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V predvečer Jesenných respirologických dní sa uskutočnilo v piatok 20. septembra 2013 vo Vysokých 

Tatrách v Grandhoteli Praha sympózium spoločnosti Novartis podporené Slovenskou 

pneumologickou a ftizeologickou spoločnosťou. 

Odborné podujatie uviedli dámy z predsedníctva, prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc. a krajská 

odborníčka MUDr. Helena Leščišinová, ktoré privítali prítomných a zároveň uviedli videoodkaz 

hlavnej odborníčky pre pneumológiu MUDr. Marty Hájkovej, CSc., MPH, ktorá vyzdvihla prínos novej 

molekuly dlhodobo pôsobiaceho inhalačného anticholinergika (LAMA) pre liečbu chronickej 

obštrukčnej choroby pľúc (CHOPCH), ktorou je glykopyróniumbromid. Ako poznamenala, ide o 

molekulu, ktorá vo výsledkoch klinických štúdií ukázala významnú účinnosť a porovnateľnú 

bezpečnosť oproti placebu a súčasne porovnateľnú účinnosť a bezpečnosť oproti tiotrópium 

bromidu, s rýchlejším nástupom účinku a dlhotrvajúcim bronchodilatačným účinkom. V závere 

príhovoru MUDr. Hájková vyjadrila presvedčenie, že nová terapeutická molekula prinesie pre 

pacientov s CHOCHP dlhšie prežívanie vo veľmi dobrej kvalite života. 

Otvoriť a nechať otvorené 

MUDr. Bohuslav Matula zo Špecializovanej nemocnice Sv. Svorada, n.o., Zobor, Nitra sa v úvode 

svojej prednášky zamyslel nad významom otvárania a udržania dilatácie priedušiek u pacientov s 

CHOCHP. Dôležité je si uvedomiť, že spirometria je nevyhnutná k správnej diagnostike CHOCHP, ale 

vziať do úvahy aj to, že bronchodilatačný test môže byť pri CHOCHP pozitívny aj negatívny. S 

nástupom veľmi účinných bronchodilatancií sa dostávame do situácie, kedy sa darí čiastočne zvrátiť 

„ireverzibilnú" obštrukciu dýchacích ciest (DC), ktorá je pre CHOCHP typická. Pri diagnostike CHOCHP 

je nevyhnutné si uvedomiť, či po aplikácii bronchodilatancia pri BDT (bronchodilatačný test) sa podarí 

odstrániť obštrukciu alebo nie. Odstránenie obštrukcie je dané tým, že sa normalizuje, alebo sa 

posunie nad dolnú hranicu normy pomer FEV1/FVC. GOLD stanovil tú hranicu ako 70 %. To znamená, 

že pri CHOCHP môže byť BDT pozitívny alebo negatívny, ale nesmie sa normalizovať, alebo sa dostať 

na normálnu hodnotu pomer FEV1/FVC, čo znamená pretrvávajúcu obštrukciu (graf 1). Toto je 

nevyhnutné mať zdokumentované u každého novodiagnostikovaného pacienta s CHOCHP. Pozitívny, 

alebo negatívny BDT jednoznačne nestanovuje diagnózu CHOCHP, nakoľko akýkoľvek výsledok tohto 

testu nemôže vylúčiť/ potvrdiť astmu bronchiale. Z hľadiska definície CHOCHP podľa GOLD je 

nevyhnutný BDT a po aplikácii bronchodilatancia musí pretrvávať a nesmie sa normalizovať pomer 

FEV1/ FVC. V prípade takto zdokumentovanej diagnostiky už nie je až tak podstatné, čo sa liečbou 

dosiahne. Môže sa stať, že dobrou bronchodilatačnou liečbou dosiahneme výsledky nesvedčiace pre 

túto diagnózu, ale napriek tomu je to CHOCHP, „iba" dobre liečená CHOCHP a takýto pacient musí aj 

naďalej ostať v dispenzári pneumológa a pokračovať v liečbe. Preto je nesmierne potrebné urobiť 

hneď v úvode novodiagnostiky tento BDT a pacient zdiagnostikovaný ako s CHOCHP musí spĺňať 

GOLD diagnostické kritériá. U pacientov s CHOCHP reverzibilita nie je úplná, nakoľko ide o ochorenie 



s kombináciou obštrukcie a deštrukcie. Pri obštrukcii dochádza k ireverzibilným zmenám v zmysle 

vzniku peribronchiálnej fibrózy a kolapsu DC. Deštrukcia spôsobuje ireverzibilné zmeny na pľúcnom 

parenchýme a aj na bronchiálnom strome (deštrukcia alveolárnych stien a bočných spojení). Je tam 

našťastie pre pacienta aj reverzibilná zložka, hypertrofia hladkého svalstva, bronchokonstrikcia alebo 

akumulácia hlienu, ktorá sa musí ovplyvniť adekvátnou bronchodilatačnou liečbou. 

CHOCHP je nehomogénne ochorenie, kde dochádza k viacerým nepríjemným procesom. K 

poškodeniu dochádza na základe chemických vplyvov, pri nerovnováhe oxidatívnych parametrov, pri 

dysbalancii medzi proteázami a antiproteázami, kedy dochádza k chemickej deštrukcii tkaniva. Na 

druhej strane je prítomná aj mechanická deštrukcia. Dôležitá je napr. nadmerná distenzia alveol a 

bronchov, ktorá môže spôsobiť ich definitívne poškodenie s nemožnosťou vrátenia elasticity týchto 

štruktúr. Deje sa to predovšetkým v oblastiach s „air trappingom", kde dochádza k tzv. „ventilovému 

efektu", kde pri nádychu vzduch prúdi do alveol, ale veľmi ťažko prúdi von. Za istých okolností, ako 

napr. pri exacerbácii alebo pri námahe, môže dôjsť až k nadmernej distenzii daných jednotiek a k ich 

definitívnemu poškodeniu, čím sa stráca elastický retrakčný tlak. V takomto prípade ide už o 

ireverzibilný jav, preto je dôležité adekvátnou liečbou zabrániť obštrukcii a ventilovému efektu. 

Obmedzenie pretoku vzduchu má dôsledky na symptómy a na celkový stav pacienta. Obštrukcia 

malých dýchacích ciest (MDC) a ireverzibilné zmeny, ako redukcia elastického retrakčného tlaku, 

vedú k zníženiu prietokov a kolapsu dýchacích ciest, k air trappingu (zadržaniu vzduchu pri výdychu), 

čo vedie k hyperinflácii a k základným symptómom, ktoré u pacientov s CHOCHP pozorujeme. Toto 

vedie aj k nadmernej distenzii istého počtu bronchio-alveolárnych jednotiek a potencuje to redukciu 

elastického retrakčného tlaku, kruh sa uzatvára a vedie špirálu dolu, stav sa neustále zhoršuje a 

progreduje. Čo môžeme teda pri CHOCHP ovplyvňovať? Anatomické zmeny a deštrukciu zatiaľ nie 

sme schopní ovplyvniť, farmakologicky nedokážeme nahradiť tkanivo. Preto je potrebné sa pri liečbe 

zamerať na obštrukciu, na zabránenie znižovania prietoku, air trappingu, aby sa proces nezhoršoval, 

ale naopak aby sa zlepšil stav pacienta. 

