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ABSTRAKT 

  Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je časté, ale celosvetovo 

signifikantne poddiagnostikované ochorenie. Včasná diagnostika znižuje mortalitu a 

zlepšuje kvalitu života pacientov. Diagnostika CHOCHP sa opiera o spirometrický 

dôkaz bronchiálnej obštrukcie, avšak na Slovensku nepatrí spirometrické vyšetrenie 

medzi rutinné diagnostické metódy v primárnej starostlivosti. V našej práci sme zistili, 

že včasná diagnostika CHOCHP pomocou dotazníka a spirometrie v ambulancii VLD 

(všeobecného lekára pre dospelých) je možná a spirometriu bez bronchodilatačného 

testu je možné integrovať do bežnej ambulantnej praxe VLD.  
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ÚVOD 

  CHOCHP patrí v súčasnosti  medzi vedúce príčiny morbidity a mortality na 

svete. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) trpelo v roku 2012 na 

CHOCHP asi 600 miliónov ľudí na celom svete a približne 3,1 milióna ich v roku 2012 

zomrelo1). CHOCHP sa podieľa na 5,6 % všetkých úmrtí globálne, čo ju radí na 3. 

priečku v príčinách úmrtí 1).  

  Alarmujúci je tiež vývojový trend - zvyšuje sa prevalencia CHOCHP a tento 

trend bude pokračovať, keďže stúpa očakávaná dĺžka života obyvateľov Slovenska, ale 

aj celej Európy a súčasne prevalencia CHOCHP stúpa s vekom2). WHO varuje, že 

stúpajú tiež ekonomické dôsledky, priame i nepriame náklady spojené s CHOCHP1). 

CHOCHP je celosvetovo signifikantne poddiagnostikované ochorenie. Rozsah 

poddiagnostikovania nie je presne zistený. Často sa uvádza, že 50 % pacientov 

s CHOCHP nie je diagnostikovaných, ale tento údaj nemá vedeckú oporu 3). Napríklad 

v 2 štúdiách v Španielsku o svojej diagnóze CHOCHP vedelo len 25 % pacientov 4) 5).  

Závažnou skutočnosťou je, že príznaky CHOCHP sa zvyčajne rozpoznajú až v čase, 

keď už ide o pokročilé štádium CHOCHP, a keď už došlo k signifikantnému zníženiu 

pľúcnych funkcií. Tak ako pri väčšine ochorení aj pri CHOCHP platí, že včasná 

diagnostika je kľúčom k lepšiemu manažmentu pacienta, k zlepšeniu jeho kvality života 

a v neposlednom rade aj k zlepšeniu jeho prognózy 6).  

  Ambulancia VLD je jedinou ambulanciou, kam bežne prichádzajú bezpríznakoví 

jedinci, resp. pacienti s minimálnymi príznakmi. K špecialistovi už prichádzajú 

zvyčajne pacienti s rozvinutými príznakmi a pokročilým ochorením. Z tohto dôvodu je 

ambulancia VLD ideálnym miestom pre realizáciu  preventívnych programov, či už 

primárnej alebo sekundárnej prevencie, vrátane skríningu. 
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  Hoci je predstava skríningu CHOCHP lákavá, v súčasnosti neexistujú dôkazy, že 

je skríning CHOCHP v populácii bezpríznakových jedincov efektívny. Hromadia sa 

dôkazy, že vykonávanie včasnej diagnostiky je efektívne, ak sa vykonáva v rizikovej 

populácii - populácii fajčiarov, resp. fajčiarov vo vyššom veku (nad 35 rokov, alebo ešte 

lepšie nad 40 rokov).  V mnohých európskych krajinách sú chronické ochorenia, vrátane 

CHOCHP manažované (diagnostikované a liečené) práve všeobecnými lekármi, napr. 

vo Veľkej Británii alebo Holandsku 7). Podľa OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) môže 

práve správny manažment CHOCHP v primárnej starostlivosti redukovať exacerbácie 

a nákladné hospitalizácie 8).  

