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Krátké přednášky v rámci sekce o chronickém kašli se zaobírali nejen doporučovanou léčbou, ale i 
diagnostikou, patogenezí, a především nově zjištěných poznatků a testovaných medikamentů, které 
zlepšují kvalitu života našich pacientů s chronickým kašlem. V úterý v poledne proběhl blok dvou 
přednášek věnovaných problematice použití inhalačních kortikosteroidů u CHOPN a jejich vysazení. 
Profesoři James D. Chalmers a Marc Miravitlles patří mezi hlavní autory Doporučení Evropské 
respirační společnosti týkající se vysazení inhalačních kortikosteroidů u CHOPN, které bylo recentně 
publikováno v European Respiratory Journal. Ve svých přednáškách popsali hlavní body tohoto 
doporučení, ale také důvody pro jeho vytvoření a metodický postup, jak bylo doporučení vytvářeno. 

Dr. Satia ve své prezentaci připomněl známou asociaci mezi užíváním inhibitorů angiotensin-
konvertujícího enzymu (ACE) v léčbě arteriální hypertenze a chronického kašle, dále chronický kašel u 
kuřáků, u lidí s profesionální expozicí inhalačním iritantům apod. V závěru prezentace ukázal též na 
konkrétní kazuistice, že tyto iritanty nejsou pro nemocné specifické, ale může se jednat o jakékoliv 
mechanické či chemické podráždění dýchacích cest. 

Inhalační kortikosteroidy byly a nadále jsou u značné části pacientů s CHOPN nadužívány. Profesor 
Chalmers citoval vlastní výzkum, v němž v průběhu let 2005–2015 sledoval celkem 29 815 britských 
pacientů s CHOPN skupiny A nebo B podle tehdejší klasifikace GOLD, tedy s FEV1 lepším než 50% a 
nanejvýš s jednou exacerbací za rok. Přestože to neodpovídalo tehdejším indikačním kriteriím, 
více než třem čtvrtinám těchto pacientů byly předepisovány inhalační kortikosteroidy, konkrétně 
v letech 2005–2007 je užívalo 75–77% těchto pacientů s CHOPN. V dalších letech se podíl pacientů 
užívajících inhalační kortikosteroidy pozvolna snižoval, ale ještě v roce 2015 byly ve Velké Británii 
inhalační kortikosteroidy předepisovány u 47% pacientů s CHOPN skupiny A nebo B. Nápadné byly 
také regionální rozdíly: inhalační kortikosteroidy byly nejvíce předepisovány v některých regionech jižní 
a střední Anglie, zatímco ve Skotsku byly jejich preskripce přibližně 3x nižší. Zajímavé bylo také 
zjištění, že zatímco po stanovení diagnózy CHOPN byly inhalační kortikosteroidy předepisovány jen 
přibližně jedné čtvrtině pacientů s CHOPN, terapie byla v průběhu času postupně eskalována, takže po 
několika letech byly inhalační kortikosteroidy předepisovány prakticky všem pacientům s CHOPN, bez 
ohledu na její tíži. Přitom je zřejmé, že neodůvodněné používání inhalačních kortikosteroidů může 
být škodlivé – inhalační kortikosteroidy zvyšují riziko vzniku pneumonie a narušují bakteriální 
mikroflóru dýchacích cest. Při řešení otázky inhalačních kortikosteroidů u CHOPN může pomoci 
vyšetření počtu eozinofilů v periferní krvi, jejichž zvýšený počet je spojen se zvýšeným rizikem vzniku 
exacerbace, ale také s lepší odpovědí na léčbu inhalačními kortikosteroidy. 

Profesor Miravitlles hovořil o samotném Doporučení Evropské respirační společnosti týkající 
se vysazení inhalačních kortikosteroidů u CHOPN. Panel expertů sesbíral, analyzoval a zhodnotil 
dostupná data, pomocí nichž porovnával vysazení inhalačních kortikosteroidů u pacientů s CHOPN, 
anebo naopak jejich ponechání v léčbě, přitom hodnotil četnost exacerbací a hospitalizací, plicní 
funkce, kvalitu života, četnost pneumonií, četnost vedlejších účinků, dušnost, toleranci zátěže a 
mortalitu. Na základě analyzovaných a hodnocených dat pak byla vydána doporučení. Podle toho, jak 
si byli členové expertního panelu jisti nebo naopak nejistí přínosem jednotlivých doporučení, rozdělili 
tato doporučení na důrazná doporučení a podmínečná doporučení. Konkrétní doporučení týkající se 
vysazení inhalačních kortikosteroidů u pacientů s CHOPN, kteří již jsou léčeni inhalačními 
kortikosteroidy, je možno shrnout do několika bodů: U pacientů s počtem eozinofilů vyšším než 300 
eozinofilů v mikrolitru periferní krve se doporučuje pokračovat v léčbě inhalačními kortikosteroidy, a to 
bez ohledu na četnost exacerbací. Pokud navíc takový pacient trpí častými exacerbacemi, je toto 
doporučení důrazné. U pacientů bez exacerbací a s počtem eozinofilů nižším než 300 eozinofilů v 
mikrolitru periferní krve se naopak doporučuje vysazení inhalačních kortikosteroidů a převedení 
na samotnou bronchodilatační léčbu. U pacientů, kteří mají počet eozinofilů nižší než 300 eozinofilů/
µl krve a zároveň mají časté exacerbace, podle autorů nelze žádné závazné doporučení vydat. Během 
přednášky bylo několikrát zdůrazněno, že zmíněný doporučený postup se týká pouze pacientů s 
CHOPN, nikoliv s astmatem ani s ACO (překryv astma a CHOPN). V té souvislosti prof.Miravitlles 
zmínil, že odlišuje pojmy „eozinofilní CHOPN“ a překryvný syndrom ACO, které v žádném případě 
nepovažuje za totožné. 


