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Těžké astma – máme vyhráno?
V. Sedlák

Plicní klinika, FN Hradec Králové a LF v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze 

Právě otevíráte čtvrté číslo Studia pneumologica
et phthiseologica, věnované průduškovému ast-
matu. Astma je denním chlebem každého pneu-
mologa a alergologa a je považováno za zvládnuté
onemocnění. U většiny pacientů jsme schopni po-
hodlně zajistit kontrolu nemoci, minimalizovat pří-
znaky a zachovat maximální kvalitu života. Stačí
k tomu jen málo – spolupracující pacient a moder-
ní farmakoterapie. Naši učitelé interny vzpomínají
na doby před 30 lety, kdy exacerbace astmatu byl
běžný důvod pobytu na lůžkovém oddělení interen
v naší zemi. Dnes je taková situace výjimečná
a mortalita na astma je v České republice velmi níz-
ká a hospitalizace exacerbací astmatu jsou vzácné.
Moderní inhalační systémy a synergie kombinace
inhalačních kortikosteroidů s dlouhodobě působí-
cími beta-2-mimetiky navždy změnily osudy na-
šich pacientů. Zůstává jen malá část pacientů,
kde se astma ani po 6 měsících terapeutického
úsilí nedaří dostat pod kontrolu. Pacienti s tzv.
problematickým astmatem zasluhují zvláštní po-
zornost. Ošetřující lékař by měl pečlivě posoudit
zejména spolupráci pacienta, inhalační techniku
a adherenci k léčbě. Nejtěžší případy astmatu lze
odeslat ke konzultaci do centra pro léčbu těžkého
astmatu (www.tezke-astma.cz). Než tento krok
ošetřující lékař u problematického astmatika uči-
ní, měl by se nejméně 6 měsíců pokoušet zlomit
nadvládu astmatu nejen léčbou, ale také trpělivou
edukací, monitorací příznaků i vrcholové výdecho-
vé rychlosti a také pečlivou revizí svých prvních
záznamů z doby, kdy stanovil diagnózu astmatu
[1]. První vyšetření pacienta s příznaky astmatu je
nutné provést pečlivě v souladu s platným doporu-
čením České pneumologické a ftizeologické společ-
nosti [2]. Náš doporučený postup v mnoha ohle-
dech předběhl dobu svým pojetím péče o astma na
základě klinických a zánětlivých fenotypů, které
respektuje značnou heterogenitu klinického prů-
běhu astmatu. Jednoduché rozdělení astmatu na
eozinofilní alergické, eozinofilní nealergické a non-
eozinofilní nealergické astma je v klinické praxi
dobře a jednoduše proveditelné s minimálními ná-
klady. Základní klinické vyšetření astmatika, do-
plněné o spirometrii a bronchodilatační test, je
nutné doplnit o vyšetření eozinofilie periferní krve,
a pokud je to možné, také o „inflamometrii“ dýcha-
cích cest měřením vydechovaného oxidu dusnaté-

ho. Tím lze posoudit zánětlivý fenotyp astmatu,
alergolog pak pneumologovi určí alergický status
nemocného [3]. Poznáním fenotypu můžeme „ušít“
pacientovi léčbu na míru a dvojnásob to platí pro
případy, kde se astma nedaří zvládat. Tyto jedno-
duché metody jsou zvláště důležité v dnešní době.
Od roku 2008, kdy se do klinické praxe dostal prv-
ní biologický lék proti těžkému alergickému ast-
matu, farmaceutický výzkum pokročil v oblasti
zvládání těžkého eozinofilního refrakterního ast-
matu. Dnes můžeme efektivně kontrolovat eozino-
filní zánět u astmatu již třemi nadějnými biologic-
kými léky. Systémová kortikoterapie již nemá
přednost před biologickou léčbou astmatu a může-
me přestat ničit zdraví našich těžkých astmatiků
systémovou dlouholetou kortikoterapií, protože
části z nich můžeme nabídnout účinnější a bez-
pečné inovativní léky [4]. Pro správnou selekci
kandidátů těchto nákladných léků je nutné poznat
klinický a zánětlivý fenotyp astmatu a jako vhodný
biomarker fenotypu se ukazuje mimo jiné eozino-
filie periferní krve. 

Od 1. 9. 2018 získala úhradu další z inovativ-
ních zbraní proti těžkému refrakternímu astmatu.
Přípravek mepolizumab je indikován pro pacienty
s těžkým refrakterním astmatem, spojeným s eozi-
nofilií periferní krve, jde o protilátku proti interleu-
kinu-5 – hlavnímu cytokinu eozinofilního zánětu
dýchacích cest [5]. Pro získání úhrady je nutné
 doložit hodnotu eozinofilů z doby při zahájení léč-
by, u kortikodependentních astmatiků pak z doby
12 měsíců před zahájením léčby. Léčba je sice vá-
zaná jenom na centra pro těžké astma, lékaři cen-
ter se však neobjedou bez dat od indikujících lé -
kařů v plicních a alergologických ambulancích.
Jednoduché a dobře dostupné vyšetření eozinofilů
periferní krve v době stanovení diagnózy astmatu
pak může pomoci později, pokud se astma projeví
jako refrakterní k léčbě i po 6 měsících veškerých
léčebných snah. Chybějící vstupní hodnota eozi-
nofilie periferní krve v dokumentaci ambulantního
pneumologa či alergologa může později znamenat
překážku při získání úhrady biologické léčby ast-
matu. Také další inovativní léky v boji proti Th-2
eozinofilnímu astmatu se brzy dostanou do rutinní
praxe v naší zemi. K dispozici je další protilátka
proti interleukinu-5, reslizumab, a také protilátka
proti alfa receptoru pro interleukin-5, benralizu-
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mab, [6,7]. I tyto léky potřebují k rozhodnutí
o správné indikaci a nároku na úhradu znalost
hodnoty eozinofilů periferní krve. V brzké době se
objeví další léky, které ovlivní nejen astma samot-
né, ale také přidružené komorbidity. Dupilumab
(duální inhibitor interleukinů 4 a 13) je již schvá-
lený v indikaci těžkého ekzému a studie s těžkým
alergickým astmatem prokazují vynikající efekt na
obě nemoci, snižuje frekvenci exacerbací a zlepšu-
je plicní funkce [8]. Nadějným lékem může být
 také tezepelumab (protilátka proti thymickému
stromálnímu lymfopoetinu, dále TSLP). Tento pro-
zánětlivý cytokin je produkován buňkami respirač-
ního epi telu při kontaktu s běžnými spouštěči ast-
matu (alergeny, viry, látky znečišťující ovzduší,
tabákový kouř). Cytokin TSLP reguluje aktivitu
Th-2 lymfocytů a ovlivňuje vznik remodelace stěny
dýchacích cest, jeho blokace snižuje intenzitu
alergického zánětu dýchacích cest a může zablo-
kovat celou alergickou kaskádu již na úrovni den-
dritických buněk, které prezentují antigen Th-2
lymfocytu. Pro tyto nové léky bude nutné najít
vhodné biomarkery k identifikaci vhodných pa -
cientů a možná v běžné klinické praxi budeme mo-
nitorovat další parametry periferní krve. 

Budoucnost pacientů s těžkým astmatem lze
 vidět konečně v růžovějších barvách. Lékaři center
se neobejdou bez dobré spolupráce s odesílajícími
ošetřujícími lékaři těžkých astmatiků. Prosím,
 bojujme proti astmatu od samého počátku nejen
moderními léky, ale také dokonalým poznáním fe-
notypu astmatu pomocí určení míry eozinofilie pe-
riferní krve již v době stanovení diagnózy. Náš do-

poručený postup je dobrým vodítkem, jak se o ast-
matiky v naší zemi dobře postarat. 
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První fixní triple terapie pro nemocné s CHOPN –
Trimbow

M. Marel

Pneumologická klinika, 2. LF UK a FN Motol

SUMMAR Y

The first fixed triple therapy for COPD patients – Trimbow
This review summarizes the development of triple therapy for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 

in recent years. It describes the initial studies published before 2016, comparing the effectiveness of free triple
therapy with other basic COPD treatments such as monotherapy with long-acting muscarinic receptor antagonists
(LAMA) or a fixed combination of long-acting beta agonists and inhaled corticosteroids (LABA/ICS). Also reported
are results of the recently published studies TRILOGY, TRINITI and TRIBUTE comparing fixed LABA/LAMA/ICS
triple therapy (Trimbow) delivered as an extrafine aerosol with the effectiveness of LAMA monotherapy, a fixed
ICS/LABA combination and, finally, dual LABA/LAMA therapy. The results of all three studies showed that 
the first fixed triple therapy, to be available in the Czech Republic in autumn 2018, is beneficial in that it reduces
the number of acute exacerbations (by 15% to 23%) and improves pulmonary function and other parameters
(symptoms, quality of life).

Keywords: COPD, triple therapy

SOUHRN
V tomto přehledovém článku je shrnut vývoj triple terapie chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v posled-

ních letech. Jsou popsány prvotní studie publikované před rokem 2016, porovnávající efektivitu „volné“ trojkombi-
nace s jinými základními léky na CHOPN, jako je monoterapie dlouhodobě účinnými anticholinergiky (LAMA) či
s fixní kombinací dlouhodobě účinných betamimetik a inhalačních kortikosteroidů (LABA/ICS). Dále jsou uvede-
ny výsledky nedávno publikovaných studií TRILOGY, TRINITI a TRIBUTE, kdy fixní triple terapie LABA/LAMA/ICS
(Trimbow), podaná v extrafine spreji, byla porovnána s efektivitou monoterapie LAMA, s fixní kombinaci ICS/LABA
a nakonec i s duální terapií LABA/LAMA. Výsledky všech tří studií byly pro první fixní triple terapii, která bude
u nás dostupná na podzim 2018, příznivé jak ve snížení počtu akutních exacerbací (o 15 až 23 %), tak ve zlepšení
plicních funkcí a ostatních parametrů (symptomy, kvalita života).

Klíčová slova: CHOPN, triple terapie

ÚVOD

V posledních 20 letech jsme zaznamenali hodně
změn v léčbě CHOPN. Od používání krátkodobě
účinných beta 2 mimetik či anticholinergik jsme po-
stupně přešli k indikaci dlouhodobě účinných anti-
cholinergik (LAMA) a později k masivnímu užívání
fixních kombinací inhalačních kortikosteroidů (ICS)
a dlouhodobě účinných beta 2 mimetik (LABA).
V posledních deseti letech jsme se s nástupem mo-
derních ultra LABA dozvěděli, že se svým účinkem
(indakaterol) vyrovnají kombinaci ICS/LABA u ne-
mocných se středně těžkou CHOPN bez exacerbace
v uplynulém roce (INSTEAD study) [1].

Další roky byly ve znamení nástupu tzv. duál-
ních kombinací, které v mnoha studiích dokázaly,
že jsou schopny nemocným s CHOPN pomoci, a to
jak v omezení symptomů nemoci, tak i ve snížení
počtu exacerbací. Za mnohé studie mohu při -
pomenout studii FLAME, ve které kombinace 
LABA/LAMA (indakaterol/glykopyrronium) i u ne-
mocných s jednou exacerbací v uplynulém roce
byla účinnější než hojně užívaná kombinace
ICS/LABA (fluticason proprionát/ salmeterol) [2].
Vyšší účinnost byla prokázána jak v nižším počtu
exacerbací, tak i ve zlepšení plicních funkcí (FEV1

o 62 ml) a zlepšení kvality života. Díky těmto pří-
znivým výsledkům se začaly objevovat nové a nové
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duální kombinace, užívané jednou či dvakrát den-
ně. Lékaři zabývající se léčbou CHOPN si mohli na
chvíli oddechnout a zvykat si na léčbu „duální“ te-
rapií. Nutno říci, že i díky minimálním nežádoucím
účinkům se tato léčba stala i u nás dosti populár-
ní a z každodenní klinické praxe vím, jak narůsta-
ly počty nemocných na LABA/LAMA. Doba klidu
však netrvala dlouho, poslední 3–4 roky jsme slý-
chávali na nejrůznějších fórech doma i v zahraničí,
že se opět „něco chystá“. To „něco“ dostalo rychle
příhodný název „triple terapie“. 

V tomto přehledovém článku bych rád shrnul
současné názory na indikaci triple terapie nemoc-
ným s CHOPN a popsal vývoj této léčby. Zkusím
stručně popsat studie, které tuto léčbu zkoumaly,
a následně se zaměřím na studie posuzující lék,
který u nás bude dostupný již na podzim 2018
s názvem TRIMBOW.

CO ŘÍKÁ O TRIPLE TERAPII GOLD 2018 A DO-
PORUČENÍ ČPFS PRO DIAGNOSTIKU A LÉČ-
BU CHOPN?

Na straně 53 poslední edice strategie GOLD
2018 [3] se můžeme dočíst, že k současnému po-
dání tří léků (LABA, LAMA, ICS) můžeme dojít růz-
nými způsoby, nejčastěji postupným navyšováním
léků. V denní praxi se nejčastěji setkáváme s úvod-
ním podáním monoterapie LAMA a následným 
přidáním fixní kombinace ICS/LABA při přetrvá-
vajících symptomech. GOLD uvádí, že tato troj-
kombinace může zlepšit plicní funkce i symptomy
nemoci. V tomto odstavci GOLD 2018 je uvedeno
i několik výsledků studií (GLISTEN, TRILOGY),
které prokázaly, že přidání LAMA k fixní kombina-
ci ICS/LABA zlepší plicní funkce i další projevy ne-
moci a dále že léčba triple terapií u nemocných
s FEV1 méně než 50 % a s jednou akutní exacer-
bací (AE) v uplynulém roce je výhodnější než léčba
samotným LAMA (TRINITY, snížení AE o 20 %) a že
triple terapie (u stejného typu nemocných) je lepší
než podání ICS/LABA (TRILOGY, pre-dose FEV1

byla vyšší po triple terapii o 81 ml). 
Na stránkách www.pneumologie.cz v Doporuče-

ném postupu (DP) diagnostiky a léčby stabilní
CHOPN je zmíněna triple terapie v kapitole fenoty-
pická léčba překryvu CHOPN s astmatem (ACO),
u které je kombinace LABA + IKS léčbou 1. volby.
Náš DP doslova uvádí: Léčebné doporučení pro
tento klinický fenotyp pak jako další léčbu (při
přetrvávajících symptomech) následně doporučuje
„trojkombinaci“ IKS + LABA + LAMA.

Je tedy jasné, že se triple terapie stává novým 
(ve formě fixní trojkombinace) či staronovým hrá-
čem (při podávání tří léků odděleně, nejčastěji mo-
noterapie LAMA a fixní kombinace ICS/LABA, tzv.
„volná“ triple terapie) v léčbě CHOPN. Je tedy na-
místě vědět, které triple terapie se připravují a jaké
nové léky tohoto typu budou v blízké době u nás
dostupné. 

KLINICKÉ STUDIE PROVĚŘUJÍCÍ EFEKTIVITU
A NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY TRIPLE TERAPIE

Z publikací z posledních let se dozvídáme, že
triple terapií se zabývají nejvýznamnější farmaceu-
tické firmy, které postupně publikují dosažené vý-
sledky.

Z výsledků iniciálních studií do roku 2016 uve-
du studii OPTIMAL, ve které trojkombinace oddě-
leně podávaných léků tiotropia a fixní kombinace
salmeterol/fluticason versus monoterapie tiotropi-
em během 52 týdnů nezměnila počty exacerbací
ani transitional dyspnoe index (TDI), avšak výraz-
ně zlepšila nemocným plicní funkce (FEV1 27 ml
vs. 86 ml) a kvalitu života [4]. 

Ve studii CLIMB byla porovnána efektivita „vol-
né“ triple terapie budesonid/formoterol a tiotropia
versus tiotropium samotné. V této studii, kromě
výsledků uvedených výše, bylo dosaženo i snížení
počtu exacerbací. Limitací byla krátká doba jejího
trvání, 3 měsíce [5].

V další studii GLISTEN byla porovnána „volná“
kombinace salmeterol/fluticason plus glykopyrro-
nium vs. fixní kombinace salmeterol/fluticason.
Triple terapie v této studii významně zlepšila plicní
funkce (FEV1) i kvalitu života (SGRQ) a snížila po-
čet užití rescue (záchranné) medikace [6]. 

Tyto povzbudivé výsledky prvotních studií byly
podnětem k zintenzivnění snahy vyvinout triple te-
rapii podávanou jakožto fixní trojkombinaci v jed-
nom inhalačním zařízení.

V roce 2017 byly publikovány výsledky studie
FULFIL porovnávající účinnost fixní trojkombinace
fluticason furoat, umeclidinium a vilanterol
(FF/UM/VIL) s fixní kombinací budesonid/formo-
terol (BUD/FOR). Triple terapie významně lépe
zlepšila plicní funkce, kvalitu života a ve 24. týdnu
o 35 % snížila počet akutních exacerbací. Součas-
ně však prokázala 3× více pneumonií u nemoc-
ných na FF/UM/VIL než na BUD/FOR do 24. týd-
ne (20 vs. 7 případů pneumonií). Za zajímavé
považuji to, že mezi 24. a 52. týdnem prodloužení
této studie již byly počty pneumonií [4] v obou ra-
menech stejné [7]. 