Prim. Matula opäť zdôraznil, že CHOCHP je ochorenie nehomogénne, pozostávajúce zo sumy rôznych 

patofyziologických poškodení a mechanizmov. Nehomogénnosť vidieť aj na HR-CT zobrazení, kde u 

pacienta s CHOCHP sú prítomné normálne alveolárne jednotky bez obštrukcie aj bez deštrukcie, 

prítomné sú bronchiolo-alveolárne jednotky, ktoré sú zápalové (prítomný je zápal steny, hlien, 

bronchokonstrikcia), u každého sú hyperreaktívne bronchiolo-alveolárne jednotky so zvýšenou 

hyperreaktivitou s variabilnou obštrukciou. V pokročilejších štádiách CHOCHP sú prítomné aj 

remodelované bronchioloalveolárne jednotky so sieťkou okolo MDC bez možnosti ich ďalšieho 

otvárania a dilatácie a sú prítomné aj deštruované, emfyzémové bronchiolo-alveolárne jednotky, kde 

dochádza k narušeniu alveolárnych sept a kolapsu MDS pri výdychu. Ochorenie CHOCHP teda 

predstavuje sumár všetkých týchto patolofyziologických mechanizmov a v závislosti od ich pomerov 

je možné zadefinovať fenotyp tohto ochorenia u konkrétneho pacienta. Ak sa k prevládajúcej 

patofyziologickej zložke pridajú aj komorbidity a priebeh ochorenia (rýchly, pomalý, exacerbačný...), 

tak sa dajú zadefinovať fenotypy, ktoré predstavujú rôzny pomer týchto jednotlivých zložiek. Priebeh, 

komorbidity a zmeny v bronchioloalveolárnych jednotkách (normálne, zápalové, hyperreaktívne, 

remodelačné, emfyzémové) a rôzny pomer ich zastúpenia, môžu zadefinovať fenotyp pacienta, ako 

napr. syndróm overlap CHOCHP - astma, kedy sa vyskytuje variabilita príznakov, prítomná je 

výraznejšia, ale nie úplná reverzibilita obštrukcie, prítomnosť zápalových zmien steny, prítomnosť 

hlienov, neskôr s bronchiektáziami, exacerbáciami. Môžeme zadefinovať emfyzémový typ, ktorý je 

typický vyšším počtom deštruovaných bronchiolo-alveoárnych jednotiek a pod. Čo je ale dôležité, pri 



jednotlivých fenotypoch CHOCHP je vždy viac menej prítomná aj reverzibilná zložka, ktorú je 

potrebné ovplyvňovať farmakoterapiou, preto je u každého pacienta s CHOCHP indikovaná 

bronchodilatačná liečba. GOLD jednoznačne definuje, že bronchodilatanciá sú základným pilierom 

manažmentu CHOCHP a predstavujú základ manažmentu symptomatických pacientov s CHOCHP. 

Medzi základné triedy farmák (používané samostatne alebo v kombinácii) patria: krátkodobo 

pôsobiace beta 2-mimetiká a antagonisty muskarínových receptorov, metylxantíny (teofylín) a 

dlhodobo pôsobiace bronchodilatanciá. 

Akým spôsobom je preto možné správne „namiešať" pacientovi najvhodnejšiu bronchodilatačnú 

terapiu? Do úvahy je potrebné brať viaceré aspekty bronchodilatácie, ako je napr. kvantitatívny 

aspekt - akú bronchodilatáciu liečbou dosiahneme, akým spôsobom sa nám podarí zlepšiť parametre 

obštrukcie (najčastejšie merané cez FEV1). Ukazuje sa, že je potrebné zvoliť bronchodilatanciá s čo 

najväčším dilatačným efektom, a taktiež je podstatná kombinácia bronchodilatancií (BD) s rôznym 

mechanizmom na potencovanie ich účinku. Nemenej dôležitý je aj časový aspekt liečby pre pacienta, 

ako rýchlo (aký je rýchly nástup účinku, a tým aj rýchla úľava po aplikácii) a ako dlho bude 

bronchodilatačný účinok trvať. Ukazuje sa, že dlhodobý bronchodilatačný účinok má oveľa väčší 

účinok na vyprázdňovanie pľúc, na hyperinfláciu, a tým aj na symptómy pacienta. Znamená to, že 

kvantitatívny aj časový aspekt bronchodilatácie je nesmierne dôležitý pre pacienta s CHOCHP. 

Stratégia liečby CHOCHP vychádza z odporúčaní GOLD z roku 2013, ktoré jasne preferujú dlhodobo 

pôsobiace bronchodilatanciá (tab. 1), okrem skupiny pacientov GOLD A, u ktorých podľa odporúčaní 

je jedno, či týmto pacientom dáme krátko alebo dlho pôsobiace BD. Prim. Matula si položil otázku: 

„Je to pravda? Kto sú pacienti GOLD A?" Ide o pacientov s obštrukciou s FEV1/FVC < 70 % referenčnej 

hodnoty (RH), ale patria tam aj pacienti s FEV1 > 80 % RH alebo FEV1 50 - 80 % RH, preto sa tu 

ukazuje ako podstatná otázka hlavne včasnej liečby. Ako sa má zahájiť liečba u pacientov v štádiu 

GOLD A? Aj analýza veľkých štúdií (UPLIFT, TORCH atď.), ktorú vykonali Decramer a Cooper (2010), 

potvrdila štatisticky menší pokles FEV1 u pacientov liečených dlhodobo pôsobiacimi BD oproti 

placebu alebo krátko pôsobiacim BD. Ak po dvoch rokoch sa začnú pacienti na symptomatickej liečbe 

(lege artis podľa odporúčaní GOLD) liečiť dlhodobo pôsobiacimi BD, nepodarí sa im vrátiť ich pľúcne 

funkcie do stavu, aké by mali, keby boli od začiatku liečení dlhodobo pôsobiacimi BD (graf 2). Preto, 

aj keď GOLD dáva možnosť výberu, bude pre pacienta aj v štádiu GOLD A prínosné začať včas 

intenzívnu liečbu dlhodobo pôsobiacimi bronchodilatanciami, nakoľko tieto beta 2-mimetiká a 

anticholinergiká, zlepšujú obštrukciu pri CHOCHP hodnotenú pomocou FEV1. Liečba dlhodobo 

pôsobiacimi anticholinergikami (LAMA) je štandardom liečby CHOCHP a zlepšuje množstvo klinických 

veličín, ako pľúcne funkcie, inspiračnú kapacitu, toleranciu záťaže, účinnosť pľúcnej rehabilitácie, 

dýchavicu, zdravotný stav alebo exacerbácie. Ako aj pridanie kombinácie LABA/IKS k LAMA zlepšuje 

pľúcne funkcie a kvalitu života. Súčasná liečba LAMA má veľmi dobrý účinok, ale relatívne pomalý 

nástup účinku, ktorý vrcholí až po pár hodinách. Na základe klinických štúdií je zjavné, že pacienti na 

dlhodobej liečbe dlhodobo pôsobiacimi BD sú menej symptomatickí, majú oveľa lepšiu záťažovú 

toleranciu, zmierňuje sa ich dynamická hyperinflácia pri záťaži, tým sa zlepšuje ich záťažová kapacita 

ako aj ich kvalita života pri tejto liečbe. V súčasnosti sa odporúča kombinovanie bronchodilatancií pri 

CHOCHP. Súčasné smernice odporúčajú v liečbe stredne ťažkej CHOCHP na optimalizáciu príznakov 

pacienta pridanie druhého bronchodilatancia. Kombinovanie bronchodilatancií rôznych 

farmakologických tried môže zlepšiť účinnosť a znížiť riziko vedľajších účinkov v porovnaní so 

zvyšovaním dávky jedného bronchodilatancia. S progresiou obštrukcie dýchacích ciest je 

podporovaná kombinácia LAMA + LABA. 



V poslednej časti prednášky sa prim. Matula venoval pacientom s vysokým rizikom, a to pacientom v 

skupine GOLD C a GOLD D. Je tu viacero možností farmakoterapie a priam potreba kombinácie liekov 

(tab. 2). Kombinovať je možné inhalačné kortikoidy a dlhodobo pôsobiace beta2-mimetiká (IKS + 

LABA) alebo kombinovať bronchodilatanciá (LABA + LAMA). Výber liečby bude závisieť aj od typu 

pacienta, od jeho fenotypu. Odporúčania pre IKS sú založené prevažne na preventívnom účinku pri 

exacerbáciách, u častých exacerbátorov je vhodné pridať aj roflumilast. Ďalej je skupina pacientov s 

výraznými symptómami, ktorí nemávajú exacerbácie - u nich je možné voliť voľnú kombináciu 

bronchodilatancií, ktoré im zlepšia symptómy a kvalitu života. Preto pri voľbe liečby je potrebné 

definovať, čo je u pacienta dominantné, či symptómy alebo exacerbácie, aký je to fenotyp. 

