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Na 30. kongresu Evropské respirační společnosti probíhajícím v letošním roce virtuálně 
kvůli pandemii COVID nemoci jsem si vybral hned jedno z prvních odborných sympozií, 
které se věnovalo pozici systémové kortikoterapie v léčbě těžkého astmatu. 
Úvodní obecná prezentace shrnula současné doporučení pro léčbu těžkého astmatu, kde 
jsou systémovýé kortikosteroidy (SKS) doporučovány pouze pro zvládnutí exacerbací. 
Dlouhodobá léčba SKS by měla být zvážena až jako poslední léčebná možnost protože je 
spojena s vysokým výskytem nevratných vážných vedlejších účinků. Bohužel, celosvětově 
je trvale kortikosteroidy léčeno 20-60% pacientů s těžkým astmatem, přitom dlouhodobě 
podávaná dávka 0,5-1g prednisolonu denně již může vést k rozvoji vedlejších účinků, jako 
je katarakta, kardiovaskulární onemocnění, pneumonie, diabetes mellitus, osteoporoza a 
další. Léčba těchto následků je spojena s vysokými finančními náklady. Nejen proto 
bychom měli u těžkého astmatu volit strategii léčby tak, aby byly systémové kortikoidy 
použity co nejméně. Klíčem k úspěchu u správně potvrzené diagnózy těžkého astmatu je 
ověření správnosti léčby, správnosti inhalační techniky a pečlivé hodnocení adherence 
pacienta k léčbě. Důležitá je možnost odeslat pacienta s problematickou kontrolou astmatu 
do specializovaného centra, zejména tehdy, pokud pacient prodělá dvě a více exacerbací 
astmatu s nutností léčby nárazem systémovou kortikoterapií v posledním roce a/nebo 
potřeboval opakovaný akutní lékařskou pomoc na pohotovsti či v nemocnici, či byl 
dokonce přijat do intenzivní péče pro těžké astma. Trvalou léčbu systémovými kortikoidy 
pro těžké astma by neměl lékař v ambulanci zahajovat, jde o léčebný nástroj poslední 
možnosti v situacích, kde není možné postupovat jinak a patří do rukou lékaře centra pro 
těžké astma. 
David Price ze Singapuru prezentoval přehledné sdělení o neadkvátním používání SKS u 
těžkého astmatu a dopadu této léčby na zdravotní stav pacientů. Na práci sledujících 
24117 párů pacientů léčených a neléčených SKS bylo prokázáno, že nejčastějšími 
vedlejšími účinky této léčby je diabetes mellitus (HR 1.26; 95% CI 1.15-1.37), kardio-
cerebrovaskulární onemocnění (HR 1.53; 95% CI 1.21-1.41), pneumonie (HR 2.68; 95% 
2.30-3.11) a osteoporóza (HR 3.11; 96% 1.87-5.19). Riziko vzniku těchto následků koreluje 
s dávkou užívané léčby, například riziko osteoporózy se ztrojnásobuje při zvýšení dávky 
SKS nad 2,5 mg prednisolonu/den. Taiwanská príce Yao et al. prokázala na velkém 
souboru téměř 2,6 milionů záznamů pacientů zvýšené riziko krvácení do GIT, sepse a 
srdečního selhávání vlivem i krátkodobě nasazené léčby SKS. Je tedy doporučeno 
provést screening rizika vzniku vážných vedlejších účinků léčby OCS u pacientů, kde je 
lékař zvažuje. Stejně tak Dr. Price předložil důkazy o vyšší mortalitě, horší kvalitě života a 
vyšších nákladech na léčbu pacientů, kteří musí být léčeni SKS. Práce Voorham at al 
(Allergy 2019) pak prokázala na datech z USA, že zvládnutí následků dlouhodobé léčby 
SKS je dražší než léčba astmatu samotného a dávka SKS ovlivňuje výši těchto finančních 



nákladů (roční náklady na léčbu následků léčby SKS 5mg/den 2428 liber vs 4449 liber při 
léčbě více než 15mg prednisolonu denně). I v jiných oborech medicíny než je pneumologie 
a alergologie byla řešena otázka vedlejších účinků SKS a nákladů na jejich řešení u 
systémových zánětlivých onemocnění. Příkladem může být Crohnova choroba a 
revmatoidní artritida, kde dostupnost nových biologických léků umožnila snížit četnost 
léčby SKS. Guidlines na léčbu těchto nemocí doporučují SKS jako nejméně vhodnou a 
ideálně dočasnou možnost do doby zahájení biologické léčby modifikující základní 
onemocnění. Stejně tak pneumologové a alergologové by se měli snažit změnit uvažování 
při léčbě těžkých forem astmatu a odložit indikaci SKS až jako poslední léčbnou možnost 
nekontrolovaného astmatu, aby pacient nebyl nevratně poškozen vedlejšími účinky této 
léčby. 