  Podľa odporúčania GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 

Disease, Globálna iniciatíva chronických obštrukčných chorôb) je potrebné diagnózu 

CHOCHP zvážiť u každého pacienta, ktorý má dyspnoe, chronický kašeľ a/alebo 

produkciu spúta a anamnézu expozície rizikovým faktorom 9). Diagnostika CHOCHP sa 

opiera o spirometrický dôkaz bronchiálnej obštrukcie. Spirometria by sa mala preto 

vykonať u všetkých pacientov s podozrením na CHOCHP. Spirometria je pre klinickú 

diagnózu CHOCHP nevyhnutná, aby sa predišlo nesprávnej diagnostike, a aby sa 

zaistilo stanovenie závažnosti obštrukcie dýchacích ciest (Global, 2014).  Spirometriu 

vykonávajú bežne praktické lekári napríklad v Dánsku alebo Grécku, vo Veľkej Británii 

dokonca školené zdravotné sestry v ambulanciách praktických lekárov.  

 

CIEĽ:  Cieľom našej práce bolo zistiť, či je včasná diagnostika CHOCHP v ambulancii 

všeobecného lekára možná.  
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MATERIÁL A METÓDY : Do štúdie boli zaradení všetci fajčiari vo veku ≥40 rokov, 

ktorí navštívili ambulanciu VLD počas jedného mesiaca s minimálne jedným 

respiračným príznakom, vyplnili Klinický dotazník CHOCHP (CCQ) a podstúpili 

spirometriu v ambulancii VLD s použitím spirometra MCRO Plus. 

Obr. 1: Spirometrické vyšetrenie v ambulancii všeobecného lekára 

 

Zdroj: /vlastné spracovanie autora/ 
 

 

VÝSLEDKY: Súbor tvorilo 180 pacientov, 83 mužov (46 %) a 97 žien (54 %). 

Priemerný vek bol 52,5 rokov, BMI 26,6 kg/m2, v priemere 28,9 rokov fajčenia 15,2 

cigariet denne. Vyplnenie dotazníka CCQ trvalo  4,15 minúty, priemerné skóre bolo 

0,80.  Najčastejšími respiračnými príznakmi boli kašeľ (78,9 %), produkcia spúta (65 

%) a dyspnoe pri fyzickej námahe (49,4 %). S výslednou diagnózou CHOCHP dobre 

korelovalo nielen celkové skóre dotazníka CCQ, ale aj skóre ponámahového dyspnoe 

a depresie. Spirometria trvala v priemere 12,8 minúty.   
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  Čím vyšší bol vek a čím vyššie bolo celkové skóre dotazníka, tým dlhšie trvala 

spirometria. U pacientov s CHOCHP trvala spirometria o 2 minúty dlhšie.  Normálny 

výsledok spirometrie malo 84 % (n=151) pacientov, 15 % (n=27) malo obštrukčnú 

ventilačnú poruchu (OVP), z toho u 22 pacientov (12,2%) sme novodiagnostikovali 

CHOCHP.   

Obr. 2: Výsledky spirometrie 

 

OVP – obštrukčná ventilačná porucha 

 AB – bronchiálna astma 

Zdroj: /vlastné spracovanie autora/ 
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Obr. 3:  Diagnostikovaná obštrukčná ventilačná porucha podľa stupňa obštrukcie 

 

Zdroj: /vlastné spracovanie autora/ 

  Z celkového počtu 27  pacientov s obštrukčnou ventilačnou poruchou mala viac 

ako polovica ľahký stupeň obštrukcie (59,3%), tretina stredne ťažký (33,3%) a 2 

pacienti (7,4%) mali prítomný ťažký stupeň obštrukcie. Za závažné považujeme 

zistenie, že títo 2 pacienti s ťažkou obštrukčnou ventilačnou poruchou predtým neboli 

ani diagnostikovaní, ani dispenzarizovaní v pneumologickej ambulancii. Pritom obaja 

pacienti boli podľa dotazníka CCQ symptomatickí (skóre 1,8 resp. 2,4), spontánne však 

pre svoje respiračného ťažkosti všeobecného lekára nevyhľadali. 

