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Measurements and assessment of reversibility
of airways obstruction
Urban S, Redhammer R

Metódy stanovenia a hodnotenie reverzibility
obštrukcie dýchacích ciest
Abstract
The laboratory measurements of the reversibility of airways
obstruction is assessed by performing pulmonary function
tests before and after administration of bronchodilators.
Controversial issues relating to bronchodilator testing include: selection of bronchodilator, dosage, pattern of inhalation
of the drug, timing of the postbronchodilator test, physiologic
tests utilized, criteria for the significant response, and the
role of glucocorticoids in the relief of airways obstruction.
(Short communication)

Abstrakt
Bronchodilataèné testy majú prioritnú úlohu pri detekcii reverzibilnej obtrukcie a jej variability. Testy reverzibility obtrukcie
dýchacích ciest zahròujú: výber bronchodilataènej látky a jej
dávky, spôsoby inhalaènej aplikácie, èasovú registráciu odpovede na liek a výber najvhodnejieho funkèného ukazovate¾a. Pri
interpretácii výsledkov je nevyhnutné pomenova kvantifikovate¾né kritérium reverzibility bronchiálnej obtrukcie a zisti
vplyv kortizonoidov na bronchodilataènú reakciu a priebeh
ochorenia.

Chronické obtrukèné ochorenia dýchacích orgánov  astma,
chronická obtrukèná bronchitída, p¾úcny emfyzém, bronchiektázie aj cystická fibróza sa prejavujú generalizovanou obtrukciou
intratorakálnych dýchacích ciest. Pri poèiatoènej diagnostike týchto
stavov sa èasto stretávame s niektorými úskaliami, ktoré môu
vyústi do nepresných diagnostických záverov najmä u starej
populácie, keï sa ¾ahie prikláòame k diagnóze chronickej obtrukènej chorobe p¾úc ako k astme (Urban, 1993; Vermeire, 1993).
Pri diferenciálnej diagnostike obtrukèných stavov majú bronchodilataèné testy prioritnú úlohu pri detekcii reverzibilnej obtrukcie a variability vánosti týchto stavov (Urban a spol., 1993).
Testy reverzibility obtrukcie dýchacích ciest zahròujú: výber bronchodilataènej látky a jej dávky, spôsoby inhalaènej aplikácie, èasovú registráciu odpovede na liek, výber najvhodnejieho funkèného ukazovate¾a (Urban a spol., 1983). Pri interpretácii
výsledkov je nevyhnutné pomenova kvantifikovate¾né kritérium
reverzibility bronchiálnej obtrukcie (Urban a spol., 1982) a zisti vplyv kortizonoidov na bronchodilataènú reakciu a priebeh
ochorenia (Urban a spol., 1986):
1. Bronchodilataèná látka a jej dávka. Odporúèa sa, aby sa na
tento úèel vybral prednostne fenoterol v dávke 0,4 mg ako aerosól
pre najväèí bronchospazmolytický úèinok v porovnaní s inými
lieèivami. Mono vak poui aj iné beta-2-adrenergiká, prípadne
anticholínergikum ipratrópiumbromid alebo ich kombinácie (Vondra, 1995).
2. Aplikácia inhalaèných bronchodilataèných látok. V metodike bronchodilataèných testov sa môu vyskytova viaceré nedostatky v správnom a efektívnom podávaní aerosólov s dávkovacími inhalátormi (metered dose inhaler, MDI). Potvrdila sa

extrémne nízka úroveò ovládania jednotlivých fáz aplikácie aerosólov u pacientov, ako aj u zdravotníckeho personálu (Ruièka
a spol., 1995). Najefektívnejím spôsobom podávania je vdych pri
otvorených ústach zo vzdialenosti 34 cm od pier. V prípade
pouita násadcov, najmä u pacientov neovládajúcich pouitie MDI,
je vhodný skôr mení, pribline 10 cm dlhý spacer. Táto metóda
významne zlepuje distribúciu lieèiva do periférnejích dýchacích
ciest.
3. Èasová registrácia bronchodilataèných zmien. Väèina súèasných pouívaných bronchodilataèných liekov má vrchol úèinku medzi 30. a 120. minútou po ich pouití. Odporúèa sa meranie
bronchodilataènej reakcie 30, 60 a 120 minút po podaní bronchodilataèného prostriedku. Ak sa vak z èasových alebo finanèných
dôvodov registruje zmena len raz, odporúèa sa vyetrenie v 60.
minúte.
4. Najvhodnejí funkèný ukazovate¾. Z h¾adiska praktickosti,
senzitívnosti a pecifickosti sa za najlepí parameter registrácie
bronchodilataènej odpovede povauje objem úsilného výdychu za
1. sekundu (FEV1). Citlivými ukazovate¾mi sú aj maximálne exspiraèné prietoky adjustované na východiskový objem (MEF 50
isovolume, MEF 25 isovolume) (Urban a spol., 1982, 1983). V prípade zlyhania (napr. bronchospazmus po hlbokom inspíriu, dyskinéza ve¾kých dýchacích ciest) mono registrova zmeny odporov dýchacích ciest, vnútrohrudníkový objem plynov alebo
parciálnych exspiraèných prietokov.
5. Kritérium reverzibility obtrukcie dýchacích ciest. Mieru
bronchodilataènej odpovede mono vyjadri viacerými prístupmi. Najèastejie sa úprava obtrukcie jenoducho vyèísluje porovnaním rozdielu nameranej hodnoty FEV1 po aplikácii lieku a pred
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maèné lieky (Urban a spol., 1986; Brand a spol., 1992). Tento
postup je odôvodnený aj tým, e v poslednom desaroèí sa preukázalo, e pri astme ide vlastne o chronický zápal dýchacích ciest.
Tieto diagnostické a terapeutické pokusy nie sú medzinárodne tandardizované, navrhujeme vak poui inhalaèné kortizonoidy (napr.
beclometazón 8001500 mcg/denne, alebo metylprednizolón 32
mg, prípadne prednizón 40 mg denne per os po dobu 1014 dní)
s následnou aplikáciou bronchodilataènej látky. Na obrázku 1 uvádzame algoritmus týchto diagnostických postupov. Tento prístup
vèas a definitívne rozhodne o reverzibilnej obtrukcii  astme
alebo iných chronických ochoreniach dýchacích orgánov.*
*
Práca bola prednesená na Spolku slovenských lekárov v Bratislave dòa
24.1.2000.
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