O rok později, v dubnu 2018, byly v NEJM publi-
kovány výsledky velké studie IMPACT [8]. V této
studii, sponzorované GSK, byla posuzována stejná
fixní triple terapie FF/UM/VIL s dvěma kombi -
nacemi, a sice s fixní kombinací FF/VIL (Relvar)
a s kombinací u nás obvykle nazývanou „duální“,
s UMC/VIL (Anoro). Do studie bylo zařazeno více
než 10 000 nemocných s FEV1 pod 50 % a mini-
málně s jednou AE v uplynulém roce. Před zaháje-
ním studie mělo léčbu ICS cca 70 % účastníků.
Pokud byli nemocní randomizováni do skupiny
UM/VIL, byla mnohým tato léčba „náhle“ vysaze-
na. Primární cíl studie, snížení středně těžkých
a těžkých AE triple terapií vs. obě (Relvar, Anoro)
kombinace, byl v této studii splněn. Nová fixní
triple terapie byla v tomto ohledu významně lepší
(včetně sníženého počtu nutných hospitalizací pro
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AE) než obě nám již dobře známé
kombinace. Rovněž dokázala vý-
znamně více zvýšit FEV1 ve srov -
nání s oběma kombinacemi,
o 97 ml vs. FF/VIL a o 54 ml vs.
UM/VIL. Během studie se ve
skupině užívající FF (ICS) objevil
významně vyšší počet nežádou-
cích účinků léčby, pneumonií.
V přepočtu na 1 000 osob to bylo
96 jak u nemocných užívajících
fixní triple terapii, tak i kombina-
ci FF/VIL, zatím co u nemocných
s duální kombinací UM/VIL to

bylo pouze 61,2/1 000. Autoři
v diskuzi připouštějí, že vyšší po-
čet AE u nemocných na kombi-
naci UM/VIL může být důsled-
kem designu studie, kdy
nemocní v „run in“ (předrando-
mizační) periodě mohli užívat LA-
MA, LABA i ICS a po randomizaci
byly ICS náhle vysazeny těm,
kdož byli randomi zováni do sku-
piny na UM/VIL. O vyšším počtu
pneumonií u nemocných užíva -
jících FF autoři píší, že je to oče-
kávaný nežádoucí účinek léčby

tímto typem ICS. V editorialu to-
hoto čísla NEJM prof. Suissa
a prof. Drazen [9] kriticky hodno-
tí celou studii. Vedle zmíněného
vysokého počtu nemocných uží-
vajících již před studií ICS (70 %) 
připomínají, že „volnou“ trojkom-
binaci mělo již před zahájením
studie 40 % nemocných, a navíc
do studie mohli být zařazeni i ne-
mocní s anamnézou astmatu. To
vše může být důvodem vysokého
počtu AE u osob randomizova-
ných na kombinaci LABA/LAMA
v prvním měsíci studie. V dalších
11 měsících byly počty AE téměř
stejně četné jako u nemocných
na triple terapii. Dále uvádějí, že
tento design studie mohl vést
i k tomu, že nemocní na kombi-
naci FF/VIL měli méně AE než
nemocní na UMC/VIL, což byl
zcela opačný výsledek, než bylo
dosaženo ve studii FLAME, kdy
nemocní na duální kombinaci in-
dakaterol/glykopyrronium měli
méně AE než nemocní na kombi-
naci salme terol/fluticason pro-
prionát [2]. Přes uvedené po-
chybnosti podala studie důkaz
o schopnosti triple terapie snížit
počty AE více než komparátory
při současném zlepšení plicních
funkcí. Do jaké míry při tom hra-
je úlohu zmíněný design studie
zpochybňující vyšší efektivitu ve
snížení AE vůči duální kombina-
ci, není jasné. Stínem nad vyšší
efektivitou byl i prokázaný ná-
růst nežádoucích účinků léčby
(pneumonií) o 50 %.

V literatuře jsem nalezl dále in-
formace o ukon čené studii KRO-
NOS (sponzor Astra Zeneca), ve
které byla prokázána schopnost
nové triple terapie (budesonid/
glykopyrronium/formoterol), po-
dávané v jednom aerosolovém
dávkovači s označením PT010,
zlepšit plicní funkce signifikant-
ně více než její komparátory, kte-
rými byly nám dobře známý
Symbicort (budesonid/formote-
rol) a duální kom binace glyko-
pyrronium/formoterol fumarát
[10]. Z jiných článků [11] se do-
zvídáme, že probíhá studie
ETHOS, porovnávající tuto triple
terapii se stejnými komparátory
na 8 000 nemocných se středně
těžkou až velmi těžkou CHOPN
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Obrázek 1: Změny pre-dose FEV1 (měřené před podáním léku) (A) a post-
dose FEV1 (měřené dvě hodiny po podání léku) (B) u nemocných na fixní
triple terapii BDP/FOR/GB vs. fixní kombinaci BDP/FOR (upraveno dle
[12])
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s postbronchodilatační FEV1 pod
65 % a s minimálně jednou AE
v uplynulém roce. Tato jednoroč-
ní studie má primární cíl proká-
zat snížení AE a její výsledky bu-
deme znát v prosinci 2018.

Další klinické studie s novou
triple terapií s názvem QVM149
(glykopyrronium, indakaterol,
mometason) (sponzor Novartis)
probíhají u nemocných s nedo-
statečně kontrolovaným bronchi-
álním astmatem, výsledky se
očekávají v roce 2019. 

Nejdále pokročil výzkum fixní
triple terapie beclometason/for-
moterol/ glykopyrronium, s ná-
zvem TRIMBOW (Chiessi). Dosud
byly zveřejněny výsledky tří stu-
dií s názvy TRILOGY, TRINITY
a TRIBUTE.

TRILOGY

Jako první z této série byla pu-
blikována studie TRILOGY v září
2016 [12]. Studie proběhla ve 14
zemích, trvala 52 týdnů, zařaze-
no bylo 1 368 nemocných, kteří
byli randomizováni do skupiny
užívající fixní trojkombinaci (bec-
lometasone/formoterol/glyko-
pyrronium bromide, BDP/FOR/
GB, 100/6/12,5 µg), podávanou
v jednom inhalátoru (aerosolový
dávkovač) ve formě velmi jem-
ných („extra fine“) částic do veli-
kosti 2 µg, schopných dosáhnout
i periferních dýchacích cest, dva
vdechy dvakrát denně, a do sku-
piny na BDP/FOR (Combair). Ne-
mocní byli starší 40 let, všichni
splnili zařazovací kritéria, tedy
jejich postbronchodilatační FEV1

byla pod 50 % a měli alespoň jed-
nu AE v uplynulém roce. Nemoc-
ní v době před zahájením studie
nesměli užívat „volnou“ triple te-
rapii ICS/LABA a LAMA, nesměli
mít v anamnéze „astma“, nicmé-
ně 70 % z nich mělo fixní kombi-
naci ICS/LABA. Před zahájením
studie v tzv. run in periodě všich-
ni užívali „extra fine“ kombinaci
BDP/FOR. Po randomizaci ne-
mocní buď pokračovali v této léč-
bě, anebo k ICS a LABA dostali
navíc i LAMA a pokračovali v uží-
vání fixní triple terapie 2× denně

dva vdechy. Ve studii fixní kom-
binace prokázala ve 26. týdnu
schopnost více zvýšit jak FEV1

měřenou před další dávkou lé-
ku – pre-dose (o 81 ml), tak
i FEV1 měřenou 2 hodiny po po-
dání léku – post-dose (o 117 ml)
vs. Combair (viz obr. 1). Z dalších

dosažených cílů uvedu ještě vý-
znamné zlepšení kvality života
jak v 26., tak i v 52. týdnu, a vý-
znamné 23% snížení počtu střed-
ně těžkých a těžkých AE u ne-
mocných na triple terapii ve
srovnání s nemocnými na Com-
bairu. Nežádoucí efekty léčby by-

Obrázek 3: Počty středně těžkých a těžkých exacerbací (moderate to
severe) při užívání triple a duální terapie dohromady a odděleně pro
moderate – středně těžké a severe – těžké AE (upraveno dle [14])

Obrázek 2: Počty středně těžkých (moderate) a těžkých (severe) AE
u nemocných na fixní terapii, monoterapii tiotropiem a na „volné“
triple terapii (upraveno dle [13])
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ly stejné v obou skupinách. V diskuzi autoři vy-
zdvihují schopnost triple terapie zlepšit jak plicní
funkce, tak snížit počet AE i zlepšit kvalitu života. 

TRINITY

V dubnu 2017 byly publikovány výsledky studie
TRINITY [13]. V ní byla porovnána fixní trojkombi-
nace (beclomethasone/formoterol/glykopyrronium,
BDP/FOR/GB, 100/6/12,5 µg) podaná stejným
způsobem, jak bylo popsáno výše, versus mono -
terapie tiotropiem (podávaná 1× denně) a versus
„volná“ triple terapie BDP/FOR plus tiotropium,
podané ve dvou inhalačních systémech. Studie
proběhla v 15 zemích, trvala 52 týdnů, zařazeno
bylo 2 691 nemocných, kteří byli randomizováni
do výše popsaných tří „větví“ studie. Nemocní byli
starší 40 let, všichni splnili zařazovací kritéria, te-
dy jejich postbronchodilatační FEV1 byla pod 50 %
a měli alespoň jednu AE v uplynulém roce. Nemoc-
ní v době před zahájením studie nesměli užívat
„volnou“ triple terapii ICS/LABA a LAMA a nesměli
mít v anamnéze „astma“. Před zahájením studie
v tzv. run in periodě všichni užívali pouze dlouho-
době účinné LAMA, tiotropium. 

Primární cíl studie, prokázat snížení středně těž-
kých a těžkých AE při užívání fixní triple terapie
versus monoterapie LAMA, byl splněn, počet AE se
snížil o 20 %, p = 0,0025 (viz obr. 2).

Vedlejšími výsledky byl průkaz vyšší efektivity ve
snížení AE obou triple terapií než monoterapie
 LAMA u nemocných s vyšším počtem eozinofilů
(nad 2 %) a dále to, že fixní triple terapie byla v tém-
že ukazateli efektivnější než „volná“ triple terapie
u nemocných s více než jednou AE v uplynulém
roce. 

Triple terapie byla lepší i ve zvýšení FEV1 vs. tio-
tropium (82 vs. 21 ml) a ve zlepšení kvality života,
hodnocené podle respiračního dotazníku dle ne-
mocnice Svatého Jiří (SGRQ).

Nežádoucí účinky léčby byly ve všech třech vět vích
podobné, nicméně nemocní na triple terapii měli
pneumonie ve 3 %, při léčbě monoterapií LAMA ve
2 %. Autoři v diskuzi hodnotí tento rozdíl jako „ne-
významný“. Zdůrazňují, že jde o první dlouhodo-
bou studii porovnávající fixní triple terapií s LAMA,
která prokázala lepší efektivitu ve sledovaných cí-
lech.

TRIBUTE

Výsledky třetí studie – Tribute, posuzující vysoce
jemnou fixní trojkombinaci BDP/FOR/GB, byly
publikovány v únoru 2018 [14]. Zařazovací kritéria
byla stejná jako v předchozích dvou studiích, ten-
tokráte bylo randomizováno 1 532 nemocných do
dvou větví. Komparátorem nové triple terapie byla
u nás dobře známá duální kombinace indakate-
rol/glykopyrronium (IND/ GB, Ultibro). Studie by-
la realizována v 17 zemích, trvala 52 týdnů, pri-

márním cílem bylo prokázat významné snížení
počtu středně těžkých a těžkých exacerbací u ne-
mocných užívajících triple terapii BDP/FOR/GB,
2 vdechy dvakrát denně, versus Ultibro podávané
v jednom vdechu jedenkrát denně. Ve dvoutýdenní
„run in“ periodě všichni užívali jedenkrát denně
duální kombinaci IND/GB. Počet středně těžkých
a těžkých akutních exacerbací u nemocných na
triple terapii byl 0,50/rok, u nemocných na duální
kombinaci 0,59/rok, rozdíl byl statisticky význam-
ný (p = 0,043) a znamenal snížení počtu AE o 15 %
(viz obr. 3). 

Pokud se hodnotily výsledky studie odděleně pro
„bronchitický“ a „emfyzematický“ typ CHOPN, pak
byla triple terapie lepší pouze u prvně jmenované-
ho (p = 0,010). Rovněž tak, pokud se vzal do úvahy
počet eozinofilů, byla triple terapie lepší pouze
u těch nemocných, kteří jich měli více než 2 %.
Fixní triple terapie dosáhla rovněž vyššího prů-
měrného zvýšení FEV1 a většího zlepšení kvality ži-
vota hodnoceného dle SGRQ. Výskyt nežádoucích
efektů léčby byl v obou skupinách stejný, stejný
byl i počet pneumonií, v obou skupinách ji měla
4 % nemocných. V diskuzi autoři opakují, že pri-
mární cíl byl splněn a že nemocní na triple terapii
měli méně středně těžkých a těžkých AE než ne-
mocní na duální kombinaci LAMA/LABA (o 15 %),
při stejném počtu nežádoucích účinků (pneumo-
nií). Jedná se o první dlouhodobou studii, porov-
návající novou fixní triple kombinaci s duální
kombinací LAMA/LABA. Pokud vezmeme do úva-
hy výsledky minulých studií Flame a Spark [2,15],
kdy komparátor IND/GB dokázal snížit ve studii
FLAME počet AE o 17 % v porovnání s ICS/LABA
(SAL/FP) a ve studii SPARK o 12 % ve srovnání
s glykopyrroniem, lze usuzovat, že přidání ICS
k duální kombinaci dokáže tento počet navýšit ješ-
tě o dalších 15 %. Navíc tato studie prokázala
i větší navýšení FEV1 během studie a zlepšení kva-
lity života. Autoři vyzdvihují i stejný počet nežá-
doucích účinků.

DISKUZE

V léčbě CHOPN je nejvíce ceněn efekt léků sni -
žujících symptomy a počty exacerbací při co nej-
nižší úrovni nežádoucích účinků. Po delším období
dominance kombinace ICS/LABA jsme se v po-
sledních letech naučili více indikovat kombinaci
LABA/LAMA. Současně jsme však více méně intui -
tivně podávali mnohým nemocným s trvajícími
symptomy a opakovanými exacerbacemi tzv. vol-
nou trojkombinaci, nejčastěji ICS/LABA a mono-
terapii LAMA. Jedná se nejčastěji o nemocné řaze-
né do klasifikace GOLD C a D, kterých je v našich
i zahraničních ambulancích cca 40 % [16]. Tento
postup je v souladu s doporučením GOLDu, aby
nemocní s přetrvávajícími symptomy či AE při léč-
bě dvěma typy léků dostali lék třetí. Lze předpo-
kládat, že odrazem klinické reality byla snaha vy-
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vinout lékovou trojkombinaci
podávanou v jednom inhalátoru.
Z výše uvedeného vyplývá, že
nejdále pokročily firma Chiesi,
jejíž lék TRIMBOW již byl jako
první registrován v EU a bude již
na podzim 2018 dostupný
i u nás, a firma GSK s příprav-
kem Trelegy Ellipta, který byl na
jaře 2018 povolen k užívání
v Kanadě, USA a EU. 

Rozsáhlý klinický výzkum fixní
kombinace Trimbow prokázal jak
efektivitu, tak akceptovatelný vý-
skyt nežádoucích účinků. Výsled-
ky ve snížení počtu akutních exa-
cerbací v porovnání s ostatními
léky CHOPN jsou v tabulce 1. 

Počet nežádoucích efektů léčby, zejména výskyt
pneumonií, byl rovněž velmi sledovaný parametr
ve studii TRINITY (vs. monoterapie tiotropiem)
a TRIBUTE (vs. duální kombinace LABA/LAMA).
Mírný nárůst pneumonií byl pozorován pouze
v první jmenované studii, kdy nemocní na triple
terapii měli pneumonie ve 3 %, při léčbě monote-
rapií LAMA jen ve 2 %. Ve studii TRIBUTE měli ne-
mocní v obou „větvích“ studie stejný počet pneu-
monií (4 %). Autoři hodnotí uvedené rozdíly jako
malé ve srovnaní s jinými studiemi, nepoužívající-
mi extra jemné částice. Například ve studii FLAME
[2] byly pneumonie pozorovány u 3,2 % nemoc-
ných na duální léčbě LABA/LAMA a u 4,8 % 
nemocných na kombinaci ICS/LABA. Nežádoucí
účinky fixní triple terapie byly klinicky nevýznam-
né a vysoce vyvážené snížením počtu exacerbací.

V Souhrnu údajů o přípravku (SPC) se můžeme
dočíst, že „Terapeutickou indikací je udržovací léč-
ba u dospělých pacientů se středně závažnou až
závažnou chronickou obstrukční plicní nemocí
(CHOPN), u nichž léčba kombinací inhalačního
kortikosteroidu a beta2-agonisty s dlouhodobým
účinkem není dostatečná“. Tedy tato indikace je
opřena pouze o výsledek studie TRILOGY, kdy byla
nová triple terapie porovnávána s Combairem, te-
dy s kombinací ICS/LABA. Podle výsledků dalších
studii porovnávajících tento lék s monoterapií 
LAMA (TRINITY) a s duální léčbou LABA/LAMA
(TRIBUTE) si stejně jako David Singh [17] myslím,
že máme další evidence based podklady pro bu-
doucí rozšíření terapeutické indikace i pro ty, kdož
mají symptomy, AE i při léčbě samotným LAMA
a kombinací LABA/LAMA. 

