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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. 

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. 

V další prezentaci popisuje prof. Millqvist příčinu chronického kašle v tzv. hypersenzitivitě kašlacího 
reflexu, který provází nemoci spojené s chronickým kašlem, ale může být také příčinou kašle trvajícího 
déle než 8 týdnů u lidí, kteří nemají žádnou nemoc jejíž projevem je kašel. Prof. Milqvistová dále uvádí 
seznam doporučovaných léčiv k tlumení chronického kašle. Na prvním místě zmiňuje nízké dávky 
morfia (To dle historického okénka Dr. Satii bylo používáno k léčbě chronického kašle již od roku 1827, 
respektive francouzský lékař René Laennac popsal jeho antitusický efekt). Dále popisuje účinky 
gabapentinu a pregabalinu na zlepšení kvality života pacientů s chronickým kašlem, avšak pro 
nežádoucí účinky těchto spíše symtomatických léků zdůrazňuje na konci prezentace, že je důležité 
nejprve hledat nemoci asociované s kašlem, které můžeme kauzálně léčit a soustředit se především na 
terapii těchto nemocí než pouze na tlumení symptomů. V kazuistice pak připomíná typické pacienty s 
chronickým kašlem, konkrétně s diagnózou eosinofilní bronchitidy, kde dochází k ústupu obtíží po léčbě 
kortikosteroidy.

Prof. Smithová se ve své přednášce spíše zaměřila na budoucí léčbu chronického kašle, protože v 
současné symptomatické léčbě až příliš převažují nežádoucí účinky. U morfia vidí nedostatek ve 
vznikající toleranci, časté zácpě a v nebezpečí možného zneužívání medikace. V léčbě gabapentinem 
pak zdůrazňuje vznik slabosti, malátnosti a někdy i zmatenosti. Fyzioterapie, při které jsou pacienti 
učeni vůlí potlačovat kašel, relaxovat dechové svaly a hrdlo, zas není pro velkou část pacientů 
dostupná. Představila tedy novou skupinu léků, která působí inhibičně na receptory P2X3, které fungují 
v dýchacích cestách jako receptory reagující na mechanické či chemické podráždění a stojí na počátku 
kašlacího reflexu. První studie s maximální tolerovanou dávkou byly velmi úspěšné stran efektu na 
chronický kašel, avšak většina pacientů hlásila poruchu chutě, jako nežádoucí účinek léčby. Tyto 
příznaky téměř vymizeli při podávání nižších dávek, kde však efektivita na kašel byla méně než 
poloviční vůči maximální dávce. Závěrem tedy uvedla, že je třeba hledat specifičtější inhibitory těchto 
receptorů a případně i další cíle léčby. 


