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1 Úvod 

1.1 Účel metodického dokumentu 

Předkládaný dokument Implementační manuál pro program časného záchytu chronické obstrukční 
plicní nemoci v rizikové populaci: doporučený postup péče vznikl v rámci projektu financovaného z 
Operačního programu Zaměstnanost (OPZ): Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové 
populaci, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008169. 

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout návrh na doporučený postup časného záchytu chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN).  
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2 Současná praxe časného záchytu CHOPN v ČR  

V současné době je platné doporučení z roku 2018, kdy skupina odborníků na CHOPN při České 
pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP (ČPFS) připravila návrh aktualizace doporučených 
postupů pro léčbu stabilní CHOPN „Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní 
CHOPN“. Tento dokument byl schválen Konsenzuální konferencí ČPFS v roce 2017. Na základě tohoto 
dokumentu vnikla zkrácená verze příručky pro praktické lékaře „Chronická obstrukční plicní nemoc 
Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2019“. 

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP sdružuje odborníky, kteří řeší problémy 
respiračních nemocí. Směrem k veřejnosti se obrací prostřednictvím odborně laděných článků v 
denním tisku, relacích v mediích a v kooperaci s pacientskými organizacemi. Sekce má ambice předávat 
podněty výboru ČPFS k řešení problémů oboru i problémů ambulantní sféry oboru pneumologie a 
ftizeologie. Současně si v diskusi upřesňovat názor na problematiku oboru i ambulancí PNE.  

Na začátku roku 2020 vydala Globální iniciativa pro CHOPN (GOLD) aktualizovaná doporučení pro 
diagnostiku, léčbu a prevenci chronické obstrukční plicní nemoci vycházející z dosavadních důkazů.  
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3 Epidemiologie CHOPN  

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je preventabilní a léčitelná nemoc. Představuje 
epidemiologicky závažnou, klinicky heterogenní chorobnou jednotku charakterizovanou trvalou 
poruchou průchodnosti dolních dýchacích cest, projevující se limitací průtoku v oblasti bronchů a 
bronchiolů, tzv. bronchiální obstrukcí. Základním patofyziologickým podkladem CHOPN je abnormální 
odpověď dolních cest dýchacích a plic na dlouhodobou inhalaci škodlivin v ovzduší. Zásadní součástí 
této odpovědi je postupná destrukce distální části dýchacích cest a plicního parenchymu. Průběh 
CHOPN bývá obvykle progresivní, nicméně rychlost progrese a typ postižení mohou být individuálně 
variabilní. CHOPN je charakterizována přítomností progresivní bronchiální obstrukce, postupného 
snížení tolerance fyzické zátěže a zásadní limitací aktivit denního života. V pozdější fázi nemoc již zcela 
nezadržitelně spěje k invaliditě, opakovaným akutním hospitalizacím a předčasné smrti.  

Epidemiologická data jsou závažná a v posledních dvou dekádách mají tendenci k trvalému růstu. 
Experti WHO předpovídají, že v roce 2030 bude mortalita v důsledku CHOPN na 4. respektive 5. místě 
celosvětového mortalitního žebříčku, respektive mortalitního žebříčku ekonomicky vyspělých zemí. 

Nemocní s CHOPN (hlavně aktivní kuřáci cigaret) začínají mít první detekovatelné strukturální známky 
ireverzibilního postižení plic již po 30. roku věku. Pro pacienty s CHOPN platí, že většina z nich má 
výrazné, postupně se zhoršující, dechové obtíže, nicméně většinou nejsou ochotni si je přiznat ani 
vyhledat odbornou pomoc. Většina z nich tak zůstává nadále (i v této době počínajících strukturálních 
změn) exponována rizikovým inhalačním faktorům (zejména kouření cigaret a pracovní zátěži) 
urychlujícím progresivní vývoj onemocnění.  