Stejně jako v jiných oblastech medicíny i v oblas-
ti CHOPN vidíme snahu o personalizovaný přístup
k indikaci léčby. Z mnoha sdělení v poslední době
víme, že se při indikaci léků obsahujících ICS při-
hlíží k počtu eozinofilů. Podle prací z nedávné doby
[17] stále není jednota v určení hranice, od jakého
počtu eozinofilů lze očekávat maximální efekt ICS.
Nejčastěji se hovoří o 2 % nebo o 200 buňkách
na µL krve i o tom, že pokud je eozinofilů méně než

100 na µL, efekt ICS bude minimální. Počty eozi-
nofilů byly sledovány ve studiích TRINITY a TRIBU-
TE, tedy v těch, v nichž byla nová triple terapie po-
rovnávána s léčbou bez ICS. Obě studie potvrdily
předpokládaný význam eozinofilů a přispěly k hle-
dání dosud sporné hranice tohoto biomarkeru.

Co bychom si tedy z výše uvedeného měli zapama-
tovat a následně uplatňovat v denní praxi v pneu-
mologických ambulancích? Soudím, že máme do-
statek důkazů o možném snížení počtu exacerbací
(o 15 až 23 %), pokud zavedenou léčbu LABA/LAMA,
ICS/LABA či monoterapii LAMA u nemocných,
u kterých přetrvávají symptomy a opakované
akutní exacerbace, nahradíme novou fixní troj-
kombinací, podávanou v prověřené formě 2× den-
ně dva vdechy. Ideálním pacientem by pak byl na-
víc i nemocný s fenotypem ACO a s vyšším počtem
eozinofilů, např. nad 2 %. Příznivý efekt lze očeká-
vat i na zlepšení plicních funkcí a kvality života. 

Tento lék je vhodnou možností, jak zjednodušit
léčbu mnoha našim nemocným, kteří již roky uží-
vají všechny tři typy léků („volnou triple terapii“),
ale v několika inhalátorech. Brzy jim můžeme na-
bídnout lékovou formu, ve které jsou tři léky podá-
ny současně z jednoho inhalátoru (extrafine spray).
Výhodou, zejména pro starší nemocné, může být
možnost podání této triple kombinace pomocí spa-
ceru i prokázaná efektivita u kuřáků. Nová fixní
triple terapie má i příznivý bezpečnostní profil,
pneumonií bylo zaznamenáno méně, než bylo ob-
vyklé ve studiích s jinými typy ICS (studie FLAME,
IMPACT).

„Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví)
koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00064203
(FN MOTOL)“
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Biologická léčba eozinofilních fenotypů 
těžkého bronchiálního astmatu
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Ústav klinické imunologie a alergologie, FN a LF Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze

SUMMAR Y

Biological treatment of eosinophilic phenotypes of severe bronchial asthma
For more than 100 years, bronchial asthma has been recognized as a chronic inflammatory disease of the air-

ways associated with their hyperreactivity and remodeling. The most influential findings in terms of the clinical
impact of inflammation on asthma course include both the association between elevated eosinophils in induced
sputum and the response of asthma to corticosteroid therapy described 60 years ago and the discovery of new 
immunoglobulin E (IgE) ten years later. Their importance is still reflected in the latest options for the diagnosis,
classification and treatment of asthma. In 2003, the first monoclonal antibody directed towards IgE molecules 
for treating the most severe forms of asthma was registered; this was followed by another three molecules targe-
ting interleukin-5 (IL-5) signaling affecting eosinophil lifespan in 2015, 2016 and 2017. Moreover, the 2015 inter-
national guidelines for treating severe refractory forms of eosinophilic bronchial asthma were the first to recom-
mend this adjuvant biological treatment prior to the initiation of long-term systemic corticosteroid therapy; this
significantly increased treatment effectiveness and safety and improved patients’ quality of life. However, it rema-
ins unclear how to accurately define phenotypes of severe eosinophilic asthma that may best benefit from such
targeted and highly specific therapy, which is the drug of choice in case of phenotype overlap, what to do if the
effect is lost, and whether individual drugs may even be combined. The paper aims to summarize current know-
ledge in a broader historical and immunological context.

Keywords: bronchial asthma, eosinophilic inflammation, eosinophils, IL-5, IgE, biological treatment

SOUHRN
Asthma bronchiale je již více než 100 let považováno za chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, spojené

s jejich hyperreaktivitou a remodelací. Mezi nejvýznamnější objevy klinických dopadů zánětlivých procesů u bron-
chiálního astmatu lze jistě zahrnout jak již před 60ti lety popsanou asociaci mezi zvýšením eozinofilů v indukova-
ném sputu a citlivostí astmatu na terapii kortikoidy, tak o 10 let později průkaz existence nové třídy imunoglobu-
linů typu E (IgE). Dodnes se jejich důležitost odráží v těch nejaktuálnějších možnostech diagnostiky, klasifikace
i léčby astmatu. V roce 2003 byla registrována první monoklonální protilátka, indikovaná pro léčbu nejtěžších fo-
rem astmatu, nasměrovaná proti molekulám IgE, v letech 2015, 2016 a 2017 další tři molekuly zaměřené proti
signalizaci interleukinu-5 (IL-5), zasahujícího do životního cyklu eozinofilů. Poprvé v roce 2015 byla navíc v mezi-
národních doporučeních pro léčbu těžkých refrakterních forem eozinofilního bronchiálního astmatu postulována
možnost nasadit tuto přídatnou biologickou terapii ještě před zahájením dlouhodobé systémové kortikoterapie, což
významně zvýšilo efektivitu a bezpečnost léčby a v neposlední řadě i kvalitu života pacientů. Dodnes však existují
nejasnosti, jak přesně definovat fenotypy těžkého eozinofilního astmatu, které mohou nejlépe profitovat z takto cí-
lené a vysoce specifické terapie, jaký preparát by měl být lékem volby v případě fenotypového překryvu, jak po-
stupovat v případě ztráty efektu, anebo zda je dokonce možné jednotlivé přípravky kombinovat. Předkládaná práce
se snaží shrnout současný stav znalostí v širším historickém a imunologickém kontextu.

Klíčová slova: asthma bronchiale, eozinofilní zánět, eozinofily, IL-5, IgE, biologická terapie

1. BRONCHIÁLNÍ ASTMA V PRŮBĚHU ČTYŘ
STOLETÍ

Již ke konci 17. století britský lékař John Floyer
vydal na svou dobu unikátní ucelenou monografii,

zaměřenou na bronchiální astma, a byl to právě
on, kdo jako první spojil toto onemocnění se zúže-
ním dýchacích cest. Roku 1892 pak William Osler
popsal astma morfologicky jako chorobu, jejíž pod-
statou je zánět. Do dnešní doby byly více či méně
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detailně popsány mnohé příčinné mechanismy imu-
nopatologického zánětu u bronchiálního astmatu
na buněčné a molekulární úrovni, stejně tak jako
jejich vztah k strukturálním i funkčním poruchám
dýchacích cest [1]. 

I přes náznak jistého odvrácení se definice ast-
matu od kauzální role zánětu v revizi dokumentu
GINA 2014 (kde je astma popisováno jako variabil-
ní onemocnění, charakterizované chronickým zá-
nětem pouze zpravidla), jistě není možné jeho roli
při vzniku a vývoji tohoto onemocnění jakkoli zpo-
chybňovat. A to i přes vršící se nejasnosti ohledně
jeho úlohy například v procesech plicní remode -
lace [2]. Léčba cílená na procesy poškozujícího zá-
nětu dýchacích cest je tak v případě dlouhodobé
udržovací terapie bronchiálního astmatu stále jed-
noznačně nadřazena postupům ovlivňujícím „pouze“
bronchiální obstrukci. Dlužno dodat, že pro větši-
nu (cca 95–98 %) astmatiků je terapie založená na
kombinaci léčiv s protizánětlivým a bronchodila-
tačním účinkem schopna uvést onemocnění pod
plnou kontrolu. Pro zbylých cca 2–5 % astmatiků
s onemocněním rezistentním ke konvenční terapii
jsou pak určeny mj. i cílené terapeutické postupy,
postavené na principech biologické terapie, cha -
rakteristické vysoce fenotypicky specifickým účin-
kem [3].

Není bez zajímavosti, že základní filozofie účinku
prakticky všech v současné době registrovaných
preparátů biologické terapie se de facto opírá
o myšlenky starší více než půl století. V této sou-
vislosti je jistě vhodné připomenout práci Morrow-
Browna, který již v roce 1958 (tedy 6 let poté, co
byla publikována první práce o efektu systémové
kortikoterapie u bronchiálního astmatu) upozornil
na to, že prednisolon zabírá nejlépe u pacientů
se zvýšeným počtem eozinofilů v indukovaném
sputu [4] (Pozn.: První teorie o úloze eozinofilů
v patogenezi bronchiálního astmatu vznikaly již
roku 1922).

Necelých deset let nato pracovali paralelně japon-
ští manželé Ishizakovi (v té době působící v Denveru
v Coloradu) a švédští badatelé Johansson a Ben-
nich v Uppsale na objevu nové třídy imunoglobuli-
nů, které byly v roce 1968 v Bulletinu WHO ozna-
čeny jako imunoglobuliny E (IgE) [5]. Byly tím tak
položeny první základní kameny současných teo -
retických představ o imunopatologických mecha-
nismech alergických chorob. 

Skutečný dopad výše zmíněných objevů na po-
chopení principů vzniku a vývoj moderních přístu-
pů k léčbě astmatu ukázal teprve čas.

2. VÝSKYT BRONCHIÁLNÍHO ASTMATU A JE-
HO NEJTĚŽŠÍCH FOREM

Předpokládá se, že v současné době trpí bronchiál-
ním astmatem celosvětově více než 300 miliónů
 lidí (jen v České republice je to každé desáté dítě
a téměř každý dvanáctý dospělý), z čehož jich 250 ti-

síc každoročně na následky bronchiálního astma-
tu zemře. Sluší se zde jistě dodat, že naši nemocní
naštěstí do této smutné statistiky díky systematic-
ké a dobře organizované péči přispívají jen cca
stem úmrtí za rok, což je v celosvětovém měřítku
velmi nízké číslo.

V České republice se podle zatím posledního
uceleného šetření Státního zdravotního ústavu
(SZÚ) z roku 2015 zaměřeného na výskyt bronchi-
álního astmatu v dětské populaci vyskytuje toto
onemocnění u 9,6–11,2 % dětí (zdroj www.szu.cz).
V celkové populaci je odhadovaná prevalence cca
5–8 %, což představuje pro naši republiku nejmé-
ně 500 tisíc astmatiků. 

Prevalenci nejzávažnějších forem onemocnění,
které vykazují sklon k těžkým exacerbacím a rezi -
stenci k léčbě (tzv. těžké, refrakterní astma – TRA,
charakteristické nemožností dosáhnout kontroly
z důvodu primární rezistence patologického proce-
su vůči terapii [6]), není snadné stanovit. Rozsáhlá
epidemiologická studie zaměřená na analýzu zdra-
votních dat velké populace dospělých v Nizozemí
odhalila, že intenzivní léčbou je léčeno cca 23,5 %
astmatiků, z nichž asi 15,2 % lze označit jako ne-
mocné trpící těžkým refrakterním astmatem, což
činí cca 3,6 % ze všech astmatiků [7]. V našich
podmínkách je odhadována prevalence TRA kolem
2 % (čili touto nejtěžší formou astmatu velmi prav-
děpodobně trpí minimálně 10 000 osob).

3. TEORETICKÝ KONCEPT PATOGENEZE
BRONCHIÁLNÍHO ASTMATU, ÚSVIT FENOTY-
PŮ A ENDOTYPŮ, EOZINOFILNÍ FENOTYP

Imunopatologický zánět, coby průsečík interakce
mezi vnějšími spouštěči, genomem, proteomem
a transkriptomem buněk, do značné míry stojí za
strukturálními (edém stěny průdušek, tvorba hleno-
vých zátek a remodelace dýchacích cest) a funkční-
mi změnami dýchacích cest, a nepřímo tak vede
i k rozvoji bronchiální hyperreaktivity. Svými dnes
již detailně popsanými molekulárními imunopato-
logickými procesy je zároveň i jedním z hlavních
diskriminačních faktorů pro specifické klinické fe-
notypy a molekulární endotypy astmatu [7].

Myšlenka zánětlivých fenotypů astmatu však ne-
ní ani v nejmenším záležitostí posledních desítek
let. Za jeden z prvních pokusů o teoretické vysvět-
lení role zánětlivých mechanismů u bronchiálního
astmatu se již v roce 1910 pokusil ruský rodák
a první prezident Americké hrudní společnosti,
prof. Samuel J. Meltzer, který navrhl, že astma 
je jedním ze symptomů alergie. Tato teorie byla
obecně velmi dobře přijímána a navázal na ni
i dr. Francis M. Rackemann, který jako první již
v roce 1918 uvažoval o dvou odlišných typech ast-
matu, tzv. intrinzitním a extrinzitním (dnešními
slovy o astmatu nealergickém a alergickém), svou
práci završil jejich definicí v roce 1947 [9]. Teore-
tickým vysvětlením mechanismů reakcí imunitní-
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ho systému na kontakt s alergenem u extrinzitní-
ho typu astmatu byla v té době předpokládaná pří-
tomnost protilátek „reaginů“, jejichž existence byla
v podobě imunoglobulinů třídy IgE jednoznačně
potvrzena až o 20 let později. Přehledně o rolích mo-
lekuly IgE u alergického zánětu a astmatu např.
v práci Goulda a Suttona [10].

Ani objev IgE protilátek však nedokázal vysvětlit
skutečné příčiny vzniku abnormální imunologické
reaktivity, stejně tak jako koncept intrinzitního
a extrinzitního astmatu neobjasňoval empirická
pozorování přítomnosti zvýšeného množství eozi-
nofilů v indukovaném sputu jen u některých pa -
cientů trpících astmatem, a to nezávisle na pří-
tomnosti alergie [4]. Významný pokrok přinesly až
práce zabývající se specifickou imunitou a funkce-
mi pomocných T-lymfocytů (Th), a zejména pak
objevení prvních dvou klíčových subsetů Th1 a Th2
(lišících se odlišnou cytokinovou produkcí, a tím
i odlišnou regulací zánětu) v roce 1986 [11]. Již
v roce 1992 pak byla dokladována spojitost aktivi-
ty subsetu Th2 lymfocytů s alergickým fenotypem
bronchiálního astmatu, zejména prostřednictvím
působení interleukinu-4 (IL-4), indukujícího tvor-
bu IgE plazmatickými buňkami [12]. V roce 2005
pak byl do mozaiky imunopatologických reakcí
vložen další kámen v podobě dalšího subsetu Th
lymfocytů produkujících IL-17, tzv. Th17 lymfocy-
tů, které jsou schopny přitahovat do míst zánětu
především neutrofily [13]. Th17 a Th1 buňky prav-
děpodobně odklánějí zánětlivou aktivitu směrem
neutrofilním či paucigranulocytárním, bez převlá-
dající role eozinofilů [14]. O molekulárních mecha-
nismech tohoto zánětlivého fenotypu (který velmi
pravděpodobně zahrnuje větší množství odlišných
patologických stavů) víme doposud podstatně mé-
ně a i možnosti jeho farmakoterapeutického ovliv-

nění jsou omezené. V následujícím textu se zamě-
říme pouze na fenotyp eozinofilní.

Všeobecný optimismus panující po objasnění
principů regulace imunitních odpovědí subsety
pomocných T lymfocytů byl však nadále kalen fak-
tem, že nebylo možné vysvětlit, proč někteří ast-
matici trpěli zánětem doprovázeným charakteris-
tickým zmnožením eozinofilů v dýchacích cestách,
a přitom neměli známky alergické reaktivity a vy-
kazovali nepochopitelnou rezistenci ke konvenční
protizánětlivé terapii. Bylo tedy jasné, že ne každé
eozinofilní astma musí být zároveň alergické a cit-
livé k léčbě kortikoidy. Upozornil na to mj.
i prof. Anderson, který v roce 2008 publikoval hoj-
ně citovanou práci navrhující zpřesnění klasifika-
ce klinických fenotypů astmatu zavedením pojmu
„endotypy“, tedy molekulárních mechanismů ve-
doucích ke konkrétním zánětlivým a potažmo i kli-
nickým projevům. Upozornil mj. i na význam do té
doby opomíjené regulační role buněk přirozené
imunity na eozinofilních zánětlivých projevech
(zejm. alternativně aktivovaných makrofágů, mas-
tocytů, fibrocytů a samotných eozinofilů), které
svou cytokinovou produkcí a zároveň rezistencí ke
kortikoterapii dokáží významně ovlivňovat chování
postižených tkání [15]. Celý obraz byl o dva roky
později doplněn objevením (nebo přesněji řečeno
detailnějším popisem a klasifikací do té doby ne-
jasně definované skupiny lymfoidních buněk, kam
patří mj. i NK buňky) nové populace tzv. přiroze-
ných lymfoidních buněk (ILC), z nichž jejich druhý
typ (ILC2) se ukázal být významným zdrojem in-
terleukinů v plicní tkáni (zejm. IL-5 a IL-13) [16],
a to ještě vydatnějším než samotné Th2 lymfocyty,
a navíc bez restriktivních omezení nutnosti jejich
interakce s alergenem prostřednictvím specifické-
ho receptoru T lymfocytů (TcR). Jejich aktivita je

Tabulka 1: Zánětlivé fenotypy bronchiálního astmatu (upraveno dle [5])

I. Eozinofilní, alergické • dominujícím znakem je přítomnost alergie

(Type-2 high, Th2-high) • bývají přítomna jiná alergická onemocnění 

dominující cytokiny: a jsou známky eozinofilního zánětu

IL-4, IL-5, IL-13, IL-9 • nejzávažnější formy bývají spojeny 

se senzibilizací na plísně

II. Eozinofilní, nealergické

(Type-2 high, ILC2-high) • dominujícím znakem je přítomnost významné eozinofilie

dominující cytokiny: IL-5, IL-13, IL-9 • zpravidla negativní alergologické vyšetření

• nejzávažnější formy bývají spojeny s intolerancí 

nesteroidních antirevmatik (NSAID)

III: Non-eozinofilní, nealergické

(Type-2 low) • chybí jak přítomnost alergie, tak eozinofilního zánětu

dominující cytokiny: IL-8, IL-17, TNFα • negativní alergologické vyšetření

• často spojeno s nadváhou
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proto daleko rychlejší a de facto nezávislá na pří-
tomnosti alergie jako takové [17,18]. K dokreslení
významnosti nežádoucí role těchto buněk v pa -
togenezi těžkého eozinofilního astmatu je třeba do-
dat, že plně v souladu s výše citovanými teoriemi
jsou i rezistentní vůči kortikosteroidům [19].