V otázke IKS je treba podotknúť, že sú v súčasnosti nadužívané, často sú preskribované pacientom, 

ktorí nespĺňajú kritériá. Jednoznačné je, že monoterapia dlhodobo pôsobiacimi IKS sa neodporúča, 

pretože je menej účinná než kombinovaná liečby LABA a IKS. Dlhodobá liečba IKS je odporučená pre 

pacientov s ťažkou/veľmi ťažkou CHOCHP a častými exacerbáciami, ktorí nie sú adekvátne 

kontrolovaní pri liečbe dlhodobo pôsobiacimi bronchodilatanciami. Liečba IKS zlepšuje pri stredne 

ťažkej až ťažkej CHOCHP príznaky, pľúcne funkcie, kvalitu života a frekvenciu exacerbácií (FEV1 < 60 % 

náležitej hodnoty). Napriek odporučeniu pridať v štádiu GOLD II druhé bronchodilatans sa často v 

skorších štádiách indikujú práve IKS. Podľa GOLD by mala byť kombinácia IKS plus LABA rezervovaná 

len pre ťažkú CHOCHP (štádium III) s častými exacerbáciami. Napriek tomu sú IKS a kombinácie 

IKS/LABA často predpisované v skorších štádiách. Podľa štúdie Tashkina (2006) je zjavné, že až 63,7 % 

pacientov v GOLD II užíva IKS, v GOLD III je to 67,2 % a v GOLD IV 72,5 % pacientov. Na druhej strane 

neplatí, že keď sa pacientom dávajú bronchodilatanciá, nič sa nerobí pre ich exacerbácie. Ako 

potvrdila aj štúdia INSPIRE, aj anticholinergiká ovplyvňujú exacerbácie. Čo sa týka ovplyvnenia 

symptómov, je to jednoznačné. Pacienti užívajúci iba IKS mali výraznejšie dyspnoe a menšiu úľavu od 

symptómov v porovnaní s pacientmi na bronchodilatanciách. Dlhodobo pôsobiace bronchodilatanciá 

v porovnaní s monoterapiou IKS signifikantne zlepšujú skóre dýchavice počas 1 roka. Aj kombinácia 

LABA/LAMA poskytuje výraznejšie zlepšenia pľúcnych funkcií po 6 týždňoch ako LABA/IKS. V závere 

zhrnul primár Matula prednášku do nasledovných bodov: 

primárne fyziologické postihnutie pri CHOCHP je obmedzenie prietoku vzduchu, ktoré vedie k 

symptómom a zhoršeniu kvality života pacienta; bronchodilatácia predstavuje kľúčový terapeutický 

cieľ; dôležitým dôsledkom bronchodilatácie je redukcia hyperinflácie (jej reverzibilnej zložky); 

predĺženie trvania účinku bronchodilatátorov vedie k výraznejšej redukcii hyperinfácie, a tým k 

lepšiemu a konzistentnejšiemu zlepšeniu pacientových symptómov; kombinácia BD rôznych skupín 

môže viesť k výraznejšiemu efektu; kľúčové štúdie podporujú včasné zahájenie liečby dlho 

účinkujúcimi BD; BD liečba signifikantne redukuje aj riziko exacerbácií. 

Glykopyrónium bromid - prehľad klinického programu a postavenie v liečbe CHOCHP 

MUDr. Štefan Laššán, PhD. z Kliniky pneumológie a ftizeológie I. LF SZU, Univerzitná nemocnica 

Bratislava sa v úvode svojej prednášky venoval časovej osi nástupu liekových skupín na liečbu 

CHOCHP, pričom spomenul aj najnovšie výhľady do budúcna. 

Za prelom v liečbe CHOCHP sa dajú pokladať inhalačné bronchodilatanciá (IBD), tak krátko pôsobiace 

beta 2-mimetiká (SABA), ako aj krátko pôsobiace anticholinergiká (SAMA), neskôr aj ich fixné 

kombinácie. 



Ďalší prelom v liečbe predstavovali dlho pôsobiace IBD - dlho pôsobiace beta 2-mimetiká (LABA), 

ktoré boli čoskoro nasledované ich fixnými kombináciami s IKS. Kľúčovým bol príchod prvého dlho 

pôsobiaceho anticholinergika - tiotropium bromidu (TB), prvého IBD s 24-hodinovou účinnosťou. 

Nasledovali ultra-LABA a inhibítory fosfodiesterázy 4. (roflumilast) - prvý systémovo účinný, 

nesteroidný, protizápalový liek s možnosťou perorálneho podania, ktorý bol dizajnovaný práve pre 

pacientov s CHOCHP. V súčasnosti pozorovať postupný nástup nových molekúl 24 hodín pôsobiacich 

IBD zo skupín LABA a LAMA a ich fixných kombinácií. Následne sa hromadia nové poznatky o už 

starších liekových skupinách u pacientov s CHOCHP, ako sú napr. makrolidy, statíny, N-acetylcisteín. 

Budúcnosť rozhodne patrí liekom, ktoré budú špecificky a cielene zasahovať v kaskáde 

patofyziologických defektov pri CHOCHP. Čo je ale podstatné, IBD ostanú aj naďalej základným 

kameňom liečby tohto ochorenia. 

Tak ako sa menila dostupnosť farmák v liečbe CHOCHP, tak sa menili aj názory na stratégiu 

farmakoterapie. V roku 2001 bol publikovaný prvý dokument GOLD - komplexné odporúčanie panelu 

špičkových odborníkov s cieľom poskytnúť najrelevantnejšie odporúčania ohľadne diagnostiky, liečby 

a manažmentu CHOCHP. Tieto odporúčania priniesli koncept stupňovitého manažmentu ochorenia, 

ktorý sa riadil stupňom závažnosti CHOCHP. Posudzovanie závažnosti ochorenia však malo 

monodimenzionálny charakter, keďže sa opieralo iba o stupeň obštrukčnej ventilačnej poruchy 

(OVP), vyjadrený hodnotou % náležitej hodnoty postbronchodilatačného FEV1. Ku kvalitatívne 

novému prístupu viedla revízia dokumentu GOLD v roku 2011, ktorá prvýkrát uviedla do klinickej 

praxe multidimenzionálne hodnotenie ochorenia založené na miere rizika (počet prekonaných 

akútnych exacerbácií (AE), stupeň OVP a symptómov), škále dýchavice mMRC a dotazníku dopadu 

ochorenia na život pacienta CAT. To znamená, že pacienti sa na základe kombinácie týchto kritérií 

začali rozdeľovať do skupín A, B, C a D, pričom dokument GOLD 2011 uvádzal pre každú triedu 

závažnosti odporúčanú farmakologickú a nefarmakologickú terapiu, liek prvej voľby, alternatívnu 

voľbu, ako aj ďalšiu možnosť liečby podľa potreby pridávanú k prvým dvom liečebným kategóriám. 

Trendy týkajúce sa liečby CHOCHP veľmi intenzívne smerujú k čoraz detailnejšiemu hodnotenie 

nielen závažnosti ochorenia, ale aj aktuálnej aktivity či dopadu na bežný život, čo bude viesť k 

personalizácii terapie. 

Vráťme sa však do súčasnosti a pozrime sa, čo je rozhodujúce v manažmente CHOCHP z pohľadu 

pacienta. Sú to hlavne symptómy, ktoré ho trápia a ovplyvňujú jeho každodenný život a akútne 

exacerbácie, ktoré vedú k výraznému zníženiu jeho kvality života a pacienta bezprostredne ohrozujú 

úmrtím alebo závažnými komplikáciami. Ako sa ukazuje, tieto dva symptómy sú najefektívnejšie 

ovplyvniteľné práve IBD. Aké nároky dnes teda kladieme na moderné inhalačné bronchodilatanciá? 

