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ASTHMA BRONCHIALE

Chronická zápalová choroba 
dýchacích ciest s hyperreaktivitou
priedušiek, ktorá spôsobuje 
opakujúce sa záchvaty dýchavice, 
pocitu tiesne na hrudníku, 
piskotov a kašľa. Tieto sa 
vyskytujú predovšetkým v noci 
alebo nadránom a sú spôsobené 
variabilnou obštrukciou 
dýchacích ciest, ktorá je väčšinou 
reverzibilná. 



EPIDEMIOLÓGIA
Podľa údajov WHO je na celom svete cca 300 miliónov 
chorých na AB a cca 255 tisíc ich ročne na AB zomrie.
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AB  V AMBULANCII 
PRAKTICKÉHO LEKÁRA

• Klinický obraz
symptómy – suchý kašeľ

– piskoty na pľúcach
– sťažené dýchanie
– pocit ťažoby na hrudníku

• Anamnéza – TO, OA, RA, LA, AA, PA



AB  V AMBULANCII 
PRAKTICKÉHO LEKÁRA

• Fyzikálny nález
– auskultačne  na pľúcach - piskoty alebo vrzoty

- predĺžené expírium 
– kašeľ



AB  V AMBULANCII 
PRAKTICKÉHO LEKÁRA

• Diagnostika
Funkčné vyšetrenie pľúc
– PEF
– spirometria 
– bronchomotorické testy 
– špeciálne vyšetrenia – feNO, BAL, biopsia



AB  V AMBULANCII 
PRAKTICKÉHO LEKÁRA

• Diagnostika
Alergologické vyšetrenie
– Prick testy
– špecifické IgE protilátky v sére 

80 % detí a 50 % dospelých má tzv. alergickú astmu.



AB  V AMBULANCII 
PRAKTICKÉHO LEKÁRA

• Diagnostické problémy – dif. dg
CHOCHP, chronický kašeľ iného pôvodu, 
ochorenie srdca, NÚL, psychogénny kašeľ, 
ochorenia hrudnej steny, fixné prekážky v DC 

Problémy aj pri funkčných testoch.



Klasifikácia na základe 
funkčných a klinických 
príznakov

KLASIFIKÁCIA AB
• Ľahká intermitentná

• Ľahká perzistujúca

• Stredná perzistujúca

• Ťažká perzistujúca



KLASIFIKÁCIA AB

Klasifikácia podľa liečby potrebnej na kontrolu astmy



LIEČBA

• Nefarmakologická - obmedzená – zásady života 
astmatika, odstránenie spúšťačov, liečebná 
rehabilitácia a klimatická liečba

• Farmakologická – patrí jej rozhodujúce miesto: 
– protizápalová (kontrolóry) – pravidelne
– symptómová (uvoľňovače) – príležitostne
– doplnkové lieky pri prejavoch alergie



Cieľom liečby je kontrola ochorenia.

Dobre liečený astmatik má:
• minimálne (žiadne) symptómy
• zriedkavé (žiadne) záchvaty
• (skoro) normálne hodnoty PEF
• minimálnu variabilitu PEF
• možnosť robiť bežné denné aktivity vrátane 

telesného zaťaženia

LIEČBA



GINA
Global INitiative for Asthma

• Celosvetová iniciatíva pre astmu – doporučenia pre 
liečbu AB pre odbornú, ale aj laickú verejnosť na 
základe najnovších vedeckých poznatkov

• Prvý dokument vydaný v roku 1993
• Posledná revízia v decembri 2006



GINA
Global INitiative for Asthma

GINA - 4 základné časti:

1. Globálne stratégie pre manažment a prevenciu AB 
(vedecké informácie)

2. Návod stratégií a manažmentu AB pre dospelých 
(sumár informácií pre lekárov)

3. Návod stratégií a manažmentu AB pre deti    
(sumár informácií pre lekárov)

4. Informačný bulletin pre pacienta a jeho rodinu 

www.ginasthma.org



Dôležité ! 

Získať samotného pacienta 
na aktívnu spoluprácu 

pri liečbe !!!



PACIENT
• Vysvetlenie podstaty, 

priebehu a liečby ochorenia

• Zapojenie do liečebného 
procesu                      
(denník symptómov, PEF)

• Rozpoznanie zhoršenia 
choroby

• Tréning samostatného a 
včasného liečebného zásahu

GINA



GINA

www.asthma.org.uk

www.asthmanz.co.nz

www.nhlbisupport.
com/asthma/index.htlm



GINA



Včas diagnostikovaná 
a včas liečená astma 
má dobrú prognózu 

a pacienta minimálne 
limituje v bežnom živote.



WONCA EUROPE 2007
• Ochorenie dýchacích ciest – ASTMA, CHOCHP –

celosvetová epidémia začiatku 3.tisícročia
• Závažný socio-ekonomický dopad
• Dôležitosť včasnej diagnostiky a liečby
• Aká je úloha praktického lekára v manažmente 

pacientov s AB, CHOCHP
• Trendy v Európe:

– Základné funkčné vyšetrenie pľúc už  v 
primárnej starostlivosti – PEF, spirometer
– Včasná liečba ICS – ľahká intermitentná AB 



Ďakujem Vám za pozornosť ☺.