První diagnóza CHOPN v zemích střední Evropy je stanovena průměrně v 58 letech. V rozmezí věku 30 
let (kdy vznikají první změny) až výše uvedených 58 let (kdy bývá choroba obvykle poprvé 
diagnostikována) tak existuje (z hlediska budoucí prognózy nemocných) jakési kritické vakuum. 
Pacienti se bez včasné lékařské pomoci a bez výrazné eliminace inhalačních rizik dopracovávají k 
těžkým strukturálním změnám a CHOPN se stává hůře prevencí a léčbou modifikovatelná a 
ovlivnitelná. Celosvětové autority na poli respiračních chorob (American College of Physicians, 
American College of Chest Physicians, American Thoracic Society, European Respiratory Society) proto 
doporučují provádění spirometrie jako metody cílené detekce u symptomatických osob ve zvýšeném 
riziku. Z dalších zemí (Itálie, Spojené království) přicházejí doporučení na cílené vyhledávání časných 
stádií CHOPN. Neboť z výše uvedeného vyplývá naléhavá potřeba časněji detekovat a následně léčebně 
ovlivnit pacienty s CHOPN, kteří dosud unikající diagnóze v rámci ČR. 

V roce 2021 bylo v ČR zhruba 182 000 osob s CHOPN, ve věku 40–69 let se jednalo o 85 000 osob. 
Vzhledem k odhadované prevalenci (7–8 %) je patrné, že většina českých nemocných nemá tuto nemoc 
diagnostikovanou a existuje tak nemalé riziko, že CHOPN u nich (u osob bez lékařsky verifikované 
diagnózy CHOPN) bude nezadržitelně progredovat do pozdějšího, více ireverzibilního stádia, kdy bude 
jen těžko léčbou příznivě ovlivnitelná. Pro CHOPN je každoročně hospitalizováno přibližně 16 tisíc osob 
a z tohoto počtu více než 3000 osob ročně umírá (tabulka 1).  
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Tabulka 1 Epidemiologie CHOPN 
1 Pacienti s prvním zaznamenaným kontaktem se zdravotnickým systémem z důvodu CHOPN představují kombinaci 
skutečné incidence a prevalentních pacientů z období před rokem 2010 (tedy před dostupným oknem NRHZS 2010-2018)  
2 Počet zemřelých v daném roce (z jakékoli příčiny) z celkového počtu osob s historií onemocnění (zahrnuje i osoby léčené v 
daném roce). 
3 Počet zemřelých v daném roce pro danou příčinu – pacient nemusel mít příčinu dříve v historii. 
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4 Rizikové faktory CHOPN  

Kouření tabáku je nejvýznamnějším rizikovým faktorem vzniku CHOPN. Bylo ověřeno, že i pasivní 
kouření je rizikovým faktorem. Expozice doma a v práci po dobu více než 40 hod. týdně v trvání 5 let, 
zvyšuje riziko vzniku CHOPN o 48 %.  

Rizikovým faktorem je i kouření dýmky a doutníků.  I dlouhodobé vystavení dráždivým látkám, které 
jsou přítomny ve znečištěném ovzduší mohou být rizikové pro vznik CHOPN.  Kouření zodpovídá za 
zhruba 70–80 % případů CHOPN.  

Jako rizikový faktor se může uplatnit i dětské astma, nízká porodní váha, časté respirační infekce 
v dětském věku, prodělaná tuberkulóza či HIV infekce.  

Z genetických faktorů je rizikový deficit alfa-1 antitrypsinu (A1AT) a polymorfismy genů pro glutation 
S-transferázu, matrix metaloproteinázy a superoxiddismutázy.  

Rizikovým faktorem je i CHOPN v rodinné anamnéze.  
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5 Hlavní příznaky svědčící pro diagnózu CHOPN 

I osoby bez subjektivních potíží mohou trpět CHOPN. Většina nemocných ale trpí určitým stupněm 
dušnosti, které nemusí zpočátku věnovat pozornost. Dušnost vzniká pozvolna, nejdříve po větší fyzické 
námaze, ale později pacienta pocit dušnosti limituje i v klidu.  

Produktivní kašel trápí přibližně 2/3 nemocných. V tomto případě se mluví o bronchiálním fenotypu 
CHOPN. Zhruba polovina nemocných pociťuje nespecifickou únavu. 20-30 % osob s CHOPN má 
současně bronchiektázie, vykašlávají každodenně hnisavé sputum, případně trpí na opakované infekce 
dolních cest dýchacích. V tomto případě se hovoří o fenotypu CHOPN s bronchiektaziemi (BCOS).  

