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CHOPN – stále nové informace a výzvy

N. Pauk

Klinika pneumologie, 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) je
celosvětově čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí a oče-
kává se, že v roce 2020 se posune na třetí místo.
V České republice (ČR) s 10,5 miliony obyvatel je
předpokládána prevalence chronické obstrukční
plicní nemoci (CHOPN) u 7–8 % dospělé populace,
i když si myslíme, že budou počty nemocných vyš-
ší. Každoročně je v ČR hospitalizováno pro CHOPN
přes 20 000 osob a ročně zemře asi 3 500 osob.
CHOPN má nepochybně významné celospolečen-
ské sociální a ekonomické dopady. Hlavním rizi-
kem je kouření cigaret a více než třetina populace
jsou současní a bývalí kuřáci, ale existují i další ri-
zika včetně znečištěného prostředí a genetické fak-
tory. Dle dat Ústavu zdravotnických informací
a statistiky (ÚZIS) ČR je našimi lékaři sledováno
asi 300 tisíc pacientů s CHOPN, s lehkou převahou
mužů. Z těchto počtů jasně vyplývá, že celá řada li-
dí o svém problému s CHOPN neví a hrozí progrese
včas nediagnostikované nemoci s přechodem do ire-
verzibilních změn, které hůře odpovídají na léčbu.
Odhadem hledáme dalších 300 000 potencionálních
pacientů. Je velmi pravděpodobné, že časná diagno-
stika CHOPN s eliminací expozice rizikovým in -
halačním faktorům dokáže redukovat mortalitu
a příznivě modifikovat průběh tohoto závažného
smrtelného onemocnění. Rovněž bronchodilatační
léky jsou účinnější v časnějších stadiích onemoc-
nění, jak prokázala celá řada studií. Z tohoto dů-
vodu se začal v některých zemích doporučovat
screening CHOPN u rizikové a symptomatické po-
pulace. ÚZIS ČR ve spolupráci s Českou pneumolo-
gickou a ftizeologickou společností v roce 2017 při-
pravil pilotní projekt zaměřený na časnou detekci
dosud nediagnostikovaných případů CHOPN. Re-
alizace pilotního projektu má za cíl vypracování
metodiky časné detekce v reálných podmínkách
stávajícího zdravotního systému a jeho pilotní
multicentrické otestování (2018–2020) na dosta-
tečném počtu osob (7 000 symptomatických osob
v riziku, dosud bez jakékoliv plicní diagnózy). Vý-
sledkem bude vyhodnocení efektivity navrženého
postupu, realizace časné detekce CHOPN u defino-
vané skupiny nemocných a zpracování doporuče-
ného postupu pro systematický program časného
záchytu CHOPN v definované rizikové populaci.
Plošného screeningu se zúčastní lidé ve 13 krajích

České republiky. Vybraný plicní lékař začne úzce
spolupracovat se 4 až 5 praktickými lékaři. Ti mu
budou posílat rizikové pacienty k preventivní pro-
hlídce. Člověk, který splní rizikové faktory, jako je
věk nad 40 let, kouření průměrně 1 krabičky den-
ně po dobu 10 let, zadýchávání se při klidné chůzi
do prvního či druhého patra, může přímo oslovit
plicního lékaře zapojeného do projektu i v případě,
že jeho praktický lékař se projektu neúčastní.
V některých evropských zemích objevili lékaři
CHOPN až u 10–35 % vyšetřovaných. V ČR v rámci
loňského dne CHOPN bylo vyšetřeno v obchodních
centrech díky iniciativě ČOPN (Český občanský
spolek proti plicním nemocem) 1 512 lidí pomocí
spirometrického vyšetření a u 12 % bylo podezření
vysloveno s následným doporučením k dalšímu
vyšetření. ČOPN jako pacientská organizace je
i v případě CHOPN velmi aktivní. Stále se zvyšuje
počet pacientů, kteří se do spolku hlásí a chtějí se
aktivně zapojit. 

Rok 2018 přinesl i řadu studií na poli komplexní
farmakologické léčby. Terapie CHOPN je založena
především na inhalační bronchodilatační léčbě, často
podávané v duální fixní kombinaci (LAMA + LABA),
která snižuje bronchiální obstrukci a hyperinflaci,
významně ovlivňuje příznaky, redukuje exacerba-
ce a zvyšuje kvalitu života. Monoterapie broncho-
dilatancii je určena hlavně pacientům, kteří nema-
jí výrazné symptomy a exacerbace, a první volbou
jsou zde hlavně LAMA. Triple kombinace je v sou-
časnosti rezervovaná a doporučovaná pacientům,
kteří mají trvající exacerbace i přes duální bron-
chodialatační terapii, a i zde bychom měli zvažovat,
kdy skupinu IKS přidat. Na trhu se objevují i fixní
triple kombinace (IKS + LABA + LAMA). Vždy musí-
me mít na paměti benefit-riziko u konkrétního ne-
mocného pro podání IKS, vzhledem k nebezpečí ri-
zika pneumonie. Ostatní léčiva podáváme u CHOPN
individuálně dle fenotypu (roflumilast, mukoaktiv-
ní léčiva, antibiotika). Důsledně diagnostikujeme
a léčíme všechny komorbidity. V léčbě CHOPN vy-
užíváme řadu nefarmakologických postupů, všem
nemocným doporučujeme omezit a nejlépe odstra-
nit všechna rizika, hlavně kouření cigaret, reduko-
vat infekční exacerbace (očkování, chřipka, očko-
vání proti pneumokokovi), doporučujeme pohyb
pro všechny a komplexní pulmonální rehabilitaci.
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Máme celou řadu nových endoskopických metod,
chirurgických přístupů a indikací pro transplanta-
ci plic. GOLD 2019 přináší hlavní změnu v tom, že
kategorie A-D jsou stanovovány pouze vstupně,
a dále pak rozhoduje dominance symptomů nebo
exacerbací. Musíme konstatovat, že náš doporuče-
ný postup pro léčbu CHOPN byl již od svého vzni-
ku revoluční, dynamický a fenotypy jednoznačně
akcentoval.

V únoru 2018 byla publikována první randomi-
zovaná dvojitě zaslepená multicentrická studie,
porovnávající inhalační triple terapii s fixní duální
bronchodilatační léčbou v délce podání 52 týdnů,
pod názvem TRIBUTE. Bylo zařazeno 1 532 pa -
cientů, kteří dostávali beklometazon-dipropionát
BDP/formoterol fumarát FF/glykopyrronium GLY
(764 pacientů) a indakaterol IND/GLY (768 pacien-
tů). Pacienti vstupující do této studie byli sympto-
matičtí pacienti s CHOPN s těžkou až velmi těžkou
obstrukcí a nejméně jednou středně těžkou nebo
těžkou exacerbací v předchozím roce. Pacienti do-
stávali buď 2 × 2 inhalace extrafine BDP/FF/GLY
(87 µg/5 µg/9 µg), nebo 1 inhalaci IND/GLY
(85 µg/43 µg) denně. Primárním cílem studie 
byl počet středně těžkých a těžkých exacerbací
CHOPN během 52 týdnů. Analyzována byla i bez-
pečnost. Studie prokázala 15 % statisticky vý-
znamné snížení celkového počtu středně těžkých
a těžkých exacerbací, bez rozdílů nežádoucích
účinků a bezpečnosti, včetně pneumonií.

V dubnu 2018 přichází další publikace, význam-
ná studie porovnávající triple terapii u CHOPN
a duální terapii. Randomizované studie pod ná-
zvem IMPACT se zúčastnilo 10 355 pacientů
s CHOPN během 52 týdnů trvání. Byly podávány
a porovnávány kombinace v jednodenním fixním
dávkování ve složení flutikazon furoát v dávce
100 µg, umeclidinium v dávce 62,5 µg a vilanterol
v dávce 25 µg (triple terapie) s kombinací fluti -
kazon furoát-vilanterol (v dávkách 100 µg a 25 µg)
a umeclidinium-vilanterol (v dávkách 62,5 µg
a 25 µg). Všechny kombinace byly podány inhalač-
ním systémem Ellipta. Primárním cílem studie byl
počet středně těžkých a těžkých exacerbací během
léčby. Triple terapie snížila víc počty středně těž-
kých a těžkých exacerbací než obě fixní kombi -
nace – flutikazon furoát-vilanterol nebo umeclidi -
nium-vilanterol. Triple terapie také snižuje počty
hospitalizací z důvodu exacerbace proti skupině
umeclidinium-vilanterol.

Koncem roku 2018 byla ukončena i studie
ETHOS prováděná u 8 000 pacientů s CHOPN, tr-
vala rovněž 52 týdnů a porovnává trojkombinaci
budesonid (BUD)/ formoterol (FOR)/ glycopyrro -
nium (GLY) 320/9,6/14,4 µg oproti FOR/GLY
9,6/14,4 µg a kombinaci BUD/FOR 320/9,6 µg.
Primárním cílem jsou počty středních a těžkých
exacerbací během 52 týdnů léčby, na kompletaci
a publikaci se čeká, předpoklad je červen 2019.

Návod, jak naopak deeskalovat léčbu, dala stu-
die SUNSET. U pacientů bez frekventních exacer-

bací na triple kombinaci lze přejít na kombinaci
indakaterol/ glykopyrronium s minimální ztrátou
plicních funkcí bez rizika exacerbací. Opatrnost je
třeba mít u pacientů s ≥ 300 krevními eozino -
fily/µl, kdy riziko exacerbací stoupá, a zde je zcela
namístě triple kombinace.

Novinky v léčbě a managementu obstrukční spán-
kové apnoe (OSA) zahrnují několik oblastí. Zvažuje
se změna samotné definice OSA, aby lépe odpoví-
dala rozmanitosti pacientů a potřebám aktuální
klinické praxe. Významným trendem je, stejně ja-
ko v jiných oblastech medicíny, fenotypizace one-
mocnění, tedy snaha o rozdělení pacientů s OSA
do určitých skupin s podobnými charakteristika-
mi, která by umožnila lepší individualizaci terapie.
Důležitou otázkou výzkumu zůstává identifikace
vysoce rizikových pacientů. V rámci diagnostic-
kých metod se upřesňuje role screeningu OSA
u rizikové části populace a testují se diagnostické
algoritmy i přístroje založené na nových signálních
technologiích a biomarkerech. Optimalizuje se
hodnocení respiračních obtíží za práh hodnot AHI
(Apnea-Hypopnea Index) a ODI (Oxygen Desaturati-
on Index).�Přehodnocována je rovněž role komorbi-
dit v rámci diagnostiky OSA a určení její závažnosti,
vyhledávají se prediktory komplikací vznikajících
v reakci na terapii CPAP (Continuous Positive Air-
way Pressure), u symptomaticky závažné OSA je
pozornost věnována primární a sekundární pre-
venci komorbidit. Management pacientů s OSA se
mění zejména ve smyslu návaznosti na individuál-
ní fenotypy pacientů, výrazně se také rozšiřují
možnosti telemedicíny v rámci sledování léčebné-
ho efektu a compliance pacienta.

Diskutovanou otázkou je indikace neinvazivní
ventilace u pacientů s CHOPN, zejména u pacien-
tů hospitalizovaných pro akutní exacerbaci s hy-
perkapnickým respiračním selháním. Na základě
pozitivních výsledků britské studie, která hodno -
tila čas do rehospitalizace, nebo úmrtí u pacientů
s CHOPN, kteří prodělali akutní exacerbaci s nut-
ností neinvazivní ventilace během hospitalizace, se
nyní doporučuje u těchto pacientů počkat 2–4 týd-
ny od ukončení neinvazivní ventilační podpory.
Pokud během této doby neklesne parciální tlak
CO2 v tepenné krvi pod 7,0 kPa, měla by být indi-
kována dlouhodobá domácí neinvazivní ventilace.
Význam této studie dokládá fakt, že na základě je-
jích výsledků bylo výše uvedené doporučení inkor-
porováno do německých doporučených postupů
pro domácí neinvazivní ventilaci. 

Několik klinických studií přineslo v poslední do-
bě nová data o léčbě pacientů s hypoventilačním
syndromem při obezitě (Pickwickův syndrom).
Ukazuje se, že účinek léčby CPAP a neinvazivní
ventilace je u těchto pacientů srovnatelný. Skuteč-
nost, že CPAP a neinvazivní ventilace mají  podobné
výsledky u hypoventilačního syndromu obézních,
s ohledem na adherenci, symptomy a redukci Pa-
CO2, potvrdila i nedávná australská studie. U ven-
tilačně zaléčených pacientů s Pickwickovým syn-
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dromem bez denní hyperkapnie byla dále doku-
mentována i bezpečnost přechodu z neinvazivní
ventilace na léčbu CPAP.

V poslední době přibylo dat o prospěšnosti plicní
rehabilitace ke zlepšení funkčního stavu nemoc-
ných u stabilní CHOPN. Rehabilitace zlepšuje tole-
ranci námahy, snižuje dušnost, počet hospitaliza-
cí, exacerbace a zlepšuje kvalitu života. Program
plicní rehabilitace by měl trvat minimálně 6 týdnů
při frekvenci dvou cvičení týdně. Limitací je stále
nabídka programů v ČR, celková dostupnost, fi-
nance a komunikace mezi odborníky. Optimální
by bylo, aby každá nemocnice programy plicní re-
habilitaci doporučovala, v současnosti není zatím
situace optimální.

Alpha-1-antitrypsin by měl být vyšetřen u kaž-
dého nemocného s CHOPN, jsou jasná data o pro-
spěšnosti infuzní suplementace. Genetický deficit
je spojen i s aterosklerózou a vyššími kardiovasku-
lárními riziky.

U emfyzému mají místo i rozvíjející se broncho-
skopické techniky pomocí chlopní a coilů, které
vedou ke zlepšení plicní funkce, tolerance zátěže
a celkové kvality života. Zcela zásadní je vytipování
toho správného pacienta. Důležitou léčebnou me-
todou u terminálních stadií CHOPN u indikova-
ných pacientů je v ČR transplantace plic.

ZÁVĚR

Na CHOPN by se mělo více myslet. V ČR máme
unikátní doporučený postup, jak nemoc diagno-
stikovat, zařadit do fenotypu a komplexně léčit
s vědomím, že CHOPN je sice progresivní, ale
současně i značně dynamická a heterogenní. Co
nám může svět závidět, je především výborná 
síť pneumologických odborníků v ambulancích
a lůžkových zařízeních, kteří mají CHOPN plně
v rukou.

41
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Výrazný vzestup úmrtnosti 
na chronickou obstrukční plicní nemoc 
v České republice v letech 2013–2017

V. Vondra1, M. Malý2

1Plicní a alergologické oddělení, Praha 5-Smíchov, 2Státní zdravotní ústav, Praha

SUMMAR Y

Considerable increase in chronic obstructive pulmonary disease mortality in the Czech Republic 
in 2013–2017

The paper analyses data on chronic obstructive pulmonary disease (COPD) mortality in the Czech Republic (CR)
in 1968–2017, that is, when the 8th–10th revisions of the International Classification of Diseases were used. After
1969, when the highest number of deaths over that period occurred (5 868), the number of deaths fell to a mini-
mum in 1996 (1 062 cases) and has been steadily rising since then. The peak mortality was in 2015, with a total
number of COPD deaths of 3591 (34.1/100,000 population). There were 2141 males (41.3/100,000) and 1 450
females (26.9/100 000); a male-to-female ratio of 1.5. In that year, the mortality rates were comparable to those
in Austria (33.5; males 38.4; females 28.7), lower than those in Germany (41.6; males 46.9; females 36.4) but sub-
stantially higher than the rates in Poland (17.8; males 23.4; females 13.2) and Slovakia (15.6; males 20.1; females
11.2). In 2013, there was a steep rise in the number of COPD deaths in the CR, with 2014–2017 annual average
rates reaching 1995 for males and 1 312 for females, an increase of 131 % and 194 %, respectively, as compared
to 1994–1997, a period with the lowest mortality rates, with annual average rates of 864 for males and 447 for fe-
males. In 2017, the most common respiratory cause of death was lung cancer (males 3 639; females 1 824; total
5 463, i.e. 4.9 % of all deaths in the CR), followed by COPD (males 2 081; females 1 388; total 3 469, i.e. 3.1 %)
and pneumonia (males 1 675; females 1 599; total 3 274, i.e. 2.9 %). Population aging and successful treatment
of some comorbidities are likely to contribute to the increase in COPD mortality in the Czech Republic in recent
years.

Keywords: COPD, mortality, long-term trends

SOUHRN
V práci jsou analyzovány údaje o úmrtnosti na chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN) v České republice

(ČR) v období platnosti 8.–10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, tj. v letech 1968–2017. Od roku 1969, kdy
bylo dosaženo nejvyššího počtu úmrtí ve sledovaném období (5 868), počty zemřelých klesaly až do minima v roce
1996 (1 062 případů) a od té doby setrvale rostou. Vrchol úmrtnosti v posledním období byl v roce 2015, kdy cel-
kový počet zemřelých na CHOPN činil 3 591 (34,1/100 000 obyvatel), z toho bylo 2 141 mužů (41,3/100 000)
a 1 450 žen (26,9/100 000), poměr mužů k ženám byl 1,5. Úmrtnost v tomto roce byla srovnatelná s Rakouskem
(celkem 33,5; muži 38,4; ženy 28,7), nižší než v Německu (41,6; muži 46,9; ženy 36,4), ale výrazně vyšší než v Pol-
sku (17,8; muži 23,4; ženy 13,2) a na Slovensku (15,6; muži 20,1; ženy 11,2). V roce 2013 došlo v ČR ke skoko-
vému zvýšení počtů úmrtí na CHOPN a roční průměr za roky 2014–2017 dosáhl 1995 u mužů a 1 312 u žen, což
je zvýšení o 131 %, resp. 194 % v porovnání s obdobím nejnižší úmrtnosti v letech 1994–1997, kdy roční průměr
dosáhl 864 u mužů a 447 u žen. V roce 2017 byl mezi respiračními příčinami úmrtí na prvním místě karcinom
plic (muži 3 639, ženy 1 824, celkem 5 463, tj. 4,9 % všech zemřelých v ČR), na druhém CHOPN (muži 2 081, ženy
1 388, celkem 3 469, tj. 3,1 % všech zemřelých) a na třetím místě byly pneumonie (muži 1 675, ženy 1 599, celkem
3 274, tj. 2,9 % všech zemřelých). Ke zvýšení úmrtnosti na CHOPN v ČR v posledních letech zřejmě přispívá stár-
nutí populace a úspěšná léčba některých komorbidit.

