změnit návyky a zvýšit jeho 

sebedůvěru, uspokojení a důvěru v lékaře. 

    Podstatou edukce jsou i informace o podstatě nemoci, o její léčbě, o rozdílech mezi 

preventivními a úlevovými léky, o způsobech sebekontroly a hodnocení příznaků. Důleţité 

jsou znalosti měření funkce plic výdechoměrem, pravidla první pomoci při zhoršení nemoci a 

pokyny pro prevenci a úpravu prostředí. [4] 
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8. LÉČBA ASTMATU V TĚHOTENSTVÍ 
 

    Průduškové astma je nejčastější váţné chronické onemocnění, které se vyskytuje v 

těhotenství a postihuje aţ 8,4 % těhotných. Průběh astmatu je u kaţdé ţeny nepředvídatelný, 

protoţe u dvou třetin ţen se v průběhu těhotenství mění tíţe choroby.  Z obav o bezpečnost 

léčby astmatu v těhotenství nejsou pacientky dostatečně léčeny. Týká se to akutní exacerbace, 

ale i léčby dlouhodobé. Není totiţ mnohdy správně stanovena tíţe astmatu a tomu 

odpovídající léčba. Bronchiální astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Do 

probíhajícího zánětu zasahuje řada faktorů (např. expozice alergenům, emoční stres, virová 

infekce atd.), které způsobí klinickou variabilitu onemocnění. Strategie péče je komplexní a 

léčba by měla být prováděna týmem odborníků (astmatolog, gynekolog a praktický lékař) ve 

spolupráci s těhotnou pacientkou trpící astmatem.  

    Cílem u těhotné pacientky s astmatem je dosáhnout optimální léčbou kontroly nemoci, a 

tak zajistit podmínky pro normální vývoj dítěte. 

     Pacientky správně léčené jiţ před graviditou mají příznivější průběh astmatu v posledním 

trimestru a tím i lepší perinatální ukazatele. Z toho vyplývá nutnost správné léčby astmatu u 

všech ţen fertilního věku.  

Globální strategie péče o astma v těhotenství zahrnuje pět hlavních okruhů:  

 objektivní zhodnocení klinického stavu matky a plodu;  

 vyvarování se spouštěcích faktorů, které přispívají k tíţi astmatu;  

 edukační a psychologická podpora;  

 farmakologická léčba;  

 specifická alergenová imunoterapie.  

Těhotné pacientce s astmatem je potřeba srozumitelně vysvětlit povahu nemoci a rizika 

nekontrolovaného onemocnění pro její zdraví i zdraví očekávaného dítěte. Dále je nutno 

zdůraznit význam pravidelné léčby pro kontrolu astmatického zánětu a ujistit pacientku o 

bezpečnosti terapeutického postupu. Pacientka má takto větší důvěru v léčbu a lépe 

spolupracuje. Velmi důleţitá je kontrola správného pouţívání inhalačních systémů, self-

monitoring s měřením vrcholové výdechové rychlosti (PEF - peak expiratory flow) 

výdechoměrem se sledováním astmatických příznaků. [25,27] 

Těhotenství je charakterizovanou řadou změn v mnoha systémech (imunologickém, 

dýchacím, zaţívacím atd.). Většina těchto změn je způsobena vlivy hormonálními.  
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Stoupá látková výměna a s ní i poţadavky na zvýšenou spotřebu kyslíku. Dochází ke změnám 

v krevních plynech (kyslíku a kysličníku uhličitého). Tlak kyslíku v tepnách je u plodu pouze 

1/3  aţ  1/4 tlaku kyslíku dospělých. K zajištění dostatečného okysličení plodu  musí být u 

nastávající matky sycení krve kyslíkem (tzv. saturace kyslíku) nad 95%. [26,27] 

    Je nezbytné zajistit bezpečnost a účinné pouţití medikace během gravidity. Před početím je 

třeba zajistit co nejlepší kontrolu astmatu uţitím takových léků, které mohou být pouţity v 

péči o astma i v těhotenství. To zaručí maximální dodávku kyslíku pro vyvíjející se embryo a 

plod. Odhaduje se, ţe u třetiny těhotných ţen s astmatem se zvýší frekvence a tíţe symptomů 

během těhotenství, proto je důleţité připravit plán léčby před početím. Tento plán by měl 

obsahovat kontrolu správné techniky uţití inhalátorů, edukaci o péči o astma v domácím 

prostředí a instrukce o kontaktu lékařem v případě zhoršení stavu. Prekoncepčně je dostatek 

času diskutovat výše zmíněné otázky (povaha onemocnění, význam medikace, reţimová 

opatření, léčba komorbidit). [25] 

8.1. Farmakologická léčba 

    Farmakologická léčba astmatu v těhotenství se v podstatě neliší od léčby mimo těhotenství. 