CHOPN se postupně, individuálně různě, klinicky zhoršuje.  U části nemocných bývá klidný průběh 
onemocnění přerušován atakami akutního zhoršení. U některých nemocných dochází k poklesu 
tělesné hmotnosti, zejména svalové tkáně. V tomto případě se jedná o přítomnost fenotypu tzv. plicní 
kachexie.  

Neméně důležitým fenotypem je překryvný fenotyp CHOPN s bronchiálním astmatem (ACO). Tento 
typ je charakterizován přítomností dvou hlavních nebo 1halvího a nejméně dvou vedlejších kritérií 
ukazujících na kombinaci rysů typických pro obě diagnózy.  

Závažné formy CHOPN se většinou po mnoha letech rozvinou do chronické respirační nedostatečnosti, 
spojené se vznikem plicní hypertenze, která vede k přetížení a později selhávání pravého srdce.  

Blíže uvádí příznaky CHOPN tabulka 2.  

Tabulka 2 Příznaky CHOPN  

 

Současně s přítomností CHOPN se u pacientů vyskytují často další komorbidity. Například karcinom 
plic, plicní embolie, pneumonie, ICHS, srdeční selhání, osteoporóza, afektivní poruchy a vředová 
choroba.  

Chronický kašel  Trvalý či intermitentní, někdy s někdy bez produkce sputa 

Chronická tvorba sputa  Každá chronická tvorba sputa může znamenat CHOPN 

Dušnost Progresivní (časem se zhoršuje) 

Perzistentní (každodenní) 

Zhoršení při tělesné zátěži 

Anamnéza expozice rizikovým faktorům Kouření tabáku 

Profesní prach a chemikálie 

Znečištění ovzduší v domácnosti při vaření 
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6 Diagnostika CHOPN  

Základní evaluace stavu pacienta s CHOPN by měla zahrnovat: zhodnocení inhalačních rizik, míru a 
úroveň symptomů, funkční vyšetření plic, laboratorní vyšetření a zobrazovací vyšetření (obrázek 1).  

 

Obrázek 1 Pět základních pilířů diagnózy CHOPN potřebných k optimálnímu managementu 
CHOPN  

 

 

(zdroj: K Brat. CHOPN – diagnóza a léčba stabilní fáze onemocnění; personalizovaný přístup k léčbě s využitím fenotypických 
rysů nemoci. Vnitř Lék 2021; 67(4): 230–239.) 

 

6.1 Funkční vyšetření  

Pacient trpí CHOPN, pokud byl v dlouhodobé expozici inhalačnímu riziku a současně je u něho 
spirometricky prokázána obstrukce dolních cest dýchacích měřená po předchozím vdechnutí 
inhalačních bronchodilatancií. Tento test se nazývá post-bronchodilatační spirometrie. 

CHOPN může být diagnostikována zejména u pacientů, kteří trpí výše uvedenými příznaky svědčícími 
pro CHOPN. Je neobvyklé, aby CHOPN byla diagnostikována u lidí pod 60 let, kteří nikdy aktivně 
nekouřili.  

U pacienta s podezřením na CHOPN je potřeba provést funkční vyšetření plic. Již praktický lékař může 
provést ve své ordinaci orientační spirometrii. Pokud je poměr FEV1 / FVC < 70 %, je potřeba takového 
pacienta odeslat na funkční vyšetření k pneumologovi, který provede post-bronchodialtační 
spirometrii a  následně bodypletysmografii a vyšetření transferfaktoru. Tato vyšetření jsou základními 
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testy, které slouží pro vyloučení bronchiálnímu astmatu a k posouzení závažnosti bronchiální 
obstrukce.  

 

6.2 Zhodnocení tíže příznaků  

Pro hodnocení tíže příznaků je v Evropě doporučována škála dušnosti mMRC (tabulka 3). Lékař se 
nemocného dotáže na subjektivní úroveň jeho námahové dušnosti.  