Klíčová slova: CHOPN, mortalita, dlouhodobé trendy

ÚVOD

Se stárnutím populace v mnoha zemích se stále
zvyšuje zátěž spojená s chronickými onemocnění-

mi a dlouhodobými expozicemi, např. s kouřením
či znečištěním ovzduší. Respiračním onemocněním
se obecně dostává méně pozornosti ve srovnání s ji-
nými hlavními příčinami nemocnosti a úmrtnosti.
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Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) před-
stavuje jeden z důležitých problémů z pohledu ve-
řejného zdravotnictví a systémů zdravotní péče. 

V tomto sdělení rozebereme data o úmrtnosti na
chronickou obstrukční plicní nemoc v České repub-
lice (ČR), zvláště za období od počátku platnosti

Tabulka 1: Vývoj úmrtnosti na CHOPN v ČR v letech 1994–2017

Absolutní počty Poměr Relativní počty na 100 000 obyvatel

Rok muži ženy celkem muži/ženy muži ženy celkem

1994 1 100 591 1 691 1,86 21,9 11,1 16,4

1995 894 405 1 299 2,21 17,8 7,6 12,6

1996 687 375 1 062 1,83 13,7 7,1 10,3

1997 776 415 1 191 1,87 15,5 7,8 11,6

1998 957 452 1 409 2,12 19,1 8,5 13,7

1999 967 557 1 524 1,74 19,3 10,5 14,8

2000 1 092 621 1 713 1,76 21,8 11,8 16,7

2001 1 064 602 1 666 1,77 21,4 11,5 16,3

2002 1 045 581 1 626 1,80 21,0 11,1 15,9

2003 1 127 684 1 811 1,65 22,7 13,1 17,8

2004 1 043 597 1 640 1,75 21,0 11,4 16,1

2005 1 351 839 2 190 1,61 27,1 16,0 21,4

2006 1 116 667 1 783 1,67 22,3 12,7 17,4

2007 1 312 747 2 059 1,76 26,0 14,2 19,9

2008 1 275 821 2 096 1,55 24,9 15,4 20,1

2009 1 448 886 2 334 1,63 28,1 16,6 22,2

2010 1 221 837 2 058 1,46 23,7 15,6 19,6

2011 1 545 962 2 507 1,61 30,0 18,0 23,9

2012 1 513 958 2 471 1,58 29,3 17,9 23,5

2013 2 101 1 365 3 466 1,54 40,7 25,5 33,0

2014 1 851 1 140 2 991 1,62 35,8 21,3 28,4

2015 2 141 1 450 3 591 1,48 41,3 27,0 34,1

2016 1 907 1 269 3 176 1,50 36,7 23,6 30,1

2017 2 081 1 388 3 469 1,50 40,0 25,8 32,8

Tabulka 2: Vývoj úmrtnosti na CHOPN v ČR – srovnání průměrných ročních počtů úmrtí v šesti obdobích
v rozmezí let 1994–2017 

Muži Ženy Celkem

Období Abs. Změna (%) Abs. Změna (%) Abs. Změna (%)

1994–1997 864 447 1 311

1998–2001 1 020 18 % 558 25 % 1 578 20 %

2002–2005 1 142 12 % 675 21 % 1 817 15 %

2006–2009 1 288 13 % 780 16 % 2 068 14 %

2010–2013 1 595 24 % 1 031 32 % 2 626 27 %

2014–2017 1 995 25 % 1 312 27 % 3 307 26 %

Změna 2014–2017 
vs. 1994–1997 131 % 194 % 152 %
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10. revize Mezinárodní klasifikace
nemocí (10. MKN), tj. od roku
1994 do roku 2017, a doplňkově
již od roku 1968. K hodnocení
příčin úmrtnosti je vhodné po-
soudit delší období jejího vývoje
a příslušné trendy než jen izolo-
vané konstatování roční úmrt -
nosti.

Údaje o úmrtích jsou uvedeny
v podobě absolutních počtů
a relativních četností vztažených
na 100 000 obyvatel středního
stavu. Je porovnána úmrtnost
na CHOPN v ČR se sousedními
státy v roce 2015 a popsáno po-
řadí hlavních příčin úmrtnosti
na respirační nemoci z posled-
ních dostupných dat z roku
2017. Zdrojem údajů jsou kaž-
doroční publikace Českého sta-
tistického úřadu [1] a Ústavu
zdravotnických informací a sta-
tistiky ČR z uvedených let [2]
a databáze WHO [3]. Prezentova-
né údaje o CHOPN zahrnují dia-
gnózy J40–J44 podle 10. revize
MKN, diagnózy 490–492 a 496
podle 9. revize a diagnózy 490–
492 podle 8. revize. V období 8.
a 9. revize ještě dnešní definice
CHOPN neexistovala, a proto je
zde možné určité zkreslení.
Změny celkového absolutního
počtu obyvatel ČR od roku 1994
do současnosti jsou relativně
malé, ale věková struktura se
proměňuje, a tím ovlivňuje mor-
talitu.

VÝSLEDKY

V tabulce 1 jsou detailně uvedeny úmrtnosti na
CHOPN v období platnosti 10. revize MKN v jed-
notlivých letech 1994–2017. Z ní vyplývá, že od ro-
ku 1996 v absolutních i relativních počtech do -
chází k postupnému, téměř lineárnímu vzestupu
úmrtnosti do roku 2012 a po skokovém zvýšení
v roce 2013 je nárůst ve zbytku období pomalejší
a s většími výkyvy. Nejvyššího počtu úmrtí bylo ve
sledovaném období dosaženo v roce 2015, a to
3 594 zemřelých, což 33,9 případu na 100 000
obyvatel. Uvedený počet je zhruba 3,4× vyšší než
1 062 úmrtí v roce 1996. Poměr počtu zemřelých
mužů k ženám činil 1,97 v období let 1994–1998
a výrazně poklesl na 1,52 v letech 2013–2017. 

Celkově zemřelo na CHOPN v ČR v letech 1994
až 2017 50 823 osob (muži 31 614, ženy 19 209),
což představuje průměrný roční počet zemřelých
2 118 a celkový poměr mužů k ženám 1,65. Vzhle-

dem k přítomnosti výrazného trendu korespondují
tyto průměrné hodnoty se stavem uprostřed sledo-
vaného období. 

V tabulce 2 jsou porovnány průměrné počty úmrtí
ve čtyřletých obdobích z let 1994–2017 a spočteny
procentuální změny mezi sousedními obdobími. Je
patrné, že změny jsou v posledních dvou obdobích
výraznější, zvláště u žen. Celkový vzestup počtu ze-
mřelých mezi prvním a posledním obdobím o 152 %
je velmi výrazný, u žen je procentuální nárůst ještě
větší, i když v nižších absolutních počtech než
u mužů.

Graf 1 výstižněji demonstruje, že v ČR byly nej-
nižší počty úmrtí na CHOPN během doby platnosti
10. revize MKN (od roku 1994) dosaženy v roce
1996, a to celkem 1 062, z toho u mužů 687 a u žen
375. Poté v následujících čtyřech letech 1997–2000
již začal mírný vzestup, mírně větší u žen než
u mužů, v období 2000–2004 došlo k určité sta -
bilizaci a změny byly u obou pohlaví minimální, 

Tabulka 3: Vývoj úmrtnosti na CHOPN v ČR ve vybraných letech
v období 1970–1990

Relativní počty úmrtí 
na 100 000 obyvatel

muži ženy celkem muži ženy celkem

1970 4 019 1 749 5 768 84,6 34,6 58,8

1975 3 261 1 469 4 730 66,9 28,3 47,0

1980 2 896 1 350 4 246 57,8 25,4 41,1

1985 2 367 997 3 364 47,2 18,7 32,5

1990 1 883 781 2 664 37,4 14,7 25,7

Rok Absolutní počty úmrtí

Graf 1: Absolutní počty úmrtí na CHOPN v ČR v letech 1968–2017
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od té doby pokračoval vzestup
v podstatě lineárně. V roce 2013
došlo ke skokovému vzestupu
počtu zemřelých a poslední roky
vykazují již pomalejší růst, ale
s většími výkyvy.

Pokud hodnotíme úmrtnost na
CHOPN za období platnosti po-
sledních tří revizí MKN (8.–10.),
tedy od roku 1968, byla celkově
nejvyšší na počátku období v le-
tech 1968–1985, a to v absolut-
ních i relativních počtech, u mu-
žů i u žen (graf 1, tab. 3).
Maximum úmrtnosti bylo zazna-
menáno v roce 1969, kdy celkem
zemřelo 5 868 lidí, z toho 4 128
mužů a 1 740 žen, což znamená,
že muži převyšovali ženy 2,4ná-
sobně. Od té doby úmrtnost
dlouhodobě podstatně klesala až
do roku 1996, odkdy opět roste.

V tabulce 4 je porovnána věko-
vá struktura zem řelých v obdo-
bích 1994–1998 a 2013–2017.
Tabulka uvádí kumulativní poč-
ty úmrtí za dané pětileté období
v jednotlivých věkových katego-
riích, procentuální zastoupení
těchto kategorií a relativní počty
na 100 000 obyvatel a rok. Nej-
více pří padů úmrtí je v prvním
období ve věkové skupině 70–74
let, ve druhém až v kategorii 85
let a více. Na základě relativních
údajů lze doložit, že úmrtnost na
CHOPN jednoznačně roste s vě-
kem a nejvyšší je v nejstarší vě-
kové kategorii. Průměrný věk při
úmrtí na CHOPN byl v prvním
pětiletém období 72 let u mužů
a 76,5 roku u žen a vzrostl na
74,5, resp. 78 let v posledním
období. Grafy 2 a 3 ukazují vývoj
úmrtnosti na CHOPN u mužů
a žen ve vyšších věkových kate-
goriích v jednotlivých letech. Ná-
růst je patrný zejména v katego-
riích 80–84 a 85 a více let. 

Úmrtnost na CHOPN v ČR je
i v roce 2017 vy soká, je na 2. místě v pořadí příčin
úmrtí na onemocnění respiračního ústrojí a celko-
vě činí 3,1 % z celkového počtu 111 443 zemřelých
na všechny příčiny úmrtí (tabulka 5). Předchází ji
pouze 4,9 % zemřelých na karcinom plic. Četnost
v tisících případů úmrtí vykazují ještě pneumonie.
Další respirační onemocnění jsou mezi příčinami
úmrtí zastoupena výrazně méně (např. úmrtí na
astma představuje pouze 0,13 % všech úmrtí). Po-
řadí příčin úmrtí na respirační nemoci je stejné ja-
ko v předchozích letech 2015 a 2016.

V Česku CHOPN předčila v úmrtnosti záněty plic
v roce 2010 a tento stav přetrvává až do roku
2017. V roce 2017 zemřelo na respirační nemoci
z X. kapitoly MKN s kódy J00–J98 celkem 8 067
osob (muži 4 392, ženy 3 675).

Tabulka 6 uvádí porovnání počtů zemřelých v le-
tech 1997 a 2017 u CHOPN a ostatních hlavních
příčin úmrtí v ČR. Nejčastější příčinou smrti jsou
v ČR dlouhodobě u obou pohlaví nemoci oběhové
soustavy, druhou nejčastější příčinou jsou maligní
nádory a třetí jsou nyní nemoci dýchací soustavy

Graf 2: Úmrtnost mužů na CHOPN v letech 1994–2017 podle věkových
kategorií

Graf 3: Úmrtnost žen na CHOPN v letech 1994–2017 podle věkových
kategorií
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[2]. Z této tabulky jasně vyplývá, že u CHOPN do-
šlo k nejvýraznějšímu zvýšení, na čemž má hlavní
podíl zvýšení úmrtnosti u žen. Zvýšení je výrazněj-
ší než u ostatních nemocí dýchací soustavy. 

Pro porovnání úmrtnosti na CHOPN v ČR a v okol-
ních státech jsou k dispozici relativní počty zemře-
lých na 100 000 obyvatel z roku 2015 [3]. Nejvyšší
celková úmrtnost 41,6 byla ve Spolkové republice
Německo, nejnižší 15,6 na Slovensku (obrázek 1).
V ČR byla celková úmrtnost nižší než v Německu
a přibližně stejná jako v Rakousku, zatímco v Pol-
sku byla úmrtnost jen mírně vyšší než na Slo -
vensku. Na Slovensku i v Polsku shodně převažo-
vala úmrtnost u mužů nad ženami 1,8krát, ale

v Německu i v Rakousku také shodně jen 1,3krát.
V ČR úmrtnost mužů převažovala 1,5krát.

DISKUZE

Výrazné zvýšení celkového počtu zemřelých na
CHOPN v ČR v posledních letech 2014–2017 proti
letům 1994–1997 o 152 % (viz tab. 2) je varující.
CHOPN je jediným onemocněním mezi všemi hlav-
ními příčinami úmrtí v ČR s tak velikým nárůstem
v posledních dvou desetiletích [2]. Počet zemřelých
na CHOPN vzrostl mnohem výrazněji než v celé
skupině respiračních příčin úmrtí (viz tab. 6).

Tabulka 5: Pořadí příčin úmrtí na respirační nemoci v ČR v roce 2017

Diagnóza Muži Ženy Celkem % všech úmrtí

Karcinom (C33–C34) 3 639 1 824 5 463 4,9

Chronická obstrukční plicní nemoc (J40–J44) 2 081 1 388 3 469 3,1

Pneumonie (J12–J18) 1 675 1 599 3 274 2,9

Intersticiální plicní nemoci (J84) 159 124 283 0,25

Akutní bronchitida (J20) 107 173 280 0,25

Astma (J45–J46) 50 92 142 0,13

Tabulka 6: Hlavní příčiny úmrtí v ČR v porovnání s úmrtími na nemoci dýchací soustavy, změna mezi
roky 1997 a 2017

Muži Ženy Celkem

Roky Abs. počet % změny Abs. počet % změny Abs. počet % změny

Maligní nádory (C00–C97)

1997 15 482 12 354 27 836

2017 15 485 +0,0 12 367 +0,1 27 852 +0,1

Nemoci oběhové soustavy (I00–I99)

1997 29 057 34 277 63 334

2017 22 840 –21,4 26 506 –22,7 49 346 –22,1

Nemoci dýchací soustavy (J00–J99)

1997 2 285 2 029 4 314

2017 4 392 +92,2 3 675 +81,1 8 067 +87,0

Plicní karcinom (C33, C34)

1997 4 493 1 068 5 561

2017 3 639 –19,0 1 824 +70,8 5 463 –1,8

Chronická obstrukční plicní nemoc (J40–J44)

1997 894 405 1 299

2017 2 081 +132,8 1 388 +242,7 3 469 +167,1
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Proč došlo k tak výraznému
zvýšení úmrtnosti v ČR na
CHOPN, není plně zřejmé. Jistě
to nelze vysvětlit překryvem ast-
matu s CHOPN (ACO), či neza-
hrnutím kódu J 47 (bronchiek-
tázie) do defi nice CHOPN,
protože jde o diagnózy s malou
četností. Je možné, že se po-
stupně během 10. MKN zvýšila
incidence středně až velmi těž-
kých stadií CHOPN. Ovšem ve
studii TORCH jen 4 % úmrtí ne-
mocných sledovaných se střed-
ně těžkou CHOPN bylo z respi-
račních příčin, zatímco 25 %
bylo pro rakovinu plic a 28 % ze
srdečních příčin [4]. 

Růst celkového počtu obyvatel
ČR se mezi lety 1994 a 2017
uplatňuje nevýznamně, činí jen
asi 2 %. Jistě se ale na změnách
úmrtnosti podílí prodloužení
střední délky života, jež ve sledo-
vaném období stoupla z 69,5 na
76,2 roku u mužů a z 76,6 na 82,1 u žen. Zvyšuje
se zastoupení vyšších věkových skupin v populaci,
např. v roce 1994 žilo v ČR 98 tisíc obyvatel ve věku
85 a více let, zatímco v roce 2017 to bylo už 198 ti-
síc osob. Prodloužení délky života zřejmě přispívá
ke zvýšení počtu úmrtí s diagnózou CHOPN, pro-
tože právě v nejvyšších věkových kategoriích je
nejvyšší úmrtnost na CHOPN. Hlavní podíl úmrtí
se posouvá do starších věkových období a zvyšuje
se průměrný věk při úmrtí na CHOPN. Například
klesají počty úmrtí pro kardiovaskulární diagnózy,
a tím dostávají prostor jiné příčiny úmrtí.