  Počet pacientov s novozistenou diagnózou CHOCHP v reálnej populácii 

fajčiarov ≥40 rokov s aspoň jedným respiračným príznakom bol v našom výskume 22, 

čo predstavuje 12,2 %. Tento výsledok je oveľa vyšší ako výsledok získaný zo 

štatistických hlásení z ambulancií pneumológov SR (1,54 %)10). V porovnaní s odhadmi 

Drugdovej - prevalencia CHOCHP v populácii >40 rokov 5,2-5,4 % 11) a Rozborilovej 

v populácii vo veku >45 rokov 5% 12) sú výsledky v našom výskume viac ako 

dvojnásobné (12,2 %).  
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  Tieto odhady prevalencie však nie je možné porovnať s našimi výsledkami 

priamo, pretože naše výsledky nereprezentujú prevalenciu v celej populácii, len 

v populácii fajčiarov ≥40 rokov s minimálne jedným respiračným príznakom. Výsledná 

prevalencia v celej populácii bude preto nižšia.  

  Miera poddiagnostikovania CHOCHP bola až 54 % (58% u mužov a 50% 

u žien), čo je naozaj alarmujúce zistenie, pretože pacienti, ktorí nie sú diagnostikovaní, 

nie sú ani adekvátne liečení. V našej práci sme dokázali, že vyhľadávanie pacientov 

s CHOCHP v rizikovej populácii fajčiarov vo veku ≥40 rokov s minimálne jedným 

respiračným príznakom je v ambulancii VLD možné. Okrem CHOCHP sme 

spirometricky diagnostikovali aj 5 prípadov bronchiálnej astmy u fajčiarov a jeden 

prípad overlap syndrómu (CHOCHP a bronchiálna astma súčasne). 

  Pacienti so spirometricky diagnostikovanou obštrukčnou ventilačnou poruchou 

v ambulancii VLD sú následne odosielaní do špecializovanej  pneumologickej 

ambulancie za účelom ďalšej diagnostiky – potvrdenie, príp. nepotvrdenie obštrukčnej 

ventilačnej poruchy a bronchodilatačný test, na základe ktorého sa odlíši, či ide 

o diagnózu CHOCHP (neprítomnosť reverzibility) alebo o bronchiálnu astmu 

(prítomnosť reverzibility) obštrukcie v dýchacích cestách, prípadne kombináciu oboch 

diagnóz (tzv. overlap syndróm). 
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ZÁVER  

  Naša štúdia je prvou štúdiou realizovanou so slovenskou verziou dotazníka CCQ 

a tiež prvá štúdia skúmajúca včasnú diagnostiku CHOCHP pomocou spirometrie 

v reálnej populácii v podmienkach primárnej starostlivosti na Slovensku. Navrhnutý 

diagnostický postup (dotazník CCQ a spirometria) síce vyžadoval čas lekára 

i zdravotnej sestry navyše, ale naše výsledky dokázali, že použitý dotazník ako aj 

spirometria bez bronchodilatačného testu môžu byť integrované do bežnej ambulantnej 

praxe VLD. Domnievame sa, že diagnostika CHOCHP v ambulancii VLD je prvým 

krokom k tomu, aby sa časť starostlivosti o pacientov s CHOCHP presunula do 

ambulancií VLD. Presun kompetencií manažmentu chronických ochorení na plecia 

všeobecných lekárov sa javí aj z finančného hľadiska ako efektívna stratégia 

zohľadňujúc starnutie svetovej populácie ako aj stúpajúci výskyt mnohých chronických 

ochorení.   

  Ak VLD dokáže identifikovať pacientov s CHOCHP, môže ich lepšie 

manažovať, napríklad akútne exacerbácie CHOCHP nebude považovať za „bežné“ 

bronchitídy. Vie tiež s pacientom pracovať v procese odvykania od fajčenia, alebo 

v rámci prevencie ponúknuť očkovania vhodné pre pacientov s CHOCHP, a to 

očkovanie proti chrípke, ako aj očkovanie proti pneumokokom. Tak VLD dokáže 

svojich pacientov lepšie ochrániť pred ďalšími akútnymi exacerbáciami CHOCHP, 

ktoré by viedli k ďalšiemu poklesu pľúcnych funkcií a tým aj k poklesu dĺžky života, 

ale aj k poklesu kvality života pacientov. Je všeobecne akceptované, že zdravotníci 

v primárnej starostlivosti zohrávajú dôležitú úlohu v diagnostike CHOCHP vo včasných 

štádiách13). Je potrebné realizovať ďalšie kroky, aby tomu tak bolo aj na Slovensku.  
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