Jako specifičtější varianta bývá doporučován dotazník hodnotící CHOPN – COPD Assesment Test – CAT 
(tabulka 4). Dotazník zahrnuje 8 oblastí kvality života. Skóre je od 0 do 40 bodů. Tento dotazník vyplňuje 
pacient. Zaměřuje se nejen na dušnost, ale také na ostatní projevy CHOPN, jako je únava, kašel, 
poruchy spánku apod.) 

 

mMRC stupeň 0  Jsem dušný pouze při namáhavém cvičení 

mMRC stupeň 1 Jsem dušný, když pospíchám po rovině nebo jdu do mírného 
kopce 

mMRC stupeň 2  Chodím po rovině pomaleji než lidé stejného věku 

mMRC stupeň 3  Zastavuji se pro dušnost po ujití asi 100 metrů nebo po 
několika minutách rychlejší chůze po rovině 

mMRC stupeň 4  Jsem moc dušný, abych opustil domov nebo dušný při 
oblékání nebo svlékání 

Tabulka 3 mMRC 
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Příklad: Jsem velmi šťastný (á)   0 1 2 3 4 5 Jsem velmi smutný (á)  

Nikdy nekašlu 0 1 2 3 4 5 Kašlu stále  

Vůbec nemám zahleněné 
průdušky 

0 1 2 3 4 5 
Mám silně zahleněné 
průdušky 

 

Vůbec nemám pocit 
sevřeného hrudníku 

0 1 2 3 4 5 
Mám pocit hodně sevřeného 
hrudníku 

 

Když jdu do kopce nebo po 
schodech do jednoho patra, 
nezadýchám se 

0 1 2 3 4 5 
Když jdu do kopce nebo po 
schodech do jednoho patra, 
velmi se zadýchám 

 

Doma vykonávám bez 
omezení všechny činnosti 

0 1 2 3 4 5 
Mám velká omezení při všech 
činnostech doma 

 

Věřím si, že mohu odejít 
z domu navzdory své plicní 
nemoci  

0 1 2 3 4 5 
Vůbec si nevěřím, že mohu 
kvůli své plicní nemoci odejít 
z domu 

 

Spím dobře 0 1 2 3 4 5 Kvůli své nemoci spím špatně  

Mám spoustu energie 0 1 2 3 4 5 Nemám vůbec žádnou energii  

!!! VYPLŇUJE SAMOSTATNĚ PACIENT !!! Celkový výsledek  

Tabulka 4 Dotazník CAT 

 

6.3 Další vyšetření  

Mezi další vyšetření, která lze použít pro diagnostiku CHOPN patří fyzikální vyšetření, které však 
zřídkakdy přispěje ke stanovení diagnózy CHOPN. Navíc fyzikální příznaky bronchiální obstrukce nejsou 
vždy přítomny, pokud se nejedná již o těžší stupeň. 

Dále lze využít zobrazovací metody, zejména skiagram hrudníku, který je cenný k vyloučení 
alternativních diagnóz, jako je plicní fibróza či karcinom plic. Lze použít i vysoce rozlišující počítačovou 
tomografii hrudníku (HRCT), která může být užitečná pro osoby s těžkým průběhem onemocněni nebo 
s dalšími komorbiditami.  
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 Vyšetření krevních plynů – screeningová pulzní oxymetrie a zjištění saturace je užitečné u nemocných, 
u kterých se má toto vyšetření provést a také u nemocných, kde jsou přítomny klinické příznaky 
respirační insuficience nebo pravostranného srdečního selhání.  

Vyšetření deficitu alfa1 antitrypsinu se indikuje u všech nemocných u kterých se CHOPN rozvine ve 
věku < 50 let, kde by mělo dojít k vyloučení  vrozen deficience alfa1-antitrypsinu.  
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7 Klasifikace a stanovení tíže CHOPN  

7.1 Klasifikace CHOPN 

Základní klasifikace CHOPN dle výsledků post-bronchodilatační spirometrie zahrnuje klasifikaci do 
stádií I-IV dle Global Initivative for Chronic Obstructive Lung disease (GOLD) (tabulka 5) a zároveň do 
skupin A až D dle GOLD a popis fenotypů nemoci (tabulka 6).  

