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 v SR fajčí približne 26 % obyvateľov

 väčšina fajčiarov začala pre 18 rokom života

 50 % fajčiarov si skracuje život o 15-20 rokov 
(2/3 zomierajú pred dosiahnutím  dôchodkového veku)

 každý rok zomiera 7 mil. ľudí (v EU 700tis.) na

následky fajčenia cigariet

 600tis. ľudí umiera na následky pasívneho fajčenia



Cigaretový dym je karcinogén triedy IA (IARC)- 50 karcinogénov, aditiva, 

mutagény, toxické látky…  = neexistuje bezpečná miera expozície

1,3 mld ľudí fajčí



...NÁSLEDKY PO ROKOCH
MLADÍCKEJ NEROZVÁŽNOSTI...

30 % všetkých onkologických ochorení

20-30 % kardiovaskulárnych ochoren

70-80 % trvalých pľúcnych ochorení



- 90 % nádorov priedušiek/pľúc

- riziko stúpa s počtom cigariet

- po 10 r. abstinencie klesá riziko na úroveň ako
u nefajčiara

- VCHGD, hormonálne poruchy, poruchy očného pozadia,
riziká v tehotenstve, psychiatrické komorbidity...



CHOCHP

• 4. najčastejšia príčina úmrtí na svete
prevalencia 4-10 % populácie

• preventabilné a liečiteľné ochorenie

• najčastejšia príčina chronickej morbidity a 
mortality, 

• prevažne ireverzibilná, v čase perzistujúca 
bronchiálna obštrukcia, ktorá progreduje

• abnormality dolných dýchacích ciest (DC) a /alebo 
pľúcnych alveol spôsobené deštrukčno-zápalovou 
odpoveďou dýchacích ciest na dlhodobú inhal. 
expozíciu škodlivých častíc a plynov u geneticky 
predisponovaného jedinca



CHOCHP

• etiológia: fajčenie cigariet, smog, znečistenie 
vonkajšieho prostredia/pracovná 
expozícia.../, genetické faktory (deficit AAT)

• pozn. pasívna expozícia cigaretovému dymu
≥ 40 hod/týždeň zvyšuje riziko vzniku 
CHOCHP o 48 %

• fajčiari- ťažšie symptómy, rýchlejší pokles 
pľúcnych funkcií, vyššia mortalita



LIEČBA CHOCHP

• obdobia stabilnej CHOCHP

• obdobia exacerbácií (zápalové epizódy)

• komorbidity- vplyv na morbiditu a mortalitu



Liečba CHOCHP

• Farmakologická- redukcia symptómov, redukcia 
frekvencie a závažnosti AE, zlepšenie tolerancie 
fyzickej záťaže, zlepšenie kvality života

- LABA, LAMA, ICS + nácvik správnej inhalačnej 
techniky!

• Nefarmakologická- eliminácia rizík (fajčenie 
cigariet)!!! respiračná fyzioterapia, nutričná 
podpora, psychosociálna pomoc, vakcinácia 

• Fenotypy CHOCHP

• Iniciálna liečba/ pokračovacia liečba/ odpoveď na 
liečbu

• Zvážiť cieľ liečby (dýchavica? exacerbácia?)



GOLD – pomôcka v manažmente CHOCHP

• odráža súčasné poznatky medicíny založenej na dôkazoch 

• snaha o jednotný prístup  a uľahčenie terapeutického rozhodovania

• individuálny prístup po zamyslení sa a zvážení

* Zváž pri CAT > 20 alebo výraznej dýchavici
** Zváž ako počet Eo > 300/ul© 2020 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



FARMAKOLOGICKÁ LIEČBA CHOCHP

• Bronchodilatačná
liečba

• Inhalačná technika
• Protizápalová liečba

Ak je odpoveď na iniciálnu liečbu dostatočná, ponechať ju

Ak nie: - zamerať sa na prioritné liečiteľné ciele (dýchavica a exacerabácie)

- zaradiť pacienta a nasledovať ďalšie kroky

- zhodnotiť odpoveď na liečbu, upraviť a vyhodnotiť

- toto odporúčanie je nezávislé na ABCD zaradení v čase stanovenia diagnózy

Eo=počet eozinofilov v krvi (bunky/μl)

*zvážiť ak Eo ≥300 alebo Eo ≥100 a ≥2 stred. ťaž. exacerbácie / 1 hospitalizácia

**zvážiť de-eskaláciu ICS kvôli pneumónii alebo nesprávne počiatočnej indikácii alebo straty odpovede na ICS

© 2020 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



Faktory, ktoré by mali byť dôležité pri pridaní IKS  
k bronchodilatačnej liečbe u pacientov s CHOCHP

#napriek zodpovedajúcej dlhotrvajúcej bronchodilatačnej liečbe

PODANIE IKS JE 
ODPORUČENÉ

ZVÁŽIŤ POTREBU IKS LIEČBA IKS NIE JE 
ODPORUČENÁ

História hospitalizácií pre 
Exacerbáciu CHOCHP#

Pri pneumóniách

≥ 2 stredne ťažké Exacerbácie 
CHOCHP/rok#

1 stredne ťažká Exacerbácie 
CHOCHP/rok#

> 300 buniek/µl Eoz v krvi 100 – 300 buniek/µl Eoz v 
krvi

< 100 buniek/µl Eoz v krvi 

História alebo sprievodná dg. 
astma

História mykobakteriálnych
infekcií

© 2020 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



Rôzne inhalačné pomôcky majú rôzne inspiračné úsilie (kPa)
a inspiračný prietok (l/min) 