V těhotenství je bezpečnější uţívat léky na astma neţ se vystavovat riziku exacerbací, které 

mohou narušit oxygenaci plodu. Současná farmakoterapie astmatu zdůrazňuje léčbu zánětu 

dýchacích cest ke sníţení jejich hyperreaktivity a k prevenci symptomů astmatu. Ačkoli se 

předpokládá, ţe léčba astmatu je během těhotenství stejně účinná, rozdíly ve fyziologii matky 

a farmakokinetice léku mohou během těhotenství působit na absorpci, distribuci, 

metabolismus a clearance léků. Endokrinologické změny zahrnují zvýšení volného kortizolu v 

plazmě a tkáňovou neodpovídavost na kortizon. Změny nacházíme i v buněčné imunitě. 

[25,35]  

8.2. Kategorie bezpečnosti léků v těhotenství 

    Podávání léků v těhotenství určují kategorie bezpečnosti podle FDA. Je stanoveno 5 

kategorií, jeţ byly vypracovány na základě studií na zvířatech a na základě klinických údajů 

získaných u těhotných ţen. Většina antiastmatické medikace je kategorizována skupinou B a 

C, kde uţitek medikace převaţuje nad rizikem. Ţádná současná medikace astmatu není 

hodnocena kategorií D. Kategorii B má jediný inhalační kortikosteroid (ICS) budesonid, dále 

antileukotrieny, kromony a anticholinergika. Ostatní léky jsou řazeny do kategorie C 

(inhalační β2-agonisté s rychlým nástupem účinku [SABA], inhalační β2-agonisté s 
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dlouhodobým účinkem [LABA], ostatní ICS mimo budesonid, p. o. kortikosteroidy a 

theofyliny. Ciclesonid kategorii FDA prozatím nemá, protoţe není v USA registrován. 

[25,35] 

8.3. Stupňovitá léčba astmatu 

 Stupeň 1: mírné intermitentní astma 

Léky ze skupiny SABA jsou doporučeny jako úlevové pro léčbu symptomů podle potřeby. 

Přednost se dává salbutamolu pro jeho výborný bezpečnostní profil a nejvíce informací o jeho 

pouţívání v průběhu těhotenství.  

 Stupeň 2: mírné perzistující astma 

Pro dlouhodobou preventivní antiastmatickou léčbu je preferována denní léčba nízkými 

dávkami inhalačního kortikosteroidu. Je dávána přednost budesonidu, protoţe je nejvíce 

dostupných informací o jeho uţívání v těhotenství.  

Pokud se týče jiných ICS, nebyly získány ţádné údaje, které by nasvědčovaly, ţe nejsou 

bezpečné, a proto mohou pacientky v léčbě pokračovat, pokud jimi bylo dosahováno dobré 

kontroly před těhotenstvím. Kromoglykan, antagonisté leukotrienových receptorů (LTRA) a 

theofylin jsou v seznamu jako alternativní, ale ne preferovaná terapie. Mají výborný 

bezpečnostní profil, avšak omezenou účinnost ve srovnání s ICS. LTRA vedou jen ke 

střednímu, byť statisticky signifikantnímu zlepšení u dětí a netěhotných dospělých ţen s 

astmatem. Výsledky studií, v nichţ byla porovnávána účinnost obou léků, svědčily jasně ve 

prospěch ICS. O pouţití LTRA v těhotenství je publikováno jen velmi málo údajů, avšak 

výsledky studie jejich bezpečnosti u zvířat poslané do FDA jsou povzbuzující. LTRA jsou tak 

alternativní, ale ne preferovanou léčbou u těhotných ţen, u kterých bylo onemocnění úspěšně 

kontrolováno touto léčbou před těhotenstvím. Theofylin má prokázánu klinickou účinnost v 

některých studiích a byl po mnoho let pouţíván u těhotných ţen s astmatem. Má však 

potenciálně závaţnou toxicitu, která vychází z nadměrného nebo nepřiměřeného dávkování 

nebo z určitých lékových interakcí (např. s erythromycinem). Uţití theofylinu během 

těhotenství vyţaduje pečlivou titraci dávky a pravidelné monitorování k udrţení doporučené 

sérové koncentrace v rozsahu 5–12 µg/ml. 

 Stupeň 3: středně těţké perzistující astma 
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Jsou preferovány dvě léčebné moţnosti: buď kombinace nízkých dávek ICS a LABA, nebo 

zvýšení ICS ke středním dávkám. Údaje ze studií během těhotenství jasně nevymezily, která 

moţnost je doporučována.  