Zjednodušený mechanistický model infiltrace
sliznice dýchacích cest efektorovými buňkami zá-
nětu, zejména eozinofily z periferní krve, pod tak-
tovkou Th2 či ILC2 buněk se ovšem ukázal být ne-
dostatečný v případech, kdy se vytratila korelace
mezi počty eozinofilů v periferní krvi a v plicní tká-
ni (v histologických preparátech či indukovaném
sputu bylo u některých pacientů přítomno zvýšené
zastoupení eozinofilů i bez periferní eozinofilie).
Záhy se dále ukázalo, že eozinofily mohou vznikat
i lokálně přímo ve sliznici dýchacích cest mecha-
nismem „lokální eozinofilopoézy“ z eozinofilních
progenitorových buněk [20], které se do plicní tká-
ně dostávají působením eotaxinu, IL-13 a IL-5 pro-
dukovaným právě zejména ILC2 buňkami [18].
Analogicky bylo prokázáno, že i molekuly IgE mo-
hou vznikat pouze v zánětem postižené tkáni [21].
Lokální produkce eozinofilů či IgE se tak stala dů-
ležitým hráčem patogeneze některých fenotypů
astmatu, čímž poněkud relativizovala výtěžnost
vyšetření periferní krve jako rozhodujícího diferen-
ciačního faktoru a indikátoru efektu cílené terapie.

Pro praktické účely klasifikace zánětlivých feno-
typů či endotypů astmatu a jejich implementace
při léčebných rozhodnutích však bylo nezbytné vy-
tvořit nějaký všeobecně přijatelný zjednodušený
model, který by rozlišoval pacienty trpící eozinofil-
ním zánětlivým fenotypem na ty, u nichž je tento
zánět dominantně regulován Th2 lymfocyty (zpra-
vidla alergické, eozinofilní astma, pro zjednoduše-
ní označované Th2-high) a ty, kde dominantní roli
sehrávají ILC2 buňky (zpravidla nealergické, eozi-
nofilní astma, pro zjednodušení ILC2-high) [22].
V případech, kdy se regulační úlohy ujímají sub-
sety Th1 či Th17 (popřípadě ILC1 resp. ILC3 buň-
ky), jsou pak společně označovány jako non-eozi-
nofilní [14,22–24]. Takový model je zakotven
i v našich národních doporučeních, v nichž jsou
rozlišovány tři základní zánětlivé fenotypy bron-
chiálního astmatu: 1. eozinofilní alergický (tedy
Th2-high), 2. eozinofilní nealergický (dominantně
patrně ILC2-high – oba výše zmíněné fenotypy lze
spojit do větší skupiny, tzv. type-2 high astmat)
a 3. non-eozinofilní nealergický (type-2 low) [6].
Zánětlivé fenotypy a jejich klíčové charakteristiky
jsou shrnuty v tabulce 1. Tato klasifikace má veli-
ce důležité klinické a terapeutické konsekvence. 

Existují spíše jen mlhavé představy o výskytu
jednotlivých zánětlivých fenotypů či endotypů.
Z výsledků registru pacientů trpících těžkým ast-
matem v Belgii např. vyplývá, že eozinofilní astma
(type-2 high) se vyskytuje jen u cca 57 % těžkých
astmatiků. S narůstající tíží astmatu se navíc zá-
roveň snižuje poměr typických alergických eozino-
filních astmat ve prospěch astmat eoznofilních

a nealergických [25]. Je rovněž vysoce pravděpo-
dobné, že jednotlivé zánětlivé vzorce mohou vyka-
zovat značnou míru plasticity, buď vlivem léčby,
vnějších faktorů, či přirozeným vývojem, a mohou
tak jeden ve druhý přecházet. Podle studie McGra-
tha a Fahyho se při opakovaných vyšetření vysky-
tuje stacionární elevace eozinofilů ve sputu jen
u 22 % astmatiků, i když nejsou léčeni inhalační-
mi steroidy [26]. 

V neposlední řadě je nezbytné upozornit, že hra-
nice mezi předpokládanými imunopatologickými
mechanismy vedoucími ke konkrétním klinickým
projevům jsou zcela arbitrární. Nelze tudíž říci, že
by v regulaci zánětu alergického astmatu vůbec
nefigurovaly i ILC2 buňky a naopak.

4. BIOLOGICKÁ LÉČBA EOZINOFILNÍCH FE-
NOTYPŮ TĚŽKÉHO REFRAKTERNÍHO BRON-
CHIÁLNÍHO ASTMATU

Terapie bronchiální astmatu (jak již bylo zmí -
něno výše) se opírá o dva základní pilíře – léčbu
 zánětu dýchacích cest a léčbu bronchiální ob-
strukce. Na rozdíl od chronické obstrukční plicní
nemoci (CHOPN), u astmatu je protizánětlivá tera-
pie nadřazenou modalitou [27,28]. Základním ka-
menem léčby zánětu jsou již téměř 50 let inhalační
steroidy, které jsou spolu s dalšími medikamenty
podávány podle eskalačního schématu s ohledem
na tíži bronchiálního astmatu [29]. K průlomové
změně ve strategii péče o pacienty s nejtěžšími for-
mami choroby (těžké refrakterní astma, TRA) došlo
v roce 2015, kdy mezinárodní doporučení na pod-
kladě revize výsledků kontrolovaných studií do -
poručila nasazení biologické terapie (omalizumab
a později i mepolizumab, reslizumab a benralizu-
mab) ještě před případným zahájením dlouhodobé
systémové kortikoterapie. Všechny doposud regis-
trované preparáty jsou však určeny pouze pro pa-
cienty s bronchiálním astmatem eozinofilního typu
(buď alergického nebo nealergického, viz výše),
a jak tedy vyplývá z výše citovaných epidemiologic-
kých dat, pouze pro cca polovinu pacientů trpících
těžkým refrakterním astmatem (v České republice
by tak mělo cca 5 000 astmatiků trpět těžkým re-
frakterním astmatem, které má eozinofilní feno-
typ, což představuje cca 1 % ze všech nemocných
trpících bronchiálním astmatem), a pokud by jen
čtvrtina z nich [30] naplňovala zároveň i indikační
kritéria pro zahájení biologické terapie, mohlo by
být v našich podmínkách léčeno tímto způsobem
zhruba 1 200 nemocných.

Vzhledem k vysoké míře specificity biologické
 terapie, která je buď zaměřena proti aktivitě a sig-
nalizaci molekul IgE (omalizumab), proti cytokinu
IL-5 (mepolizumab, reslizumab), respektive proti
α řetězci receptoru pro IL-5 (IL-5Rα, CD125 – ben-
ralizumab), nebo výhledově i proti IL-4 a/nebo 
IL-13 (dupilumab), nasazení takové léčby vyžaduje
přesnou fenotypovou klasifikaci onemocnění se
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zaměřením na probíhající formu zánětu [29]. Uká-
zalo se, že u pacientů dobře reagujících na léčbu
biologiky, dokážou tato ovlivnit průběh onemocně-
ní zejména omezením výskytu těžkých exacerbací,
a tím redukovat spotřebu zejména systémově uží-
vaných kortikoidů a s kortikoterapií spojených ne-
žádoucích účinků, současně při velmi vysoké bez-
pečnosti. Jejich účinek modifikující chorobu jako
takovou či ovlivnění případné remodelace dýcha-
cích cest je však doposud nejasný [31]. Z časového
hlediska lze předpokládat, že se bude jednat o léč-
bu trvalou [32].

Vzhledem k finanční náročnosti terapie je žádou-
cí nalézt snadno aplikovatelný způsob, jak odhalit
všechny potenciální respondery na jednotlivé typy
biologické terapie. Jinými slovy, vyvinout metodi-
ku, jak mezi všemi pacienty s eozinofilním fenoty-
pem těžkého refrakterního astmatu určit ty, kteří
budou více profitovat z ovlivnění působení IgE či
IL-5 (viz dále). 

V následující kapitole budou shrnuty základní
mechanismy účinu jednotlivých registrovaných
preparátů (omalizumab, mepolizumab, reslizumab
a benralizumab) a zároveň budou spíše okrajově
zmíněny i výhledové možnosti léčby astmatu prepa-
ráty zaměřenými proti IL-4 a/nebo IL-13 (dupilu-
mab, pitrkinra, lebrikizumab a tralokinumab),
z nichž první (dupilumab) již byl registrován v Če-
ské republice v září 2017 Státním ústavem pro kon-
trolu léčiv (SÚKL) pouze v indikaci atopický ekzém.

4.1 OMALIZUMAB

Omalizumab je humanizovanou, z rekombinant-
ní DNA odvozenou protilátkou (IgG1 kappa), namí-
řenou proti Fc fragmentu molekul IgE. Navázání
omalizumabu na molekulu IgE následně zabrání
její vazbě na příslušný vysokoafinní receptor
FcεRI, nacházející se zejména na povrchu žírných
buněk, čímž inhibuje jejich degranulaci v rámci
časné alergické odpovědi. V průběhu léčby dochází
ke snížení hladin volného IgE [33] a následně
i zpětno vazebnému snížení exprese FcεRI na povr-
chu žírných buněk, ale i Langerhansových buněk,
eozi nofilů a bazofilů, a tím nepřímo ke snížení je-
jich odpovědi na alergenní stimuly [34]. Z hlediska
otázky remodelace dýchacích cest si zaslouží
zmínku i příznivý efekt omalizumabu na redukci
ztluštění subepiteliálního retikulárního vaziva
[35]. Bez zajímavosti není ani posilující účinek
omalizumabu na produkci interferonu (IFNα), díky
němuž zvyšuje protivirovou obranyschopnost,
a tím snižuje sklon k exacerbacím indukovaným
virovými infekcemi [36]. Pro dokreslení všestran-
nosti účinků omalizumabu je vhodné dále upozor-
nit na dokladovaný efekt i u pacientů s astmatem
a nealergickou chronickou rhinosinusitidou s nos-
ními polypy, což může svědčit mj. pro teorii lokální
produkce IgE v zánětem postižené tkáni i bez pří-
tomnosti atopické reaktivity [21].

Tato molekula byla již v roce 2003 registrována
americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv
FDA (Food and Drug Administration) k léčbě těž-
kých forem bronchiálního astmatu, o dva roky
později si vysloužila schválení i v Evropské unii
agenturou EMA (European Medicine Agency),
a stala se tak prvním preparátem splňujícím cha-
rakteristiky biologického léčiva, využívaným pro
léčbu bron chiálního astmatu. Metaanalýza sedmi
kontrolovaných studií s omalizumabem potvrdila
klinicky významný efekt léčby těžkého astmatu
snížením četnosti exacerbací o 38 % ve srovnání
s placebem, a to navzdory snížení celkové dávky
inhalačních steroidů. Dále bylo jednoznačně pro-
kázáno, že u pacientů léčených omalizumabem
dochází ke snížení četnosti návštěv lékaře, pohoto-
vosti a ho spitalizací z důvodu exacerbací [37]. Zvý-
šení dostupnosti omalizumabu po jeho registraci
umož nilo provést celou řadu pozorování jeho účin-
ku v „reálném životě“ (např. studie PERSIST [38], 
eXperience [39,40], či sledování v rámci českého
registru CAR [41]), které potvrdily reálný efekt léč-
by na kvalitu života léčených pacientů [42]. 

Zároveň bylo vyvinuto nemalé úsilí k definici pa-
cientů, kteří z uvedené léčby budou profitovat nej-
více (zejména studie INNOVATE [43]). V současné
době se ukazuje, že patrně jediným vhodným způ-
sobem je objektivní posouzení efektu léčby 16 týd-
nů po zahájení terapie ošetřujícím lékařem, a to
zejména ve smyslu redukce exacerbací. Pokud by-
chom se však pokusili charakterizovat vhodného
pacienta – respondera ještě před zahájením léčby,
je pravděpodobné, že nám může pomoci zvýšená
frakce NO ve vydechovaném vzduchu (FeNO ≥ 19,5
ppb) a absolutní počet eozinofilů v periferní krvi
(AEC ≥ 260/µl) (studie EXTRA [44]). Doposud ne-
dořešeným problémem je otázka, jak dlouho oma-
lizumabem léčit, kdy a zda vůbec je možné uvažo-
vat o jeho vysazení, pokud je astma uvedeno pod
klinickou kontrolu. Jinými slovy, není stále jasné,
jak trvalý je efekt této terapie i po jejím případném
ukončení [32,45].

Léčbu omalizumabem lze zahájit u pacientů
starších 6 let, s alergickým typem bronchiálního
astmatu, které není pod kontrolou i přes intenziv-
ní kombinovanou léčbu inhalačními steroidy
a dlouhodobě působícími betamimetiky a má
sklon k těžkým exacerbacím (těžké exacerbace
jsou definovány jako akutní zhoršení příznaků
a/nebo funkce plic nad rámec běžného kolísání,
vyžadující podání nebo navýšení léčby systémový-
mi kortikoidy na dobu tří a více dnů [5]). Takové
exacerbace musejí proběhnout minimálně dvě za
posledních 12 měsíců. Alergologickým vyšetřením
musí být dále prokázána klinicky relevantní sen -
zibilizace na minimálně jeden celoroční alergen
(např. roztoči či plísně) a hladina celkového IgE
v rozmezí 30–1 500 IU/ml u dětí ve věku 6–11 let,
u starších pacientů v rozmezí 30–700 IU/ml.
S ohledem na výsledky kontrolovaných studií byl
však prokázán klinický efekt i u pacientů bez pří-
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tomnosti atopické reaktivity (např. u pacientů
s nealergickou chronickou rhinosinusitidou s nos-
ními polypy [21], nebo u pacientů s chronickou
idiopatickou kopřivkou [46]).

4.2 MEPOLIZUMAB A RESLIZUMAB

Mepolizumab je humanizovaná monoklonální
protilátka (IgG1 kappa) namířená proti IL-5. Byla
registrována jak americkou FDA, tak evropskou
EMA v roce 2015. IL-5 je považován za růstový
faktor pro eozinofily, jejichž role u bronchiálního
astmatu byla předmětem výzkumu po desítky let.
Od počátku bylo předpokládáno, že eozinofily se-
hrávají důležitou roli v imunopatologických proce-
sech zánětu alespoň u části astmatiků s tzv. eozi-
nofilním fenotypem, a klinické využití léčby, jejímž
principem je specifická eliminace eozinofilů (mimo
systémové kortikoterapie), bylo jen otázkou času. 

Velmi nemilým překvapením však byly první kli-
nické studie s mepolizumabem u neselektovaných
nemocných s těžkým perzistujícím astmatem. Vý-
sledky sice demonstrovaly pokles eozinofilů ve
sputu i v periferní krvi, nicméně terapeutický úči-
nek nedosáhl klinické významnosti [47]. Rozčaro-
vání z výsledků vedlo dokonce k pochybnostem
o skutečné roli eozinofilů v patogenezi astmatu.
Teprve o několik let později bylo prokázáno, že po-
žadovaný klinický účinek je možné prokázat pouze
u astmatiků, kteří vykazují známky eozinofilního
zánětu prokázaného perzistující eozinofilií v indu-
kovaném sputu (≥ 3 %) i přes terapii kortikoidy
[48,49]. Následné registrační studie (DREAM [50],
MENSA [51] a SIRIUS [52]) tyto předpoklady po-
tvrdily, a navíc přinesly důkazy, že k průkazu kli-
nického efektu (snížení četnosti exacerbací, reduk-
ce hospitalizací pro exacerbace, zvýšení kvality
života a snížení spotřeby systémových kortikoidů)
stačí počet eozinofilů v periferní krvi (AEC) mini-
málně 150/µl a 1× 300/µl v posledním roce. Do-
dnes však existují dohady, jak vlastně eozinofilní
astma definovat a jaká vyšetření jsou pro jeho ur-
čení rozhodující [53].

Reslizumab je další humanizovanou monoklo-
nální protilátkou (IgG4 kappa) proti IL-5, která by-
la registrována ke klinickému použití u pacientů
s eozinofilním fenotypem bronchiálního astmatu
jak v Americe, tak v Evropě v roce 2016. Mecha-
nismem účinku se principiálně neliší od dříve re-
gistrovaného mepolizumabu. V rozsáhlých kontro-
lovaných studiích byl prokázán příznivý efekt na
snížení četnosti exacerbací i na plicní funkce, a to
zejména u pacientů, kteří trpěli jak eozinofilním
bronchiálním astmatem (prokázaným počtem
eozinofilů v periferní krvi ≥ 400/µl) [54,55], tak
konkomitantní chronickou rhinosinusitidou s nos-
ními polypy [56].

Po dlouhých jednáních se podařilo dojednat
úhradu zdravotními pojišťovnami preparátu me-
polizumab rozhodnutím SÚKL z 27. 7. 2018. Re -

slizumab zatím tuto úhradu v České republice
schválenu nemá.