Tabulka 5 Spirometrická stádia CHOPN dle GOLD 

 

Kategorie GOLD Míra rizika  Příznaky Označení 

GOLD kategorie A 
malé riziko 
exacerbací  

málo příznaků, stabilní průběh, 
nediagnostikovaní jedinci 

Asymptomatická  

GOLD kategorie B 
malé riziko 
exacerbací  

hodně příznaků, pacienti                
s komorbiditami, dušností  

komorBidní  

GOLD kategorie C 
velké riziko 
exacerbací 

málo subjektivních příznaků, 
nediagnostikovaní jedinci 

VzáCná  

GOLD kategorie D 
velké riziko 
exacerbací 

hodně subjektivních příznaků, 
často hospitalizovaní  

Děsivá 

Tabulka 6 Charakteristika nemocných dle kategorií GOLD 

 

Stádium 1:  Lehké 
FEV1/FVC < 0,70 

FEV1 ≥ 80 % NH 

Stádium 2: Středně těžké 
FEV1/FVC < 0,70 

50 % ≤ FEV1 < 80 % NH 

Stádium 3:  Těžké 
FEV1/FVC < 0,70 

30 % ≤ FEV1 < 50 % NH. 

Stádium 4:  Velmi těžké  
FEV1/FVC < 0,70 

FEV1/FVC < 30 % NH 
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Kromě spirometrických parametrů je doporučováno sledování symptomů hodnocených pomocí škály 
CAT a mMRC skóre a také se pátrá po počtu akutních exacerbací přítomných v posledním roce. Skupina 
A reprezentuje asymptomatické pacienty v časném stadiu nemoci, skupina B je zatížena komorbiditami 
a vyšším rizikem mortality, skupina C jsou oligosymptomatičtí pacienti, skupina D jsou pacienti s 
nejtěžším stavem a s vysokým rizikem mortality. 

 

7.2 Fenotypy CHOPN 

V ČR bylo pospáno 6 základních fenotypů CHOPN. Jeden pacient může být nositelem jednoho či více 
fenotypů zároveň. Fenotypy se mohou v čase měnit.  

• Frekventní exacerbátor  

• Bronchitický fenotyp 

• emfyzematický fenotyp 

• překryv astma s CHOPN (ACO) 

• Překryv CHOPN s bronchiektáziemi (BCOS) 

• Plicní kachexie 

 

Bližší popis viz tabulka 7. 

Koincidence fenotypů je asociována se zhoršenou kvalitou života a průběhem nemoci. 

Pokud je CHOPN asociována s přítomností jiných komorbidit, pak se mluví o komorbidním fenotypu.  
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Tabulka 7 Klinické fenotypy CHOPN 

 

 

 

 

 

Fenotyp Klinický projev HRCT nález Funkční změny Další parame- try Specifická léčba 

Bronchitický Chronická bronchitida 
(základní parametr) 

Zesílená stěna 
bronchů, hlenové 
zátky 

  Mikrobiální kolonizace 
dolních dýchacích cest 

Mukoaktivní léky, 
ATB, speciální 
fyzioterapie 

Emfyzematický Dušnost při námaze, 
snížená tolerance 
fyzické zátěže, 
soudkovitý hrudník, 
absence chronické 
expektorace 

Snížená plicní 
denzita, identifikace 
typu a lokalizace 
maxima 
emfyzematických 
změn (základní 
parametr) 

Plicní hyperinflace a 
výrazný pokles 
transferfaktoru 
a transferkoeficientu 

Redukce alfa1 
antitrypsinu (někdy), 
riziko spontánního 
pneumotoraxu 

BLVR, LVRS, 
theofylin 

Exacerbační 2 a více exacerbací 
během posledních 12 
měsíců (základní 
parametr) 

  Skokové zhoršení 
plicních funkcí 

Urychlení progrese 
choroby, často 
spojeno s rizikem 
úmrtí 

IKS/LABA, 
roflumilast, 
mukoaktivní léky, 
ATB, speciální 
fyzioterapie 

BCOS Opakované infekce, 
hojná hlenová nebo 
hlenohnisavá 
expektorace, někdy i 
krev v hlenu, někdy 
však absence 
expektorace („suché 
bronchiektázie“) 

Průkaz různých typů 
bronchiektázií ve 
dvou a více lalocích 
plic (základní 
parametr) 