Omezené jsou rovněţ údaje týkající se účinnosti a bezpečnosti uţití kombinované terapie 

během těhotenství. Randomizované kontrolované studie u netěhotných dospělých osob však 

ukazují, ţe přidání LABA k nízkým dávkám ICS kontroluje astma lépe neţ pouze zvýšení 

dávky ICS. Farmakologické a toxikologické profily LABA a SABA jsou podobné, a je moţné 

očekávat, ţe LABA budou mít podobný bezpečnostní profil jako salbutamol s prokázaným 

bezpečným podáváním v těhotenství. K dispozici jsou dvě LABA, salmeterol a formoterol, s 

omezenými observačními údaji o jejich uţití v těhotenství. Mohl by být vybrán salmeterol, 

protoţe jsou dlouhodobé zkušenosti s jeho aplikací. Pro udrţovací léčbu je preferovaným ICS 

budesonid. Theofylin nebo LTRA lze pouţít jako alternativní přídavnou léčbu.  

 Stupeň 4: těţké perzistující astma  

Po pečlivé kontrole techniky inhalace, jakou pacientka pouţívá, a její adherence k terapii 

(dodrţování léčebného programu) určené pro stupeň 3 by měly být navýšeny ICS do 

vysokých dávek a preferováno uţití budesonidu. Pokud léčba nestačí, je třeba přidat 

systémové kortikosteroidy. [25,35] 

8.4. Příprava pacientky s astmatem k porodu 

    U pacientek bez komplikací jak astmatu, tak těhotenství je porod veden běţným způsobem 

bez speciální intervence porodníka. Je velmi důleţité, aby pacientka pokračovala v uţívání 

své pravidelné antiastmatické medikace. Před přijetím je doporučováno měření PEFR po 12 

hodinách. Pacientkám léčeným systémovými kortikosteroidy (kortikodependentním) i těm, 

které uţívaly systémové kortikosteroidy v posledních čtyřech týdnech, musí být podáno 100 

mg hydrocortisonu (nebo ekvivalentu methylprednisolonu) i. v. po 8 hodinách i v dalších 24 

hodinách k prevenci adrenální krize. Pro vyvolání porodu je vhodné podat prostaglandin E2 

(PGE2) vaginálně (Prostin). Lékem volby je oxytocin. Lumbální anestezie sniţuje během 

porodu spotřebu kyslíku a minutovou ventilaci.  Měla by jí být dávána přednost před anestezií 

celkovou.  Pro navození celkové anestezie je uţitečný ketamin, protoţe zabraňuje 

bronchospasmu. Dále je třeba zajistit adekvátní hydrataci a dostatečnou analgezii ke sníţení 

rizika bronchospasmu. Pro analgezii je doporučován fentanyl. [25,35] 
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9. ZÁVĚR 
 

    Astma bronchiale je v dnešní době celosvětově velmi rozšířenou nemocí, která se projevuje 

jak v dětském tak dospělém věku. Zápas s touto nemocí bývá většinou celoţivotní.  Aby tento 

boj byl úspěšný a podařilo se pacienta udrţet ve stabilizovaném stavu, je nutné správně 

stanovit diagnózu, podrobit pacienta kvalitním a smysluplným vyšetření a následně určit 

léčbu. Moţnosti léčby jsou široké a od dob minulých prošly velkým vývojem a dnes můţeme 

pacientovi poskytnout kvalitní léky nejen z hlediska chemického, ale i technologického, 

zvláště co se týče inhalačních systémů, které jsou konstruovány tak, ţe nejen zajišťují kvalitní 

podání léku, ale také představují komfort pro pacienta při jejich aplikaci. 

    Na druhou stranu je třeba, aby si i pacient uvědomil, ţe není pasivní součástí léčby, ale 

musí se aktivně zapojit do boje, který není vţdy lehký a snadný a na jeho konci nemusí být 

úspěch. Pacient musí být podrobně seznámen se svojí nemocí a stavem. Je nezbytné, aby 

věděl, jaké léky a na co uţívá, aby se naučil rozeznávat jednotlivé stavy nemoci a uměl si 

v situaci náhlého zhoršení pomoci. 

    I přesto, ţe toto onemocnění můţe být pro pacienta celoţivotní, dnešní moderní medicína a 

technologie mu však poskytují moţnost proţít jej kvalitně a plnohodnotně. 
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     S chorobami dýchacích cest se setkáváme velice často. Patří mezi ně infekce dolních cest 

dýchacích (laryngotracheitida, tracheobronchitida, pneumonie atd.), plicní onemocnění 

s bronchiální obstrukcí (CHOPN, astma), intersticiální procesy neznámé etiologie a 

bronchiální karcinom. 