IBD musia mať hlavne rýchly nástup účinku a silnú intenzitu bronchodilatácie. Dôležité je, aby IBD 

počas celého dávkovacieho obdobia dosahovalo lineárny bronchodilatačný účinok, pri ktorom by sa 

hodnota trough FEV1 (hodnota pred podaním ďalšej dávky bronchodilatancia) čo najviac približovala 

hodnote max FEV1 dosiahnutého počas dávkovacieho obdobia. Súčasne je dôležité, aby sa v krátkom 

časovom úseku od začiatku liečby podarilo dosiahnuť maximálne dosiahnuteľnú bronchodilatáciu s 

ohľadom na stupeň závažnosti ochorenia a stupeň remodelačných zmien v pľúcach. Samozrejme, 

keďže IBD sú liekovou skupinou, ktorá bude pacienta s CHOCHP sprevádzať po celý život, dôležité je, 

aby si svoj dilatačný efekt zachovalo počas celej doby liečby, aby ani po dlhej dobe nedošlo k 

tachyfylaxii a strate účinnosti. Veľmi dôležitá z pohľadu pacienta je aj otázka bezpečnosti liečby, 

preto sa očakáva minimum nežiaducich účinkov (NÚ), dobrá znášanlivosť, minimum alebo žiadne 

liekové interakcie. Jedným zo špecifík inhalačnej liečby je tesný súvis medzi aktívnou farmakologickou 



liečbou a samotným inhalačným systémom. Je veľmi dôležité, aby pacienti s CHOCHP dostávali lieky 

aplikované prostredníctvom pacientsky prijateľného inhalačného systému, ktorý znižuje riziko 

chybovej manipulácie, a tým aj nedostatočného efektu liečby. Ako sa dnes ukazuje, moderné IBD 

majú aj účinky presahujúce samotné zlepšenie pľúcnych funkcií. Možno teda hovoriť o účinkoch 

pleiotropných, protizápalových a imunomodulačných, čo spolu s bronchodilatáciou môže viesť k 

modifikácii prirodzeného priebehu ochorenia. 

Aké skupiny bronchodilantancií máme dnes k dispozícii? (schéma 1) tradične sa sem zaraďujú ešte 

metylxantíny, ale ťažisko predstavujú brochodilatnaciá zo skupiny beta2mimetík a anticholínergík. 

Moderná liečba CHOCHP sa opiera o 24 hodín účinkujúce vysoko potentné bronchodilatanciá, pričom 

sa s výhodou využíva aj kombinácia oboch tried, ktoré rôznymi mechanizmami navodzujú 

bronchodilatačný účinok. Ako už bolo uvedené, prelomom v liečbe CHOCHP bolo uvedenie prvého 24 

hodín účinkujúceho inhalačného anticholinergika - tiotropium bromidu (TB). Od jeho príchodu na trh 

až doteraz tento liek splnil očakávania laickej aj odbornej verejnosti. Priniesol výraznú symptomatickú 

úľavu, zvýšil výkonnosť a kvalitu života pacientov, viedol k zníženiu AE a dokonca aj k modifikácii 

priebehu ochorenia u určitých skupín pacientov. Navyše tento prvý LAMA preukázal aj veľmi dobrú 

tolerabilitu a priaznivý bezpečnostný profil. V súčasnosti prichádza na trh druhý liek zo skupiny LAMA 

-NVA237-glykopyróniumbromid (GB). Je to kvartérna amóniová báza so štruktúrou odlišnou od v 

súčasnosti dostupných anticholinergík, ako sú ipratropium či tiotropium bromid (obr.). 

Glykopyrónium je inhalačné anticholinergikum vyvinuté vo forme suchého prášku na perorálnu 

inhaláciu v liečbe CHOCHP. Je to je kvartérna amónna zlúčenina s vysokou afinitou pre muskarínové 

receptory M1 a M3 a pomalou disociáciou z M1 a M3 receptorov, to prináša optimálny profil pre 

dlhšiu bronchodilatáciu u pacientov s CHOCHP a astmou. Vykazuje vyšší M3 : M2 pomer selektivity v 

porovnaní s tiotropiom, pričom kvartérna amónna štruktúra minimalizuje perorálnu biologickú 

dostupnosť, tým sa zmenšuje systémová expozícia a môže sa tak znížiť výskyt systémových 

nežiaducich účinkov. 

V ďalšej časti prednášky sa MUDr. Laššán venoval výsledkom fázy II a III klinického skúšania s GB. Ako 

ukázali výsledky štúdie II, GB po inhalačnom podaní pomocou DPI má rýchlejší nástup účinku, v 

porovnaní s TB v štandardnej dávke 18 µg pri porovnateľnej maximálnej miere bronchodilatácie, 24-

hodinovom bronchodilatačnom účinku, ako aj trough FEV1. Zo štúdie fázy II - tzv. „dose finding" bola 

súčasne stanovená aj dávka GB na 50 µg 1-krát denne, ktorá bola následne vybratá pre ďalšie klinické 

skúšanie vo fáze III. Ako sa ukázalo, pri porovnávaní inhalačného dávkovania GB 1-krát alebo 2-krát 

denne, bol malý rozdiel medzi dávkovaním glykopyrónia pri režime 12,5 µg 2-krát denne, 25 µg 2-krát 

denne a 50 µg 1-krát denne v hodnotení FEV1 AUC0-24h. Maximálny rozdiel medzi krivkami bol 8 ml 

v prospech dva krát denne. Glykopyrónium 50 µg poskytlo rýchlu, trvalú a klinicky významnú 24-

hodinovú bronchodilatáciu u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou CHOCHP. GB 50 µg má rýchlejší 

nástup účinku ako tiotrópium (deň 1) a porovnateľnú dĺžku trvania účinku, pričom je dobre 

tolerovaný, s akceptovateľným bezpečnostným profilom pri dávkach v rozpätí od 12,5 µg do 200 µg 

podaných inhalačne jedenkrát denne. Vo fáze III klinického programu sú zatiaľ ukončené štúdie 

GLOW 1 až 3, pričom GLOW 4 až 6 stále prebiehajú. Štúdia GLOW 1 bola 26-týždňová, 

randomizovaná, placebom kontrolovaná, s paralelnými skupinami, do ktorej bolo zaradených 822 

pacientov so stredne ťažkou a ťažkou CHOCHP (GOLD 2 až 3) vo veku viac ako 40 rokov s anamnézou 

fajčenia minimálne 10 balíčko-rokov. Primárnym cieľom štúdie bolo porovnanie hodnoty trough FEV1 

po 12 týždňoch liečby medzi liečebnými skupinami s GB podávaným pomocou DPI 1krát denne a 

placebom. Medzi sledované kľúčové sekundárne veličiny patril stupeň dýchavice vyjadrený TDI po 26 



týždňoch, SGRQ po 26 týždňoch, čas do prvej exacerbácie CHOCHP počas 26 týždňov a denné 

použitie záchrannej liečby počas 26 týždňov. 80,5 % pacientov štúdiu dokončilo. Ako sa ukázalo, GB 

zabezpečil intenzívnu bronchodilatáciu už od prvej dávky, pričom bronchodilatačný účinok sa udržal 

počas celej doby štúdie (24hodinový priebeh FEV). Liečba GB viedla ku klinicky významnému 

zmierneniu dýchavice, pričom priemerný rozdiel pri liečbe GB v TDI fokálnom skóre 1,04 bol vysoko 

signifikantný a prekonal minimálny klinický rozdiel (1 bod). Liečba GB viedla aj k zlepšeniu 

zdravotného stavu pacientov, pri liečbe GB dosiahol klinické zlepšenie kvality života (pokles 

celkového skóre SGRQ viac alebo rovné 4 body) až 56,6 % pacientov čo bolo, viac o 10 % v porovnaní 

s účastníkmi štúdie v placebovom ramene. Najobjektívnejším vyjadrením vplyvu farmakologickej 

liečby CHOCHP na redukciu rizika AE (akútnych exacerbácií) je hodnotenie času do prepuknutia prvej 

exacerbácie CHOCHP v priebehu klinického sledovania. V štúdii GLOW 1 predĺžil GB čas do prvej 

stredne ťažkej až ťažkej AE CHOCHP v porovnaní s placebom o 31 %. Pri hodnotení bezpečnosti, 

mortality a nežiaducich účinkov či miery prerušenia liečby neboli signifikantné rozdiely medzi 

skupinami pacientov liečených GB a pacientmi v placebovej skupine. 

Ďalšou dôležitou štúdiou, ktorá prebehla v rámci tohto klinického výskumu, bola štúdia GLOW2. Išlo 

o 1-ročnú štúdiu, ktorá mala rovnaké inklúzne kritériá ako GLOW1. Porovnávala účinnosť a 

bezpečnosť GB v dávke 50 µg 1-krát denne aplikovaného pomocou SDDPI s doteraz jedinným 

zástupcom LAMA v bronchodilatačnej liečbe CHOCHP - s tiotropiom v dávke 18 µg 1-krát denne 

podávaným aplikátorom SDDPI (open-lable = OL). Išlo taktiež o placebom kontrolovanú štúdiu. Ako sa 

ukázalo, nástup bronchodilatácie bol už v prvý deň liečby u pacientov liečených GB signifikantne 

rýchlejší v porovnaní s OL tiotrópiom (FEV1 od 5. minúty do 4. hodiny po podaní, FEV1 AUC5min-4h). 