Je poměrně málo zpráv věnovaných dlouhodo-
bým trendům úmrtnosti na chronická respirační
onemocnění a interpretaci získaných dat. Jednou
z nich je obsáhlá práce vycházející z dat Eurostatu
[5], jež zhodnotila věkově standardizovanou
úmrtnost ve 27 státech EU. Zahrnovala kódy ne-
mocí J40–J44 a J47 a analyzovala 2 348 184 pří-
padů úmrtí na CHOPN v letech 1994–2010 (muži
1 475 061, ženy 873 123). Základním kritériem by-
la příčina přímo vedoucí k úmrtí, v listě o prohlíd-
ce mrtvého. Porovnání bylo založeno na věkově
standardizovaných úmrtnostech pro muže a ženy,
přepočtených na standardní evropskou populaci,
a bylo provedeno pomocí modelu po částech line-
ární spojité závislosti (tzv. joinpoint regrese). V EU
celkově poklesla standardizovaná úmrtnost na
100 000 mužů mezi roky 1994 a 2010 z 90,07 na
61,33, tedy asi o jednu třetinu, a u žen z 26,99 na
25,15, tedy asi o 7 %. Rozdíly mezi jednotlivými ze-
měmi byly ale velké. Z údajů v článku lze dopoč-
tem zjistit, že úmrtnost mužů na CHOPN je vyšší
než průměr EU, který si dlouhodobě udržují země.
jako jsou Belgie (standardizovaná úmrtnost 94,45
na 100 000 mužů v roce 2010), Dánsko (102,42),

Maďarsko (115,91), Litva (82,18) a Nizozemsko
(75,44). Nízká je naopak ve Francii (26,99), na Ky-
pru (32,50) a přes výrazný nárůst i v Řecku
(34,96). Mezi ženami je nejvyšší úmrtnost v Dán-
sku (82,74), Spojeném království (54,07), Irsku
(48,04) a Nizozemsku (41,50), nejnižší v Řecku
(0,00), Lotyšsku (4,78), Estonsku (8,05) a Francii
(8,55). Standardizovaná úmrtnost na CHOPN v ČR
se pohybuje pod průměrem EU, v roce 2010 byla
49,06 u mužů a 18,35 u žen. Nicméně na rozdíl od
celkových trendů vykazovala úmrtnost českých
mužů i žen ve sledovaném období rostoucí lineární
trend, který byl u žen statisticky významný se zvý-
šením asi o 12 %. Nárůst u mužů byl zaznamenán
v pěti zemích (nejrychlejší růst vykázaly Kypr, Slo-
vensko a Řecko) a u žen ve čtrnácti zemích (nejstr-
mější na Slovensku, v Lucembursku a Maďarsku).
Celo evropsky se snižují rozdíly mezi pohlavími
a autoři práce [5] prognózují, že do r. 2031 bude
v EU na CHOPN stejná úmrtnost u žen jako u mu-
žů.

Poslední dostupné údaje o úmrtnosti na CHOPN
v Eurostatu za rok 2015 [6] nevykazují významnější
změny pořadí mezi zeměmi ve srovnání se stavem
z roku 2010, popsaným ve výše uvedené práci [5].

Burney a spol. [7] poukazují na podkladě obdob-
ných, ale celosvětových dat za roky 1990–2010 na
nutnou opatrnost při interpretaci výše uvedených
údajů. Relativně vyšší zátěž úmrtí na CHOPN ve
srovnání s úmrtností z jiných příčin je z velké části
v důsledku změn struktury populace. Zdánlivý pa-
radox, že CHOPN se stala celosvětově třetí největší
příčinou úmrtí v době, kdy věkově standardizo -
vané ukazatele úmrtnosti na CHOPN klesají, lze
vysvětlit poměrně rychlejším poklesem úmrtnosti
na ostatní hlavní příčiny. Zvýšení úmrtnosti na

49

Obrázek 1: Úmrtnost na CHOPN v ČR a v okolních státech v roce 2015
(relativní počty na 100 000 obyvatel)
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CHOPN kvůli stárnutí populace vysvětluje, proč se
absolutní počty úmrtí na CHOPN snižují jen ne-
patrně, i když věkově specifická úmrtnost klesá
u obou pohlaví téměř ve všech regionech světa.
Autoři studie [7] poukazují na vazbu mezi úmrt -
ností na CHOPN a chudobou, měřenou hrubým
národním produktem jednotlivých zemí, a na vztah
s kouřením. Menší pokles u žen může korespondo-
vat s nárůstem kuřáctví u žen v posledních deká-
dách, který byl zpožděný oproti mužům.

Rozsáhlá studie [8] analyzovala trendy v úmrt nosti
na chronická respirační onemocnění ve Spojených
státech v rozmezí let 1980–2014 a ukázala výraznou
variabilitu mezi jednotlivými státy. U CHOPN byl na
základě celkového počtu 3 942 450 úmrtí prokázán
vzestup o 30,8 % z 34,5 na 45,1 úmrtí na 100 000
obyvatel. U celé skupiny chronických respiračních
nemocí bylo zjištěno 9,4 % případů nevalidních
kódování příčin úmrtí.

Data o úmrtnosti mají svá úskalí a limity. Vzhle-
dem k častému výskytu komorbidit u nemocných
s CHOPN je všeobecně obtížné stanovit specifickou
příčinu úmrtí, zejména u nemocných v pokroči -
lejším věku a s vyšší závažností onemocnění [9].
Několik studií ukázalo, že CHOPN jako příčina
úmrtí je nedostatečně hlášena u pacientů s těžkou
CHOPN. Například podle dánské studie [10] pouze
25 % úmrtních listů uvádí u těchto pacientů
CHOPN jako primární příčinu úmrtí. Zároveň ale
téměř u poloviny všech případů, kdy je CHOPN po-
važována za příčinu úmrtí, nebyla při předchozích
spirometrických vyšetřeních zjištěna obstrukce.
To ilustruje, že nepřesnosti vznikají v obou smě-
rech. Další okolnosti také mohou významně ovliv-
ňovat data o úmrtnosti:
• změny klasifikací nemocí,
• neexistence jednotného kódu pro CHOPN v kla-

sifikaci nemocí,
• při identifikaci příčin úmrtí v listech o prohlídce

mrtvého se použije bezprostřední, nebo základní
příčina úmrtí, nebo dojde k ovlivnění dalších
okolností úmrtí,

• změny v systému kódovací praxe (např. v ČR byl
proces výběru základní příčiny úmrtí od roku
2011 automatizován, což se v projevilo nárůstem
zastoupení některých méně četných příčin úmrtí
[2]),

• malá pečlivost zdravotnických pracovníků při vy-
plňování podkladů o úmrtí, či jejich nedostateč-
ný trénink,

• uplatňuje se vliv komorbidit, změn léčby, místa
úmrtí, nízké pitvanosti,

• rutinní data o úmrtnosti nemohou být solidně
propojena s údaji o rizicích životního prostředí
a stylu, nebo o léčbě.

ZÁVĚR 

Chronická obstrukční plicní nemoc je v ČR mezi
nejčetnějšími závažnými nemocemi dýchacího ústro-
jí předmětem zájmu pro nárůst počtů zemřelých v le-
tech 2013–2017. Výrazný vzestup úmrtnosti je pa -
trný zvláště u žen. Úplné vysvětlení postupného
vzestupu chybí, i když jedním z důležitých faktorů
je nepochybně stárnutí populace. Vzestup úmrtnosti
u obou pohlaví od počátku platnosti 10. revize Mezi-
národní klasifikace nemocí (1994) je mezi státy Ev-
ropské unie poměrně ojedinělý. 
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Funkce dýchacích svalů u pacientů 
se steroidně dependentním astmatem

J. Chlumský

Pneumologická klinika, 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha

SUMMAR Y

Respiratory muscle function in patients with steroid-dependent asthma
Systemic corticosteroids are known to cause skeletal muscle dysfunction but their impact on respiratory muscles

is less clear. To investigate the effect of corticosteroids on respiratory muscles, their function was non-invasively
assessed in healthy individuals and asthma patients using inhaled corticosteroids either alone or with add-on sys -
temic corticosteroids. The maximal expiratory pressure was significantly lower (PImax, p < 0.05) and tension-time
index significantly higher (TT0.1, p < 0.0001) in patients with steroid-dependent asthma compared with both heal -
t hy individuals and asthma patients treated with inhaled corticosteroids alone. Systemic corticosteroids seem to
have caused clinically significant respiratory muscle dysfunction in the patient sample.

Keywords: bronchial asthma, respiratory muscles, corticosteroids

SOUHRN
Systémově podávané kortikosteroidy mohou způsobovat dysfunkci kosterních svalů, ale jejich vliv na dýchací

svaly je dosud málo znám. K hodnocení vlivu kortikosteroidů na dýchací svaly bylo použito neinvazivní testování
jejich funkce u zdravých jedinců a pacientů s astmatem s nebo bez systémových kortikosteroidů. Maximální síla
inspiračních svalů byla významně nižší (PImax, p < 0,05) a globální funkce dýchacích svalů významně vyšší (TT0,1,
p < 0,0001) u pacientů užívajících systémové kortikosteroidy, ve srovnání se zdravými jedinci i pacienty s astma-
tem léčeným pouze inhalačními kortikosteroidy. Systémové kortikosteroidy způsobily v našem souboru klinicky
významnou dysfunkci dýchacích svalů. 

Klíčová slova: asthma bronchiale, dýchací svaly, kortikosteroidy

ÚVOD

Asthma bronchiale je chronické zánětlivé one-
mocnění dýchacích cest, které lze ve většině přípa-
dů velmi účinně kontrolovat inhalačně podávanými
kortikosteroidy (IKS) [1]. Malé procento pacientů
s astmatem má navzdory kombinované léčbě těžký
průběh onemocnění, doprovázený častými přízna-
ky, vysokou spotřebou záchranné medikace, čas-
tými exacerbacemi a zvýšeným rizikem úmrtí [2].
Tito pacienti vykazují, přinejmenším do určité mí-
ry, steroidní rezistenci, která je kompenzována
užíváním kortikosteroidů systémově (SKS).

Na rozdíl od IKS, které jsou v běžně používaných
dávkách nesmírně účinné a bezpečné zároveň,
SKS nesou velké riziko systémových nežádoucích
účinků (NÚ), které se zvyšují s dávkou a dobou, po
kterou jsou podávány. Vedle známých a často zmi-

ňovaných NÚ systémové kortikoterapie, je změna
struktury a funkce příčně pruhovaného svalstva
přehlíženým aspektem. Jedním z důvodů je obtíž-
nost, jak svalovou dysfunkci kvantifikovat. Nejčas-
těji se klinicky projeví jako omezení fyzických ak-
tivit, nicméně hodnocení zátěžových testů zmiňuje
svalovou dysfunkci jako faktor účastnící se snížení
tolerance zátěže jen výjimečně [3]. Možný vliv SKS
na dýchací svaly je dosud neznámý, přestože se ty-
to léky používají u řady těžkých či terminálních
plicních onemocnění, která mohou vyústit v respi-
rační selhání.

METODIKA

Šlo o průřezovou studii, zahrnující skupinu po
sobě registrovaných pacientů s těžkým, steroidně
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dependentním astmatem (SD), která byla pro účel
srovnání doplněna o dvě skupiny jedinců, vybra-
ných s ohledem na věk a zastoupení pohlaví: sku-
pinu dobře kontrolovaných pacientů s perzistujícím
astmatem (non-SD) a skupinu zdravých jedinců
(HC). 

19 pacientů se steroidně dependentním astmatem
(SD) (FEV1 55,7 ± 24,3 % normy, IVC 67,8 ± 25,6 %
normy, IKS 1 413 ± 432 mcg/den, dávka methyl-
prednisolonu 15 ± 9,6 mg/den), 19 pacientů s leh-
kým perzistujícím astmatem (non-SD) (FEV1

80,4 ± 16,8 % normy, IVC 95,8 ± 11,4 % normy, IKS
512,5 ± 500,5 mcg/den) a 13 zdravých jedinců (HS)
podstoupilo klinické vyšetření a základní vyšetření
plicních funkcí, včetně funkce dýchacích svalů.
Všichni pacienti s bronchiálním astmatem užívali
uvedenou léčbu déle než 1 rok.

Spirometrie byla provedena kalibrovaným spiro-
metrem ZAN (ZAN flowhandy, Oberthulba, Němec-
ko) standardním způsobem podle doporučení
ATS/ERS se splněním kritérií akceptovatelnosti
a opakována alespoň třikrát k dosažení opakova-
telnosti vyšetření [4]. 

K hodnocení funkce dýchacích svalů bylo použi-
to měření okluzních tlaků při klidném dýchání
a maximálním inspiračním manévru [5]. Měření
bylo prováděno s pomocí kalibrovaného spirome-
trického systému ZAN s pneumotachografem ZAN
100 flowhandy II s automaticky spouštěným shut-
terem ZAN (ZAN, Oberthulba, Německo), jak bylo
popsáno dříve [6]. Ve stručnosti, v průběhu klidné-
ho dýchání byl zaznamenáván dechový objem, de-
chová frekvence a základní charakteristiky decho-
vého vzoru (TI, Ttot). P0,1 byl měřen při uzávěru
shutteru 100 ms po zahájení klidného nádechu,
PImax byl měřen podle ATS/ERS standardu při-
nejmenším 3x v úrovni RV, přičemž náležité hod-
noty byly použity podle Blacka a kol. [7]. Paramet-
ry dechového vzoru byly spolu s měřenými tlaky
použity k výpočtu indexu dechové práce inspirač-
ních svalů. Neinvazivní index dechové práce (TT0,1)
byl počítán podle vzorce P0,1/PImax * TI/Ttot.

Statistické hodnocení výsledků bylo provedeno
pomocí programu GraphPad Prism 4.0 (GraphPad
software, San Diego, USA), k vyjádření základních
charakteristik subjektů byla použita deskriptivní
statistika. Normalita veličin byla testována Kolmo-
gorovovým testem. Rozdíly mezi všemi skupinami
byly hodnoceny analýzou ANOVA, doplněné o Bon-
ferroniho korekce k určení rozdílu mezi jednotlivý-
mi skupinami. Vztahy mezi parametry byly testo-
vány pomocí Pearsonova koeficientu. Nejnižší
hladina významnosti byla standardně určena pěti
procenty.

VÝSLEDKY

Průměrné hodnoty klidové inspirační vitální ka-
pacity (IVC) se mezi pacienty se steroidně depen-
dentním astmatem a skupinami non-SD a HC sig-

nifikantně lišily (% normy, ANOVA, p < 0,0003, ob-
rázek 1). PImax (% normy) byl u pacientů s SD sig-
nifikantně nižší než u skupiny non-SD a zdravých
jedinců (ANOVA, p < 0,05, obrázek 2). Neinvazivní
index dechové práce (TT0,1) byl významně vyšší
u pacientů s SD ve srovnání s pacienty s non-SD
a zdravými jedinci (ANOVA p < 0,0001, obrázek 3).
Žádné statisticky významné rozdíly nebyly zjištěny
mezi skupinou non-SD a zdravými jedinci. Ve sku-
pině SD byla prokázána pozitivní závislost mezi 
PImax (% normy) a klidovou inspirační vitální kapa-
citou (IVC, % normy, r = 0,7629, p < 0,001, obrá-
zek 4) a negativní korelace mezi TT0,1 a IVC (% nor-
my, r = –0,6518, p < 0,005). Ve skupině pacientů
se SD astmatem dosáhl vztah mezi P0,1, vyjadřující
neu romuskulární drive, a denní dávkou SKS té-
měř statistické významnosti (p = 0,06).

53

Obrázek 1: Srovnání IVC (% normy) mezi skupinami,
ANOVA p < 0,0003, Bonferroniho srovnání p < 0,001

Obrázek 2: Srovnání PImax (% normy) mezi skupinami,
ANOVA p < 0,05, Bonferroniho srovnání p < 0,01
(mezi HC a SD), p < 0,05 (mezi non-SD a SD)
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DISKUZE

Výsledky této studie ukazují, že dlouhodobé po-
dávání systémových kortikosteroidů může vést
k měřitelné dysfunkci dýchacích svalů. Na druhou
stranu je užívání inhalačních kortikosteroidů
v tomto ohledu bezpečné, funkce dýchacích svalů
se v této malé studii nelišila mezi astmatiky s IKS
a kontrolní skupinou zdravých jedinců.

Hodnocení funkce dýchacích svalů je obecně ne-
snadným úkolem. Ve většině prací, která se zabý-
vala vlivem kortikosteroidů, bylo použito pouze
měření maximální svalové statické síly bez ohledu
na to, jestli byla měřena funkce periferních, či dý-
chacích svalů [8]. Maximální statická síla byla ve
shodě s výsledky této studie snížena v několika
kazuistických sděleních, popisujících vliv systé-

mově užívaných kortikosteroidů
u pacientů se systémovým one-
mocněním pojiva nebo u stero-
idně dependentních astmatiků
[9,10]. Pokud je autorovi známo,
existuje pouze jedna podobná
studie, která ale zahrnovala ješ-
tě menší počet sledovaných sub-
jektů. I tato studie došla ke stej-
nému závěru, i když rovněž
sledovala pouze maximální sta-
tickou sílu dýchacích svalů [11]. 