David Jackson z NHS z Londýna prezentoval návod jak najít vhodného pacienta s těžkým 
astmatem, který by měl být směřován k ukončení léčby SKS. Ve svém sdělení prošel 
základní body guideline péče o těžké astma, jehož prvním bodem je ověření, zda jde o 
obtížně léčitelné astma či těžké refrakterní astma. Dr. Jackson prezentoval dif.dg. příznaků 
těžkého astmatu a onemocnění, které mohou těžké astma věrně imitovat. Důležitá je také 
kontrola adherence a inhalační techniky.  Na práci 5504 astmatiků z USA (Bender 2006, 
JACI) je odhadována adherence k léčbě fixní kombinaci inhalačního steroidu a beta-2-
mimetika mezi 18-24%, adherence roste s věkem, nejnižší je v adolescentní skupině a u 
mladých dospělých. Farmakologické studie s novými antieozinofilními biologickými léky a 
léky proti alergickému zánětu (benralizumab, dupilumab) ukázaly, že i v placebové větvi se 
podařilo redukovat dávku systémové kortikoterapie až o 50%, což může odpovídat 
nedostatečné optimalizaci inhalační léčby před vstupem do studie. Takoví pacienti by 
pravděpodobně SKS ani nemuseli mít, pokud by svoje inhalační léky užívali zcela 
pravidelně. Dále byla diskutována role SKS v ovlivnění astmatu. SKS mohou fungovat jen 
u těch pacientů, kde jsou příznaky ovlivněny intenzivním zánětem a nikoliv pouze 
obstrukcí dýchacích cest. Vhodným biomarkerem dobré odpovědi na kortikosteroidy  je 
např. zvýšená koncentrace vydechovaného oxidu dusnatého, nebo eozinofilie periferní 
krve. U pacientů bez tohoto zánětu lze doporučit bronchodilatanci a dechovou rehabilitaci. 
Závěrem Dr.Jackson doporučil chránit pacienty s těžkým astmatem před neadekvátní 
léčbou SKS, vhodnost odlišení těžkého refrakterního astma od obtížně léčitelného astma a 
posouzení biomarkerů eozinofilního zánětu. Nutné je včas rozpoznat pacienta vhodného 
k odeslání do centra pro těžké astma.
Velmi praktické sdělení uvedl endokrinolog Mark Grunnel z Addenbrook Hospital (UK) o 
insuficienci nadledvin u pacientů léčených dlouhodobě systémovými kortikoidy (SKS). Na 
úvod Dr.Grunnel  rekapituloval fyziologii sekrece hormonů kůry nadledvin, 
zpětnovazebnému snížení endogenní sekrece kortisolu a cirkadiánní sekreci kortisolu. 
Dále zmínil rolu kortikosteroidů v organismu pro homeostázu a příznaky jejich deficitu 
(hypotenze, nedostatečná reaktibilita na stresové podněty, únava, hypoglykémie, šok, 
poruchy minerálů). V přehledu byly zmíněné rizikové situace vedoucí k supresi endogenní 



sekrece kortisolu, jako jsou opakované nárazy kortikoidy (zejména podávané déle než tři 
týdny, náraz kortikoidy podaný v průběhu 1 roku od ukončení předchozí dlouhodobé léčby 
SKS, léčba více než 40 mg prednisolonu/den, léčba SKS delší než tři týdny, dávka SKS 
podaná večer). V případě nutnosti suplementace SKS při projevech insuficience nadledvin 
po ukončení SKS je nutná jejich suplementace (denní dávka 15-20mg hydrocortisonu, 
resp. 3-5mg prednisolonu, resp. 0,375-0,5mg dexamethasonu), nejvyšší 
mineralokortikoidní aktivitu má hydrocortison ve vyšších dávkách, nejnižší dexamethason. 
Při potřebě redukovat trvalou léčbu SKS lze z endokrinologického hlediska bezpečně a 
rychle snížit dávku na fyziologickou hodnotu (např. 5 mg prednisolonu/den). Zcela vzácně 
je nutné provést screening na hypokortikalismus u pacientů léčených více než 7,5mg 
prednisolonu/den. Pokud astmatolog zvažuje úplné ukončení kortikoterapie, je vhodné 
provést statické vyšetření kortisolu v séru (odběr v 9 hodin ráno) nebo dynamický 
synatchenový test, který ověří, zda je endogenní sekrece dostatečná. Hodnota statického 
ranního kortisolu pod 100 nmol/l je známkou kompletní adrenální insuficience a je nutná 
nadále substituční léčba SKS. Hodnoty 100-350 nmol/l svědčí pro částečnou insuficienci 
nadledvin a je vhodná částečná substituce. Obě tyto kategorie pacientů dependentních na 
SKS léčbě je vhodné vybavit kartičkou s informacemi o nutnosti navýšit kortikoterapii 
v případě akutního onemocnění. U těchto pacientů je vhodné plánované úplné postupné 
ukončení SKS léčby odložit nebo výrazně zpomalit za kontroly schopnosti endogenní 
sekrece kortisolu a monitorace příznaků insuficience nadledvin. 