4.3 BENRALIZUMAB

Benralizumab je humanizovaná, afukosylovaná
monoklonální protilátka (IgG1 kappa), která váže
s vysokou afinitou a specificitou alfa podjednotku
receptoru pro IL-5 (IL-5Rα), čímž zabrání vazbě 
IL-5, a tím i přenosu signálu do nitra buňky. Re-
ceptor pro IL-5 je specificky exprimován na povr-
chu eozinofilů, eozinofilních prekurzorů a bazofilů.
Absence fukózy na Fc fragmentu benralizumabu
umožňuje navíc i vysokoafinní vazbu k receptorům
FcγRIII na imunitních efektorových buňkách, jako
jsou přirozené zabijácké buňky (NK), čímž usnad-
ní indukci apoptotické smrti eozinofilů a bazofilů
apoptózou mechanismem buňkami zprostředko-
vané cytotoxicity závislé na protilátkách – ADCC
[57]. Spojením obou účinků je docíleno (na rozdíl
od biologik namířených pouze proti IL-5) velmi
rychlé deplece eozinofilů a eozinofilních prekurzo-
rů již do 24 hodin po prvním podání léčiva, a to jak
v dýchacích cestách, tak v periferní krvi a kostní
dřeni, a to včetně eozinofilních prekurzorů [58].
Apoptotická smrt eozinofilů navíc díky svému re-
gulovanému průběhu zabraňuje neřízenému uvol-
nění obsahu cytotoxických granulí, a nedochází
proto k paradoxnímu vzestupu koncentrace IL-5,
ale např. i eozinofilního kationického proteinu
(ECP), či neurotoxinu odvozeného od eozinofilů
(EDN) [59]. Benralizumab, podobně jako ostatní
biologika, prokázal velmi příznivý bezpečnostní
profil [60].

Vzhledem k vystupňovanému deplečnímu efektu
benralizumabu na populaci eozinofilů, je v tomto
případě aktuální otázka stran možných zdravot-
ních rizik či následků takové formy selektivní imu-
nosuprese. Všechna dosavadní data popisující
analogické situace však nesvědčí pro vážnější
zhoršení zdravotního stavu [61]. 

Účinnost benralizumabu byla hodnocena ve
třech randomizovaných dvojitě zaslepených place-
bem kontrolovaných klinických studiích. Do dvou
studií SIROCCO [62] a CALIMA [63] byli zařazeni
pacienti s těžkým nekontrolovaným astmatem,
kteří měli v anamnéze 2 nebo více exacerbací ast-
matu, vyžadujících perorální nebo systémovou léč-
bu kortikosteroidy (průměrně 3) v posledních 12
měsících, a sníženou výchozí hodnotu plicních
funkcí před bronchodilatací i přes pravidelnou 
léčbu vysokými dávkami inhalačních kortikostero-
idů (IKS) (SIROCCO) nebo středními či vysokými
dávkami IKS a dlouhodobě působícími �agonisty
(LABA) (CALIMA). V obou studiích došlo k význam-
nému snížení četnosti exacerbací bez ohledu na
počáteční počet eozinofilů, nicméně vyšší počáteč-
ní hodnoty (≥ 300 buněk/µl) byly identifikovány
jako potenciální prediktor lepší odpovědi na léčbu
[64]. Navíc bylo u pacientů s počty eozinofilů ≥ 300
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buněk/µl zaznamenáno i významné zlepšení FEV1,
ve srovnání s výchozí hodnotou již ve 4. týdnu,
které přetrvávalo až do konce léčby [65].

V rámci další studie ZONDA [66] byli sledováni
pacienti s astmatem, kteří byli léčeni denně OCS
(8 až 40 mg denně; medián 10 mg) společně s vy-
sokými dávkami IKS a LABA a měli v posledních
12 měsících počet eozinofilů v krvi ≥ 150 buněk/µl
a v anamnéze alespoň jednu exacerbaci. Studie
prokázala, že pacienti léčení benralizumabem
mohli redukovat dávku orálních kortikoidů v me-
diánu o 75 %.

Benralizumab byl registrován americkou FDA
v listopadu 2017, v České republice pak na počát-
ku roku 2018. Stejně jako v případě reslizumabu,
ani pro benralizumab není doposud schválena vý-
še úhrady zdravotními pojišťovnami.

4.4 DUPILUMAB A PITRAKINRA

Dupilumab je plně humánní monoklonální pro-
tilátka (IgG4) proti alfa řetězci receptoru pro IL-4
(IL-4Rα, společný řetězec vyskytující se v recepto-
rech pro IL-4 a IL-13) [67], která svou vazbou inhi -
buje signalizaci IL-4 i IL-13. Ačkoliv dupilumab
v průběhu klinického zkoušení prokázal význam-
ný klinický účinek jak u pacientů s těžkým steroid
dependentním bronchiálním astmatem [68] (a to
i u těch, kteří mají relativně nízké počty eozinofilů
v periferní krvi, konkrétně méně než 300/µl [69]),
tak u pacientů s celoroční alergickou rýmou s při-
druženým bronchiálním astmatem [70], byla mu
v Evropské unii, USA i v České republice přidělena
registrace v roce 2017 pouze v indikaci atopický
ekzém, která se opírá o výsledky studií SOLO 1,
SOLO 2 [71] a CHRONOS [72].

Pitrakinra je podobně jako dupilumab rekom -
binantní technologií vyvinutý inhibitor aktivity 
IL-4Rα, nicméně ne v podobě monoklonální pro -
tilátky proti řetězci receptoru, ale jako neaktivní
forma solubilního IL-4. Zajímavostí je, že je uzpů-
sobena jak k subkutánnímu, tak inhalačnímu po-
dání. Úvodní analýzy zaměřené na mechanismus
účinku přinesly slibné výsledky, potvrzující jeho
efektivitu v inhibici časné i pozdní reakce dýcha-
cích cest po stimulaci alergenem [73]. V následují-
cích studiích fáze IIb byl prokázán sice příznivý
efekt na snížení četnosti exacerbací u astmatiků
s přítomnou eozinofilií [74], nicméně bez odezvy na
kontrolu astmatu měřenou dotazníkem ACQ (pri-
mární cíl studie) [75]. V současné době není regis-
trována žádná další studie.

4.5 LEBRIKIZUMAB A TRALOKINUMAB

Lebrikizumab je humanizovanou monoklonální
protilátkou (IgG4) nasměrovanou proti cytokinu 
IL-13. I přes prvotní optimismus potencovaný pří-
znivými výsledky úvodních klinických studií u pa-

cientů s astmatem nedostatečně kontrolovaným
inhalačními steroidy, zejména v případě elevace
sérové hladiny periostinu [76,77], další studie fáze
III bohužel neprokázaly redukci exacerbací jako
hlavního sledovaného parametru (LAVOLTA I
a LAVOLTA II) [78]. Vývoj této slibné molekuly byl
proto v indikaci bronchiálního astmatu ukončen
a pokračuje pouze v indikaci idiopatické plicní fi-
brózy (studie fáze II, NCT01872689, Clinical -
Trials.gov) a atopického ekzému [79].

Tralokinumab je další humánní imunoglobulin
(IgG4) namířený proti IL-13. Jeho použití u pacien-
tů se středně těžkým až těžkým astmatem vedlo
k redukci spotřeby úlevové medikace a zlepšení
ventilačních parametrů (FEV1), které nicméně ne-
bylo spojeno s vylepšením kontroly astmatu sle -
dované dotazníkem ACQ-6 (Asthma Control Ques-
tionnaire) [80]. Rozsáhlejší IIb studie bohužel
neprokázaly významnější efekt na frekvenci exa-
cerbací [81], což bylo potvrzeno i rozporuplnými
výsledky dalších studií fáze III (STRATOS 1
a STRATOS 2) [82]. Jeho další vývoj pro léčbu
bronchiálního astmatu je zatím nejasný.

5. PŘEKRYV MEZI EOZINOFILNÍMI FENOTY-
PY, JAK POSTUPOVAT?

Jak ze stručného nastínění patogenetických me-
chanismů eozinofilních fenotypů astmatu (alergic-
kého – Th2-high i nealergického – ILC2-high), tak
z praktických zkušeností klinických studií vyplý-
vá, musí nepochybně existovat nemalá kohorta
pacientů, která by mohla a měla profitovat jak
z léčby namířené proti IgE, tak proti IL-5, IL-4 
nebo IL-13 [83]. V následujícím textu se však za-
měříme zejména na průnik mezi charakteristikami
pacientů vhodných k nasazení léčby nasměrované
jen proti IgE nebo IL-5, vzhledem k její dostupnos-
ti v dané indikaci v České republice.

Podle observační studie IDEAL, analyzující 502
těžkých astmatiků (při dodržení indikačních krité-
rií platných pro Evropskou unii pro zahájení léčby
omalizumabem, mepolizumabem či reslizumabem),
jich 381 (76 %) nebylo vhodných k jakékoli biolo-
gické léčbě. Ze zbylých 121 pacientů jich však 22
(4 %) splňovalo podmínky jak pro nasazení mepoli-
zumabu, tak omalizumabu, 13 (3 %) jich mohlo být
léčeno mepolizumabem i reslizumabem a 5 (< 1 %)
z nich dokonce naplnilo indikační kritéria pro
všechny tři preparáty [30]. Ještě větší vzájemné
průniky vyplývají z bližší analýzy charakteristik
pacientů zařazených do jednotlivých studií, testu-
jících účinky mepolizumabu, reslizumabu či ben-
ralizumabu, mezi nimiž lze nalézt 46–80 % alergi-
ků (na podkladě znalosti pozitivity jejich prick
testů, specifických IgE či přítomnosti alergické rhi-
nitidy) [84].

Rozšíření terapeutických přístupů zasahujících
do odlišných procesů tak dává vzniknout novým
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otázkám: 1. Co by mělo být lékem volby, pokud
pacient vykazuje známky obou eozinofilních sub-
fenotypů? 2. Jak postupovat při ztrátě efektu?
3. Je možné léčbu kombinovat? Naneštěstí na zod-
povězení těchto otázek máme zatím k dispozici jen
limitované množství dat.

V České republice máme dlouholeté zkušenosti
s fenotypově řízeným přístupem k léčbě pacientů.
V roce 2017 byla publikována praktická doporuče-
ní k léčbě astmatu na podkladě fenotypů, společ-
ným dílem České pneumoftizeologické společnosti
a České společnosti pro alergologii a klinickou
imunologii, která jsou velmi instruktivní ve smyslu
vyhledávání pacientů s příslušnými eozinofilními
subfenotypy (čili eozinofilním fenotypem s pred-
ominancí alergickou či predominancí eozinofilní)
[85]. Zdánlivě jednoduchý postup, jak odpovědět
na tři základní otázky (1. Jedná se o astma? 2. Jed-
ná se o eozinofilní astma? A konečně 3. Jedná se
o alergické astma?), však může narážet na několik
nesnází, a to zejména na úrovni definice samotné-
ho eozinofilního fenotypu. 

Tradičně nejvíce dat (a to již od roku 1958) pod-
poruje definici eozinofilního astmatu postavenou
na průkazu přítomnosti většího počtu eozinofilů
buď v indukovaném sputu [4], či přímo v histolo-
gickém preparátu plicní tkáně [86]. Tento postup
je však pro svou komplikovanost a technickou ná-
ročnost jen obtížně aplikovatelný v běžné klinické
praxi, a je tudíž nutné hledat alternativní dia -
gnostické postupy. V našem doporučení je z toho 
důvodu jako hlavní vodítko uváděno rutinně do-
stupné vyšetření eozinofilů v periferní krvi, kon-
centrace eozinofilního kationického proteinu v sé-
ru a FeNO, hodnocené v širším klinickém kontextu
(tab. 2). Je zde nicméně rovněž upozorněno na
možnost rozporů mezi jednotlivými nálezy, např.
na možnost absence systémových známek eozino-
filního zánětu (zejména periferní eozinofilie) u leh-
čích forem astmatu (kde je tudíž nutné opírat se
o jeho nepřímé známky, např. FeNO). I přes dokla-
dovanou korelaci mezi periferní a tkáňovou eozi-
nofilií [87] a přes přijímanou užitečnost sledování
počtu eozinofilů v periferní krvi (např. i u CHOPN
[88]), je zároveň známo, že jednotlivé biomarkery
eozinofilního zánětu nevykazují příliš vysokou vzá-

jemnou kolinearitu, což je dáno pravděpodobně
odlišnými mechanismy jejich produkce [89]. Na-
víc, jak již bylo popsáno v předchozích kapitolách,
u některých těžkých astmatiků vstupuje do hry
např. i lokální eozinofilopoéza [20,53]. Zjednodu-
šeně řečeno, je tedy otázkou, na které z doporučo-
vaných a běžně dostupných biomarkerů je možné
se skutečně spolehnout, pokud se ve svých před-
povědích liší, a jaké klinické charakteristiky upřed-
nostňovat?

Je tudíž velmi pravděpodobné, že někteří pacien-
ti trpící těžkým astmatem by mohli za jistých 
okolností profitovat z biologické terapie, namířené
proti signalizaci IL-5, i bez periferní eozinofilie.
A analogicky, dokladovaný příznivý efekt léčby blo-
kující IgE molekuly u pacientů bez zjevné alergie
[21] by principiálně měl vést k úvaze o možnosti
zahájení léčby anti-IgE i u některých nealergic-
kých astmatiků. Diskutabilní je rovněž situace,
kdy je sice atopická reaktivita přítomna, ale není
klinicky relevantní. Rozhodnutí by proto mělo být
vždy individuální, stejně jako celý princip fenotypi-
zace v duchu dnešní personalizované medicíny.

5.1 CO BY MĚLO BÝT LÉKEM VOLBY, POKUD
PACIENT VYKAZUJE ZNÁMKY OBOU EOZINO-
FILNÍCH SUBFENOTYPŮ?

Z dostupných rozsáhlých populačních analýz
pacientů zařazených do provedených kontrolova-
ných studií s jednotlivými preparáty je patrné, že
terapie namířená proti IL-5 by měla být obecně tím
účinnější, čím vyšší je vstupní hladina eozinofilů
a četnost těžkých exacerbací v předchozím roce.
Oproti tomu terapie anti-IgE by měla být zvolena
u těch nemocných, kteří mají alergické astma,
vstupně horší plicní funkce (FEV1) a vyšší hladinu
IgE [90]. Je dále užitečné zmínit, že léčba mono-
klonálními protilátkami proti IL-5 by měla být zvá-
žena i u těch nemocných s alergickým astmatem,
kde nejsou splněna indikační kritéria zejména
z důvodu vysokých hladin celkového IgE (jako to-
mu bývá např. u nemocných s alergickou bron-
cho-pulmonární aspergilózou (ABPA), resp. mykó-
zou (ABPM), nebo u nemocných trpících těžkým

Tabulka 2: Charakteristiky eozinofilního fenotypu bronchiálního astmatu (upraveno dle [6,85])

Parametr Pozitivní hodnoty Přítomnost eozinofilního fenotypu nepřímo podporují

Eozinofily • známky významné bronchiální hyperreaktivity

v periferní krvi • dobrá odpověď na (I)KS

• známky klinicky relevantní alergie

• nosní polypy

FeNO ≥ 50 ppb • intolerance NSAID

ECP ≥ 20 µg/l

≥ 4%, resp. ≥ 400/µl
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astmatem se senzibilizací na plísně (SAFS) apod.).
Zajímavou výzvou do budoucnosti pak bude prav-
děpodobně léčba pacientů trpících jak těžkým ast-
matem, tak těžkou formou atopického ekzému,
kde se nabízí volba preparátů namířených proti IL-
4 a IL-13.

Pro rozhodnutí, jak postupovat v případě překry-
vu, neexistují doposud platná doporučení, posta-
vená na důkazech, neboť stále nebyla provedena
přímá srovnávací kontrolovaná studie [84]. 

5.2 JAK POSTUPOVAT PŘI ZTRÁTĚ EFEKTU?
JE MOŽNÉ LÉČBU KOMBINOVAT?

Otázkou, jak postupovat v případě ztráty efektu,
se nepřímo zabývala post-hoc analýza dat ze studií
MENSA a SIRIUS (mepolizumab), která si dala za
cíl zjistit, zda byl přítomen efekt mepolizumabu na
redukci exacerbací s ohledem na to, zda v dřívější
době byli či nebyli zařazení pacienti léčeni omali-
zumabem, jehož léčba byla ukončena pro inefekti-
vitu. Ukázalo se, že tato situace nastala u 13 %,
resp. 33 % nemocných a u všech bylo dosaženo vý-
znamného zlepšení jejich stavu, stejně tak jako
u subjektů, u nichž byla léčba mepolizumabem
nasazena jako první [91]. Zdá se být tudíž ra -
cionální uvažovat o zahájení terapie anti-IL-5
v případě selhání efektu anti-IgE. Analogická ana-
lýza zabývající se efektem léčby v opačném pořadí
nebyla zatím provedena. 

Díky možnosti adjustace dávek reslizumabu
podle hmotnosti pacientů je relevantní otázka, zda
právě tento fakt nemůže přispět ke zlepšení účin-
ku léčby namířené proti IL-5 v případě, kdy léčba
mepolizumabem s fixním dávkovacím schématem
nevede ke zlepšení stavu. V lednu 2018 byla pub -
likována malá studie deseti pacientů se steroid de-
pendentním astmatem, léčených minimálně jeden
rok mepolizumabem (100 mg 1× za 4 týdny),
u nichž byla následně nasazena léčba reslizuma-
bem (3 mg/kg hmotnosti i.v.). Tento postup vedl
k výraznějšímu snížení eozinofilů v indukovaném
sputu a ke zlepšení kontroly astmatu, hodnocené
testem kontroly astmatu (AKT) [92].