Tato studie zahrnovala vedle
měření maximální statické síly
dýchacích svalů i index dechové
práce. Ten využívá parametry
dechového vzoru, měřené bě-

hem několika minut klidného dýchání, a ventilač-
ní hnací síly (ventilatory drive) k výpočtu indexu,
odrážející zejména energetické nároky na minuto-
vou ventilaci. Proto se tohoto indexu dá využít
k měření globální funkce dýchacích svalů za růz-
ných klinických situací, včetně fyzické zátěže [12].
Z výsledků této studie vyplývá, že globální funkce
dýchacích svalů je snížena u steroidně dependent-
ních astmatiků, zatímco IKS funkci dýchacích sva-
lů významně neovlivňují.

V minulosti byl opakovaně diskutován možný vliv
beta-agonistů na funkci dýchacích svalů. U pacien-
tů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN)
je skutečně hmatatelné zvýšení maximální static-
ké síly dýchacích svalů po inhalaci krátkodobě pů-
sobícího beta-agonisty (SABA). Autoři ale prokáza-
li, že efekt SABA na funkci dýchacích svalů je

Tabulka 1: Základní klinické údaje subjektů studie

SD Non-SD HC

N (muži/ženy) 19 (10/9) 19 (9/10) 14 (7/7)

Věk (roky) 45,1 ± 10,2 49,3 ± 13,3 44,6 ± 8,3

FEV1 (% normy) 56 ± 23,7 80,4 ± 16,8 95,3 ± 7,3

IVC (% normy) 67,8 ± 25,6 95,8 ± 11,4 102,1 ± 8,6

FEV1/IVC (%) 68,9 ± 15,6 67,7 ± 17,2 78,9 ± 10,1

PImax (% normy) 73,7 ± 41,2 108,4 ± 28,9 110,2 ± 30,1

SKS (mg/den) 14,3 ± 9,8 – –

Obrázek 3: Srovnání TT0,1 mezi skupinami, ANOVA
p < 0,0001, Bonferroniho srovnání p < 0,01 (mezi HC
a SD), p < 0,01 (mezi non-SD a SD)

Obrázek 4: Vztah mezi PImax (% normy) a IVC
(% normy) ve skupině pacientů s SD, r = 0,7629,
p = 0,0002
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zprostředkován změnou svalového předpětí bráni-
ce při zmírnění hyperinflace, zatímco přímý efekt
je zřejmě malý, až zanedbatelný [13]. To odpovídá
zjištění, že plicní hyperinflace je u pacientů
s CHOPN hlavním prediktorem nejen maximální
svalové síly dýchacích svalů, ale i jejich globální
funkce [14]. U pacientů s astmatem ve stabilním
období však nelze předpokládat výraznější stupeň
plicní hyperinflace, navíc v této studii bylo měření
funkce dýchacích svalů vždy prováděno po stan-
dardním bronchodilatačním testu, kdy by měla
být plicní hyperinflace minimální, pokud vůbec
nějaká. 

Tato studie má celou řadu slabin. Jednak do ní
byl zařazen poměrně malý počet pacientů, což je
přímý důsledek relativně malého počtu steroidně
dependentních astmatiků. Větší počet subjektů lze
získat buď letitým sběrem, nebo multicentrickým
zaměřením studie, což je při stále malém rozšíření
metodiky poměrně komplikované. Nicméně výsled-
ky této práce podpořily výsledky prací dřívějších,
ať již kazuistických, či jediného malého souboru
[11]. Dalším negativem je vynechání měření míry
hyperinflace, která by teoreticky mohla ovlivnit
funkci dýchacích svalů. S ohledem na tíži výde-
chové průtokové limitace je však pravděpodobnost
významné plicní hyperinflace velmi malá. Průtoko-
vá limitace byla poměrně nízká a byla srovnatelná
mezi SD a non-SD astmatiky. Navíc, jak bylo uve-
deno, vyšetření funkce dýchacích svalů bylo pro-
váděno po inhalaci SABA, po které by měla být
plicní hyperinflace zanedbatelná.

ZÁVĚR 

Výsledky této průřezové studie ukazují, že SKS
způsobují u pacientů s těžkým astmatem dysfunk-
ci dýchacích svalů. Funkce dýchacích svalů by
měla být u těchto nemocných pravidelně vyšetřo-
vána, zvláště při poklesu ventilačních parametrů
(FEV1, IVC), který může být mylně interpretován
jako zhoršení kontroly astmatu.
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Vliv plicní rehabilitace během lázeňské léčby 
na tíži symptomů, toleranci zátěže 
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SUMMAR Y

The effect of pulmonary rehabilitation during spa treatment on symptom severity, exercise tolerance and
respiratory parameters in patients with chronic obstructive pulmonary disease

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) as a chronic, progressive illness not only affects the airways and
lungs but also is associated with extrapulmonary manifestations, most commonly musculoskeletal and cardiovas-
cular disorders. Both pulmonary and extrapulmonary manifestations of COPD may negatively influence the pa -
tient’s breathing pattern, respiratory muscle function, exercise tolerance and independence in daily activities.
Therefore, to minimize these negative effects of COPD, it is important to initiate individualized, comprehensive
treat ment as soon as possible. Pulmonary rehabilitation (PR) is an integral part of comprehensive treatment in
COPD patients. They may participate in a PR program during their spa treatment. The advantage is that the pro-
gram may combine individual and group therapy, including outdoor physical training. Therefore, the main aim 
of this study was to assess the effect of a PR program on symptom severity, exercise tolerance and respiratory pa-
rameters in COPD patients.

Keywords: pulmonary rehabilitation, exercise tolerance, COPD

SOUHRN
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) jako chronické onemocnění postihuje nejen dýchací cesty a plíce,

ale toto onemocnění s sebou přináší i mimoplicní projevy – nejčastěji postižení muskuloskeletálního a kardiova-
skulárního systému. Plicní i mimoplicní postižení může mít pak negativní dopad na dechový vzor, funkci dýcha-
cích svalů, celkovou toleranci zátěže, a tím i na soběstačnost pacienta. Proto je velmi důležité zahájit u takto ne-
mocných co nejdříve komplexní individualizovanou léčbu pro minimalizaci těchto nežádoucí vlivů. Jednou
z možností léčby je i program plicní rehabilitace (PR), který pacient může absolvovat v rámci lázeňské léčby. Vý-
hodou této léčby je možnost kombinace léčby individuální i skupinové, včetně pohybového tréninku ve venkovním
prostředí. Proto cílem naší práce bylo posoudit vliv PR na tíži symptomů, toleranci zátěže a ventilační parametry
u pacientů s CHOPN. 

Klíčová slova: plicní rehabilitace, tolerance zátěže, CHOPN

ÚVOD

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)
představuje zánětlivé onemocnění dýchacího sy-
stému, které však přináší nejen plicní projevy one-
mocnění, ale i mimoplicní projevy, které pak dále
komplikují zdravotní stav jedinců s touto nemocí.

Nejčastější mimoplicní projevy nemoci jsou spojené
s postižením muskuloskeletálního a kardiovasku-
lárního systému [3,6,7]. CHOPN je charakterizo -
vána trvalými respiračními symptomy a perzistu -
jícím omezením průtoku vzduchu v dýchacích
cestách [3]. Jedním z nejčastějších respiračních
symptomů je dušnost [7]. CHOPN je navíc velmi

S t u d .  P n e u m o l .  P h t h i s e o l . ,  7 9 ,  2 0 1 9 ,  č .  2 ,  s .  5 6 – 6 1
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často spojena s postupně progredující dušností.
Důvodů, které mohou tíži dušnosti zvyšovat, je
u nemocných s CHOPN více. Na dušnosti se podílí
nejen stupeň obstrukce, míra zánětu, tíže emfyzé-
mu plic, plicní hyperinflace, ale také svalová síla
dýchacích svalů, celková tolerance zátěže a pří-
tomnost jednotlivých komorbidit (např. kardiova-
skulární onemocnění). Všechny tyto vlivy mohou
výrazně ovlivňovat tíži dušnosti [2,3,10,11,16].
U pacientů dochází ke změně dechového vzoru,
neoptimálnímu rozvíjení hrudníku, ke snížení síly
dýchacích svalů, ke snížení úrovně pohybových
aktivit, což vede často k následnému snížení tole-
rance zátěže. Snížená tolerance zátěže pak vede
k dalšímu prohloubení dušnosti. Změněný decho-
vý vzor je často spojen s nadměrným zapojováním
pomocných dýchacích svalů, což způsobuje ener-
geticky náročnější typ dýchání [16,17]. Vyšší spo-
třeba energie na samotné dýchání vede k redukci
energie určené na vykonávání dalších činností.
Výsledkem tohoto posunu je pak omezování aktivit
v běžném denním životě u pacienta s CHOPN, s ná-
sledným rozvojem dekondice. Čímž vzniká circulus
vitiosus, protože dekondice opět vede k výraznější-
mu pocitu dušnosti, který může vést k dalšímu
omezení aktivit. Proto je velmi důležité u takto ne-
mocných zahájit individualizovanou komplexní
léčbu, aby se těmto změnám předcházelo, nebo se
alespoň zpomalil vznik těchto změn nebo se již
vzniklé změny minimalizovaly. CHOPN postihuje
v České republice 7,7 % pacientů, je častým důvo-
dem hospitalizace a jedná se o onemocnění, které
zaujímá 4. místo mezi příčinami úmrtí ve světě.
Z tohoto důvodu je nezbytné, aby mezioborová léč-
ba takto nemocných byla zahájena co nejdříve
a aby zahrnovala jak farmakologické, tak nefar-
makologické postupy [3,7,20]. Pro ovlivnění de-
chového vzoru a zlepšení tolerance zátěže je možné
u nemocných s CHOPN využít program plicní re-
habilitace [14,15].

Cíl
Cílem této studie bylo posoudit vliv 4týdenní

plicní rehabilitace v rámci komplexní lázeňské léč-
by (KLL) u pacientů s CHOPN v Priessnitzových lé-
čebných lázních (PLL) na tíži symptomů, toleranci
zátěže a ventilační parametry.

MATERIÁL A METODIKA 

Do studie bylo zařazeno 113 pacientů s CHOPN,
kteří nastoupili ke komplexní lázeňské léčbě
v PLL. Nejvíce pacientů mělo stadium 3 (59,3 %)
a 2 (27,4 %), u 1,8 % pacientů bylo stadium 1
a u 11,5 % pacientů bylo přítomno stadium 4 pod-
le klasifikace tíže obstrukce dle GOLD [3]. U 57 ne-
mocných se v předchozím roce vyskytla exacerba-
ce jejich onemocnění. Průměrný věk pacientů byl
64 let, celkem bylo vyšetřeno 64 žen a 49 mužů
(tabulka 1). 

U všech probandů byla při zahájení KLL a po je-
jím ukončení hodnocena tíže obstrukce v rámci
spirometrického vyšetření, síla dýchacích svalů
byla posouzena na podkladě měření maximálního
nádechového a výdechového ústního tlaku. K sub-
jektivnímu vnímání onemocnění a jeho dopadu na
každodenní život se pacienti vyjadřovali v dotazní-
ku CAT (COPD assessment test). Tolerance zátěže
byla hodnocena pomocí 6minutového testu chůzí
(6MWT) a dechový vzor byl hodnocen v rámci kine-
ziologického vyšetření, včetně měření rozvíjení
hrudníku ve 4 úrovních (axilární, mezosternální,
xiphoideální, polovina vzdálenosti mezi processus
xiphoideus a umbilicus).

Pro sledované proměnné byly vypočítány základ-
ní statistické charakteristiky. Pro zpracování dat
byl použit program Statistica 13.4 (StatSoft, Tulsa,
OK, USA). Pro porovnání proměnných na začátku
a konci léčby jsme použili párový t-test pro opako-
vané měření. Pro zhodnocení závislosti mezi pro-

Tabulka 1: Charakteristika souboru (průměr ± směrodatná odchylka)

Proměnná Muži s CHOPN (n = 49) Ženy s CHOPN (n = 64)

věk 63,4 ± 9,7 65,0 ± 9,8

body mass index (kg/m2) 28,9 ± 5,1 31,3 ± 20,0

FVC (% náležité hodnoty normy) 69,7 ± 16,3 78,6 ± 16,1**

FEV1/VC 72,5 ± 18,7 80,0 ± 16,2*

PEF (% náležité hodnoty normy) 49,5 ± 19,4 54,3 ± 15,8

PImax (% náležité hodnoty normy) 54,2 ± 27,4 45,0 ± 26,5

PEmax (% náležité hodnoty normy) 53,8 ± 27,5 72,3 ± 38,2**

Vysvětlivky: FVC – usilovná vitální kapacita, PEF – vrcholová výdechová rychlost, FEV1/VC – usilovně vydechnutý
objem za 1 sekundu v poměru k vitální kapacitě, PImax – maximální nádechový ústní tlak, PEmax – maximální vý-
dechový ústní tlak, * p < 0,05, ** p ≤ 0,01
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měnnými byl použit Pearsonův korelační koefici-
ent. Statisticky významné rozdíly u jednotlivých
sledovaných proměnných byly hodnoceny na hla-
dině statistické významnosti α = 0,05.

Terapie
Základem programu plicní rehabilitace v rámci

KLL u pacientů s CHOPN se stala individuální lé-
čebná tělesná výchova (ILTV) a pohybový trénink.
Program PL trval celkem 4 týdny. ILTV probíhala
3× týdně. ILTV byla cílena na reedukaci dechového
vzoru (aktivace bránice, cvičení na zvýšení rozvíje-
ní hrudníku), nácvik drenážních technik, včetně
využití pomůcky Pari O-PEP u pacientů se zvýše-
nou bronchiální sekrecí a poruchami expektorace,
cvičení na zvýšení síly dýchacích svalů s využitím
pomůcek Threshold IMT (Threshold inspiratory
muscle trainer – posilování nádechových svalů)
a Threshold PEP (Threshold positive expiratory pre-
ssure – posilování výdechových svalů). Dále probí-
halo cvičení na zlepšení postury s cílem podpory
vzpřímeného držení trupu, senzomotorická stimu-
lace zaměřená na zlepšení rovnováhy, posilování
svalů horních a dolních končetin a nácvik úlevo-
vých poloh s cílem snížení dušnosti. Součástí ILTV
byly taky měkké techniky a mobilizace k odstraně-
ní kloubních blokád, ošetření trigger pointů ve
svalech a protahování zkrácených svalů, tak aby
byl podpořen co nejvíce optimální dechový vzor,
neboť trigger pointy, kloubní blokády a zkrácené
svaly mohou negativně ovlivňovat možnost aktiva-
ce dýchacích svalů během jednotlivých dechových
technik. 

Další součástí KLL byly skupinové aktivity. Pod-
statnou část skupinových aktivit tvořila klimatote-
rapie [5]. Klimatoterapie pobíhala jednak formou
venkovního dechového cvičení 2× týdně a jednak
formou řízené terénní chůze (chůze s nordic walking
holemi pod vedením fyzioterapeuta a za kontroly sa-

turace hemoglobinu kyslíkem pomocí pulzního oxy-
metru) 3× týdně. Další procedurou zaměřenou na
navyšování kondice byl vytrvalostní trénink na ro-
topedu, který probíhal 2× týdně. 

Relaxační techniky byly u pacientů zařazeny nejen
do ILTV, ale celková relaxace byla také podpořena
bylinkovou koupelí (2× týdně).

VÝSLEDKY

Efekt lázeňské léčby byl hodnocen pro celý sou-
bor i pro soubor mužů a žen. U mužů s CHOPN  byla
přítomna vyšší tíže obstrukce než u žen s CHOPN
(tabulka 1) a byla u nich potvrzena nižší tolerance
zátěže (tabulka 2). Naopak u sledovaných souborů
nebyl potvrzen statisticky významný rozdíl v tíži
symptomů a rozvíjení hrudníku (tabulka 2).

Subjektivní vnímání onemocnění
Tíže symptomů hodnocená pomocí dotazníku

CAT se na konci lázeňské léčby signifikantně sní-
žila. Snížení průměrného skóre u celého souboru
bylo 5,4 bodu, což je vyšší snížení, než je minimál-
ní klinicky významný rozdíl (obrázek 1). Ke snížení
tíže symptomů došlo u 94 pacientů (83,2 %), beze
změny bylo 10 pacientů (8,8 %) a u 9 pacientů
(8,0 %) bylo zjištěno zvýšení tíže symptomů. K sig-
nifikantnímu snížení tíže symptomů došlo u sku-
piny mužů i žen s CHOPN (obrázek 1). 

Tolerance zátěže
Tolerance fyzické zátěže se při 6minutovém testu

chůzí navýšila v průměru o 44 metrů (448,5 metru
vs. 492,5 metru, p < 0,001). Tato změna dosahuje
vyšší hodnoty, než je minimální klinicky význam-
ná změna pro pacienty s CHOPN. Ke zlepšení to -
lerance fyzické zátěže došlo u 97 pacientů, beze

Tabulka 2: Porovnání tíže symptomů, tolerance zátěže a rozvíjení hrudníku u mužů a žen při zahájení 
lázeňské léčby (průměr ± směrodatná odchylka)

Proměnná Muži s CHOPN (n = 49) Ženy s CHOPN (n = 64)

dotazník CAT (celkové skóre) 15,8 ± 6,2 16,0 ± 7,4

6 MWD (m) 447,8 ± 116,3 449,2 ± 98,8

6 MWD (% náležité hodnoty normy) 82,2 ± 20,8 99,3 ± 20,3***

A (cm) 2,9 ± 1,4 3,4 ± 1,6

M (cm) 3,0 ± 1,4 3,5 ± 1,4

X (cm) 2,9 ± 1,4 2,8 ± 1,4

1/2 X-U (cm) 3,1 ± 2,1 5,6 ± 1,3

Vysvětlivky: 6 MWD – dosažená vzdálenost v šestiminutovém testu chůzí, A – rozvíjení hrudníku v úrovni axil,
M – rozvíjení hrudníku přes mezosternale, X – rozvíjení hrudníku přes xiphosternale, 1/2 X-U – rozvíjení hrud-
níku v polovině vzdálenosti processus xiphoideus a umbilicus, ***p ≤ 0,001
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změny zůstali 3 pacienti a zhoršení bylo zazname-
náno u 13 pacientů. Tolerance fyzické zátěže se
zlepšila u skupiny mužů i žen (obrázek 2).