Ciciliani AM et al. International Journal of COPD 2017:12 1565–1577



TIO/OLO - Zlepšenie času tolerancie námahy 

(CRCWE)

TIO/OLO – Ovplyvnenie  reziduálnej kapacity RV
TIO/OLO - Redukcia str.ťažkej/ťažkej exacerbácie 

TIO/OLO - Zlepšenie SGRQ (kvality života)porovnaní TIO/OLO - Redukcia  dýchavice (TDI)TIO/OLO - Zlepšenie pľúcnych funkcií

Moderná liečba LABA/LAMA  má pod kontrolou symptómy, zlepšuje kvalitu života a 
je bezpečná

Buhl et al., Eur Respir J 2015, O´Donnell et al. ATS 2015,Singh D, et al. Respir Med 2015,Beeh  et al.Pulm Pharma Ther 2015, Carveley P. et alMarch 28, 2018, http://dx.doi.org/10.10/6/52213-2600(148) 
30102-4

Avšak treba k nej pridať aj elimináciu rizík vzniku ochorenia



Čo je vlastne závislosť na nikotíne?

 patrí medzi najsilnejšie a najrýchlejšie sa rozvíjajúce
drogové závislosti

 progresívne, chronické a recidivujúce ochorenie
(F172)

 geneticky podmienená miera závislosti : enzým
CYP2A6

 závislosť fyzická + psychická

 vysoké riziko u detí!



ZLOŽENIE 
TABAKOVÉHO DYMU

- približne 5000 chemických
látok

- 64 prekázaných ľudských
karcinogénov (vinylchlorid, 
nitrozamíny, benzpyrén...)

- alergény, mutagény, aditíva, 
toxické látky, nikotín, CO, 
decht....



NIKOTÍN

Silná droga, núti človeka fajčiť, aj napriek
všeobecne známym negatívnym zdravotným a 
ekonomickým dopadom:

Celkové náklady v EU spôsobené užívaním
tabaku = 517mld Eur/rok



 Dopamín - pohoda

 Acetylcholín - zníženie tenzie

 Noradrenalin - zvýšenie výkonu

 Chronická expozícia - zníženie hladiny serotonínu – depresie

 Rozvoj tolerancie: opakovanie dávky drogy, zvyšovanie
dávky drogy

Účinky nikotínu



 neovládateľná chuť na cigaretu

 podráždenosť, depresia

 poruchy koncentrácie

 poruchy spánku

 zmätenosť

 závrate, tachykardia, pokles TK
dušnosť

 ………

Abstinenčné příznaky… delírium



Možnosti vzniku a pestovania nikotínovej závislosti

 klasické cigarety

 cigary

 fajka, vodná fajka

 snuff (žuvací tabak)

 elektronické cigarety (vapovanie)

 „ bezdymový tabak“- IQOS

 ………



Elektronické cigarety ≠ IQOS

• IQOS (od r. 2016)
= elektr. ohrievač + tabak+ nikotín

+ príchute

= teplota pod bodom horenia (330°C)

Obsahuje nikotín, akroleín, formaldehyd, 
polycyklické aromatické uhľovodíky...???

• Elektronická cigareta (od r. 2003)

= vapovanie

= batéria+ atomizér+ špirálka+ liquid

Liquid obsahuje nikotín/bez nikotínu
+ príchute
+ propylénglykol, glycerol, THC,

ťažké kovy...???

+ Vit. E acetát

Extrémne riziko vzniku závislosti!!!



Existuje liečba závislosti na 
tabaku a nikotíne?

• Áno, ale 
podmienkou je 
slobodné 
rozhodnutie!



1) Fajčiarska anamnéza (čo/ako často/v akých situáciách/vnímanie 
závislosti/pasívne fajčenie/dôvod odvykania/skúsenosti s odvykaním...)

2) Fagerströmov dotazník závislosti na cigaretách (vyhodnotenie miery 
závislosti)

3) Biochemická detekcia metabolitov nikotínu (kotinín v moči)

4) Smokerlyzer- kvantitatívna metóda- analýza vydychovaného CO

(ppm/ekvivalent % COHb)

Diagnostika nikotínovej závislosti



• može menežovať ktorýkoľvek lekár !

• 2 stratégie:

- okamžité zanechanie fajčenia

- postupne znižovanie počtu cigariet

Nezačínať s odvykaním v období nadmerného stresu!

Väčšinou je časovo náročná (min 3-6 mesiacov)!

Liečba fyzickej závislosti na tabaku a 
nikotíne



Liečba psychickej závislosti na 
tabaku a nikotíne

• vopred pripravená stratégia, náhradné 
riešenia (PAIPO), odmena, antistresové
hračky

• vyhýbať sa rizikovým situáciám, odstrániť 
patologické rituály

• dôležitá podpora zo strany okolia



Liečba fyzickej závislosti 
na tabaku a nikotíne

• 1. Náhradná nikotínová terapia (NNT) 
- náplasti (1x denne), žuvačky p.p., 
spreje p.p., orodispergovateľný film 
(účinnosť cca 15-20 %)

• 2. Farmakologická liečba
- Varenicline - iniciálna
a pokračovacia fáza  (účinnosť cca 30 %)

- Bupropion 

• 3. Kombinácia 1+2

• 4. Alternatívne metódy
- akupunktúra, hypnóza, biorezonancia...efekt 
na úrovni placebo, nepotvrdená účinnosť 



•Liečba závislosti sa 
môže neobmedzene 
opakovať!



Ďakujem za 
pozornosť