Vzhledem k odlišnému mechanismu účinku
benralizumabu (zejména ve smyslu totální deplece
eozinofilů – viz výše) ve srovnání s mepolizumabem
a reslizumabem je dále diskutabilní, zda by jeho
nasazení nebylo vhodným řešením, když selže léč-
ba mepolizumabem či reslizumabem. V současné
době je zaregistrována studie NCT03470311 (Cli-
nicalTrials.gov), která si klade za cíl na tuto otáz-
ku odpovědět. Na její výsledky si však budeme
muset ještě nějakou dobu počkat.

Pro alternativu kombinace více terapeutických
modalit u zvláště komplikovaných stavů neexistují
zatím žádná data, tato možnost (zejména z hledi-
ska finanční náročnosti) se však v současné době
jeví spíše jako sci-fi.

6. ZÁVĚR

I přes enormní nárůst informací o zánětlivých
procesech u astmatu nedosahuje konvenční proti-
zánětlivá terapie zejména u těžkých forem one-
mocnění očekávaných výsledků. U těchto pacientů
není možné onemocnění uvést pod kontrolu, jsou
omezováni těžkými exacerbacemi a progresivní
ztrátou plicních funkcí. Závažným zdravotním
problémem je i sklon ke kortikodependenci, ve-
doucí k akumulaci velkého množství nežádoucích
účinků, a tím i k nárůstu dalších nepřímých zdra-
votních nákladů. 

Ukázalo se, že astma je komplexní onemocnění,
v jehož patogenezi je zapojeno velké množství bu-
něčných populací a signálních drah, které se navíc
u jednotlivých pacientů mohou vyskytovat v různém
poměru, a dávají tak vzniknout velkému množství
subtypů (klinických a molekulárních fenotypů či
endotypů). V současné době jsou proto intenzivně
zkoumány nové potenciální terče pro cílenou tera-
pii astmatu a vyvíjeny preparáty, z nichž některé
již byly registrovány pro klinické použití. Příznivé
závěry klinických studií jsou příslibem zefektivně-
ní péče o nejtěžší pacienty. 

Rozšiřující se spektrum ovlivnitelných patoge -
netických mechanismů navíc nabízí rozsáhlejší
paletu vhodných responderů. Nicméně vzhledem
k redundanci jejich charakteristik a vzhledem
k plasticitě a časové závislosti změn diagnostic-
kých biomarkerů vyvstávají nevyhnutelně i otázky,
jak postupovat v případech, kdy by bylo možné
zvolit více odlišně působících preparátů. Je rovněž
stále nejasné, jak se zachovat v případě absence
optimální odpovědi, zda je možné jednotlivé prepa-
ráty zaměňovat, či dokonce zda by nebylo možné
a vhodné u některých pacientů zahájit léčbu kom-
binovanou. 

Na řadu z těchto otázek bude možné odpovědět
až po nabytí větších zkušeností s jejich používá-
ním, což ovšem bude vyžadovat mj. i zvýšení jejich
dostupnosti.
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Home mechanical pulmonary ventilation 
from the view of nursing

M. Novysedláková, K. Zrubáková

Catholic University in Ružomberok, Faculty of Health Sciences

SÚHRN

Domáca umelá pľúcna ventilácia z pohľadu ošetrovateľstva
Cieľom príspevku je zdôrazniť problematiku ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s umelou pľúcnou venti -

láciou v domácom prostredí. Na zabezpečení potrieb pacientov s nedostatočným dýchaním, alebo so spontánnou
zástavou dýchania sa podieľajú sestry a lekári z oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny a sestry z agentúry do-
mácej ošetrovateľskej starostlivosti. Hlavnou prieskumnou metódou bol neštandardizovaný dotazník. Položky
 dotazníka boli zamerané na organizačné, ošetrovateľské a sociálno-psychologické aspekty poskytovania starostli-
vosti na domácej umelej pľúcnej ventilácii. Výsledky prieskumu sme analyzovali výpočtom absolútnych a relatív-
nych hodnôt. Prieskumnú vzorku tvorilo 50 sestier, ktoré sa starali o pacientov na domácej umelej pľúcnej venti-
lácii v období od roku 2005 do roku 2010. Prieskumom sme zistili, že na starostlivosti o pacienta v domácej umelej
pľúcnej ventilácii sa podieľajú sestry z agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a sestry z oddelenia ane -
stézie a intenzívnej medicíny, ktoré vykonávajú špecializovanú starostlivosť. Najčastejším ošetrovateľským pro -
blémom bola starostlivosť o dýchacie cesty pacienta a starostlivosť vyplyvajúca z imobility pacienta. Ošetrovateľ-
ská starostlivosť sa vykonáva systematicky a denne v spolupráci s rodinou pacienta. Profesionálne intervencie
poskytujú pohodlie pacientovi a jeho rodine.

Kľúčové slová: ošetrovateľstvo, umelá ventilácia, pacient, domáca starostlivosť

SUMMAR Y
The aim of this paper is to highlight the issue of nursing care for patients on mechanical ventilation at home.

The needs of patients experiencing insufficient respiration or respiratory arrests are met by nurses, doctors and
other medical personnel in a critical care unit and nurses working in a nursing home care agency. The main sur-
vey method was a non-standardized questionnaire. The questionnaire items were focused on the organizational,
nursing and socio-psychological aspects of providing care during mechanical ventilation. The survey results were
analyzed by calculating absolute and relative values. The sample consisted of 50 nurses looking after patients on
home mechanical ventilation from 2005 to 2010. The survey found that there were nurses from the nursing home
care agency and nursing staff from an anesthesia and intensive care unit, providing specialized care, who were
involved in the care for patients on home mechanical ventilation. The most common nursing problems were care
for the patients´ airways and care resulting from patient immobility. Nursing care was done systematically and
daily in cooperation with the patients´ families. Professional interventions enhanced the comfort of patients and
their families.

Keywords: nursing, mechanical ventilation, patient, home care

INTRODUCTION 

Mechanical ventilation is a set of methods, pro-
cedures, and technical devices that provide the
oxygenation of venous blood in the lungs when re-
spiratory organs, including regulatory mecha-
nisms, are unable to perform these functions due
to damage or intentional discontinuation of the

function. Long-term mechanical ventilation is
a treatment for individuals with chronic hypercap-
nic respiratory failure, primarily caused by neu -
romuscular diseases, obesity hypoventilation
 syndrome, chronic obstructive pulmonary and re-
strictive thoracic diseases [1]. In mechanical venti-
lation, it is a mechanical breathing method to re-
place spontaneous breathing of a patient with
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insufficient respiration or respiratory arrest [2].
The termination of mechanical pulmonary ventila-
tion is designated in the literature as weaning (dis-
habituation). Weaning involves the entire process
of patient dishabituation from mechanical ventila-
tion support and endotracheal tube. The process
ends either with successful disconnection (discon-
nection from the ventilator and spontaneous ven-
tilation for at least 48 hours without the need for
ventilation support) or failure of disconnection
(with need to start ventilation support after dis-
connection during 48–72 hours of spontaneous
ventilation) [3]. The precise time of starting the
wea ning is very individual, but it is necessary to
think about terminating ventilation support at the
moment of starting mechanical ventilation [2].

The providing of mechanical pulmonary ventila-
tion in the home environment, on the assumption
of the family approval and their high quality trai -
ning, meets the objectives of the World Health Or-
ganization. Home mechanical ventilation is inten-
ded for patients suffering from severe progressive
disease. It is usually an irreversible condition that
prevents conscious spontaneous breathing [2].
A patient with permanent mechanical pulmonary
ventilation may be released from institutional care
into home care provided that the indication crite-
ria are met. The patient or his/her legal guardian
and family member who will treat the patient shall
sign an informed consent under paragraph 6, sec -
tion 1 of Act no. 576/2004 Coll. – Act on Healthca-
re, Services Related to the Provision of Health Care
and on Amendments and Supplements to Some
Laws.

The medical facility that plans to release a venti-
lated patient will develop a nursing and treatment
plan. Contractual relationships with the health
 insurance company will be guaranteed. On the ba-
sis of the nursing and treatment plan, the insu-
rance company guarantees the full reimbursement
of the medical procedures, the medical material
and hires patient’s breathing device. The system of
health care provision must also be agreed [4].
A multidisciplinary team of workers is involved in
the provision of patient care [5]. Primary and spe-
cialized health and nursing care should be provi-
ded for the patient. It is the duty of the medical
 facility to monitor, supervise and dispensarize the
patient periodically, and in case of an infection or
worsening health condition, to hospitalize him/her.
Prior to the release of the patient to home care, the
proposer contacts the Regional Operation Centre
and Urgent Medical Aid that, if necessary, solve an
urgent situation. A regional operator and supplier
of electricity is also informed about such a patient
[6]. Technical service whose duty is to install
a breathing apparatus, technical equipment, carry
out regular technical inspections, to ensure a fai -
lure service and supply consumables [7]. Expert
guarantor of the patient on mechanical ventilation

in the home environment at his place of residence
is a physician- specialist in the field of anaesthe -
siology and intensive medicine [6].

Home ventilation care for a patient with trache-
ostomy is very demanding and must be carried out
consistently and conscientiously. Such patients,
especially when confined to bed and a breathing
apparatus, suffer from loss of autonomy, full de-
pendence on others, and limitation of sensory sti-
muli, they require the constant presence of ano-
ther person, that affects the life of the whole family
[8].

MATERIALS AND METHODOLOGY 
OF SURVEY 

The survey sample consisted of nurses who pro-
vided nursing care for a patient on home mecha-
nical ventilation. There were 50 nurses working in
the Anaesthesia and Intensive Medicine Unit, De-
partment of paediatrics, Urgent Medical Aid, and
nurses from Nursing Home Care Agency. The ex-
perience of treating a patient with mechanical 
ventilation in the home environment have con -
firmed us in 7 hospital facilities and 5 Nursing Ho-
me Care Agencies. The main survey method was
a non-standardized questionnaire. The aim of the
survey was to identify the most frequent interven-
tions of nurses performed in the patient on me-
chanical ventilation in the home environment. The
questionnaire for nurses contained 15 items in
 addition to demographic data. The questionnaire
items were focused on organizational, nursing,
and socio-psychological aspects of providing pa -
tient care and home mechanical ventilation related
issues. Fifty of 52 disseminated questionnaires
were returned, that is 96%. We analysed the sur-
vey results by calculating the absolute and relative
values.

SURVEY RESULTS 

Based on the obtained demographic data, we
found that between the year 2005 and 2010, 20
patients in eastern Slovakia were on the home 
mechanical ventilator. The youngest patient was 
1 year old and the oldest patient was 85 years old.
Their average age was 32 years. Of the total num-
ber of patients, there were 9 women and 11 men.
Most frequently, these were patients with muscu-
lar dystrophy. The average total patient time on
home mechanical ventilation was 2.1 years, and
the mean total mechanical ventilation time in ob-
served patients was 3.5 years. Of the patient po-
pulation studied, the shortest total patient time
duration on mechanical ventilation was 1 month
and maximum duration was 8 years.

Respondents – nurses educated the patient and
his/her relatives before planned release to home
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mechanical ventilation. According to 46% of the
nurses, education took 1 month, 22% of the nur-
ses reported education lasting 4 months during
the hospitalization of the patient (Table 1).

The nurses from the Anesthesia and Intensive
Medicine Unit attend the patient most often once
a month – stated 22 (44%) nurses, 17 (34%) nur-
ses wrote different time horizons: as needed, even
on Saturdays and Sundays, even twice a day, 
3 times a week, 2 times a month, at the request of
the family (Table 2).

The patient’s connection to the ventilator for 24
hours was stated by 62% of the nurses, while 24%
of patients are connected during the night. Nurses
reported patient�s connection to the ventilator du-
ring the day sleeping in 12%, 6 hours a day – 10%.
There were stated various combinations of the pa-
tient connection on the ventilator in the answers.
The number of patients who had supportive pres -
sure ventilation with humidification was 21 (42%).
The same ventilation mode without humidification

was in 4 (8%) patients. Supporting body humidifi-
ed ventilation was reported in 13 patients (26%)
and the same ventilation mode without humidifi-
cation was stated by 3 (6%) nurses. One patient
was breathing spontaneously at that time (Table 3).

The nurses from the Anaesthesia and Intensive
Medicine Unit performed the most frequent con-
trols of tracheostomy – 46 (92%). During the visit
35 (70%) nurses performed change of the tracheo -
stomy tube. The check of suction device functio -
ning was performed by 27 (54%) nurses and 26
(52%) performed checking the parameters and the
functionality of the ventilator. During the visit 25
(50%) nurses perform the airways clearance and
the sputum sampling (Table 4).

Other nursing care, provided by the nurses du-
ring the visit of patient, was rehabilitation – 38
(76%), followed by hygienic care and positioning –
35 (70%). Another in turn was patient emptying
care – 32 (64%). Psychosocial care provided 27
(54%) nurses and 21 (42%) nurses provided nutri-
tion care and percutaneous endoscopic gastrosto-
my (PEG). Treatment of pressure ulcers (decubiti)
was stated by 17 (34%) nurses (Table 5).

DISCUSSION 

An increasing number of patients survive in the
Anaesthesiology and Intensive Care Units; they
could not exist without the support of failing func-
tions outside the Unit. Some of these patients
 become permanently addicted to supportive venti-
lation. The length of hospitalization is not predic-
table. The prolonged hospitalization period increa -
ses the risk of respiratory nosocomial outbreak,
the formation of decubiti, and especially in pa -
tients with preserved consciousness comes to 
deterioration in the mental state and need of ho -
spitalization. Supposing the stabilization of other
vital functions and with the approval of relatives,
one of the possibilities of subsequent care is home
mechanical (pulmonary) ventilation.

Nurses from the Nursing Home Care Agency pro-
vided nursing care for the patient in the home en-
vironment. Part of the care, especially the speciali-
zed, took over the nurse from the Anaesthesiology
and Intensive Care Unit. Analysing the demogra -
phic data, we found out that the nurses were ta-
king care of 20 patients on home mechanical ven-
tilation. The mean total length of the patient’s
home mechanical ventilation in our survey was
2.1 years and the mean total pulmonary ventila -
tion length in the patients studied was 3.5 years.

According to available information from the
Centre of Independent Life in 2007, there were 12
patients with muscular dystrophy in the Slovak
Republic, mostly Duchenne type on home me -
chanical ventilation [13]. According to studies of
Owen, Donaldson et al., the prevalence of patients
on home mechanical ventilation in Europe from

Table 1: Education (training) time of patient´s 
relatives 

Answer Number %

a) 1 week 5 10

b) 2 weeks 8 16

c) 1 month 23 46

d) more than 1 month 3 6

e) other, state 11 22

Total 50 100

Table 2: Frequency of patient´s visits by nurse
from AIMU

Answer Number %

a) each working day 9 18

b) once a week 6 12

c) once a month 22 44

d) once a half of a year 2 4

e) at the family request 6 12

f) other, state 17 34

Table 3: Length of connection to ventilator

Answer Number %

a) 24 hours 31 62

b) during the night 12 24

c) 6 hours a day 5 10

d) during the day sleeping 6 12
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July 2001 to July 2002 was
6.6/100,000 inhabitants [1].

Long-term mechanical ventila-
tion is applicable to all age cate-
gories of patients including chil-
dren, adolescents and adults
[5]. From the prognostic  view to
the convenient group of ventila-
ted patients are integrated con -
scious patients, with good men-
tal function and ability to co-
operate, with empathetic family
backgrounds, with daytime ven-
tilator support and the ability to
cough effectively [10].

Patient care on home mecha-
nical ventilation is provided by
doctors and nurses from Anaesthesia and Intensi-
ve Medicine Unit. The nurses from the Anaesthe-
sia and Intensive Medicine Unit in cooperation
with the doctor perform mainly specialized activi-
ties. Nurses from the Nursing Home Care Agency
and practical physician provide basic medical and
nursing care in co-operation with relatives. The
nurses evaluated the collaboration with relatives
of the patient on the home mechanical ventilation
very positively. 18% of nurses visit a patient each
working day, 34% of nurses visit the patient in ca-
se of deterioration of the health state, sometimes
even twice a day including Saturdays and Sun-
days. The results of this survey were also influen-
ced by the fact that the higher number of nurses
providing nursing care for pa tients are nurses
from the Anaesthesia and Intensive Medicine Unit
that alternate in these patients, but they go to the
patient less often than nurses from Nursing Home
Care Agency.

The nurse in the process of education is the 
main coordinator and she must advise patients
and their relatives properly to solve specific pro -
blems. In our survey 46 nurses stated that the
trai ning period (education) lasted 1 month.

The education programme for a patient planned
to be released into home mechanical ventilation

includes information on specific tasks and a broad
range of activities, the family will need to provide
in follow-up care in the home environment. Infor-
mation relates to organizational, health, nursing,
and social issues. All nurses, doctors and health -
care professionals in the Anaesthesia and Intensi-
ve Medicine Unit take part in it [5]. Education of
a nurse in home care is an effective means of pre-
venting deterioration in health state, suffering,
complications and constraints, which can signifi-
cantly reduce the number of hospitalizations [11].

Long-term oxygen therapy can improve the men-
tal status, quality of life, and extend patient sur -
vival. In addition, it reduces the number of ho s -
pitalizations and thus saves financial resources.
Patients are often provided with professional 
health care in a home environment. The effect of
an effective oxygen therapy depends on the pa -
tient’s team collaboration and its surroundings.
Only the well-educated patient and his family can
understand the necessity of the need for oxygen
therapy and manage manipulation with the oxy-
gen concentrator [12].