Pohyblivost hrudníku
Pohyblivost hrudníku byla zlepšena signifikant-

ně ve všech úrovních (tabulka 3). U nemocných
s CHOPN se během nádechu více rozvíjel hrudní
koš, což bylo spojené s optimálnějším dechovým
vzorem. U nemocných s CHOPN se snížil výskyt
horního hrudního dýchání, snížil se elevační sou-
hyb ramen během nádechu a došlo ke sníženému
zapojení pomocných dýchacích svalů během náde-
chu. V horní polovině hrudníku bylo rozvíjení více
než 5 cm, v dolní polovině se rozvíjení této hodnotě
přibližovalo. Tyto hodnoty představují dostatečné

rozvíjení hrudníku. Nižší rozvíjení hrudníku bylo
spojeno s vyšší tíží symptomů. Byla zjištěna nega-
tivní korelační závislost mezi tíží symptomů a rozví-
jením hrudníku v úrovni axil (r = –0,23; p < 0,05),
v úrovni mezosternale (r = –0,29; p < 0,05), v úrovni
xiphosternale (r = –0,38; p < 0,05) a v polovině vzdá-
lenosti processus xiphoideus a umbilicus (r = –0,32;
p < 0,05).

Ventilační parametry a síla dýchacích svalů
I když nedošlo k ovlivnění tíže obstrukce u pa -

cientů s CHOPN, došlo k signifikantnímu navýšení
usilovné vitální kapacity u žen s CHOPN, a u mužů
s CHOPN se zlepšení signifikantní změně přibližo-
valo. U mužů s CHOPN bylo potvrzeno signifikant-
ní zvýšení síly nádechových svalů, u žen nádecho-

Tabulka 3: Rozvíjení hrudníku po lázeňské léčbě (průměr ± směrodatná odchylka)

Proměnná Celý soubor Muži s CHOPN (n = 49) Ženy s CHOPN (n= 64)

před po před po před po

A (cm) 3,2 ± 1,6 5,0 ± 1,6*** 2,9 ± 1,4 4,8 ± 1,6*** 3,4 ± 1,6 5,2 ± 1,7***

M (cm) 3,3 ± 1,7 5,1 ± 1,6*** 3,0 ± 1,4 4,8 ± 1,4*** 3,5 ± 1,4 5,4 ± 1,6***

X (cm) 2,9 ± 1,4 4,6 ± 1,4*** 2,9 ± 1,4 4,4 ± 1,4*** 2,8 ± 1,4 4,7 ± 1,4***

1/2 X-U (cm) 2,8 ± 1,7 4,8 ± 1,6*** 3,1 ± 2,1 5,0 ± 1,6*** 2,5 ± 1,3 4,7 ± 1,6***

Vysvětlivky: A – rozvíjení hrudníku v úrovni axil, M – rozvíjení hrudníku přes mezosternale, X – rozvíjení hrud-
níku přes xiphosternale, 1/2 X-U – rozvíjení hrudníku v polovině vzdálenosti processus xiphoideus a umbilicus,
***p ≤ 0,001

Vysvětlivky: 6MWD – dosažená vzdálenost v šestiminu-
tovém testu chůzí, vyjádřená v procentech náležité hod-
noty normy, *** p ≤ 0,001

Obrázek 1: Tíže symptomů dle dotazníku CAT

Vysvětlivky: *** p ≤ 0,001

Obrázek 2: Tolerance fyzické zátěže u pacientů
s CHOPN na začátku a konci léčby
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vých i výdechových (tabulka 4). Byla potvrzena po-
zitivní korelační závislost mezi hodnotou usilovné
vitální kapacity a rozvíjením hrudníku. Hodnota
korelačního koeficientu pro rozvíjení hrudníku
v úrovni axil byla 0,25 (p < 0,05), v úrovni mezo -
sternale byla 0,34 (p < 0,05), v úrovni xiphosternale
byla 0,36 (p < 0,05) a v polovině vzdálenosti proces-
sus xiphoideus a umbilicus byla 0,21 (p < 0,05).

Subjektivní hodnocení efektu léčby pacienty
s CHOPN

Pacienti s CHOPN hodnotili program plicní reha-
bilitace jako přínosný. Subjektivně popisovali pocit
snazšího dýchání, snáze se jim prováděl hluboký
nádech i výdech. Během pohybových aktivit se
snížil výskyt dechových obtíží. V případě, že se de-
chové obtíže vyskytly, pacienti velmi pozitivně po-
pisovali přínos léčby, neboť věděli, jak rychleji
vzniklé dechové obtíže eliminovat (zaujetí úlevové
polohy, použití techniky ústní brzdy apod.). Pozi-
tivně bylo hodnoceno dechové cvičení venku, nor-
dická chůze a využití dechových trenažérů pro 
zvýšení síly dýchacích svalů a pro usnadnění ex-
pektorace.

DISKUZE

Výsledky této práce potvrzují pozitivní přínos
plicní rehabilitace na funkční stav nemocných
s CHOPN. Po ukončení lázeňské léčby se snižuje
výskyt symptomů, zvyšuje se rozvíjení hrudníku,
zlepšuje se tolerance fyzické zátěže a zvyšuje se sí-
la dýchacích svalů. Zlepšení funkčního stavu ne-
mocných s CHOPN po programu plicní rehabilita-
ce je v souladu s předchozími pracemi, které
potvrdily vliv plicní rehabilitace na zlepšení tole-
rance zátěže, zvýšení rozvíjení hrudníku, snížení
výskytu symptomů a zvýšení síly dýchacích svalů
[4,9,13]. U pacientů, u kterých bylo na konci lá-
zeňské léčby zjištěno zhoršení sledovaných para-
metrů, byly tyto výsledky ovlivněny probíhající in-

fekcí dýchacích cest, nebo jiným interkurentním
onemocněním či zvýšenou bolestí z důvodu artro-
tických změn na kloubech v průběhu pobytu. Nic-
méně se jednalo o velmi nízký počet pacientů.

I když skupina žen s CHOPN dosahovala vyšších
hodnot ventilačních parametrů než muži s CHOPN,
tíže symptomů u obou skupin byla obdobná. U mu-
žů bylo průměrné skóre v CAT dotazníku 15,9
a u žen 16 bodů. Dřívější výzkumy potvrdily, že že-
ny s mírnějším stadiem CHOPN mají vyšší výskyt
a tíži symptomů než muži s CHOPN a mají více
sníženou kvalitu života ve vztahu ke zdraví
[18,19,21]. Nicméně i přes vyšší výskyt symptomů,
ženy s CHOPN dosahovaly vyššího procenta nále-
žité hodnoty normy pro dosaženou vzdálenost
v šestiminutovém testu chůzí ve srovnání s muži
s CHOPN, a měly tak i přes vyšší tíži symptomů
lepší toleranci fyzické zátěže. Nicméně je důležité
u žen s CHOPN vždy posoudit tíži symptomů, ne-
boť by mohla mít negativní vliv na vykonávání běž-
ných denních, pohybových i pracovních aktivit,
což by mohlo zhoršovat kvalitu jejich života. Více
snížená kvalita ve vztahu ke zdraví u žen než
u mužů s CHOPN byla potvrzena ve studii autorů
de Torres a kolektiv [1]. 

Po ukončení lázeňské léčby bylo potvrzeno zvý-
šené rozvíjení hrudníku ve všech etážích a zvýšená
síla dýchacích svalů. U pacientů s CHOPN došlo
ke zlepšení pohybové složky dýchání. Dostatečné
rozvíjení hrudníku a dostatečná síla dýchacích
svalů je nezbytná pro pocit volného, plného
a snadného nádechu [12,13]. Z předchozích vý-
zkumů je patrné, že mechanika dýchání u nemoc-
ných s CHOPN je změněná a dochází k nárůstu
dechové práce a energeticky náročnějšímu dýchá-
ní [8]. Proto je důležité se zaměřit v léčbě nemoc-
ných s CHOPN i na pohybovou složku dýchání.
V naší práci byla potvrzena pozitivní korelace mezi
rozvíjením hrudníku a hodnotou usilovné vitální
kapacity a negativní korelace mezi rozvíjením
hrudníku a tíží symptomů. Po lázeňské léčbě došlo
ke snížení tíže symptomů a ke zvýšení rozvíjení

Tabulka 4: Ventilační parametry a síla dýchacích svalů (průměr ± směrodatná odchylka)

Proměnná Celý soubor Muži s CHOPN (n = 49) Ženy s CHOPN (n = 64)

před po před po před po

FVC (% n. h.) 74,7 ± 16,7 79,3 ± 17,6*** 69,7 ± 16,3 72,2 ± 17,1 78,6 ± 16,1 84,8 ± 16,1**

FEV1/VC 76,7 ± 17,6 76,9 ± 18,6 72,5 ± 18,7 72,5 ± 18,7 80,0 ± 16,2 80,0 ± 17,1

PEF (% n. h.) 52,2 ± 17,5 54,3 ± 19,7 49,5 ± 19,4 49,5 ± 20,6 54,3 ± 15,8 57,9 ± 18,3

PImax �(% n. h.) 49,0 ± 27,1 56,6 ± 24,4*** 54,2 ± 27,4 62,0 ± 25,6** 45,0 ± 26,5 52,4 ± 24,4***

PEmax (% n. h.) 64,2 ± 35,1 74,6 ± 38,6*** 53,8 ± 27,5 56,8 ± 27,5 72,3 ± 38,2 88,2 ± 40,4***

Vysvětlivky: FVC – usilovná vitální kapacita, PEF – vrcholová výdechová rychlost, FEV1/VC – usilovně vydechnutý
objem za 1 sekundu v poměru k vitální kapacitě, PImax – maximální nádechový ústní tlak, PEmax – maximální vý-
dechový ústní tlak, n.h. – náležitá hodnota normy, ** p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001
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hrudníku a ke zvýšení hodnoty usilovné vitální
 kapacity. Nejvyšší nárůst v rozvíjení hrudníku byl
potvrzen u žen s CHOPN v dolní části hrudníku.
Zvýšení rozvíjení v úrovni poloviny vzdálenosti pro-
cessus xiphoideus a umbilicus dosahovalo 88 %.
Vyšší rozvíjení hrudníku v dolní polovině bylo spo-
jené se sníženým výskytem horního hrudního dý-
chání. Vliv cíleného tréninku dýchacích svalů na
zvýšení jejich síly byl potvrzen nejen v předchozích
studiích [4,8], ale také v naší práci. Tak jako v před-
chozích pracích [4,8], i u našich pacientů došlo ne -
jen ke snížení výskytu dušnosti, ale také ke zlep-
šení tolerance fyzické zátěže.

Limitem naší práce je posouzení efektu léčby
ihned při jejím ukončení. Přínosné by bylo zhod-
notit i dlouhodobý efekt plicní rehabilitace (např.
za půl roku, za rok) a porovnat tento dlouhodobý
efekt se skupinou pacientů s CHOPN, kterým pro-
gram plicní rehabilitace během lázeňské léčby ne-
byl indikován. Vzhledem k tomu, že lázeňskou léč-
bu absolvují pacienti z celé České republiky a od
různých odesílajících lékařů, je však náročné opa-
kovaná měření provádět a porovnávat pacienty
s lázeňskou a bez lázeňské léčby v rámci multicen-
trické studie. Nicméně vyhodnocení dlouhodoběj-
šího efektu mohou udělat ošetřující lékaři, kteří
mohou v následujícím období sledovat, zda dochá-
zí/nedochází ke zhoršování funkčního stavu nemoc-
ných, jak časté jsou/nejsou exacerbace onemocnění,
pokud se exacerbace vyskytnou, zda vyžadují hos-
pitalizaci apod.

ZÁVĚR

Z uvedených výsledků jednoznačně vyplývá pozi-
tivní vliv plicní rehabilitace během KLL na toleran-
ci zátěže, zlepšení pohybové složky dýchání i na
snížení negativního dopadu nemoci na každodenní
aktivity nemocných s CHOPN, proto by měl být
program plicní rehabilitace, tak jak je uvedený
v doporučeném postupu plicní rehabilitace i v této
studii, hlavní náplní lázeňské léčby u takto ne-
mocných.
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Primárna ciliárna dyskinéza – nové možnosti 
v diagnostike

A. Baranyaiová1, K. Skalická1, Z. Hricová1, K. Gulbišová2, 
I. Neuschlová3, V. Pohanka3, P. Čižnár1

1Detská klinika, LF UK a NÚDCH, Bratislava
2Oddelenie urgentného príjmu, NÚDCH, Bratislava

3Klinika detskej pneumológie a ftizeológie, LF SZU a NÚDCH, Bratislava

SUMMAR Y

Primary ciliary dyskinesia – new possibilities for diagnosis
Primary ciliary dyskinesia (PCD) is a rare, genetically heterogeneous disease that belongs to a large group of ci-

liopathies. It is characterized by abnormal ultrastructure and function of motile cilia with subsequent disturbance
of the mucociliary transport of the respiratory epithelium. Clinical manifestation of the disease is nonspecific in
almost half the patients and often overlaps with the most common respiratory diseases. Therefore, establishing
a clear diagnosis is very demanding and requires a comprehensive multidisciplinary approach combining multiple
diagnostic methods in a specialized center. Due to the genetic origin of the disease, DNA analysis plays an impor-
tant role in the diagnostic process. At present, next generation sequencing (NGS) becomes an increasingly useful
method as it allows examination of large numbers of genes in a single reaction, thus accelerating the genetic ana-
lysis.

The review article aimed to summarize current knowledge of this topic and show new possibilities for diagnosing
PCD using NGS.

Keywords: primary ciliary dyskinesia, overlapping symptoms, differential diagnosis, genetic analysis, new genera-
tion sequencing

SÚHRN
Primárna ciliárna dyskinéza (PCD) je zriedkavé, geneticky heterogénne ochorenie, ktoré patrí do širokej skupiny

ciliopatií. Je charakterizované abnormálnou ultraštruktúrou a funkciou pohyblivých riasiniek s následným naru-
šením mukociliárneho transportu respiračného epitelu. Klinická manifestácia ochorenia je u takmer polovice pa-
cientov nešpecifická a často sa prekrýva s najčastejšími respiračnými ochoreniami. Preto stanovenie jednoznačnej
diagnózy je veľmi náročné a vyžaduje komplexný multidisciplinárny prístup v špecializovanom centre s kombiná-
ciou viacerých diagnostických metód. Vzhľadom na genetický pôvod ochorenia, v diagnostickom procese zohráva
analýza DNA významnú úlohu. V súčasnosti sa do popredia dostáva metóda sekvenovania novej generácie (NGS-
next generation sequencing), ktorá umožňuje vyšetriť veľké množstvo génov v jednej reakcii, čím urýchli genetickú
analýzu. 

Cieľom prehľadového článku je zhrnúť aktuálne poznatky a poukázať na nové možnosti diagnostiky primárnej
ciliárnej dyskinézy pomocou sekvenovania novej generácie. 

Kľúčové slová: primárna ciliárna dyskinéza, prekrývajúce sa symptómy, diferenciálna diagnostika, genetická ana-
lýza, sekvenovanie novej generácie

ÚVOD

Začiatkom 20. storočia Siewert popísal kombiná-
ciu znakov situs inversus, chronická sinusitída
a bronchiektázie a o pár rokov neskôr However,
Manes a Kartagener ako prví rozpoznali, že táto
klinická triáda je kongenitálna. Ochorenie dostalo

názov Kartagenerov syndróm. Termín primárna ci-
liárna dyskinéza (PCD) prvýkrát bol použitý v roku
1981 a ako prví to použil Rossman a spol. [1]. Ak ho-
voríme o situácii na Slovensku a v Česku, v prvom
rade si musíme pripomenúť meno prof. MUDr. Alicu
Kapellerovej, DrSc. a prof. MUDr. Václavu Kon -
rádovej. Profesorka Kapellerová bola priekopníčka
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v oblasti starostlivosti o deti ako aj o dospelých
s PCD a na základe svojich výsledkov upozornila
na skutočnosť, že na Slovensku je diagnóza urče-
ná iba asi u polovice postihnutých pacientov. Spo-
lupracovala pri zavedení metodiky priameho vyše-
trenia štruktúry riasiniek pomocou mikroskopie,
ktorá je doteraz jednou zo základných vyšetrova-
cích metód [2].

V súčasnosti primárna ciliárna dyskinéza je veľ-
mi aktuálna téma, ktorej celosvetovo je venovaná
veľká pozornosť a je predmetom viacerých medzi-
národných konferencií a stretnutí. Napriek tomu
naše poznatky o tomto ochorení sú stále nedosta-
točné, a práve preto by sme chceli v tomto článku
zhrnúť aktuálne informácie a poukázať na nové
možnosti v diagnostike PCD na Slovensku. 

