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ÚVOD

Inhalační cesta podání léků je metodou první volby v léčbě nemocí 
s chronickou bronchiální obstrukcí (CBO), kam se řadí astma bron-
chiale (astma), chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a pře-
sah astmatu a CHOPN označený jako ACOS (asthma and COPD 
overlap syndrome), nověji jen jako ACO (asthma and COPD over-
lap). Inhalační léky jsou k dispozici v různých inhalačních systémech 
(IS), resp. inhalátorech, které mají specifické charakteristiky a odliš-
nou inhalační techniku. Proto je velmi důležitá kontinuální edukace 
pacientů, nácvik správné inhalační techniky a opakovaná kontrola 
inhalační techniky a reedukace. Pro každého pacienta s CBO je nut-
no léčbu individualizovat, což mj. znamená vybrat vhodný lék, tj. 
molekulu či kombinaci molekul, vhodnou dávku i vhodný léčeb-
ný režim a také vybrat vhodný IS (obr. 1). IS je vybírán s ohledem 
na předchozí zkušenosti pacienta i na jeho preference. U každého pa-
cienta je třeba brát v úvahu vedle tíže nemoci i věk, kognitivní stav, 
stav zraku, manuální zručnost i manuální sílu, a tím jeho schopnost 
manipulace s IS a provedení správného a efektivního inhalačního 
manévru. Problémy s nesprávnou inhalační technikou jsou spojeny 
s nedostatečnou kontrolou nad nemocí a s nárůstem nákladů na léčbu 
a v neposlední řadě i se zhoršenou kvalitou života pacientů.

Problematice inhalační léčby a inhalačních systémů se mj. věnují 
odborníci sdružení v Mezinárodní společnosti pro aerosoly v medi-
cíně (International Society for Aerosols in Medicine – ISAM), která 
vydává specializované periodikum Journal of Aerosol Medicine and 
Pulmonary Drug Delivery. Pracovní skupina ISAM/ ERS (Evropská 
respirační společnost) publikovala v roce 2011 podrobnou, ale přesto 
velmi přehlednou zprávu pod názvem Co by měl vědět plicní specia-
lista o nových inhalačních terapiích. I v našem odborném písemnic-
tví je v posledních letech problematice inhalační léčby i inhalačním 
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systémům věnována čím dál větší pozornost. To se týká i příruček 
pro pacienty, které vydávalo České odborné sdružení pro pacienty 
s chronickou obstrukční plicní nemocí (ČOPN). Česká iniciativa pro 
astma (ČIPA) vydala v roce 2014 již sedmé vydání publikace pro pa-
cienty pod názvem Jak udržet své astma pod kontrolou, kde je velký 
prostor věnován i problematice správného používání jednotlivých 
inhalačních systémů.

Inhalační systémy, stejně jako léky, podléhají schválení regu-
latorních orgánů, kterými je v Evropě Evropská léková agentura 
(European Medicines Agency – EMA) a v USA Úřad pro potraviny 
a léky (Food and Drug Administration – FDA). FDA vydala v r. 1998 
doporučení pro výrobce s požadavky na funkci jednotlivých druhů 
inhalačních systémů a EMA v tomto roce zahájila práci na inovaci 
svého původního dokumentu z roku 2005 o inhalačních intranazál-
ních systémech.

Obr. 1 - řetězec efektivity inhalační léčby 
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Obr. 1 Řetězec efektivity inhalační léčby