  Pozitivní kultivace 
sputa (často G 
negativní) 

Mukoaktivní léky, 
ATB, roflumilast, 
speciální 
fyzioterapie 

ACOS/ACO Kombinace klinických 
projevů CHOPN a 
astmatu (velká 
nejednotnost 
klasifikačních kritérií v 
rámci různých zemí) 

  Opakovaný průkaz 
reverzibility BO (výrazně 
pozitivní BDT mimo 
období exacerbace), 
jakýkoliv průkaz 
hyperreaktivity (pozitivní 
BKT) 

Zvýšené eozinofily v 
krvi/sputu, vyšší 
FeNO, anamnéza 
astmatu, atopie. 

IKS/LABA 

Plicní kachexie BMI < 21 (základní 
para- metr) 

Redukce svalové a 
tukové vrstvy na 
hrudníku 

  FFMI < 16 muži, FFMI 
< 15 ženy 

Posilování 
respiračních svalů, 
specifická 
fyzioterapie, 
nutriční podpora 
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V současné době se u každého pacienta posuzuje stupeň bronchiální obstrukce 1-4 (GOLD), kategorie 
A-D (GOLD) a popíše se konkrétní fenotyp pacienta (obrázek 2).  

 

Obrázek 2 Současná klasifikace CHOPN 

 

 

 

 

  

GOLD 1-4 GOLD A-D  

 

Klinické fenotypy  
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8 Léčba CHOPN 

Léčba by měla být zahájena co nejdříve od stanovení diagnózy, bez ohledu na fenotyp nemoci.  

Léčba by měla:  

• Zmírnit obtíže a příznaky 
• Zlepšit toleranci zátěže 
• Zlepšit zdravotní stav 
• Předcházet progresi onemocnění 
• Předcházet exacerbacím a léčit je 
• Snižovat úmrtnost 

 

Léčba se u stabilní CHOPN zahajuje podle zjištěného stádia. V závislosti na progresi nemoci se intenzita 
léčby stupňuje, mění se pouze při nežádoucích účincích.  

V dlouhodobém průběhu nemoci je léčba schopna zmírnit příznaky a komplikace, zlepšit toleranci 
fyzické zátěže a snížit či oddálit počet exacerbací. Nedokáže však zabránit poklesu plicních funkcí.  

Inhalační forma léčby je první volbou před jinou formou léčby. 

Spektrum terapeutických možností je rozděleno do pěti okruhů (obrázek 3):  

• eliminace rizik 
• základní (paušální) léčba 
• fenotypově vázaná léčba 
• léčba respiračního selhání a podpůrná léčba  
• léčba komorbidit.   

Obrázek 3 Pět základních pilířů adekvátní léčby CHOPN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (zdroj: K Brat. CHOPN – diagnóza a léčba stabilní fáze onemocnění; personalizovaný přístup k léčbě s využitím fenotypických 
rysů nemoci. Vnitř Lék 2021; 67(4): 230–239.) 
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8.1 Eliminace rizik  

Odvykání kouření  

Jedná se o základní léčebnou intervenci. U pacientů v lehkém stádiu významně zpomaluje pokles 
plicních funkcí v čase. U všech stádií zlepšuje kvalitu života, zvyšuje účinnost bronchodilatačních léků a 
inhalačních kortikosteroidů. Zdravotník by měl zajistiti pomoc s odvykáním kouření a zajištění 
psychologické podpory, případně farmakoterapie založené na substituci nikotinu. 

Znečištění ovzduší a profesní expozice 

Smog přispívá ke vzniku CHOPN, je také spouštěčem akutních exacerbací. Eliminace znečištění ovzduší 
by měla být jedním ze základních opatření při léčbě CHOPN. 

 

8.2 Základní (paušální) léčba 

Bez ohledu na fenotyp nemoci je indikována léčba, která by měla být zahájena co nejdříve od stanovení 
diagnózy. Léčba zahrnuje podávání bronchodilatancií, plicní rehabilitaci, nácvik inhalační techniky, 
očkování proti respiračním patogenům, nutriční péči a případně psychickou podporu.  