CÍLIE A CILIOPATIE

Cílie sú evolučne konzervované organely, ktoré
sú membránové štruktúry vyčnievajúce z povrchu
takmer každej ľudskej bunky. Dĺžka jedného cília
je medzi 1–10 µm, šírka je menšia než 1 µm [3]. Sú
rozdelené do dvoch skupín – motilné a primárne.
Primárne riasinky majú senzorické a signalizačné
úlohy a sú prítomné na väčšine nedeliacich sa bu-
niek. Významné funkcie majú v osteoblastoch,
neurónoch, homeostáze a v bunkách obličkových
tubulov počas vývoja [4]. Motilné cílie sa nachád-

zajú na multiciliárnych bunkách, lemujú dýchacie
cesty, vajcovody a ependymálne bunky mozgových
dutín. Bičík spermie má podobnú ultraštruktúru
ako motilné cílie, ktoré sú zložené z 9 párov peri-
férnych mikrotubulov (duplety). Duplety sú spája-
né nexínovou spojkou a sú spojené radiálnymi
lúčami s jedným centrálnym párom mikrotubulov
(9 + 2). Hlavným štrukturálnym proteínom mikro-
tubulov je tubulín. Pozdĺž periférnych mikrotubu-
lov sú prítomné vnútorné (ODA) a vonkajšie (IDA)
dyneínové ramienká. Štruktúra priečneho a podľž -
ného prierezu riasiniek je znázornená na obráz-
ku 1. Hlavnou zložkou dyneínových ramienok je en-
zým adenozíntrifosfatáza, ktorý hydrolyzuje ATP, čo
zabezpečuje energiu pre pohyb cílii. Na každej epi-
telovej bunke dýchacích ciest sa nachádza približ-
ne 200 cílií a kmitajú s frekvenciou okolo 6–12 Hz.
Ich funkcia je synchronizovane kmitať, a poháňať
tak hlien so zachytenými prachovými časticami
a patogénmi smerom k hltanu, kde sú následne
prehltané [5,6,7]. Unikátne typy pohyblivých riasi-
niek sú prechodne prítomné počas raného em-
bryonálneho vývoja. Syndrómy spojené s defekta-
mi v cíliach oboch tried sa označujú ako ciliopatie.
Vzhľadom na to, že cílie sú súčasťou takmer všet-
kých buniek stavovcov, sa riasinková dysfunkcia
môže prejaviť ako konštelácia rôznorodých rysov,
ktoré zahŕňajú degeneráciu sietnice, ochorenie 
obličiek, mozgové anomálie, vrodené fibrocystické
choroby pečene, cukrovku, obezitu, situs inversus,

Tabuľka 1: Hlavné klinické symptómy PCD rozdelené podľa veku pacientov [19]

Vek pacientov Klinické príznaky

a) poruchy orgánovej laterality (Situs inversus totalis ~ 47 %,

Situs ambiguus ~ 6–12 %)

b) respiračný distres

c) u donosených potreba liečby kyslíkom 

d) atelektáza na rádiografii

e) rodinná anamnéza PCD

a) vlhký a produktívny kašeľ od raného detstva, na dennej báze

b) bronchiektázie

c) chronická rinitída od raného detstva

d) zápal stredného ucha s výtokom – konduktívna strata sluchu

– príznaky z detstva + 

a) rhinosinusitída

b) upchatý nos/výtok z nosa

c) zápal dutín

d) strata čuchu

e) nosová polypóza

f) infertility u mužov

g) problémy s plodnosťou u žien 

u novorodencov

v detstve

u adolescentov a dospelých
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neplodnosť, dyspláziu atď. Čiže porucha funkcie cí-
lií vedie k širokému spektru syndrómov s variabil-
ným fenotypom [1,8].

PRIMÁRNA CILIÁRNA DYSKINÉZA

Primárna ciliárna dyskinéza je zriedkavé auto -
zomálne recesívne ochorenie, charakterizované
s defektom štruktúry alebo funkcie motilných ria -
siniek, čo spôsobuje problémy mukociliárneho
transportu respiračného epitelu. Mukociliárny
transport má významnú obrannú funkciu, ktorá
spočíva v transporte hlienu a v ňom prítomných
látok do hltanu. Následkom poruchy mukociliár-
neho transportu sú časté infekcie horných a dol-
ných dýchacích ciest a stredného ucha. Asi u me-
nej ako 50 % pacientov je PCD spojená so situs
viscerum inversus totalis, čo je klasifikované ako
Kartagenerov syndróm [9,10,11]. Ďalším prízna-
kom ochorenia je infertilita v dospelosti. Vyplýva
to z takmer identickej ultraštruktúry respiračných
cílií, bičíkov spermií a riasiniek epitelových buniek
vajcovodov [12]. 

Klinická prezentácia PCD je heterogénna a pa-
cienti vykazujú rôzne kombinácie symptómov.
Najčastejším klinickým príznakom je pretrvávajú -
ci produktívny vlhký kašeľ. Symptómy sa zvyčajne
vyskytujú v priebehu prvých hodín po narodení,
pričom viac ako 70 % pacientov s PCD trpí nevy-
svetliteľnými neonatálnymi respiračnými symptó-
mami. Prevalencia ochorenia sa odhaduje na
1 : 10 000, hoci skutočná prevalencia ochorenia
nie je známa, nakoľko mnohí pacienti zostávajú
nediagnostikovaní [13]. Medián veku v čase dia-

gnózy je 4,4 až 8,1 roka, čo je výrazne neskôr ako
v prípade stanovenia cystickej fibrózy. Skorá dia-
gnostika a správny manažment pacientov je kľúčo-
vým faktorom prevencie progresie pľúcneho ocho-
renia a zabezpečenia vhodnej liečby. Práve preto
bola založená v roku 2006 Task force Európska re-
spiračná spoločnosť pre PCD u detských pacientov
s cieľom popísať diagnostiku a terapeutické prís-
tupy v Európe. Tak isto mali za úlohu nazbierať
údaje z jednotlivých európskych krajín o počtoch
pacientov a realizovať výskumy v tematike PCD.
Consortium Bestcilia (Nemecko), Konzorcium pre
genetické ochorenia mukociliárneho transportu
(GDMCC) v USA a Task force Európska respiračná
spoločnosť pre PCD časom navrhli medzinárodné
odporúčania pre diagnostiku, liečbu a dlhobodé
sledovanie pacientov s PCD [14,15]. 

KLINICKÉ PRÍZNAKY

Klinické symptómy PCD sa prekrývajú so symp-
tómami iných respiračných ochorení, ako naprí-
klad cystická fibróza a alergická rinitída. PCD sa
môže vyskytovať v spojitosti s ďalšími zriedkavými
ochoreniami (retinis pigmentosa, oro-facio-digitál-
ny syndróm, alebo syndróm „cri du chat“), a preto
v prípade výskytu bronchiektázií u takýchto pa -
cientov je potrebné sa zamerať na vylúčenie PCD
[12,16,17]. Nedávne štúdie ukázali, že približne
3,5–6 % pacientov s PCD má kardiovaskulárnu
malformáciu a aspoň 2,6 % má komplexnú kar -
diovaskulárnu poruchu. Prevalencia heterotaxie
vo všeobecnej populácii je približne 1 : 10 000, čo
predstavuje približne 3 % narodených detí s kon-

Obrázok 1: Štruktúra riasinky (2)
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genitálnym srdcovým ochorením (CHS). Kým pre-
valencia heterotaxie u jedincov s PCD je približne
1 : 50, čo predstavuje 200-násobné zvýšenie rizika
[18]. 

Dôležitým krokom klinickej diagnostiky je rozpo-
znanie a správne hodnotenie prejavov potenciálne
spojených s PCD. Hlavné klinické symptómy PCD
rozdelené podľa veku pacientov sú znázornené
v tabuľke 1.

GENETIKA 

PCD je geneticky heterogénne ochorenie s auto-
zomálne recesívnou dedičnosťou. Avšak boli za-
znamenané zriedkavé prípady aj autozomálne do-
minantnej a X-viazanej dedičnosti, ktoré spôsobili
PCD podobný fenotyp. PCD má veľmi zložitú ge -
netiku a je častejšia v uzavretých komunitách,
geograficky či kultúrne izolovaných skupinách.
Konsangvinita bežne prispieva k autozomálne re-
cesívnej dedičnosti [20]. Gény asociované s PCD
kódujú proteíny, ktoré vytvárajú štruktúru axo-
ném, tvoria funkčné prvky a regulačné komplexy.
Prvý gén asociovaný s PCD bol identifikovaný v ro-
ku 1999 (DNAI1). Druhým identifikovaným génom
v asociácii s PCD bol gén DNAH5. Oba gény kó-
dujú proteíny vonkajších dyneínových ramienok.
Mutácie spomínaných génov sú častou príčinou
PCD, spolu sa podieľajú na vzniku cca 35 % prípa-
dov ochorenia [2]. V súčasnosti je známych viac
ako 35 génov, ktoré sú asociované s PCD. Najfrek -
ventovanejšie sú znázornené v tabuľke 2. Pokročilé
metódy molekulovej biológie, ako NGS, nám umož-
nia rýchlejšiu identifikáciu kandidátnych génov,
ako aj odhalenie nových mutácií spôsobujúcich
PCD [19,21]. Odhalenie nových génových mutácií
a variantov prinieslo nové otázky týkajúce sa
zmyslu sekvenčných variantov. Ďalším problé-
mom je, že mutácie v jednej z alel dvoch rôznych
známych PCD génov môžu teoreticky viesť k symp-
tomatickému ochoreniu. Doteraz tento jav nebol
dostatočne preskúmaný, ale teoreticky aj tento
stav môže spôsobiť miernejší PCD syndróm [22].
Bez ohľadu na konkrétny gén, PCD najčastejšie
zapríčiňujú nezmyselné (nonsense) mutácie, alebo
delécie, ktoré vedú ku skrátenému proteínu
a k strate jeho funkcie. Vzácnejšie varianty sú
missense mutácie, ktoré menia jednu aminokyse-
linu [23]. Väčšina mutácií spojených s ochorením
PCD spôsobí dobre identifikovateľné ultraštruktu-
rálne zmeny riasiniek, ale nie všetky. V tomto prí-
pade elektrónová mikroskopia neodhalí žiadne
zmeny v cíliach, preto sú diagnostikované pomocou
genetických testov, obvykle sekvenovaním [24].

DIAGNOSTIKA

Diagnostiku PCD komplikujú prekrývajúce sa
klinické symptómy s najčastejšími respiračnými

ochoreniami ako aj vysoká variabilita porúch cílií,
ktoré sú príčinou vzniku ochorenia. Preto použi-
tím jedného diagnostického vyšetrenia tak nie je
možné stanoviť jednoznačnú diagnózu.

Na ulahčenie selekcie pacientov bol vytvorený
medzinárodný dotazník PICADAR, ktorý je určený
pre skôr detských pacientov s vlhkým perzistu -
júcim kašeľom. Spomenutý dotazník obsahuje se-
dem jednoduchých otázok (tabuľka 3). K Picadaru
patrí aj krívka, ktorá umožní určiť pravdepodob-
nosť ochorenia u pacienta (obr. 2). Avšak dospelí
pacienti často nevedia svoje neonatálne údaje, čo
komplikuje vyplnenie PICADARU. Preto pre nich
bol vytvorený modifikovaný PICADAR. Otázka ges-
tačného týždňa bola vynechaná a otázky, či bol pa-
cient prijatý na novorodeneckú JIS a či mal pľúcne
príznaky v novorodeneckom období, zhrnuli do
jednej otázky (syndróm respiračnej tiesne) [26,27].

VYŠETROVACIE METÓDY V DIAGNOSTICKOM
ALGORITME

Meranie nazálneho oxidu dusnatého chemilu-
miniscenčným analyzátorom je v diagnostike PCD
odporúčanou skríningovou vyšetrovacou metódou,
nakoľko u väčšiny pacientov s PCD je koncentrá-
cia nNO extrémne nízka. Táto vyšetrovacia metóda
je vhodná pre deti staršie ako 5 rokov a dospelých
jedincov. Medzná hodnota pre stanovenie diagnózy
PCD, ktorá bola definovaná u pacientov s poruchou
axonémy, je na úrovni < 77nl/min s 98% senzitivi-

Tabuľka 2: Najfrekventovaniejšie gény v PCD [25]

Názov génu Frekvencia ich výskytu

DNAH5 15–29 %

DNAH11 6–9 %

CCDC39 4–9 %

DNAI1 2–10 %

CCDC40 3–4 %

CCDC103 < 4 %

SPAG1 < 4 %

ZMYND10 < 2–4 %

ARMC4 < 3 %

CCDC151 < 3 %

DNAI2 2 %

RSPH1 2 %

CCDC114 < 2 %

RSPH4A 1–2 %

DNAAF1 1–2 %

DNAAF2 < 1–2 %

LRRC6 1 %

plíce 0219_plíce 2014  31.05.19  9:39  Stránka 29



66

tou a 99% špecificitou. Hodnoty nNO nad touto
hodnotou výrazne znižujú pravdepodobnosť PCD.
Avšak v prípadoch jednoznačného klinického pre-
javu ochorenia a hodnotami nNO vyššími, ako je
medzná hodnota, nemôže byť stanovenie diagnózy
jednoznačne vylúčené, nakoľko boli zaznamenané
prípady PCD pacientov s normálnou koncentrá -
ciou nNO. Táto metóda by nemala byť používaná
ako jediný diagnostický test, pretože nízka kon-
centrácia nNO môže byť spôsobená aj inými pa -
tologickými procesmi, počas zápalu prínosových
dutín, v prípade nosových polypov a akútnych in-
fekcií horných dýchacích ciest [28,29].

Na vyšetrenie ultraštruktúry riasiniek sa použí-
va transmisná elektrónová mikroskopia (TEM).
Najbežnejšie ultraštrukturálne chyby PCD sú ne -
prítomnosť, alebo skrátenie vonkajších dyneínových 
ramienok (ODA), alebo kombinovaná absencia/skrá-
tenie vonkajších a vnútorných dyneínových rami-
enok (ODA + IDA). Menej časté chyby zahŕňajú
izolované IDA poruchy, defekty radiálnych lúčov,
alebo centrálneho páru mikrotubulov. Abnorma -
lity centrálneho páru mikrotubulov je však po -
mocou TEM veľmi ťažké identifikovať, naviac sú
často asociované s normálnou frekvenciou ciliár-
neho kmitania a absenciou situs inversus. Pokroky
v molekulárnej biológii a v genetike PCD ne dávno
preukázali, že približne 30 % pacientov s mutá -
ciami v génoch kódujúcich ciliárne komponenty
majú normálnu ciliárnu ultraštruktúru [14]. Limi-
ty TEM sú spojené aj s technickým spracovaním
vzorky a následnou interpretáciou výsledkov.
Súčasné štúdie poukázali na 18–38% neúspešnosť
TEM a následnú potrebu opakovaného vyšetrenia

zo sekundárneho odberu. Odber vzorky sa odpo -
rúča v čase chýbanie akútnych klinických pre -
javov. Niektoré štruktúrne abnormality môžu byť
spôsobené nesprávnym odberom a spracovaním
vzorky, čo môže komplikovať interpretáciu výsled-
kov [30].

Vyšetrenie pohyblivosti cílií vysokorýchlost -
nou mikroskopiou (HSVM) z buniek odobratých
kefkovou abráziou nosovej sliznice umožňuje ana-
lyzovať vo vysokom rozlíšení v reálnom čase rôzne
poruchy pohyblivosti cílií, pričom hodnotiacim pa-
rametrom je frekvencia kmitania a vzor ich pohy-
bu. Odber vzorky z bronchiálnej sliznice by mal
byť realizovaný len v bezpríznakovom období. Naj-
častejšími abnormalitami ciliárneho kmitania sú
statické riasinky, takmer statické riasinky s mi -
nimálnymi pohybmi, strnulé cílie kvôli zníženej
amplitúde ohýbania, abnormálny kruhový pohyb
a hyperkinetické cílie [31]. V prípade potvrdenia
anomálie sa odporúča realizovať opakované vyše-
trenie z nového odberu za účelom vylúčenia se-
kundárnych poškodení spôsobených fajčením, in-
fekciou alebo nesprávnym spracovaním vzorky.
Niektoré európske centrá PCD na elimináciu se-
kundárnych vplyvov ovplyvňujúcich pobyhlivosť
cílií robia kultiváciu bioptických epiteliálnych bu-
niek po dobu 6 týždňov. Miera úspešnosti analýzy
z kultivovaných ciliárnych buniek je na úrovni 
75–85 %. Na stanovenie jednoznačnej diagnózy
nestačí videomikroskopia, HSVM treba kombino-
vať s ďalšou vyšetrovacou metódou [19,32]. 

Imunofluorescenčné vyšetrenie ciliárnych
proteínov (IF) s použitím protilátok detekujúcich
chýbajúce proteíny cíliárnych komponentov pred-

stavuje vysoko senzitívnu me -
tódu. Deficit špecifických ci -
liárnych proteínov, ktoré sú
nevyhnutné pre tvorbu dyneíno-
vých ramienok, radiálnych spo-
jov a mikrotubulárnej organizá-
cie, je primárnou príčinou
vzniku ochorenia. Táto metóda
bola prijatá niekoľkými labora-
tóriami a jej implementácia do
klinickej praxe bude vyžadovať
vytvorenie štandardných postu-
pov. Zatiaľ u nás nie je dostup-
ná. IF je lacnejšia a rýchlejšia ako
transmisná elektrónová mikro-
skopia, ale neumožňuje zachyte-
nie všetkých typov abnormalít,
a preto nemôže byť použitá ako
samostatný diagnostický test
[33].