Bronchodilatačný účinok glykopyrónia pretrvával počas celého 24-hodinového dávkovacieho obdobia 

(1. deň) a zlepšenia FEV1 s glykopyróniom boli štatisticky signifikantné (vs placebo) a tiež klinicky 

významné v prvý deň podania. Taktiež bronchodilatačný účinok glykopyrónia pretrvával počas celého 

24-hodinového dávkovacieho obdobia aj pri dlhodobej liečbe (52. týždeň) a zlepšenie FEV1 

glykopyróniom bolo štatisticky signifikantné (vs placebo) a tiež klinicky významné po 52 týždňoch. 

Miera bronchodilatácie navodená GB aj TB bola porovnateľná s tendenciou k lepšiemu účinku GB v 

druhej polovici dávkovacieho intervalu, t. j. počas noci, pri predpokladanom rannom opätovnom užití 

lieku. Pri liečbe GB sa podarilo splniť primárny cieľ štúdie, t. j. zlepšenie trough FEV1 po 12 týždňoch 

liečby, pričom rozdiel 97 ml bol štatisticky významný v porovnaní s OL tiotrópiom (83 ml). Kľúčovým 

sekundárnym ukazovateľom bolo zlepšenie celkového skóre TDI v porovnaní s placebom v 26. týždni 

štúdie, kde sa opäť ukázalo signifikantné zlepšenie pri liečbe GB porovnateľné s TB. Zlepšenie 

celkového skóre SGRQ vs placebo bolo pri liečbe GB po 12 týždňoch (kľúčový sekundárny ukazovateľ), 

26 a 52 týždňoch. Pri liečbe GB došlo k poklesu SGRQ o 3,17 bodu a pri liečbe OL tiotrópiom o 2,84 

bodu, čo sa ukázalo ako signifikantné, aj keď to nedosiahlo klinickú významnosť. Signifikantné 

zlepšenie v celkovom skóre SGRQ sa oboch aktívnych ramenách udržalo až do konca štúdie v 

porovnaní s placebom. Veľmi významné bolo hodnotenie rizika AE a predĺženie času do prvej stredne 

ťažkej až ťažkej AE o 34 %, ktoré sa podarilo dosiahnuť pri liečbe GB v porovnaní s placebom. Zníženie 

rizika AE počas jednoročného obdobia bolo porovnateľné s OL tiotrópiom v monoterapii, ktoré v 

minulosti preukázalo, že je účinnou monoterapiou v liečbe CHOCHP. Z hľadiska výskytu závažných 

nežiaducich udalostí a nežiaducich účinkov, glykopyrónium preukázalo podobný profil bezpečnosti a 

znášanlivosti ako placebo a open-label tiotropium 18 µg. 

Vplyv na toleranciu záťaže a záťažovú kapacitu sledovala štúdia GLOW3. Išlo o crossover (s 

prekríženými ramenami liečby) štúdiu s dvomi úsekmi liečby v trvaní 21 dní, ktoré boli oddelené 14- 



až 21-dňovým vymývacím obdobím, ktorá porovnávala efekt liečby GB 50 µg aplikovaného pomocou 

SDDPI 1x denne a placeba. Glykopyrónium Breezhaler v porovnaní s placebom predĺžil čas tolerancie 

záťaže o 10 % v deň 1 a o 21 % v deň 21. Hodnota rozdielu medzi liečbami (metódou LSM) bola 43,1 

sekúnd v deň 1 a 88,9 sekúnd v deň 21. Oba rozdiely sa ukázali ako vysoko signifikantné v prospech 

GB. Na základe nárastu hodnoty inspiračnej kapacity v izočase v deň 1 na 230 ml a 200 ml v deň 21, 

preukázalo GB potenciál na zmiernenie dynamickej hyperinflácie u pacientov s CHOCHP. Záverom 

MUDr. Laššán zhrnul, že glykopyrónium je moderné selektívne, rýchlo účinkujúce inhalačné LAMA 

užívané 1-krát denne s: bronchodilatačnou účinnosťou zachovanou počas celých 24-hodín; zlepšením 

FEV1 oproti placebu; rýchlym nástupom účinku; efektívnou kontrolou príznakov; akceptovateľným 

profilom bezpečnosti a tolerancie; 

podáva sa cez spoľahlivý a ľahko použiteľný práškový inhalátor s jednotlivými dávkami (SDDPI); je 

preto novou alternatívou pri voľbe úvodnej pravidelnej liečby CHOCHP a aj pre kombinovanú liečbu s 

inými liekovými skupinami. 

Úloha dlhodobo pôsobiacich bronchodilatancií v prevencii exacerbácií CHOCHP 

Prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc., prednostka Kliniky pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a UN L. 

Pasteura v Košiciach v úvode svojej prednášky uviedla, že exacerbácie sú tie akútne stavy, ktoré 

vracajú pacientov s CHOCHP do pneumologických ambulancií alebo až na lôžkové oddelenia mimo 

bežných kontrol. Exacerbácia CHOCHP je definovaná podľa iniciatívy GOLD ako neočakávané náhle 

zhoršenie zdravotného stavu pacienta zo stabilizovaného stavu, ktoré prekračuje rámec bežnej 

dennej variability, má akútny začiatok a vyžaduje zmenu bežnej liečby. Rozlišujú sa stredne ťažké a 

ťažké exacerbácie. Pri stredne ťažkej exacerbácii sa vyskytuje viac ako 1 symptóm (kašeľ, spútum, 

dýchavičnosť, tiaž na hrudníku) a aspoň jeden z týchto príznakov trvá minimálne 3 dni, je prítomná 

potreba vyhľadania lekára a zmena liečby vyžaduje podanie systémových steroidov a/alebo 

antibiotík. Ak súčasne zdravotný stav vyžaduje prijatie do nemocnice, ide o ťažkú exacerbáciu 

CHOCHP (na lôžku nie sú pacienti so stredne ťažkou exacerbáciou, ale s ťažkou, ako to vyplýva z 

definície GOLD). Akútne exacerbácie (AE) sa vyskytujú vo všetkých štádiách CHOCHP. Aj u pacientov s 

ľahkým stupňom CHOCHP sa môžu vyskytovať AE, dokonca aj niekoľkokrát za rok, ale takýchto 

pacientov je málo. So stúpajúcou závažnosťou CHOCHP stúpa aj výskyt AE a počet pacientov, ktorí 

majú 3 - 4 aj viac AE (graf 3). Tieto údaje potvrdila aj štúdia ECLIPSE, ktorá ukázala, že v štádiu GOLD II 

je pomerne veľa pacientov hospitalizovaných pre AE a je tam veľa tzv. „častých exacerbátorov". 

Exacerbačný fenotyp je pomerne stabilný u týchto pacientov. Ak je pacient exacerbátor, tak 

exacerbátorom aj ostane, ale aj napriek tomu je snahou frekvenciu jeho AE znížiť čo najviac. Každá 

exacerbácia CHOCHP je znakom zlej prognózy - „signum mali ominis", nakoľko AE znamenajú zvýšenú 

potrebu hospitalizácie, pričom rehospitalizácia býva najčastejšia do troch mesiacov od prepustenia. 

Približne polovica prepustených pacientov z lôžkových oddelení po AE sa sem vráti v priebehu 12 

mesiacov. Každá AE zhoršuje kvalitu života a predstavuje zvýšené riziko úmrtia nielen počas 

hospitalizácie, ale aj v priebehu nasledujúceho roka od prepustenia. 