 

Dlouhodobě působící bronchodilatancia 

Zahrnují beta2-sympatomimetika = LABA a parasympatolytika = LAMA. LAMA i LABA umožňují lepší 
kontrolu příznaků, zlepšují kvalitu života s, snižují počet akutních exacerbací a hospitalizací. Jsou účinné 
již od časných stádií CHOPN. Monoterapie LABA nebo LAMA se používá u pacientů s mírnějším stádiem 
CHOPN. Kombinace obou se používá u těžšího průběhu CHOPN.  

 

Krátkodobě působící bronchodilatancia 

Zahrnují beta2-sympatomimetika = SABA a parasympatolytika = SAMA. Zlepšují plicní funkce a 
příznaky. Kombinace SABA a SAMA je účinnější. Používají se jako úlevové léky.  

 

Plicní rehabilitace  

Je komplexní péčí, která zahrnuje edukaci, respirační fyzioterapii, pohybový trénink, ergoterapii, 
nutriční a psychosociální podporu.  

 

Nácvik inhalační techniky  

Je důležitou součástí léčby, neboť většina aplikovaných léků u CHOPN je inhalačních. Používání 
respirátorů je zatíženo velkou chybovostí a doporučuje se proto alespoň jednou za rok pravidelně 
evaluovat inhalační techniku fyzioterapeutem nebo specializovanou sestrou.  
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Očkování  

Doporučuje se očkování proti pneumokokovi a každoročně proti chřipce. Doporučuje se očkování proti 
covid-19, zejména au pacientů komorbiditních, ve starším věku a horšími plicními funkcemi.  

 

Nutriční podpora  

Příčinou i důsledkem těžšího průběhu CHOPN může být malnutrice. Je tedy vhodné zhodnotit nutriční 
stav pacienta podle výsledku nastavit dietu, Strava by měla být bohatá na bílkoviny a kvalitní tuky se 
suplementací vitaminu A a D a stopových prvků. U obézních pacientů by měla být váha redukována. 

   

Edukace  

Edukace zahrnuje programy odvykání kouření, správnou výživu, správné inhalační techniky a správné 
rozpoznání akutních exacerbací a situací, které je vyvolávají.  Edukace by měla být standardní součástí 
dlouhodobé péče o nemocného s CHOPN.  

 

Psychosociální podpora  

CHOPN může vést k rozvoji anxiety a deprese. Tyto jevy mohou vést k vyhýbání se společnosti a fyzické 
či sexuální aktivitě. Pomoc pacientům může nabídnout lékař, sestra, fyzioterapeut, psycholog či 
poradna pacientského spolku ČOPN.  

 

8.3 Fenotypově specifická léčba 

Pacienti s dobře vyjádřeným fenotypem by měli být léčeni i specifickými typy léčby. Pokud má pacient 
více fenotypů, měla by léčba odpovídat přítomnosti každého z nich.   

 

Frekventní exacerbátor  

Pacienti s ≥ 2 akutními exacerbacemi za rok by měli dostat inhalační kortikosteroidy (IKS), inhibitor 
fosfodiesterázy 4, mukoaktivní léky, antibiotika nebo kombinaci těchto léků. 

 

Bronchitický fenotyp 

U tohoto fenotypu se používají mukoaktivní látky obsahující tiolovou skupinu a inhibitory 
fosfodiesterázy 4. Je vhodné zařadit respirační fyzioterapii.  
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Emfyzematický fenotyp 

Zde se používá farmakologická (metylxantiny, které zmírňují dušnost a mají bronchodilatační efekt, 
používají se v kombinaci s LABA) i nefarmakologická léčba (respirační fyzioterapie, bronchoskopická 
volumredukce, volumredukční chirurgie a léčba alfa-1 antitrypsinem). 

 

Překryv astma s CHOPN (ACO) 

Zde je přínosná kombinační léčba LABA s IKS. 

 

Překryv CHOPN s bronchiektáziemi (BCOS) 

U těchto pacientů se zařazují mukoaktivní látky obsahující tiolovou skupinu, které mají mukolytické a 
také mírné antibakteriální účinky. Dále se používají inibitory fosfodiesterázy 4 a antibiotika. dalšími 
léčebnými možnostmi jsou drenážní techniky či imunostimulační léky. 