Vzhľadom na genetický pôvod
ochorenia v diagnostickom pro-
cese zohráva analýza DNA vý-
znamnú úlohu. Navyše pokroky
v molekulovej biológii PCD od-
halili génové varianty, ktoré po-
mocou mikroskopických techník

Obrázok 2: Krívka pravdepodobnosti [26]
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sú neodhaliteľné. V súčasnosti je celkovo identifi-
kovaných viac ako 35 génov, ktorých mutácie sú
asociované so vznikom ochorenia. Analýzou všet-
kých zatiaľ známych génov je tak možné zachytiť
60–75 % prípadov ochorenia [34]. Limitáciou vy-
užitia klasického Sangerovho sekvenovania bola
časová a finančná náročnosť. Dnes je však s využi-
tím pokročilých metód molekulovej genetiky, pred-
ovšetkým sekvenovaním novej gene rácie (NGS),
možné analyzovať v priebehu jednej reakcie všetky
gény naraz. NGS prekonáva časové limity klasic-
kého sekvenovania. Táto metóda nám umožní pa-
nelové sekvenovanie ako aj celoexómové/celogenó-
mové sekvenovanie. Panelové sekve novanie nám
umožní analyzovať už známe gény, ktoré sú asoci-
ované s primárnou ciliárnou dyskinézou, a umož-
ní nám vytvoriť aj špecifické panely mutácií pre
konkrétnu populáciu, ako je to napríklad pri cys-
tickej fibróze. Celoexómové/celogenómové sekve-
novanie nám umožní odhaliť ďalšie potenciálne
kauzálne gény. Limitácia využitia tejto metódy,
ktorou bola finančná náročnosť a potreba vysoko
špecializovaného a nákladného prístrojového vy-
bavenia, je v súčasnosti prekonaná. Progresívnym
vývojom metód molekulovej diagnostiky sú každo-
ročne identifikované nové gény asociované s ocho-
rením. Preto je potrebné panel analyzovaných gé-
nov neustále modifikovať. Naviac použitie týchto
metód vyžaduje presné odlíšenie kauzálnej gene-
tickej zmeny od tzv. polymorfizmu, t.j. zmeny vy-
skytujúcej sa aj v zdravej populácií [21,35]. 

LIEČBA 

Terapie PCD sú odvodené od procesu liečenia 
iných ochorení s chybným mukociliárnym klíren-
som, najmä od terapie cystyckej fibrózy a bron -

chiektázií. Task force Európska respiračná spoloč-
nosť vydal odporúčanie pre riadenie PCD, vyzd -
vihuje význam rutinných techník na čistenie dý-
chacích ciest, použitie antibiotík a zamedzenie
škodlivých činiteľov, ako sú aktívne a pasívne faj-
čenie. Antibiotická lieč ba infekcií dýchacieho
ústrojenstva by mala byť zavedená okamžite
a upraví sa podľa mikro biologických nálezov. Naj-
častejšie kultivované patogény sú Haemophilus
 influenzae, Staphylococcus aureus, Moraxella ca-
tarrhalis a Streptococcus pneumoniae. Chronická
Pseudomonas aeruginosa sa vyskytuje najmä
u dospelých pacientov s pokročilým ochorením
[20,36]. Pacientom, ktorí nerea gujú na podávanú
liečbu, možno podávať intravenózne antibiotiká
v 3-mesačných intervaloch. V prípade zlyhania an-
tibiotickej liečby je indikovaná chirurgická liečba.
Respiračná fyzioterapia môže významne znížiť fre-
kvenciu infekcií dýchacích ciest a spomaliť vývoj
bronchiektázií. V prípade, že pacient má klinické
príznaky PCD, ale nemá produktívne spútum, je
vhodný bronchoskopický odber materiálu z dol-
ných ciest dýchacích. Potrebné je aj pravidelné vy-
šetrenie sluchu [5]. V ideálnom prípade, jedinci
s PCD by mali navštíviť špecializované centrá kaž-
dé 3 mesiace. Vtedy sú urobené mikrobiologické
štúdie o sekréte horných a dolných dýchacích ci-
est a spirometria. Spirometria je ľahko realizova-
teľná, ale nie dostatočne citlivá metóda. Preto na
posúdenie závažnosti ochorenia sa používa počíta-
čová tomografia s vysokým rozlíšením (HRCT) [37].
Symptómy PCD sú veľmi rôznorodé, a preto je veľmi
dôležité, aby v špecializovaných centrách pacienti
boli sledovaní multidisciplinárnym tímom. Tím by
mal pozostať z pneumológa, imunológa, fyziotera-
peuta, lekára so špecializá ciou orl, mikrobiológa
a z genetika – u dospelých pacientov aj z asistenta
reprodukcie.

Tabuľka 3: Picadar [26]

Má pacient vlhký kašeľ denne, ktorý začína v skorom Ak áno, vyplň Ak nie, PICADAR
dojčeneckom veku? PICADAR nieje určený pre

daného pacienta

1. Pacient sa narodil v termíne, alebo predčasne? v termíne 2

2. Mal pacient pľúcne príznaky v novorodeneckom období? 
(napr. taxhypnoe, kašeľ, pneumóniu) áno 2

3. Bol pacient prijatý na novorodeneckú JIS? áno 2

4. Má pacient anomálie uloženia orgánov? (situs inversus, 
heterotaxia) áno 4

5. Má pacient vrodené srdcové defekty? áno 2

6. Má pacient celoročnú nádchu? áno 1

7. Máva pacient chronické ušné ochorenia, stratu sluchu? 
(napr.: cerumen, serózne otitídy, straty sluchu, perforáciu 
bubienka) áno 1
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ZÁVER

Z predchádzajúcich poznatkov vidíme, že stano-
viť jednoznačnú diagnózu primárnej ciliárnej dys -
kinézy je veľmi náročné. PCD je heterogénne ocho-
renie, mutácie sa nachádzajú v relatívne veľkom
počte génov, ako aj klinické príznaky sú veľmi rôz-
norodé, čo sťažuje diagnostiku. Počet génov spoje-
ných s PCD rapídne vzrastá a genetické testovanie
ako diagnostický nástroj sa stáva skutočnosťou.
V prípade negatívneho nálezu je možné pokračovať
rozsiahlou analýzou všetkých kódu júcich oblastí
ľudského genómu (tzv. WES) s cieľom identifikovať
nové gény asociované so vznikom ochorenia. 
Avšak pred samotnou genetickou analýzou je ne-
vyhnutná dôkladná selekcia pacientov. Je dôležité,
aby genetická analýza bola v súlade s ostatnými
vyšetrovaciami metódami. V prvom rade sa odpo -
rúča diferenciálna diagnostika, meranie nNO, vy-
plnenie Picadaru, TEM a HSVM. 
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Imunoterapie u starších nemocných – kazuistika 
nemocné s nádorovou tetraplicitou 

léčené nivolumabem

M. Šatánková1,2, L. Jakubíková1,2

1Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno; 2Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

SUMMAR Y

Immunotherapy in elderly patients – a case report of a female patient with tumor multiplicity treated
with nivolumab

The authors present a case report of successful treatment with nivolumab in an elderly woman with tumor mul-
tiplicity. The aim is to point out the issue of anticancer therapy in elderly patients, especially the specific features
of immunotherapy in this patient category.

Key words: immunotherapy, elderly patients, immunosenescence

SOUHRN
Autoři předkládají kazuistické sdělení týkající se úspěšné terapie nivolumabem u starší pacientky s nádorovou

tetraplicitou. Cílem je poukázat na problematiku onkologické léčby u nemocných vyššího věku, konkrétně na spe-
cifika imunoterapie u této skupiny nemocných.

Klíčová slova: imunoterapie, starší nemocní, imunosenescence

ÚVOD

Více než 50 % pacientů s nemalobuněčným kar-
cinomem plic (NSCLC) jsou starší 70ti let, z toho
přibližně 14 % přesahuje hranici 80ti let [1]. Vyso-
ký věk s sebou ruku v ruce nese některá specifika,
jako je křehkost nemocných, mnohočetné komor-
bidity či otázku kvality versus délky života. Všech-
ny tyto aspekty bychom měli zvažovat při volbě
vhodné onkologické léčby pro starší nemocné.
Imunoterapie jako nová léčebná modalita s sebou
nese pro tuto skupinu nemocných ještě další otáz-
ky.

Nivolumab jako humánní protilátka Ig4, inhibují-
cí interakci mezi PD-1 T-lymfocytů a PD-L1/PD-L2
nádorových buněk, se významně začlenil do stra-
tegie léčby nemalobuněčného karcinomu plic. Za-
tímco odborných studií týkajících se nemocných
s NSCLC mladších 65ti let, léčených imunoterapií,
máme uspokojivé množství, problematika efektu
a bezpečnosti imunoterapie u starších pacientů

není zcela rozkryta [2]. Prozatím se můžeme opírat
pouze o jednotlivé případy z praxe, na což se zamě-
řuje také předložená kazuistika pacientky vyso -
kého věku, s nádorovou tetraplicitou v anamnéze.
Ta dokládá velmi dobrou odpověď na léčbu nivolu -
mabem, a to bez výskytu jakýchkoliv nežádoucích
účinků této protinádorové léčby. 

KAZUISTIKA

Jedná se o ženu, narozenou 1937, bývalou ku-
řačku, ve velmi dobrém klinickém stavu (perfor-
mace status 0). V rodinné anamnéze hraje vý-
znamnější roli výskyt karcinomu děložního hrdla
u matky nemocné. V osobní anamnéze se jeví čtyři
zajímavá nádorová onemocnění, prodělaná po-
stupně v průběhu života. 

V roce 1999 byl nemocné diagnostikován střed-
ně diferencovaný invazivní duktální karcinom
pravé mammy, T1N0M0. Byla provedena kva-
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drantektomie pravého prsu s disekcí axily, násle-
dovala adjuvantní chemoterapie a zevní radiotera-
pie na oblast lůžka po tumoru. Dále pak v letech
2003–2005 podstoupila nemocná hormonální léč-
bu tamoxifenem. Doposud je bez známek recidivy
choroby. 

Roku 2003 žena onemocněla adenokarcinomem
horního laloku pravé plíce, T1N0M0, klinického
stadia IA. Následně podstoupila radikální horní
 lobektomii s mediastinální lymfadenektomií, bez
nutnosti adjuvantní chemoterapie. Dosud se u pa-
cientky neobjevila recidiva tohoto typu nádoru
plic. 

V roce 2013 se u pacientky vyskytla další maligni-
ta, a to serózní karcinom endometria, T1aN0MX,
který byl radikálně vyřešen hysterektomií s adnex -
ektomií. Do této chvíle je žena bez známek návratu
nemoci. 

Téhož roku byl pacientce také zjištěn skvamózní
karcinom dolního laloku pravé plíce, T1bN0M0,

klinické stadium IA. Byla zrealizována segmentek-
tomie a mediastinální lymfadenektomie vpravo,
adjuvantní léčba nebyla nutná. V říjnu 2017 byl
na PET/CT hrudníku a břicha, provedeném v rám-
ci dispenzarizace, přítomen rozsáhlý nález – me -
tabolicky aktivní lymfatické uzliny v mediastinu,
v levém nadklíčku, vlevo retrokrurálně, ložisko
pravé plíce a expanze v pravém mezogastriu a re-
troperitoneu. Odběr z oblasti infiltrace v břišní stě-
ně prokázal buňky skvamózního karcinomu me-
tastatického původu. Provedená mutační analýza
byla negativní stran mutací receptoru pro endote-
liální růstový faktor a translokace EML4-ALK,
u 5 % nádorových buněk byla prokázána exprese
PD-L1. Vzhledem k faktu, že se již jednalo o pokro-
čilé stadium nemoci (klinické stadium IV), bylo pa-
cientce v období od prosince 2017 do března 2018
podáno 6 cyklů paliativní chemoterapie v kombi-
naci karboplatina a vinorelbin (D1 + D8), à 3 týd-
ny. Žena zvládla léčbu bez výskytu nežádoucích

Obrázek 1: PET/CT květen 2018 – metabolicky ak-
tivní lymfatická uzlina v levém podklíčku

Obrázek 2: PET/CT květen 2018 – metabolicky ak-
tivní ložisko pravé plíce

Obrázek 4: PET/CT září 2018 – kompletní remise
metabolické aktivity v oblasti lymfatické uzliny
v levém podklíčku, oproti květnu 2018

Obrázek 5: PET/CT září 2018 – kompletní remise lo-
žiska pravé plíce, oproti květnu 2018
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účinků, ve velmi dobrém stavu výkonnosti, s efek-
tem stabilizace nemoci. 

V květnu 2018 byla na PET/CT hrudníku a bři-
cha zjištěna progrese onemocnění, konkrétně nově
jaterní metastázy, velikostní i početní progrese in-
filtrace pravého mezogastria a retroperitonea a no-
vé ložisko v malé pánvi při pahýlu pochvy (obr 1,
2, 3). Z něj odebraná histologie prokázala nízce 
diferencovaný skvamózní karcinom. Téhož měsíce
byla zahájena léčba nivolumabem ve 2. linii,
2 mg/kg hmotnosti, à 2 týdny. Nemocné v té době
bylo úctyhodných 79 let. Kontrolní PET/CT vyše-
tření (provedeno v září 2018) ukázalo příznivou od-
pověď na léčbu, a sice parciální regresi v mezoga-
striu, kompletní regresi v levém nadklíčku, pravé
plíci a játrech (obr 4, 5, 6), velmi mírnou metabo-
lickou progresi lymfatické uzliny u levého laloku
štítnice (velmi pravděpodobně v důsledku pseudo-
progrese, hormony štítné žlázy byly v normě). Nově
bylo také detekováno metabolicky aktivní ložisko

při hlavici levého femuru v měkkých tkáních okolo
kosti (obr 7, 8). Po cíleném dotazu nemocná udá-
vala pád na levý bok v krátké době před vyšetře-
ním. Jednalo se tedy s největší pravděpodobností
o aktivitu v rámci hojení po traumatu. Datováno
k březnu 2019, bylo pacientce podáno 22 cyklů ni-
volumabu. Dle kontrolního PET/CT hrudníku
v březnu byla parná částečná až úplná regrese
v oblasti lymfatických uzlin v mediastinu, při ezo-
fagogastrickém přechodu a při céku, mírná pro-
grese metabolické aktivity lymfatické uzliny při 
levém laloku štítnice a nově aktivní lymfatická uz-
lina pod levým klíčkem. Uzavřeno jako smíšená
odpověď v PET/CT obraze, nicméně dominuje re-
grese nemoci ve většině lokalit. Nemocná byla na-
víc toho času po prodělaném infektu. Nadále tedy
pokračujeme v podávání imunoterapie. U ženy
přetrvává výborný klinický stav (performance sta-
tus 0) a po celou dobu léčby se u ní neobjevily žád-
né nežádoucí účinky. 

Obrázek 3: PET/CT květen 2018 – metabolicky ak-
tivní metastáza v játrech a lymfatické uzliny v me-
zogastriu

Obrázek 8: PET/CT září 2018 – nově aktvita v měk-
kých tkáních při levém femuru, oproti květnu 2018
(Řez 2)

Obrázek 7: PET/CT září 2018 – nově aktvita v měk-
kých tkáních při levém femuru, oproti květnu 2018
(Řez 1)

Obrázek 6: PET/CT září 2018 – kompletní remise ja-
terní metastázy a parciální regrese v oblasti mezo-
gastria, oproti květnu 2018
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DISKUZE 

U malignit ve vyšším věku si je třeba uvědomit,
že stárnutí se týká celého organismu nemocných,
tedy i imunitního systému. Hovoříme o imunose-
nescenci. Ta probíhá jak na úrovni buněčné, tak
i humorální imunity. Konkrétně můžeme pozoro-
vat pokles B lymfocytů v periferní krvi, množství
CD4+ a CD8+ T buněk a pokles regulačních a pa-
měťových T lymfocytů. Všechny tyto změny vedou
ke vzniku proinflamačního stavu a zvýšené karci-
nogenezi. V důsledku imunosenescence může tedy
docházet ke snížení efektivity imunoterapie a/ne-
bo vyššímu výskytu imunitně podmíněných ne -
žádoucích účinků [3]. Některé studie dokonce pro-
kazují zcela odlišné nádorové mikroprostředí
u nemocných nad 75 let. Rozdíl je především v po-
měru typů imunitních buněk infiltrujících nádor
a jeho bezprostřední okolí [4]. 

V prezentované kazuistice nelze rozhodně hovo-
řit o ne-efektivitě imunoterapie. Ačkoliv odpověď
na léčbu v PET/CT obraze byla spíše smíšeného
typu, celkově dominovala regrese nálezu (částečná
až úplná). Pacientka byla vzhledem ke svým mno-
hočetným malignitám sledována pomocí PET/CT
vyšetření, tedy i další hodnocení efektu imunote-
rapie bylo realizováno touto metodou. Na skiagra-
mu hrudníku byl po celou dobu (prakticky od ope-
race pro skvamózní karcinom) stacionární nález.
Taktéž se u nemocné nevyskytly žádné nežádoucí
účinky léčby nivolumabem.