V ďalšej časti prednášky sa prof. Tkáčová venovala novým dátam, ktoré potvrdzujú závislosť AE a ich 

vplyvu na mortalitu, ktorá sa vplyvom AE zvyšuje. V súčasnosti stále platí, že ak sa zhorší index BODE, 

zvýši sa mortalitné riziko u pacientov s CHOCHP (BMI, metabolizmus B, obštrukčná ventilačná 

porucha O, dyspnoe (kardiovaskulárne choroby) D, exercise, fyzická výkonnosť E = BODE). Následne 

sa prof. Tkáčová venovala faktom, ako AE ovplyvňuje parametre BODE a ako môžu negatívne vplývať 



na mortalitu. Každú exacerbáciu zhoršuje zápal, či už zápal v dýchacích cestách (dôkaz = zvýšenie 

zápalových cytokínov v dýchacích cestách aj v cirkulácii) alebo systémový zápal. Typické je zvýšenie 

IL-6 a IL-8 v spúte u pacientov s častými exacerbáciami CHOCHP. Pomer bakteriálnych, vírusových a 

neinfekčných exacerbácií CHOCHP je v rôznych štúdiách pomerne rovnaký. Viac ako 50 % pacientov s 

exacerbáciami CHOCHP má bakteriálnu infekčnú etiológiu. Vírusové infekcie sa na AE podieľajú 

zhruba v 30 % a 20 % exacerbácií je neinfekčnej etiológie. 

Vyššia bakteriálna nálož a kombinovaná vírusová + bakteriálna infekcia vedú k vyššej závažnosti 

exacerbácií CHOCHP. V rámci indexu BODE je vplyv exacerbácií na B = BMI a metabolizmus 

jednoznačný. Pacienti prichádzajúci na oddelenie s ťažkou AE bývajú hyperglykemickí, pričom sa 

nejedná o diabetikov. Je to reakcia na stres a súvisí s aktiváciou sympatikového nervového systému, s 

vyplavením katecholamínov. Pacienti, u ktorých je glykémia > 9,0 mmol/l, majú vyššiu mortalitu (o 3 

%), než normoglykemickí pacienti v čase prijatia. Súčasne hyperglykemickí pacienti mávajú aj vyššiu 

bakteriálnu nálož (vyšší výskyt Staphylococcus aureus). Medzi metabolické dôsledky exacerbácií patrí 

vzostup glykémie, ktorý je pri exacerbácii CHOCHP spojený s horšou prognózou. Súčasne každá 

exacerbácia s dýchavicou a zvýšenou aktivitou dýchacích svalov zvyšuje energetický výdaj, pričom 

pacienti nepociťujú hlad a ich energetický príjem je nižší, a preto sa mnohí dostávajú do 

katabolického stavu. 

Ďalším faktorom súvisiacim s prognózou je obštrukčná ventilačná porucha (O v rámci indexu BODE). 

Je známe, že pokles pľúcnych funkcií je vo vzťahu k exacerbáciám. Pokles FEV1 je v priebehu rokov 

(dvoch až štyroch) rýchlejší u pacientov s častými exacerbáciami. Fenotyp exacerbátorov je teda 

asociovaný s rýchlejším poklesom pľúcnych funkcií a s vyššou mortalitou. Z hľadiska funkčného 

vyšetrenia pľúc je tu otázka exacerbácií a hyperinflácie. Periférna obštrukcia dýchacích ciest 

progresívne zadržiava vzduch v alveolách počas výdychu, čo má za následok hyperinfláciu. Pacienti s 

AE majú hrudník v inspiračnom postavení a množstvo vzduchu zadržané v pľúcach je podstatne vyššie 

(air trapping) než u pacienta bez AE. Takto exacerbácia prispieva k hyperinflácii a dýchavici (D v rámci 

indexu BODE), pričom hyperinflácia, ktorá znižuje inspiračnú kapacitu, zvyšuje mieru dýchavice a 

zhoršuje prognózu. Každá exacerbácia a každé zhoršenie dýchavice má vplyv na aktivitu pacienta, na 

jeho fyzickú výkonnosť (= exercise, E v rámci indexu BODE). Exacerbácie v dlhodobom horizonte 

zhoršujú fyzickú výkonnosť a majú tak negatívny vplyv na kvalitu života ako aj na prežívanie. 

Negatívne dôsledky exacerbácií na CHOCHP u častých exacerbátorov sú: rozsiahlejší zápal v dýchacích 

cestách, rýchlejší pokles pľúcnych funkcií, nižšia kvalita života, viac hospitalizácií ako aj vyššia 

mortalita. Je tu jednoznačný vzťah medzi počtom exacerbácií CHOCHP a zvýšenou mortalitou. 

Mortalita pacientov prijatých do nemocnice pre exacerbáciu CHOCHP s hypoxemickou respiračnou 

insuficienciou s hyperkapniou je 10 % (počas hospitalizácie). Medián prežívania od prvej 

hospitalizácie je 5 rokov u mužov a 8 rokov u žien (po prepustení). Najhoršie prežívanie je u 

pacientov, ktorí vyžadujúci umelú pľúcnu ventiláciu a u starších pacientov s diagnózou emfyzému. Až 

40 % pacientov, u ktorých bola potrebná umelá pľúcna ventilácia, zomiera do jedného roka od 

prijatia do nemocnice a do troch rokov zomiera až 49 % pacientov. Tieto závažné fakty nasvedčujú 

tomu, aká dôležitá je prevencia, včasná diagnostika a liečba exacerbácií, a tým priaznivé ovplyvnenie 

prognózy pacienta s CHOCHP. Pri prevencii AE hovoríme predovšetkým o adekvátnej farmakoterapii. 

Dôležité je uvedomiť si, že čas do ťažkej exacerbácie sa s každou ďalšou exacerbáciou skracuje. Čas 

medzi 1. a 2. exacerbáciou je u pacientov v priemere 5,4 roka ale čas medzi 9. a 10. exacerbáciou už 

iba menej ako 4 mesiace. Riziko ďalšej ťažkej exacerbácie je po druhej exacerbácii zvýšené 3-krát, ale 

po 10 exacerbáciách až 24krát. 



Primeraná farmakologická liečba dokáže účinne znižovať symptómy CHOCHP, frekvenciu a závažnosť 

exacerbácií a zlepšiť celkový zdravotný stav a toleranciu záťaže. Žiadna zo súčasných 

farmakologických možností nepreukázala jednoznačnú schopnosť modifikovať dlhodobý pokles 

pľúcnych funkcií. Očkovanie proti chrípke a pneumokokom by malo byť vykonané v závislosti od 

lokálnych odporúčaní a nezanedbateľná je rehabilitácia (podľa GOLD 2011). Súčasná liečba CHOCHP 

podľa aktuálnych odporúčaní GOLD je v tab. 3. V rámci farmakoterapie je dôležité si uvedomiť, že 

miesto bronchodilatancií už u pacientov v štádiu GOLD A je významné, ako už spomínal prim. Matula. 

Jednak vzhľadom k tomu, že u časti týchto pacientov je hodnota FEV1 okolo 60 - 70 %, ale niektorí z 

nich patria tiež k častým exacerbátorom. Taktiež miesto dlhodobo pôsobiacich bronchodilatancií u 

pacientov s GOLD skupine D (často sú títo pacienti symptomatickí exacerbátori) predstavuje základ 

farmakologického manažmentu CHOCHP, tak ako ukazuje známa schéma liečby pacientov s CHOCHP 

podľa iniciatívy GOLD 2011 (schéma 2). 

Poslednú časť prednášky prof. Tkáčová venovala práve dlhodobo pôsobiacim bronchodilatanciám v 

liečbe CHOCHP. Už pred 7 rokmi prof. Chovan vo svojej prednáške spomínal účinok dlho pôsobiacich 

beta2-mimetík, s tým že udržujú dýchacie cesty otvorené pomáhajú očisťovacím mechanizmom v 

dýchacích cestách. To znamená, že okrem efektu beta 2-mimetík na svalstvo v dýchacích cestách, čo 

reprezentuje bronchodilatačný efekt, je tu aj vplyv na epitel. Protektívny vplyv bronchodilatancií (BD) 

na epitel dýchacích ciest (DC) sa prejaví tým, že schopnosť očisťovania v DC a kmitanie cílií sú pri 

podávaní BD lepšie, čo má klinický efekt pre pacienta. Pri vývoji nových inhalačných anticholínergík 

bola séria štúdií, ktoré sa zaoberali skutočnosťou, či aj anticholínergiká môžu ovplyvniť očisťovacie 

mechanizmy v dýchacích cestách. Jednoznačne z nich vyplýva, že inhalačné anticholinergiká môžu 

priaznivo ovplyvniť očisťovacie schopnosti a mechanizmy v DC. Bronchodilatanciá sú úspešné, 

efektívne v znížení incidencie výskytu exacerbácií u pacientov s CHOCHP. Štúdie TORCH, UPLIFT aj 

