
Jedním z témat programu dnešního dne virtuálního ERS kongresu ve Vídni bylo 
hodnocení nejlepších publikací The European Respiratory Journal (ERJ) v 

posledním roce - MUDr. Eva Voláková 

Experti hodnotili a vybírali nejlepší publikace ve čtyřech skupinách respiračních nemocí - infekční 
onemocnění, nemoci s bronchiální obstrukcí (astma a CHOPN), dětská pneumologie a 
pneumoonkologie. Přednášející zdůraznili náročnost výběru ohodnocených publikací z velkého počtu 
kvalitních publikací v průběhu roku a zároveň vyzvali k publikační činnosti i v následujícím období.

Přednášející zdůraznili náročnost výběru ohodnocených publikací z velkého počtu kvalitních 
publikací v průběhu roku a zároveň vyzvali k publikační činnosti i v následujícím období.

V kategorii infekčních onemocnění byl ohodnocen nový oficiální guidelines ATS/ERS/ESCMID/IDSA 
pro netuberkulózní mykobakteriózy publikovaný v červenci tohoto roku, který je updatem dokumentu 
ATS/IDSA z roku 2007 a který přináší celkem 31 nových doporučení. Dále byla ohodnocena práce 
prokazující příznivý účinek terapie makrolidy na dlouhodobé přežití pacientů léčených pro 
komunitní pneumonii, zejména ve skupině pacientů s kardiovaskulárními komorbiditami. Jako 
zajímavá byla hodnocena také práce čínských autorů popisující rozdíly v klinických charakteristikách a 
prognóze pacientů hospitalizovaných pro COVID-19 v epicentru nákazy a mimo něj. 

U nemocí s bronchiální obstrukcí byla v úvodu připomenuta recentní guidelines týkající se 
managementu těžkého astmatu, těžkých exacerbací astmatu a dlouhodobé domácí neinvazivní 
ventilační podpory a vysazování IKS u pacientů s CHOPN. Pozitivní výsledky přinesly studie 
prokazující příznivý efekt dlouhodobé terapie azitromycinem na redukci exacerbací ve vybrané 
skupině astmatiků bez ohledu na fenotyp astmatu. Další ze zmíněných studií na téma astmatu se 
týkala hodnocení adherence k dlouhodobé inhalační léčbě a jejího významu v klinické praxi. Ve skupině 
publikací týkajících se CHOPN byla ohodnocena studie zabývající se vlivem virových respiračních 
infekcí na akutní exacerbace CHOPN. Virové infekce u pacientů s CHOPN jsou spojeny se zvýšeným 
rizikem akutní exacerbace. Z testovaných virů byl konkrétně jako rizikový hodnocen virus parainfluenzy 
3 a nejčastěji detekovanými viry v průběhu akutní exacerbace byly rinoviry a koronaviry. Jako poslední 
publikace týkající se CHOPN byla zmíněna studie COSYCONET, která hodnotila a prokázala 
prediktivní význam hladiny vysoce senzitivního troponinu I (hs-TnI) v séru jako markeru rizika 
zvýšené mortality u pacientů s CHOPN.

Ve skupině pediatrických publikací byla jako zajímavá prezentována populační studie, dle které 
riziko rozvoje astmatu v dětské populaci koreluje se znečištěním ovzduší, dále retrospektivní studie 
předčasně narozených dětí (gestační věk méně než 32 týdnů) prokazující zvýšené riziko úmrtí na 
respirační onemocnění zejména ve skupině předčasně narozených dětí vyžadujících oxygenoterapii v 
časných fázích života a skupině předčasně narozených dětí s nízkým socioekonomickým zázemím. 
Poslední citovaná studie se zabývala rizikem přerušení antiastmatické terapie v graviditě, ke 
které dochází až u 40 % těhotných astmatiček ze strachu před vedlejšími účinky. Exacerbace v 
těhotenství představuje zvýšené riziko pro matku i plod. Matka je ohrožena vznikem hypertenze, 
preeklampsie, plod nízkou porodní hmotnosti, předčasným porodem a zvýšeným rizikem výskytu 
vrozených malformací. Poslední z citovaných prací se zabývala nadužíváním SABA jako rizikovým 
faktorem exacerbace astmatu u adolescentů a nutností pravidelného hodnocení užívání úlevové 
bronchodilatační terapie.



Z hodnocených publikací v kategorii maligních onemocnění hrudníku vyplývá, že v pneumoonkologii 
je pozornost stále věnována především časné diagnostice maligních onemocnění. Pozornost upoutaly 
dvě publikace, a sice prospektivní SCORE studie zabývající se systematickým předoperačním 
stagingem mediastinálních lymfatických uzlin pomocí UZ (kombinace EBUS a EUS). V současné praxi 
je rozšířeno ověřování pouze PET pozitivních LU mediastina. Systematické komplexní vyšetření LU u 
plicního karcinomu zvyšuje senzitivitu o 9%. Klinicky relevantního výsledku tak lze dosáhnout u jednoho 
z 10 pacientů. Druhá práce hodnotila význam UZ elastografie v diagnostice maligních onemocnění 
pleury. UZ elastografie se jeví jako více senzitivní pro hodnocení maligního postižení pleury a dle 
výsledků prezentované studie lze kombinací transtorakálního UZ a UZ elastografie dosáhnout až 
100 % senzitivity v diagnostice maligních onemocnění pleury. 