Bohužel neexistují randomizované studie fáze III
zaměřené na efektivitu PD-1/PD-L1 inhibitorů
u starších nemocných s NSCLC. K dispozici máme
pouze metaanalýzy či práce na malých souborech
nemocných. Ve studii CheckMate153 bylo z celko-
vých 1 308 asi 40 % ve věku nad 70 let. Tato sku-
pina měla stejný medián celkového přežití (OS)
i míru toxicity při roční léčbě nivolumabem v po-
rovnání s mladšími nemocnými [5]. Naproti tomu
italští autoři předkládají soubor 371 nemocných
s pokročilým skvamózním karcinomem plic, kteří
byli dle věku rozděleni do 3 kohort, přičemž me -
dián OS byl nižší u nemocných nad 75 let (5,8 měs.;
< 65 let 8,6 měs.; 65–75 let 8,0 měs.). Nežádoucí
účinky léčby byly u všech věkových skupin stejné
[6].

Na základě klinických studií, ale i praxe se imu-
noterapie v porovnání se standardní chemoterapií

jeví jako bezpečnější modalita [1]. To může u star-
ších nemocných nabývat ještě většího významu
právě pro jejich křehkost. U pacientky z uvedené
kazuistiky jsme z tohoto vycházeli nejen pro věk,
ale také pro notnou předléčenost kvůli pře dešlým
malignitám. Domníváme se, že v tomto případě by-
la imunoterapie pro nemocnou vhodnější volbou
než další systémová chemoterapie. 

ZÁVĚR

Z imunoterapie mohou profitovat také starší ne-
mocní, pro které může být bezpečnější volbou
oproti chemoterapii. Do budoucna jsou nutné ne -
jen randomizované studie zaměřené na přežití
a výskyt nežádoucích účinků u starších pacientů
s NSCLC, ale i více poznatků z klinické praxe.
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Vzpomínka na MUDr. Františka Ležala

V roce 1988 jsem v rámci předatestační přípravy
absolvovala i dvouměsíční stáž na plicním odděle-
ní nemocnice v Chomutově. Vstoupila jsem tehdy
do přízemí pavilonu plicního oddělení a slyšela 
ze dveří proti vchodu hurónský smích. Byly to dve-
ře lékařského pokoje, kde seděli primář oddělení 
MUDr. Celler a jeho zástupce MUDr. Ležal. Celé ty
dva měsíce utekly moc rychle – byla pohoda a čas-
to legrace, přitom se ale intenzivně pracovalo.

Všichni lékaři na oddělení byli prima, ale díky
těmto dvěma pánům jsem začala mít „plicní“ ráda.
Oba se vzájemně skvěle doplňovali – lidsky i pro-
fesně, respektovali se, byli přátelé. Vykali si. 
Na oddělení panovala úcta a pohoda. Když šel 
MUDr. Celler do důchodu, dál na oddělení praco-
val, jen si s MUDr. Ležalem vyměnili funkční pozi-
ci – elegantně a s úctou. 

MUDr. Cellerovi se jen dál říkalo „starý primář“. 
Po Sametové revoluci se MUDr. Ležal stal prvním

předsedou okresního sdružení ČLK v Chomutově.

Vedl až do důchodu plicní oddělení v chomutov-
ské nemocnici, pak oddělení předal a do roku 2015
ordinoval v plicní ambulanci v Kadani. Vrátil se
tak do místa, kam byl v roce 1962 po absolvování
lékařské fakulty v Praze poslán na umístěnku do
plicní léčebny. Původně chtěl pracovat doma,
v Praze a ve zcela jiném lékařském oboru. Zůstal
ale v Kadani, zůstal u pneumologie. Pneumologii
se naučil, měl ji rád a svým přístupem během let
získal pro náš obor mnoho mladých kolegů. 

4. února 2019 prim. MUDr. František Ležal ze-
mřel. Odešel tak nejen velmi hezký a noblesní
muž, ale také vzdělaný a rovný člověk, lékař, který
dokonale ovládal svůj obor, a přitom zvládal inten-
zivně žít. 

MUDr. Zdeňka Tomašecká, Ostrov
MUDr. Mirka Smítková, Most
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Vzpomínka na prim. MUDr. Ivana Kišu 
(23. 11. 1943–30. 4. 2019)

Na konci dubna nás navždy opustil po dlouhé,
těžké nemoci, laskavý a rovný člověk, výborný lé-
kař, pneumolog a kamarád pan primář Ivan Kiša. 

MUDr. Ivan Kiša se narodil 23. 11. 1943 ve Frýd-
ku-Místku, po maturitě na gymnáziu absolvoval
v letech 1960–1966 Lékařskou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci, následně po roční vojenské
službě nastoupil na interní oddělení ve Frýdku-
Místku. V roce 1971 atestoval
z interního lékařství 1. stupně
a dále pracoval na interních
odděleních OÚNZ Frýdek-Mís-
tek až do roku 1978. V tomto
roce nastoupil do Odborného
léčebného ústavu Žáry, OÚNZ
Bruntál, na pracoviště primáře
Františka Prejdy. Studium
pneumologie a ftizeologie ukon-
čil v roce 1981 atestací. Ne-
ustále se dále vzdělával, absol-
voval stáže v bronchologii,
spolupracoval s dalšími kolegy
(např. prim. Kahánkem) na poli
pneumokonióz. Již brzy po od-
chodu prim. Prejdy do důchodu
byl dr. Kiša v roce 1984 jmeno-
ván primářem na Žárech. Jed-
nalo se o velké zařízení o 170
lůžkách, které plnilo funkci i akutního lůžkového
zařízení v této oblasti, včetně 2 pokojů zvýšené pé-
če s částečnou monitorací, z toho 45 lůžek LDN,
s rozsáhlou ambulantní činností na detašovaných
plicních ambulancích. Intenzivně spolupracoval
s tehdejšími krajskými odborníky – prim. Zapleta-
lem, Hlobilem a Chmelíkem, vychoval na tomto
pracovišti velké množství následovníků v našem
oboru. 

V roce 1999 vyhrál konkurz na primariát plicní-
ho oddělení v Novém Jičíně, které vedl až do roku

2005. Dále se vzdělával v bronchologii, mimo jiné
v Norimberku, dle možností používal tehdy do-
stupné nejmodernější technologie, např. autoflu-
orescenční bronchoskopii. Od roku 1978 provedl
kolem 16 500 bronchoskopií, z toho 5 500 rigid-
ních, včetně intervenčních výkonů jako extrakce
cizích těles, lepení poúrazových ruptur bronchů
a mnoho brachyterapií. V roce 2005 dosáhl náš

vážený kolega důchodového vě-
ku, ale dále pokračoval  jako zá-
stupce primáře a lékař plicního
oddělení ve Vítkovické nemoc-
nici v Ostravě na ambulanci,
a to až téměř do své smrti. I bě-
hem své dlouhé nemoci ne-
únavně pracoval, později na
kratší úvazek, věnoval se mla-
dým lékařům a zásadně se po -
dílel na konziliární činnosti ve
Vítkovické nemocnici až do po-
čátku letošního dubna.

Pan doktor Kiša patřil k opo-
rám našeho oboru ve dříve Se-
veromoravském, posléze v Mo-
ravskoslezském kraji. V říjnu
2018 převzal ocenění naší od-
borné společnosti za celoživotní
práci, které mu bylo předáno

na posledních Moravskoslezských dnech pneumo-
logie v Ostravě. Všichni, kdo ho znali, v něm měli
spolehlivého, erudovaného a velmi přátelského ko-
legu, který v nás zanechal hlubokou a nezapome-
nutelnou stopu.

Čest jeho památce.

Prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
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Pokyny autorům

Zásady vztahu mezi autory a redakcí:
Redakce přijímá příspěvky v češtině, ve sloven-

štině nebo v angličtině, které odpovídají odborné-
mu profilu časopisu. Zaslaný příspěvek musí být
určen výhradně pro publikaci v časopisu Studia
Pneumologica et Phthiseologica a musí být do-
plněn prohlášením, že nebyl a nebude zadán
k uveřejnění v jiném časopise. Uveřejněná práce
se stává majetkem časopisu a přetisknout její část
přesahující rozsah abstraktu lze jen se souhlasem
vydavatele. Zároveň musí být imprimován všemi
autory, kteří svým podpisem stvrdí, že souhlasí
s údaji v rukopise, s jejich rozborem a závěry. Re-
dakce netrvá na „imprimatur“ přednosty pracoviš-
tě autora (autorů). Na konci rukopisu uveďte celá
jména, vědecké hodnosti a tituly všech autorů
a adresy jejich pracovišť. Hlavní autor uvede navíc
číslo telefonu, faxu, rodné číslo, a pokud je možné
i e-mailovou adresu. 

Příspěvky jsou doplněny souhrnem v češtině
a angličtině. Anglický překlad souhrnu může do-
dat autor, jinak jej zajistí nakladatel. 

Nebude-li článek přijat, budou všechny zaslané
materiály vráceny na adresu hlavního autora. Bu-
de-li přijat, zůstanou všechny materiály v redakci,
vráceny budou jen na vyžádání autorů.

Jestliže je zaslaný text dílem více autorů, bude
redakce komunikovat jen s jedním z nich (zpravid-
la prvním uvedeným). Tento autor pošle redakci
čestné prohlášení, že zastupuje celý autorský ko-
lektiv a má plnou moc jednat jeho jménem. Autor-
ské výtisky se posílají hlavnímu autorovi. 

Práce je po stránce obsahové a formální posuzo-
vána jedním či dvěma recenzenty a podle jejich po-
sudku rozhodne redakční rada o přijetí či odmít-
nutí textu. O výsledku bude autor vyrozuměn
písemně. Podle připomínek recenzentů může být
práce vrácena autorům na doplnění, na drobné či
větší úpravy či na přepracování. Redakce si vyhra-
zuje právo provádět drobné stylistické úpravy tex-
tu a upravovat pravopis podle progresivní verze
(v případě zkrácení rukopisu bude vyžádán auto-
rův souhlas). U přehledných článků, původních
prací a krátkých sdělení zašle redakce již vysazený
text autorovi k poslední korektuře. Neodpoví-li
autor do stanovené lhůty (obvykle do 7 dnů), bude
text považován za schválený.

Z důvodů právní ochrany nelze příspěvky, ze-
jména titulní stranu s prohlášením autorů, zasílat
redakci pouze elektronickou poštou ani jinými
elektronickými prostředky pro přenos dat. Při ja-
kémkoli právním řízení se lze odvolávat jen na ori-
ginály na papíru.

Formální náležitosti příspěvků:
Rukopis zasílejte na CD nebo e-mailem na adre-

su redakce. Přílohy (diapozitivy, fotografie, obráz-
ky) stačí poslat v jediném provedení, které musí
být reprodukovatelné. Texty je nutné zasílat pouze
ve formátu MS Word. Při psaní rukopisu na počí-
tači je třeba psát řádky plynule (tzv. „nekonečný
řádek“), tzn. klávesu ENTER stisknout pouze na
konci každého odstavce. Rozlišujte znaky l (malé l)
a 1 (jedna), O (velké O) a 0 (nula).

Pro míry, váhy a další fyzikální a chemické veli-
činy je nutné užívat SI normu. Pouze hodnoty pul-
zové a dechové frekvence, krevního tlaku a teploty
je možné uvádět v jednotkách obvyklých v praxi.

Použije-li autor v textu zkratky, musí být pří-
slušné výrazy poprvé použity v plném znění a ná-
sledov ány zkratkou uvedenou v závorce. Obsahu-
je-li text zkratek více, je alternativní možností
připojit seznam použitých zkratek jako zvláštní
přílohu.

Rukopis musí mít tyto náležitosti:
1. Vlastní text.
2. Souhrn s názvem práce, 3–6 klíčovými slovy,

jména autorů, názvy a adresami pracovišť auto-
rů.

3. Seznam literatury.
4. Dokumentaci (grafy, tabulky, obrázky, schéma-

ta) v provedení použitelném pro tisk.
5. Texty k dokumentaci.

Souhrn je v současné době důležitou součástí
sdělení, je obvykle jedinou informací o obsahu
práce, která se ukládá do elektronických databází.
Proto je třeba, aby byl při zachované stručnosti co
nejvýstižnější. Originální práce mají být členěny
do následujících kapitol:

Úvod – Materiál a metodika – Výsledky – Dis ku-
ze – Závěr.

Práci je možno doplnit tabulkami a obrazovou
dokumentací ve formě grafů, schémat, vzorců
a černobílých obrázků, případně černobílých di-
apozitivů nebo fotografií. Barevné fotografie budou
v časopise uveřejněny v černobílém provedení. Pří-
padná publikace barevných obrázků nebo fotogra-
fií bude možná jen výjimečně, po individuální do-
mluvě s redakcí. 

Přílohy připojte volně na konec rukopisu, kaž-
dou zvlášť, v pořadí podle odkazů v textu (znovu
upozorňujeme: tabulky, schémata a grafy nevklá-
dejte do textu!). Všechny přílohy je třeba na zadní
straně označit pořadovým číslem, jménem prvního
autora a názvem práce (stačí zkráceným).
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Titulní strana všech typů příspěvků s výjimkou
dopisů redakci obsahuje název práce, jména auto-
rů a jejich imprimatur. Název práce musí být
stručný a výstižný, bez použití zkratek. Jména
autorů budou uvedena včetně titulů a vědeckých
hodností i doplněna názvy jejich pracovišť. 

Literatura může být uvedena buď podle pořadí,
v němž je poprvé citována v textu, nebo v abeced-
ním pořadí podle jmen prvních autorů. Jednotlivé
položky budou očíslovány, odkazy budou v textu
vyznačeny pomocí příslušných čísel uvedených
v hranatých závorkách.

Formální úprava seznamu literatury se řídí nor-
mou obvyklou v kvalitních odborných časopisech.

Obecně se uvádějí příjmení a zkratky jmen prv-
ních čtyř autorů; je-li autorů pět a více, uvádí se
jen první tři a zkratka „et al.“.Užívá se plné formy
citací: příjmení a zkratky křestních jmen autorů,
plný název citované práce, event. podnázev práce
v jazyce originálu, název časopisu uznávanou
zkratkou, popř. v plném znění, ročník, rok vydání,
číslo svazku a stránkový rozsah. Iniciály prvních
jmen autorů a zkratky názvu časopisu se píší bez
teček, za znaky oddělujícími rok vydání, ročník
a stránky se píše čárka, středník a dělá mezera.

Příklady:
1. Gelb AF, Zamel N. Lung recoil and density de-

pendence of maximum expiratory flow in emphy-
sema. Bull Eur Physiopathol respir 1981; 17: 793–
798.

2. Hyatt RE, Mead J, Rodarte JR, Wilson TA.
Changes in lung mechanics. Flow-volume relati-
onships. In: Macklem PT, Permutt S, Eds. The
lung in transition between health and disease.
New York, Dekker, 1979; pp 73–112. 

Redakce přijímá texty podle následujících ka-
tegorií:
• Původní sdělení (Original articles): Obvykle jde

o výsledky retrospektivních či prospektivních
klinických studií nebo studií laboratorních. Patří
sem i metodické práce. Při hodnocení těchto tex-
tů klade redakce důraz na vhodnost použitých
metod, správnost interpretace získaných výsled-
ků (včetně statistického zpracování) a srozumi-
telnost. Počet tabulek, grafů a schémat musí být
přiměřený rozsahu a významu sdělení (obvykle
nepřestoupí deset). Rozsah: 7–10 stran, maxi-
málně 20 literárních citací.

• Přehledné články (Reviews): Podávají souborný
výklad určité problematiky. Při hodnocení se po-
suzuje zejména vyváženost a srozumitelnost tex-
tu, objektivita a aktuálnost zpracování. Optimál-
ní počet citací je 25–35, minimálně třetina by
měla pocházet z doby posledních 5 let. Maximál-
ně 15 stran textu.

• Krátká sdělení (Short communications): Jsou to
zprávy z praxe, klinické i laboratorní. Může se
jednat o kazuistické sdělení, informace o zajíma-
vých pozorováních nebo i anotace výzkumných
úkolů. Sdělení tohoto typu mají omezený rozsah
(do 6 stran normovaného textu včetně souhrnu
a literatury) a procházejí jen omezenou recenzí.

• Dopisy redakci (Letters to the editor): Znamena-
jí polemiku na stránkách časopisu. Obvykle se
jedná o reakce na dříve otištěné články, podle
okolností se k nim připojuje odpověď autora pů-
vodního sdělení nebo komentář redakce.

• Zprávy (Reports): U recenzí knih a společen-
ských zpráv předpokládáme délku 1 normostra-
ny. Zprávy ze sjezdů a konferencí se svým cha-
rakterem a redakčním zpracováním podobají
krátkým sdělením. Žádáme uceleně prezentova-
né informace, zabývající se pokud možno jednou
problematikou. Výchozími akcemi mohou být
monotematicky zaměřené sjezdy, ale i zajímavá
sympozia nebo workshopy.

Etické aspekty:
Sdělení (psaný text, tabulky ani obrazová část)

nesmí porušit anonymitu pacienta. Neuvádějte
proto v textu jména ani iniciály nemocných, ne-
mocniční a protokolová čísla apod. Pokud se jedná
o výsledky klinické studie, je nutno redakci zaslat
ještě čestné prohlášení, že studie proběhla podle
zásad správné klinické praxe; toto prohlášení mu-
sí být opatřeno datem a podpisem hlavního auto-
ra. Analogické čestné prohlášení je třeba připojit
i v případě pokusů na zvířatech. Text rukopisu ne-
smí obsahovat skrytou reklamu. 

Příspěvky zasílejte na adresu:
Redakce časopisu 
Studia Pneumologica et Phthiseologica
TRIOS, s. r. o.
Zakouřilova 142
149 00 Praha 4-Chodov
tel.: 267 912 030, fax: 267 915 563
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