POET ukázali signifikantne priaznivý efekt podávania BD na výskyt AE bez ohľadu na to, či išlo o 

beta2-mimetiká alebo anticholinergiká. Liečba prostredníctvom LABA v 3-mesačných (viac ako o 

tretinu), 1-ročných aj 3-ročných štúdiách veľmi významne znížila výskyt AE. Dôležité je, že % zníženia 

exacerbácií bolo významné aj po 3 rokoch liečby. Analogicky tiež liečba dlhodobo pôsobiacimi 

anticholinergikami, bez ohľadu na dĺžku trvania štúdie, viedla k výraznému zníženiu výskytu AE (opäť 

okolo 30 %) a tento efekt bol zachovaný aj v priebehu viacerých rokov. Smerovanie farmakoterapie 

CHOCHP sa odvíja od dvoch hlavných smerov uvažovania a výskumu, ktoré sa premietajú do klinickej 

praxe. Prvým smerom je vývoj nových molekúl, pri ktorom klinik spolupracuje s farmaceutickými 

spoločnosťami. Druhým smerom je stanovovanie fenotypov CHOCHP, čo je doménou klinických 

pneumológov a následnou farmakoterapiou podľa jednotlivých fenotypov. Zatiaľ nie je celosvetovo 

jednoznačný konsenzus o tom, ako sa budú definovať fenotypy, zatiaľ sa v smerniciach GOLD 

neobjavujú ako jednoznačné, na rozdiel od pacientov v štádiách GOLD A až D. Ale na septembrovom 

Európskom kongrese pneumológov odznelo, že tieto fenotypy sa do odporúčaní GOLD budú 

implementovať, keď bude dostupných viac dát a výsledkov prebiehajúcich štúdií. Liečba pacientov s 

CHOCHP smeruje k liečbe presne „ušitej" na základe fenotypu a možno niekedy v budúcnosti aj na 

základe genotypov. Už dnes ale platí, aj keď stratégie klasifikácie môžu byť rôzne, že základom liečby 

pacientov s CHOCHP je už teraz maximalizácia bronchodilatácie u všetkých pacientov, čím sa 

dosiahne zníženie hyperinflácie, ako aj protizápalová liečba u pacientov s ťažkou až veľmi ťažkou 

obštrukciou, s častými exacerbáciami, ktorí nie sú dobre kontrolovaní na LABA resp. LAMA. 

Zhrnutie 



Prim. MUDr. Helena Leščišinová (Poliklinické oddelenia tuberkulózy a pľúcnych chorôb, Nemocnica s 

Poliklinikou Sv. Jakuba, n. o.) zhrnula všetky aspekty CHOCHP, ktoré odzneli v predchádzajúcich 

prednáškach a pridala pohľad ambulantného pneumológa na túto problematiku. V úvode svojej 

prednášky uviedla, že CHOCHP je komplexom porúch a syndrómov s odlišnými a variabilnými 

pľúcnymi i mimopľúcnymi prejavmi. Nemožnosť jej jednoznačnej charakteristiky sa prejavuje aj v jej 

definícii. Obmedzenie prietoku vzduchu dýchacími cestami je primárnym patologickým javom pri 

CHOCHP. V súčasnosti sa záujem autorov klinickoepidemiologických pozorovaní sústreďuje na 

objasňovanie stratifikácie rizík CHOCHP, jej patobiológiu a patofyziológiu s cieľom zlepšiť manažment 

CHOCHP. Exacerbácie a komorbidity prispievajú u jednotlivých pacientov k celkovej závažnosti 

ochorenia. V definícii a klasifikácii CHOCHP existujú určité nejednotnosti. V súčasnosti sa pacienti síce 

postupne preklasifikovávajú podľa nových GOLD kritérií z roku 2011, ale liečba aj napriek tomu 

prebieha ako doteraz, nakoľko až do 1.10.2003 indikačné obmedzenia neumožnili liečiť pacientov 

podľa týchto nových kritérií. Exacerbácie a komorbidity prispievajú u pacientov k celkovej závažnosti 

ochorenia. Podľa SZO je CHOCHP tretia najčastejšia príčina globálnej mortality do roku 2030, a to po 

chorobách srdca a cievnych príhodách (časté komorbidity CHOCHP). CHOCHP postihuje celosvetovo 

600 miliónov osôb. Je druhou najrozšírenejšou neinfekčnou chronickou chorobou, ktorou trpí 4 - 10 

% celosvetovej populácie. Narastá prevalencia CHOCHP u žien, všeobecne je ale ešte stále vyšší 

výskyt u mužov, pričom prevalencia u žien narastá rýchlejšie ako u mužov a čo je alarmujúce, narastá 

prevalencia aj u mladších osôb. Zaznamenaný je 45 % nárast u mladších osôb (25 - 44 rokov) s 

limitáciou prietoku v dýchacích cestách v rokoch 1988 až 1994 oproti rokom 1971 - 1975. Čo je 

závažné, CHOCHP je jediná hlavná príčina úmrtia, ktorá má stúpajúci trend. Prevalencia CHOCHP je 

podhodnotená, mnohí pacienti nie sú diagnostikovaní. Udáva sa, že až 40 % pacientov s CHOCHP 

ostáva nediagnostikovaných alebo sú diagnostikovaní až vo veľmi závažných štádiách ochorenia. 

Údaje o výskyte CHOCHP sa líšia a sú ovplyvnené práve jej definíciou, fixným dolným limitom normy 

pre FEV1/VC % a neuvádzaním postbronchodilatačných hodnôt. Obmedzenie prietoku vzduchu v 

dýchacích cestách spočíva v reverzibilnom a ireverzibilnom komponente, ako uviedol prim. Matula vo 

svojej prednáške. K ireverzibilným komponentom patrí strata elasticity, deštrukcia alveol, deštrukcia 

alveolárnych spojení, ktoré udržujú otvorený priesvit malých DC a fibróza malých DC. K čiastočne 

reverzibilným komponentom patrí hromadenie hlienu, hypertrofia hladkých svalov a 

bronchokonstrikcia. 

Obštrukcia a limitácia prietoku vzduchu vedú k dýchavici a intolerancii fyzickej záťaže. Zúženie 

periférnych dýchacích ciest vedie k zníženiu FEV1. Periférna obštrukcia dýchacích ciest progresívne 

zadržiava vzduch v alveoloch počas výdychu, čo má za následok hyperinfláciu a hyperinflácia znižuje 

inspiračnú kapacitu. Funkčná reziduálna kapacita stúpa najmä počas fyzickej záťaže (dynamická 

hyperinflácia) a následkom toho sa vyvíja dýchavica a obmedzenie tolerancie záťaže. Pacienti s 

CHOCHP majú rôzne príznaky, ktoré majú reálny dopad na kvalitu ich života. Medzi takéto príznaky 

patria: dýchavica (dyspnoe), kašeľ, pískanie, tlak na hrudníku, tvorba hlienov a slabosť. Všetky tieto 

príznaky majú vplyv na kvalitu života: obmedzenie aktivity, strach a depresia, obavy z nových ťažkostí, 

znížená odvaha plánovať aktivity, riziko zvýšenia sociálnej izolácie a strata nezávislosti. Príznaky 

CHOCHP sú zvyčajne najhoršie ráno. Ráno je najhoršia časť dňa, najmä pre pacientov s ťažkou 

CHOCHP, pričom CHOCHP ovplyvnila najviac nasledujúce ranné aktivity: chôdza hore a dolu schodmi, 

obúvanie topánok a ponožiek, ustieľanie postele, obliekanie, sprchovanie/ kúpanie a utieranie sa, 

čiže bežné aktivity, ktoré sa vykonávajú každý deň. Na druhej strane, väčšina pacientov neužívala 

lieky v správny čas na dosiahnutie ich optimálneho účinku. Pacienti s dýchavicou majú väčšiu 



pravdepodobnosť, že sa budú stavať negatívne k svojmu stavu a užívaniu liekov na CHOCHP, ako je 

uvedené v štúdii Hernandeza z roku 2009 (tab. 4). Ako je vidieť pacienti s ťažkou formou CHOCHP 

najčastejšie pociťujú sťažený aktívny život, najčastejšie sa hanbia užívať svoj liek na verejnosti, majú 

pocit, že im ich lieky nepomáhajú, a že im spôsobujú nepríjemné vedľajšie účinky. Kde bude chyba? 