The nurse is an irreplaceable component in the
health care system, and her care for the patient 
on home mechanical ventilation is built on the in-
terface between acute and subsequent care with

Table 4: Airways care by nurse from AIMU

Answer Number %

a) check of tracheostomy 46 92

b) clearance of airways and sputum sampling for microbiological examination 25 50

c) exchange of tracheostomy tube 35 70

d) respirator rehabilitation, tapping massage, draining positions 15 30

e) exchange of ventilator (breathing) circuit and filters 14 28

f) check of ventilator parameters and functioning 26 52

g) check of suction device functioning 27 54

h) other, state 5 10

Table 5: Other nursing care

Answer Number %

a) care for PEG, enteral nutrition 21 42

b) parenteral nutrition 2 4

c) general hygienic care, patient positioning 35 70

d) treatment of pressure ulcers (decubiti) 17 34

e) care for emptying urine and faeces 32 64

f) rehabilitation 38 76

g) psychosocial care 27 54

h) other, state 19 38
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a very individualized intensive regime. In her work
she is dependent on cooperation and direct con-
tact with the ventilated patient and his/her relati-
ves [10].

Nursing care for a patient on mechanical venti-
lation in the home environment includes: care for
airways (air passages), nutrition and emptying,
hygiene care, positioning, prevention of decubiti,
rehabilitation care, psychosocial care (commu -
nication), sleep and rest care, pain and patient
monitoring. An important part of care is also the
motivation and daily activities of the patient. Ho-
wever, motivating people to be more active is chal-
lenging. Supervised exercise programs are expen-
sive and labour intensive, and adherence falls off
significantly once supervision ends. Unsupervised
or partially supervised programs are less costly
and more flexible, but compliance can be more
problematic [13]. Mucus congestion in respiratory
tract is the most common problem that nurses are
dealing with, 64% nurses state problems with de-
fecation, which is understandable in connection
with patient immobility. Overall hygiene and posi-
tioning of the patient is carried out by 70% of nur-
ses.

Care for airways belongs to standard procedures
in treating a ventilated patient. The nurse realizes
clearance regularly and according to current needs.
Patient rehospitalisation due to respiratory infec -
tions also refers to the quality of care, 68% of the
nurses said that the patient on home mechanical
ventilation was hospitalized not a single time due
to respiratory infection. An important part of nur-
sing care for a patient on home mechanical venti-
lation is breathing circuit care. It is still debated,
whether breathing circuits combined with brea-
thing system filters can be safely used for more
than 1 day. Contamination of breathing circuits
with bacteria and viruses did not increase after ex-
tended use [14]. The patient has airways secured
by tracheostomy tube. The treatment of the tra-
cheostomy tube and the tracheostomy environ-
ment must be performed under aseptic conditions.
The nurse keeps constant tube passability. The
change of the tracheostomy tube is individual for
each patient and depends on his health status and
tube type. It is mostly changed after a month,
three months or twice a year. The procedure is
performed by the doctor together with the nurse.
In our survey, nurses the most frequently checked
tracheostomy passability in the patients on home
mechanical ventilation – in 92% of cases and the
tracheostomy tube exchange in 70% of cases. Air-
ways clearance was performed by nurses in 50%
of cases that is indicating that the patient’s relati-
ves are also involved in this care.

Clinical monitoring of the patient on home me-
chanical ventilation is aimed at the objective ob-
servation of vital functions, SpO2, consciousness,
diuresis and the operation of devices supporting
vital functions. From the clinical point of view,

nurse monitors patient and ventilator interaction,
comfort, auscultates the quality of breathing phe-
nomena, monitors breathing frequency, inspira -
tion, expiration and sputum character, chest mo-
vements and the presence of cyanosis. Listens to
the operation of the device, eventual air leakage
around the tracheostomy tube [2]. When visiting
a patient, no more than 76% of nurses devote
themselves to rehabilitation. Breathing exercises
have an important preventive sense for immobile
patients. Active and passive breathing exercises
are used. To relieve some segments of the lung,
the nurse positions the patient, lifts the upper
limbs, depending on which segment she wants to
relieve. To support expectoration and secretion
dissolution, she uses a tapping and vibration mas-
sage. The role of the nurse is to identify the degree
of self-sufficiency, conditions, and needs of the pa-
tient and to plan a rehabilitation programme. Pro-
fessional relationships that focus solely on the
person as patient’ may be insufficient for patients’
needs. Health care professionals should seek to
recognize and acknowledge the personal identity
that may be critical to their sense of self-worth
[15].

CONCLUSION 

The purpose of home mechanical ventilation is
not only to provide adequate ventilation but also
ensure comfort of the home environment, to allow
the patient social contacts with relatives and 
friends, to enable the patient, within the bounds 
of possibility, to devote himself to his hobbies. Me-
chanical ventilation gives hope for a substantial
 life extension.

In the survey we have come to the knowledge
that the organizational issue of nursing care is,
based on the information obtained, not solved
comprehensively. Part of the care is taken by the
nurse from the Nursing Home Care Agency, based
on the family’s request, through general practitio -
ner and part of the care, especially the specialised,
is taken by the nurse of the Anaesthesia and In-
tensive Medicine Unit. Based on survey results, we
found out that the most common nursing problem
in patients is increased mucus congestion and
aspiration from the airways. Nursing care, if done
systematically and daily, in its entirety, reduces
the risk of complications and thus indirectly, and
also substantially improves also the quality of life
of the patient.
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Význam erdosteinu v léčbě chronické bronchitidy
a chronické obstrukční plicní nemoci

M. Plutinský, K. Brat

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno

SUMMAR Y

Role of erdosteine in treating chronic bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease
Acute and chronic respiratory diseases are often associated with airway mucus hypersecretion. Mucus hyper-

secretion as a symptom is perceived very negatively by patients and is an independent risk factor for the develop-
ment of COPD. Newer mucoactive drugs with their antioxidant effects seem to be convenient for preventing mucus
hypersecretion in chronic bronchitis and COPD patients. One of these drugs is erdosteine. Apart from its ability
to modulate mucus production and its antioxidant effects, erdosteine has antiadhesive and antibacterial effects.
Another benefit is its synergistic effect with antibiotics. In 2017, data from the multicenter RESTORE study were
published. The results conclusively showed a significant benefit from erdosteine treatment in COPD patients. This
article is a review of the current literature.

Keywords: COPD, chronic bronchitis, erdosteine, mucoactive drugs

SOUHRN
Akutní a chronická onemocnění dýchacích cest jsou často spojena s hypersekrecí hlenů v dýchacích cestách.

Hlenová hypersekrece jako symptom je pacienty velmi negativně vnímána a představuje nezávislý rizikový faktor
rozvoje CHOPN. Novější mukomodulační léky se se svými „pozitivními vedlejšími“ antioxidačními účinky jeví jako
vhodný inhibiční nástroj boje proti hlenové hypersekreci u pacientů s chronickou bronchitidou a s CHOPN. Jed-
ním z těchto léků je erdostein, který se kromě mukomodulačních a antioxidačních účinků vyznačuje svými anti-
adhezivními, antibakteriálními účinky. Výhodou je i jeho synergický efekt s ATB. V roce 2017 byly publikovány
výsledky větší multicentrické studie RESTORE, které jednoznačně ukazují, že pacienti s CHOPN mají z léčby er-
dosteinem jednoznačný benefit. Tento článek je souhrnem dosavadních literárních dat.

Klíčová slova: CHOPN, chronická bronchitida, erdostein, mukomodulancia

ÚVOD

Vykašlávání hlenů je jeden z nejčastějších respi-
račních symptomů a může být přítomen u většiny
plicních onemocnění. Často se vyskytuje u pacien-
tů s akutním infektem dýchacích cest, plicní for-
mou rakoviny, cystickou fibrózou, asthma bron-
chiale a bronchiektaziemi. Chronické zahlenění
neboli chronická hypersekrece hlenů bývá asocio -
váno s chronickou bronchitidou a je téměř 3x čas-
těji pozorováno u pacientů s chronickou obstrukč-
ní plicní nemoci (CHOPN) než u zdravých lidí [1].
V jeho patogenezi hrají významnou roli zánět, oxi-
dativní stres a dysbalance proteázo-antiproteázo-
vého systému, které jsou spouštěčem excesivní
hlenoprodukce pohárkovými buňkami, snížení
transportu hlenů v důsledku poruchy ciliární
funkce řasinek [2]. Chronická hypersekrece hlenů

může vést k obstrukci dýchacích cest, akceleraci
poklesu plicních funkcí a představuje nezávislý
 rizikový faktor rozvoje CHOPN [1,3–5]. Pacienti
s CHOPN a chronickou hypersekrecí hlenů jsou
ohroženi častějšími exacerbacemi s nutností hospi-
talizace, signifikantně horší kvalitou života a v ko-
nečném důsledku i větším rizikem úmrtí [5–9]. Je
tedy logické, že pacienti trpící CHOPN a chronic-
kou bronchitidou by měli být adekvátně léčeni.
Kromě standardní léčby inhalačními bronchodila-
tancii je namístě u symptomatických pacientů při-
dání léčby, která v ideálním případě a v pozitivním
slova smyslu ovlivní všechny patogenetické fakto-
ry vzniku chronické bronchitidy a CHOPN. Tuto
skupinu představují mukomodulační léky (er-
dostein, N-acetylcystein, karbocystein). Dle dopo -
ručení České pneumologické a ftizeologické spo-
lečnosti (ČPFS) by v případě stabilní CHOPN mu-
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komodulační léčba měla být zvážena u fenotypů
bronchitického, frekventních exacerbací a CHOPN
s bronchiektaziemi [10]. Základní dokument Glo-
bální iniciativy pro CHOPN (GOLD 2018) připouští
použití mukomodulační léčby (N-acetylcystein,
karbocystein) u selektovaných pacientů s CHOPN
[11]. Na podzim roku 2017 byly publikovány vý-
sledky větší multicentrické studie RESTORE, které
ukazují, že pacienti s CHOPN mají jednoznačný
benefit i z mukomodulační léčby erdosteinem [12].
Cílem článku je podrobnější seznámení s účinky
erdosteinu a s výsledky studie RESTORE.

STUDIE RESTORE, EQUALIFE 

Ve studii EQUALIFE (multicentrická, randomizo-
vaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná
studie) u pacientů se stabilní pokročilou CHOPN
bylo randomizováno 155 pacientů (Nerdostein = 79,
Nplacebo = 76), medián FEV1 59,2 %. Studie ukázala,
že u pacientů léčených 8 měsíců erdosteinem (ER)
v dávce 600 mg/den dochází ve srovnání s place-
bem k redukci počtu exacerbací (0,94 ± 1,12 ver-
sus 1,38 ± 1,39 na pacienta, p < 0,01), počtu hos-
pitalizací a počtu dní v nemocnici (0,16 ± 0,57
versus 0,31 ± 0,74 na pacienta, p < 0,05, resp. 70
dnů versus 163 dnů) a zlepšení kvality  života QoL
(zlepšení St George�s Respiratory Questionnaire
(SGRQ), skóre p < 0,01, zlepšení fyzického skóre
SF-36 dotazníku o 4,9 bodu, p < 0,001) [13].

Problémem studie EQUALIFE je její velikost
a délka, které nejsou dostatečné na posouzení
vhodnosti preventivní ambulantní léčby erdostei-
nem u pacientů se stabilní CHOPN a s rizikem

exacerbace. Z tohoto důvodu byla realizována me-
zinárodní prospektivní studie RESTORE (multi-
centrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená a pla-
cebem kontrolovaná) v délce trvání 12 měsíců.
Zařazeni byli pacienti se středně těžkou až těžkou
CHOPN (FEV1 30–70%, post BDT FEV1/FVC < 70 %).
Pacienti užívali kromě obvyklé léčby CHOPN 
erdostein v dávce 300 mg 2× denně versus pla-
cebo. Randomizováno bylo celkem 467 pacientů
(Nerdostein = 228, Nplacebo = 239, věk 64,8 ± 8,3, muži
73,9 %, FEV1 51,79 ± 11,8 %, post BDT FEV1/FVC
53,74 ± 10,9 %). Primárním sledovaným parame-
trem byl počet exacerbací během 12 měsíců, hlav-
ními sekundárními sledovanými parametry byly
délka trvání exacerbace a doba do první exacer -
bace. Analýze byla podrobena data 445 pacientů
(Nerdostein = 215, Nplacebo = 230). Erdostein snížil ve
srovnání s placebem výskyt exacerbací o 19,4 %
(0,91 versus 1,13 exacerbací/pacient/rok, p = 0,01).
Celkem bylo zaznamenáno 457 exacerbací, v ER
skupině 196 (42,9 %), v placebové skupině 261
(57,1 %). Bez exacerbace bylo 91 pacientů (42 %)
v ER skupině a 70 pacientů (30 %) v placebo sku-
pině, což znamená relativní riziko 0,8291 (p = 0,01)
ve prospěch erdosteinu. Tento výsledek byl dán
poklesem četnosti lehkých exacerbací. V četnosti
středně těžkých a těžkých exacerbací nebyly pozo-
rovány statisticky významné rozdíly (obr. 1).

Léčba erdosteinem byla spojena se 24,6% sníže-
ním délky všech exacerbací (9,5 ± 7,2 versus
12,6 ± 9,7 dne u placeba, p = 0,023). Pozitivní vliv
erdosteinu na délku trvání exacerbací byl pozoro-
ván ve skupině pacientů s lehkými exacerbacemi
i ve skupině pacientů se středně těžkými a těžkými
exacerbacemi (obr. 2). 

Obrázek 1: Průměrná četnost exacerbací během stu-
die RESTORE (převzato s modifikací z článku Dal
Negra [12])

Obrázek 2: Průměrná délka trvání exacerbací během
studie RESTORE (převzato s modifikací z článku Dal
Negra [12])
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Nebyly pozorovány žádné statisticky významné
rozdíly v četnosti, ani v délce trvání exacerbací me-
zi pacienty užívajícími IKS a pacienty, kteří IKS ne-
užívali. I když byl u erdosteinu pozorován pozitivní
vliv, doba do první exacerbace nedosáhla statistic-
ké významnosti (p = 0,07), což ale mohlo být dáno
velikostí souboru. Erdostein významně zlepšil
 skóre subjektivní závažnosti (p = 0,022) a skóre
závažnosti dle subjektivního hodnocení lékařem
(p = 0,048), ale neovlivnil skóre dotazníku SGRQ.
Erdostein významně snížil nutnost užití úlevové
medikace ve srovnání s placebem (Fisherův exakt-
ní test, p < 0,001). Nutnost užití úlevové medikace
mělo 10,2 % pa cientů v ER skupině v porovnání
s 33,7 % pacientů v placebové skupině. Procento
nežádoucích příhod bylo v obou sledovaných sku-
pinách podobné. Hlášeno bylo 706 nežádoucích
účinků (313 v ER skupině, 393 v placebové skupi-
ně). Pouze u 3 v ER skupině byla předpokládána
souvislost s léčbou versus u 5 ve skupině s pla -
cebem. Během studie došlo k 82 závažným nežá-
doucím příhodám u 74 pacientů, přičemž 3 vedly
k úmrtí pacienta (2 v placebové skupině, 1 v ER
skupině) [12]. 

DALŠÍ STUDIE S ERDOSTEINEM

Efekt erdosteinu u pacientů s CHOPN prokazují
i jiné, menší studie, publikované v předchozích le-
tech. Efekt erdosteinu u pacientů s AE CHOPN byl
zkoumán Morettim v další malé studii (1 centrum,
randomizovaná, jednoduše zaslepená studie).
Dvacet pacientů přijatých do nemocnice užívalo
erdostein v dávce 900 mg/den po dobu 10 dnů do
propuštění v kombinaci se standardní terapii AE
CHOPN (bronchodilatancia, nebulizace, ATB).
Kontrolní skupina 20 pacientů byla léčena stan-
dardní terapií AE CHOPN. Skupina pacientů léče-
ných erdosteinem měla o 39 % nižší riziko exacer-
bací a signifikantně delší dobu do další exacerbace
(p = 0,009 a 0,075 ve 30. a 60. kontrolním dnu) ve
srovnání s kontrolní skupinou. Střední hodnoty
sérového C-reaktivního proteinu (CRP) byly nižší
ve dnech 10 a 30 proti hladinám v době přijetí
u obou sledovaných skupin, signifikantně nižší
však 10. den v erdosteinové skupině (p = 0,003).
Autoři studie se tak domnívají, že erdostein by mo-
hl redukovat zánět u pacientů s AE CHOPN [14].