 

Plicní kachexie 

Tito pacienti by měli dostat komplexní nutriční podporu, plicní rehabilitaci a psychosociální podporu.  
Léčí se respirační selhání, bronchiektázie či bakteriální akutní exacerbace.  

 

Pokud dochází u pacientů s CHOPN k respiračnímu selhání, potom léčba zahrnuje dlouhodobou domácí 
oxygenoterapii (DDOT), domácí invazivní ventilaci (dNIV), která zmírňuje symptomy a zlepšuje plicní 
funkce a kvalitu života.  

V terminálním stádiu je indikována paliativní léčba. Zahrnuje jak farmakologickou léčbu 
(bronchodilatační léčba, opiáty, sedativa, anxiolytika, analgetika) tak nefarmakologickou léčbu 
(respirační fyzioterapie, DDOT, dNIV, léčba deprese a anxiety). Hlavním cílem léčby je přiměřená kvalita 
života a zmírnění utrpení.  

 

8.4 Léčba komorbidit  

Je nutné aktivně pátrat po nejčastějších komorbiditách a léčit je. Pokud se neléčí, dochází ke zhoršování 
průběhu CHOPN. 

Kardiovaskulární nemoci, zejména ICHS, chronické srdeční selhání, plicní hypertenze a arteriální 
hypertenze jsou velmi časné a jednou z nejčastějších příčin smrti pacienta s CHOPN. Karcinom plic je 
s CHOPN často asociován a bývá jednou z nejčastějších příčin smrti pacienta s CHOPN. 

 



                       
 

  
 

  
Metodika realizace pilotního projektu: doporučený postup péče 
verze 1.0  Stránka 23 z 25 

 
 

8.5 Závěr 

Optimální léčba nemocných s CHOOPN vyžaduje individualizovaný a multidisciplinární přístup, který je 
zaměřen na pacientovi příznaky, potřeby a přání. 

Prognóza nemocných s CHOPN je obtížně odhadnutelná. Je navázána na přítomnost aktivního pohybu 
pacientů s CHOPN. Dosud nejcitlivějším multikomponentním ukazatelem prognózy nemocných 
s CHOPN je úroveň symptomů, míra obstrukce, stupeň limitace fyzické zátěže a změna tělesného 
složení. Tyto 4 parametry tvoří dohromady index, který předpovídá riziko úmrtí nemocného s CHOPN. 
Index byl označen zkratkou BODE (BMI, bronchiální Obstrukce, Dušnost a tolErance fyzické 
zátěže)(tabulka8).  

 

Parametr  0 bodů 1 bod 2 body 3 body  

BMI (kg/m2)   > 21  
  

≤ 21 

FEV1 (% NH)  ≥ 65 50–64 36–49 ≤ 35 

mMRC (0-4)  0–1 2 3 4 

6MWT (m)  ≥ 350 250–349 150–249  < 150 

Tabulka 8 BODE index k určení prognózy CHOPN 
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9 Organizace péče o nemocné s CHOPN a monitorování CHOPN  

Ověření diagnózy CHOPN, včetně stanovení jejího stádia provádí pneumolog. 

Nemocní s CHOPN jsou v péči praktických lékařů a pneumologů (paušální léčba je s výhodou 
zajišťována kooperací praktických lékařů a pneumologů, volba optimální personalizované terapie je 
pak náplní práce pneumologů a dalších specialistů včetně hrudních chirurgů, radiologů, fyzioterapeutů, 
nutričních specialistů a dalších). 

Doporučená frekvence kontrol je 1 × za 3-6 měsíců u stabilních osob, či v kratších intervalech u 
nestabilních pacientů. 

Obsah kontrol by měl minimálně zahrnovat anamnézu, protikuřáckou intervenci (pokud nemocný stále 
kouří), fyzikální a spirometrické vyšetření, vyšetření saturace hemoglobinu kyslíkem měřenou pulzním 
oxymetrem, kontrolu compliance k inhalační léčbě a kontrolu inhalační techniky, sledování komorbidit 
a jejich léčby, sledování nežádoucích účinků léčby, sledování kvality života.   
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