Buď má ten pacient zlý liek, ktorý mu vôbec nepomáha, alebo ide o zlú compliance, alebo pacient nie 

je dôsledne poučený, že tento liek musí dôsledne, pravidelne a stále užívať. Dýchavica pri CHOCHP 

môže byť tiež bolestivá a stresujúca, čo vedie k atakom paniky a strachu. O vnímaní dýchavice 

hovoria aj výpovede pacientov publikované Barnettom v roku 2009. „Každá záťaž spôsobuje 

dýchavicu, ktorá niekedy býva bolestivá. Dych strácam najmä pri predkláňaní. Všetky náhle pohyby 

mi spôsobujú to isté. Niektoré dni sú dobré a dokážem chodiť hore a dolu schodmi, inokedy sa musím 

v polovici zastaviť, aby som znovu chytil dych.“ „Dych zrazu odíde. Je to pocit, ako keď vám zabehne, 

akoby sa tam niečo zaseklo.“ „Cítite sa, akoby ste sa naposledy nadýchli. Je to veľmi stresujúce. Keď 

sa mi toto stane, potrebujem, aby ma držal niekto za ruku - to ma aspoň trochu upokojí.“ 

V ďalšej časti prednášky sa prim. Leščišinová venovala exacerbáciám CHOCHP, pričom uviedla, že ide 

o neočakávané náhle zhoršenie zdravotného stavu pacienta zo stabilizovaného stavu prekračujúce 

rámec bežnej dennej variability, ktoré má akútny začiatok a vyžaduje zmenu bežnej liečby u pacienta 

s CHOCHP. O stredne ťažkých exacerbáciách CHOCHP hovoríme keď je zvýšenie alebo nový nástup 

viac ako 1 symptómu (kašeľ, spútum, dýchavica alebo pocit tiaže na hrudníku) s aspoň 1 príznakom 

trvajúcim minimálne 3 dni vedúci k návšteve pacienta u lekára a súčasným rozhodnutím lekára o 

začatí liečby systémovými steroidmi a/alebo antibiotikami. Ťažká exacerbácia CHOCHP predstavuje 

zvýšenie alebo nový nástup viac ako 1 symptómu (kašeľ, spútum, dýchavica alebo pocit tiaže na 

hrudníku) s aspoň 1 príznakom trvajúcim minimálne 3 dni a vedúcim k návšteve pacienta u lekára a 

súčasným rozhodnutím lekára o hospitalizácií. Vo vnímaní pojmu „exacerbácia" sa vyskytujú rozdiely. 

Podľa epidemiologického prieskumu vykonaného na Slovensku u pacientov s CHOCHP 

pneumológovia pod pojem exacerbácia CHOCHP zahŕňajú: v 74 % prípadov zhoršenie dýchavice, v 59 

% prípadov aj zvýšenú expektoráciu a zmenu charakteru spúta, v 59 % prípadov zhoršenie kašľa, 37 % 

pneumológov považuje exacerbáciu za zhoršenie doterajšieho stavu. AE (akútne exacerbácie) 

predstavujú závažnú komplikáciu pre pacienta. Urýchľujú progresiu ochorenia, spôsobujú zhoršenie 

zdravotného stavu a zvyšujú riziko smrti. Predĺženie času po prvú exacerbáciu môže pomôcť zlepšiť 

kontrolu príznakov a redukovať dýchavicu. Prítomná trvalá redukcia hyperinflácie môže znížiť 

dýchavicu počas exacerbácie. Súčasné štúdie potvrdili, že bronchodilatanciá môžu redukovať 

incidenciu exacerbácií a zmierňovať ich dopad na pacienta s CHOCHP. Od modernej 

bronchodilatačnej liečby sa očakáva: 24 hodín trvanie účinku; rýchly nástup účinku; 

pretrvávajúca bronchodilatácia; vyššia účinnosť v porovnaní so staršími molekulami; priaznivý profil 

klinickej bezpečnosti a znášanlivosti; jednoduchšie a ľahšie užívanie raz denne; jednoduchý a účinný 

inhalátor; rýchla a dlhodobá väzba na receptor, z čoho vyplýva rýchly a dlhotrvajúci účinok 

zabezpečujúci účinnejšiu bronchodilatáciu počas celých 24 hodín. Pacienti, ktorí užívajú 

bronchodilatačný liek 2- alebo viackrát denne, nedosahujú takú bronchodilatáciu, ako pacienti 

užívajúci BD 1-krát denne (graf 4). Účinná bronchodilatácia pomáha znižovať hyperinfláciu, teda 

zmierňovať príznaky ochorenia, pomáha redukovať AE a u určitej časti pacientov dochádza až k 

zlepšeniu pľúcnych funkcií. Nové LAMA, glykopyróniumbromid ako už bolo povedané, má rýchlejší 

nástup účinku v porovnaní s tiotrópium bromidom. GB sa naviaže na receptory v dýchacích cestách 

do 5 minút, kým pri TB je to až do 29 minút. Štúdie potvrdili, že nielenže má GB rýchly nástup účinku, 



ale aj počas 4 hodín prvého dňa podania poskytuje vyšší bronchodilatačný účinok v porovnaní s TB. 

GB jednoznačne zlepšuje klinické symptómy pacientov, taktiež signifikantne redukuje výskyt AE 

(redukuje čas do prvej AE). V porovnaní s placebom GB predĺžil čas tolerancie záťaže o 10 % v deň 1 a 

o 21 % v deň 21. Hodnota rozdielu medzi liečbami (metódou LSM) bola 43,1 sekundy v deň 1 a 88,9 

sekundy v deň 21. V neposlednom rade klinické štúdie (GLOW 1 a 2) preukázali tiež veľmi dobrý 

bezpečnostný profil a tolerabilitu GB. Medzi najčastejšie mierne nežiaduce účinky patrili suchosť v 

ústach, bolesť chrbta a hlavy, uroinfekcie, periférne opuchy alebo hypertenzia. 

Prim. Leščišinová na záver prednášky zhrnula najvýznamnejšie vlastnosti glykopyróniumbromidu - 

nového, selektívneho inhalačného anticholinergika s rýchlym nástupom účinku podávaného 1-krát 

denne: poskytuje 24-hodinovú trvalú bronchodilatáciu; významne zlepšuje FEV1 versus placebo v 

čase každej návštevy; rýchly nástup účinku; účinná kontrola symptómov; 

porovnateľná účinnosť na exacerbácie oproti tiotropium bromidu; akceptovateľný profil bezpečnosti 

a tolerability; podávaný cez nízko odporový inhalátor s kontrolou správnej inhalácie. Inhalačný 

aplikátor GB -Breezhaler® je nízkoodporový SDDPI vhodný na použitie u pacientov so širokým 

spektrom závažnosti CHOCHP, ktorý dodáva konzistentnú dávku bez ohľadu na závažnosť ochorenia a 

vek. Breezhaler poskytuje viaceré kontrolné mechanizmy, ako to, že pacient počuje (točenie kapsuly), 

cíti (chuť laktózy) aj vidí (prázdnu kapsulu) „svoju dávku" glykopyrónia. Má kompaktnú veľkosť, a 

predstavuje jeden inhalátor pre všetky liečebné postupy dlhodobými bronchodilatanciami, ktoré 

odporúča iniciatíva GOLD. 

Dobré inhalátory sú tie, ktoré pacienti vedia správne používať. 78 až 100 % pacientov používa po 

zaškolení Breezehaler® správne a až 2-krát viac pacientov uprednostňuje Breezehaler® pred 

HandiHalerom®. Spoločnosť Novartis uviedla nový liek - GB, ktorý je od 1.10.2013 dostupný aj a 

našom trhu. Podľa GOLD 2011 má GB, ako nový predstaviteľ LAMA veľmi široké indikácie. Ako prvú 

voľbu liečby ho možno používať v štádiu GOLD B, C a D, a ako alternatívnu voľbu v štádiu A v 

monoterapii, B, C alebo D v kombinácii, ako dokumentuje tab. 5. Glykopyrónium bromid prináša 

pacientom s CHOCHP pridanú hodnotu, nakoľko poskytuje rýchly nástup účinku a dlhotrvajúcu 

bronchodilatáciu. 

 