     Astma bronchiale patří mezi onemocnění postihující významnou část celosvětové 

populace. Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Chronický zánět je 

spojen s průduškovou hyperreaktivitou  a obstrukcí. Ke klinickým projevům astmatu patří 

epizody pískotů, dušnosti, tíţe na hrudi a kašle, zvláště v noci nebo časně ráno. Na vzniku 

astmatu se podílejí dědičné faktory spolu s negativními vlivy zevního prostředí. Podle 

klinických příznaků před zahájením léčby se astma rozděluje na intermitentní, lehce 

perzistující, středně těţce perzistující a těţce perzistující. 

    Léky pouţívané při léčbě můţeme rozdělit na léky sniţující zánět a hyperreaktivitu 

bronchů, kam patří kortikosteroidy podávané inhalačně (beclometason, budesonid,fluticason) 

a nebo systémově (prednison, methylprednison) a imunoprofylaktika (kromolin, nedokrimil) a 

na skupinu léků uvolňující spazmus bronchů – bronchodilatancia – krátkodobě působící, 

uţívané hlavně při akutním astmatickém záchvatu (fenoterol, salbutamol, terbulin) a 

dlouhodobě působící (salmoterol,formeterol), podávané hlavně jako prevence. Antagonisté 

muskarinových receptorů (ipratropium a tiotropium) a methylxanthiny jsou také látky 

s bronchodilatančními účinky. K další skupinu látek, které se pouţívají při léčbě, představují 

látky podávané hlavně profylakticky jako antileukotrieny, hyposenzibilizační alergeny, 

antihistaminika, anti-IgE protilátky, bakteriální imunomodulátory a probiotika. 

    Kromě perorálních a běţných parenterálních lékových forem se velmi dobře jiţ dlouhou 

dobu uplatňují lékové formy inhalační. Při inhalačním podání léčivo působí přímo na dýchací 

cesty, kde tak můţe mít vysokou koncentraci, která je prakticky nedosaţitelná při jiných 

aplikačních cestách. Do systémové cirkulace se tak dostává jen malé mnoţství léčiva, čímţ 

jsou omezeny i neţádoucí účinky.  
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    We experience respiration tract diseases very often. Infection of ventral respiratory ways 

(laryngotracheitis, tracheobronchitis, pneumonia etc.), lung disease with bronchial obstruction 

(CHOPN, asthma), interstitial processes of unknown etiology and bronchial carcinoma belong 

to this group of diseases. 

    Asthma bronchiale is one of the diseases affecting a substantial part of the world’s 

population. It is a chronic inflammatory disease of respiratory ways. Chronic inflammation is 

linked to hyperactivity of bronchi and obstruction. Whistling, breathlessness, feeling of 

burden on the chest and cough, particularly at night and early in the morning are typical 

clinical features of asthma. Asthma origins from inherited factors which influence is 

accelerated by the negative impact of environment. Based on clinical symptoms identified 

before a treatment is started, asthma can be classified as intermittent, slightly persisting, 

moderately hard persisting and strongly persisting.  

    Pharmaceuticals used in the course of a treatment can be divided into several groups. The 

first group consists of pharmaceuticals depressing the inflammation and hyperactivity of 

bronchi, i.e. corticosteroid drugs dosed either by inhalation (e.g. beclometason, budesonid, 

fluticason) or systematically (e.g. prednisone, methyl-prednisone) and imunoprofylactics (e.g. 

romolin, nedokrimil). The second group consists of pharmaceuticals releasing spasm of 

bronchi  (bronchodilatancia)  either  with short-term effect used mostly when acute asthma 

attack occurs (e.g. fenoterol, salbutamol,terbulin) or  with long-term effect (e.g. salmoterol, 

formeterol) used as prevention. Antagonists of muscarine receptors (ipratropium and 

tiotropium) and methyl-xanthenes are substances with bronchodilatansive effect as well. 

Another group of drugs used during the treatment are substances applied mainly 

profylactically i.e.   antileukotrienes, hyposensibilisative allergens, antihistamines, anti-Ige 

antibodies, bacterial imunomodulators and probiotics. 

     In addition to peroral and current parental forms of drug application, the inhalation of drug 

has already been successful for a long time. When distributed by inhalator the medicine 

reaches directly respiratory ways. Using this method of drug application, a high concentration 
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of effective elements unattainable by other method of application is secured. Therefore, only 

very small amount of drug gets into system circulation and undesirable effects are reduced.  
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10. SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 
 

AB                 astma bronchiale  

ASA               acetylsalicylová kyselina 

ATB               antibiotika 

BHR               bronchiální hyperreaktivita  

CNS               cévní nervová soustava 

des-CIC         desisobutylciclesonid 

CHOPN         chronická obstrukční plicní nemoc 

IKS                 inhalační kortikosteroidy 

LABA            inhalační β2 – mimetika s dlouhodobým účinkem  

NEA               neeozinofilní astma 

SABA            inhalační β2 – mimetika s krátkodobým účinkem 

SAIT              specifická  alergenová imunoterapie 
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