Antioxidační účinky erdosteinu u pacientů
s chronickou bronchitidou a CHOPN se vysvětlují
blokádou neutrofilního zánětu. Neutrofily hrají
hlavní roli v protiinfekční obraně organismu proti
extracelulárním baktériím. Současně však pro -
dukují látky (tzv. reaktivní formy kyslíku – reactive
oxygen species, ROS), které jsou zodpovědné za
rozvoj zánětlivé odpovědi a oxidačního stresu [14].
Erdostein je inaktivní proléčivo (pro-drug) a po
 absorbci je metabolizován v játrech na 3 aktivní
metabolity (MET I – N-thiodiglykolylhomocystein,
MET II – N-acetylhomocystein a MET III – homo-

cystein). Nejvíce zastoupený je aktivní metabolit
MET I se svou sulfhydrylovou (SH-) skupinou, kte-
ré se přisuzují antioxidační účinky [15,16]. Far-
makologické studie publikované v předchozích le-
tech ukazují, že přítomnost aktivního metabolitu
MET I vede k výraznému poklesu ROS (hydroxylo-
vý radikál HO˙, superoxid O2˙, peroxid vodíku
H2O2, singletový kyslík 1O2) [15,17–19] a markerů
oxidativního stresu (malondialdehyd, peroxinitrit
ONOO−), a tím redukuje vznik oxidativního vzpla-
nutí [20,21]. Některé pilotní studie také prokazují,
že erdostein zvyšuje hladinu významného antioxi-
dantu glutationu (GSH) v plazmě a bronchoalveo -
lární tekutině (BAT) u pacientů s chronickou bron-
chitidou [22]. Ve studii Dal Negra byla sledována
skupina 24 pacientů s pokročilou CHOPN (GOLD
2-3). Pacienti užívající erdostein v dávce 600
mg/den a 900 mg/den měli již po 2 týdnech signi-
fikantně nižší hladiny biomarkerů oxidativního
stresu (8-izoprostan, ROS) ve srovnání s pacienty
užívajícími placebo. Po 4 týdnech léčby došlo k sig-
nifikantnímu poklesu hladin ROS ve skupině pa-
cientů léčených ER 900 mg/den (p < 0,003) a ve
skupine ER 600 mg/den (p < 0,04). Tento efekt
přetrvával i ve follow-up týdnu (p < 0,021). Stejně
tak došlo k signifikantnímu poklesu hladin 8-izo -
prostanu (p < 0,01), přičemž efekt přetrvával i dal-
ší týden po ukončení léčby. Zajímavostí je i to, že
ve čtvrtém týdnu léčby měli pacienti skupiny ER
900 mg/den lepší krátkodobou bronchodilatační
odpověď na salbutamol v dávce 400 µg oproti pla-
cebu a oproti skupině ER 600 mg/den (p < 0,01)
[23]. Potenciální lepší krátkodobou bronchodila-
tační odpověď na salbutamol podporují i další stu-
die s erdosteinem [24]. Synergický antioxidační
efekt má i souběžné podávání budesonidu a erdos-
teinu [25]. I v další Dal Negrově studii na skupině
kouřících pacientů s lehkou CHOPN, užívajících
ER 600 mg/den po dobu 10 dnů versus placebo
(FEV1 88,7 % ± 6,8, resp. 85,2 % ± 5,8), dochází již
po 4 dnech užívání erdosteinu k výraznému pokle-
su ROS a interleukinu 8 (IL-8) (p < 0,01), v 10. den
užívání i hladin 8-izoprostanu (p < 0,05) v ER sku-
pině. IL-8 je známý chemotaktický faktor neutrofi-
lů a je odpovědný za fagocytózu neutrofilů do mís-
ta zánětu a následně rozvoj oxidačního stresu [26].

Mukomodulační účinky erdosteinu se vysvět-
lují přítomností volné SH-skupiny na MET I, která
je schopna rozštěpit disulfidické vazby mucinóz-
ních glykoproteinů. Dochází ke zlepšení reologic-
kých vlastností hlenu, jako je viskozita, elasticita
a biochemické složení. Tímto způsobem erdostein
nepřímo zlepšuje i mukociliární klírens, působí
však i přímo na pohyb řasinek. Efekt erdosteinu
na zlepšení mukocilární funkce u pacientů s chro-
nickou bronchitidou demonstrovala studie Olivie -
riho a kol. U pacientů léčených ER 900 mg/den
došlo po 8 dnech léčby k signifikantnímu zlepšení
mukociliární klírens. V placebové skupině nebyla
pozorována žádná změna [27]. Více studií potvrzuje
účinnost erdosteinu na reologické vlastnosti hlenu
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u pacientů s akutní exacerbací CHOPN ve smyslu
snížení viskozity a objemu produkovaného hlenu
[28,29], ale i u stabilní CHOPN ve smyslu snížení
viskozity, obsahu fukózy a makromolekulární su-
ché váhy hlenu [16].

Další důležitou a výhodnou vlastností erdosteinu
je jeho synergický efekt s antibiotiky. Multicen-
trická, prospektivní, dvojitě zaslepená, placebem
kontrolovaná studie ECOBES na populaci celkem
237 pacientů s AE CHOPN porovnávala potenciál-
ní synergický efekt erdosteinu se souběžně podá-
vaným amoxicilinem (AMX). Pacienti byly rando-
mizováni do 2 skupin (AMX 1 500 mg/den + ER
600 mg/den versus AMX 1 500 mg/den + placebo
po dobu 10 dnů). Klinická odpověď byla hodnoce-
na pomocí Global Clinical Assessment (GCA), zo-
hledňujícího přítomnost sputa a jeho viskozitu,
kašle, kataru, schopnosti odkašlat a intenzity duš-
nosti. Signifikantní zlepšení bylo patrné ve skupi-
ně ER + AMX proti AMX monoterapii ve všech GCA
komponentech, přičemž takto výrazná redukce
symptomů byla patrná již po 3–4 dnech léčby (re-
dukce 31 % vs. 22 %, a na konci léčby 60 vs. 40 %
ve prospěch skupiny ER + AMX) [30]. V další studii
se 240 pacienty s AE CHOPN zvyšoval erdostein an-
tibakteriální účinnost ciprofloxacinu (CIP). Kombi-
nace CIP 1 000 mg/den + ER 600 mg/den vedla ke
klinickému zlepšení u 97 % pacientů vs. 82 % pa-
cientů ve skupině CIP 1 000 mg/den + placebo
(p < 0,001) [31]. 

Antiadhezivní a antibakteriální účinky erdo -
steinu, jeho aktivních metabolitů a N-acetylcystei-
nu (NAC) v kombinaci s klaritromycinem (CLR)
 byly zkoumány v in vitro studii Bragy a kol. Erdo -
stein cestou MET I inhibuje adhezi bakterií ke sliz-
nici dýchacích cest prostřednictvím schopnosti
rozštěpení disulfidických vazeb proteinu bakteriál-
ních řasinek. Výsledky ukazují signifikantní sní -
žení počtu adherovaných bakterií (S. aureus) na
povrch sliznice dýchacích cest od koncentrace
MET I 2,5 µg/ml (p ≤ 0,05). Přidání MET I v dávce
5 a 10 µg/ml ke CLR (sub-MIC 1/2, 1/4, 1/8,
1/16, 1/32) vedlo k potenciaci inhibičního efektu
na S. aureus ve srovnání s antibiotikem samotným
(p ≤ 0,01 sub-MIC CLR 1/2, 1/4, 1/8 a p ≤ 0,05
pro 1/16 a 1/32). U NAC nedošlo k žádným vý-
znamným změnám [32]. Erdostein tedy zvyšuje
účinnost ATB léčby, potencuje antiadhezivní úči-
nek ATB a taktéž zvyšuje průnik ATB do sputa
[33]. Výhodou erdosteinu je bezesporu i jeho vel-
mi dobrý bezpečnostní profil s minimální inci-
dencí nežádoucích účinků, blížící se placebu. Ne-
žádoucí účinky se vyskytují nejčastěji ve formě
GIT potíží (bolesti břicha, nauzea, průjem, hubnu-
tí, poruchy chuti) [12,29–31,34,35]. 

ZÁVĚR

Ve světle nejnovějších poznatků lze říct, že pa-
cienti mohou mít výrazný subjektivní i objektivní

benefit z přidání erdosteinu ke standardní léčbě
CHOPN. Léčba erdosteinem je bezpečná, vede k re-
dukci četnosti exacerbací a délky hospitalizací, ale
nedokáže zabránit vzniku exacerbací. Dlouhodobá
léčba erdosteinem by měla být zvážena u fenotypu
bronchitického, frekventní exacerbace a CHOPN
s bronchiektáziemi. Předpokládá se, že výsledky
studie RESTORE budou znamenat doporučení po-
užívání erdosteinu u pacientů s CHOPN i v aktu-
alizované verzi GOLD 2019. 
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Epidemiologická situace TBC v České republice
v roce 2017

J. Wallenfels

Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, Nemocnice Na Bulovce, Praha

SUMMAR Y

Epidemiological situation of tuberculosis in the Czech Republic in 2017
In 2017, 505 new cases or recurrences of tuberculosis (TB) of all forms and sites were reported in the Czech Re-

public. The relatively highest number of TB cases had residence in the Pilsen Region; the least affected was the
South Bohemian Region. Seventy-four percent of TB cases were confirmed bacteriologically. Six TB cases were re-
ported in the 0–14 age group. Thirty-one per cent of TB cases were patients born in countries other than the Czech
Republic. There were 8 patients with multi-drug resistant TB. Twenty-five deaths from TB were reported to the tu-
berculosis registry. With a reported TB incidence rate of 4.8 cases per 100,000 population, the Czech Republic
ranks among the countries with the lowest incidence of TB in Europe.

Keywords: Czech Republic, epidemiological situation, tuberculosis registry, tuberculosis, 2017

SOUHRN
V roce 2017 bylo v České republice hlášeno 505 nových případů (a recidiv) TBC všech forem a lokalizací. Rela-

tivně nejvíce pacientů mělo bydliště v Plzeňském kraji, nejméně v Jihočeském kraji. 74 % TBC bylo bakteriologicky
ověřeno. Ve věkové skupině 0–14 let bylo hlášeno 6 případů TBC. Podíl osob narozených mimo Českou republiku
se zjištěnou TBC v České republice představoval 31 % z celkové notifikace. 8 pacientů mělo multirezistentní TBC.
Do registru TBC bylo nahlášeno 25 úmrtí na TBC. S hlášenou incidencí TBC 4,8 na 100 000 obyvatel se Česká
republika řadí k zemím s nejnižším výskytem TBC v Evropě.

Klíčová slova: Česká republika, epidemiologická situace, Registr tuberkulózy, tuberkulóza, 2017

V roce 2017 bylo v České republice hlášeno 505
nových případů (a recidiv) TBC všech forem a lo-
kalizací, což představuje 4,8 hlášených případů
TBC na 100 000 obyvatel. Roční počty hlášených
TBC až do roku 2013 klesaly, od té doby však zů -
stávají prakticky neměnné v rozmezí 502 až 518
případů. Podíl dříve léčených byl 6,5 %. Muži se na
notifikaci TBC podíleli 72 % (365 případů). Podíl
plicních TBC činil 87 % (439 případů). Do Registru
TBC bylo nahlášeno 25 úmrtí na TBC, tj. 0,24 na
100 000 obyvatel. 

Relativně nejvíce nemocných, stejně jako v roce
předchozím, mělo bydliště/místo pobytu v Plzeň-
ském kraji (44 případů, což je 7,6 na 100 000 oby-
vatel), nemocnost TBC v hl. m. Praze byla mezi
kraji opět až druhá nejvyšší. V Praze má však byd-
liště/místo pobytu s velkým odstupem nejvyšší
počet nemocných (95 případů, tj. 7,4 na 100 000
obyvatel). Nad celostátním průměrem dle kraje

bydliště/místa pobytu byly dále Ústecký kraj (6,7
na 100 000 obyvatel), Pardubický a Jihomoravský
kraj (5,6 na 100 000 obyvatel), Liberecký kraj (5,0
na 100 000 obyvatel) a Královéhradecký kraj (4,9
na 100 000 obyvatel). Nejpříznivější situace byla
v Jihočeském kraji s 16 případy a incidencí 2,5 na
100 000 obyvatel. 

Počty případů TBC nemocných v roce 2017 s tzv.
přidruženými podmínkami a přidruženými nemo-
cemi (rizikovými faktory) sledovanými v Registru
TBC zachycují tabulky 1 a 2. 

Podíl bakteriologicky ověřených TBC činil 74 %
(372 případů). Z epidemiologického hlediska nej-
závažnějších forem TBC, totiž TBC plic mikrosko-
picky pozitivních ze sputa, bylo zjištěno 184. 

Nejvyšší nemocnost TBC byla u mužů ve věkové
skupině 55–59 let (14,1 na 100 000 mužů). Jen
o málo nižší pak ve věkové skupině 50–54 let 
(13,3 na 100 000 mužů), u žen ve věkové skupině
75+ (5,1 na 100 000 žen). U dětí (ve věkové skupi-
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ně 0–14 let) bylo v roce 2017 hlášeno 6 případů
TBC. Ve všech případech šlo o bakteriologicky ne-
ověřenou TBC dýchacího ústrojí u rómských dětí,
narozených v České republice.

Podíl osob narozených mimo Českou republiku
se zjištěnou TBC v České republice v roce 2017
představoval 31,5 % z celkové notifikace, což bylo
nejvíce v historii. V absolutních číslech se jednalo
o 159 případů (pro srovnání nejvyšší počet byl do-
sud zaznamenán v roce 2008 a činil 186 případů)
celkem z 29 států, nejvíce z Ukrajiny (30 případů),
Slovenska (25 případů), Vietnamu (23 případů),
Rumunska a Mongolska (po 16 případech) a Bul-
harska (10 případů). 

Pokud jde o způsob zjištění, pak 70 % TBC bylo
zjištěno pro obtíže, 10 % kontrolou osob z riziko-

vých skupin, 7 % při vyšetřování kontaktů, 2 %
pit vou a 11 % náhodně. 

Rezistence k INH, RIF, PZA, ETH nebo STR byla
zaznamenána u 29 nemocných z 347 (8,4 %),
u kterých jsou výsledky testů citlivosti k dispozici.
U 8 z nich šlo o multirezistentní TBC. 

8 případů TBC bylo zjištěno u osob HIV pozitiv-
ních. Jednalo se o 7 mužů a 1 ženu. Polovina ne-
mocných se narodila v České republice. Podíl ne-
mocných vyšetřených na HIV byl 39 %.

Pokud jde o výsledky hodnocení léčby případů
TBC hlášených v roce 2016 (hodnocení se provádí
až po 12 měsících od jejího zahájení), pak léčebné-
ho úspěchu (vyléčen + léčení ukončeno) bylo dosa-
ženo v 67 % případů, 17 % nemocných zemřelo na
TBC nebo z jiných příčin a ve zbylých 16 % šlo buď
o pokračování léčby, přerušení léčby, selhání léč-
by, přestěhování nemocného či údaje nebyly k dis-
pozici. 
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Tabulka 1: Přidružené podmínky, Registr TBC,
rok 2017

Přidružené podmínky Počet 

alkoholik 78

azylant 2

bezdomovec 34

dialýza 0

domov seniorů 5

homosexuál 1

hospitalizace pro jiné onemocnění 5

jiná imunosupresivní léčba 10

jiná sociální lůžka 4

jiné 18

jiné profesní riziko 2

kontakt s TBC 73

kortikoidy systémově 12

kuřák 252

LDN, hospic 1

léčba anti TNFalfa 7

mateřství do 1 roku po porodu 5

nezaměstnaný 80

neznámo 22

osaměle žijící 39

psychiatrická léčebna 5

Rom 32

těhotenství 2

toxikoman 25

učitel 1

výkon trestu/vazba 25

zdravotník 7

žádné 90

Tabulka 2: Přidružené nemoci, Registr TBC, 
rok 2017

Přidružené nemoci Počet

AIDS 1

diabetes mellitus 43

duševní onemocnění 32

HIV pozitivita 8

chronické onemocnění plic a průdušek 87

jaterní onemocnění 56

jiné 76

neznámo 15

pneumokonióza 2

stav po transplantaci 0

vředová choroba 31

zhoubný novotvar 45

žádné 202
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2. Hyatt RE, Mead J, Rodarte JR, Wilson TA. Changes in lung mechanics. Flow-volu-

me relationships. 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 kategorií:
• Původní sdělení (Original articles): Obvykle jde o výsledky retrospektivních či

prospektivních klinických studií nebo studií laboratorních. Patří sem i metodické
práce. Při hodnocení těchto textů klade redakce důraz na vhodnost použitých
metod, správnost interpretace získaných výsledků (včetně statistického zpracová-
ní) a srozumitelnost. Počet tabulek, grafů a schémat musí být přiměřený rozsahu
a významu sdělení (obvykle nepřestoupí deset). Rozsah: 7–10 stran, maximálně
20 literárních citací.

• Přehledné články (Reviews): Podávají souborný výklad určité problematiky. Při
hodnocení se posuzuje zejména vyváženost a srozumitelnost textu, objektivita
a aktuálnost zpracování. Optimální počet citací je 25–35, minimálně třetina by
měla pocházet z doby posledních 5 let. Maximálně 15 stran textu.

• Krátká sdělení (Short communications): Jsou to zprávy z praxe, klinické i labo-
ratorní. Může se jednat o kazuistické sdělení, informace o zajímavých pozorová-
ních 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): Znamenají polemiku na stránkách časo-
pisu. Obvykle se jedná o reakce na dříve otištěné články, podle okolností se k nim
připojuje odpověď autora původního sdělení nebo komentář redakce.

• Zprávy (Reports): U recenzí knih a společenských zpráv předpokládáme délku 1
normostrany. Zprávy ze sjezdů a konferencí se svým charakterem a redakčním
zpracováním podobají krátkým sdělením. Žádáme uceleně prezentované infor-
mace, zabývající se pokud možno jednou problematikou. Výchozími akcemi mo-
hou být monotematicky zaměřené sjezdy, ale i zajímavá sympozia nebo works-
hopy.

Etické aspekty:
Sdělení (psaný text, tabulky ani obrazová část) nesmí porušit anonymitu pacien-

ta. Neuvádějte proto v textu jména ani iniciály nemocných, nemocniční a protoko-
lová 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 musí být opatřeno datem a podpisem hlavního autora. Analogické čest-
né prohlášení je třeba připojit i v případě pokusů na zvířatech. Text rukopisu nesmí
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

Pokyny autorům
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